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وزير التربية أعلن نتيجة الثانوية العامة.. و95.96% نسبة النجاح الكلية
النسبةاسم الطالبم

99.6٤آمنة خالد غازي املطيري3٤

99.6٤مرمي عبدالرضا عبداهلل احلرز3٤

99.6٢دانة علي عبداهلل الكندري36

99.6٢عبداهلل فيصل سليم شحيبر36

99.6١سليمان وليد سليمان الربيعة38

99.6١مرمي عباس هبر الشمري38

99.6٠زهراء ياسر احمد حاجيه٤٠

99.6٠فاطمة يوسف محمد اكبر٤٠

99.6٠نور احمد خالد بوعباس٤٠

99.59العنود فارس اكنيفد املطيري٤3

99.58حوراء أسامة عباس السالم٤٤

99.58في فيصل محمد املزعل٤٤

99.5٧استبرق عادل عبداهلل القالف٤6

99.5٧شيرين علي السيد محمد بهبهاني٤6

99.56مها نواف إبراهيم الدوسري٤8

99.5٤جنان سليمان صالح السويلم٤9

99.5٤رمال توفيق شمالن البحر٤9

النسبةاسم الطالبم

99.٧5مرمي بدر فرحان العازمي١6

99.٧٤رتاج طالل سليم العتيبي١8

99.٧٤رتاج يوسف مبارك عبدالرحمن مبارك١8

99.٧٤فاطمة قاسم اكبر الري١8

99.٧٤مرح ناصر عبداهلل الناصر١8

99.٧3سجى ناصر إبراهيم الشطي٢٢

99.٧١رهف طالل محمد مشعل العنزي٢3

99.٧١عبداهلل جعفر غلوم محمد٢3

99.٧١غدير رائد عبداللطيف الديولي٢3

99.٧١هيا حسني علي خريف الناشي٢3

99.٧٠مرمي أحمد سليمان األمير٢٧

99.69يحيى عيسى صالح طاهر٢8

99.68رغد جاسم سالم الدارمي٢9

99.68فاطم طارق محمد الشيخ٢9

99.6٧شهد احمد جابر العطبيبي3١

99.66بشائر ناصر سعد املطيري3٢

99.66حور خالد شليل العتيبي3٢

بظروف اســتثنائية بســبب 
جائحة »كوفيدـ  ١9«، مشــيرا 
إلى ان »التربية« واكبت هذه 
الظــروف وتوجهنــا للتعليم 
عن ُبعد. وأعلنــت »التربية« 
ان نســبة النجاح في القســم 
العلمــي للحاضريــن بلغــت 
 %96.9٢ واألدبــي   %9١.٢٢
والديني 9٧.8١%. كما اشــارت 
الوزارة الى ان نسبة النجاح 
للمتقدمني في القســم العلمي 
بلغت 9١.٢٢% واالدبي %9٠.١٧ 

والتعليم الديني ٢6.%88.
كما مت االعالن عن حصول 
١8 طالبا وطالبة  على نســبة 

١٠٠% في القسم العلمي.

الشيخ صباح اخلالد على دعمه 
الكبير والالمحدود طوال أيام 
االختبارات الورقية والتي مرت 

عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية د.علي 
املضف نتيجة الثانوية العامة 
العلمــي واألدبــي  بقســميها 
والتعليم الديني، حيث بلغت 
نسبة النجاح الكلية %95.96.
وهنــأ د.املضــف الطلبــة 
األوائــل وأولياء أمورهم عبر 
اتصــال هاتفــي مبــاركا لهم 
مــا حققوه مــن نتائج طيبة، 
متمنيا لهم استمرار التوفيق 
في املرحلة املقبلة من دراستهم 
وان يحققوا آمالهم وطموحاتهم 
خلدمــة بلدهم. ورفــع وزير 
التهاني  التربية أســمى آيات 
والتبريكات لصاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
وإلى ســمو ولي عهده األمني 
الشــيخ مشــعل األحمد على 
جناح االختبارات وهذا بفضل 
نصائحهــم وتوجيهاتهم في 
االهتمام باملنظومة التعليمية 
واعدا باستكمال املسيرة بهذا 
االجتــاه. كما شــكر د.املضف 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 

نسبة جناح املتقدمني في العلمي 91.22% واألدبي 90.17% والديني ٨٨.26%.. و1٨ طالباً وطالبة حققوا نسبة 100% في »العلمي«

د.علي املضف

أسماء األوائل الكويتيني للقسم العلمي

النسبةاسم الطالبم

99.9٤هاجر محمد عبداهلل ذياب الهاجري١

99.9٢نور يوسف سليمان السنني٢

99.9٠عيسى وليد فرحان الفرحان النومي3

99.89نرجس مسعود محمد آل رشيد٤

99.88جنا خالد عبدالعزيز العوضي5

99.8٧فاطمة منصور حسن محمد قراشي6

99.86أحمد ناصر طالب الكندري٧

99.8٤جوى أحمد عبداحلميد اخلطيب8

99.83شريعان أنور شبيب الشريعان9

99.8٢آالء فهد عبدالصاحب الربيعه١٠

99.8١رغد حمود خليفة العازمي١١

99.8١ملى يوسف عبداهلل السميط١١

99.8٠طيبه يوسف علي الكندري١3

99.٧8عبدالرضا نواف عبدالرضا كرم١٤

99.٧6سهام احمد عايف العنزي١5

99.٧5عبداهلل أحمد عبداهلل شلش١6

99.٧5مرمي بدر فرحان العازمي١6
بالل محمد البابا

٪١٠٠
أحمد وائل حاجني

٪١٠٠
روان أحمد أنور صديق

٪١٠٠
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النسبةاالسمم

98.83ليالي بري مريهج شخيب٢6

98.8١جنة محمد رشاد إسماعيل شهيد٢٧

98.8٠عبداهلل محمد احمد عبداحلميد٢8

98.٧9اميرة محمد رحيل العنزي٢9

98.٧5مبارك الدريبي بخيت العازمي3٠

98.٧5محمد حماد ماجد محسن الرشيدي3٠

98.٧5منيرة دوخي عبداهلل الدوخي3٠

98.٧3فرح اشرف محمد القشالن33

98.69مرمي دوائري3٤

98.6٧حنان مطلق رجا العازمي35

98.6٧سطام عبدالكرمي سلطام العنزي35

98.6٧لولوة خيراهلل مجلي الشمري35

98.6٧محمد ريكان عبداهلل حبيب35

98.6٧مرمي شريدة محمد علي35

98.6٧نوف عوض فالح مفرج املسيلم35

98.6٧وفاء قرين عسكر العنزي35

98.66رقية حامت فتحي سليمان وهبه٤٢

98.63ابتسام مشعل سعود العماني٤3

98.6٢مرمي مصطفى محمد علي ابراهيم٤٤

98.58حوراء علي اسد احمد٤5

98.58خلود فراج الهبي سويد العازمي٤5

98.58دالل بدر محمد رضا علي٤5

98.58دالل شالش سيف العجمي٤5

98.58منى عبداهلل ابطيحان العازمي٤5

98.5٧وضحة مشاري عبدالهادي املطيري5٠

النسبةاالسمم

99.5٠مرمي محمد خويشان الديحاني١

99.٤٢عواطف محمد عاشور القالف٢

99.٤١هيا نبيل هاني املجذوب3

99.٢٧داليا حمود محمد املطوع٤

99.٢3دنيا السيد هاشم املصري5

99.١٧ابرار مبارك محمد شعيل6

99.١٧رمي مشعل مزيد املطيري6

99.١٧عايشة خلف صالح صياح6

99.١٧عبداهلل عبدالعزيز حزباوي6

99.١٧منال حمود سعد ناشي الرشيدي6

99.١6فرح فهد عبدالرحمن املطيري١١

99.١3منار اشرف محمد احمد علي١٢

99.١3مينى أحمد حسني البصيلي١٢

99.١٠يارا امين حامد صابر احلصري١٤

99.٠8احمد ناصر صالح مزعل١5

99.٠8حياة غالي راشد غازي١5

99.٠8غدير راشد عبداهلل العجمي١5

99.٠٠خديجة سالم عدهان منذر١8

99.٠٠منار متعب محمد الهاجري١8

98.9٧أريج مصطفى إبراهيم عبداملوجود٢٠

98.9٧سعد عدنان سعد العصفور٢٠

98.96فرح يوسف الشحات علي الزفري٢٢

98.9١عبدالعزيز سعد العتيبي٢3

98.9٠شهد علي حسني الشحيمي٢٤

98.86مرمي محمد احمد احمد عريبة٢5

أسماء األوائل للقسم األدبي
النسبةاالسممسلسل

98.5٠مرمي فالح طليحان املطيري٢8

98.5٠معالي هاشم عقيل صنات٢8

98.5٠نوف مبارك سالم الرشيدي٢8

98.٤9لطيفة فيصل عبداهلل املذن3٢

98.٤٧رهف عبداهلل مبارك العجمي33

98.٤5هيا فايز سعد الوسمي3٤

98.٤٢اسيل وارد فياض محمد35

98.٤٢خلود راشد نعير الهاجري35

98.٤٢سارة خالد عبداهلل املعيوف35

98.٤٢ضحى عبيد مجبل الرشيدي35

98.٤٢عائشة محمد علي املخيمر35

98.٤٢مشاعل عبداهلل محمد العجمي35

98.33انوار سعيد بريدان العازمي٤١

98.33العنود عواض عويد الرشيدي٤١

98.33حربية شكاي صغير املطيري٤١

98.33هاجر هالل صاهود العنزي٤١

98.33هال مبارك عوض دهش املهمل٤١

98.33وفاء علي العماش٤١

98.٢5اسيل هاشم محمد تقي٤٧

98.٢5حمود ناصر اربيج العتيبي٤٧

98.٢5خزنة مزيد سلطان املطيري٤٧

98.٢5شيماء مفلح مرزوق املطيري٤٧

98.٢5صباح سيد احمد ابوالعينني٤٧

98.٢5عهود حجاج خصيوي مصلح عاتق املطيري٤٧

98.٢5فاطمة مصيف جاسم العنزي٤٧

98.٢5مرمي مشلح فنيسان السعيدي٤٧

98.٢5مشاعل عويد لزام مطر٤٧

النسبةاالسممسلسل

99.5٠مرمي محمد خويشان الديحاني١

99.٤٢عواطف محمد عاشور القالف٢

99.٢٧داليا حمود محمد املطوع3

99.١٧ابرار مبارك محمد شعيل٤

99.١٧رمي مشعل مزيد املطيري٤

99.١٧منال حمود سعد ناشي الرشيدي٤

99.١6فرح فهد عبدالرحمن املطيري٧

99.٠8حياة غالي راشد غازي8

99.٠8غدير راشد عبداهلل العجمي8

99.٠٠منار متعب محمد الهاجري١٠

98.9٧سعد عدنان سعد العصفور١١

98.9١عبدالعزيز سعد عبداهلل العتيبي١٢

98.٧5محمد حماد ماجد محسن الرشيدي١3

98.٧5منيرة دوخي عبداهلل الدوخي١3

98.6٧حنان مطلق رجا العازمي١5

98.6٧سطام عبدالكرمي سطام العنزي١5

98.6٧لولوة خير اهلل مجلي الشمري١5

98.6٧مرمي شريدة محمد علي١5

98.6٧نوف عوض فالح مفرج املسيلم١5

98.63ابتسام مشعل سعود العماني٢٠

98.58حوراء علي اسد احمد٢١

98.58خلود فراج الهبي سويد العازمي٢١

98.58دالل بدر محمد رضا علي٢١

98.58دالل شالش سيف العجمي٢١

98.58منى عبداهلل ابطيحان العازمي٢١

98.5٧وضحة مشاري عبدالهادي املطيري٢6

98.53سيد حسن عامر الهاشمي٢٧

98.5٠عبداهلل محمد عبداهلل املشعل٢8

أسماء األوائل الكويتيني للقسم األدبي
النسبةاالسممسلسل

99.9٧رنا خالد مصطفى عامر٢9

99.9٧عمر محمد فتحي املنياوي٢9

99.9٧محمد محمود عبداهلل عبداحلفيظ٢9

99.96اسراء نبيل فاضل كاشف موسي3٢

99.96حال إيهاب محمد ضياء الدين3٢

99.96سلمى امين عصمت عباس3٢

99.96شهد شريف علي محمد علي3٢

99.96عمر نادر محمد محمد الصاوي3٢

99.96فرح محمد فتحي عطية3٢

99.96محمد ممدوح محمد علي3٢

99.96محمود محمد محمود امان3٢

99.96ملك هاني محمد السيد املاحي3٢

99.96ندى رضا محمد التراس3٢

99.95اسيل زياد جروح اخلموس٤٢

99.95رويدا سمير احمد محمود٤٢

99.95سندس ضياء الدين علي فرغلي سيد٤٢

99.95محمد ياسر عبداملجيد مهيني٤٢

99.95ندى اشرف صالح محمود٤٢

99.9٤احمد سامح محمود حسن٤٧

99.9٤احمد احمد السيد صالح٤٧

99.9٤احمد امين السيد الشربيني احمد٤٧

99.9٤بسملة رمضان عبداملقصود نزهة٤٧

99.9٤بسملة محمد توفيق عبدالعظيم٤٧

99.9٤رنا أبو هاشم ا حمد أبو هاشم احمد٤٧

99.9٤عبدالرحمن سعيد السيد محمد أبو النور٤٧

99.9٤عالء عبدالرحمن السيد عبداجلواد علي٤٧

99.9٤مؤمن عادل محمد صبري عالم٤٧

99. 9٤هاجر محمد عبداهلل ذياب الهاجري٤٧

النسبةاالسممسلسل

١٠٠.٠٠أحمد وائل احملمدي حاجني١

١٠٠.٠٠بالل محمد عصام الدين البابا١

١٠٠.٠٠توماس هاني عبدالنعيم ملك١

١٠٠.٠٠خالد امين شرعي حسن١

١٠٠.٠٠رحمة اكرم علي صقر١

١٠٠.٠٠رواد احمد نبعه١

١٠٠.٠٠روان احمد أنور صديق١

١٠٠.٠٠سارة وليد عبدالرحيم احمد رجب١

١٠٠.٠٠عبدالرحمن امين عبداحلفيظ عوض١

١٠٠.٠٠عبداهلل احمد عباس احمد الزنكلوني١

١٠٠.٠٠عمر اسالم محمد سعيد علي الغرباوي١

١٠٠.٠٠عوض عبداحلميد عوض خميس١

١٠٠.٠٠لؤي مصطفى شوقي السيد الشريفي١

١٠٠.٠٠محمد طارق حسن إسماعيل١

١٠٠.٠٠ميخائيل طلعت فخري سدراك١

١٠٠.٠٠نور محمد كمال املصري١

١٠٠.٠٠هيا محمد سليم عرب١

١٠٠.٠٠يوسف محمد يوسف رمضان١

99.99احمد صبري ربيع علي١9

99.99رمي محمد فتحي يس١9

99.99سلمى محمد عوض محمد عبداجلواد١9

99.99محمد عبداملنعم إبراهيم عبدالعزيز١9

99.99ندى عالء عمارة حسانني عمارة١9

99.98عبدالرحمن حسام الدين محمد علي محرم٢٤

99.98علي هشام محمد قناوي يوسف٢٤

99.98محمد نزيه احمد شعالن٢٤

99.98مها شكري عبدالرازق اجلميعي اجلميعي٢٤

99.98نغم امني عبداهلل السالم٢٤

أسماء األوائل للقسم العلمي
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القسم العلمي
 

 مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنني 

أحمد عصام عبداملنعم مهاود ٧9.9١  
حمد مبارك فهد الرشيدي 8١.8٢  
صالح خالد مزاح حسني العنزي 85.5٧  
عبداهلل مبارك مفلح العنزي ٤٤.86  
علي ناصر منير العجمي 68.8٢  
ماجد عبداهلل فهد الهاجري 6٧.8٢   

أجيال املستقبل االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد خليفة جدعان العنزي 38.8٠  
أحمد عبداللطيف قاطع عودة 35.9٠  
اكرم احمود مفرح ٠٧.88  
باسم محمد عبدالكرمي السيد ٤5.85  
بندر حامد محمد املطيري 3١.٧٤  
تركي محمد عزيز تركي 83.85  
جراح صالح غامن العنزي ٢8.٧5  
حسني سعد ليلو الشمري ١9.85  
حسني طالل عبداهلل شداد الشمري ٧6.3  
حمود محسن عايش الرشيدي 8٤.٢5  
حمود موسي مسير حسني الفضلي ٧5.83  
خالد فارس مشاري املطيري 68.88  
خالد محمد عبداهلل العنزي 68.8٧  
خالد محمد عبيد العتيبي 83.39  
خالد محمد عواد الضاحي 8١.8١  
سالم فزع ماجد الشمري 33.٧٢  
سعد حبيب سعد خزعل 33.٧٧  
سعد عبدالعزيز سعد العنزي 8٢.٢8  
سعد عبداهلل محمد السعيدي 93.٧٠  
سعود ردعان شباب الهاجري 89.8٠  
سلطان محمد مضحي البناقي ٧٤.٧١  
سلمان يوسف سعد خليف ٧٤.86  
سليمان علي شويطر حسني 89.56  
سليمان مالك مدلول الشمري ٧3.68  
سليمان ناصر محمد احلريجي 8٢.١5  
صقر جميل محسن فنار ٤٤.85  
صقر محمد اسود العنزي ٧٤.٧3  
عبدالرحمن دحام خلف ١6.95  
عبدالرحمن سحيم سعود محمد ٧٤.٧9  
عبدالعزيز عساف بدر املطيري ٧5.56  
عبداهلل أحمد سعود الغريب ٧١.١8  
عبداهلل محمد ثويني الذايدي 66.93  

عبداحملسن أحمد علي مال محمد ٧6.٧8  
عبداحلكيم عبدالهادي احلواص ٤9.86  
عبدالرحمن خالد السيد إبراهيم 8٤.٢٢  
عبدالرحمن علي غصاب جديع ٤9.63  
عبدالرحمن كمال عبداجلواد املصرى ١١.69  
عبداهلل صالح غدير سلطان 63.8٠  
عبداهلل عدنان سلمان مجلى ١8.٧8  
عبداهلل محمد عواد الضاحي ٧9.88  
عبداهلل منيف محمد الدسم ٠6.83  
علي حمود فهيد املطيري ٧8.8١  
عمر محمد حلمي محمد 9٢.٧  
عيد سعد فهد الرشيدي 83.8٢  
فالح زايد فالح املطيري ٠5.89  
فهد دحام جاسم اخللف 9٤.٧١  
فهد ناصر حزام املطيري 85.83  
فواز جابر عبداهلل سفاح 95.5٤  
فيصل بنيا غنيم السليماني 8٢.٤6  
فيصل مانع ربيع امليمونى 8٢.٠8  
قتيبة بدر حميد نزال 83.33  
كامل صالح فنار 93.6١  
مؤيد فيصل نوار فهد ٧٧.٠٢  
مبارك سلمان مبارك املطيري 5٢.8٤  
محمد بندر عبيد املطيري 63.8٤  
محمد حمود مزعل مخلف 3٢.9٧  
محمد خالد زيد املطيري 8١.٢٧  
محمد سعود عبداهلل املطيري 86.88  
محمد صالح طعمة حمود اخلالدي 3٢.9٧  
محمد عادل محمد العصيمي 9٤.٧٧  
محمد عامر راشد عناد 5.9٠  
محمد عبدالكرمي محمد عبدالكرمي 39.9٧  
محمد عبداهلل عكله ٠١.96  
محمد عبداهلل قصاب الطويرش ٧٧.٠٧  
محمد عبداهلل مبارك العنزي 8٧.٠6  
محمد مبارك صباح 6٢.8٤  
محمد هادي محمد املطيري 9.8٢  
معاذ محمد عبداهلل املطيري 9.8٠  
منصور مهدي علي كرمي ٧3.36  
ناصر بدر مشاري املطيري 85.٧٧  
جنم سعد عبداهلل العنزي 8٠.١6  
يوسف حمدان حمود حمدان 3٤.8٠  
يوسف مهدي نوار فهد جابر ٧6.3٢   

أحمد الربعي الثانوية للبنني 

أحمد بدر أحمد الصرعاوي ٧5.8٧  
أحمد جابر أحمد اإلبراهيم 95.6١  
أحمد حمزة عباس الصفار 8٤.8٢  

أحمد مهدي محمد رضا خاجه ١.99  
أنس وليد جابر اللوغاني 8٧.١5  
أحمد جمال أحمد القطان 8٧.٠٧  
بدر فاضل جاسم عرب ١٧.99  
بدر ناصر فالح املطيري 5٤.8٤  
بكر أحمد صالح الفيلكاوي 93.33  
بندر مشعل ضيف اهلل العتيبي 96.8١  
حسن علي عبداهلل العبود 69.9٤  
حسني أحمد عبداحلسني غلوم 9٠.٢8  
حسني أحمد حسني املال ٧٧.٤5  
حسني علي سلمان الناصر 9٧.٢٧  
حسني وليد حسن الشرف 8٢.٢8  
حمد حسن إبراهيم املسري ٠٤.95  
حمد عبداهلل جاسم احلداد ٧١.٠3  
خالد سالم عبداهلل عبدالهادي 3٧.9١  
خالد عبداهلل خالد الدمخي 5١.8٠  
خالد عبدالوهاب خالد اخلضرى 93.96  
خالد محمد موسى القطان 8١.٧6  
خالد هادي حمود الديحاني 9١.٢3  
خليفة خالد حمد السعد 69.3١  
داود محمد إبراهيم الفارس 3.9١  
داوود عادل داوود الرندى 68.9٤  
زيد عبداحملسن محمود اخلباز ٧6.39  
سالم محمد عبداخلالق بن رضا 8١.٢٧  
سامي صالح سامي الرويح ٠3.83  
سعد عبداهلل ضافر الهاجري 89.59  
سعود أحمد حسني الفودري 8٧.٠١  
سعود عبدالعزيز سعود العوضي ٧6.69  
سعود عبداحملسن أحمد القطيفى 8٠.٠6  
سلمان حسن جاسم كرم ٧6.93  
سلمان محمد سعيد املطوع ١9.86  
سليمان عبداللطيف سليمان اخللف ٧8.8٢  
سليمان عبدالناصر جاسم املطر ٠٤.86  
سليمان عبداهلل محمد احلمدان ٢6.83  
سليمان محمد عباس عبدالرحمن ٧9.95  
سليمان وائل عبدالرضا سليم ٠9.85  
سيد جاسم رمضان سيد رمضان ٤5.86  
شعيب محمد شعيب محمد شعيب 8٤.٤٢  
صالح محمد صادق سبتي 8٧.9٢  
طارق عبداهلل طارق الشعيب ٧8.53  
طالل أحمد عبدالعزيز الفليح 9٢.٢5  
عبدالرزاق محمد أحمد الشطي 98.3٤  
عبدالعزيز سليمان خليل الشطي 9٢.٧  
عبدالعزيز طارق احليدر 9٤.٤٧  
عبدالعزيز مشعل فيصل اخللف 8٢.٧9  
عبداللطيف محمد عبداللطيف قبازرد 9١.٤١  
عبداهلل أحمد محمد البسام 95.56  

عبداهلل أسامة حمد حمادة ١.98  
عبداهلل حمد عبدالرحمن النصر اهلل 98.36  
عبداهلل حمد عبداهلل الشالل 69.39  
عبداهلل سعود راشد النجدى 93.3١  
عبداهلل فيصل خليفة البلوشي 9٧.٧  
عبداهلل نواف هاشم العبداهلل ١3.93  
عبداهلل يوسف عبداهلل الشداد 88.9٠  
عبدالوهاب متعب علي اجلعفر 88.69  
عبدالوهاب محمد عبداهلل الشيحة 88.39  
عبدالرحمن إبراهيم وليد التورة 93.38  
عبدالرحمن عبدالرحمن املانع ٢5.89  
عبدالعزيز أحمد فاضل عبدعلي 5٤.9٤  
عبدالعزيز رشيد عبدالرحمن ١9.86  
عبدالعزيز علي غنام الغنام ٤8.93  
عبدالعزيز محمد أحمد احلرمي ٤3.٧5  
عبدالعزيز محمد حسني املشرى ٠3.98  
عبدالعزيز نايف عبداهلل الكندري 98.9٠  
عبداللطيف حسام محمد الوهابى 86.53  
عبداهلل جاسم ناصر اخلالدي 8٤.١٧  
عبداهلل راشد محمد احلفيتي 8٧.٢٢  
عبداهلل سالم عبداهلل عبدالهادي 5.9١  
عبداهلل صالح سعيد عبداهلل اجلابر 8٧  
عبداهلل عادل عيسى عبداهلل ٧٤.٠١  
عبداهلل محمد حميد العنزي 5١.9٢  
عبدالوهاب خالد علي الكندري ١8.85  
عبدالوهاب سالم عبداهلل عبدالهادي 9٧.٢١  
عدنان خليل عدنان احلمر ١3.89  
عدنان عبداهلل حسن القالف 89.63  
علي رائد حسن بوعليان 9٤.٠6  
علي سمير علي الساقان ٧6.83  
علي عبداهلل علي املويل 85.8٢  
علي فايز علي املسلم العتيبي 6٤.٧6  
عمر إبراهيم علي حسني ٧9.38  
عمر سالم خضر الشطي ٧٧.١3  
عمر سليمان خليل الشطي 58.9٠  
عمر صالح عبداهلل بوغيث 65.٧٧  
عيسى عبدالوهاب عيسى الرشود 86.3٧  
فراس جاسم أحمد الكندري 8١.٢6  
فهد حمود فهد التويجري ١3.٧9  
فهد علي محمد ملك ٧6.56  
فهد ماجد ضيف اهلل العتيبي ٠3.93  
فواز خالد راشد اباالصافى ٠٧.98  
قالف هشام محمد االستاد ٧٧.٤3  
ماجد فيصل بخيت بوردن 9١.٧3  
مبارك عبدالرحمن مبارك 9١.٠٤  
مبارك مساعد مبارك الشمري ٤٢.89  
محمد أحمد جاسم االستاذ 39.9٤  

محمد باسل عبدالرزاق السجاري 9٧.١8  
محمد جاسم محمد العمران ٢8.83  
محمد جاسم وليد العتيبي ١٤.85  
محمد صالح سالم البشير ٧٧.88  
محمد عبداجلليل محمد اخلضاري 58.8٠  
محمد عبداحملسن محمد الصيخان ٧.٧3  
محمد فيصل سعد شريدة الشريدة ٧6.3  
محمد مساعد سليمان الهويدي 96.9٤  
محمد مصعب ناصر العتيبي ٧9.93  
محمد وليد مساعد الدبوس 93.8  
محمد يوسف محمد الكندري 58.5٤  
مساعد خالد مساعد الوهيب ٠٧.95  
مهدي صالح عبدالعلي حسني ٠٢.93  
هاشم عقيل حسني اإلبراهيم ٢.95  
وليد خالد عبداهلل األنصاري 9١.8٤  
يحيى زكريا علي الفيلكاوي 89.65  
يوسف جمال حمد احلمد 68.9١  
يوسف طارق يوسف االسد 96.3٢  
يوسف عبداهلل علي املويل 86.59  
يوسف عبدالرحيم يوسف بوكبر 89.9١  
يوسف علي عبداهلل الياسني ٧٠.١٤  
يوسف مروان حامد راشد املال ٧٧.٧٢  
يوسف نواف يوسف بوارحمة 8٢.9٠  
يوسف يعقوب يوسف بوكبر 8٧.٤3   

أكادميية الكويت التعليمية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

إبراهيم سليمان دحام الشجيف ٠3.69  
إبراهيم منصور إبراهيم اغا ٢3.٧8  
اسماعيل أحمد علي القرنه ٧٧.٢6  
العباس ماجد صباح العتيبي ٢5.85  
بدر محمد سامر حامد 6٧.٤9  
جاسم محمد موسى ابو عيدة 68.5٤  
حسن جمال محمد زغلول ٧8.5  
حسني علي بيت سياحى 69.68  
خالد أحمد علي القرنه 9٧.٧٠  
خالد حسني محمد جلعوط ٧3.68  
خالد محمد موسى ابو عيدة 6٤.٢9  
زياد طارق عبداهلل العبدالهادي ٧6.8٧  
زيد أحمد اسماعيل سرعاوى 88.96  
سلمان محمد منصور القطان ٧٤.٧٤  
سليم برهان الكفري 95.83  
سيدصادق سيدموسى محمدي 9٧.٠9  
طالل محمد أحمد ابوعيدة 66.98  
عامر محمود أحمد ابوعيدة ١١.68  
عبدالعزيز مشاري محماس العتيبي ٧١.٧١  
عبدالرحمن محمد عبداهلل محسن ٢8.٧8  

عبدالعزيز عدنان سلطان بوفتني 88.63  
عبداهلل رياض الضماد 66.8٠  
عبداهلل عربى سيد إبراهيم حسان 3٤.9١  
عالء اياد عسكر 85.6٧  
عمرو السيد حسن منصور ١9.٧9  
محمد امجد احلريري 8.٧٢  
محمد حسانني عبداملنعم 9٧.٢9  
مصطفى امني عبداحلميد أحمد 95.5٢  
مهدي كرمي سلمانيان ٧6.89  
نور الدين عنبر جلاب رسالن بخيت ١.93  
وليد حسان شعار ٧9.88  
يوسف محسن فهد محسن 6٧.٧٢   

أكادميية املوهبة املشتركة الثانوية للبنني 

انس أحمد راشد العربيد ٠٤.99  
بدر عبداهلل خلف الشمري ٧.96  
بدر ناصر شريف العرادة 98.8٧  
حسن محمود عبداجلليل محمد 9١.٢١  
حمد غامن عبداهلل املعضادى 3٧.9٠  
حمد محفوظ محمد حسن الشواف 98.56  
حمدان محمد حمدان املطيري 96.83  
سليمان وليد سليمان الربيعه 99.6١  
عبدالرحمن يونس محمد النيباري 96.58  
عبداهلل أحمد عبداهلل األحمد ٤6.99  
عبداهلل أحمد عبداهلل شلش ٧5.99  
عبداهلل فايز غازي العنزي 95.3٧  
عبداهلل فيصل سليم شحيبر 99.6٢  
عبدالرحمن فهد محمد العجمي ١٤.98  
عبداللطيف عبداهلل محمد النجار 99.38  
عبداهلل علي عبدالعزيز عبدال ٢6.98  
عبدالوهاب حسن خليل العلي ٤6.96  
فايز سعد معاند العنزي 55.9٤  
فهد طالل محمد الدوسري 93.6٤  
فهد مشعل محمد الشامري 9٢.9٢  
ماجد خالد سعد املنيفى ٠5.99  
محمد حسني صادق جعفر الشطي 5.9٧  
محمد عبدالكرمي محمد املطيري 86.9٤  
محمد مشعل سليمان العبيد ٢5.86  
ناصر مجعد دغيم الرشيدي 98.86   

أم القرى النموذجية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

آمنة أحمد عبداهلل محمد 65.5  
استبرق علي إبراهيم الفارسي 55.٧٠  
الزين ضاوي خالد العتيبي ٧.83  
انوار مرضى مسلم العازمي ٧8.8٧  
بزة مرزوق محمد الفرج ٧8.6١  

حنان جلوي محمد العجمي ٠8.66  
دانة راكان عواد شياع 93.9١  
دانة عبدالعزيز عيسى محمد ٤١.٧6  
دانة عبدالهادي سليمان سعود 9٤.٧٢  
دانة مساعد عبداهلل املياس 88.5  
دالل فيصل سعيد السبهان ٧٢.88  
رتاج بندر هايف املطيري 58.8٤  
رتاج محمد جاسم االشوك 83.8٤  
رحمة أحمد محمود علي ٤٧.89  
رهف عبدالرزاق أحمد ٠5.96  
روان طالب سائر العنزي 85.8٧  
روان عصام محمود علي محمد 38.9٢  
روان قعيد غريب العازمي 9١.9٠  
زينه صالح غزال غياض 95.69  
سارة محمد رحيل عصمان 83.33  
سلمي السيد أحمد السيد 9٢.٤٢  
شروق أحمد عيد العازمي ٤8.٧3  
شهد اصلبي عبداهلل جابر ٧١.٤١  
شهد فرج عبدالهادي عبدالهادي ٧١.٢٢  
شيخة أسامة بشير املناعى 85.36  
فاطمة محمود هالل موسى 8٤.٧3  
فرح أحمد زبون حمود الشمري 86.68  
لطيفة علي مشعل الفضلي 8٧.٠9  
مشاعل محمد عبدالرحمن أحمد 38.8٧  
مالك رائد يوسف جميل كوري 5٧.9٤  
منار أحمد أحمد محمد سند 9١.١5  
مناير محمد عزو املوسى 86.95  
مي خلف عواد شياع 6٧.٢3  
ميار عماد محمد الزعبي 99.9٠  
ميرنا معتصم محمود سيد 98.6  
نورة نادر محسن العجمي 69.89  
نوف نايف شداد العازمي ٤6.85  
هاجر أحمد محمود علي 3٢.9٤  
هاجر عبدالعزيز عبدالكرمي جابر ٢6.89  
هيا عادل خالد العازمي ٧٤.٤   

أم حبيب بنت العاص القرشية الثانوية 

أروى عبدالعزيز عبداهلل الرشيدي ٧٤.93  
أسماء انور عطا اهلل الضفيري ٤.93  
آسيا محمد مراد شمس الدين مراد 9٠.٧٧  
أصايل علي صالح الظفيري 3١.9٤  
أفنان موسى عويد الرشيدي ٧9.99  
آالء حسني سيد محمد السيد عبدالرسول   
83.8
أماني أحمد علي العديله ٢.96  
أمل جمال هادي العنزي 86.8١  

اريام أحمد بدر التناك ١٧.83  
اريج هديبان عبيد عوض 93.53  
البندري نايف سعد االسطا ٧3.68  
العنود رشدان راشد البذالي 83.8١  
بدرية أحمد عبداهلل القحطاني 9٠.٠٧  
بشاير فراج محمد السبيعي ٧.88  
حليمة وليد مناحي السبيعي ٠١.98  
خلود محمد مذكر الهاجري 96.9٠  
دانة عبدالرحمن عيد املطيري 8٧.٢١  
دالل أحمد خلف املسباح ٤٢.93  
دميا فواز عايد الظفيري 8٢.١٧  
رتاج حسن أحمد احلرمى ١8.95  
رتاج صالح نايف الهاجري ١٧.86  
رغد أحمد عبدالرزاق محمد املنصوري 98.6  
رغد فراج محمد القحطاني 85.6٤  
رغد ياسر حسني البدر ٠9.83  
روان علي محمد الكندري 96.85  
ريان أحمد شتحان الظفيري ٢3.96  
زينب علي عبداهلل القطان 3.8٧  
سارة أحمد سعود الرشيدي 93.5٢  
سارة محسن صاطى العارضى 8٢.٢9  
سارة منيف حمد احلربي 3٧.9٧  
سارة يوسف علي احلمادي 89.38  
سكينه عبداهلل الشمري ٢.99  
سوسن حسني سيد رضا علوي 9٧.٧3  
شذا علي جنم حمود ٧9.83  
شهد سالم عبداهلل الشمري ٠١.98  
شهد فهد راشد كتال 9٤.٤3  
شيخة عادل جاسم بوقمبر ٧٧.89  
عائشة يعقوب يوسف حاجي 65.8٢  
عالية بدر ناصر املزعل 65.8٢  
علياء عبيد شهيب العنزي 8٧.٢٧  
غال خالد جهاد العنزي ٧9.98  
غال عبدالعزيز علي محمد 8٢.9٤  
فاطمة رجا حمد الرشيدي ١5.93  
فاطمة علي كرم شهاب 98.9٢  
فاطمة قيس عبداحلليم معرفي ٧3.95  
فاطمة محمد حمود مرزوق الشمري 93.98  
فاطمة مساعد محمد العنزي ١١.98  
فجر عبداهلل ليل العنزي 86.69  
فجر محمد جوده الفضلي 83  
فوز نواف غنام العنزي 83.55  
فى فهد عبدالرحمن العثمان ١١.96  
لولوة راشد محمد سلطان محمد 98.9  
ليلى عبدالهادي مهدي اجلدى 35.8٤  
ليلى يعقوب يوسف اجلليجل 8٧.٢٧  
مرمي عبدالكرمي أحمد مهدي 86.6٢  

مرمي نادر أحمد طالب 95.39  
مشاعل مطلق قبالن العتيبي 9٠.٢9  
مالك أحمد ناصر الصالح ٤٧.٧9  
مالك أسامة إبراهيم القطان 98.9  
منى سعود عبدالعزيز خليل 96.39  
منيرة بسام عيد الشمري 9٢.9٧  
منيرة فالح خلف العتيبي 89.8٧  
منيرة هاني مساعد الهاجري ٧.93  
مها محمد مبارك مذخر ٠١.93  
مها نواف إبراهيم الدوسري 99.56  
موضي صنهات محمد السهلي ٧5.٧6  
هاجر خالد عبداهلل العنزي ٠٤.93  
هاجر رائد ذكر اهلل الذكراهلل 89.9٢  
هبة أحمد يوسف العنزي 98.9١  
هدايه حمود احلميدي الديحاني 96.6٢  
هديل اسماعيل إبراهيم املسري 95.5  
هند نشمي جليل الظفيري 86.66  
هيا وليد علي احلمدان 9١.٤٢  
وضحة عبداحلميد محمد العنزي 9٧.١١   

أم زياد األشجعية الثانوية للبنات 

أبرار صالح مناور الرشيدي ٧٠  
أبرار محمد مشعان الديحاني ١5.99  
أديان جاسم محمد نصيب 69.56  
أسيل طالل مطر شرموخ 96.5٧  
أسيل ماجد بجاد املطيري 9٧.٤٢  
أصايل محمد مشلح السعيدي 59.8٠  
أمل إبراهيم عايد فرحان 8٠.٧٢  
البندري فهد حمود الشمري ٤٧.88  
اجلوهره محمد هايف العدواني 9٧.٢  
الكادي جاسم محمد السويدي 6٢.9٢  
إميان عادل مطر العدواني 96.89  
بشاير خالد جديان الرشيدي ٤٢.85  
بشاير فارس عبداهلل الرشيدي ٤5.٧3  
تهاني خالد حامد املطيري ٢٢.83  
حصة مشاري فرج املطيري ٠١.89  
رحب فالح سحاب املطيري ٧١.83  
رزان عوض راكب الرشيدي 86.8٧  
رغد حسني مجبل الرشيدي ٧3.95  
رمي أحمد مضحى اخلالدي ٤3.65  
زاهيه محمد فهاد املطيري 85.69  
زينب أحمد اشناوه عويد 6٢.9٠  
سارة يوسف مجبل الغريبه 89.9٤  
سامية عبداهلل مرشد الدويلة ٧5.9  
سامية مساعد ناشي العدواني ٧8.3  
شعاع مشعل جلوي العدواني 53.9٠  
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شمس ناصر عايض الرشيدي ٧٧.٢5  
شوق طالل عيد املطيري 55.8٤  
طرفه مزعل محمد املطيري 85.6٢  
فاطمة أحمد محمد الكندري 66.٧٧  
فاطمة عبدالهادي مرزوق املرشاد 65.6٤  
فايزة يوسف محمد الهاملى 33.٧٧  
كوثر مبارك عبداهلل العنزي ٤6.89  
ليلى محمد أحمد املاجد 5٤.8٧  
مرمي عبداهلل إبراهيم حسني ٢6.98  
معالي مبارك غايب الرشيدي ٠٢.88  
مناير مشعل بطيحان صقر 8٤.١٤  
منيرة مسلط قويعان املطيري 9١.٤  
مها نايف رافع الديحاني 89.6  
موضي ناصر فالح الداهش ٢٤.95  
نها عبدالعزيز حمود الرشيدي 9٤.١3  
نور رشيد قبالن الغريبه 93.9٧  
نور فهد مساعد البغيلى ٧6.6١  
نورا محمد رماح ابااخليل املطيري ٧8.96  
نورا مشعل عبداهلل الرشيدي ٧9.3  
نورة بدر جزا العتيبي ١5.95  
نوف محسن مجبل املطيري ٢.93  
هند عيسى مفلح بن شوق 96.39  
وهج فالح عواد حمود 8٢.٧٧   

أم معقل األسدية الثانوية للبنات 

أروى علي فالح العنزي 9٤.9٤  
أسيل خالد أحمد املالك 9٢.٧٢  
أميرة أمير دغيم الهاجري 93.6١  
أنوار بدر مرزوق العنزي 9٤.٧9  
أنوار محمد غريب العفاسى ٧6.88  
اسرار إبراهيم فهد الرشيدي ٧9.6٤  
اجلوري سالم حمود الرشيدي ٠٤.95  
إميان محمد مبارك الهيم العازمي 98.8٤  
بشاير ضيدان ظارى املطيري 5٢.9٤  
حصة فارس مطرد العنزي 8٢.٢٢  
حور بدر عبداهلل العتيبي 9٢.٢٢  
حور عبداهلل محمد الشاهني الربيع 96.5  
دانة مفرح فهيد العنزي 5.8٧  
دالل حميد علي الرشيدي 6.9٧  
دالل مشعل سعود العدواني 9٤.٢  
دميا يوسف يعقوب العتيبي ١.93  
دميه خليفة خضر اخلضر ٠٤.83  
رتاج شاهر محمد الشهري ١9.٧5  
رتاج يوسف عبداحملسن عبداهلل ٧١  
رغد بدر محسن  طلب املطيري ٧6.3٤  
رغد طالل خلف الطرقي 9١.٠9  

رغد مشعل حمد العازمي 86.3٤  
رغد مشعل كميخ املطيري 98.55  
رقية يوسف عباس الدريع 89.56  
رهف فيصل عوض الرشيدي ١6.٧6  
روابي مجبل مذكر الهاجري 68.3٢  
روان أحمد جاسم كلداني 9٢.١  
روان صالح أحمد ملك 33.8٧  
ريان محمد خالد االنصاري 99.8٢  
رمي يحيى صالح 9٧.١٧  
زمرد خالد ساحب الشمري 8٠.٧٧  
زينب فواز محمد العازمي 93.5١  
سارة راجح ذعار الدوسري ٧6.٧6  
سارة ضاري محمد احلربي ٠9.89  
سارة عبداهلل فرحان الضفيري ٢5.93  
سامية نافع عايض العازمي 5١.9٤  
سدن علي يعقوب محمد ٤8.88  
سلمى سالم علي الشريع 96.3٢  
سلمى محسن علي احلربي ٢3.88  
سميرة منيف إبراهيم الشمري 8٤.٧٤  
شريفة مشعل مرزوق الهاجري ٧3.6٧  
شهد ثامر مجبل العنزي 93.3٢  
شهد حمزة أحمد احلمر 88.3١  
شهد شجاع سعد السبيعي 95.6٢  
شهد مالك ضاري الشمري 86.5٢  
شوق سعد مبارك الظفيري 38.9١  
شيخة حميد ناجي القالف 9٧.٧6  
شيماء مشعل مرزوق الهاجري ٧8.6١  
ظبيه غالي عطااهلل الهاجري 83.8٤  
عائشة طالل محسن العنزي 9٢.9١  
عالية مشعل ناصر القحطاني ٤8.95  
عبير رميزان راضي مجبل 53.9٤  
علياء محمد ماجد املطيري 6٧.9٤  
فاطمة أحمد محسن اجلعفر ٤9.86  
فاطمة فهد فهيد العجمي 8٢.٧5  
فاطمة محمد غريب العنزي ١٢.88  
فاطمة هاشم عبدالرضا كرم 9١.٤٢  
فجر خالد محمد املطيري 98.6٢  
فرح خالد جاسم احلشاش ١5.88  
فرح ندى ثامر الظفيري ٠٧.93  
فوز سعد مرزوق املعتوق ٠١.89  
فوز غامن حمد الشمري ١9.98  
لولوة إبراهيم عبداهلل الكندري ١٤.98  
لولوة فهد حسني العنزي 8٤.٤9  
لولوة محمد حربي الفضلي ٢8.86  
لولوة وليد إبراهيم النوه 9٧.9٢  
مرمي حامد شارع العازمي 86.9  
مرمي عبداهلل العجمي 38.8١  

مرمي عبداهلل علي رشيد 93.5١  
مرمي فايز صبيح الشمري 9٧.٠٢  
منار بدر مرزوق العنزي ٤9.93  
منار سعد فهد الزعبي 3.9٧  
منار منذر دخيل املسيعيد 9٧.١6  
منال حسني هالل اخلالدي 88.85  
منيرة سعود سعد املطيري 96.95  
منيرة سيف عوض املطيري ١١.٧8  
نور فايز متعب الفضلي 88.56  
نورا حبيب بجاد املطيري ٧9.83  
نورة عبداهلل حمد الشتيلي 96.35  
هاجر عادل معيلى العنتري 98.٧٤  
هاجر علي سليمان العنزي 5٧.٧٧  
هنادي هادي عبداهلل العجمي ١٢.83   

أمة بنت خالد الثانوية للبنات 

أريج فتحي محمود محمد السيد 99.65  
أسماء أسامة إبراهيم عمرو 99.9٢  
أفراح محمد غليفص العجمي 66.9٢  
آالء ابوالنجا حسن متولي ابوالنجا 96.8٢  
آمنة سرحان براك الفضلي 83.8٤  
أوراد عبداهلل طعيس ذياب 93.3١  
آيات أمين احلسيني محمد السرسي ٤8.99  
آية ناصر منصور شحاته 99.55  
أبرار أحمد مصطفى أحمد 36.9٧  
احسان زكريا محمد جمال سليمان 65.9١  
إسراء سعد عبداهلل محمد باشا 6١.9٤  
أفنان سلومه أحمد زيدان 98.8١  
اآلء سعد إبراهيم الفضلي ١٢.88  
اماني عبداهلل شبيب الدوسري ٧١.93  
امنيه امني أحمد امني حسن 96.9١  
إميان عبدالشهيد شعبان نايل 99.8٤  
إميان عمرو عباس سالمة ٧3.89  
إميان متولى سمير مسرجه 98.5٤  
ايه حامت كمال أحمد 6٤.9٤  
ايه حسن سعد سند 9٢.9٤  
ايه محمود هيكل امني محمد 99.8  
تسنيم سامح محمد عبدالباقي 98.95  
حاوه مختار حسني 85.9  
حنان سعيد محمود فرج 98.56  
حنني ممدوح عباس حسنني 9٢.٢٧  
خلود أحمد خميس جمعة 3٧.9٧  
خلود حسن أحمد محمد 99.55  
خلود خالد أحمد عبدالرحمن 99.9٢  
داليا ايهاب عبداملتجلي أحمد ٧8.98  
دانة محمد امان سعيد 9٢.9١  

دانة يوسف عوض العازمي 8٤.١8  
دالل محمد شلوان الهاجري 9.8٠  
دميا عبداهلل فالح العجمي ٠8.95  
رؤى أسامة محمد محمد 8٢.9٧  
رؤى عماد محمد سعيد مصطفى 99.3٢  
رؤى محمد إبراهيم 9٧.٢6  
رتاج وجيه فاروق عبداجلواد زايد 9٠.٠٧  
رشا محمد فارس نزيه ٧9.98  
رغد فهد امللحم 93.9٠  
رنا أحمد سالم عبداحلق 93.9٧  
رنا وليد عادل حسنني ١٧.93  
رهام محمد الشمسينى ١9.99  
رهام مهلى ندا املطيري 8٠.٧5  
رواء حازم علي ندمي ٧8.99  
روان عبده محمد فياض 9٧.١١  
روان محسن يونس 99.58  
روان هاني محمد اخلولي ٧6.99  
روضه فؤاد عنبوسي 9٧.٢١  
رويده محمد عبداهلل 8.٧١  
رمي فيصل حمد العدواني 9٢.٠5  
رمي وائل يحيى القزاز ٧3.99  
رميا أحمد ماهر االبرق 96.6٧  
زينه بداح العجمي 83.99  
سارة امين السيد اجلزار 9٧.٢٤  
سارة صالح العتيبي 55.8٢  
سارة السيد عوض اهلل ٤3.99  
سارة عمر خلف علي ٢٧.99  
سارة محمد العجمي 5٤.9٧  
سارة مطلق العصيمي ٢3.93  
سارة منير أحمد غامن 9٠.٠3  
سلمى سامي مختار 9٧.9٠  
سماهر صالح محمد املري 96.5  
سهيلة يونس عالم 98.89  
شاهنده محمد شلتوت ١١.99  
شروق محمد خليفة 99.8٤  
شهد أحمد عبده االلفى 98.8١  
شهد أحمد ممدوح ملوك ٠5.99  
شهد سعيد الكندري 9٤.٢٢  
شهد محمد شاكر سيد 9٢.9٧  
شهد ناصر خالد الهاجري ٠8.98  
شوق فهد الشمري ٧3.65  
شيخة سعد املطيري ١.98  
شيخة محمد العجمي 9٤.١٤  
شيخة نايف الهاشمي العجمي 6٢.9٧  
طيبة دحيم مبارك سعيد مبارك 95.88  
عهد ناصر خالد الهاجري 96.9٢  
غادة راشد سالم العجمي 98.5٧  

غيداء أحمد عبدالبصير عبدالباقي 99.89  
فاطمة خلف مخلف املطيري ١9.98  
فاطمة محمود رشاد محمود الترسه ١3.93  
فجر سعد جاسم القديرى 8.9٤  
فرح عبدالفتاح سعيد أحمد ٧.99  
فرح عالء إبراهيم بيومي ٤8.96  
فيروز ماهر داخلى توفيق ٧٤.98  
كوثر علي جاسم غالم 86.8٧  
جلني وحيد هالل ٢.99  
مرمي رياض محمد عبيد ٠١.98  
مرمي سعد شعيل املطيري 9٧.٠8  
مرمي شافي راشد الهاجري 86.63  
مرمي محمد جمعة عبدالباقى 99.8  
مرمي محمود مندوه متولى 99.8  
مرمي نظير سعيدي ٢3.95  
مرمي يوسف عبداهلل عبدالكرمي 6١.9٠  
مشاعل مشعل شبيب العتيبي 68.9٤  
منار سعيد صالح منصور ٧9.99  
منار محمد عبدالواحد جمعة 9٧.١8  
منه محمد السعيد جالل 99.55  
منه ممدوح ابوالنجا علي محمد 6٧.9١  
منيرة سعد محمد العجمي 96.6  
نارميان هاني عدلي ابوالعال قاسم ٤٢.99  
ندى أسامة محمد املرجاوى ٧١.99  
ندى مدحت عبداهلل عبدالغفار 98.99  
نور علي عباس حسني 9٠.٤8  
نور هاني شاكر السبيعي 93.6  
نورة حمود مطلق العتيبي 89.93  
نورة خميس عبيد احلوسني ٧٢.66  
نورة سعود فارس السبيعي 9٠.٠٧  
نورة عادل عبدالواحد عبدالرحيم 5٢.9٧  
نورة مبارك ناصر عبيد ١٤.96  
نورة مشاري عويض حريص ٠٤.88  
نورهان نادى محمد ابوشوق ٧5.98  
هاجر اسامة محمد طلعت محمود 99.9  
هاجر نايف سعد العازمي 96.63  
هبة صالح أحمد صالح ٢8.99  
هدى املتولي املتولي محمد صالح ٤9.98  
هند فهد نهار العجمي 55.8٠  
هيا عبداهلل راشد الهاجري 96.66  
وجدان حامد حسن اخلرسان 99.36  
يارا سماح فرحان البخيت 9١.١  
ياسمني ايهاب طه شاكر محمد 9٧.٧5   

آمنة بنت األرقم املخزومية الثانوية للبنات 

أبرار جازع نقا الضفيري 95.6٤  

أبرار خالد محمد املطيري ٧5.5  
أبرار محمد مجبل املطيري 3٤.9٤  
أريام مشعان محمد املطيري 5٤.9٢  
أريام نواف محمد فراج 85.9٢  
أسيل نايف عايد الظفيري ٢3.95  
أشواق أحمد ملوح مطلق املاجدي ٢8.88  
أفراح محمد هزاع اخلالدي 93.56  
آالء حسني متروك علي العنزي 88.8١  
أمثال أحمد ناهى العالطي ٢8.٧9  
أمل ناصر ضحوي العنزي ٧6.88  
آمنة خالد هالل العنزي 9٢.٧5  
أوراد ثامر هطيل العنزي 86.66  
اريام شجاع فهد العجمي 83.55  
اريوف طالل سماح الرشيدي ٠3.88  
البندري فيصل عبداهلل الشمري ٠3.85  
الزين مبارك سليمان الديحاني 8٢.9٤  
العنود سلطان نايف املرشد 8٧.٧١  
العنود غليفص بخيت الهاجري ٧5.٧8  
املاس طالب نايف الظفيري 69.9٢  
بشاير سعد حمود الهاجري ٧٤.٠١  
جازه عبداهلل فالح العجمي ٤8.88  
حلى هاني متران الشمري 93.88  
دانا عبداهلل فالح سعيد 8٧.٤٢  
دالل ناصر فهاد العجمي ٧١.93  
دميا محمد جليعب السعيدي 95.5١  
دميه مزيد عيد فارس 9١.٢5  
رغد محمد بدير املاجدي ٤9.٧6  
رغد هالل زعل العنزي 99.٧١  
رناد طالل عواد الظفيري 9٧.١٧  
رهف سليمان خلف العنزي 99.3٤  
رهف فيصل ظاهر الشمري ١١.٧5  
ريان علي عاجل العنزي ٧١.٤٤  
سارا مضحي حشاش السهلي ٧٢.١5  
سارة منر قائد أبا ذراع الظفيري ٤١.٧9  
سارة نواف فهد العالطي 98.8٢  
سهام مبيريك ملفي احلربي 86.8١  
شيخة خالد رضيمان الشبلي 6٢.8٧  
شيخة رائد مشعل الصليلي 9٢.٤٤  
شيخة فهد محمد العنزي 85.8  
شيخة فيصل مبارك احلجرف 96.53  
ضى عدنان صاهود الظفيري 8٠.٠٤  
طيف حمود عودة الشمري 95.39  
طيف يوسف حماد الصليلي 8٤.٠5  
عائشة مطلق ادغفك الشمري 9٤.٠١  
عليه محمد مطر البذالي ٧٤.١٢  
غدير سعد مدرهم العتيبي 5٧.9٢  
غدير عجيل مزيد احلسيني ١٤.99  

غال عزيز غنام احلسيني ٢١.85  
غال فالح جساب السعيدي 53.9٢  
فاطمة مفرج حمد العجمي 9٧.٧  
فرح سعود عبداهلل البذالي 8٤.٧١  
فرح نايف محمد العنتري ٤3.83  
مريفه عايد عامر الشويعر 38.8٢  
مرمي زكريا فاروق فرغل حسن 96.95  
مرمي سالم ناجي الظفيري 85.3  
مسك شالش جعفر العجمي 39.9٢  
منار هاني فالح الفضلي 9٢.٠٧  
منى سالمة سالم الشمري 89.3١  
منيرة سلطان زبيل الشمري 8٢.9٤  
مها عبداهلل حسني العنزي ٤5.88  
موضي صالح حساب السعيدي ١.86  
نوال عبار عقيل الظفيري ٢١.93  
نوف عايض عيد الرشيدي ٢5.86  
هاجر إبراهيم عايد الذايدي ٧٤.٤٤  
هند عبداهلل ماطر اخلالدي ١٤.٧6  
هيفاء ضيف اهلل حمد الشمري 8٢.٠6  
ورده عبداحملسن عودة البزيع 3.9٧  
وسمية مقبل زاهد العجمي 3٤.8٠   

أيوب حسني األيوب الثانوية للبنني ـ األحمدي 

أحمد خالد ذعار الهذيلي البقمي ٧٧.١8  
أحمد سيف عجب املطيري ٤6.89  
أحمد عطية محمد املتولي 98  
أحمد محمد عبدالرحمن العتيبي 85.9٤  
أحمد نواف جزاء العتيبي 89.9١  
أحمد يوسف منصور العازمي 99.8٢  
أسامة محسن محمد العازمي 5٧.9١  
اسالم امين هالل علي هالل 95.38  
احلارث علي عبدالعزيز املوسى 98.66  
ايوب فايز صالح احلربي ٧٢.88  
بدر سليمان هجهوج الرشيدي ٧٧.٧٤  
تركي سلطان حسن العجمي ٤3.98  
جراح جاسم مهدي العجمي 99.9١  
جراح سالم عوض فراج 93.6٢  
جراح مشاري بدر فرحان ٧8.8٢  
جويعد حمد جويعد العجمي ٧9.89  
حزام ناصر علي الهاجري 85.83  
حسني خالد طعمة كساب 85.6  
حسني عدنان حسني العنزي 9٤.٠٧  
حسني علي حسني الدوسري 86.3٧  
حمد أحمد مبارك العازمي 3.9٠  
حمد فهد سعود العجمي 8٢.9٤  
حمدان علي حمدان العتيبي 96.8٤  

حمدان فالح سعود العجمي 9٢.9٤  
خالد أحمد عليان املطيري 98.5٢  
خالد بطي سيف الهاجري ٧.86  
خالد علي فهد املري 93.39  
خالد عوض محمد عوض العجمي 9٧.٤٤  
خالد ناجي صالح املري ٤5.89  
خالد هجاج محمد امليمونى 9٢.٠6  
راشد بداح جربوع ذياب ١٢.98  
راكان عبداهلل فالح العجمي 99.9٢  
رجا فهد عبداهلل الهاجري 38.8٧  
سالم مهدي سالم العازمي 8٢.٧6  
سامي عبداللطيف عبدالهادي سعد 85.9٧  
سعد جابر حمود الفضلي ٢3.٧8  
سعد فالح سعد العازمي 98.3٧  
سعد مشعل سعد العازمي 93.38  
سعود أنور عبدالعزيز الصقر 9٠.٠٧  
سعود فهاد حسني العجمي 5٧.9١  
سلطان بدر فهد العجمي 5٤.9٠  
سلطان بدر مجبل الصواغ العازمي 89.8١  
سهل عبداهلل راشد العجمي ٤5.95  
سيد أحمد جابر أحمد القالف 86.65  
سيف علي سيف الهاجري ١.89  
شامان زيد هجاج الدوسري ٧3.93  
شبيب بداح طوارى الدوسري ١5.88  
شريف حماد عبدالبارى زياده 8٢.9٧  
صالح فرج صالح الشمالن 5١.9٢  
صقر خالد محمد الشمري 9٠.٧6  
ضاري محمد فاضل املسرى ٧8.89  
طالل بندر محمد املطيري ١٤.85  
طالل فيصل هادي الهاجري 9٢.٢٢  
عبدالرحمن فيصل جدعان العنزي 95.98  
عبدالعزيز أحمد محمد الثويني ٠6.83  
عبدالعزيز رضى حسن الزامل 59.9٧  
عبدالعزيز مشعل عبدالعزيز خداده ١١.86  
عبداهلل صالح علي املري 83.6١  
عبداهلل علي حمدان العتيبي 5٧.8١  
عبداهلل فارس عجب املطيري 95.3٢  
عبداهلل ناصر عبداهلل العجمي ٤٢.95  
عبدالعزيز مناور علي الشمري ٧.89  
عبدالعزيز ناصر مبارك العجمي 3٤.9٤  
عبدالعزيز نواف اسماعيل إبراهيم 9١.٤8  
عثمان مشعل جالل السهلي ١5.88  
علي حسني سالم العازمي ٤٢.93  
علي سعود علي العجمي 85.9٠  
علي عبدالرضا حسني أحمد حسني 83.9٢  
علي ناصر عادل الناصر ٢٤.89  
عمار مصطفى عبداهلل معتوق علي 5٧.9٢  

عمر أحمد راشد املطيري 6١.9٠  
عمر أحمد رجا العازمي 96.38  
عمر بدر عمر الهاجري ٤٧.93  
عمر خالد حمود العازمي 36.9٠  
عمر محمد ناصر العتيبي ٤٧.96  
عيفان سويد عيفان الهاجري ٤5.88  
فالح ارشيد فالح الهاجري 8٢.٠٢  
فالح مشعل فالح الطريبيل 85.59  
فهد خالد علي العجمي 6٧.8٧  
فهد راشد مطر الزعبي 56.9٤  
فهد فيصل عبداهلل السبيعي ١٢.95  
فهد فيصل فهد العجمي 9٤.١٧  
فهد محمد مريخان العجمي 9٤.٢9  
فيصل عيد عماش العنزي 8٢.9٢  
فيصل فهيد الهيلم العجمي 9٢.٢١  
فيصل هاجس فيصل العجمي 9٠.١6  
مبارك فالح مبارك الدليمى 33.9٢  
محسن عبدالهادي محسن املري 8٠.٠٧  
محمد أحمد محمد العتيبي 8٢.8٧  
محمد أحمد مبارك العازمي ٤٢.93  
محمد أحمد محمد العازمي 59.9٢  
محمد بدر فالح السبيعي ١٧.98  
محمد حامد أحمد الزيد 8٤.9٤  
محمد حسن كتاب العجمي 9٠.٤٤  
محمد سيف عجب املطيري 9٢.9١  
محمد شبيب محمد العجمي 88.9٢  
محمد عبدالعزيز ظافر اخلضران ٠8.93  
محمد عمر أحمد مليجي ٠5.89  
محمد عيد سرهيد الهاجري ٤.98  
محمد فهيد محمد العجمي 8٠.١٢  
محمد محمود مشعان اشكناني ٢3.99  
محمد مشعل عبداهلل العجمي 9٠.٢5  
محمد مشعل محمد الهاجري 95.5٢  
محمد مناحي محمد العجمي 95.55  
مسعود منصور السبيعي ١.89  
مسلم جابر مسلم العازمي 68.9٠  
مشاري فهد نصار العازمي ٠٤.89  
مشاري منير حسني العجمي 9٢.٢8  
مصطفى توبه مصطفى السيد علي 8٧.9٤  
مصطفى عبدالرزاق حاج ياسني 9٤.9٧  
ناصر بدر ناصر العجمي 93.39  
ناصر دعيج ناصر العجمي 86.3١  
نايف فهيد بشير الدوسري 9٢.٧6  
جنم عبداهلل جنم األشوك 9٢.8٢  
نواف سعيد مبارك العجمي 83.8٢  
هادي حمد حسني العجمي 9٤.٧٧  
هليل ناجع هليل العجمي 9٠.٠١  
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وليد خالد حسن البلوشي ١9.95  
وليد خالد مطلق العازمي 86.38  
وليد محمد سعود الهاجري 95.8٢  
يعقوب مشاري خليل جمعة 95.35  
يوسف جمال خالد العتيبي 95.55  
يوسف طارق علي مال اهلل ٢6.98   

ابرق خيطان الثانوية للبنات 

أهله مدحت امام محمد محمد سمره 99.35  
أيه حسن حسني إبراهيم العزازى ٤5.99  
االء حلمي الصادق إبراهيم أحمد 5٢.8٧  
الشيماء أحمد محمد ابوالعز ٧٧.99  
املها علي سعود العتيبي 93.9٠  
بدور خالد عثمان الدبيخى 85.3  
بشاير إبراهيم علي أحمد 9٧.١9  
جمان عدنان أحمد صالح ١6.89  
جنى فاروق محمد احلجي 98.86  
حبيبه شريف عبداحلميد سالم ٢9.98  
حبيبه عبدالناصر انور السيد ٢٤.99  
حصة فالح زايد العتيبي ٧9.86  
خديجة إبراهيم حسني العلي 93.8٧  
دعاء اسماعيل ناصرالدين ٢٧.93  
دعاء غالب محمد الليثي املراكبي 98.6٤  
دميا عبدالرحمن عوض العتيبي 89.9١  
رتاج عبدالهادي صاحب الزلزله 9٧.٠3  
رتاج مبارك اعجمي الهاجري 3٤.8٢  
رحمة أحمد محمد عطية حسانني ٤8.99  
رهف مطلق مزيد الرشيدي 9٢.٠١  
روان حسن زايد الديثان 85.9٧  
رويدا سمير أحمد محمود 99.95  
ريان فارس ناصر العصيمي ٠3.95  
زهراء انور صالح العبوه 86.38  
سارة غازي مطلق املطيري 96.35  
سارة مصطفى السيد محمد السيد 9٠.١3  
سلمى محمد أحمد سالمة ٤6.98  
شهد أنور فرحان عبدالعزيز 96.3  
شهد شريف علي حسن عراقيب 99.3٤  
شهد طلعت عبدالسالم راغب البهوار 99.9  
شيخة عبداهلل علي الكندري 96.3١  
صفاء عبدالعزيز جمعان مسينون 56.9٢  
ضي مصطفي إبراهيم سويلم 9.9٧  
عائشة جابر علي بوزبر 8٠.٤9  
عجايب مساعد عبداهلل اخلليل ٧١.١٤  
عهود مطلق ردن العتيبي ٧٤.٧9  
غال مساعد مفرج العدواني 89.9١  
غنيمة علي أحمد الغريب ٢٢.95  

فاطمة حسن عباس الزامل ٧6.63  
فرح ايهاب عبداملجيد عبداحلفيظ 99.6  
فرح عبداجلواد موسى عبداجلواد 58.9١  
فرح وليد محمد سلمان ١8.98  
لولوة مبارك علي اجلبري ٤١.99  
مايا حسان جبور 98.8  
مرمي أيوب محمد الكندري 83.65  
مرمي أحمد قاسم عبده الشعبي ٧3.96  
مرمي جابر مفلح العازمي 98.9٤  
مرمي خالد ضاوي العتيبي ٤5.96  
مرمي عبدالقادر رزق اجلميعى 96.53  
مرمي محمد أحمد عبداهلل البرعي ٧8.98  
مالك نواف يوسف اخلشان 83.9٧  
ملك هاني محمد السيد املاحي 99.96  
منار عصام محمود حسني عاشور 99.35  
منيرة مشاري محمد الفضل 95.5١  
مها شكرى عبدالرازق اجلميعي 99.98  
موضي خالد ناصر العتيبي ١5.95  
مي اسعد محمود محمد 99.66  
ندى اشرف صالح محمود 99.95  
ندى عبدالناصر حسن يوسف محمد 96.98  
ندى عالء عماره حسانني عماره 99.99  
نهر إبراهيم صالح محمد 96.5٧  
نور الهدى ماهر العودات 9١.١9  
نور حامد غازي املطيري 96.53  
نور محمد ثامر العتيبي 9٤.٢١  
نورة بدر علي اجلبري 93.66  
نورة حسني علي الوتيد 9٤.١٢  
نورة فايز عبداهلل الشمري 9١.١8  
نورة محمد راشد املري ٠٢.93  
نوف مرزوق عبداهلل العتيبي ٧٧.96  
نوف مطر شريد املطيري ١3.88  
نيرة أحمد عبدالعال محمد ٠3.99  
هاجر رائد علي حمزة الشرقاوي ١٢.98  
هاجر شعبان جابر عبدالعظيم 98.85  
هاجر عاصم محمد يس ٧.99  
هديل نزيه الصالح 99.8٧  
وجدان مطلق الفي املطيري 86.35  
وصال امين بدران محمد رخا 99.8٢  
وضحة حمد علي الوتيد ٠3.96  
والء عبدالستار الشرقاوي شطا ٤5.99   

ابن العميد الثانوية للبنني 

أحمد عبدعلي كرم علي 9١.9٠  
أحمد فالح شاهر البغيلي 9١.٢٧  
بندر محمد عبدالرحمن العتيبي 85.8٤  

ثنيان عبدالكرمي العنزي ٠5.٧9  
حسني سعد عبداالمام محمد 9٧.١٤  
خالد وادي العنزي 9٠.٠6  
سعد عادل سعد العساف ٧9.93  
سعد نايف ذعار املطيري 95.65  
سليمان أحمد صالح الذويخ 95.85  
سليمان وليد سالم الهويدي 9٢.٢١  
عبدالرحمن بدر محمد الدلوم ٧3.86  
عبدالرحمن الرشيدي 9.9٢  
عبداهلل حمد علي محمود ١5.88  
عبداهلل خالد ابوعبيد ٢6.٧9  
غازي نواف حسني املطيري 8٢.٢5  
فالح سعيد فالح الهاجري 9٢.٢9  
فهد حرمل فهد العجمي ٧6.٧6  
فيصل زيد احلميدي الديحاني ٧8.9  
محمد إبراهيم فوزان 86.96  
محمد جاسر علي العدواني 8٤.٧٤  
محمد حسني مصطفى املير 9٤.٠3  
محمد عادل بتال املطيري 3٢.٧٤  
محمد مبارك سعد غريب 89.9٤  
موسى ماجد املطيري ٧5.3  
نواف فيصل صالح السعيد 93.8٧  
يوسف ايهاب محمد هالل 99.83   

أحمد البشر الرومي الثانوية للبنني 

أحمد يعقوب حسن حسني 6.8٤  
أنس فهد سامي القطان ٠١.95  
اسحق نبيل اسحق اتش 9٤.٢9  
الياس هاشم يعقوب كمال ١9.93  
جاسم أحمد عبدالرضا بولند 8٢.9٧  
حسن أمني مبارك دشتى ٠6.٧3  
حسن جابر أحمد حسن 9٠.٤١  
حسن عبدالعزيز نصير جعفر 8٠.٤8  
حسن محمد امير العطار ٤6.88  
حسني أحمد قاسم البلوشي ٧٠.٤٧  
حسني حميد حسني حيدر 35.9٢  
حسني زهير جواد رضا 6.8١  
حسني زيد توفيق بوحمد 69.٧٢  
حسني عبداهلل حسن تقى ٧8.69  
حسني فاضل اكبر شفيعي باالني ١٢.86  
حسني مشاري عبداحلميد االربش 9٧.٤9  
حسني هود يوسف بوعباس 8١.٠٧  
حسني يعقوب يوسف الزيد 95.88  
حمد أحمد حجي بن حجي 9٧.٤١  
حمد عبدالقادر عدنان الصانع 9١.9٧  
حمود عادل حمود الشطي ٤٧.83  

خالد أسامة صقر الغامن 8١.9١  
خالد وليد خالد البيش ١3.98  
سعود عبدالرزاق خليل اسماعيل ٠8.88  
سليمان اسحق أحمد عباس ٧٢.٧٧  
سيد أحمد عبداهلل محمد املهرى ٠5.98  
سيد محمد محمود حسني املوسوي 85.3٤  
شاهني ظاري جاسم الشمالي 8٤.٧3  
صالح يعقوب يوسف محمد 85.٧٤  
طالل محمد عايض العازمي 88.3١  
عبدالرزاق محمد قاسم بولند 9٤.٧٢  
عبدالعزيز فاضل محمد ابل 95.٧٤  
عبدالعزيز محمد غريب العنزي 96.88  
عبدالعزيز جنيب عبداهلل بستكي 93.9١  
عبداهلل علي منصور املنصور ٤١.98  
عبدالرحمن زكريا أحمد طريف ٤١.88  
عبدالرحمن صابر اسماعيل مصطفى 93.58  
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز السيف ٤٧.86  
عبدالعزيز علي عوض القفاص 8١.٧  
عبدالعزيز علي يعقوب بولند ٧٧.١6  
عبداهلل جمال خليفة النجم 5١.8٧  
عبداهلل علي عبداهلل أبل ٢.93  
عبداهلل فهد علي السليمان 9٢.٢١  
عبداهلل محمد علي الكندري ١6.88  
علي جابر علي أتش 65.8١  
علي حسن علي االستاد 83.56  
علي حسني عبداهلل القطان 89.6٤  
علي سعود عبدالعزيز 63.8١  
علي علي املطوع ٠5.96  
علي عدنان خزعل الفرس ٢5.٧6  
علي مؤيد منصور القطان 93.8١  
علي محمد عباس الصفار ٧6.5٤  
علي محمد علي القالف 9٧.١٧  
علي محمود املصرى ٤6.95  
علي مصطفى البغلي 9٤.٠9  
علي هاشم بن نخي ٢6.86  
علي هاني محمد املتروك ٠٢.99  
فاضل انور الصفار ٧8.66  
فهد سعد محمد العازمي 9١.٧6  
فهد موءيد معتوق املاجد 9٤.١8  
محمد تقى عبداهلل شبر ٠٢.95  
محمد جاسم العطية 66.9٤  
محمد حامد بوخضور ٧8.5٢  
محمد حسني القطان 38.9٠  
محمد حميد محمد ٧١.٧9  
محمد حيدر االربش ٧5.٧9  
محمد رائد اجلويسر ٠٧.٧3  

محمد راشد الكفيدى 65.8٢  
محمد سيد سيد شبر املوسوي 9٤.٤٢  
محمد عبداهلل محمد أكبر 83.59  
محمد علي محمد القالف 9٢.٠3  
محمد عماد اسماعيل النحاس 39.9١  
محمد مساعد خليفة الدهام ٧6.58  
محمد ياسر إبراهيم العيد 53.9٠  
محمود أحمد بدر السيد 98.8١  
مراد طالل طاهر الصراف ١٧.٧9  
مشاري مشعل العازمي ٧٧.٧3  
مصطفى حسني العطية ٠3.96  
ميثم علي األنصاري 5٤.9١  
ميثم سالم يحيى حبيب ٧٤  
ناصر أحمد الدويهيس 86.93  
هاشم بدر علي القالف ٢٧.68  
هاشم حامد احلميدة 69.9٢  
هاشم عادل حسني 69.9٢  
يحيى جمال حسن مراد 96.8٤  
يوسف بسام يعقوب بوالبنات 89.9٤  
يوسف حسني علي الفارس ٢9.٧8  
يوسف يعقوب حيدر أحمد حيدر 9٠.١6   

أحمد شهاب الدين الثانوية للبنني 

أحمد عزيز حبيب الشمري ٠5.85  
أحمد عيد كرمي حسني 8٠.٠3  
إبراهيم رجعان الصعفاك العازمي ١3.93  
أحمد عبداهلل امني عبداهلل ٢3.99  
بدر ناصر صغير الهاجري 9١.٧5  
بندر مفلح عودة القالب 69.8١  
حسن سالم عواد الشمري ٧6.5٢  
حمدان عمير حمدان احلريجي 9١.9٢  
سالم حمد عبدالعزيز املطيري 5٧.8٠  
سالم عبدالرحمن الرجعان الهليلي ١9.83  
سعود عبدالرحيم مناع الرشيدي ٧3.96  
سعود عبدالعالي عنبر سيف 8٧.٧٤  
سعود ماجد عبداهلل مطنى ٧٧.٢8  
سلطان مروى عبيد العنزي 3٧.٧١  
سلمان جميل محمد سليمان 53.9٤  
عامر يعقوب يوسف النجدي ٧6.58  
عبدالرحمن فهد فليح العازمي 89.9١  
عبداهلل ماضي بدري البناقي 9٧.٧٤  
عبداهلل محمد كاظم اخلضر 86.38  
عبداهلل محمد هدروس البذالي 8٤.٧8  
عبدالعزيز طالل عبدالعزيز احلربي 89.33  
عبدالقادر إبراهيم مصطفي األحمد 9٤.٢3  
عثمان خالد قناص اخلصيلي 9١.٠9  

علي راشد خليف الرشيدي ٤9.٧9  
عيسى أحمد إبراهيم علي أكبر 66.8٠  
عيسى وليد فرحان الفرحان النومي 99.9  
فهد أحمد عبداهلل القحطاني ٧6.٧5  
قصي طه محمد نعمان 9٤.٤١  
مبارك ناصر مبارك الدوسري 86.9٤  
متعب عبداهلل مخلف العنزي ٢٢.89  
محمد ادهم ابواملكارم عبداهلل ٠6.95  
محمد جمال عبدالعزيز الشرقاوى 96.95  
محمد جواد صادق جعفر مهدي ٧3.58  
محمد راشد محمد لعليثه ٧٧.89  
محمد سالم مبارك السليماني 5٢.٧٤  
محمد سلمان خنيفس العنتري 9٤.٢٢  
محمد عواد جليدان السليماني 85.89  
محمد عيد جبر عيد سالم السعدي 88.٧١  
محمد مالك الدبل 9٤.9٧  
مشاري مجبل مطيران العاردى 88.5٢  
مشعل طالل أحمد العنيزي 8٠.٧٧  
ناصر علي مجبل العازمي ٧٧.٤٢  
يوسف أحمد اسماعيل عبدالعزيز ٠3.96  
يوسف راشد عقيلى البذالي 98.8١   

أحمد مشاري العدواني الثانوية للبنني 

أحمد صالح أحمد املقلد 39.8١  
أحمد عادل صقر العطيبى 96.5١  
أحمد عبداهلل عبدالتواب عبداهلل 99.93  
أحمد فيصل أحمد العليان ٠9.93  
إبراهيم عبداهلل محمد السبيتى ١8.٧8  
براك ناصر أحمد الشريفي 89.85  
جراح نواف خليل سبتي 9٤.٤٤  
حسني حبيب إبراهيم محمد 9.9١  
حسني محمود فريد قاسم ٠٤.88  
حمــد أحمــد عبداجلبــار مزعــل خزعل   

عبداجلليل الرندي 9٠.٢١
حمد طالل ناصر بوعركي 9١.٠١  
حمد عبدالرحمن محمد أحمد محمد ٠6.96  
حمد فريد محمد العوضي 89.33  
حمد يونس بدر احلالق 85.6٢  
حمود علي حمود الردهان ٧6.5٧  
خالد حمود عبداحلميد القطان ٧.95  
خالد عبداهلل عبدالعزيز املجرن 6٤.9٧  
خالد فهد خالد الهولي 9٧.8٤  
راشد محمد أحمد الضويحي 9١.١9  
زيد صالح ناصر املاجد 99.8٢  
سالم سمير سالم باكثير 9٧.٤8  
سعد مشعل بركة النومس ٧6.35  

سعود أسامة سليمان املنصور 85.96  
سعود بدر حمد املبارك 86.9١  
سعود جابر سعود الشمالي 69.٧٧  
سلمان رحمن جول سوداكر 9٢.9١  
سليمان أسامة سليمان املنصور ١5.85  
صالح خالد صالح القطان 66.٧٧  
صالح عبداهلل ناصر السدره ٠9.85  
صالح فيصل يعقوب القبندى ٠٧.88  
صالح فهد صالح الفهد ٢9.٧9  
طارق علي أحمد حسني 8٢.9٢  
عبدالرحمن ماجد املخيزمي 8٢.٧6  
عبدالعزيز حامد مقداد البهدهي 8٠.١٤  
عبدالعزيز نواف أحمد الدخيل ٤8.93  
عبداللطيف صالح إبراهيم املاجد ٤8.86  
عبداهلل بشير عيسى البشير ٧٤.٧9  
عبداهلل عدنان عبدالقادر القادري 85.9١  
عبداهلل محمد عبداهلل املوينع ٤9.83  
عبدالرحمن رياض عبدالرزاق اإلبراهيم   

96.٢٧
عبدالرحمن مشعل عبداحلى الشاهر 56.8١  
عبدالعزيز هيثم محمد هاشم 89.39  
عبدالعزيز وليد سالم السند ٤٢.83  
عبداهلل حمد كنعان بوعركى 88.8  
عبداهلل سعود عبداهلل الكندري ٤٢.96  
عبداهلل عيسى عبدالصمد الصفار ٢5.99  
عبداهلل محمد إبراهيم العبداهلل ٧6.5٤  
علي حمد فهد اخلميس ٢٧.83  
علي خالد سليمان اخلشان 96.69  
علي عبداهلل إبراهيم االمير 89.63  
علي يوسف علي املري ٧6.36  
عمر إبراهيم سعود املذن 86.86  
عمر أسامة بدر البدر 53.9١  
عمر قتيبة راشد الفرحان ٧3.5٤  
عمر نبيل حسني احلشاش 9١.٠9  
عيسى علي صالح طاهر ٠٤.98  
فارس محمد صادق حسن 8٤.٤3  
فهد جاسم محمد الفرحان 9٢.١6  
فهد محمد أحمد الهوالن 96.59  
فهد محمود محمد الدحيم ٢9.95  
فيصل خالد غامن الذياب 8٤.٢١  
مازن سند فهد العجمي 85.69  
محمد جاسم محمد اجلاسم 9٢.٠5  
محمد خالد محمد الريس 5٤.9٠  
محمد ديولي إبراهيم الديولي 93  
محمد سعد زايد الشرار ١٢.93  
محمد عبدالرزاق محمد الرشيدان ٧١.٧٧  

محمد علي سليمان احلريص 86.5  
محمد مبارك محمد الشمري 6٧.٧٢  
محمد ممدوح عبداهلل الساملى ٧٧.98  
محمد ناصر أحمد الشريفي 86.9  
محمد يعقوب يوسف كلندر الكندري ٢.85  
محمود محمد الدغيم ٤3.98  
ناصر عادل علي القبندي ٤١.98  
ناصر محمد ناصر الدوسري ٤6.96  
نصف يوسف سلمان النصف 95.33  
يحيى عيسى صالح طاهر 99.69  
يعقوب أحمد عبدالرحمن الشايجي 89.35  
يوسف عبدالوهاب سليمان الشراد ٤١.83   

األصمعي الثانوية للبنني 

أحمد علي مصطفى شبيب 9٧.٤٢  
أحمد محمد عبداهلل سعيد أحمد 66.8٢  
اسامة ماجد مفرج املطيري 86.6٤  
بدر عبدالرحمن بدر العويس ٢٧.83  
حسن حسني علي غضبان أحمد ٢5.89  
حسن عبداهلل حسن البصرى 8٢.١  
حسني حسن قاسم عبدالرحيم 83.66  
حسني حسن يوسف عبداهلل ٤6.89  
حسني خالد سلطان الفضلي 9٤.٤٧  
حسني علي إبراهيم الشيخ إبراهيم ٧3.99  
حسني محمد فاضل محمد ١٢.٧6  
حمد عادل فهد املطيري 95.8٧  
حمد محمد حمود املطيري ٧6.٧3  
حمد مشعل حمد العازمي ٠6.96  
خالد فؤاد قاطع الشمري ٧١.٧5  
سعود خالد سعود العتيبي 9٢.٧6  
سلطان راشد مجبل الدوسري 55.٧٠  
سليمان إبراهيم عوض الشريفي 5٤.9٠  
ضاري بدر مزهر الشمري ٧6.5١  
عبدالرحمن مشعل عبداللطيف 59.٧٧  
عبدالعزيز جمال الدوخي ٧٢.٧٧  
عبدالعزيز هادي عبداهلل العجمي ٧8.83  
عبداهلل جاسم محمد مراد 98.66  
عبداهلل يوسف مصطفى محمد ٧٧.١١  
عبداحلميد عبداهلل حميد بوخلف ٧6.83  
عبدالرحمن محمد ناصر العجمي ٠9.95  
عبدالعزيز منذر دخيل املسيعيد 8٤.٤٤  
عبداهلل عبداحلميد ضايف اخلالدي ٧١.٤٤  
عبداهلل مشاري رمضان الهندال ٧٧.٢3  
عبداهلل مفرج مبارك الدوسري 88.8٤  
عبداهلل منذر دخيل املسيعيد 8٤.9١  
عبداهلل هاشم عبداهلل الهاشم ٧٤.٧8  

عذبي علي عبداهلل سليمان 93.35  
علي جابر أحمد القطان ٢٤.86  
عمر عبدالرحمن محمد السماوي 9٠.٠9  
عوض سرور عقال الرشيدي 68.8١  
عيسى عبيد سلطان العتيبي ٧٧.89  
محمد صادق فاضل باقر ٤٢.86  
محمد طالل خليفة اخلليفة ٧٧.١9  
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن 8١.9٠  
محمد مرزوق عبدالهادي أحمد 53.8٤  
مشعل منصور ناصر املطيري 69.٧١  
معاذ سيد طالب سيد الرفاعي 85.68  
ميثم عبداللطيف حبيب صرخوه 8٤.٧8  
ناصر مبارك عويضه العجمي 85.36  
وليد خالد زياد الشمري 6٧.8١  
يوسف شافي فرحان العنزي 35.9٢   

االخالص االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

آالء نايف إبراهيم العمورى 9٢.٧9  
آمنة فرحان مطشر دايش ٠٤.95  
آيات محمد أحمد عوض اهلل ٤٧.95  
آيه إبراهيم يوسف ظاهر ١.93  
آيه عمر عبدالقادر ابو الكاس ١3.98  
أبرار تقي الدين محمد الشاعر 96.5٢  
اروي نعيم زاكي اخنوخ 98.5٧  
إسراء حسام محمد سعيد الطبال ٧١.96  
اسيا محمد محمود الرشيدي 99.3١  
اسيل جهاد يوسف أبو داود 85.33  
اسيل محمد احملمد 85.8٢  
االء وجيه زكريا كامل 85.9١  
الزهراء عامر محمد وليد الترك 8٤.٤٧  
الزهراء محمد إبراهيم نصراهلل 66.66  
الزهراء محمد محمد السيد عسل 99.55  
اليانه فراس املوسوي ٧8.8٧  
أميرة محمد مقيمي ٢٧.96  
اجني رائد رمزي أحمد حمودة 69.9٧  
ايناس خطيب ٧9.8٤  
ايناس عادل خليل العسكر 99.38  
باسمه تيسير محمد نصر اهلل ٢٢.88  
بتول امين حسن كويس 98.69  
بتول طارق روميه 95.9٤  
بتول عبدو بيطار 66.9١  
بسنت محمد راشد الزهيري 33.8٠  
بيان انور إبراهيم حسني 99.58  
بيسان املنتصر سليم سليمان محمد 8٠.٧5  
تاال خالد وليد سرحال ٧9.3٢  
تاال غسان عباس 8٠.٤  

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة 2021/2020
االحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١

06



ترتيل خالد جواد املهدي 85.83  
تسنيم تيسير احلسن ٤6.89  
تسنيم محمود محمد علي 99.8٧  
جودي شافع موسى رجب ٧6.3٧  
جينان خالد معروف 69.9٢  
حبيبه إبراهيم عوض اهلل ٢.99  
حبيبه نادر مصطفى كمال التوني 3.8٧  
حال عمرو علي زين العابدين سالمة 9٠.٠6  
حليمة بسام تنيان 6.9٠  
حنان باسم ضيف اهلل أحمد ٠6.95  
حنني فواز صبحة 9١.٤8  
حنني نبيل السيد ياقوت 93.36  
حنني واصف سليم دكناش 5٢.9٧  
حياة محمود البياع ١٧.96  
خديجة عاشور علي مظفر 3١.9٠  
داليا ياسر صديق حسني 8٢.٧٢  
دالية صفيان ٤١.88  
داليه محمد الطلفاح ٧5.96  
دانة حسني أحمد حسني زيدان 98.66  
دانة نضال العثمان 95.6  
دانة نضال يحيى يوسف ٢8.98  
دعاء رمضان درويش محمد 96.6٧  
دعد غسان شاهني ٧6.69  
دلع أسامة جريره ٢٤.٧6  
ديانا امجد أحمد ٧٧.89  
دينا فضل القثاوى 8١.٠3  
رؤى وائل مصطفى ٢١.99  
رابعة علي أحمد عبداهلل ١.99  
راما محمد عبداهلل ٧٢.١٧  
راما ياسر السالمات ٧5.63  
رتاج خالد محمد االصهب ٧6.99  
رقية عمر محمود عبدالباقي 9٧.١٧  
رنا ابو هاشم أحمد ابوهاشم أحمد 99.9٤  
رنا اشرف انور عامر 38.9٧  
رنا ناصر محمد محمود 9٠.١9  
رناد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ١9.98  
رهام أحمد شعار 9٠.١6  
رهف حامد ٧6.95  
رهف عماد سليمان صوص 98.6٢  
رهف منير صبحي مصطفي 8٧.٢  
روان أحمد أنور صديق ١٠٠  
روان أحمد يعقوب عطية كنعان 8٠.٢9  
روان السيد فتح اهلل مصطفي علي 99.36  
روان سيد رفاعي عبداخلالق علي 6٤.٧١  
روان طارق محمد الوردانى إبراهيم ٧6.95  
روان وليد محمود معوض 99.3٤  

رمي ياسر الدخل اهلل 9١.٧9  
رمي ياسر محمد علي 5٤.9٧  
زهراء إبراهيم إبراهيم علي ٤9.98  
زين رامى عبداهلل حجاوى 98.9٧  
زين نادر محمد زواوي 99.5٢  
زينب بدر ناصر عبيد 96.69  
زينب زكريا سليم ٧8.66  
زينه عبدالرحمن طحان 96.5٧  
زينه منير محمد سلطان ٧9.5١  
سارا ماهر تيسير نابلسي ٧٢.٧9  
سارة زياد ياسر اسماعيل ٤9.93  
سارة امين يوسف اليوسف ٤١.98  
سارة سعداهلل عبدالرحمن سعداهلل ٢8.99  
سارة عبدالرحمن عمر باكير 95.9٤  
سارة محمد أحمد البيروتي ١6.99  
سالي أسامة الشحادات 68.9٢  
سجى محمد حسن 69.٧٤  
سلطانه علي أحمد عبدالصبور 85.5١  
سلمى أحمد الرفاعي 93.85  
سلمى السيد أحمد السيد 99.8٢  
سلمى بديع وثوق اهلل حصاري 88.89  
سلمى ذيب صبرى صالح ٧9.5١  
سلمى جناح أحمد بكر ماضي 63.8٧  
سلمى ياسر محمد بدوى ٠9.99  
سلوى حسام علي إبراهيم 98.95  
سميرة محمد شجاع قنطار ٧٤.96  
سندس هاني محمد كدالم ٧6.96  
سهير سيد بدوى سيد بدوى 89  
سوسن زكريا حسن 36.9١  
سيرين رائد بكور 8١.٠6  
سيرين سليم فاحت ٤8.98  
سيرين هيثم الشوم 88.55  
شمس عادل فرهانيان 95.83  
شهد أحمد رمضان شعبان ٠٧.98  
شهد أمين أحمد مناع ٤٢.99  
شهد جمال رشاد حافظ عبدالسالم ٠٤.89  
شهد خالد محمد أحمد ٢5.98  
شهد فراس كايد احلاج صالح 96.9٧  
شهد محمد موسى ابوعون 9٤.٠٧  
شهد نضال عمر راغب بري 6.9٤  
شهد وليد احللقي 88.8٧  
صبا جمال خليل يوسف ابوجعب 83.9٧  
صبا حسني عليان ١٤.98  
صبا فاعور 86.9٠  
صبا محمود البابولي ٢.88  
صبا محمود خلف اهلل امني ٢.98  

صباح فادي حازر 9٤.٤3  
عائشة اكرم فوزي زياده 8٠.٠٤  
عبير طالب رشدى الصالح ١١.99  
غدير فيصل قاسم قاسم 9٧.9٤  
غدير هشام محمد أحمد حميدة 8٠.٤٢  
غنى عبده محمد الكسار 5.9٧  
غني محمد علي ناجي 53.9٧  
غيداء طارق الششتاوى محمد أحمد 9٢.١8  
فاتن أحمد موسى الديات 63.9٠  
فاطمة حسني سعيد خشيش 98.3٤  
فاطمة خالد ورده 9٠.٠٢  
فاطمة رضا يعقوب باوي 93.3  
فاطمة صالح سالم عبدالسالم ٠١.88  
فاطمة طارق علي عبدالعزيز 9٧.٧3  
فاطمة محمد عوض غملوش 89.66  
فرح أسامة علي حامد محمد راجح 96.5  
فرح لؤى ماضي 89.6٢  
فريدة وحيد عفيفي محمد هالل 99.5٧  
فى أحمد عبدالباري صالح 38.8٧  
فيروز صبحى حسن حسني 88.39  
كالرا ظريف جابر ابواليمني 9٧.٠6  
كليمانس وجيه ميخائيل حليم 66.9٠  
الرا مدين ابوبكر ٢٢.99  
الرا وائل محمد فتحي محمود ٢6.98  
النا عبدالسالم املنجد 5.8٠  
جلني طارق محمد السعيد موسى 99.3٤  
ملى أسامة خلوف عبيد 99.55  
مليس هشام إبراهيم حسن جنيب 85.6١  
لوليا محمد صبحة 89.5  
ليان مروان محمد رمضان احلداد ١.98  
ليديا محب جادالرب نصيف ٧٧.98  
ليلي مخلص مصطفي العبدالواحد 96.68  
لني حسان اخلياط ٤٧.98  
لني محمد ياسر سعيد اسماعيل 8.8٤  
لني هشام عبدالرحيم مطاحن 8٢.١9  
لني وليد محمد أبو دياك ٢٧.89  
لينا حكمات هزاع 89.53  
ماريا قصى فواز السلوم ١8.96  
ماريام ماجد كمال عبدالنور 96.66  
ماريان نصري معوض جورجي ١9.98  
ماسه محمد سامر عربيني ٧5.5٢  
ماهيتاب هشام محمد أحمد حميدة 3٧.9٠  
ماهيناز امين فاروق الويشى 96.55  
مايا خالد القاضى 98.5  
مايا سمير احلسن 8١.٤6  
مرام إبراهيم أحمد رضوان ٧٢.98  

مرام عمر حسني الهبشه 98.3٧  
مرح جبر القادرى ٧6.93  
مرح محمد حسن فريج ٧8.96  
مرمي جعفر دمشق 9٧.٤٤  
مرمي طارق فتحي السيد شريف ٧٧.83  
مرمي ماجد محمود رضوان فراج 9٧.٤9  
مرمي محمد شميسانى 5٤.9٧  
مرمي محمود عبداهلل السيد ١٢.99  
مرمي ياقوت سليم مهران 63.9٧  
مالك عباس عطار 93.58  
مالك ماجد فهد صعب ١8.98  
ملك اياد محمود أحمد عبداهلل 93.96  
ملك بسام سالمة عطار 98.83  
ملك محمد عبدالغفار بسيونى 95.63  
منار اشرف عبدالسعيد أحمد 96.9٢  
منى عبداحلكيم السبسبي 95.68  
منى محمد قطاش 83.63  
موناد محمد إبراهيم عيد عبداهلل 9٧.١9  
مى حسام رمزى إبراهيم الدهمى 6.9٧  
ميرنا خالد عبداحلافظ عبداحلافظ 9٤.١١  
ميساء سمير محمود حمدان 5.9١  
نارميان اياد محمد جوهر ٢9.93  
ندى سامح عبدالرحمن النعمانى 99.65  
ندى علي إبراهيم إبراهيم عرفات ١3.99  
نهى حكم العيان 99.39  
نور سعد صالح 89.65  
نور سمير صابر نور الدين 89.39  
نور محمد كمال املصرى ١٠٠  
نور موفق عبدالفتاح أبو علي 59.9٠  
نورالهدى عبدالكرمي عبدالقادر 9٢.٤٢  
نورما طالب بو حمدان 98.38  
نــورة عبداللطيــف ســمير عبداللطيف   

عزازى فلفل 98.39
هاجر البرجي 83.55  
هاجر باقر محمد املطوع 9٠.٠8  
هبةاهلل محمد عبدالفتاح حسن 96.38  
هبة أحمد يوسف منعم 98.8٧  
هبة اهلل محمد ادريس محمد ٠٤.99  
هال محمد نافذ عبداحلميد اخلطيب ٤.98  
هند سامي أحمد علي احلمالوى ٠٢.89  
هند منير العنزاوي 9٢.9١  
هيا رائد عبدالعزيز 96.9٤  
هيا محمد سليم عرب ١٠٠  
هيا هشام صبحى هندي 96.53  
وئام عائد عوض محمد 98.85  
يارا عصام سليم محمد ٠8.98  

يارا ميالد محمود العمور ٧٤.95  
يارا وائل محمد عبدالفتاح ابو العال 98  
ياسمني إبراهيم محمود ناصر 8٢.١8  
ياسمني احلسن موسى قاسم ٢6.95  
ياسمني رامى سراج الدين 95.5٧   

االخالص االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أبانوب نبيل ثابت غالى 9٧.٧8  
أحمد اسماعيل األحمد السيد ٢8.98  
أحمد حافظ أسد احملمد اخللف 65.63  
أحمد سامر علي عبداهلل بوعباس 3١.9٧  
أحمد عبدالرحمن كلش 8٢.٧١  
أحمد محمد رمضان طه 5.9٤  
أحمد محمود رباح محمد متام ١6.83  
أحمد ناصر طالب الكندري 99.86  
أحمد نبيل إبراهيم محمد حسن ٧.93  
أحمد نسيم شامي 95.53  
أحمد هالل مصطفى حمدان ٤3.89  
أحمد وائل محمد كمال محمد عيسي ٤5.88  
أدهم امين محمد زين العابدين ٢٤.98  
أسامة عالء محمد دويدار ٢8.98  
أمير نور الدين كريز 6.٧٤  
أنس زاهر الرز 8١.9٧  
أنس عمر قاسم املكحل 6١.9١  
أنس فادي محمود الشيخ غامن 98  
ابانوب اديب رتيب دانيال 9١.٠9  
ابانوب كرم الضبع سالمة ١8.95  
ابانوب نادر نعيم رزق ٠٤.99  
ابرام خلف بطرس فؤاد 66.9٧  
إبراهيم فؤاد سعد ١9.98  
أحمد بشير الزعبي 8٢.٢3  
أحمد جمال عبداحلميد محمد ٧6.38  
أحمد جهاد أحمد نوفل ٧5.3٧  
أحمد حسن أحمد حسن 86.9٠  
أحمد حسن حسني 5٤.8٤  
أحمد خضر نايف هوشر 85.3٢  
أحمد علي محمود عريقات 8٤.8٢  
أحمد عمادالدين السعدي 8٧.٢6  
أحمد عوض إبراهيم علي 98.8  
أحمد ماهر فخرى النمر 95.3٢  
أحمد محمد السيد أحمد ٠8.٧5  
أحمد محمد عكاري 93.9٠  
أحمد محمد محمود سالم 8١.9٧  
أحمد محمد منير محمد وجيه حافظ ٧١.89  
أحمد مصطفى عبدالعزيز علوان 83.9٧  
أحمد منير املقداد 95.6٤  

أحمدالفي عبداهلل بربازي 59.٧٢  
ادم ربيع احلاموش 8٢.٤١  
ادهم حسني أحمد أحمد علي ٧3  
ارميا صالح لطفى كامل 8٢.٢  
أسامة سمير أحمد فتح الباب 36.6٧  
أسامة قصى محمد حسني 53.٧١  
استيفن امجد سمير جرجس ١٢.95  
اسالم محمد السيد فرحات ٧٢.98  
احلسن موسى البلخى 96.93  
احلسني موسى البلخى 9٧.٠٢  
احلكم محمد سعيد احملاميد 8٠.١١  
اندرو مجدي عدلى هابيل 96.8٤  
امين منير محمد الزعبي ٧8.83  
بدر الدين امين وليد شراب ٧9.39  
بدر عبدالعزيز العويشى 8٧.١9  
بدر ناصر ذياب ابوعطية 6٧.٧٢  
بالل عوض زين الدين ٧3.98  
بالل محمد عصام الدين ١٠٠  
بيشوى نشات عبده 9٤.٢9  
بيشوى والء عطا اهلل ٤٤.96  
توماس هاني ملك ١٠٠  
تيمور فيصل ياسر املتنى 95  
جعفر عصام ندمي حسن 69.8١  
جميل ماهر محمد احلاج 8١.١٤  
جواد طه حسن . 9٢.٠3  
جواد ماهر ظاهر عبدالكرمي 95.9١  
جواد ناصر حيدر أحمد ٧.88  
جورج امجد زيتون وهيب ١8.99  
جورج ماركو خيري جريس 3٢.9٧  
جوزيف امجد زيتون وهيب ٢3.99  
حازم أحمد عبدالتواب رزق اهلل ٧٤.98  
حازم أحمد حسن عبده ٧٢  
حازم سيد محمد محمد ابو العينني 9٤.١9  
حسن أحمد حسني طحان ٧٧.98  
حسني ماهر حسني سليم 8٧.٧3  
حسني أحمد بيطار ٠٤.96  
حسني اسماعيل محمد عاشور 83.6٤  
حسني تامر حسني موسى ٧3  
حسني رضا هيثم 96.86  
حسني علي حجازي ٧5.66  
حمزة سامر ناصر 8١.١9  
حنا اسبيرو عبدالنور 9٢.٠8  
خالد عماد فوزي فتال 88.56  
خالد عودة عبداهلل عادي 65.٧٧  
خالد فتحي عبدالعال حميد ٤٢.99  
خالد محمد السباعي محمد سعيد 9٤.١١  

خالد وليد شعار ٧٧.96  
خليل حسن السحمراني 9١.١5  
رامى باسم غنام ١٤.83  
رواد أحمد نبعه ١٠٠  
روجيه سامح ابو اليمني فرج 8٢.٧  
رودلف يوسف كرابيت 93.9٠  
رونى طارق عزام 3٤.٧٤  
ريان بن رياض اجلليدي 98  
رميون ادمون عوض 98.9٢  
زكريا محمد زكريا محمود عمار 98.86  
زياد وجيه زكريا كامل 8٢.١9  
سالم لطفي فواز العلي 83.5٧  
سالم نبيل مسلم سويد ٤5.98  
سامح حسن محمد عمران ٢6.95  
سامي أسامة رحال 35.9٧  
سعيد أسامة موسى عليان 38.9١  
سهيل خالد شحاته عبدالفتاح 83.9  
سيد يوسف سيد سراج ٢٢.86  
سيف الدين محمد 98.8١  
سيف محمد حمدى رشاد 36.9٠  
سيف محمود أحمد الكتبى 85.6٧  
صادق محمد جميل محمد صادق ٢.99  
صالح الدين خالد الصدقه 96.93  
صالح معتز صالح ابوحيه ١٤.95  
طارق عدنان محمد سليمان 8٧.١٧  
طارق عمران ابوحجله 6١.9٢  
طارق فهد سليمان ١.89  
طارق نادر خالد سامله 96.98  
طارق يوسف محمد عبدالكرمي ٠٤.99  
طالل عصام عبدالرحمن اليوسف 8٤.٢٤  
عامر عصام أحمد خالد ٧٧.١8  
عامر محمد معاذ فائق عرار ٧8.٧3  
عبداجلليل طالل مناع 95.69  
عبدالرحمن حسن عثمان النمرس 88.9٤  
عبدالرحمن عزت عبدالنعيم مدنى 96.8٢  
عبدالرحمن محمد امين اللبابيدي ١٧.93  
عبدالرحيم حكم عبدالرحيم ادعيس ١٤.96  
عبدالرحيم لطفي عبدالرحيم حنون 93.56  
عبدالعزيز ابو شقره 86.69  
عبداهلل أحمد عبدالرحيم موسى ١٤.85  
عبداهلل خالد أحمد بكرى ٢٤.93  
عبداهلل مامون مصطفى رشيد ٧١.99  
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب العلي ٧3.85  
عبداحلميد محمد مليجى املرسى 69.9٧  
عبدالرحمن أحمد محمود عبدالرحيم ٠٧.93  
عبدالرحمن أحمد علي قاسم 9١.9٧  

عبدالرحمن امين أحمد كمال سلطان 9٢.٢5  
عبدالرحمن امين محمد غالى ٢9.98  
عبدالرحمن حمدى محمد 83.9٧  
عبدالرحمن سعيد السيد ابوالنور 99.9٤  
عبدالرحمن صالح عبدالرحيم 99.85  
عبدالرحمن طارق عبدالهادي بركة 36.9١  
عبدالرحمن عبدالوارث محمد 89.9٧  
عبدالرحمن عبده سالمة الضبع ٤9.98  
عبدالرحمن فؤاد محمد خليفة ١٤.96  
عبدالرحمن محمد السعيد بيومى 55.9١  
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن قشطه ٧١.93  
عبدالرحمن محمد عدنان سليمان 9٤.٠9  
عبدالرحمن محمد عنتر يوسف 9٤.٧١  
عبدالرحمن محمود عرقسوسي ٤٢.95  
عبدالرحمن وائل متولي محمد محمد ٧5.86  
عبدالعزيز أحمد ماضي 35.9٠  
عبدالعزيز سعود الناصر 6٤.8٢  
عبدالعزيز سعيد محمد اخلليفة ١3.83  
عبدالعزيز فوزي ناصف عبدالعزيز ٧8  
عبدالكرمي أحمد حسن احلداد 9٠.١6  
عبدالكرمي اياد عبدالكرمي ابوصالح 8٤.١٧  
عبدالكرمي يوسف شباب ٧9.88  
عبداهلل أحمد إبراهيم حسن منصور 85.9٢  
عبداهلل أحمد محمود حامد الدالى 8٢.٤9  
عبداهلل حسن احللبى 9١.8٢  
عبداهلل خالد سعدالدين 9٤.١٤  
عبداهلل عماد عبدالعزيز 85.3١  
عبداهلل محمد الهبشه 5.8٠  
عبداهلل محمد وليد موسى 9.9٠  
عبداهلل مراد محمود نصر ٧9.83  
عبداهلل مصطفى رمضان 6.9١  
عبداملجيد عبداهلل طحان ٤6.٧8  
عبدالهادي عفوف 95.39  
عبدو سعيد عبدو زقزق 99.36  
عدنان زياد اللحام 98.86  
عطا اهلل ماهر معطى 53.9٧  
عالء أحمد العشرى درويش 9٠.١٤  
عالء محمد السيد املصرى 95.8٧  
علي أحمد علي رغده ٧5.٧5  
علي الرضا حسني شبلى شبلى 6٤.9٤  
علي جمال رحمة ١٧.98  
علي حسني سويدان 5٢.8١  
علي فارس عبدالرضا البلوشي 9٤.٤  
علي محمد الصالح 8٤.١١  
علي محمد علي اخلطيب 6٢.٢5  
عماد سعيد عبدالعاطى زهران ٠٧.98  

عمار محمود محمد زيد الكيالنى 98.39  
عمر إبراهيم إبراهيم رزق محمد 58.9٠  
عمر أحمد علي إبراهيم رحيم 89.9٧  
عمر اسامة سعد محمد ٠٢.99  
عمر أسامة عزت فراح 9٠.٠6  
عمر اسالم محمد سعيد علي الغرباوي ١٠٠  
عمر بسام محمد موسى ٤٢.٧9  
عمر ثروت محمد حسن إبراهيم 98.5٤  
عمر جهاد محمود حامد 9٢.٢١  
عمر حسن حسني 9٤.٠٧  
عمر زهير محمد احلجاج ١٤.86  
عمر سمرين محمد اسماعيل 8٧.٤9  
عمر طارق جوده رمضان خميس 83.9٧  
عمر طارق ياسر هنيدي 89.6١  
عمر عبداهلل حالق 96.38  
عمر عبدالوهاب عبدالقادر نفاع 85.3١  
عمر عصام أحمد خالد ٠٤.٧5  
عمر علي انور علي خلف اهلل ٤.95  
عمر عنان حسن داود الطاهر 9٢.٤١  
عمر فتحي إبراهيم إبراهيم محمد ٠8.83  
عمر محمد اسماعيل محمود العطار 98.96  
عمر محمد حسني حنفى 3١.9٧  
عمر محمد موسى عودة 95.56  
عمر محمود فخرى ابو عصبه 93.9١  
عمر هشام حسني كامل سرى 88.83  
عمرو خالد سمير إبراهيم 6١.9٠  
عمرو مختار مصطفى ٧9.99  
عمرو فوزي عبداللطيف ابوالعال ٤.99  
عمرو محمد محروس حمدون ٠٧.95  
غازي محمد خليل عريقات 69.9١  
فادي سامح الديب ثابت وهبة 99.9١  
فارس أحمد عطية اهلل محمود 98.8٢  
فارس منر فريد ابو الوفا 89.9٤  
فاروق محمد اسامة قشالن 59.8٢  
فريد منر فريد ابوالوفا ٤8.96  
قصي عمر املصري 95.95  
قيس اياد حافظ رشاد صالح ٤9.89  
كارم محمود محمد محمد االقطش ٧3.88  
كامل شاكر نسيم مسيحه 9٧.٠6  
كرمي أحمد عبداملجيد رمضان 9٤.٢8  
كرمي محمد هاني السيد إبراهيم 96.55  
كرمي مروان سمير حرفوش ٧6.99  
كيرلس ثروت حنا وهبة ٤.99  
كيرلس دانيال ناثان عبده ٤٧.98  
كيرلس كميل جندي عبده 5١.9٠  
كيرلس نشات ناثان عبده ٧.96  
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كيرلس يوسف حنا ايوب حنا ١٢.99  
لؤي مصطفى شوقي االسيد الشريفي ١٠٠  
ماجد هيثم جميل األحمد 8١.٧8  
ماريو عماد نعيم سعيد ٢6.85  
مازن امين محمد جاد املولي 88.8  
مازن هشام منير 69.9٧  
مالك ماهر توفيق 83.3٤  
مجد شاكر القطب 95.56  
مجد عبدالباسط أحمد القهوجى 95.39  
مجد عبداهلل سليط 66.9٧  
مجد محمد نور فاضل العلي 85.9١  
محمد أسعد عمار كاله رشواني 9٧.٧١  
محمد إبراهيم محمد مرسى ابوالعال 85.9٢  
محمد أحمد مرزوق فضلول 99.9٤  
محمد أسامة محمود عزالدين 9٠.٠8  
محمد اشرف محمد املقرى 95.3٤  
محمد باسم محمد معن الذهبى 88.36  
محمد بدر عبداهلل الرويح ٧3.6  
محمد حافظ السبسبي ٤3.99  
محمد حسام الدين برانبو ٧5.33  
محمد حسام رمزى إبراهيم الدهمي ٠6.96  
محمد حسن حسام قلعجي 93.59  
محمد حسني عليان ٧8.89  
محمد خالد شلبي عبده اخلياط 85.9٧  
محمد خالد فرحات 98.56  
محمد رفعت مصطفى مدين 88.3١  
محمد رياض نعمان ٢5.88  
محمد سعيد محمد عزيز سعيد 99.88  
محمد سمير محمد ابوحشمه 8١.٧١  
محمد صفوت حسن عبداملجيد 9٧.١3  
محمد طارق حسن اسماعيل ١٠٠  
محمد طاهر احسان عوكل 88.9٧  
محمد عبدالعزيز عيسى ٧٤.٧٤  
محمد عبداهلل حسني اشكنونى ١9.96  
محمد عبدالرضى بزى ٧6.95  
محمد عبدو بيطار 96.5٢  
محمد عثمان حنوف 69.8٧  
محمد علي صالح فضل ٢٧.٧3  
محمد علي ضياءالدين علي حسني ٤٢.٧6  
محمد عماد محمد املغربى 96.8١  
محمد عماد محمد توفيق 9٧.٢3  
محمد فواز امليناوي 99.63  
محمد فيصل رحمة 98.56  
محمد كال 9٠.٤٢  
محمد ماجد محمد الزهيري 95.36  
محمد ماجد محمد رجب 6٢.9٠  

محمد محمد عوض حسني 89.6  
محمد محمد هشام املصري 98.5٤  
محمد محمود كمال الدين محمد ١3.93  
محمد مصطفى طالب ٤.٧8  
محمد ملهم الضانى ٠١.98  
محمد منير كمال قاروط 96.٧٧  
محمد نبيل بخيت محمد ١٤.89  
محمد نضال عبداللطيف 9٢.٠٧  
محمد هاني يوسف اجلزار ٧8.99  
محمد وائل أحمد العتيبي 9١.١9  
محمد ياسر عبداملجيد مهيني 99.95  
محمد يحيى محي الدين الرواس 6١.9٢  
محمدعلي أحمد الفحل ٧5.33  
محمود أحمد قابل ١٢.٧9  
محمود حسن احلرز 9٧.٤١  
محمود طارق محمد ٠6.96  
محمود مصطفى محمد الشناوي ٤9.99  
محمود مصطفى جابر محمد سند ٧6.6٧  
مروان محمد حسن عبده حسن 98.9١  
معاذ فيصل محمد علي ٧٤.٠9  
معتصم خالد عبداللطيف الشقير ١١.93  
مهدي محمود خليل فوعانى 8١.9٠  
مهدي ناصر حيدر أحمد 65.5٢  
مهند ميخائيل ضرغام ١.98  
مياس محمد ناصر شغليل ٧9.99  
ميخائيل طلعت فخري سدراك ١٠٠  
ميشيل خليل بيطار 9٢.٢٧  
مينا امني عبيد موسى ٠8.96  
مينا نادر بطرس جيد 95.39  
نارت خالد متروق ٧3.98  
ناصر بهجت شحادة حسان 9٢.٧٤  
نايف خضر نايف هوشر 36.9٠  
نعيم عبداهلل عزمي الزبن 3.9٢  
نعيم مراد نعيم سليمان 9١.٧  
نور بشير اجلباوى 93.53  
نورالدين طارق فهمي اجلداوي 93.88  
هادي حسن محمد فوعانى ٧8.85  
هادي حسني شبيب مسلماني 9١.٢6  
هادي هاجم الرفاعي 9٧.١8  
هاشم معني نواف ناصرالدين ١6.95  
هشام أسامة حمايل ١٤.96  
هشام صالح الدين خليل سلوت 9٤.٧٧  
هشام عبدالرحمن هشام ولويل ٢٧.98  
هشام غسان حمدان 9١.9٢  
هشام مازن  غنام 9٠.٠9  
هيثم محمد امني ابو خميره 96.9٤  

هيثم نبيل سالمة الديك ٤١.89  
وسيم جمال حنجيك 9٤.٤3  
وسيم محمدظافر مريدن 96.99  
وصفى سمير وصفى البظ 95.6٧  
وليد أحمد فرغلى علي عثمان ٤6.96  
وليد امين الرفاعي 3٧.9٧  
يحيى أحمد إبراهيم أحمد فرج ١8.83  
يحيى محمد شيبة احلمد سليمان 9٠.٠6  
يزن حكمت معروف ٧9.3٧  
يوسف إبراهيم يوسف ظاهر 85.5١  
يوسف جابر محمد حمودة حسن ٧٤.٧  
يوسف ساعتجي 93.83  
يوسف طارق محمد الشعار 95.3  
يوسف عبدالوهاب امني اخلطيب 93.9٤  
يوسف عزام محمد حموضه 98.9٧  
يوسف عماد اسبيته 8١.٠3  
يوسف محمد كمال عبدالتواب 9٢.٧9  
يوسف ناصر عبدالهادي 95.35   

اإلسراء الثانوية للبنات 

أروى علي عيسى الراشد 9١.١8  
أريام مشعل يوسف العمار 53.9٢  
أسماء ماجد يوسف النامي ٧.93  
أوراد بدر أحمد العوضي 96.8  
أوراد عبداهلل حسني محمد 8٧.٧٢  
اريج مساعد صالح الشعيبى 3٤.9١  
ايالف عيسى عبدالرضا احلداد ٠٧.85  
بتول هاني أحمد القالف 3٤.9١  
جنا وليد عبدالعزيز احلشاش ٧6.83  
جنان حمد عبدالواحد الزيد 8.9٧  
حصة محمد عيسى الفيلكاوي ١٧.99  
حور عادل عبدالرضا عباس 9١.9٠  
حور عيسى علي احلشاش ٧6.85  
حوراء رائد مجيد القطان 88.8١  
حوراء مرتضى محمد بهبهاني ٠3.99  
دارين جمال حمد الثنيان 9٧.٢١  
دالل خالد صالح الفاضل 88.٧٢  
دميه حمد صالح العنزي 86.5١  
دميه غامن نصر الغامن 8٤.١8  
راحيل خلف صالح املطبقي ١9.85  
رتاج علي حسني السلمان 8٤.٤3  
رناد فهد يوسف البرجس 98.89  
ريان حمد قاسم جمشير ٧١.95  
رمي براك عبداحملسن السمدان ٠5.95  
رمي رائد سالم الشطي 8٧.٠9  
رمي صادق حسن الدابي 9٧.9٤  

رمي وليد يوسف بن شعبان ٤١.95  
ريناد امين محمود ابودالل 93.9  
زهراء أحمد عبداحملسن االستاذ ٧٤.٢8  
سارة عبدالعزيز سعد الشريعان 86.65  
سارة عبداللطيف مبارك الوزان 95.9  
سارة عيسى عبدالعزيز الفرحان 95.9٧  
سدمي أسامة سليمان املبارك ١٢.99  
شهد فواز أحمد احملبوب ٧٧.٧8  
شهد محمد منصور الفريح 93.55  
شيماء سلمان حسني عوض 86.8١  
عبير عامر عمران عبداهلل 96.9٧  
غالية سلطان نوح بورسلي 9٧.٧3  
فاطمة أسامة عبدالعزيز الراشد ٢9.98  
فاطمة جمال فيصل احلداد ٢3.83  
فاطمة داود عبدالغني عبدالكرمي 8٧.9٧  
فاطمة عبداللطيف ناصر عبدالعزيز ٢8.88  
فاطمة فيصل رضا اسماعيل ٢.98  
فاطمة محمد عبدالعزيز القريشي 8٤.٢٧  
فاطمة نواف فيصل بوشهري 8٧.١3  
فجر نواف أحمد الهولى 9٤.١5  
فرح بدر عبداهلل اخلباز ١3.89  
فوز محمد يوسف اليوسف 99.3  
فيء عطا اهلل محمود عبداهلل 9١.١8  
كوثر انور باقر العلي 98.6١  
جلني سعود عبدالرحمن البناي ٠٤.86  
جلني علي صالح العلي 9٤.٧٧  
لولوة بدر صقر النجدى ٠9.95  
لولوة راشد إبراهيم الراشد 6.9٢  
لولوة فهد علي التورة 5.9١  
مرمي عبدالعزيز حسني أكبر 96.9٤  
مرمي فؤاد اسماعيل الصغير ٧3.93  
مرمي فيصل علي القطان 9٢.٧٧  
مرمي محمد برغش الشمري 99.9٠  
مالك حسن علي بوعباس ٤9.88  
منى فيصل عبدالرحمن العبيدى ٧9.3٢  
موضي عادل يعقوب ربيعه ٤9.٧9  
ميليا محمد قاسم املجرن 9٤.٧٢  
نور فهاد محمد الفواز العجمي 63.9١  
نور وليد محمد الدالمه 89.5  
نورة محمد عيد املطيري 63.8٢  
هال وليد حسني السالحي 6٤.8٠  
هند وائل ناصر الصقعبي 85.9٤  
ياسمني أحمد عبدالعزيز احلشاش ٢9.98   

االسالمية اجلعفرية االهلية الثانوية للبنات ـ 
املشتركة 

أروى أحمد محمد بن حسني ٤٤.99  
آيات محمد ياسني ٧8.98  
بتول حيدر محمد أحمدي ٢١.98  
حنني عصام محمد صفا 89.55  
حوراء سعدي كروشاتي 88.38  
حوراء ضرغام فالح حدادي 6١.9٧  
خديجة سرحان هادي 96.88  
زهراء ضياء عدنان 98.3٤  
زهراء محمد ال ثابت 88.3٤  
غدير خير اهلل مبارك عوض 9.9٧  
فاطمة قاسم أكبر الري ٧٤.99  
كوثر خالد عطية الضفيري ٤.93  
مرمي علي طاها ٢6.83  
نــور الزهــراء عباس ســيد علي ســيد   

هاشم ٠8.٧9 

االكادميية العربية احلديثة الثانوية للبنات ـ 
املشتركة 

آالء عبدالعزيز احلاج 99.53  
أيه ماجد عثمان ٧٧.٤١  
ازدهار باسم شريف بركات ٢.96  
إسراء سامر مروان قيسى ٠9.٧9  
إسراء صالح الدين عطا محمد ٧9.88  
االء محمد صالح أحمد علي بدر 95.6  
العيناء وليد املغربل ٤5.99  
ايفيلني كميل وليم عبداملالك 96.3٧  
ايه يوسف سعد ٧٧.٢8  
جمانة هيثم جالل صباح 99.65  
جنى رائد زاهي الزاغه ٢٧.99  
جودى عبداهلل عبوش 83.85  
حنان أحمد انور السعيد خليفة ٧9.53  
حنني أحمد عبيد 9٧.٧3  
حنني نقاوه 9٤.9١  
دانة محمد يحيي وفا ٤٤.٧3  
دريه موفق محمد حلفاوي 66.5٤  
دعاء ذيب ابو زعالن ٠6.86  
دعاء صالح جعب فالحى 68.9٧  
دياال غيدق شعبان ٤٢.96  
ديانا حسني نعمة ٢٢.85  
راما وليد طاهر حلمي إبراهيم 9٧.٧6  
رانيا فتحي مصطفى أحمد علي متام 58.9٢  
رباب جمال خلف ٠٧.99  
رحمة غسان محمد صدقي قمحيه ٠٧.96  
رغد بالل محمود قلب اللوز 98.86  
رنا عبداالله محمد العبداهلل ٧٤.86  
رنيم وسام العينيه 98.3١  

روان إبراهيم الدسوقي أحمد يوسف ٠6.88  
روان سالم حسن سالم زيتحار 9٢.٧٠  
روان محمد املوسى 9٢.٧5  
روشان محمد عامر العبه جى 5٤.9٤  
رمي جهاد محمد الشعار ٤٤.98  
رمي رمزي محمد ابو عايشة 69.9٧  
رمي طارق اإلبراهيم ٢٢.88  
رمي مروان انيس 99.9  
رميا عزت بريغش 98.98  
زينب حسني أحمد الزين ١٢.96  
زينب رمضان كشت كار ٤٧.85  
زينب طاهر متيمي زاده 9٠.٢3  
سارة هاني علي ابو سويد 6٧.9٠  
سارة بني مصطفى ٤.93  
سارة عالء محمد الشايب 95.9٢  
سارة محمد الشيخ ٧8.85  
سارة مصطفى أحمد جابر ٧3.95  
سلمى السيد بدوى الشايب 95.5٢  
سلمى فتحي ١9.83  
سما أحمد محمد سالم ٢.89  
سندس عواد العبداجلبول 9٠.٢٢  
شام باسم الطويلة 33.8٧  
شهد أحمد ترك 99.6  
شهد أمني علي الفحل ١.99  
شهد اسماعيل سالمة زيديه ٠3.89  
شهد الدرينى حامد السيد 95.8  
شهد باسم محمد الزواهره ٧5.98  
شهد علي عبود حزبائي 95.6١  
شهد وليد صالح مختار حمزة 98.58  
صبا رسمي الداغر 8.9٧  
عنود محمد أحمد اسماعيل 6.٧٤  
غادة صالح محمد صالح ١١.99  
فاطمة زكريا علي العثمان 9١.٢8  
فاطمة سميح النفوري 9١.8٧  
فاطمة نهاد أحمد قاسم 8.٧٧  
فاطمة ياسني عبداهلل 39.9٤  
فرح كمال كامل محمد عبدالرحيم 93.9١  
فرح نضال خليل حمد ٧٧.95  
فردوس إبراهيم صبح ٤9.93  
فوزية فايز حرحش ٧٤.83  
قمر عطية 85.8٤  
لبنا ناجي ابوحصينى 99.38  
ليلى محمد سالم ٠8.96  
لني رزق يوسف 93.9٧  
لني قاسم غدار 8٢.٠٤  
لني محمد بالل خالد الهبشه ١.٧8  

مرح يوسف رشيد نهيه 99.3٧  
مريان مهنا أحمد عوض 8٧.٢٧  
مرمي خضر الكايد ٢٧.86  
مرمي رضا أمني عبيد 99.3٧  
مرمي رمزي ونوس 86.36  
مرمي سميح محمود سالم 95.3٧  
مرمي عالء عدنان الذيب ١6.85  
مرمي محمد العليوي 8٧.٠٢  
مرمي محمد بسام زين 93.53  
مرمي محمد محمد عطا عبداهلل 85.٧٧  
مرمي هشام محمد محمد سالم السوالم 99.5  
مطره سعد حمود الفرج 68.٧٤  
مطره علي الفرج ٧8.8٢  
مالك أحمد األبرص 99.3١  
مالك زاهى أحمد زهران الزرعى 88.66  
مالك صالح بدر خزعل أحمد ٢8.85  
مالك طارق نصرالدين ٤٢.86  
ملك ماهر ذياب ابوعطية 98.96  
ملك مجدي محمد حامد 98.6١  
منه اهلل أحمد عبداهلل محمد خير 9٧.٢3  
منه اهلل ياسر محمد لطفى أحمد 3١.9٧  
ميس طه عطوان 39.٧٤  
ندى محمد عكاشه 6.9٤  
نغم أمني عبداهلل السالم 99.98  
نغم مشوح اإلبراهيم ٤3.93  
نور أمين فهمي الشايب 99.5١  
نور الشمس ناصر العبداجلبول ٧١.95  
نور ايهاب سعيد فقيه 95.35  
نور خالد ربيع عبدالعزيز 69.56  
نورالهدى محمود شفيه 9٧.٠٤  
نوران باراس جاد اهلل ٧٧.٢3  
نوران خالد سيد علي ٢٢.88  
نورهان محمد صبحى السيد 9٤.٢٢  
هاجر ايهاب الدين مصطفى جابر 86.9٢  
هبة اهلل ياسر محمد لطفى أحمد 93.6٧  
هبة علي املال زغير ١٤.66  
هبة فراس نعال ٧3.98  
هدايه جمال محمد يوسف 93.9٧  
وديان اسامة يحيي ٤.95  
وعد إبراهيم اديب خليفة 9٠.١5  
وعد محمد الديات ٧١.٢٢  
يسري عامر جميل اجلودة ٧٢.٧6   

االمام مالك الثانوية للبنني 

أحمد جابر أحمد حسن الكندري ٧3.85  
أحمد سعود محمد الرشيدي ٧8.5  

أحمد شايع فالح العازمي ٧9.86  
أحمد عادل حبيب بوعليان 88.65  
أحمد محمد مبارك العجمي ٢6.83  
أحمد هيثم أحمد الكندري ٧١.٧5  
أحمد يحيى قاسم خضير قاسم 89.9٢  
أويس سلمان محمد الصديق 98.3  
أيوب حسني يوسف املال 89.8٤  
إبراهيم ابو بكر علي عبداهلل 66.٧٢  
إبراهيم رياض حسني الدمخي 9.٧٧  
بدر علي مساعد محمد اجليماز 8٢.٠5  
بدر ناصر علي بن زيد ٧5.39  
بدر وليد فالح السيحان ١8.86  
تركي طالل مبارك احلربي 83.86  
جابر بندر ساير احلربي 93.5١  
جراح نايف حجرف الهرشاني ٧8.8٤  
حسن عبدالعزيز جبار جباره 85.96  
حسن عبدالعزيز حسن الفيلكاوي ١9.95  
حسن محمد عبدالرحمن علي ٠3.85  
حسني براك رمضان الهندال 8٧.٠١  
حسني نواف حسني عبداهلل 89.3٧  
حمد ظافر حمد الهاجري 3٢.٧١  
حمزة محمد حمزة أكبر ١.85  
حيدر يوسف أمير العطار 95.٧٢  
خالد راشد محمد العازمي 96.6١  
خزام عبداهلل محمد اخلزام 9.9٤  
رجب محمد رجب طه ٧9.83  
سالم عادل عباس الكندري 8٢.٢٧  
سلمان إبراهيم أحمد السلمان 69.8٤  
سلمان مشعل خضير الشمري 9٧.٠٢  
سيد صالح مهدي محمد املوسوي ٧9.5٤  
شايع سند نعير الهاجري 88.88  
صالح نصار خلف برغش ٧٢.٤9  
صهيب يوسف محمد النفيسى 5.٧٤  
ضاري أحمد عبداهلل املليحان 9١.٧5  
عامر مشعل حمد العجمي ٢٢.93  
عباس جاسم محمد اخلياط ٧5.5٧  
عباس عبداهلل أحمد جمال ٧3.83  
عبدالرحمن عبداهلل ذعار الدوسري 8٢.٢١  
عبدالرحمن نصار خلف برغش 8٢  
عبدالعزيز فالح نعمة العنزي 95.9١  
عبداهلل أحمد نهار ردن العتيبي ٠٧.93  
عبداهلل حامد محمد الشمري 8٢.٢  
عبداهلل رشيد خلف الشمري ٧3.3٤  
عبداهلل عدنان عبداهلل القالف ٤٢.96  
عبداهلل فهد مبارك مبارك 86.3٧  
عبدالوهاب خالد حسني مال حسني ٠٧.٧5  

عبدالرحمن أحمد عبداهلل الوهيب 99.8٠  
عبدالرحمن علي سلمان الفيلكاوي 95.6٧  
عبدالرحمن عبدالرحمن املطيري 93.9٢  
عبدالعزيز عبداهلل محمد املاجد 5٤.٧٧  
عبدالعزيز فهد عبدالكرمي 98.65  
عبدالعزيز منصور مشعل الشعالني 85.5٧  
عبداهلل حسني يعقوب ربيعه 98.9٧  
عبداهلل عمر محمد مدي ٢١.85  
عبداهلل متعب فيحان املطيري ٧8.9٤  
عبداهلل ناصر بدر حسني ٧3.93  
عثمان راضي شحيتان الشحيتاوى 68.89  
علي صباح خالد الصواغ العازمي 9٧.٤8  
علي عباس عبداهلل عباس عبداهلل 8٤.١٢  
علي محمود جاسم بن حيدر 98.63  
عمر أحمد علي اخلوالد 89.69  
عمر زيد حربي الزيد 86.3٧  
عمر صالح يعقوب البطي ١8.69  
عمر عبداهلل سعد اجلبعة 8٢.8٢  
فهد علي فهيد املري 9٤.٤  
فيصل عبدالعزيز عبداهلل الرشدان 9٢.١5  
فيصل نايف سلطان العتيبي 36.٧٠  
مبارك وليد مبارك الونده 83.8٠  
محمد جاسم محمد أحمد املال 8٧.٧١  
محمد حسني محمد كرمي 3.6٧  
محمد سالم صماد العجمي ٧6.85  
محمد سالم عبدعلي اجلدي 85.5٢  
محمد علي فالح الدرزى 8٠.٠6  
محمد عمر محمد مدي 9٢.٠١  
محمد مبارك مسفر العجمي ٧6.86  
محمد مهدي غنيم العازمي 9٤.9٤  
محمود يعقوب محمود حسني 68.8٤  
مصطفى سليمان عبدالرحيم أمير 9١.٠١  
مهدي عبدالرحمن علي محمد ٧5.58  
ناصر جمال إبراهيم اخلراز 65.9٠  
ناصر رياض حسني الدمخى 3.٧٢  
ناصر عبداهلل راشد العجمي 88.9١  
ناصر فهد مندنى محمد ٧5.88  
نواف عبيد هباس السهلي 95.6٤  
نوح حمزة حبيب اإلبراهيم 9١.٢3  
وليد خالد بجاد العتيبي 39.8٧  
وليد يوسف وليد الربيع ٧٤.85  
يوسف أحمد يوسف غيث 66.3٧  
يوسف علي عبيد العنزي ٧5.٧6  
يوسف فريد إبراهيم فريد 9٧.١3  
يوسف وليد علي الصقر 98.6٧   

االمتياز االهلية الثانوية املشتركة للبنني 
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أحمد علي إبراهيم خلف إبراهيم ٧٧.٧9  
أحمد صالح أحمد اجلاسم 6٤.٢6  
بدر صالح املنفي 83.٧٤  
بدر يوسف ياسر جاجان مهاوش 3.٧٤  
بندر بدر عيد الهبله 36.8٤  
بندر فواز عويد الديحاني 8٧.٧٢  
حمد يحيى سرحان محسن 56.8٠  
خطاب محمد حمد العويص 55.8٠  
راكان علي ساير الشمري ٧6.96  
سالم غازي فالح االزمع ٠8.83  
سامي أحمد صالح محمد العويص 8٢.٠8  
سعود حامد حمد الهبيدة ٧8.9٢  
سلمان عقاب صحن املطيري 8٢.8٤  
عبدالرحمن عقاب حمود املطيري ٧3.9٤  
عبدالعزيز فهد مطلق الزعبي 9٢.٢٢  
عبداهلل خالد سودان الضويحي 8٧.٧٧  
عبداهلل فهد عبدالرحمن العنزي 8٧.١9  
عبداهلل محمد سعد العجمي 8٠.٤9  
عبدالرحمن حمود عيبان 8٧.٤٢  
عبدالرحمن فهيد سماح الرشيدي 68.5٧  
عبدالعزيز فيصل اإلبراهيم ٧9.83  
عبداهلل علي الهمهوم 93.58  
عبيد محسن عبيد الشمري 8١  
علي عبداهلل حمود سيف ٧6.85  
فواز عبداهلل مرزوق اخلالدي 8٤.١3  
فواز فهد محمد املطيري 95.8١  
فيصل فرج علي املطيري ٢٢.66  
محمد أحمد عبداهلل جراد ٧٢.٢6  
محمد امني عالي نعيمي ١١.85  
محمد جازي عبيد الصواغ العازمي ٤8.83  
محمد زيد فالح العارضى ٧٧.٧5  
محمد سالم سعد العجمي ٧١.١5  
محمد عبدالكرمي منيف الشمري ٧٤.٧١  
محمد علي إبراهيم خلف إبراهيم 8٤.٢١  
محمد علي محمد العنزي 83.6٤  
محمد عوض خلف جاسم علي 8١.٤  
محمد ناصر محمد املطيري 6٢.8٠  
مشاري حسونى حسن عويص ١.83  
مشعل مبارك محمد العتيبي ٧8.٧9  
يوسف اسماعيل عباس محمد 95.8٤  
يوسف خالد عبداللطيف راكان ٧9.3١  
يوسف صالح غازي املطيري ١6.88   

االمل و ـأهيل األمل الثانوية للبنني املشتركة 

علي أحمد اعبيد موسى 8٢.٠3  
محمد غازي راشد العاردى 6١.8٠  

نايف مشعل نايف الديحاني 9٢.٧٢   

التضامن االهلية الثانوية ـ املختلط 

اليسيا سركيس كوزويان ٢3.85  
انا ماريا حاجي قره بتيان 5٤.9٧  
انتوني كرابيت مرعشليان ٧9.38  
بدروس اسدوريان ٢6.83  
بوغوص كيفورك اودسيان 53.9٧  
خاجيك ارتني خجادوريان ٧٤.٧3  
رافي اواديس طاشجيان 99.8١  
رافي رازميك ده يان نخجوان تبه 6٤.8٧  
راميوند رازميك ده يان نخجوان تبه 8٢.٧٢  
سارين كابرئيل ايوازيان 83.3  
سانتيا هاروت جناريان 93  
شاغيك موسيسيان ان تي 9.٧٧  
شاهان أوهانيس عنتبيان 5١.9٤  
صونيا ارشاق طاطويان ٢9.96  
فانيا مكرديج بربريان ٢9.96  
كارلوس نعيم قابالن 86.8٠  
كارو مشيخ كشيشيان 83.38  
لوسيا صموئيل بوياجي 8١.٧  
ليوني فاهي سركيسيان 8٢.8٤  
ماري كيراكوس بكمزجيان 95.69  
ميغري قاطرجيان ٢6.99  
ميغيتي سورين شاه بازيان 9١.٧٢  
ميغيتي ميكائيل بوغوصيان 96.3١  
هاروت كركور نقاشيان 83.5  
وانيس اكوب اروش 8٧.١٧   

التميز النموذجية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد بندر مسير العنزي ٢٢.95  
أحمد خالد علي العتيبي 89.3٤  
أحمد فيصل فهد احلمد ٤5.93  
أحمد محمد أحمد بوقريص 9٠.٤٤  
أحمد منصور عبيد اهلل الرشيدي 98.8٤  
إبراهيم بدر فالح العازمي 66.8٠  
إبراهيم حمد إبراهيم احلساوي 6.9٠  
إبراهيم سلمان متيعب الديحاني ٧8.3١  
إبراهيم مشعل ملفي العنزي 3٤.9٤  
بدر محمد بدر بن منوخ العازمي 9٤.٤٧  
بدر ناصر عايض احلربي 8٤.١٤  
بسام مساعد قنيفذ الوعالن 8٧.9٢  
تركي فيصل محيا الديحاني ٤9.85  
ثامر سلطان ضحوي الراشد 85.8١  
جابر عبداهلل جابر اللوغاني ٧٤.٢٢  
جسار عبداهلل محمد اجلسار 9٠.٤3  

جهيم ماجد جهيم املطيري 8٠.٠3  
حسني سعد صالح املطيري 85.8٠  
حمد أحمد قحيفان احلمد 83.9٠  
خالد أحمد فهد النجاده ١.88  
خالد حمود محمد املطيري 83.9١  
خالد سعد كاظم عطشان 39.8٠  
خالد صالح محمد العتيبي ٤5.89  
خالد عامر عقيل املطيري 83.9٤  
خالد عبدالرحمن عاجل العنزي ٧5.89  
خالد عبداللطيف صالح التويجري 89.8١  
راشد بدر راشد الوزان 83.9١  
راشد محمد عبدالوهاب مال ٤9.68  
سالم مبارك طلق الرشيدي 89.63  
سعود بدر عاشور العربيد ٧١.68  
سعود حمود خلف سعود املطيري 9١.٤3  
سعود خالد محمد الوهيب 8٧.٧٧  
سعود عبدالعزيز حسني الكندري ٧9.٧8  
سعود عزيز سلمان السويط 59.9٠  
سلطان سعود عشوي العازمي 6.٧٤  
سلطان عايد فهد املطيري ٤١.96  
سلطان نايف بدر املطيري 9٤.٤5  
سلطان نواف علي املطيري 9٤.١  
سلمان عبدالعزيز ناصر الرشيدي 66.9٠  
صالح حامد فهد العازمي ٧5.88  
ضاري بدر فالح املطيري ٤١.85  
ضاري حسني سالم النغيمش 9١.١٤  
ضاري علي حسني مطر 96.9١  
طارق عبداهلل كدموس الديحاني 88.9٠  
طالل أحمد عبداهلل الزعبي ٤3.89  
طالل ثواب عبداهلل املطوطح 9٠.٠9  
طالل جاسم ليل العنزي 8٤.٠3  
عادل ضحوي هجاج الرشيدي ١٤.86  
عادل عماد عادل اخلوالد ٠٢.٧9  
عبدالرحمن احلميدي املطيري ٤3.88  
عبدالرحمن هالل ردن املطيري 9٠.٤9  
عبدالعزيز عدنان صالح اخلزعل 9٢.٤9  
عبدالعزيز عيسى ذعار دومان ٤٤.83  
عبدالكرمي صالح محمد الطريجى 53.٧٧  
عبداهلل أحمد عبداهلل الرشيدي 83.6  
عبداهلل خالد هادي الرشيدي 9١.٧3  
عبداهلل صقر خالد آل بن علي 66.96  
عبداهلل عذبي فيصل بوشهري ٢.٧5  
عبداهلل مشعل عبداهلل الفيلكاوي ٧8.98  
عبداهلل ناصر عدس النمران 93.59  
عبدالوهاب راشد محمد الدهام ١٢.86  
عبدالوهاب علي محمد املزين 9.8٠  

عبدالرحمن أحمد عبداهلل القنيصى 96.9٧  
عبدالعزيز بدر عبداهلل العتيبي 8١.٢٧  
عبدالعزيز الفي تركي املطيري 8٧.٧٧  
عبداللطيف عبداهلل يوسف مدوه 3٢.8٠  
عبداهلل رخيص عقيل املطيري 8١.٠3  
عبداهلل سعد حربي الزعبي 89.٧٤  
عبداهلل سعد عبداهلل الفودري ٤9.88  
عبداهلل سعد محمد املطيري 8٧.٠9  
عبداهلل طالل عبداهلل املطيري ٧١.89  
عبداهلل مشاري يوسف الديني 5١.8٠  
عبدالوهاب خالد رجعان الرشيدي ٢8.٧5  
عذبي محمد فهيد الرشيدي ٤3.٧8  
علي شوقي مالك احلداد 8٠.٧9  
علي طالل بدر املجادي ٧9.86  
علي عواض سعود املطيري 39.8٤  
عمر بدر محمد املانع 8٤.8١  
عمر عبيد أحمد العازمي 89.6٢  
فهاد شنار فهاد الشعالن 6٢.8٧  
فهد حمد نايل العنزي ٧8.83  
فهد حمود فهد احلمد 9٢.9٤  
فهد عيسى عايز املطيري 9١.٢٧  
فهد مبارك حمود الرشيدي 9٢.٧٤  
فواز خالد عبيد املطيري ٧9.85  
مبارك عادل مبارك الهبيدة 95.33  
مبارك محمد غالب املطيري 8٢.١١  
متعب مطلق سعود املطيري ١١.89  
محمد حبيب جاسم بوشهري 6٤.١9  
محمد سالم محمد الهاملى 89.39  
محمد عبداهلل أحمد العمار 8٠.٢٢  
محمد عبداهلل صغير الزعبي 88.93  
محمد ملفي محمد املطيري 9٢.٤٤  
مسلم عادل سلمان مسلم 93.88  
مشاري غامن سبيل املطيري ٠9.88  
مشاري مشعل محمد العتيبي 9٢.١٤  
مشعان بدر بداح املشعان 88.66  
مشعان صقر مشعان العدواني ٧6  
مشعان محمد مشعان العدواني 9٧.٤١  
مشعل سعد مشعل املطيري 9٤.١  
منصور عبداهلل سعود العنزي 9١.١3  
منصور محمد فهيد العجمي 8.8٠  
مهدي عبداحلميد حسني احلداد 96.83  
موسى محمد إبراهيم الفيلكاوي ٤9.83  
ناصر أحمد ناصر العتيبي 8.8٠  
ناصر صالح ناصر الكريباني 9٠.٤٧  
ناصر عبداهلل ناصر اجلبري 88.8١  
ناصر فايز مسعد املطيري 89.96  

نايف فالح مطلق املطيري 9٤.١5  
نواف أحمد صالح العدواني 98.9١  
وائل عبدالرحمن العطيش العطيش 83.9٠  
وليد حسني سعود العنزي ٠٤.89  
يوسف جمال حمود سعيد 38.8٢  
يوسف نايف مسند املطيري 8٧.8١  
يونس سلمان فريدون رستم 8٧.8٠   

التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتـ املشتركة 

أميرة نصر علي محمد 9٢.٠٢  
ابتهال أحمد عبدامللك السيد الشافعى 35.9١  
االء عبدالرزاق االرغا 8٧.٧٤  
أنفال جالل عبدربه الصليبى 8٤.١8  
ايه هاني متولى نايل ٧5.99  
بتول حسن قبيسي 85.6٧  
براءة محمد ياسني النزاع ١٧.99  
بيان إبراهيم الزيبق 9٤.١٤  
جنه مصطفى حسنني عبدالهادي 38.9١  
جودى صفوه الزعبي 5٧.٧٢  
حنني راتب خليل الزير 86.5  
حنني يحيى اجلندلي ٠8.88  
خلود متيم العينيه 98.8٢  
داليا خالد توفيق ذيب 95.85  
دانة جمال عارف احلاج عمر 85.9٤  
دالل نوري عبداالمير العبوسي 85.6  
دميه محمد مقصود 3٤.9٠  
راما صالح العطيش ٧٧.99  
رتاج محمد ناصر املوسي 35.8١  
رنيم ايوب السخني 86.98  
رنيم عالء الشديدي 8٠.٢١  
روان محمد خميس عبداحلفيظ 9٢.٧5  
زينب عصام حسانني علي نصار 83.39  
سارة مؤيد تيسير العيسى 93.3٧  
سالي أحمد الرفاعي ٠5.95  
سالم أحمد محمود الشوبكي ٢٢.89  
سلمى اسماعيل عبداملنعم محمد ٠6.85  
سلوى عبدالرزاق الرفاعي ١٤.86  
شهد فيصل فندى ٧9.95  
شهد نهاد العبدالصالح 9٧.٠٢  
محمدـ 89.8٤   فتح اللهــ  شهد هشام الدينـ 
فاطمة رمضان درويش محمد خالد 85.88  
فيروز انس رفاعي 58.9٢  
لني إبراهيم محمود ابوعقل 99.5  
مرمي عدنان محمد عبدالنبي ١3.86  
مرمي كمال قاروط 65.6١  
منار خالد املاجد ٧6.5٧  

نصره جابا املشعان ٤3.٧3  
نور جاسم عباس ٤3.95  
نور عبداالله االسود ٢٧.99  
هيا محمد رجاء الصريع ٧١.٧٧  
يارا عبدالسالم إبراهيم العيسوي 95.99  
ياقوت امين توفيق السوقى 95.36   

اجلابر االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أجياد داود فيروز فرحان ٧6.99  
أماني نواف رجاء العدواني ٧١.٤8  
أبرار خضير الفواز 5٢.8٤  
إسراء محمد مرشد قاطع ٧5.66  
أسماء زومان الرماح 93.69  
أسماء عبداهلل نشمي الدخيل 88.35  
أسماء عواد جبر طوقان الدليخ 66.8٢  
اصايل حمود فالح شخير 89.8٢  
اية حمدان مطرود سند 3١.8١  
إميان صالح أحمد 3٢.٧١  
بتول خلف خضر خلف 3.8٧  
بدور عبيد حسني محمد 65.9٧  
تهاني محمد نايف مشعان 86.3٢  
خديجة مسلم عطية بريك 6.8٠  
دالل نزال طه اخلرميط ٤.85  
رهام صالح حسني عبداهلل ٤١.88  
زينب قاسم سالم عداي ١8.85  
زينب محمد حمد الفضلي ٠9.88  
سارة حمد خلف السميرى 86.69  
سعاد محمد العبداحمليمد العيسى ٢.93  
شهد حسني علي العدواني ٤٢.85  
شهد زياد عبدالرياش 36.8٧  
شهد غامن مضحى خلف 5٧.8٧  
شهد فايز كاظم عذافه 9٤.٢9  
شيماء محمد مولود عبداهلل 9٤.٠٤  
عائشة خالد شرقى محمد 86.9٢  
عالية محمد األحمد 89.63  
عواطف طالل حمد محمد 8٧.٢9  
فاطمة عيد سالم فالح 93.59  
فاطمة مشاري نايف الصاحلي ٧٧.٧6  
فاطمة محمد حمد منشد ٧3.85  
في فرحان قعيد عواد ٢9.٧6  
مرمي زياد عبدالرياش ١٧.86  
مرمي عودة عبداهلل عباس 85.9٠  
مسك فهد مبارك احليان 88.5٧  
مها مشعان صالح الدخيل ٠9.٧9  
نوف سالم حمدان خلف العنزي 3١.8٧  
هبة عامر عطية العلي 9٢.٧6  

ياسمني نعوم فنار ٤٧.93   

اجلابرية الثانوية للبنات 

أبيار أحمد إبراهيم الصايغ 8٢.٧٧  
أسيل عصام عباس حسني 8٤.9٧  
آالء أحمد محب باشا 93.96  
آالء فهد عبدالصاحب الربيعه 99.8٢  
أنوار أحمد عبداحلميــد محميد احملميد   

95.٠٤
آيه عبدالهادي عبدالرضا حسن رضا 99.3١  
آيه علي غلوم بوالبنات 36.9١  
إســراء إبراهيم إبراهيم الســيد الســيد   

عالم 99.8٤
إسراء عبدالكرمي محمد عدنان عكرمه ٧١.99  
االء إبراهيم عبداهلل فهمي حسني 99.66  
االء وجيه فرج عبداهلل 98.86  
البتول سيد سيد علي سيد مصطفى ٠6.96  
أميرة تامر محمد هلب 98.35  
بتول أحمد صالح بوخمسني 93.58  
بدور منصور موسى األمير 8٠.٧١  
بنان مصطفى ممدوح وافى 99.8٤  
بيبي سامر حسني دشتى 8١.٧١  
جنى محمد طه مغازي 86.69  
جوري اسماعيل جاسم املشموم 9١.٠3  
حنني السيد حامد سليمان ١٢.99  
حنني عبدالرحيم محمد الباز 8.8٤  
حنني عبدالعزيز محمد شلش 99.6٤  
حوراء علي عبداملجيد شعبان 98.3  
حوراء محمد عبداهلل بخش ٢١.98  
خديجة محمد هاشم اخللف ٧١.٤٢  
دانة أحمد خالد األحمد 9٢.٧5  
دانة عماد إبراهيم جاسم 86.8٢  
دره حسني عبدالنبي صفر 3.9٧  
دالل وحيد محمد بولند 9٤.٧١  
رؤيا سهيل احلسن ٤6.95  
رحيمه محمد حسن عبداهلل ٢٢.86  
رضوة اسامة حسن محمد ٧6.95  
رغد وليد خالد مكى 6١.9١  
رناد بسام جاسم احلويلي ٧9.56  
روان عيسي محمد عيسي 8٠.٢9  
روان محمد امني رزين مصطفى 98.5٧  
رمي اشرف السيد عوض اهلل 99.68  
رمي رفعت جبر ٧١.83  
زبيدة عيسى سيد موسى سيد حسن 66.5١  
زينب جاسم خميسى 8٢.٧٤  
زينب عبداهلل عطية الشمري 98.9٧  

زينب علي حسني علي حسني ٤3.83  
زينب يعقوب أحمد عباس ٧.95  
سارة محمد عزت حسني 96.9١  
سارة هاني موسى حجي بهبهاني 9٤.٠3  
سلمى محمد فهد احملرول 8٧.9٧  
سنا صبحي فردوسي 98.66  
شاديه جمعان جمعان العوبثاني 9٢.٢١  
شهد أحمد علي راشد حبيب ١.98  
شهد تامر سعيد محمد 99.38  
شهد عاطف أحمد إبراهيم محمد 99.93  
شهد عباس حسن محمد 96.9١  
شهد محمد عبداملجيد اللهو ١.98  
شهد مصطفى محمد فوزي النجار 95.95  
شيخة عوض سعيد مفلح 9٤.٤٧  
ضى محمد جابر السيد حميدة ٢3.99  
عايدة إبراهيم صالح سالمة 5١.9٠  
فاطمة الزهراء فالح عبدالكرمي 98.5٧  
فاطمة جاسم محمد عباس ٢١.98  
فاطمة حسني تقى هاشم 83  
فاطمة عبداهلل محمد األمير ٧١.١8  
فاطمة عبدالعزيز مجيد حسني ٧٧.٧6  
فاطمة علي علي املجادى 8٧.٠5  
فاطمة فاضل عبدالكرمي الصفار 9٧.٢8  
فرح عبداللطيف حسني الكندري 66.9٧  
مارلى امير الفى 96.5٤  
مروه فضل محمد صالح العامري 5١.8٧  
مرمي السعيد عوض عوض 8.9٤  
مرمي جاسم محمد غضنفري 98.88  
مرمي صالح عبدالرضا قاسم 38.9٢  
مرمي عبدالعزيز حسن االمير ٠5.93  
مسك عبدالعزيز رضا رجب رضا 9٤.٢9  
منةاهلل وائل عبدالسالم زيدان ٢6.98  
منيرة جاسم يعقوب الشمالن ١5.٧6  
منيه أحمد مهنا املهنا ٧3.93  
منيه رائد عبدالرضا التراكمه ٧5.8٧  
ميرنا محمد خليفة الدمراوى 98.6٤  
نور علي عبداالمام جاسم 9.9٧  
نور محمد صالح املوسى ٧٧.86  
نور محمد علي البلوشي 9٧.٤  
نور مسعود محمود حسني ٤.98  
نورة وليد يوسف الربيعه 9٧.١3  
نوف فالح حسن العنزي ٢8.95  
ياسمني سامح سمير سليم ٠٢.99  
مينى ياسر عبدالنبي أحمد أحمد 99.5٧   

اجلاحظ الثانوية للبنني 

أحمد سعد شبيب الدقباسي 8٧.١5  
أحمد عبدالعزيز راشد املعصب 9٠.٢  
أحمد غازي محمد درع املطيري 9٠.٢3  
أحمد مشعل بجاد املطيري 98  
أحمد نايف بجاد املطيري 95.6٢  
إبراهيم عبداهلل إبراهيم الفرحان ٠٧.85  
باسل فهد عايض الرشيدي ٤9.85  
بدر يوسف عبداهلل العنزي 88.5٧  
جاسم ناصر بنيان اخلالدي ١٤.93  
حمد عبدالعزيز راشد املعصب 6١.9٠  
خالد عايض هليل العتيبي 86.8٢  
خالد فهد سويان الهاجري ٤١.89  
راشد نواف خيران الرشيدي 88.88  
سعود نايف سعود الثنيان 93.8٤  
سلمان سعد بطاح املطيري 88.66  
طالل خالد مبارك الصانع 9٢.٢8  
عبدالعزيز صالح عبداهلل الرشيدي 9٠.٠٧  
عبداهلل حمود احلميدي العدواني ١٧.85  
عبداهلل خالد ادريس السعد 83.35  
عبداهلل محمد حابس املطيري   

9٠.96
عبــداهلل    مشــعل  عبــداهلل 

الرشيدي 8٧.8١
عبدالعزيز مبارك نداء املطيري 83.95  
عبداللطيف علي معزي الرشيدي 9٢.٢8  
عبداهلل أحمد عبداهلل العارضي 9٢.9٠  
عبداهلل حسني عبداهلل عبدالرحمن 96.5٢  
فارس عبداهلل باتل املطيري 5١.8٤  
فارس فيصل منور املطيري 89.89  
فهد أحمد سعد النون 88.66  
فهد عبداهلل منصور املطيري ٢١.93  
فهد مشعل ناجي املهنا 8٧.٠9  
فهد يوسف عبداهلل املطيري 85.68  
فواز حسني نور املطيري 88.9٤  
فيصل سلطان سهو املطيري 99.9١  
فيصل عادل رشيد الشالحي 96.99  
الفي بدر محمد املطيري 9٢.١  
محمد خالد عبداهلل الرشيدي 9٤.٧٧  
محمد درع محمد املطيري 65.9١  
محمد عبداهلل رابح الرشيدي ٤٢.96  
محمد مطلق سعيد الرشيدي 86.9٤  
محمد ناصر ضبيب املطيري 85.9٤  
مشاري جابر حجاب العنزي 83.53  
مشعل حسن علي املطيري 63.9٤  
مطر فهد مطر الديحاني 9٠.١5  
معاذ محمد املغاوري اجلزار 98.63  
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منصور مزعل ناصر بوحواس   
8٤.6٤

نواف غنيمان مطلق املطيري 3٤.9٤  
نواف محمد مشل املطيري 86.6٢  
يوسف أحمد فالح الدفيليج املطيري ١8.93  
يوسف عادل عوض املطيري 63.9٠   

اجلزائر الثانوية للبنات 

أفنان عبدالعزيز صالح الهويدي 83.3٤  
أمار مانع كامل الشمري 3٧.9١  
أمينة اركان عبداهلل سليمان 88.9٠  
أمينة زايد خميس السعدوني 36.9٠  
أوراد طالل محمد املنيع ٢3.99  
آية عماد جاسم املسعد 65.8١  
آيه وحيد محمود اليتيم 88.9١  
بتول سالم موسى العنزي 96.6٧  
بشائر محمد حسني العبداهلل 86.5١  
جمانة سليمان حاجي خاجه ٧5.89  
جنا إبراهيم عبداهلل البديوى 98.3٧  
جنان اسعد أحمد بوناشي ٠3.85  
جنان ناصر محمد العمران 8٢.9١  
جود عايد نايف املطيري ٤٧.86  
حنني حمد بندر اليوسف 8٢.١٢  
حورالعني حامد عبداالمير النصار 98.89  
دانة سعد ناصر فجري 68.9٤  
دانة مساعد علي حسن علي 98.6٧  
دانة مشاري خالد ابو قريص ٤9.88  
دالل يعقوب يوسف القطان 88.88  
دميا وائل عباس اخلضر 96.66  
دميه طارق أمني العوضي ٧3.96  
رتاج محمد سالم القريدي الرشيدي 68.9٧  
رتاج محمد عبداهلل العجمي ٤9.٧3  
رناد صباح هالل شريف ٢8.96  
رنيم أحمد عبداهلل البغلي 9١.9٠  
رهف عبدالعزيز علي القيالنى ١١.83  
روان أحمد محمد الشيبة ٧٢.٠6  
روان بدر سعيد متيوح 9٧.8٢  
رميا زيد خلف العنزي ٧3.96  
زهراء سالم مزعل نصار 5٧.9٠  
سارة أحمد محمد القالف 99.٧٤  
سارة أسامة سامي مال يوسف ٢8.96  
سارة سالم حسني علي حسني 8٢.٢  
سارة سالم معيجل العنزي 89.8٠  
سارة طالل أحمد الفودرى ٧١.93  
سارة عادل محمد الدباسى 9٧.٤3  
سارة وليد حسن الكندري 66.9٢  

سدن زيد هالل العتيبي ١8.86  
شــريفة مزعل محمد عبداجلليل الرندي   

9٢.٤١
شهد أحمد امني العوضي 93.9  
شوق سمير محمد الهاجري 98.58  
شوق عبدالرحمن جابر املطيري ٢8.93  
شيخة خالد صالح املهينى 89.9٢  
شيخة محمد عبداللطيف الفارس 9٢.٢٤  
صبيحه مشعل حامد الرويح ١٤.٧8  
عائشة خالد مبارك بو قماشه 8.8٤  
غالية عبدالرحمن صالح البخيت ١٤.98  
غالية عصام مصطفى عبدالغفور 8٠.١3  
غال أحمد عبداهلل العيد 8٧.٠٤  
غنيمة حمد عبداهلل املاص 9٧.٠8  
فاطمة أحمد محمود البحري 55.9٢  
فاطمة أحمد عبداهلل باوزير 86.58  
فاطمة بدر ناصر أحمد ٠6.93  
فاطمة عبداهلل صادق عاشور عبدالرضا   

88.8٢
فجر حمد سليمان الشراح 89.65  
فجر نادر محمد الكندري ٧٤.96  
فوزية مفيد عبدالرحمن الطيب 96.9٢  
في مشعل سلمان مندني 5٧.8٤  
لولوة خليفة عاشور الرشيدي ٧3.5١  
مرمي اشرف عليوه عبدالرحمن ٢3.٧5  
مرمي وليد سبت الكندري 98.9٤  
مسك أنور خضر الشمري 9٤  
مالك سعد يوسف داود 99.9٧  
مالك فوزي حسن الطيب ٧6.88  
مالك وليد عبداهلل الدارمي ١5.98  
منى أحمد فؤاد البزاز ٧٤.88  
منيرة محمد نادر الشايع ٢.89  
مها محمد عبدالواحد السدره ٧6.5٧  
مي يوسف عيسى الغيص 93.58  
نبيهه عادل حامد العبداهلل 98.95  
نورة سيف عبداهلل الرميحي 59.9٢  
نورة فهد حسني بوعباس 3٧.٧٧  
نيره محمد اسماعيل حافظ ٧٤.99  
هديل معن محمد أبااخليل ١5.٧3  
هيا عمر عبدالعزيز الذياب ٧5.93  
وديان عبداهلل بدر الصباح ٢٢.99   

اجلميل االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد أســامة محمد محمد محمد إبراهيم   
٧9.9١
أحمد رفيق شراره 9٤.8٤  

أحمد صالح الدين أحمد الهمشرى ١١.٧9  
أحمد عبدالعزيز محمد علي 83.3١  
أحمد ماهر أحمد ابو محمود 99.9١  
أحمد محمد محمد محمود الشيخ 95.٧٢  
أحمد محمود معرباني 6٧.٧9  
أصيل مأمون الرفاعي 99.٧٧  
إبراهيم خالد علي محمد الصباغ 86.3٤  
إبراهيم لؤي النعسان ١٤.99  
إبراهيم محمود محمد السيد الطحان ٤.95  
أحمد ثروت أحمد محمد االمني ٧8.9١  
أحمد حسني محمد حسني 9٢.٧٢  
أحمد عباس حياوي 9٤.٧٢  
أحمد محمد سامر )أحمد بسام( املومني   

٧٢.89
أحمد محمد مهدي ٠9.89  
أحمد محمدطالل ابي الشامات 95.6١  
الياس عماد صنديل 88.8٢  
الياس محمد الياس موســي ابوصيبعه   
95.٧
انس مصطفى معروف 8١.٢3  
ايهاب خالد صالح محمود محمد 9٢.٧٢  
باسل دياب 99.3١  
باسل محمد العودات 5.8٠  
بدر زياد حسن ٤٧.88  
بدر ناصر علي حسن خليل ٧٧.٢8  
بشار محمد احلريري ٢6.٧5  
متوز نذير بركة 3٧.٧٠  
ثابت عاطف عبدالعزيز علي عليان 9٧.٢٤  
جميل كامل جميل حمزة 9١.٢  
جوني داني مارون 8١  
حازم أحمد شعبان أحمد محمود ٤9.86  
حسام جلوط ٧١.99  
حسام سمير جباضو ٧6.66  
حسان حسن ارناؤط 9١.١٧  
حسني أحمد سلطان عطا اهلل صافى 86.9٠  
حسني عادل عبادي 69.9٠  
حسني عبداللطيف حسني دار ابو حسني   

89.٧8
حمزة محمد مازن املنقل 63.٧١  
خالد محمد موسى احلزيبي ١.85  
خضر محمد خضر عبداحلق 83.86  
داود عبداهلل داود غزال ١١.95  
ديفيد فالح صالح اسكندر 9٢  
راغد عاصم اخلطيب ٧6.58  
رضا عباس اكبر شاه حسني 9٠.١6  
زياد وليد عبدالفتاح قريطم ٢٤.88  
سعيد سليمان سعيد عويس 8١.٢8  

سلمان محمودموسى عسكر 89.69  
سليم أحمد بريغش 5٢.9٠  
سيد موسى سيد مهدي حسيني 95.8٠  
سيف الدين امجد أحمد عبدالفتاح 85.95  
سيف الدين رفيق جوده عبداحلميد ٧9.6٢  
شاكر بسام شاكر بدوي 9٧.٤٤  
صموئيل هشام سامح النسن 68.9١  
صياح عدنان خضر 86.5  
طالل أحمد عبداهلل محمود الفرا ٧٢.٧٧  
عادل فادى عادل ابوبكر ٤٢.85  
عبدالرحمن طارق عبداهلل محمد ٤8.96  
عبدالرحمن وحيد عبداملرضى سليم 96.55  
عبدالرزاق طارق الطير ٠٤.85  
عبدالعزيز وليد مصطفى عبداحلق 5٢.9٠  
عبداهلل جهاد حتفه ٧٤.٤8  
عبدالرحمن سيد محمد عطية السيد ٤٢.86  
عبدالرحمــن عــادل جنــاح عبدالــرازق   

شبانه ٠8.95
عبدالرحمن فاروق مهتدى 9٢.٤٧  
عبدالرحمن محمد موسى األحمد 86.5١  
عبدالرحمن منير حمودة حمودة 9٧.8٢  
عبدالرحمن هشــام عبــداهلل محمد خير   

8٧.٢٧
عبدالعزيز محمد قلب اللوز ٠6.98  
عبدالعزيز محمد معن احملمد 8٧.٧٧  
عبداهلل أحمد شحاته أحمد 96.5٧  
عبداهلل أحمد مصطفى عوضني حجازي   

9٤.69
عبداهلل عامر التوت 6٤.9٧  
عبداهلل فوزي حافظ اللمعى ٤6.95  
عبداهلل محمدسمير صاحلاني 8٠.٢٤  
علي أمين حسني اجلده ٧٢.96  
علي أحمد سعد ١5.86  
علي انور ابوحسان ٠8.85  
علي جهاد كساب جرادات 9٧.٧9  
علي حسن اإلبراهيم 86.9٧  
علي حيدر عبيد 9٧.٤٢  
علي سمير علي محمد نياز 9٤.٢6  
علي وائل محرم عنتر حسن 66.9٢  
عماد مهدي محمود الصادق ٠٤.69  
عماد ياسر عقاب اسعد 9٢.٧٤  
عمر أحمد العيد 96.33  
عمر أحمد صعب ١١.83  
عمر أحمــد محمد عبداهلل محمد املزيني   
٧٢.٤
عمر حسام فهمي يوسف 8٠.١  
عمر خالد حسن محسن 9٧.٢9  

عمر عصام محمد عبدالرحيم ١3.98  
عمــر محمد عبدالقادر محمــد عبدالقادر   

99.٤8
عيسى عماد صنديل 85.9١  
غالب باسم غالب غامن 96.6٢  
فارس أياد توفيق النمر ٧9.6  
فارس نهاد قاسم ٧6.63  
فراس فؤاد طباخ ٢6.96  
فهد هيال البدوي ٤٧.68  
فيصل بــالل عزالدين حمــدى مصطفى   

سرى محمد بيومى 93.5٧
كنان عبدالرحمن األحمد الرويلي 99.6٢  
كيرلس رامى البير نصيف نخله ٧.99  
مالك بن محي الدين بوزعنونة 83.5٢  
مايكل صموئيل واقيم كامل نصير ٧٧.٤9  
محمد أحمد سليم محمد 93.3٤  
محمد أحمد محمد عبده 83.9٠  
محمد ايهاب مسعد سعاده ٤٧.99  
محمد بدر بسام بدره ٠3.99  
محمد حسام الدين حسني عزازي 96.88  
محمد سمير العلي 8٤.٤١  
محمد سمير محمد بيك 96.33  
محمد شاكر بدران 89.9٢  
محمد شعبان منتصر محمد بهلول ٢8.83  
محمد صالح غزالن 65.85  
محمد طه محمد محمود ٢١.98  
محمد عبداملنعم محمد علي البنا ٢٢.98  
محمد عدنان محمد هشام الصغير ١٤.83  
محمد عفيف حايك 5٢.8٤  
محمد عالء الدين محمد غريب ٧٤.99  
محمد فادي سلطان ١٢.95  
محمد لقمان محمد العتيبي ١١.93  
محمد محمد عدنان النايف ٧5.86  
محمد مصطفى بدر عبدالباسط ٧3.96  
محمد نضال يوسف احلصري ٧9.36  
محمد هشام محمد عبداهلل حمد اهلل 8٧.٢٧  
محمد يوسف الفليطاني 98.93  
محمد يوسف زيتاوى 9٧.٤9  
مروان علي حسن ربيع 9٠.٤٢  
مصطفى خالد مصطفى ابو سيدو ٧8.95  
مصطفى علي محمد علي علي مجاهد ١3.99  
مصطفي علي يوسف 8١.٢٢  
معاذ وائل احلافظ ١6.83  
معتز هشام إبراهيم شعبان 6٧.9١  
مهدي قصي بهبهانيان 83.9٢  
مهدي محمود أحمد بور معرفي 86.6٧  
نصار تيسير الكفري 5١.9٠  

نعيم نادر احلج حسن 85.53  
همام كمال عبدالقادر 8٧.٤٤  
وديع بسام فايز احلاج خليل 68.8٧  
وضاح تليد صائب 56.8١  
يحيى محمد حسني حلوه 9٧.٤3  
يوسف أسامة عباس عبدالظاهر شحاته   

8٢.٤٢
يوسف راني احملمد ٧6.95  
يوسف طالل جبار اجلهالوي 36.8٠  
يوسف عالء السيد عمار حسن 86.9٤  
يوسف عالء رأفت سعيد 68.9٧  
يونس زهير املبارك 3١.9٧   
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أثير عادل حمود فيصل الهدب 33.6٧  
أصايل نعيم شريف جبر 8٠.٠9  
آمنة سالم محمد بشير 65.5١  
أمنيه عادل سالمة عواد 9١.9٧  
أيه السيد محمد فرج بيومى 85.9٤  
آيه علي شياع غامن 8١.٧٧  
ابيان جمال اخلوالده ٧٤.99  
احالم عودة عاصي خلف ٢6.95  
اريج عساف بادع نزال ٧٤.٢١  
اسالم أحمد احلريري 55.9٤  
أسماء فواز خلف ظاهر 95.3١  
اسيل وجيه حامد عبداجلليل 99.8  
أفراح عودة سالم راشد رشيد ٧٢.٤٢  
االء بدير زين العابدين جمعة محمد ٧6.99  
االء خالد خداش غايب 86.9٠  
البندري محمد حمدان الكور ٤٤.65  
اجلوري خليفة صبر مرزوق علي 58.8١  
اجني وجيه محمد محرم محمد 96.39  
اوراد جابر الفي مانع 96.35  
بتول سعد عودة خليف 99.36  
بتول فالح الفي حمدان ٠٢.٧5  
بتول محمد الزعبي ١6.89  
بتول محمد صبر عواد 95.9١  
بتول محمد عطية فرحان فنيطل ١9.83  
بدور حمود جهاد نائل 89.٧٠  
بدور عبداهلل حسني محجوب 85.5٢  
بشرى قاسم الغوثاني ٤.85  
جمانة حسام عبداهلل البدري 3٤.8٧  
جوري خالد راضي محمد ٧6.69  
جورى موفق احلارون 96.93  
حنان كاظم عبداهلل حسني ١8.96  
حنني علي أحمد الركب ٧3.9٤  

خديجة مبارك صباح ٧8.5٤  
خلود فايز الزعال 88.6٢  
خوله خليل داود راكان 8٤.8٧  
دانة فرحان مديد ناصر ٠6.85  
دانة ناصر اسماعيل سعيد محمد 8٤.٢3  
دالل عبدالرحمن حسني شنان 9.9٠  
رانيا محمد ضاحي جابر 93.93  
رتاج خلف حسني حسني 9٠.٢8  
رتاج عبدالقاسم غالم نبي 88.5٤  
رحاب عنتر كامل سيد 9٤.١6  
رزان خالد الظاهر 9٧.٢٢  
رغد رمضان حسني محجوب ٧5.3  
رغد سعد ناصر ٧5.96  
رنا جبير النجم 65.8٤  
رنيم سعد عبداهلل خلف 83.3٤  
رهف غازي عبداهلل خزار 9.8٤  
روان سالم ناصر عبداهلل ٧6.63  
روان عودة مطر رضا 8٤.٢3  
روان ياسر علي ظاهر 8١.٧٢  
ريتاج نواف فاضل مضحي مدعث 65.٧٤  
رمي خالد خزعل اجلشعم ٧3.3  
رمي منذر راضي األيوب 89.58  
رمي منصور بوهان عبد٧٧.69  
رمياس محمد القشعمى 9٤.١8  
زمزم بدر عطية محمد 86.9١  
زينب خليل ريكان محمد الظفيري 8١.٤3  
زينب راشد خليل إبراهيم راشد 8١.٠9  
زينب محمود شوقي محمد أحمد ٤٢.89  
سارا حميدي اجلربا 3٢.9٤  
سارة علي صالح جدوع 93.58  
سارة سالم فرحان مقطوف 58.8٤  
سارة سعد غامن غامن 88.35  
سارة غشام عايد الشمري 86.6٧  
سماء مسعد محمود محمد بركة 95.3٤  
شهد حمادي عنتر علي 69.86  
شهد صباح جاسم عباس 86.9٠  
شهد عمر عبدربه محمد 88.5  
شوق حمود وحيد قصير 9٤.٢  
شوق مياح جابر حجاز ٠٤.99  
طيف وليد خماط زويد ٧٤.٤٢  
عالية غامن فرج عثمان 8٤.٧3  
عبير أنور الوكاع 88.98  
عرين عصام عياش الهروش 96.3٤  
غدير عيد سكر الشمري ٤٤.85  
غدير محمد أحمد ابوشارب 9٤.٤٧  
غرام ساكت وكر الظفيري 35.8٢  
غزالن حمدان حمود مروان ٧9.68  

غال سعد معدي ضاحي 98.5  
غال نوري قصاب منيخر 9٧.٢5  
غيداء نواف حجي العنزي 85.9٢  
فاطمة محمد عقال ثجيل الشمري 9٤.١  
فاطمة جاسم الشاجي 85.6٤  
فاطمة جبير احملمد ٤١.٧9  
فاطمة حسني ناصر دهام 83.9١  
فاطمة سعد ناصر 85.8٠  
فاطمة غالي جابر منهي 88.9٤  
فاطمة فاضل محمد محمد 96.56  
فاطمة فيصل خليفة حسني 9٠.٠١  
فاطمة محمد النيتول 99.6٧  
فاطمة محمد خماط زويد ٧8.9٤  
فاطمة محمد غدير سلطان 85.3١  
فاطمة محمد كرم الدين أحمد 98.95  
فاطمة مرزوق جابر 3١.٧١  
فاطمة مناور مالك حمود ١٤.٧9  
فاطمة منيف حجي العنزي ٢٢.98  
فجر جابر فارس ساكت 98.83  
فجر صالح عواد فرحان 98.95  
فرح أحمد العمر ٠٢.86  
فرح ناصر محمد سليمان مطاوع 99.39  
جلني محمد الباكير 96.9٤  
ليان اسعد إبراهيم خدرج 83.55  
ليان وائل أحمد حسن ١9.99  
ليلى أحمد عباس ٠8.95  
ماريا محي الدين قطاش 9١.١6  
مرام فهد ثجيل مشفى ٧٤.96  
مروه حازم عبداحلميد علي 95.8  
مروه حمود خلف غاطى ٧8.٧9  
مروه سراى املزيد 8١.٧٢  
مرمي حمدي صالح العكفه 98.86  
مرمي صالح سلمان العاقول 95.95  
مرمي علي الشاجي 66.98  
مرمي فوزي رمضان عطية شحاته ٤٧.98  
مرمي محمد عودة صبيح 9٢.٧٢  
منار بندر عبداهلل شليش ٧٤.٧8  
منار نايف فاضل مضحى العنزي 65.٧٤  
مها عبداجلبار الوكاع ١8.89  
مها محمد سيد إبراهيم علي 99  
مى خليل مفرح 9٧.٤3  
ميسم معيض راكان عوض 9٤.٢٤  
نادين علي حمد 8٢.٢5  
نبال إبراهيم قطاش 9٤.8٧  
ندى حمادة محمد شريف ٧6.89  
نور أحمد سلمان عودة 85.63  
نور الهدى خالوي الشحادة ١9.96  

نور جابر موحان عباس 9٧.٢  
نورة فيصل عبداهلل فايز 8٢.١٧  
نورية فهد عذيب رداد شالش 83.6١  
نوف عادل عبدجبر 8٧.٤٢  
هدى عبدالرحمن صباح 8١.9٧  
هديل فالح خلف زايد 5٢.9٢  
وله مسعد اليذ موسى ٠٢.95  
وهج أحمد معدي عبداهلل ضاحي 89.8٧  
يارا أحمد محمد عبداحلفيظ 8٧.٠5  
ياسمني محسن حمد صايل ٧٤.٢6  
يسري عبداللطيف لطوف 9٧.٧5   

اجلهراء االهلية الثانوية للبنني 

إبراهيم حامد نداء نزال 83.95  
إبراهيم طارق قطاش 59.9١  
أحمد جمال عبدالناصر عبداهلل 98.93  
أحمد عواد عيال يوسف الظفيري 9٤.٢8  
أحمد فهد عبدفالح 63.9٢  
اسيد أحمد محمد كمال 8٠.١٤  
بدر محمد صبح ٧3.9٢  
بشار ماجد اخلوالده 89.6١  
ثامر طالب محسن عساف ١5.88  
جاسم محمد احمليمد اخللف 9٧.٠٢  
حسن يوسف عقلة طالل 86.6٢  
حمد سعد فرحان عايد 88.59  
خالد أنور عبداهلل العنزي 59.9٧  
خالد صايل خليف املخيزمي 9٧.8٢  
سالم خالد عثماني ٢6.85  
سالم طارق مطر بدر ٧3.96  
سالم فيصل داخل جابر 69.٧٢  
سعد جابر حواس ساكت 65.8٢  
سلطان زايد مشاري شرى 89.6  
سلطان عبدالرحمن حسني شنان ١٧.83  
سلمان ربيع سلمان مجلى 5٢.8١  
سيف محمد عواد الفي 9٧.٧٤  
صالح الدين طه طه صابر قزامل 99.3٧  
طارق زياد محمود 96.9  
طالل محمد العكله 8٢.٧٠  
عبدالرحمن جاسم نعيثل 5٧.9١  
عبداهلل جابر حواس ساكت 83.65  
عبدالرحمن صالح خلف زايد 9٢.٧5  
عبدالرحمن عبدالكرمي احلريري 8٠.٠٢  
عبدالرحمن محمد أحمد الطوخى ٤6.99  
عبدالرحمن محمد الرمضان ٧5.٧8  
عبدالرحمن محمد عبدالعظيم 99.35  
عبدالعزيز خليل احلريري ١6.89  
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عبداهلل حنتوش مطوس العنزي 39.8٤  
عبداهلل سعد روضان غافل 39.9٧  
عبداهلل علي عبداهلل علي حسني ٧٧.٠٤  
عبداهلل نايف ناهى صالح ٧6  
عدنان محمد عواد الفي 38.٧٧  
علي جاسم اخللف 88.55  
علي سعود شنني 9٤.٧6  
عمار خالد يوسف ابوزيد أحمد ٢3.98  
عمار عبداهلل العبداهلل ٢٢.93  
عمر سلمان مهدي راشد 9٤.9٤  
عمر محمود عقلة 35.8٠  
عمر منصور عبداهلل الشمري ٧3.8٤  
عمرو خالد يوسف ابوزيد أحمد 8٤.9٢  
عمرو محمد ناجي شحاته إبراهيم 9٧.٠5  
عيسى سلطان كاظم سلمان ٧٧.١٧  
فراس محمد اخللف ٧8.69  
فهد راشد سيد عجرش ٧9.3٤  
فهد عبداهلل خلف 3١.9١  
فيصل رمضان محجوب 53.9٠  
قتيبة عبدالعزيز خلف ظاهر 85.89  
مازن صديق محمد صديق محمد 99.53  
مبارك ناصر عيد شديد ٢.69  
مجدى زكريا غازيه 6.8٤  
محمد عبدالرحمن السعدي 8٢.٤3  
محمد عبدالناصر الرفاعي 3٤.9١  
محمد عالء الدين حيدر محمد حسن 98.66  
محمد مجدى السعيد أحمد بلشه ٢8.98  
محمد مطر احملمد ١8.93  
محمد ياسني زكريا غازيه 86.98  
محمود سهيل الرفاعي ٧3.3٢  
مرشد سفاح نعيم فالح 39.٧٤  
مشعل داخل فالح هزاع الظفيري 8٢.٤  
مهدي أحمد جاسم جابر العتيبي 8٠.٤١  
هشام وجيه محمد محرم محمد 58.9٤  
ياسر الفي سكر مطلق ١3.95  
يامن علي محمود الكرمي ٠5.98  
يزن يحيى الرفاعي 8٤.٤  
يوسف اشرف علي السيد ٤9.99  
يوسف خالد احلالق 85.6٧  
يوسف عبود العكله 6.٧١  
يوسف مبارك جحيل عواد 68.8٤  
يوسف مدعث راضي قيطان 95.93   

اجلهراء الثانوية للبنات 

أرجوان مهدي دحيالن سليماني 9٧.8١  
أريام فهد سعد احلربي ٤٧.95  
أريام فيصل عجيل املطيري ١١.88  

أريج عادل محمد العنزي 89.93  
أسماء عبداهلل عايش الرشيدي 8٧.9٧  
أسماء محمد سماح الشمري ٤٧.99  
أسيل فايز مجبل الشمري 88.93  
أشواق صالح جفات اخلالدي 9٤.٤٧  
أصايل خالد عواد اخلالدي 9٧.٤3  
أصايل سالم عجيل الظفيري 93.6٧  
أضوى عبداهلل اكياد الظفيري 9١.٠3  
أقبال فيصل سرهيد املطيري ٠8.83  
آالء حمد محمد العجمي 36.8٧  
أالء فايز محمد اخلضر ٤3.99  
أملاسه عبدالعزيز هليل احلربي 8٢.٠١  
أماني جالل منيزل العنزي 89.56  
أمل حميد علي حميدان 36.٧٤  
أمينة ناصر فيصل العجمي 9٧.٠9  
إسراء محمد عبده عبده أحمد طافح 5.9٧  
البندري محمد سعود املطيري 85.63  
الثريا حمدان جبر احلريجي 93.9٧  
اجلوهره ثامر جاعد احلربي 9١.8٢  
اجلوهره سعد عبداهلل املخلف 9٧.٢3  
اجلوهره صالح تركي السعدون 69.٧٢  
العنود أحمد علي السعيدي 6١.9٠  
اليمامه خالد يوسف الشمري ١٤.85  
اجنى محمد امني محمد نور 99.35  
إميان فرحان صغير مضحي 53.6٧  
بتول عبداهلل حمدان احلريجي 9٢  
بدرية راشد صفوق السعيدي ٢.96  
بسمه ناصر محمد العنزي ٧٤.١  
بشاير فيصل فرج العنزي 8.8٧  
جود بدر عيد اخلالدي ١٤.95  
جوري عذبي ناصر العازمي 96.5١  
جوري محمد عبدالعزيز الضفيري 9٢.٧3  
حمدة زياد مبارك املاجدي ٧٧.٧8  
حور سعد سلمان العنزي 96.55  
حياة أحمد عبدالرحمن الفوزان 33.9٢  
خلود عبداهلل قطب محمود 98.8٢  
دانة بدر محمد املطيري 8١.٧٧  
دانة مبارك ماطر العازمي ٤٤.98  
دانة مطلق مرزوق العازمي ٤٧.89  
دالل خالد عبداللطيف السعيد ٠9.٧5  
دالل علي مضحي العنزي ٧٧.٧6  
رتاج مشعل برغش املطيري 9١.٤8  
رتاج نايف صالح احلريجي ٧3.83  
رغد ثامر فهيد العنزي ٢6.٧8  
رغد فرحان صغير مضحي 68.5٤  
رهف حبيب مكاري العنزي 83.65  
رهف شامخ غازي احلتامله 86.99  

رهف محمد جوده يوسف ٢١.99  
رهى راشد فالح العجمي 8١.٢6  
روان بدر جريد الظفيري ٧.96  
روان محمد السيد سيدين ٠٧.99  
ريان بطي سالمة املطيري 9٢.٢١  
ريان بندر فراج دالى فراج ٧8.3١  
ريان سعد حامد الرحيلى 8٢.٢8  
ريتــاج عيد حمــود ضويحي التيســى   

السعيدي 8٤.٧٤
رمي إبراهيم علي إبراهيم دومه 9٧.٠٢  
رمي سالم خميس العنزي ٧٢.٢8  
رمي علي حمد املهندي 9٧.١٤  
رمي نواف عتيق السالم 86.8٤  
رميا بدر عوض العنزي 98.6١  
رميا سليمان خويلد العنزي 9٧.٧6  
زمزم وجب عايش احلسيني 8١.٧٧  
زهراء إبراهيم البيومى حسني الشناوى   

9٧.68
سارا حمود ناصر السامح 9٢.9٠  
سارا فيصل عوض الهاجري 8٧.٢٤  
سارة أحمد حسني العنزي 8٢.9٧  
سارة عيسى ظاهر عويد العنزي ٧6.85  
سارة فالح حمد احلريجي 9٤.٧١  
سارة محمد برجس سيف 83.8١  
سارة منصور مشعل الشمري ٢6.٧9  
سارة وحش سالم العجمي ٧٧.١6  
ساندي محمد السيد سيدين ٤5.99  
سالم جمال نور الدين البلخى 96.56  
سلمى علي اسماعيل حسن ٧١.99  
سماء طارق أحمد عمران 99.63  
سيمون مهدي دحيالن سليماني ٧١.٧9  
شاهه مبارك عبيد العيادة الشمري ٧٤.٤5  
شريفة متعب مساعد مصيريع 9١.١٧  
شقحه سطام شباب الشمالي ٧3.55  
شهد زيد حماد العالطي ١8.85  
شهد نايف عاصي دغيم الضفيري ٧.93  
شهد وليد السيد راضي الدريني 99.3٤  
شوق عبداهلل مشعل العنزي ٧8.98  
شوق محمد راشد مرزوق 88.5٢  
شيخة عادل علي احلبشى 93.3٢  
شيخة عايد مروح الظفيري 9٢.٠٧  
شيخة يوسف عبداهلل ابوظهير 8٤.٤3  
عالية عبدالعزيز عبدي العرف 35.9٤  
عالية فواز مجبل الشمري ٤.96  
عالية مشعل راشد العازمي 85.99  
علياء علي رضوان علي ٢٧.98  
غادة مطلق ثابت العصيمي 93.8٧  

غالية محمد زيد اخلالدي 9١.9٢  
غزيل عامر محمد علي محمد 5.9٤  
غال صالح مرزوق الشمري 8٠.٤١  
غال علي صالح العنزي ٧5.93  
غال محمد ناصر العجمي ٢.96  
غيداء غازي عبداهلل العريفان 3.8٧  
فاطمة حسني صبر الشمري 85.9٧  
فاطمة خالد مناحي مهنا ٠٢.99  
فاطمة دخيل عبيد العنزي ٢٤.٧9  
فجر سعد عوض احلربي 6٧.٧3  
فجر متعب عايد الذايدى 8٤.٠١  
فجر محمد سليمان العنزي 5٧.8٤  
فرح أحمد حمدان الشمري 95.8١  
فرح عبدالرزاق مرضى الشمري 9٤.١  
فرح عوض نافل احلربي ٧3.96  
فرح فهد قطوان سعود دهش 9٧.٢٧  
فرح محمد ذياب رخيت 96.9٤  
في أحمد عويد العنزي 93.96  
قوت بدر عبيد العرف ٧8.8  
ملياء حمود زياد السربل ٧.95  
ملياء فالح حشاش الظفيري 5١.8٤  
مرمي خالد سرور الديحاني ٧6.88  
مرمي خالد محمد احلليل 98.9٢  
مرمي سعد فهاد العنزي 56.9٧  
مرمي عبداجلليل معروف الزيات 99.8٢  
مرمي علي مرزوق املطيري ٧8.5  
مرمي عيسى مناحي العنزي 9٤.٤5  
مرمي فيصل برجس العيد ٧6.3٧  
مرمي منصور محمد السعيدي 83.85  
مرمي ناشي خلف الشمري 83.9٢  
مرمي نايف ظاهر العنزي 89.9٢  
مزون مصلح رضوان الشمري 5.8١  
مزيونه مطر محمد املطيري ٢٢.95  
مسك عبدالعزيز سعود السعيدي ٧9.35  
مضاوي زيد فهد العنزي ٢٢.95  
مضاوي ضيف اهلل فهد القحص ٧5.68  
مطيره جابر عايد احلريجي ٧5.3  
منار علي رضوان علي 96.9١  
منال أحمد عطااهلل السليماني 98.63  
منال مضحي سعود اخلالدي ٧.89  
منال ناصر مشعل الشمري 9١.٧6  
منى طالل طالب العنزي 9٢.٠5  
منيرة عادل علي احلبشى 68.9٤  
مها عامر محمد علي محمد ١6.98  
موضي ناصر عبداهلل احلسيني ٤3.98  
نادية فهد محمد الظفيري 8٢.٢3  
نبأ علي حسني فيحان 9٢.٤8  

نورا سالم غامن العنزي 9٠.٠8  
نورا عبدالعزيز سطم الشمري 86.9١  
نورة اشرف عبدالكرمي االمير ٠٢.85  
نورة سند محمد العجمي 89.56  
نورة شعالن نايف الشمري 95.8٧  
نورة طالل مبارك الصميم ١9.98  
نورة فهد فرج الشمري 85.5٤  
نوف خليفة علي العنزي 9٠.١١  
هاجر بدر فراج العوام الشمري ٧٧.٤6  
هاجر سعود محمد العنزي 6.٧٢  
هاجر محمد هذال املطيري 96.3٤  
هدي طاهر الزين 99.9٢  
هدى فهد أحمد اجلنيدي 9١.٤9  
هدى لطيف شريف اخلالدي 95.3  
هناء عزيز عواد السعيدي 98.9٠  
هند عبداهلل حمود الشمري ٧3.65  
هوى فالح زعل الظفيري ٧٢.93  
هيا جابر سعد الشمري 6٢.8٧  
هيا فارس راشد احلسيني ٢١.83  
ود حمد حماد الشمري 88.9١  
وضحة دبيان عبداهلل العجمي 9٧.٧٠  
وهج محمد ضيف اهلل العنزي 9٤.٧6   

اجليل اجلديد االهلية الثانوية للبنات 

أحالم وائل منصور منصور 85.53  
أرينا محمد املعتز سيد محمد بشير 9٢.٢9  
أسماء بهاء عبداملنعم املغازي 96.9  
أسماء عيد محمد فتيح 3٢.9٤  
أفنان عكرمة حسن محمد 98.83  
آالء أحمد محمد سعيد الزرارى ٠3.99  
آالء فادى سليم 68.3١  
أميرة حسني زغلي حامد حسن ٤.98  
أميرة محمد علي عبدالفتاح ٧9.95  
أيه بهران يوسف محمد أحمد 96.95  
آيه تيسير مخيبر قطف 3١.9٤  
آيه محمد حسام فائضي 8١.١١  
احالم عبداحلكيم الرفاعي 9٠.١6  
إسراء منصور اعقيل املساعيد 99  
أسماء جاسم السليمان 99.9٠  
اصايل أحمد حمد احملمد ٧3.95  
أفنان عبدالسالم الشبراوي العشري 99.5١  
الهام محمد سعيد صالح 53.9٧  
آمنة محمد باسم النحاس 9٧.٠٤  
امنيه صالح أحمد سيف 9٢.٤5  
اميرة أحمد اصيل تقي الدين 99.93  
أنفال أحمد حسن محمود ناصر ٢٤.99  
ايه خليل الغزالي 9١.٤9  

بتول محمد نور شفيه 8.8٤  
بدور إبراهيم احلميد 8٧.٧5  
بسنت إبراهيم كامل إبراهيم 98.9  
بسنت جابر محمود جابر ابوجنديه 99.33  
بشرى محمد احلريري 98.35  
تسنيم زاهر إبراهيم طه ٠3.99  
تسنيم محمد راشد سعد شاكر 98.89  
ثريا قاسم شبلي 93.6١  
جلنار اياد احلريري 96.53  
جميلة مروان عزالدين 95.9٧  
جنان محمود ناصر 96  
جنان مروان املسامله 9٤.٢8  
جنى محمد موسى رحيل 98.55  
جوى كنان األحمد 99.63  
حبيبه اشرف حامد ابوزيد 88.9٤  
حبيبه حسام عبدالعزيز عفيفى 99.8٢  
حصة محمد عبدالودود العجمان ٧١.95  
حال أمين مغربل 85.3٧  
حال محمد ياسر 95.53  
حنني ثامر محمد شامي ٧٢.98  
حنني رائد مصطفى كامل هريهر 58.8٤  
حنني رعد النجم 9٠.٢5  
حوراء راشد 83.9٤  
حوراء يوسف جباره 8١.١6  
خديجة باسم حامد ٧٢.98  
داليا إبراهيم محمد ابوعيدة 99.39  
دانا ميسره املصري 93.38  
دانة مأمون عارف السعيد ٢٤.98  
دانة معاويه فريد ذيب ٤9.98  
دانيه سمير فيصل ابو السعود 8١.١٤  
دانيه محمد محمود محمد 38.8٧  
دعاء ماهر اسليم 33.9٧  
دعاء محمد عبدالتواب محمد عبيد 99.8١  
دالل عبدالستار اخلولي ٧6.٧9  
دنيا عبداحملسن سعيد سالم 53.8٧  
ديانا مازن عيسى الزيتاوى 96.9٢  
دينا لؤى هاشم الطحل ٠5.98  
رؤى محمد جاد احلق املتولي شكر 98.69  
راما بشار الرفاعي 98.9٢  
راما جمال الهوية 39.9٠  
راما صالح اعقيل 95.39  
رانيا رامز محمد علي 96.9١  
رانيا ربيع عبدالعظيم منصور ٠9.99  
رانيا عماد محمد اخلنيزى 95.6٧  
رتاج أحمد خليل باشا 9٧.٤٢  
رتاج ماجد محمد الظفيري 8٢.٢١  
ردينة خالد حافظ املعرباني 96.98  

رزان اياد عمران عطية ٧٠.٧9  
رزان صقر يونس سرحال ٠8.٧8  
رزان عيسي الياس ابو صيبعة ٠5.96  
رزان محمدشفيق محمدابوحبيب 63.9١  
رسل عبدو خليل خليل 93.9٧  
رضوه السيد أحمد محمد عمرو ٢9.99  
رغد أحمد احملاميد ٠٧.٧5  
رغد أحمد صمادى 69.65  
رغد عبداحلليم طاها الغول 95.٧٧  
رغد عدنان توفيق اسبير 9٢.١  
رقية عبدالقادر غازي 93.88  
رنا عاطف سعيد ابوسريع 8٢.٤٧  
رهف باسل حسني ابو ليلى 8٧.8١  
رهف رباح محمد غالب الرجبي 68.٧١  
رهف طارق صالح خلف ٢3.99  
رهف عادل مير الكردى ٧٧.٢٧  
روان أحمد عبدالرسول سند 98.96  
روان أحمد مصطفي محمد الشباسي ٢6.93  
روان حسن محمد عبدالعاطى 98.6١  
روان محمد محمود سالم علي ٤.99  
روان مدحت حسن دوابه 99.39  
روان نصر الدين سعد محمد قاسم ٧٧.96  
روعة سعد غنام 99.٧٧  
رمي احسان الفراج ٧٢.99  
رمي أحمد العلي ٤١.٧5  
رمي خالد ماضي 8٠.٧١  
رمي خالد محمود املغربى 95.9٢  
رمي مازن عيسى الزيتاوى 98.36  
رميا أحمد زعرور 98.93  
ريهام منير عزت الباز 9١.٧9  
زهرة مرضي الراشد ٢6.99  
زينب أحمد صبح 93.56  
زينب أحمد عساف ٤9.95  
زينب رضا إبراهيم دسوقي ٧9.6١  
زينب علي اسماعيل وهبي 68.8١  
زينب محمد محمد عبده إبراهيم 93.35  
زينب محمود محمد محمود 6٢.9٧  
زينه انور محمد مكحل ٤١.93  
سارة حسام حافظ عبداهلل 8٧.٤١  
سارة شريف حلمي عبداهلل عماره ٠6.99  
سجى شاكر لطف احملاميد 9٠.٧6  
سدره املنتهى خالد سليم ١6.89  
سديل يحيي حسني كليب ٢6.88  
سلمى شويطر 9٢.١٢  
سلمي طارق شلقامي مختار ٠5.98  
سما أشرف أمني عبدالرحمن 98.68  
سمية أحمد سمير عبدالسالم 98.6  

سندس حسن محمد صالح حيدر 9١.٠8  
سندس علي محمد سالمة ٧٢.93  
سندس مصطفى أبو الغيط عبدالصبور   

محمد 83.9٧
سوسن محمود أحمد ابوقدوم ٠9.88  
شهد حسن الرفاعي ٤٧.98  
شهد عبدالرزاق سلمان 83.9٧  
شهد عبده علي حبيب 96.56  
شهد عدنان محمد سليمان 99.8٤  
شيخة مزاحم سالم املشايخي 6٤.٧١  
شيماء عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن 8.9٠  
صاحلة عبداهلل مصطفى سالم 6٧.9٠  
صبا منهل جاويش ٧3.98  
صفاء محمود حمودة 88.38  
ضحى بسام حمد اهلل سليمان 8٧.9٢  
ضحي علي ترحيني 83.88  
عبير أمجد محمد اجلالد 9٢.8٠  
غرام عمر عبداللطيف الصدقه ٧٧.99  
غرام فواز فواز 9٠.٧١  
غزل مفيد صدقى رشيد أحمد ٧5.53  
فاطمة أحمد اجلاموس ٧٢.١9  
فاطمة الزهراء نذير حسن حيدر 9٢.٠٧  
فاطمة اياد خلف 93.6٧  
فاطمة ايهاب محمد حجازي 5٧.9١  
فاطمة علي مطعم محسن 9٧.9٧  
فاطمة فهد فرحان  ناصر ٠5.93  
فاطمة يحيى محمد فارس ٧١.63  
فدوى ياسني النعمة 89.59  
فرح سعد أحمد صقر 9٧.٤8  
فرح غسان احملمد 8٧.٧٢  
فرح مصباح ارناؤط 86.3  
كنزى هاني محمد كامل ابوغنيم ٤6.99  
الرين نبيل وديع فرج 9٢.٢٧  
جلني نضال محمد شفيق اخلواجا 8١.٧5  
لورين فادي السلوم 89.٧٢  
ليال عماد محمد بدير 8.8٧  
لني اياد ياسني االسود ١5.98  
لني خالد خرنوب ١١.98  
لني شوقي اسعد عطية 9٤.١5  
لني كمال عمر سنتيني 58.9٧  
لني محمد ابوضاهر 88.63  
لينا أنور عبدالفتاح عودة 9٧.٢٢  
لينا أحمد عبداحلليم ٧٢.96  
مارينا حنا مسعد تفال 86.9٤  
مايا معن السباعي 9٢.٠٤  
مايا وسيم محمد علوان 8١.٢5  
مرام علي اسماعيل حامد 89.65  

مروه محمد أحمد حليوه ٤٧.٧8  
مرمي أحمد محمود مهداوي ٢9.98  
مرمي امين عبدالفتاح ابو شنب 89.9  
مرمي رافت ملعى عزيز ٧5.8٢  
مرمي عبداهلل محمد موسى ١8.99  
مرمي عشرى عاطف السيد محمد 98.93  
مرمي محمد إبراهيم عبود 5٤.8٤  
مرمي محمود نعوشي ٧٤.٠3  
مرمي ممدوح فاروق حسني 68.9٧  
مرمي وحيد محمد مفضل حسني ٤٤.99  
مرمي يحيى محمد إبراهيم يحيى 93.6١  
مالك محمد واصف اخلليليه 99.6١  
ملك عمرو أحمد شحاته رمضان ٢8.99  
منار عباس شراره 9٠.١  
منة اهلل أحمد طلعت محمد حسن 33.8٧  
منى خالد شاويش ٧6.98  
منى خالد شفيق عبدالفتاح 95.59  
مها مجدي عبداهلل محمد هاشم ٠١.96  
مي امجد حسني محمود ناصر 38.8١  
مى عالء صالح صالح 96.9٢  
ميار محمد خليفة توفيق 9٤.٠9  
نادين هاني ماهر القلش 98.9١  
نانيس ناصر محمد علي 98.9١  
ندى رضا محمد التراس 99.96  
ندى وائل أحمد الصاوى 98.9٧  
نوال السليمان ٧٤.93  
نور الهدى محمد زغاط 8٧.١٢  
نور الهدى يحيى اعسر 9٠.٤8  
نور خالد احلريري 9٤.٠9  
نور خضر خليل ابونصار ٠8.86  
نور سالمة عمر العنبر 96.8٤  
نور صالح محمد حميد 8١.٠6  
نــور محمد إبراهيــم محمد مصطفى أغا   

99.8١
نورا عاطف السيد عدوي ٢3.96  
نوران عمرو شهير ربيع 99.6٤  
نيفني محمد جابر عبدالعال ٧٢.96  
هاجر أحمد عبداملوجود عبدالرحمن 99.6  
هاجر اشرف طه محمد 6.9٠  
هاجر جمال يوسف علي محمد عطية ١٢.99  
هدى انور فزع 83.9٤  
هديل عبداهلل محمد  ) زيد الكيالنى ( 3٢.8١  
هديل ممدوح رشيد عبداحلميد أحمد 95.66  
هال فريد محمد ديب القيشاوى ١8.98  
والء أحمد سعود عطية ١٤.٧9  
والده وائل محمد البيطار ٢٢.85  
يارا جيفارا ناصر منصور مصطفى 96.39  
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ياسمني أحمد عبداملنعم عيد حسن 9٤.٢٤  
ياسمني رائد أحمد إبراهيم ابوشنب 96.5١  
ميان امين الصمد 93.٧٠   

الدوحة الثانوية للبنات 

أريج ماجد عبداهلل الهاجري 9.8٧  
أسماء أحمد خلف خليفة ٧.٧8  
أسماء يوسف أحمد الراشد 6.9١  
أفاطم نصار عناد مهنا 99.5١  
أنوار محمد عوض الهاجري 85.5٤  
أنوار مضحي غضيان العازمي ٧١.١٢  
أوراد عبدالسالم يوسف اليوسف 8٧.٢9  
البتول عادل أحمد ملك ١5.83  
اجلازي محمد عبداهلل الرشيدي ١.95  
اجلورى خالد عايض سبالن 85.96  
أميرة إبراهيم محمود سعيد 99.6  
أميرة محمود محمود حسن عوض ٢٧.99  
إميان إبراهيم عوض أحمد ٤١.98  
بدرية سعد هنداز الظفيري ٧6.68  
بدور ناصر خلف ٧٢.٧3  
تسنيم محمد محمد سند 99.9٢  
جمانة نايف قبالن الرشيدي 8.8٠  
جنان هيثم صالح الضفيري 9١.٠١  
حليمة خالد حمود العدواني ٧8.93  
حوراء امين نقيب عريان ٧5.86  
حياة محمد مزعل العازمي 6٤.٧٢  
خديجة طالل علي الرشيدي ٧٧.٧3  
دانة جابر الفي اجلالوى 9٠.٤6  
دانة صالح حمود الهليلي 89.38  
دانة فاضل علي العنزي 86.3٧  
دالل خليفة هزاع املطيري 9٠.٤8  
رحمة هشام محمد صقر ٠١.99  
رزان أحمد عبدالعزيز الضفيري 96.69  
رغد حاكم راشد النبهان 9٢.٧6  
رغد محمد سعد املاجدي 95.8٢  
رغد مصطفى امني الزيات 99.9  
رنا نبيل عبدالسالم محمد احلو ١5.99  
رناد يوسف خليف الرشيدي 68.9١  
روان مسعود مسعود نعينع 96  
رمي خلف عايد العنزي 9١.٧٧  
رمي عبداهلل عايض العازمي 85.6٢  
رمي عيد مبارك الهطالني ٠8.99  
رمي فيصل حسني العجمي 9٠.١5  
سارة صالح علي البذالي ٠٢.٧8  
سعاد سالم محمد الهاجري 8٧.١٢  
سلمى سلطان حمود الشمري 8٤.٤  

شروق عامر محرى البذالي 96.63  
شروق عواد سعود السعدي ٢3.86  
شهد عبدالرحمن محيسن الصليلي 5١.9٠  
شهناز محمود شاكر جعفر ٠6.٧3  
شوق فهد فرحان الهاجري ٠٢.88  
ضحى محمد حسني القضرم 8٠.١١  
ضحى ناصر مبارك عيد الهاجري 93.3  
طيبة مبارك عبداهلل الهاجري 9٢.١  
عالية إبراهيم حرمييس الهاجري 9٧.٠9  
عروب عادل جاسم السيوحي 96.5  
غالية سعد قويعان الهاجري 95.6٧  
غدير انور مبارك عبدالرحمن 6٤.8٠  
غدير فواز رجعان العازمي 8٢.٧٤  
فاطمة جودة خلف فارس ٠١.٧6  
فجر عواد سعود السعدي 9٠.٠٧  
فوز سالم حمد الرشيدي 9٠.١3  
فيروز محمد محمد أحمد علي ٧6.98  
كنزي السيد محمدعبدالفتاح حمودة 99.65  
مرمي غازي ساير شخير 9٧.٠9  
مرمي قبالن عبداهلل الرشيدي 86.8٤  
مضاوي ناصر حمود الشمري 9٢.9٢  
منيرة خالد عبيد املطيري ٠5.96  
مها سامي حايف الشمري 6٧.8٤  
مها مبارك عبداهلل العازمي 95.9١  
مها محمد عنبر املاجدي ٢٧.٧8  
موضي خليفة خويلد الهرشاني 9٤.8٤  
ندى صالح محمد احلي 99.9٧  
ندى محمد عبدالعزيز الكندري 85.6  
نغم أحمد كسحه 9٤.٢٧  
نور سعود عبيد الشمري 95.35  
نور فهد سماوى الضفيري ١3.93  
نورة سالم حمدان العازمي 9١.٤٧  
نورية عثمان صالح العنزي ٧8.69  
نوف فارس صنت املطيري ٠٧.85  
هدايه خليفة خلف الشمري 9٢.٢3  
هيا عبداهلل مذكر الهاجري 96.9١  
وجد محمد علي وقيت الشمري 86.53  
وجدان أحمد مهنا الرشيدي 9٤.٧  
وديان هلول فرحان العتيبي ٧8.88  
ياسمني شعالن فهد الهاجري 93.3٧  
ياسمني يونس علي النادي ٧٢.٤9   

الرابية الثانوية للبنات 

أثير خالد حمود املطيري 96.63  
أسماء راشد مناور الرشيدي 95.9٢  
أفراح بدر خليفة العيفان 9٠.٧١  

أنفال فهد عبداهلل املطيري ٢٤.96  
أنفال هادي صعفق اخلشاب 85.6٧  
إسراء حمدان مبارك سيف اخلشاب 9٢.٧3  
البندري عيدان راكان مهاوش 6٤.٤٧  
البندري فيصل سعود الصواغ 9٤.٢9  
بتله طالل شبيب الشباك الرشيدي 63.9٤  
بدور عيدان راكان مهاوش 85.6٧  
بشاير فيصل عبداهلل الدريبى ٧5.9٤  
جوزاء صالح سعد املطيري 9٧.٧٢  
دانة محمد مهلي الدرعه 35.8٠  
دالل صالح سعود العازمي 9٠.٧9  
دالل فالح سعود الرشيدي ٧٤.٧6  
رحب عبداهلل محمد املرشد ١9.95  
رغد منصور مفلح املطيري 88.9٧  
رهف خالد محمد العازمي 86.33  
روان راشد فراج الزعبي 3٢.8٤  
روى بدر عبداهلل الديحاني 8٧.٠6  
ريان أنور خالد الدويلة 65.9٧  
ريان فهد أحمد السلطان 89.6٤  
رمي بشير خلف صلبوخ ٧٧.٠8  
رمياس يحيى موسى العازمي 89.65  
زهرة راشد حجي الرشيدي 8٢.٧٤  
زينب فاضل نعمة رضا ١9.96  
سارة محمد فهد العتيبي 5١.9٠  
سارة ناصر عبداهلل الرشيدي 8٧.9٤  
سدن وليد سعد الوطري الرشيدي 9٧.١5  
سلوى نايف فيصل الدويش ٢٢.٧9  
شهد أحمد سعيد الرشيدي ٧5.3٢  
شهد عبداهلل جميل البدري 6٢.9٤  
شوق أحمد قاطع الظفيري ١9.96  
شيخة سيف خلف اخلالدي 36.9١  
شيخة علي جاسم القالف 8٠.٧6  
شيخة مشعل محمد العنجري ١٧.٧9  
صابرين حسن عبدالقادر عبداهلل 3٧.8٤  
عائشة فيصل فالح النمران 96.3  
عالية صالح مسلط املطيري 9٢.٧9  
غدير حسني خليفة الفرحان ٠٧.85  
غنيمة يوسف عبداهلل البيدان 63.9٤  
فاطمة حمد منور املطيري 93.9٢  
فاطمة علي خليفة املولي 93.9٤  
فاطمة فالح مثعي الهدبه 83.38  
فاطمة مبارك شبيب املرجي ٢8.89  
فرح مزعل ضياع السويط ٤5.95  
جلني محمد فالح الراجحي ٠٢.89  
ليلى سعود طلق اجلنوبي الرشيدي 89.9٧  
ليلى عبدالعزيز عباس مناور ٤١.88  
مرمي بندر ثامر الظفيري 86.9٢  

مرمي ربيع صالح النومس 9٢.٧9  
مالذ خالد مرزوق الدلوم 38.9٤  
منى حمد سعود الرشيدي ٧٢.٧5  
منيرة سعود سيف العدواني 8٤.٧٤  
منيرة مبارك سعيد املطيري ٢٧.96  
مها نايف عيد الرشيدي 98.5١  
نور مرزوق محمد النمران ٢٤.95  
نورا بدر فهد الرشيدي ١3.96  
نورا محمد مضحى الرشيدي ٤٤.93  
نورة فالح سليمان الهطالني 8٠.٢8  
نورة مبارك عبداهلل اخلشاب 9٤.٢8  
نورة محمد سليم الديحاني 98.35  
هاجر حسن أحمد أحمد ٧6.3٢  
هاجر عبداهلل قاسم محمد 88.6  
هبة حسن ادن عبدي ٠٤.98  
هبة حسن عبداهلل علي ٢6.93  
هيا بدر سعود املرشاد 9٧.٢٢  
ياسمني إبراهيم حمد الشبال ٧٤.٤6   

الراعي النميري الثانوية للبنني 

أحمد حسن محمد الكندري 9٧.٢3  
أحمد عالء أحمد القالف 83.8٧  
أحمد فاضل عبدالرحمن حميدي ٤.٧3  
أحمد محمد عباس خان ٤8.83  
احلميدي مرشد حميدي املطيري 89.5٤  
تركي جمال تركي العتيبي ٧9.9  
ثامر سعد الطرقي العنزي ٢.96  
حسن مجتبى رياض بوجاللي 9١.١5  
خالد عبدالكرمي نزال حسن 95.35  
راكان محمد عويضه العجمي 86.3٢  
زيد خالد جوده العنزي 6٧.9٠  
سالم داود سالم محمد ٢5.86  
سالم سعد عوض العتيبي 5١.8٧  
سالم محمد كرمي العنزي ٠9.96  
سلطان كاظم عبداهلل حسن 93.6٧  
طالل جميعان نهار املطيري 89.3١  
طالل محمد عقلة زبن 68.8٧  
عبدالرحمن علي سعد الداوي 8٤.٢٧  
عبدالكرمي عبداهلل عبدالكرمي 93.3٤  
عبداهلل تركي حزام العتيبي 96.9٤  
عبداهلل راشد عبداهلل القحطاني 8١.٧6  
عبداهلل سعد صفران الرشيدي 89.9٧  
عبدالرحمن مساعد مخلد املطيري 9٠.٤  
عبدالرحمن ناصر خليف العنزي 86.6٧  
عبدالســالم عبدالعزيــز مصلــح الدين   

الرفاعي ٧5.5١

عبدالعزيز عادل أحمد صالح ناصر 5.9٢  
عبدالعزيز ناصر خليف العنزي 88.38  
عبداهلل نايف محارب الظفيري 9٢.8٧  
عبداملجيد رياض أحمد العبسي 9١.٢9  
علي ناصر حسني القطان 5١.٧٤  
عمر محمد شجاع العدواني 58.9٤  
محمد أحمد عبداهلل البصيلي 68.8١  
محمد خالد عذال العنزي ٠٢.93  
محمد سعد عبداهلل املطيري 88.3٧  
محمد فهد محمد العنزي 6.8٧  
محمد ماجد محمد املطيري ٢٤.93  
منصور عواض منور املطيري 8٧.9٢  
مهدي حسني عباس حسن 9١.٢3  
ناصر بدر منيع الرشيدي 8١.١6  
ناصر عبداهلل ناصر الشمري ٧6.89  
ناصر مبارك عذل البرازي ١٢.95  
يوسف حسن فاخر رسن ١٤.95  
يوسف خالد ماجد احلربي 88.5٤  
يوسف زامل حسن العبري 96.5٢   

الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات 

أريام عادل محمد الربعي 89.8٤  
أمل علي عيد املطيري ٧٠.٧5  
أميرة فرج سعد الفضلي ٢9.88  
أمينة جمال عبدالوهاب الراشد 85.63  
أنوار راشد بدر الوهف املطيري 9٠.٠9  
أوراد علي عجيل اخلالدي 6.٧٠  
آيه حبيب عبداخلضر حسن ٧٧.86  
أسماء محمد عايش العنزي ١9.95  
الكادي عادل عطا اهلل العنزي ٧9.86  
الكادى مثال عبداهلل املطيري 93.3٢  
بدرية بداح علوش املطيري 9٧.8١  
بيبي جاسم محمد املهنا 5٢.9٤  
جنان فهد مصلح الدين الرفاعي 86.8١  
حصة صالح عبدالرحمن الربيعه 8٤.٢٧  
حصة محمد نافع العدواني 6٢.8٧  
حوراء حسني عبداحملسن القطان 65.3٤  
حوراء عادل محمد اخلليفة 9٧.9٢  
خديجة صالح الدين مضر االيوبي ٤8.٧3  
دانة سالم سعود العويس 9٠.١6  
دانة فيصل محمد القرنوص 9.٧٢  
رغد راشد مطلق املطيري ٢.89  
رغد عبدالرحيم محمد الكندري 93.66  
رهف حمد محمد املطيري ٢3.85  
ريان عوض ناصر املطيري 85.5  
رمي عبداهلل خليف الرشيدي 5.9٢  

رمي علي عبداحملسن املري 9٤.٠٧  
سارة راشد فيحان الشريف 99.9٧  
سلمى فهد عبدالعزيز الشوميانى 3.8٢  
شروق سعود حمود الشمري ٧٢.١٢  
شهد خالد حسن العنزي 85.69  
شهد عالءالدين مختار خلف اهلل ٢3.98  
شهد مشعل خليفة اخللفان ٢5.٧6  
شوق فهد عبدالعزيز الشوميانى 68.8٢  
شيماء علي مهدي ٢3.86  
عائشة خالد ذعار املطيري ٢6.٧8  
عالية غنام شلهوب املطيري ٤3.95  
عواطف عادل وارد الظفيري 8.9١  
غالية ماجد عبداحلميد الكنعان 8٤.٤6  
غزالن عادل جاعد املطيري ٢١.85  
غال زيد جاسر املطيري 9٢.٧3  
فاطمة سالم علي العنزي 93.9١  
فجر محمد غازي املطيري ٢3.88  
فدك خالد عبدالوهاب الدشتى 9٠.٢٤  
فرح محمد مزيد املطيري 83.5١  
لولوة ناصر سالم الزمانان 93.93  
مرمي حمد عيد املنصور 99.3  
مرمي عبدالرحمن مصطفى الكندري ٧٧.93  
مرمي محمد عايض املطيري ١6.96  
مضاوي عادل وارد الظفيري ١3.٧9  
مالك خالد حمدان الرشيدي 9١.٧6  
منار علي عيد الرشيدي 85.99  
منى مبارك علي ارشيد ٤5.69  
منيرة إبراهيم طالق الهاجري 8٤.١  
منيفه راشد سلمان العدواني 8٤.8١  
نوال خالد حمد شوق الرشيدي 3٧.9٠  
نور صالح مهدي صالح 8.٧٤  
نورا خالد مرزوق املشيلح ٢3.86  
نورة عيسى سعود اخلالدي ١٢.93  
هاجر بدر منيع الرشيدي ٠5.٧9  
هاجر عبداهلل زايد العنزي 6٤.9٧  
هديل حسني عبداهلل عنان 5٢.8٧  
هديل ظاهر مجبل العنزي 39.9٠  
وديان فاضل حسني عبدالسالم 95.9١   

الرتقة الثانوية للبنات 

أريام بدر راشد العازمي 39.8٧  
أسماء راشد خالد العويهان 9٠.٠٢  
أسماء علي حسني علي ٧9.9٤  
أسيل محمد عبداحملسن املصيليت 5.8٤  
أسيل مسلم سعد شريدة العازمي ٧8.66  
أصايل صالح راشد املري 96.95  

أفراح صالح راشد أبو ردن 9٤.9٠  
آالء عبدالهادي محمد العجمي 83.8١  
أماني أحمد عياد املطيري 9٠.٧٤  
أوراد فهد أحمد الغني 88.٧٤  
أوراد محمد حمد العنزي 36.9١  
آيات ناصر محمد املطاوعه 9٤.٧٧  
اجلوهره حزمي خلف احلزمي الشمري 3.9٤  
الدانة فيصل حمد املري 53.9١  
امل مبارك هاشم احلربي 9١.٠8  
امل نصار زبار الفضلي 9١.١3  
بدرية بدر عبداهلل العتيبي 98.85  
بدرية بندر محسن العنزي 8٢.٠5  
بدور عيد محمد البراك 89.95  
تغريد أحمد متعب الرشيدي 93.33  
جميلة سالم مبارك جلعود 96.3  
جنان عايد ذياب الفضلي ١٢.98  
جود محمد حمد العجمي 6٢.9١  
جوري فهد كنعان العتيبي 39.9٠  
حصة فهد محمد السبيعي ٧٢.٢8  
حنان نافل غازي العتيبي 98.8٧  
حنني خالد حسني اخلالدي ٢8.86  
حور حسني علي الكندري 9١.٢5  
حوراء مشعل مبارك حسني مبارك 95.59  
دانة بدر عبداهلل احلمر ٧9.95  
دانة سعود محمد العجمي ٢.88  
دانة فهد شالح العتيبي ٤٤.88  
دمي فايز سمير املطيري ٢8.88  
رتاج جدوع حمد العدواني ٧6.5٢  
رتاج فيصل محمد العجمي 9٤.٧8  
ردعه مسعود محمد العبيدى ٤9.85  
رزان عبداحملسن حسن العجمي ٢.86  
رزان منور أحمد الشمري ١3.89  
رناد مبارك فليج احلربي ٢٤.93  
روان مهدي محمد العجمي ٧.89  
روان وليد جمعة حجي مهدي ٤5.85  
ريان حسني ناصر العجمي 9٤.٢9  
ريان شافي طالب العجمي 96.5٢  
رمي راشد حمدان العازمي 9٤.٧٢  
رمي عبداهلل سعيد املطيري ٤.98  
رمياس سلطان غزاي املطيري 38.8٤  
رمياس مبارك سعود السبيعي 9١.٠6  
ريناد محسن جهز املطيري 95.3  
زهرة سالم عبداللطيف محمد ٧٤.٠9  
سارة أحمد فالح الشبعان ٤6.98  
سارة حسني فهد العجمي 9١.٢3  
سارة صنهات حمود القحطاني 8٢.9٢  
سارة علي محمد اجلعيدى 96.98  

سارة ناصر سالم العصفور الهاجري ٢١.96  
سارة نشمي تركي املطيري ٧9.9١  
شهد أحمد حامد املطيري 9٤.١5  
شهد عبداهلل مطر الشمري ١9.95  
شهد محمد عبداهلل العمير 9٤.٤٢  
شوق صالح جزاء احلربي 93.98  
شوق فهم عيد الركيباني 9٤.٠6  
شيخة فهد مرزوق عايض 8١.٠6  
طيبة خالد بدر احلربان ٧٤.٢٢  
طيف ارشيد هاضل العازمي ٤9.85  
عائشة خالد ثويني الفضلي 6.9٢  
عائشة عوض أحمد احلقان 9٢.٧5  
عائشة محمد صالح املري 93.8٢  
عالية عبداهلل شاجع العجمي ٢8.89  
عبير فيصل محمد العتيبي ٠٧.93  
عهد مطلق عايد العتيبي ٠٤.93  
عواطف فهد مطلق العتيبي 98.65  
غالية بدر محسن املطيري 8٧.8٤  
غالية ماجد محمد املطيري 6٤.9٢  
غزالن مجرى حرباش العتيبي 9٢.٠6  
غال سعد الهذيلى عبيد ١٤.98  
فاطمة أحمد عبداهلل مراد ٧6.9٧  
فاطمة عباس محمد نور الدين ١9.98  
فاطمة علي عبداهلل الكندري 8١.٢  
فاطمة مبارك سعد اخلنني العجمي 96.9٤  
فاطمة نافل ناهض العجمي 89.5٤  
جلني راكان شعيفان العتيبي 9١.١3  
لولوة عبدالعزيز فهد الهاجري 56.8٢  
ليالى سعود مبارك املشوط ٤8.93  
مرمي بدر كايد العنزي ٧١.89  
مرمي بدر مرزوق صعفاك العازمي 8١.١٤  
مرمي حسن أحمد الفيلكاوي ٧6.83  
مرمي عبداهلل راشد الهاجري 88.88  
منار سالمة منصور العازمي 9٤.٠١  
منال فهد علي العتيبي 8٧.٧  
جنالء عبدالرحمن مجبل العصيمي 83.66  
نورا حمد عشبان العازمي 93.6٢  
نورة حيدر صابر صيهود 83.93  
نورة طالل بندر الديحاني ٧٢.96  
نورة فهد عبداهلل القحطاني ٧٤.٧3  
نورة محمد حمد العجمي ٠٢.95  
نوف عبداهلل حماد العجمي ٠9.98  
نوف عمر جامع العازمي 9٠.٢6  
هاجر بدر ظاهر العدواني ١6.95  
هاجر مشعل مياح املطيري 6٧.9٧  
هاجر يحيى عفر اخللف 93.9٧  
هال سعد عكاش العبدلي 5.9٧  

هند أحمد عبداهلل العازمي 96.6  
هند حمد خالد املكراد 56.9٢  
هنوف مسلط محمد العتيبي 8٧.9٤  
هيا صالح عايد الكريباني العازمي 9٤.٧5  
وئام سليمان امهدي القحطاني 9٤.8٠  
وجدان خالد فالح العازمي ٢9.83  
وديان سعد محمد العازمي 9٢.٠٢  
وضحة خالد عوض العازمي ٢8.85  
والء عبدالهادي ذعذاع السهلي 38.9١   

الرجاء الثانوية للبناتـ املشتركة 

آيه مشعل ثويني الشمري 6.9٢  
رهف حمد فالح الدوسري 95.68  
روان مذكر سيف العتيبي ٢٧.85  
مرمي فيصل إبراهيم علي 93.96   

الرجاء الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد صالح عبداللطيف الدعى ٧٢.83  
سالم عبدالعزيز سالم الساعدي 39.9٠  
سليمان هادي سليمان اخلليفي 9٠.٧٢  
عبداهلل شبيب عبداهلل العجمي 9٤.٢١  
عبداهلل مبارك سلمان األشقر 5٤.8٧  
عبدالعزيز يوسف طه النايف 9٢.٧8  
فيصل أحمد باتل املطيري ٤٧.٧9  
مشعل ناصر طخاخ شهد 8٤.٧5  
ناصر حمدان حسن العجمي 8٤.8٢  
يوسف بسام زيد الراشد ٧8.38   

الرفعة النموذجية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

إبراهيم شمخي عيالن ناصر 9١.٠9  
إبراهيم مشعل نايف الشمري ٧3.96  
أحمد سامي أحمد النعامى 98.9١  
أحمد سعد أحمد علي ابو العينني 98.8١  
أحمد مران دخيل مونس 83.95  
برغش ناصر امصبح التيسى 86.9١  
بندر سيف عيدان الظفيري 8٤.٠١  
تركي ساير فالح احلربي 96.3  
تركي عبداهلل دحام الشمري ٢5.93  
تركي فارس عماش األسلمي 9١.9٠  
جراح إبراهيم عقال ثجيل مجلي 9٠.٧9  
حسن سالم حسن العنزي 9١.١٧  
حماد حامد حمد عيد 88.86  
حمد فيصل عيد فالح العتل 93.58  
خالد حمودة محمود سليني 55.9٠  
خالد عبدالهادي برجس العجمي ٤١.95  
صالح محمد صالح احلبشى 9٠.١3  
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صعب فالح سعيد الصعب 9٤.٤9  
ضامر عبدالرحمن عبداهلل الهده 88.3١  
عامر ريكان عامر محمد 5٢.9٢  
عبدالرحمن زيد الفي املطيري 96.٧٧  
عبدالرحمن محمد محمود العنزي ٧.89  
عبداهلل خلف علي املطيري 88.95  
عبداهلل سالم علي العجمي ٠5.95  
عبداهلل هالل عبداهلل احلميدي 88.3٤  
عبدالرحمن أمني عبداملنعم سيد 9٧.٢8  
عبدالرحمن صباح مطشر محمد 9٢.١5  
عبدالعزيز حسني مطر ناصر 86.٧٧  
عبدالعزيز نواف فليح الشمري ٠6.95  
عبداهلل خالد محمد عبده 98.95  
عبداهلل فريد احلراكي ٧٧.96  
عبداهلل فهد عبداهلل السبيعي 36.9٢  
عبداهلل محمد حمود العنزي 9١.٧٧  
عبداهلل يوسف سعد الرشيدي 99.8٧  
عبيد خالد عبيد العجمي 98.65  
عثمان كرمي طعيس رويعي ١٧.98  
علي صالح عبدالكرمي مطر فراج 9٢.٤٧  
علي عبداهلل رجاء عجمي ٢5.98  
علي هاني ربح مانع 69.8٢  
عمر محمد عبده عبداحلميد محمد 99.8٤  
عوض فراج عبيد عرادة الرشيدي 9٤.9٧  
فضل سعود فضل مقطوف ٤6.93  
فالح محمد فالح العجمي 88.35  
فهد خالد محسن احلسيني 96.95  
فهد عامر محمد علي محمد ١.99  
فواز عذال بشير الظفيري 65.9٧  
الفي اعزيز الفي املطيري 99.9٤  
محمد جباره غنيم املاجدي ٠٢.86  
محمد راشد محمد املطيري ٤٤.93  
محمد عبداهلل كاظم لفتة 96.56  
محمد عبداهلل محمد العفاسي 69.9٤  
محمد عالء لطوف ٧6.98  
محمد فيصل قاسم صابط 96.36  
محمد مرزوق مبارك العجمي 83.8  
محمد نواف راشد كريدي 96.3  
مساعد عبدالعزيز ملوح الظفيري ٧3.95  
مشاري حمد محمد العفاسى 88.8١  
مشاري عمران ملفي الصليلي 93.56  
مشعل صالح عيد العازمي ٧8.95  
مشعل متعب خليفة الرميح 89.98  
مصحب خالد مصحب الظفيري 9٤.٢5  
مصعب مطلق سهيل الشمري ١٧.93  
ناصر محمد ناصر العجمي 95.59  
يوسف أحمد شناوه العيبى 9٤.١8  

يوسف أسامة السيد حسن جعفر ٠٧.99  
يوسف باتل راضي الظفيري ٧١.98  
يوسف حسني نصر عبدالعزيز 3٢.9٧  
يوسف خالد حاكم عفيصان 9٧.٠3   

الرقة الثانوية للبنات 

أبرار طالل سعود العازمي ٢.96  
أرياف ناصر عجيل الشمري ٢١.96  
أريام حسني محمد العازمي 36.9٧  
أريام محمد حسن العجمي 89.3٢  
أسيل هاشم علي الهاشمي 98  
أشواق حمد صالح احلربي ٧٢.٧6  
أصايل عجمي شافي الهاجري 65.8٧  
أفراح بدر ادليم العازمي 33.8٤  
أفنان محمد طالب العجمي 58.9٤  
أميرة إبراهيم أحمد عبداهلل 3٧.٧١  
أوراد أحمد عيد العجمي 9٤.8٧  
أوراد خالد علي العتيبي ٢3.96  
آيه خالد سعود العازمي 9٧.٠٢  
ابتسام ماجد جهز املطيري 95.69  
ابتهال طه الشحات طه 99.6٧  
أبرار أحمد ضاوي العتيبي ٤١.٧9  
اروى عبدالباسط أحمد شريف ٤8.99  
اريام جابر الفي العازمي ١٢.93  
اريام مشعل نشمي الفضلي ٧8.83  
اريج محمد عامر عبدالعزيز قاسم 99.39  
أسماء محمد علي العجمي 88.5٧  
اشواق مفرح زيد العتيبي 8٢.٠6  
أفراح محمد عبيد اجلويسرى ٢٤.٧9  
اجلوري محسن سمهور العجمي ٧٢.96  
اجلوري جنم كامل السراج ٢٧.95  
الرغد غازي فليج املطيري 6.8٠  
الغال ماجد عايش املطيري 9.٧٧  
أماني عبدالعزيز محمد العبسى 59.8١  
أنفال مخلد فراج الكفيدى 83.85  
بشاير خليفة ظاهر الشمري 98.5  
جنان علي محمد حسن 95.86  
حصة رفاعي علوش العجمي ١٧.95  
حصة فالح عبيد العجمي 96.83  
حصة فيصل فهد السبيعي ٢.83  
حصة محمد سعدون املطيري 69.9٤  
حياه عبداهلل جابر صالح 3.9٤  
دارين محمد مقعد العتيبي 86.8٤  
دانة صالح فالح العازمي 99.36  
دانة عبداهلل محمد العجمي 95.56  
دانة علي قبالن العازمي 88.56  

دالل سعود نايف املطيري ٧8.93  
دلع خالد خلف املطيري 8٤.9١  
رتاج حمد حمد العجمي 9٢.8٧  
رتاج مبارك فاهد الهاجري 95.85  
رتاج نادر حمد املونس 93.96  
رزان مانع علي العجمي 39.٧٠  
رغد راشد عمر العتيبي 8٠.١5  
رغد راشد نصار العازمي ٢.93  
رغد سعود مبارك العجمي ٧9.96  
رهف ناصر عيسى احلربي ٢8.88  
روابي علي سعيد املطيري ٠5.93  
روان فالح محمد العجمي 9٠.٢6  
روان محمد فهيد العجمي ٧6.85  
ريانة عبدالرحمن عبداهلل املري 8٧.٧١  
ريتاج محمد ماطر املطيري 86.5  
رمي أحمد سعد املطيري ١٧.93  
سارة خالد حمدي املطيري 9٢.١٢  
سارة زيد حمود العميري 95.35  
سارة سيف بدر املطيري ٠٧.85  
سارة عبداهلل ضاري الشمري ٧6.٧8  
سارة عبداحملسن ربيع العجمي 66.9٤  
سارة مرزوق ذعار املطيري 8٤.٤5  
سارة مشعل علي الهاجري 88.33  
سارة هادي عواد الفضلي 9٧.9٠  
سارة هاني محمد سليمان 86.3  
سامله غامن ضاري الشمري ٤٤.93  
سلمى مبارك عيسى احلربي 5٤.8١  
شهامه فهد مسعد الرشيدي 9٤.٠6  
شهد علي خلف الفضلي 89.9٠  
شوق طالل عبيد خلف ٠١.٧9  
شيخة أحمد زايد العازمي ١8.95  
شيهانه محمد سالم العجمي 96.89  
ضيء مطلق غصاب الفضلي 5.9٠  
طيف خالد نعمة الشمري 9٠.٢٧  
عائشة خالد مبارك العجمي ٧9.5٤  
عائشة فهد ضاري الشمري 95.38  
عهد سعد محسن العجمي ٤٧.98  
عهد صقر محمد القحطاني 9٢.٠١  
غادة رشدان راشد الهاجري 9٧.٢5  
غالية أحمد هاشم عطا اهلل 9١.٢3  
غالية مشعل عكاش العبدلي 53.9٤  
غدير ناصر فراج الدملاني 9.9٤  
غزالن ناصر ماجد العجمي 9٤.١5  
غال فهد حمود املطيري ٧9.98  
فاطمة عبداهلل أحمد خلف السبتي 89.65  
فاطمة محمد اسماعيل السيار 95.8٢  
فتون رمضان مناطح العنزي ٧6.56  

فجر فهد مبارك العازمي ٠5.98  
فرح عيد يحيى البرازي 8٠.٧8  
فوز عبداهلل سعدون املطيري 8٤.٧5  
فيء مطلق غصاب الفضلي 9٠.١5  
ليلى عادل مرزوق العيسى 89.55  
مرام مطلق مناحي رشدان 95.3٤  
مرمي اشرف أحمد سالم ٢9.96  
مرمي خالد خليفة مبارك ٧٠.٤5  
مرمي سعد غازي العتيبي 8٤.٧٢  
مرمي عبدالعزيز فالح العجمي 59.9٤  
مرمي عبدالرزاق سامي عبدالسالم 8٧.٢5  
مرمي عيد ظاهر الشمري 33.8٤  
مرمي فايز داوي الزامل 86.39  
مرمي ناصر عبداهلل العجمي 56.9١  
مشاعل عبداهلل سلطان املطيري 5٧.8٧  
مشاعل مبارك حماد العازمي 85.8١  
منوه سالم زايد العنزي 9٧.١3  
منى أحمد ثامر العالطي 8٧.9٤  
منيرة ناصر صالح الراقع ٧٤.٠5  
مها إبراهيم حزمي السهلي 98.٧٢  
مها مسفر مليح املطيري 9٠.٧٤  
جناة رمضان عبدالرضا روضان 86.58  
نور أحمد حمود هويشل ٠8.85  
نورة خالد حمود العدواني 66.9٤  
نورة فايز مبارك القحطاني ٧٤.85  
نورة فهيد سعود العجمي 59.9٧  
نورة محمد حمد العجمي 85.86  
نورة محمد هاجد املطيري 8٧.٢5  
نورة ناصر علي جابر 99.9٢  
نورة ناصر كريدي السبيعي 55.٧٢  
نورية بدر غشام العازمي 95  
هاجر إبراهيم عويض العازمي 88.9٢  
هاجر حجي صنيتان املطيري 93.9٤  
هاجر فارس مبارك القحطاني 6١.9٢  
هبة عماد حمدان الرشيدي 9٧.8١  
هديل خالد ناصر العتيبي 86.63  
هديل سعد علي القحطاني 88.93  
هديل محسن جراغ البلوشي ٧9.85  
هال عاطف محمد العازمي 6٢.8٧  
هال عامر عبيد الشمري 5.9٧  
هند صقر محمد القحطاني 9١.٤٤  
هند نايف هندى العجمي 9٢.٠١  
هيا فهد مبارك العازمي 9٧.١6  
هيا منيس جسار السبيعي 69.8٧  
وضحة ناجي عبداهلل مبارك 86.6٧  
وهج علي عناد سلطان 9٧.١٧   

الروضة الثانوية للبنات 

أسيل طالل عبدالعزيز خداده 96.6٧  
أوراد إبراهيم عبدالرزاق اسماعيل 95.68  
آيات توحيد عبدالعزيز التوحيد ٧9.5١  
آيه فؤاد عدنان املوسوي 89  
بتول خالد مال اهلل علي اجلزاف 9٧.٤٢  
جنا عبداهلل حمود بوحمد 9٠.٢٢  
جنى مسيلم حسن الظفيري ٤٢.99  
جود خالد عبداحملسن األحمد ٧9.88  
جورى طالل عبدالكرمي التركمانى 9٧.9٤  
جوى مهند عبدالرزاق الدوسري 9٧.١8  
حصة سامي عبداللطيف الشويطى ٤9.٧8  
حنان ناجي نعسان أغا 95.95  
حور أحمد راشد الركيبى 8١.١٤  
دانة علي ميرزا علي اخلير 9٢.9٠  
دالل بطي حمد البطي بوطيبان 38.٧٢  
دالل جمال عبدالرزاق احلسن 8٤.٠5  
رتاج عبدالناصر حسني مندني 98.93  
رتاج يوسف مضحي اخلالدي ٧5.85  
رزان غريب عبدالرحيم غريب 86.89  
رغد مشاري إبراهيم االرملى 95.63  
رقية يوسف أحمد حسني ٧9.59  
رهف عبداهلل جنم املطيري 8١.9٧  
روان أحمد صالح سلطان 6٢.9١  
روان عصام عبدالوهاب املهينى 93.9١  
ريان حسني علي عبداهلل ٤٧.98  
ريان رائد أحمد الطاهر 86.6٤  
ريان عصام عبدالوهاب املهينى 8٢.٤  
رمي قيس عبداهلل البصيلى 85.95  
سارا نواف حمد احلسن ٧3.3٤  
سارة أياد محمد العبيدان 58.9٧  
سارة عبداهلل طالب الياسني 96.6٤  
سالم يوسف القطيفان 99.86  
سمر فيصل مؤيد القريني 9٧.١5  
سمية محمد إبراهيم عبداجلواد 99.6٤  
شهد عبدالعزيز عوض الشويب 6١.9٤  
شهد ناصر قحطان الفوزان 9١.٧9  
شيخة جاسم خلف الشطي 93.8١  
عائشة راشد سعد البدى 96.65  
عائشة عبدالعزيز علي احلمادي ٤١.98  
عهد عمادالدين محمد احلسن 95.86  
غالية علي محمد البصري 85.85  
غدير محمد حسني الدشتي 83.9١  
غال سعد عبداهلل محمد الشمري ٢.99  
غنيمة علي إبراهيم امليان ٧٧.95  
فاطمة اكرم السيد احلمامصي 98.96  

فاطمة بدر عبدالواحد قاسم 9٧.٤٧  
فاطمة صالح نصار عثمان ٤8.96  
فاطمة عبداملجيد عبداهلل اخلباز 96.8١  
فاطمة فهد صالح املزيد 99.9٠  
فجر حمد بدر الرخيص 89.5٢  
فرح باسم محمد اسد محمد 5٧.9٧  
فضيله محمد سليمان احلميدان 66.6٧  
لطيفة محمد سعود الشمري 86.86  
لوجني أسامة عبداحملسن العيدان 9١.٧6  
لولوة فهد إبراهيم املبارك 85.66  
مرمي سيف محمد عبداهلل ٧٧.96  
مرمي صالح محمد إبراهيم 95.9٧  
مرمي عبده محمد محسن ٠٤.85  
مزون بدر محمد املزيد ٧٤.٠6  
مضاوي إبراهيم عبدالعزيز 56.9٠  
مالك أحمد يعقوب السبت 8٤.٤3  
منيرة أحمد عبداهلل العبيدان 9٧.٢3  
جند محمد عبداهلل العنجري 96.8٠  
نسيمه عادل محمد النعيمي ٤٧.99  
منارق أنور غامن مبارك 83.9٢  
نور سامي اسماعيل الصغير ١٧.99  
نور فهد فوزي السالم 9٠.٧١  
نورة محمد عبدالرحمن الكندري ١8.95  
هبة مصطفى حسن الكندري 58.9٤  
هند صالح علي الرجيب 96.6  
هيا جاسم محمد احلساوي ١٧.95  
هيا سالم محمد التورة 89.5٤  
هيا صالح محمد احمليميد 96.9٢  
هيا مساعد محمد البرازي ٠3.86  
وجد حسن سليمان املعيلي ٧8.83  
يارا جمال عزت الشربيني 9٧.٤  
ياسمني جاسم عبداهلل الراشد 53.9٤  
ياسمني ضاري محمد اسكندر 85.53  
ياسمني محمد غامن عبدالعزيز 88.39   

الروضتني الثانوية للبنات 

أبرار جعفر عبداجلليل البقشى 9١.٧  
أثير عبداهلل دحيم املطيري ٤3.85  
أسماء حسن عبداهلل البلوشي 59.8٤  
جنا خالد محمد الهاجري 95.65  
جنان حمود عبداهلل العنزي ٧٧.٧٧  
دانة بدر سالم الرشيدي ٤٧.٧6  
دميا عميش بادي العتيبي 8٠.٧٧  
رتاج امير نعمان محمد 59.9٠  
روان فهيد ناصر العجمي 6٧.٤8  
روان يوسف سعد املطيري 83  

روعة ماجد أحمد الفيلكاوي 68.8١  
سارة عايض محماس العتيبي 8٢.١5  
شمعه منصور محمد العجمي ٧٧.٠6  
شهد عبداهلل اكميخ فدعوس 85.36  
شهد علي جديعان العنزي 69.9  
صفيه أحمد علي السعد 9٠.١3  
ظبيه مبارك حسني العجمي ٧٤.٢6  
عواطف عبداهلل دعيج اخلشان 85.69  
غالية ضحوي علي العازمي 8٠.٢٧  
غزالن سالم فالح املطيري 89.56  
فاطمة إبراهيم مكي القالف 66.35  
فاطمة مطيع مسفر العجمي ٧6.38  
فجر بدر ناجي منصور ٤5.88  
فجر الفي محمد احلربي 8٧.١١  
فوز أحمد جابر العدواني ٤٧.86  
فوزة امسيعيد محمد العازمي 8٧.٢  
كرميه عبداهلل سعود العبيد 8٢.١5  
لطيفة بدر ناصر العتيبي ١6.٧6  
مرمي بدر الفي العازمي ٧١.٤3  
مزنة عبدالعزيز محمد الدوسري 89.6١  
مناير محمد براك العازمي ٧٤.٧8  
منى تركي فالح الهاجري 9١.٤  
منيرة مشبب عبداهلل العتيبي ١8.٧9  
نعيمه بدر عبدالرحمن الفليج ٧8  
نورة سالم علي العجمي ٧8.٧8  
نورة سالم محمد املري 89.36  
هيا دعيج ناصر العجمي ١8.89   

الساملية الثانوية للبنات 

أفنان أسامة شلبي عبدالعزيز املزين ٧٢.99  
آالء سمير محمد علي امني 98.65  
آالء محسن علي عبدالغنى عشماوى 99.5٧  
آية السيد عبدالقادر الشعراوي 98.3١  
آيه صالح سالم احلربي 93.59  
استبرق سلمان أحمد حسن 8١.9٢  
إسراء سامي أحمد الفقيه 8.9٤  
أسماء أسامة عبداجلواد سليم 99.88  
اسيل جمعة رهيف محمد اخلالدي ٧3.3٤  
االء اسماعيل درويش محمد الكنفانى 3١.9٧  
اجلورى عبدالرحمن الشراح 6٤.9٤  
اجنى اشرف سامي محمد 99.6٤  
ايه ناجي صالح ناجي احلربي 9١.٢5  
بتول نادر صبحي عرفات ٤١.99  
بسملة أحمد سعد محمد امني ٧9.99  
بسمله خالد محمد خالوى 9٧.١8  
بسمله نصر يونس عبداحلليم 98.9٧  

بشاير نعيم عبداهلل اجلهينى 8٠.٠٧  
بيان حمود سيف الدين 93.5٤  
بيبى مشعل عبدالعزيز البارونى ٢9.99  
تسنيم محمود السيد أحمد حسانني 98.5١  
جمانة محمد أحمد ابوزيد ٠5.99  
جنى محمد رامز دراق السباعى 9٧.١٤  
جهاد عبداحملسن عبداحلافظ ٧١.99  
حال فاضل أحمد احلايك 9٤.١١  
حنني أسعد لطفى فوده ٧6.99  
حور اشرف أحمد غزى 96.9٧  
داليا شعبان شعبان محمد مصطفى 98.59  
داليا عيسى عبدالرسول القالف 96.65  
دانة عادل فهد اخلرجى 8١.١٢  
دعاء خالد عبدالرحمن الزليط 69.98  
دالل عادل عبداهلل الراشد 69.3٧  
رؤى اسماعيل خالد املصري 99.8٧  
رتاج محمد جاسم عرب 85.6  
ردينة خالد فكرى إبراهيم فكرى 9٧.٤8  
رغد طارق علي فوده ٧8.99  
روان خالد محمد عوشان 93.8٢  
روان عاطف فتحي محمد عبدالرحمن 96.8١  
روان عصام كمال الدين برعى ٢٤.99  
رمي عبدالغفار اسماعيل ١3.98  
ريهام محمد املرسي إبراهيم 68.9٧  
زهراء محبوب كرم كرم الهي ٢٤.68  
زهراء محمود سيد موسى حياد 96.3٧  
زينب عماد حسن املرسى 99.9  
زينه اشرف إبراهيم كسح 99.5٧  
سارة أحمد عوض العلوان ٠٤.95  
سارة عصام عبداهلل محمد ٧6.98  
سارة هاني حسن محمد ٧3.98  
سامية عبداللطيف خليل املاجد 85  
سلمى عادل خليل سليمان 99.35  
سلمى محمد عوض عبداجلواد 99.99  
شمس مدين حسني هاشم 9٧.١٧  
شهد جمال عبدالغفار سالمة ١3.99  
شهد محمد سيد حسني ٢9.99  
شهد مدين حسني هاشم محمد 95.63  
شهد يوسف سعود العازمي ٤6.83  
صفاء نور الدين تعتاع 98.85  
عائشة ثامر علي محمد 98.3٧  
عبير سعد حسني السنافى 93.93  
عزيزة باسم فرج باقويقو 68.9٧  
علياء عزت عبدالعليم ابو السعود 99.88  
فاطمة عمر بنسلم 56.9١  
فاطمة انس أحمد عوض ٧.98  
فاطمة فهد محمد العميري 3٢.8٧  

فاطمة محمد سعيد بقرف 8٧.٤٤  
فجر محمد حسني الصائغ 5١.9١  
فرح امين محمود أحمد عبدالرحمن 99.56  
فرح ايهاب محمد محمد حبيب 99.53  
فرح حسن زارع حسن 98.5١  
فرح غسان عبدالرحمن املصرى 59.9٧  
فرح مضر عيسى اإلبراهيم ٧5.98  
فريدة سعيد عبداجلواد عبدالشافي 99.39  
لبنى بسام سعد القاعد 93.9٤  
جلني فريد أحمد اجلبهان ٢٢.98  
لولوة محمود عبدالوهاب الهندى 9٤.٢  
لني وفيق محمود وسوف 6.8٢  
لينا خالد انيس جاد خليل ٧٧.98  
لينا سند عبدالرحمن املخدر 33.8١  
لينا عدنان احملمد ٤5.98  
مرمي أحمد السعيد السيد البحيرى 9٤.١5  
مرمي عبدالعزيز محمد محمد إبراهيم ٤.98  
مرمي عصام حسن علي سويدان ٤٤.99  
مرمي عالء الدين فرج اهلل 99.8٢  
مرمي عمر بن سلم 86.59  
منةاهلل محمد حسن العدوى 99.89  
مى عالءالدين حسن البرقمانى ٤8.98  
ميار أحمد عبدالبديع علي 9٢.9٧  
ناديا علي ياغى 98.8٢  
جنيبه يوسف سليمان حسني ٧8.5٤  
ندى حسن عبدالرحمن عليان ٠١.99  
ندى عبدالتواب شعبان عبدالعليم ٤6.98  
ندى عبداملنعم علي شحاته ١3.99  
ندى محمد محمد الغريب ابونيل 9٤.٤9  
نور أنور عمر بن عامر 98.93  
نورا بسيونى حلمي بسيونى محمد 9٧.٠٢  
نوران محمد أحمد عزالدين احملالوى ٠5.98  
نوران محمد عبداملنعم بسيونى 9٤.٠8  
نورة أمين أحمد الصالح 69.9٢  
هاجر عادل علي اسماعيل ٤٧.98  
هاجر عبدالعزيز عبداهلل اخللف 8٧.٧٠  
هاجر محمود شعبان محمود سيد ٧9.96  
هبة فارس شداد حريش 95.66   

السفر االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أريام حردان اخللف ٧٤.98  
أريج عمر عبداهلل 88.68  
أسماء أحمد محمود خطيب ٤8.95  
أمل سالم كامل محمد 8١.٧  
أميرة راغب الطراد 9١.٠9  
أوراد محسن حسن سليمان ٧٧.٠6  
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آيه صالح احلبني ٧5.٧9  
آيه فوزي محمد عبدالراضي ٠6.96  
أبرار امني حبيجان 8٤.٠3  
استبرق معتز احملاميد ٧8.9٤  
إسراء سعد احلمد ٠9.88  
إسراء قاسم محمد أبوصليبه 96.6  
إسراء نبيل فاضل كاشف موسي 99.96  
إسراء هيسم عياش ٧.93  
إسراء يسري حسن أحمد حسن 96.89  
أسماء خالد خضر عدور ٢5.86  
اسيل زياد جروح اخلموس 99.95  
االء شريف ابوسريع عطية إبراهيم 9٧.٧3  
االء عبدالرحمن الدندل 9٢.9٧  
االء ناصر العكله العبادي 8٤.٤3  
آمال محمد الكنوف ٧٧.٠٧  
امل سعود عبدالعزيز عثمان 58.6٧  
امل محمد منصور الغامن ٤٢.98  
ايه عصام محمد عبدالوهاب رجب 98.93  
بثينه فواز بطي ٧٧.٢9  
بدرية طارق جوده جبر 9٧.٧٢  
براءه سائد صبحى قطوم ٧9.89  
بسمه ممدوح عبدالستار سكره 9٧.٠9  
بشاير حسني السالم 9٤.١5  
بلقيس محمد القطيفان ١5.99  
تقى إبراهيم محمد عطية 3٤.9٧  
جواهر ماضي صالح الدهش ٢9.96  
جودى أحمد القاضى 96.6٢  
حنني أحمد محمد عبداحلميد محمد 9٧.١8  
حنني أنور صالح أحمد 8١.٢١  
حنني محمد حمادة السيد سعد 98.8٧  
خديجة حسني الفرحان 86.8٧  
خلود علي محمد ٢١.83  
خوله ياسر احلسني ٧6.6٧  
دارين محمد محمود طه 55.9٠  
دانة عيد عامر منشد 88.9٤  
دالل عدنان العجاج ٢٤.99  
دولت محمود علي محمد 56.9٧  
دميا كامل كامل يعقوب عبداهلل 8٧.9١  
دميه هاشم محمد الغنام ٢.93  
دينا حمدي احلريري 86.3  
رؤى ماهر محمد الشرباصى ٢6.99  
رتاج ماضي صالح الدهش 63.9٧  
رحمة اشرف رجب شريف 9٠.٢6  
رغد شعبان حسن محمد 99.9١  
رغد طارق موسي العثمان 88.9٢  
رغد عبداملنعم القطيفان 9٠.١9  
رغد مروان حسني حسن نصر اهلل 99.٧٤  

رقية جمال عبدالكرمي قطامي 8٧.٢8  
رنا يحيى محمد يحيى 99.5٢  
رنيم محمد إبراهيم سعد علي 96.96  
رهف ربيع مصطفى سليمان 98.83  
رهف محمد عطا متولي ندا 5.٧٠  
رهف نعيم حسني حسني 86.83  
روان بشار عبداهلل ليلى 56.8٢  
روان جمال الدين جمال الدين 98.68  
روان صالح العكلة العبادي 65.8٢  
روان علي اخللف 6٧.٤  
روان ماهر أحمد 9.9٢  
رمي خالد أحمد حسني الشرقاوى 98.6٢  
رمي صالح علي صالح عبداهلل ١٢.95  
رمي علي احلسن 8٠.٤  
زهرة غسان عبداملعطى ابو خوصه ٧6.9١  
زينب حسن حسان ٧٠.١6  
زينب عمادالدين عبدالرزاق 83.8٧  
سارة إبراهيم محمد محمد ٧٢.95  
سارة السعيد محمد املتولي 3١.9١  
سارة باجي عبدالزكي 56.8٧  
سارة جهاد خليفة العطيش 96.66  
سارة علي شهيب العامري 89.8٢  
سارة محمد محمد توفيق عبداهلل ١3.89  
سارة نضال عزت آل مرعي ١٤.98  
سالم سمير فارس النصار ١٧.99  
سلمى سليمان الشيخ مصطفى ١٢.٧9  
سمر عادل الشحادات ٠8.89  
سناء خالد حمد العلي ١8.٧9  
سندس فوزي محمود حسن 9٧.٤5  
سهيلة أحمد نصر عبدالفتاح القط 98.9٤  
شهد سام محمود مرادي ٤5.88  
شهد عبدالقادر محمد حشيش ١8.99  
شهد عالءالدين ممدوح عبدالتواب 89.5٧  
شهد محمد شوقي محمد محمد 99.8٢  
شهد نبيل فتوح 85.9٢  
شيماء شهاب الطرابلسى 98.9٢  
عائشة اسماعيل الشحادات 95.68  
عبير أحمد حمادي احملجوب ٧8.6٤  
عهد نوري سلطان ٠١.89  
عهود أحمد عبداللطيف عبدالكرمي 9٢.9١  
فاطمة الزهراء محمد ابو صليبه 9٢.9٧  
فاطمة جمال سيد زين العرب ٤8.99  
فاطمة أحمد هالل ٧6.93  
فاطمة خالد الزعبي ٠5.89  
فاطمة رمضان عواد حنيت 8١.9٢  
فاطمة عباس محمد درويش البلوشــي   

9٧.95

فاطمة عزام منر محمد اخلطيب 8٠.٤٢  
فاطمة عوض النايف ٠9.96  
فاطمة محمد عامر جبر ٧3.96  
فاطمة وليد سالم ٠5.83  
فرح عبداهلل ساجر ٤٢.85  
فرح فؤاد أحمد البشيتي 9٧.٠٧  
فرح فالح فوزي نزال 99.3  
فرح محمد فاروق ابوزامل 98.53  
قمر حسن قاسم 9١.٤8  
كامله فارس محمد غضبان ٧9.96  
كرستني مكرم نصحى ٧6.98  
كوثر بدر سنعوس عرميش 9٠.٤9  
كيرمينا فريج غطاس فرج جرجس ٤8.98  
جلني جهاد الشحادة 68.8٢  
لطيفة محمد سالم ٧6.93  
لطيفة محمد طالب 98.9٧  
ليلى إبراهيم عبداهلل صالح 9٧.١٢  
ليلى باسل جروح احلاج محمود ٤8.83  
ليندا محمد يحيى محمد حمدان 96.9١  
مروه السيد شعبان السيد 93  
مروه محمد الرفاعي 98.59  
مروه محمد احملجوب 98.9٧  
مرمي إبراهيم سعد سيد حسني 98.66  
مرمي أحمد اسعد العرمان 9٠.٢٤  
مرمي اسماعيل بركات زهيان ٧٧.95  
مرمي امين عوض عسكر ٧8.98  
مرمي خالد السيد سالم ذكرى 99.5٤  
مرمي سامح مالك ميخائيل 99.35  
مرمي عصام السعيد السالوس ٧٢.95  
مرمي عماد عدنان املشعشع ٧5.5٤  
مرمي وليد سالم 9٧.٠٧  
مسك اخلتام مهيدي العاكول 66.93  
مالك فيصل احلسني 3١.9٢  
مالك محمد طرميش 9٢.٢١  
منه اهلل امين حامد محمود الوكيل 99.8١  
منى محمد عوض صليعي ٢.93  
موضي عيد موسى عبداللطيف 6٧.٤٤  
مى محمود إبراهيم حكواتى ٧٢.٢3  
ميس عماد عدنان ملحم ٧8.85  
ندى حمادة املتولى محمد ابوالغيط 99.6١  
ندى محمود محمد علي 99.83  
نرفانا جمال منير غبريال ٧٢.99  
نهى عبداهلل البرجس 96.6٢  
نوال أحمد احملمد 68.٧٧  
نور حازم عبدالرحمن حسني ١.99  
نور سعيد عبداملنعم السعدي 66.٧٧  
نور عبداملنعم محسن ٧9.58  

نور فوزي فارس محمد الصعيدى 69.9٧  
نورالهدي جدعان البكار 9٢.٠6  
نورهان محمد أحمد إبراهيم طاحون ٧.98  
هاجر عبداهلل محمد العنزي 33.9٤  
هاجر عماش احلسني 5٧.٧٤  
هاجر عودة عبيد ضيدان 69.9٤  
هاجر ماجد محمود حسن ٤١.93  
هديل مرهف الزعبي ٧3.99  
هنا جهاد عثمان حتوه 99.35  
هيا منذر القشعمى ١٤.98  
وديان عبدالعزيز العكلة 8٢.9٢  
وفاء أحمد اإلبراهيم 8٤.٢١  
يارا محمود عبداللطيف عبدالرحمن 9١.٤3  
ياسمني حسام الدين عطية حمادة 98.53  
ميامه يوسف داغش 83.59  
مينى عزت محمد أبو هاشم السيد ٧.98  
يوستينا ميالد سمير شاكر 99.3١   

السيف االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد أمين عبداملنعم سليم ٧5.99  
أحمد احلسني إبراهيم إبراهيم حسن ٢6.85  
أحمد عبداهلل حماد غامن 89.69  
أحمد ناصر حسن الزعبي 96.9٤  
أسامة عدنان محمد قيسون 9٠.١5  
أمني سمير الدسوقي أحمد 5٢.9٢  
أمين راتب احلمد 8٤.٤6  
إبراهيم حسن موسى عبيد 83.8١  
أحمد أسامة سيد امني محمد 83.98  
أحمد أسامة سيد عبدالعزيز 8٠.٧8  
أحمد جبر الزعبي ٤6.٧8  
أحمد رضا السيد ابو ليله ١٤.95  
أحمد رضا محمد علي محمد 89.8  
أحمد سامح خلف اهلل محمد 6٧.9٤  
أحمد سليمان محمد ١.99  
أحمد عادل عبداحلليم عبداملجيد 9٧.8٧  
أحمد علي عواد 8.8٤  
أحمد ماهر ناصح خيراهلل ١8.99  
أحمد محمد فتحي أحمد قويطه 55.9٢  
أحمد محمد محمد املنزالوى ٤3.99  
أحمدعالءالدين مسعد عبدالعزيز 96.53  
احلسن مازن عبدالكرمي تايه ٧3.٧6  
الياس محمود علي القرنه ١8.٧6  
امجد أسامة عواد اخلولي 83.86  
انس عوض منر زين الدين 68.9٤  
ايوب سعيد الصليبي ٧٢.89  
باتل محمد عديل 95.5٢  

باسل امام امام امام سالمة 9٧.١٢  
بساده حنا حلقه اسحق 95.38  
بشار سعيد علوش ٧5.33  
بشار عبداهلل احلسني 65.58  
بشير طارق الزعبي 88.33  
بيشوى ناجح جنيب موسى سمعان 99.8٢  
تركي ريكان فهد العنزي ٢٢.95  
توفيق زياد القادري ٧١.٢6  
ثامر عبدالفتاح محمد الثامر ٧6.86  
جواد أحمد العبداجلبول 3٤.8١  
جورج عمانوئيل عبداهلل عبدالنور ٠3.99  
حسام عادل عبداحلليم عبداملجيد ٠5.89  
حسن خلف فرحان ١.99  
حسني ايهاب سيد حسني محمود 9٧.٠٢  
حسني راشد عباس جبار ٢٧.89  
حسني مسلم ربح مانع ٧٤.٢٧  
حمد علي حسن بديوي 3١.٧٠  
حمدي علي أحمد الطحان ١5.99  
خالد سعد مري محسن ٠١.98  
خالد طالل عادل الدسوقى 93.5١  
خالد عبدالستار جبار عباس 69.68  
خالد محروس أحمد أحمد 9٠.٤8  
خالد نصار مهلهل مهاوش 9٢.١9  
خالد وليد عبدالكرمي العران ١6.89  
خلف سالم البطي 8٤.١3  
راضي تركي امحيمد 9٤.9٧  
رومانى عادل سعيد إبراهيم 9٧  
زياد مازن محمد الفقى ٤٤.96  
سالم مرضى مصطفى املاللي 85.9٢  
سامر جمعة التركي ٤3.85  
سامر سمير سعيد طه 8١.٢١  
سليمان ياسر سليمان الفضلي 9٠.٤٢  
سيف وائل يحيى أحمد سيف ٢.٧5  
صالح حسني علي الشافي 93.56  
صالح عالء جبار الدغيم ٧٧.93  
طالب محمد طالب ٠٧.85  
طالل وجدي همات الدقه 9١.١٤  
عادل غالب حافظ مصطفى ٧١.89  
عادل محمد رجب املغربي 33.8٢  
عامر هواش العمير ٧6.٧6  
عباس حسن سلمان ٧١.١٧  
عبدالرحمن انس كناكرى 95.66  
عبدالرحمن عوض العياش 88.٧٤  
عبدالرحمن محمد إبراهيم حمامره 93.83  
عبدالرحمن يوسف جابر ٧3.٧8  
عبدالقادر باسل حمد ٠٢.٧8  
عبداهلل خالد العلي ٧9.39  

عبداهلل علي محمد ناصر 68.9٢  
عبداهلل فالح ثويني العدواني 98.63  
عبداهلل محمود حنفي محمود 8٠.٠٤  
عبداحلكيم أحمد حمد ٠5.٧3  
عبداحلميد محمد رشاد حايك 88  
عبدالرحمن أحمد مصطفى أحمد 96.6٧  
عبدالرحمن امين انطاكلى حردان ٢٢.86  
عبدالرحمن جبر الزعبي 6٧.٢  
عبدالرحمن رجب عبداحلميد 69.95  
عبدالرحمن سعود محمد ناصر 68.38  
عبدالرحمن صبحي الشاقي 8٧.٧  
عبدالرحمن صبري حسني أحمد 89.9٠  
عبدالرحمــن طارق محمــد عبدالصادق   

محمد 85.٧٤
عبدالرحمن طاهر عبدالرحمن برديس ٧.95  
عبدالرحمن عبداللطيف سالمة ٧8.33  
عبدالرحمن عبداهلل حسن الكندري 68.6١  
عبدالرحمن غامن السليمان 6١.9٤  
عبدالرحمن محمد الفريح 96.38  
عبدالرحمن محمد عبدالفتاح فياض ١.85  
عبدالرحمن محمد منير العنزي 8٧.٤5  
عبدالرحمن نشأت صالح أبوصالح ٢٧.99  
عبدالعزيز جمال عوض احلريري 6.8٧  
عبدالعزيز ذياب جواد العبداجلبول 3٢.8٢  
عبدالعزيز صالح العلي ١٢.96  
عبدالعزيز عبار احلمد 86.59  
عبدالعزيز عبداهلل احملمد 9٢.٤٤  
عبدالعزيز عمر الدخيل 9٧.١٤  
عبدالعزيز عمر عكله 9٠.٧٤  
عبداهلل أحمد الدهش 9٢.٧١  
عبداهلل امني محمد علي االمني 95.5٤  
عبداهلل ربيع مصطفى ابو ربيع ١٧.99  
عبداهلل عاطف عمر محمد 65.8٤  
عبداهلل عبداملنعم عبدالرازق زيان 9٧.٢٢  
عبداهلل عصام يوسف الطويل 39.٧٧  
عبداهلل قاسم القداح 8٤.١٤  
عبداهلل محمد الفريح 86.66  
عبداهلل محمود إبراهيم فياض ٧8.95  
عبداهلل محمود علي 9٢.9٤  
عبداهلل مصطفي أحمد محمد 8٢.٤8  
عبداهلل ناصر العكله العبادي ٢١.89  
عبداهلل ياسر اجلاموس 9١.٠8  
عبدالنور قاسم اعقيل 95.9٢  
عبدالوهاب سعيد فخري بكري ٢8.98  
عالء عماد حسن عبداجلواد 36.9٢  
علي انور حسن الشريفي ٢.83  
علي سفيان عبدالرحمن الويس 69.99  

علي غسان عدنان ٧6.3  
علي فالح صنيدح مبارك ٤9.٧6  
علي محمد بيت مشعل 68.8٧  
علي ناجي الكردي ٢.٧6  
عمر إبراهيم العمر ٠٧.99  
عمر انور عطية حمادة 9٠.١3  
عمر حامد عبدالعال مصطفى 96.99  
عمر حسني احسان الزعيم ٢6.98  
عمر حكمت عثمان عموري 6٢.9٢  
عمر صبار محمد 93.33  
عمر صالح عيد محمود 9٤.٤3  
عمر عبداهلل عبدالرازق زيان ١.99  
عمر قاسم القداح 85.88  
عمر محمد موسى احلمود 9٢.9٤  
عمر محمود ابو الفتوح الشاعر ٢٧.96  
عمر محمود الشبلي ٠٧.93  
عمر هشام رجب حسن 96.8  
عمر ياسر فاروق حسن 85.3٢  
عيسى عالء عبدالفتاح فياض 9٧  
فارس مصطفى محمد متولي علي 9٤.٠9  
فريد عادل عبدالعظيم فتح الباب 9١.9٢  
فهد عثمان الدراوشه ٢.89  
فيصل خالد احلمادة 8٤.٢6  
فيصل محمد العبد9٢.١٢  
ليث حميد عبيد حسن اخلضر 9٢.٤6  
ماجد صالح حسن احلمادة ٠٤.89  
مالك اسعد العبد5١.9٠  
محمد أكرم الرفاعي ١٧.85  
محمد أحمد الناصير ٢٤.88  
محمد أحمد محمد حسني ٧3.95  
محمد أحمد محمود محمد فهيم 9٢.9٤  
محمد اسالم فتحي محمود فهمي 65.8٧  
محمد املامون صبحي أحمد احلمادة 96.3١  
محمد ايهاب أحمد السعدي 8٧.٧5  
محمد جابر سعود ضيف 9٠.٧3  
محمد جمال ربيع الفقعاوى 99.56  
محمد جوهر عبدالكرمي ازغير ٤٢.89  
محمد حاجم العبداللطيف 93.9٠  
محمد حايف احلسني 96.9٧  
محمد زياد عبدالكرمي بدوي 3٢.9٤  
محمد سالم عيدان مهاوش 66.9١  
محمد سعيد العلي 99.9٤  
محمد سليمان الطرشان 9٠.٢9  
محمد صالح الزعبي ٠5.96  
محمد صباح عبداهلل جابر ١٧.98  
محمد عبدالكرمي عوض عبدالواحد 85.39  
محمد عبدالهادي عبدالهادي قريطم ٠8.98  

محمد عبدالسالم صليعى 96.69  
محمد عبدالعزيز شاهني عودة 3٢.9٤  
محمد عبداملنعم حسن داود 9٧.٧5  
محمد عبده محب السيد 99.39  
محمد عمر الدراوشه 3.9١  
محمد فؤاد محمد قاسم 88.8٢  
محمد محمود محمد عبداحلميد 9١.٢3  
محمد محمودسامي عبدالفتاح شلبى 9١.9٧  
محمد مدحت كامل العشرى ٧.95  
محمد مشهور نصراهلل ٢3.99  
محمد موسى حمد 9٢.٠6  
محمد مولود احلمادي 9٢.٧٢  
محمد ياسر محمد عويس أحمد 95.33  
محمد يوسف خير الدين ٧6.89  
محمود إبراهيم محمود اخلطيب ٧٧.98  
محمود جهاد حمدان حدرب 96.58  
محمود عفيف النجار ٢9.96  
محمود محمد الرفاعي 99.9٠  
مرزوق قسيم ذياب الشرع ٤5.99  
مروان انس عبدالقادر محمد 96.86  
مصطفى برهان محمد دامس 8١.١٤  
مصطفي محمد امير ابوالقاسم 55.9٧  
مصعب خالد محمد سيد أحمد 98.6١  
معتصم محفوظ مصطفى عاصي 99.39  
معن ناصر عجيل محمد 9٢.8٠  
مهدي صالح موسى عبدربه 93.9٧  
مهند أمين محمد الشحات فوده ٠5.95  
ميثم علي صباح حسني 9٢.٧٧  
مينا عادل عزيز رزق اهلل 98.5٤  
نادر منذر عوض 9٠.٢5  
نايف اديب نايف عزبه ٤3.88  
هيثم طارق خليل 5٧.9٠  
وليد محمود العلي 9٢.٠٢  
يحيى زكريا موسى احلريري 6٤.٧٧  
يزن يوسف إبراهيم الثوابيه 8١.٢8  
يعقوب محمد فريح 93.5٢  
يوسف إبراهيم عناد التبان 56.9٤  
يوسف أحمد حمزة عباس 6١.9١  
يوسف أحمد محمد رشاد الغريب ٤3.98  
يوسف حسام الدين سعد علي 93.6٤  
يوسف سيد محمد عويس محمد ٤5.86  
يوسف صالح الدين نافع عبداهلل ٤٤.99  
يوسف عبدالعليم محمد زمزم ٠9.93  
يوسف كرمي رزق اجلميعى ١6.99  
يوسف محمد سليمان محمد داود 9١.٠٢  
يوسف محمد يونس علي عتعوت 9٧.٧٤  
يوسف مصطفى عباس الدكروري 95.83   

الشاهني االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد اشرف حجازي حسن 93.5٢  
أحمد يحيى فراج عبيد 86.65  
أيهم محمد بسام غويش ٧5.9١  
أسامة ناجي عبداهلل ضو ٠٤.86  
الروسم اياد محمد صاحليه 95.58  
خالد هتلر أحمد حسونه 86.5٢  
راشد ريان رضائى 88.65  
رفيق نبيل توفيق عطية 8٧.8١  
زين يحيى جودت خلف 83.9٢  
سامي محمود يوسف حمد 5١.8٤  
سهيل طالل عيدو 89.5  
طالب محمد أحمد طالب 39.9٤  
عبدالعزيز اخلليلى 8٢.٧٤  
عبدالرحمن ماجد عبدالرحمن الطقز 68.33  
عبداهلل مصطفى ياسني املوقع 33.8٤  
عبدو ياسر بيطار 93.3٧  
عمر صالح محمد صالح الغازي 88.86  
كيرلس مختار فايز اسعد ٧6.85  
محسن محمد محسن القرن 8٠.٤9  
محمد أحمد إبراهيم الدلق 8.٧٤  
محمد بالل سويد 9٤.9٧  
محمد حسام محمد محمد 3١.9٤  
محمد عبداخلالق محمد عبداخلالق 89.88  
مصطفي محمد مصطفي خليل 9١.٤٢  
وليد باسل عبدالعزيز الدبه 9١.٠5  
يامن محمود محمد رزوق 3٤.8٤  
يحيى عماد محمد يحيى 5.٧٧  
يوسف حسام اخلشوعى مرسى 59.٧٧   

الشرقية الثانوية للبنات 

أبيار وحيد موسى شموه ٤١.98  
آالء عبدالرضا عبداهلل إبراهيم ٠٧.93  
آمنة أسامة سيد قاسم ٧.93  
أنفال حسني عبدالكرمي رضا 9٤.٤8  
آيه محمد بدر محمد 53.9٢  
اجلوهره مشعان حجرف العتيبي 95.8٧  
بدرية حمد حسن عبدالرحيم 96.69  
بشاير جراح سالم الصريعى ٧٧.٧5  
جنان سليمان صالح السويلم 99.5٤  
حور علي جواد النجدى 3٤.8٧  
حوراء حمد علي عيسى بوناشي 66.9٠  
حوراء سعود عبدالعزيز القالف ٠6.69  
دانة محمد صالح الفودري 89.99  
دانة مشعل علي القطان ٢٤.96  
دالل فيصل سليمان اجلطيلي ٧٢.٠5  
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رتاج طارق جاسم احلشاش 8١.٧١  
رتاج محمد ناهى هزاع 96.6٧  
رتاج يعقوب يوسف الكندري 93.95  
رغد فيصل طعمة فيصل الهندال ٧٢.86  
روان مهدي أحمد بهلوان 98.5  
ريان فيصل حمود احلداد 8٧.٢6  
رمياس محمد أحمد العوضي 95.95  
زينب علي محمد املساعد 36.9٠  
سارة رشيد مفرح العازمي 66.58  
سارة علي فاضل محمد املسري 98.6٧  
سارة هايف زيد الدوسري 9٠.٠٧  
سارة يوسف محمد اليوسف 5٢.9١  
سماء وائل عبدالرحمن محمد 99.58  
شوق مرزوق عاصي العازمي ١8.93  
شيخة مبارك عبداهلل العجمي ٢3.96  
ضحى مشعل غالى العنزي ٠8.99  
ضحى ياسر صالح التواجر 86.99  
طيبة سالم مبارك سالم احلمدان ٧٤.١3  
عائشة مهنا إبراهيم الراشد 9٢.٠٧  
عالية عبدالهادي عالي املري 93.5  
عالية محمد عبداهلل الكندري   

98.٧3
عذبــه عبــداهلل ســيف زيــد   

الهاجري 9٤.٤٤
غيداء قاعد محمد املسعود 6٤.9١  
فاطمة طالب محمد الكندري ٤٤.95  
فاطمة عبداهلل أحمد جمال ٧8.53  
فاطمة عبداهلل محمد عبداهلل بوحمد 86.99  
فاطمة مشعل محمود غريب ١3.98  
فاطمة وليد عبداهلل جاسم الدريس 9٤.٧5  
فجر مشعل خليل الشطي 89.39  
فجر نواف أحمد عبداهلل الشرقاوى ٧8.93  
فرح علي اسماعيل العبدالرزاق ٧٤.١6  
مرمي علي جمال محمد علي 95.63  
مرمي فالح محمد املجليه العازمي 9٤.٢9  
مرمي محمد عباس بخش 6.9١  
مضاوي محمــد إبراهيم محمد اجليعان   

9٠.3٢
مها خالد محمد املري ٧١.69  
موضي بدر مرزوق العنزي 98.5  
نرجس جواد درويش عباس 3٧.9٢  
نورا فهد مناحي رشدان 9١.9٤  
نورة سعد شريان السبيعي 63.9٧  
نورة فوزي إبراهيم الشريدة ٤8.98  
هاجر جوهر محمد عبداهلل 9٤.٢8  
هاجر حمد صالح احلمود املطلق 8٤.٤9  
هبة جمال صاحب القزويني 8٤.9٧  

هديل حمود فالح الزعبي ٢.93  
هيا صليهم محسن صليهم العجمي 69.8١  
وسام محمد حسني الصفدي 99.33   

الشيخ سعد العبداهلل الصباح الثانوية للبنني 

أحمد خالد عيد اخلالدي 86.8  
أحمد فالح محمد الهاجري 89.5٤  
إبراهيم عبداللطيف غدير العنزي 6٢.9٠  
إبراهيم نواف مطلق اخليوطي 6.9١  
تركي زيد عماش الشمري 9١.٧6  
تركي عادل رهيف الظفيري 89.8٤  
تركي فايز عجمي املطيري 95.66  
ثامر جابر ثامر العنزي 85.69  
حسن خالد علي العجمي 88.6٧  
حمد محمد ابريد سلطان ثاجب 96.9٢  
حمد جنيب حمد القحطاني 93.9٢  
خالد إبراهيم عبداهلل العتيبي 8٧.٧٧  
خالد ماجد صالح املطيري 93.8٧  
خالد يوسف فالح الشراكي 85.58  
راشد فهد راشد املطيري 9٧.٠٧  
سالم محمد شويت السعيدي 9١.٤  
سالم محمد فهد العجمي 8٧.٧9  
سعد فيصل سعد عبداهلل العجمي 9٠.١٧  
سعد محمد مطر املطيري ٢3.86  
سعود خالد سعد الشمري 9٢.٤9  
سعود عبداهلل مطر املطيري 93.8٤  
سلطان عبدالعزيز مسلم الرشيدي ٢٧.86  
سلطان منيف خميس الشمري 8١.9١  
سلطان نايف نزال خلف ٧.93  
سلمان عواد صالح املطيري 96.9١  
شاهني حمد هاشم العنزي 8٢.٢٢  
شاهني فهد محمد احلربي ٠١.88  
صالح مساعد مطر الرشيدي ٧١.١3  
ضاري عتقا حييان العازمي 69.6٢  
ضيف اهلل بدر ضيف الدملاني ١.86  
طالل نواف خضير العنزي 8١.٢3  
عبدالرحمن مساعد سميح السعيدي ٠١.88  
عبدالعزيز حامد خلف احلربي 9٠.٤6  
عبدالعزيز الفي محمد اخلالدي 86.93  
عبدالعزيز محمد عبداهلل الدملاني ٢9.86  
عبدالعزيز ندا ناشر احلربي ٤٢.88  
عبداهلل رشيد عفار العنزي 85.9٧  
عبداهلل محمد عوض العنزي ٧5.3٧  
عبداهلل ناصر بطيحان صقر 85.99  
عبداهلل ناصر شجاع املطيري 93.5٧  
عبدالرحمن بدر ملفي املطيري 8٧.8٧  

عبدالعزيز سليمان محمد املطيري 6٧.9٠  
عبدالعزيز طالل ســعيد نصار اخلالدي   

٧١.8٤
عبدالعزيز فيصل صرد الرشيدي ٢٤.٧8  
عبدالعزيز فيصل جنم لفتة 8١.٤9  
عبداللطيف جمال معاشي الظفيري 5٢.8٤  
عبداهلل أحمد عبداهلل اخلالدي 93.89  
عبداهلل احلميدي مكمي الذايدي العنزي   

8٠.٢8
عبداهلل سعود غازي الشمري ٢8.٧3  
عبداحملسن حسني ضيدان الشمري 83.8٢  
عبداحملسن صالح شارع الظفيري 9١.٢3  
عبدالوهاب خالد مبرد السعيدي ٢5.٧5  
عثمان أحمد حماد الشمري 88.36  
عثمان صالح معاشى الظفيري 35.٧٧  
عثمان فهد مشل كمعان احلربي 85.66  
عمر إبراهيم زايد احلربي 89.3٤  
عمر حامد فنيخر العنزي 69.5١  
عمر علي فهد منوردواس املطيري 83.8٢  
عمر هايف نايف الديحاني 86.8٤  
عمرو أحمد محمد علي ٠3.96  
عوض عبداهلل عوض مبطي ٧5.8١  
فارس أحمد مجبل الشمري 85.63  
فهد عيد حباس العنزي 8١.٢8  
فهد فايز فهد احلربي 8٠.٠3  
فهد محمد الياس العنزي ٧5.٧3  
فواز عبداهلل سعيد الشمري ٧٧.٤٤  
فواز فهد محمد العصفور الشمري ٠٧.95  
فيصل بدر عبدالهادي املطيري 3٤.9٢  
فيصل مشعل شالح الشمري ٠١.88  
فيصل مكمى عايد الرشيدي 8٠.١٧  
الفي مانع الفي الديحاني 86.9١  
محمد خالد محمد املاجدي 3١.٧٢  
محمد سامي صقر العضيله ١١.69  
محمد شمروخ زيد املطيري 9١.٤3  
محمد صالح شريد املطيري 89.9  
محمد عايد فياض العنزي 83.85  
محمد عبداهلل نايف العنزي 8٤.٧١  
محمد فارس محمد احلربي ٧8.86  
محمد فيصل مطلق السبيعي 86.6٤  
محمد ماجد محمد احلربي 35.8٧  
محمد مبارك باني العجمي ١٤.85  
محمد وليد صليبان احلربي ٠٢.83  
محمد يوسف عجيل الضفيري 86.58  
مرزوق مبارك مرزوق املطيري ٧٢.93  
مزيد سعود مزيد احلسيني 38.9١  
مساعد مجيد مطيع العنزي 9.9٢  

مشاري مشعل نايف الشمري ٢3.83  
مضحى علي مضحى اخلالدي 85.8  
معاذ رباح رافع العنزي 5١.9٠  
مناع سند محمد العجمي ٤٢.89  
ناصر خالد فايح املطيري 9٢.٤  
ناصر علي عيادة احلربي ٧8.8  
نايف وليد نايف العتيبي ٢٤.٧6  
وليد خالد عبداهلل البرك 5.٧٢  
يوسف اردينى عصرى الظفيري 86.6٧  
يوسف مشعل هزاع املطيري 8٢.١١   

الصباح الثانوية للبنني 

أحمد فايز رخيص احلميدي ظاهر 5١.9١  
أحمد منصور مشعل العتيبي 88.39  
أحمد صالح عبيد الرشيدي ١.89  
باسل انور خلف العنزي ٢9.86  
بدر أحمد عشوي الظفيري 93.59  
بدر فهد عواض املطيري 9٠.٧9  
بدر مساعد فدعوس املطيري 88.8٧  
بدر ناصر ردن املطيري ١3.96  
بندر رشيد فهاد الرشيدي 9٢.٠3  
بندر مجبل الفي املطيري 89.8٢  
تركي فواز حسني املطيري 9١.١٢  
تركي محمد حماد املطيري 9١.٢5  
حربي عواد حربي جمعان 5٤.9٠  
حمد حميدي محمد الرشيدي 69.9٢  
حمد عبداهلل جازي املطيري ٧١.96  
حمد فايز رخيص ظاهر 9١.٢8  
حميد خالد حميد الرشيدي 88.69  
خالد ثواب صالح العتيبي 5٧.9١  
خالد عبداهلل قاعد العتيبي 93.8  
خالد عبدالرحمن عبداهلل املطيري 89.6٤  
خالد مهدي صالح املطيري ٤6.98  
خالد وليد منصور اخلرقاوي 9٤  
راشد بندر مرزوق الوعالن 93.3١  
سالم رشيد حمود الرشيدي 8١.9٤  
سعد جابر فالح املطيري 9٢.١9  
سعد رافد عواض املطيري 85.9٢  
سعد عيسى نابي الرشيدي ٢8.93  
سعود بندر سعود املطيري 66.9٢  
سعود محمد سعد احلربي 9١  
سلطان فهد زعل العنزي 56.8٧  
سلمان ناصر عبداهلل فالح عبداهلل فالح   

بن شوق 5٢.9١
سليمان صالح عقلة العنزي ٤8.93  
صالح سمير خضر الضفيري ١5.96  

صالح علي شعبان غلوم 9٧.٤٢  
طالل محمد مبارك النصافي 9٧.١٧  
طالل ناهض مزيد السريحى 9٢.٧3  
عايض رجعان مناحي النصافي ٠3.93  
عباد مشعل فايز العتيبي 5٧.9٤  
عبدالرحمن سعدون عقيل اخلالدي 9٧.9٠  
عبدالرحمن سمير صالح الشالحي 89.8  
عبدالرحمن عوض عبداهلل املطيري 6.9٤  
عبدالرحمن نواف عايد العنزي 99.9٠  
عبدالرزاق خالد عيد الرشيدي 9٤.١٢  
عبدالعزيز سعود محمد شاجى 8١.9١  
عبداهلل حميد عليان الرشيدي 86.9١  
عبداهلل سعيد شلهوب املطيري ١9.89  
عبداهلل علي حمدان العازمي ١8.95  
عبدالرحمن خالد عواض الرشيدي 9.9١  
عبدالرحمن فهد عذال السويط 95.36  
عبدالرحمن محمد فهاد الرشيدي 9٠.٧  
عبدالعزيز زيد فراج الظفيري 3٧.8٧  
عبداهلل أنور هادي العنزي 8٤.9٤  
عبداهلل خالد محمد الزعبي 6٢.9١  
عبداهلل دغمي دويحان الرشيدي 9١.٢5  
عبيد حمود عبيد الرشيدي 66.9٠  
عمر فهد محسن الديحاني ٠6.93  
عواض شقران عوض الرشيدي 8.9٤  
عيد صالح عيد الرشيدي ٠6.88  
فارس عبدالرحمن طنف املطيري 9١.٤  
فالح فيصل فالح اخلالدي 8٧.٢١  
فايز خالد بندر املطيري 95.6٤  
فهد ثامر محسن الديحاني 9٧.9٤  
فهد سعد عبيد الرشيدي 8٢.٧5  
فهد محمد غنام العنزي ٢٢.89  
فهد مشعل مبارك فالح بن شوق ١5.89  
فيحان نادر فيحان العتيبي 85.65  
فيصل عبدالهادي شنار املطيري 8٧.١  
ماطر خالد ماطر الرشيدي 66.9٠  
مبارك سعد مبارك الرشيدي 9٢.٢٢  
مبارك علي مطلق الرشيدي ٧.93  
مبروك فايد محمد الرشيدي 8١.9١  
محمد سعد جيران الرشيدي 8٧.9٧  
محمد سعود محمد دهيران 3٧.9٧  
محمد عبدالرحمن مشعان البراك 89.53  
محمد فالح محمد املويزري ٤8.89  
محمد فواز سعود اجلويعد العازمي 59.9٢  
محمد مبارك مسعود الرشيدي 9٤.٤  
محمد هادي فالح العجمي ١٢.98  
محمد وائل خيراهلل الشمري 9٠.١١  
محمدعامر أحمد الزعبي ٠3.99  

مرزوق خالد مرزوق املطيري 69.9٢  
مزيد مذكر مزيد البرازي ١9.86  
مسعد أحمد عواض الديحاني 9٠.٢9  
مشاري أحمد سعد املطيري 5.9١  
مشاري عبداهلل حسن الرشيدي ٧3.٧9  
مشعل نايف غنيم املطيري 9٧.٧3  
مطر محمد مطر الهاجري 8٤.9٢  
مطلق محمد مطلق الرشيدي ٧8.89  
معاذ سعد فراج الظفيري 5١.8٤  
منصور وليد منصور اخلرقاوي 9١.٧٤  
نادر أحمد عواض الديحاني 89.9٢  
ناصر بدر فهيد املطيري 93.8١  
ناصر فايز عايد عجيل 9٠.١  
ناصر محمد جعيثن املطيري ١3.89  
نايف منصور سعد الزعبي 9١.٧5  
نواف غازي عواض املطيري 9٢.٠١  
وليد خالد خلف اخلرينج الرشيدي 96.9١  
وليد نواف عواض الرشيدي ٠9.89  
يعقوب حامد حايف السويط 3١.9٢  
يوسف أحمد نايف الشمري 9٧.٧6  
يوسف أحمد عودة مطلق 3١.9٢  
يوسف حسني سعود املطيري ٤5.96  
يوسف مبارك فهد الزعبي 6٧.9٤  
يوسف نايف ثامر املطيري 6٤.9١   

الصباحية الثانوية للبنات 

أسماء مفرح طماح السبيعي 58.8٧  
أسيل صالح ركان السبيعي 8٧.٤3  
أماني مفرح عبيد الرشيدي 93.3٢  
أنفال مجبل صالح مليس 9٠.٧8  
أوراد نواف طلق الهواش العازمي ٠5.88  
ابتهاج زياد سند املطيري ٧٧.89  
إسراء محمد موسى عبداهلل ١8.89  
البندري سعيد سعود زويكى ٧5.5  
اجلوري نايف شافي الشمري 86.5٤  
العنود زيد عايش العازمي ٧٧.٧  
الهنوف سيف عجب املطيري 8٠.٧٤  
امل أحمد عثمان 98.9١  
آمنة وليد أحمد العنزي 9١.8٤  
اجنود غامن سفر الهاجري 9٠.٧9  
بسامي فيصل إبراهيم محمد 59.٧٧  
بشره علمى عبده ادريس ٤١.89  
تينا حامد حمد الشمالن 5٧.٧١  
جورى محمد هالل الشمري ٧6.٧8  
حسنة زيد خالد املطيري 9٧.٢  
حصة نايف راشد املطيري 83.5٤  

حنان عبداهلل حمد العنزي 9٧.١٧  
خديجة معزى جديع العازمي ٢.96  
خزنة سعود عبداهلل العجمي 86.8  
خلود سالم محمد العازمي 95.38  
دانة سالم جمعان العازمي ٧٤.٢3  
دانة عايد هتالن العازمي 96.9٢  
دالل حمود مزعل الشمري 86.66  
رتاج عدنان ساير الظفيري ٧9.95  
رغد احلميدي سعود العازمي 86.3٧  
رغد فيصل محمد العتيبي 8٧.٢5  
رفعة عبدالرحمن شالش العجمي 9٤.٠9  
رفعة نادر محمد العجمي 65.9٤  
روان عادل مرزوق الرشيدي 89.65  
ريانه فالح عباس العجمي ٧١.٠6  
رمياس طالل عوض املطيري ٠6.85  
رمياس عبدالرحمن سارى املطيري ٢٢.86  
رمياس فواز فايز الرشيدي 8٧.٧3  
سارة خنيفر سعد العازمي ١٧.95  
سارة راشد عبدالهادي العجمي 9٢.٠5  
شهد تركي عبدالنبي الهندال 8٤.٤3  
شهد عبداالله محمود عبدالرحيم ١3.83  
شوق مطلق طراخم العتيبي ٤٧.88  
شوق يوسف عبدالهادي العازمي 9٢.٢٤  
شيخة تركي جلعود الضفيري 63.٧٧  
شيخة عبداهلل حمود حاجية 88.83  
صهيبه محمود عبداهلل ٢9.95  
طفلة عيادة عايض العازمي ٧٠.٢٧  
عائشــة عبدالســالم محمود عبدالرحيم   

9٧.9١
عذبه سلطان عبداهلل العتيبي ٢6.٧8  
علياء عبداحملسن عايض القحطاني 98.9٢  
عهد عيد علي العنزي 88.88  
غالية عبدالعزيز صنهات املطيري ٤٧.86  
غزالن مداوى مهدي القحطاني ٧9.99  
فاطمة خالد يوسف عبدالرحمن ١9.89  
فاطمة سعد مفرح السبيعي 95.9٤  
فاطمة طاهر محمد روبله 5٢.9٠  
فاطمة محمد حنيف العتيبي 93.9٤  
مليس نشمي سعد الشمري 83.٧٤  
لولوة مشعل حمود السويلم 53.٧٤  
مراحب فيصل إبراهيم محمد 6٢.8٧  
مرمي أسامة مرزوق الضاوي 95.8٤  
مرمي رشيد رباح الرشيدي ٧8.8  
مرمي صياح مبارك العتيبي 8١.١3  
مرمي عامر عطا اهلل العازمي ١٤.88  
مرمي عبداهلل جاسم نعمة 9٧.٤5  
مرمي نايف عبداهلل املطيري ٧٧.٠٧  

مزون هندى جبل العتيبي ٧8.38  
منيرة جمعان حمدان العازمي ٧٤.١  
مها محمد مشعان الرشيدي ٧6.88  
مها محمد مصيف العنزي 85.٧٠  
موضي عايض حماد الدعجاني 85.9٧  
نادية بدر عبداهلل العتيبي 9١.١6  
نادية سالم علي العازمي ٢١.٧6  
نور سعد فالح العازمي 9٤.٠6  
نورة بدر شريدة العازمي ٤5.٧9  
نورة محمد منصور العجمي 66.6٤  
نورة ناشي عايد زومان ٤9.96  
هاجر حامد سعود العازمي 86.5١  
هاجر يوسف خالد العازمي ٧5.88  
هدى علي فالح العازمي 65.89  
هيا عبداهلل سالم الدسمه 9١.٧3  
وسمية عبدالرحمن سعد العجمي ١8.٧8  
وضحاء مخلد عبيد العتيبي 83.9٤  
وضحة عبداهلل سعد العجمي ٧9.9١  
وضحة فالح راشد الهاجري 5٧.9٠   

الصباحية الثانوية للبنني 

أحمد حسني قرمي العازمي ١3.٧9  
ادهم هشام محمد صابر ابو الدهب ٠١.98  
باتل محمد باتل املاطر الرشيدي ٧١.٧6  
بدر عبدالعزيز سلمان املطيري 86.9  
بدر عبداهلل عبدالرحيم الكندري 9١.٠١  
براك سليمان براك العتيبي 88.98  
برجس عبداملجيد طعمة الهندال 89.3٧  
بطي فهد بطي العجمي 9٠.٠5  
جراح سلطان عبداهلل سعد 3١.8٢  
حسني كامل مزعل الهندال ٧9.65  
حمد محمد حمد العجمي 85.6  
حمد محمد حمد الهاجري 5١.8٠  
خالد عبداهلل عبدالهادي العجمي ٢8.٧5  
خالد فهد عبداهلل العجمي ٠9.88  
خالد نايف فهد العتيبي ١5.89  
خليل مشعان فازع الرشيدي 9.٧١  
راشد طامي محمد الهاجري 56.8٧  
ريان دهام عيد العنزي 8٢.٤٤  
سالم بدر ناصر اجلابر 68.66  
سعود خالد سالم املطيري 6٤.8٤  
سعود فيصل بطي العجمي ١5.86  
سلطان خالد مانع العجمي 9١.٧8  
سلطان مناور مران احلربي 3١.9٤  
طالل هليل سعود العتيبي ٧٤.٧١  
عايض ابداح عايض الهاجري 53.8٤  

عبدالعزيز عيد عبداهلل العازمي ٧6.65  
عبداهلل جراح زايد العازمي 9٠.٢  
عبداهلل سعيد نايف العتيبي 58.8٢  
عبداهلل طالل براك العازمي ٧3.88  
عبدالرحمن خالد عبداهلل يوسف 9١.8١  
عبدالرحمن محمد محمود إسماعيل ٠8.98  
عبدالرحمن نواف مفرج السبيعي ٢3.85  
عبداهلل أحمد سالم غريب 56.8٢  
عبداهلل محمد عبداهلل عمر باصالح ٠5.88  
عثمان عليان علوش املطيري 86.9٠  
علي خالد عبدالرزاق الهندال 8٤.٤  
عمار ياسر خلف السيد 95.3١  
عمر أحمد محمود أحمد محمد 98.56  
عمر عبداللطيف صلفيج الشمري 5٧.9٠  
عمر محمد سويد العتيبي 85.33  
عيسى تركي حميد العازمي 8٠.١٧  
فالح عادل جمعان العازمي ٧٢.85  
فهد شافي فهد السبيعي 9٠.٤8  
فهد فهيد فهد السبيعي 68.9٠  
فهد مبارك شويرب العجمي ٠6.89  
فيصل فليح غامن الرشيدي ٧٧.٧١  
فيصل محمد علي العجمي ٢٧.85  
مبارك بداى بادي املطيري 5١.٧٧  
مبارك حسني مبارك العازمي 9٠.٧8  
مبارك فالح منشد الهندال ٧8.39  
محمد بدر ناصر راضي 8٢.٧8  
محمد سالم زايد الهاجري 3٤.٧٧  
محمد سلطان صالح املطيري 93.63  
محمد عبداهلل راشد البوص 5١.٧٧  
محمد غامن سفر الهاجري 38.9١  
محمد فهاد فهد العجمي 88.3٧  
محمد فهد محمد العجمي 3.8٧  
محمد محسن فيحان العتيبي 8٤.٧٧  
مشعل عادل هوصان املطيري 86.3٧  
ملحم جراح ملحم العجمي 63.8١  
منيف علي فهيد العجمي ٢٢.٧8  
نواف ظافر حسني العجمي ٧5.5  
نواف فاضل فرحان الديحاني ٧٤.٤9  
نواف محمد طماح السبيعي 86.53  
يوسف محمد شكحان العازمي 9٧.٤٤   

الطاهرة بنت احلارث الثانوية للبنات 

أريام محمد حسني املطيري 9.8٧  
أسماء خالد مجعد املطيري 9٧.9٤  
آمار فالح مجرى الشعالنى 9٢.9٧  
أماني مطلق حزام املطيري ٠١.98  
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آمنة اسماعيل أحمد القابندي ٤.89  
أنفال فؤاد جاسم علي 69.9١  
أنوار محمد سعد الرشيدي ١8.89  
آيه فاضل عقيل جمال ٤٧.88  
استبرق مشعل عبدالعزيز الصفار 83.53  
اجلازي ناصر سعد الزعبي 9١.٠9  
الهديل صالح عباس املطيري ٤٤.98  
اماني جدعان ظاهر السويط ١9.٧8  
ايناس توفيق عبداهلل الصفران ٧٧.٢3  
بتول حبيب حسني القالف 9٢.٠٧  
بتول عبداهلل بدر كرم 88.95  
بسمه محمد علي احلويس 65.٧٤  
جنان خالد حمود عبدالرب 98.٧٧  
جنان صالح عوض الرشيدي 3٤.9٤  
حصة عبداهلل عبيد اهلل الرشيدي 3٧.9٤  
حنان فوزي سليمان منصور 83.3٤  
حور محمد عباس قاسم ٠١.85  
خوله وليد عبداهلل الصديقى 69.8٧  
دارين فواز محمد املطيرات 89.6١  
دانة بدر نهار املطيري 96.3١  
دانة جاسم سعد املبايع ٠١.٧9  
دانة سليمان سلطان احلديب 8٧.8٤  
دالل جاسم محمد الرشيدي 6٤.٤6  
دميه ارشيد هادي الرشيدي ٧.88  
ذهب علي مروى املطيري 9٤.٧8  
رتاج جاسم محمد البلوشي 9٢.٢١  
رتاج عبدالقادر عبداهلل الروقي 39.8٠  
رتاج محمد هليل الظفيري 65.9٧  
رزان مشعل شالش الديحاني 95.5  
رغد أحمد إبراهيم العرادة ٠١.98  
رغد حميد موهج الشالحي ٢5.93  
رغد علي طالب عبدالكرمي عبداهلل 96.9٠  
رهف سعود سعد العازمي 6٢.9١  
روان حسن محسن العازمي 5٤.٧٤  
روان خالد الفي املطيري 96.8  
روان نواف خالد العتيبي 85.6٤  
ريان عبداحملسن حمزة عبدالرحيم 96.9١  
رمي خالد سعود السرهيد املطيري ٤5.96  
رمي سعد راشد املطيري 85.9١  
رمياس الفي سعد املطيري 9٢.٢8  
زهراء محمد جاسم املشموم ٢٤.89  
سارة بدر خلف اخلالد العنزي 96.8٧  
سارة حسني حمود اخلرينج 9٢.٠8  
سارة منصور سماح املطيري 86.63  
سارة يعقوب يوسف األنصاري 86.93  
سعاد طارق ناصر العرفج 89.6١  
سندس علي حسن الصفار 89.99  
شريفة عبدالكرمي هالل علي 85.6٤  
شهد حيدر حسن قمبر 8٤.٠3  
شهد عبدالوهاب الفهد ٢6.93  
شهد فهد حويان الديحاني 88  
شيخة طارق صالح الشطي ٧٧.٤  
شيخة عبداهلل غلوم محمد الكندري 66.3٧  
شيخة فهد مشعل املطيري 9٢.٠5  
ضي محمد محده املطيري 9٠.٧6  
عائشة هزاع أحمد الهزاع 89.8٤  
عروب علي سعد املطيري ٢8.96  
عهود صقر منور املطيري ٠9.88  
غالية حسن يوسف جمشير ١.89  
غال أحمد إبراهيم الشمري 8٤.٢٤  
غال سلطان جلوي املطيري 9٧.٠8  
غال عبداهلل دغيمان املطيري 8٢.١3  
فاطمة أحمد عطية الشمري 89.39  
فاطمة بدر نعيم العجمي 88.9٠  
فاطمة صباح عبداللطيف املالك ٠9.٧6  
فاطمة طه فيصل خلف 9١.٤3  
فاطمة عادل عبدالرحمن أحمد ١3.83  
فاطمة عبدالهادي جاسر العنزي ٤9.89  
فاطمة فيصل محمد العتيبي 5٢.8٤  
فاطمة محمد فهد حسن 89.5٢  
فاطمة مشعل محمود اخلالدي ١6.99  
فاطمة مصطفى ابواحلسن الهاشمى ١.99  
فاطمة نايف علي فرس 9٤.٠١  
فاطمة يوسف جاسر العنزي 98.63  
فرح سعد سعود املطيري 3١.9٠  
فرح علي مروي املطيري 8٤.٠٢  
فوزية حمود محمد الشريدة ٤5.95  
في محمد رجعان الهبيدة ٠٤.83  
جلني محمد أحمد خليل 9١.٢9  
لولوة خالد عبداحلميد الزامل 56.8٧  
لولوة عبداحملسن أحمد محمد 99.٧٧  
لولوة نايف براك العنزي 9٤.١9  
ليان أحمد محمد الدسيم العتيبي 93.98  
ماريه مفلح سويد الرشيدي ٠٢.83  
مرام صالح بادي الرشيدي ٧٧.٧  
مرمي بدر فالح الرشيدي ٢٧.83  
مرمي عادل مليح الرشيدي 98.35  
مرمي محمد خضير املويزري 88.9١  
مرمي محمد مسلم الرشيدي ٠8.89  
مرمي هزاع مطلق املطيري 9٤.٤٧  
مسك فراس عبداحملسن العنزي 88.6١  
مالك ناصر حسني الناصر ٧٧.٧5  
منال سلمان عبدالرحمن العتيبي ٤9.93  
منى نايف قطيم املطيري 93.88  
موضي بدر نواش الديحاني ٢3.95  
موضي دوخي عبداهلل الدوخي 95.9٤  
موضي مشعل مخلف مناحي 9٢.١٤  
نور ناصر أحمد الراشد ١٤.83  
نورا عصام إبراهيم الكندري 9١.٠8  
نورة خلف هنى الرشيدي 9٧.٤9  
نورة سراج محمد العجمي ٠8.95  
نورة عبدالرحمن عبداهلل العبداهلل 69.8٤  
نورة فهد حمود القريفه املطيري ٢3.95  
نورة محمد سعد الرشيدي 89.5١  
نوف سلطان جزا املطيري 93.88  
هاجر عبداهلل رجا العازمي ٤8.98  
هاجر عبداهلل بجاد الرشيدي ٧١.٤  
هدى عباس علي البلوشي 8٢.٢٢  
هنوف سلطان جزا املطيري 95.36  
هيا عبداهلل علي املطيري ٧5.9٢  
هيا عويد عشوي العنزي 8٧.9٤  
ياسمني فالح سعد الزعبي ٧8.9٧  
مينى محمد ماجد املطيري 9٧.9٧   

العدان الثانوية للبنات 

أنار ناصر عبداهلل العتيبي 9١.9٠  
آيه حسن عبدالرحمن أحمد ٢3.88  
آيه ناصر بدر التميمي ٧٠.٤٧  
إسراء يوسف إبراهيم القالف 83.36  
اسيل ناصر عبداهلل العجمي ٤8.93  
العنود نصار منصور العجمي 9٢.٠١  
بتول ثامر راضي احلداد ٢١.٧3  
تهاني ناصر هادي الهاجري 9٤.٢6  
جمانة عبداهلل فالح العجمي 99  
حال مساعد حماد العتيبي ٠٤.85  
حنني عفان محمود الفيلكاوي 8٧.٧١  
دانة أحمد عمر أمني 9٧.١3  
دالل إبراهيم محمد احلمادي 89.9٤  
رباب موسى جواد القديحى 98.95  
رغد سالم محمد الشامري 88.3٧  
رغد سعود صقر املخاجنى ١5.93  
رند سعود علي احليدر ٧١.93  
رهام محمد خالد القابندى 69.9٤  
روان علي أحمد العامر 96.9٠  
رمي سالم محمد الشامري 89.68  
ريهام عايض مطلق العتيبي 9.8٧  

زينب جعفر حسني احلاظر 6٤.8٤  
زينب عبداهلل حسني علي 9٤.8٤  
زينب مسعود مختار حسني 9١.٢١  
سارة جاسم عبداهلل الطوارى 9١.9٢  
سارة حجاب حاضر السبيعي 9٢.٧5  
سراج فهد دعيج اخلشان ٧٧.١9  
شهد أحمد إبراهيم ابوحيمد ٢8.93  
طيبة يوسف علي الكندري 99.8  
عبير جمعان نومان بتال العازمي ٤6.٧9  
غدير علي حسني الصفار 8٧.٤3  
غال سالم فهد القصبا 95.6٧  
فاطمة يوسف سعد احلديب 8.8٤  
فاطمة جاسم محمد العازمي 55.8٠  
فاطمة عبدالكرمي محمد جراغ 5١.8٤  
فاطمة عدنان محمد السبتي 3٤.9٤  
فاطمة علي حسني محمد ٧8.93  
فاطمة منصور حسني احلالق 9١  
كوثر يعقوب عبداهلل ابل ٢٧.95  
جلني سمير شداد شنات 93.9٧  
جلني عباس فاضل اإلبراهيم 8٤.٠٤  
مرمي عادل عبدالكرمي عبداهلل 58.9٤  
مرمي عجب سالم الهاجري ٧٧.٢8  
مزنة حمد علي ناصر ٤.٧9  
مسار محمود عيسى الصومالى ٧١.٢١  
مالك محمد ناصر العتيبي ٤6.86  
مناوي فالح سعد العازمي 89.8٧  
منية عسكر سليمان العساكر 69.8٢  
نوال محمد دعيج العنيزى ٧9.38  
نورة سالم شافي العجمي ٧3.5٧  
نورة فهد مقعد العتيبي ٤8.83  
نوير عبداهلل سلطان املطيري 85.3٤  
هيا عبدالرحمن علي الشراح ٠9.98  
ياسمني داود سليمان معرفى 95.3١   

العصماء بنت احلارث الثانوية للبنات 

أضوه فالح مخلف احلسيني 96.9١  
أمل ناصر سالم العنزي ٤٧.96  
آمنة هاني حسن محمد 98.3٧  
أنفال نصار إبراهيم النصار ٧٤.88  
أنوار حمد صالح احلصينى 8٤.٤٤  
الثريا محمد عبدالرزاق العسكر 9٧.٧8  
الزين راشد عيد الوعالن ١8.98  
بثينه فرحان سلطان بوفرح ٠٤.83  
بيبي حبيب رسول دشتي 93.6١  
جنى خالد محمد اليحيى 86.35  
جنى عبداهلل أحمد احلبشي 55.٧٧  
جنى محمد فهد الوهيب 9٧.١٢  
جنى يوسف عبدالعزيز القطامي ٧٤.٤  
جود محمد صالح العجيل ٠3.99  
جورى عبدالرحمن أحمد األنصاري ٠9.98  
حصة أحمد صالح الغامن 85.9١  
حصة محمد جاسم العماني 8٠.٧٧  
دانة خالد صالح اجليران 9٧.١8  
دانة رائد محمد الكندري 89.53  
دانة سند حمد علي 9١.٢6  
دانة علي مشاري الهولي 8١.9٧  
دانة يعقوب إبراهيم الوهيب 9٤.٤8  
دانيا محمد عشوي الضفيري ٠٢.88  
دانيه صقر عبدالعزيز الفهد 83.٧٧  
دانيه عمر عبدالعزيز الزامل ٠١.95  
درر ماهر صالح العامر 9٧.٤٤  
دالل داود مساعد املجرن 9٧.٧5  
دالل صالح حمد احلقان 93.9٢  
دالل عدنان سليمان األحمد ٤9.99  
دينا وليد سعود السبيعي ٠٢.86  
رتاج عبدالسالم خليفة الشايجى 8١.٤6  
رتاج عبداهلل أحمد التركيت 83.9٤  
رتاج علي صالح املولى 9٢.٠١  
رحاب رائد عبداهلل الثاقب 8٤.١١  
رشا أحمد عباس املوله ٧5.5٤  
رغد ناصر بدر اجلناع ٤6.96  
رنا خالد سعد الشالح 89.53  
رناد أحمد غريب الغريب 6٧.9٧  
رهف نزار عبدالوهاب العريفان 9٧.١6  
روان أحمد محمود جمعة ٤6.85  
روان عبداهلل أحمد يوسف ٤6.93  
رمي وليد عبداهلل احلماد 8٧.٤3  
زينه عبدالرحمن هشام النصف ١٧.98  
سارة أحمد محمد تقى عريان 98.38  
سعاد نصار منصور أبو لبقه 8١.9٠  
سماء خالد راشد الرقدان ٢٤.93  
شدن حامد عبداهلل النصر اهلل 89.5٢  
شهد حسن موسى النجار 86.88  
شوق محمد عبداهلل الزير 98.6  
طيبة مشعل سعود العبود ٤5.93  
عائشة أحمد مثال الرشيدي 9١.٠5  
عذوب هاشم أحمد الطبطبائي 88.83  
غصون أحمد محمود جمعة 8٧.8٤  
غال أحمد حسني اخلنفر 88.9٧  
غال حواس مفلح احلواس البرازي 93.8  
غال موسى سعود الطيار ٧٤.96  
غنيمة علي عبدالعزيز املفرج 98.5٤  
فاطمة أيوب يعقوب عبدالنبي صفر 66.8٢  
فاطمة عدنان حسني االستاذ 9٧.١6  
فاطمة عالء أحمد العوض 8١.٤8  
فاطمة ناصر راشد املال محمد 85.89  
فاطمة وليد عبداملجيد الكاظمي ٤9.95  
فجر عبداهلل أحمد احلبشى ٧٢.١5  
فدوى سالم عوض امان 9٤.١١  
فوز مشاري محمد العسعوسي 96.9٤  
فوز نزار بدر العبدالرزاق ٤١.95  
لطيفة عبداهلل مبارك الربيعان 9١.٤9  
ملى وائل خالد ساملني 6٤.9٧  
لولوة أحمد عبداللطيف الرويشد ٤٧.85  
لولوة عبداحملسن عبدالرحمن ١5.95  
لولوة نبيل عبداحلميد الذيب 83.85  
ليلى خالد عبدالكرمي العيدان 9٤.٢6  
لني اياد شمالن البحر 9٧.٧٢  
مرمي أحمد محمد تقي عريان 63.٧٢  
مرمي أحمد عبدالوهاب الصالح 98.3٢  
مرمي صالح عبداهلل البراك 68.9٧  
مضاوي طالل محمد القطان 96.9  
منيرة خالد علي اخلليفي ٢١.99  
منيرة سعود مساعد البناي 95.8٧  
منيرة طارق حمد احلبشي 88.6٢  
منيرة عادل أحمد املسعود 68.9١  
منيرة عبدالرحمن مصبح احلزمى 85.5١  
منيرة عبدالوهاب محمد النجدي 93.99  
موج فارس عبداهلل املويجد املاجد 9٢.9٧  
نظيره فوزي خليفة العسعوسي 93.9١  
نور عبداهلل بدر العنجري 83.5٤  
نورة عادل سعد اجلناع 9٧.٧٤  
نورة فواز جاسم بودي 83.56  
نورية عبدالرحيم عبدالكرمي 98.5٧  
هاجر مهدي سلمان إبراهيم 8٤.١١  
وهج طارق محمد البصيرى ٤٤.93  

الفجر اجلديد االهلية الثانوية للبنني 

أحمد حسني أحمد محمد أحمد 9٤.٧6  
إبراهيم خليل إبراهيم األحمد 9١.١8  
إبراهيم محمد عبود خلف العيسى 66.9٠  
ابو طالب داود درويش البلوشي ٧9.3١  
أحمد حسونى حسن عويص 9٠.٤8  
أحمد حسني الفنتش 5.9٠  
أحمد محمد  احلسن 96.9١  

أحمد محمد حسن األحمد 88.5  
اسماعيل محمد هلول محمد ٠5.88  
بدر جمال خليل العليان ١3.89  
بالل حسني احملمد العلي 8٧.8٠  
جراح حامت العبداهلل ٤8.86  
حسني خالد عطية حولي منصور ٢٤.85  
حسني محمد حسني العويص 8٤.١  
حمد علي احلسني 88.6٢  
حمد محسن احلمد 3٧.8٢  
حمود مشعل عيد فهيد احلتيته 3٢.9١  
خالد دهيم حسن ربح ٠8.٧8  
خالد عايض طلق فالح املطيري 83.63  
خالد عدنان اللطيف 8٤.٢9  
خالد مصطفى محمد متولى علي 83.6٧  
رجا حسن العبد8٤.٧8  
سعد سمير كويد مسير 8٢.8٠  
سلمان حمد عودة جحيل العنزي 3.8٤  
سلمان خالد سلمان ساهر ٧6.86  
سيف رافع السالم ٠3.89  
صالح حسن حسني ١١.88  
صفوك شعبان البري ٧٤.٧٤  
ضاري محمد شقير محمد الرشيدي 89.8١  
طالل محمد املنفى 9١.٤٢  
عاصم عبده عبدربه السكري 5١.9٠  
عامر إبراهيم الثامر ٠٢.٧8  
عبدالرحمن جاسم سعد جعاز ناصر 9١.٧6  
عبدالرحمن خالد محمد خلف 96.86  
عبدالرحمن خليف حسني العلي 9٢.٠9  
عبدالرحمن محمد عبدالفنتش 85.86  
عبدالرزاق حمود الدخيل 3.9٢  
عبدالعزيز راكى املوسى ٧.86  
عبدالعزيز عباس عبيد البندر ٧.86  
عبداهلل إبراهيم عبدالنبي حسن 5٧.9١  
عبداهلل سالم ضاحي سلمان 8٧.٧3  
عبداهلل سعد مجبل املطيري 9٠.٢٢  
عبداهلل صالح حسني العبد٢5.٧5  
عبداهلل عبدالهادي جميل سالم ٢5.85  
عبداهلل لطيف شخيور دهش فرج 88.95  
علي حميد إبراهيم احلسني ٢8.89  
علي حميد شايع جبر ٧١.١5  
علي عبدالهادي جميل سالم محمود 8٢.8٤  
عيسى علي الرمضان 9١.9٧  
غامن علي اخللف ٢١.٧5  
فادى معيوف حسني 8٠.٧5  
فارس محمد السالم 6١.8٧  
فهد راكي املوسى 88.5  
فهد علي األحمد ٧8.98  
فيصل جاسم العلي احلمد ٠٧.95  
قاسم محمد علي اسهيل 96.93  
الفي فيصل خالد املطيري 8٧.٤9  
مؤيد محمد احملمد ٧5.63  
مبارك هالل شيحان احمليمد اخللف ٧٠.٤٤  
محمد أحمد الكطنان ٧9  
محمد أحمد شهاب أحمد الشمري 8٢.٧6  
محمد حسني علي األحمد 8٧.٧8  
محمد خالد سليم 9٢.١٢  
محمد عبداهلل احلاجي 8٤.٢5  
محمد عطا اهلل عكاب الزوبع 8٧.8٢  
محمد فرحان جدعان خميس العنزي 8٧.٧١  
محمد محمود احملمود 9٠.٤٢  
محمد ناصر محمود مدني 95.6٧  
محمود حسني اخللف العيسى ٧٤.٠٤  
مشعل صالح محمد الشاحوذ ٧٧.١3  
مشعل محمد السالمة 89.8  
مشعل محمد موسي الشهاب ٢٤.83  
مهدي علي حسن عبداهلل الصباغه ١٤.٧9  
يعقوب عدنان حمود حريش 8٢.9٠  
يوسف مزروع عبدالواحد ١١.96  
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أبرار خالد الرفاعي 96.56  
احالم منصور حريري 69.9٤  
اروى علي محمود عبدالعزيز خاطر 9٢.٤8  
اريج عادل صبحي اليوسف 5٧.9٧  
إسراء موسى محمد القداح 53.9٧  
أسماء محمد عكلة 98.65  
آمنة محمد فيصل كوسه ٢١.85  
أميرة صالح الهاشمي ٠٧.69  
إميان حمش العنفاش ٧9.9١  
ايه أحمد نوشاد خيراهلل 68.6٢  
بانة شفيق حسن الكيال ٤٧.99  
بتول خلدون خليل العدوان 55.9٤  
بسمله سعيد محمد احلسيني ٠6.95  
بشائر عبود سميط 9١.١٢  
تسنيم اكرم صادق صابر علي 9٤.٢  
جمانة خالد سيد محمد محمدين 9١.٢6  
حسناء عبداللطيف عبداهلل محمود ٤.٧9  
حال زياد صبحى سالم النجار 95.9٧  
حال فراس عبدالرحمن 5.9٧  
حنان مخلد حضيري الشمري 6٧.9٢  
حنني وليد دعيج خلف 89.3  
حوراء عباس خضر جاسم 5٧.٧٧  
خديجة يحيى الشيخ ٤6.98  
داليا رامي علي عبدالعزيز ناجي ٠5.95  
دانة محمد رسمى علي علي 9٧.٤8  
دانة محمد ناصر الزامل 88.3٢  
رتاج عامر أحمد ابو قياص 95  
رتاج كمال فخرالدين شفيق الغزولي 98.88  
رحمة محسن السيد أحمد 85.8  
ردينة محمد طه اسماعيل طه 96.35  
رغد حسن سالم ٠8.95  
رنا أحمد علي عمران 98.3١  
رنا خالد تهامى محمد علي 9٧.١3  
رنان رمزى محمود السحار ١١.99  
رهف بالل قده 88.8٠  
رهف ممدوح حامد حسن 86.9١  
روان زهير خليل عبداهلل ٤8.98  
روان محمد عبداللطيف اخليرات 3.8٠  
روان محمود السيد الغريب 98.3٤  
ريان أحمد احملمد 58.8٤  
ريان غسان سميح زعبالوي 6١.9٤  
رمي شعالن عبداهلل الشمري 8٤.٢6  
رمي محمد انور حمدان 53.9٧  
زين ماهر عبدالكرمي هنان 59.9٢  
زينب محمد ابو بكر علي 9٧.٠8  
ساجدة يوسف السماره 5٧.9٢  
سارة جاسر محمد سليمان ٧8.5٤  
سارة خالد علي ٧٠.٢8  
سارة ذيب أحمد إبراهيم أبوالعوف 38.9٧  
سارة محمد نورالدين احلريري ١١.98  
سارة نصار غضبان 9٢.٧٤  
سلسبيل سعد دغيم ظاهر 88.99  
سميه حمود خلف العنزي ٧٧.85  
شاهيناز علي محمد علي عبداجلواد 38.9١  
شدو غالب كامل عمارنه 99.3  
شفاء محسن السحري ٧9.99  
شهد زكريا علي عبداحلليم عبد9٧.٠5  
شيخة عماش السالم 59.9٤  
شيخة محمد جاسم دفار ٧9  
شيماء حمود خلف العنزي 8٧.٢6  
شيماء عابد اإلبراهيم 98.86  
طيف بدر محمد 5١.8٤  
عائشة سالم جواد الطائي 86.6٧  
عبير سعيد السيد عبداملطلب ١٢.98  
عال أحمد محمد عادل إبراهيم 98.63  

عال عماد عبدالقوى حسن ٧٧.96  
عهد خليف العلي احمليمد 8٤.١6  
عهد مأمون عمر الزبدة ٤٢.99  
عهد محمد النابلسي 8٤.٠٢  
غالية إبراهيم التركي 8٤.8٧  
غدير محمد بسيس الفريح 6٧.٤  
فاطمة عبداهلل كنش شمري 9٧.٤٧  
فاطمة محمد جابر جديع 5.8١  
فرح ذيب علي شحادة ٢١.95  
فرح يوسف صالح خلف سالمة ٤9.98  
فريدة حسام عبداحلميد املوافى 95.99  
كريستينا رائد مقلد 5٤.9٧  
كوثر أسامة أحمد القداح 3٢.8٤  
كوثر ناصر عبدالسيد مامو 6٧.١  
لوجني علي صيوان ضاحي ٧5.98  
ماسه مصطفى اخللف 8١.٠١  
مروه جمال احلريري 93.95  
مروه محمد مطرب  العنزي 8٧.٢  
ملك عبدى محسن زين الدين 99.65  
منار عايد جاسم اجلدي 9٠.٤6  
منة اهلل حسام الدين سمير توفيق 9١.١6  
مها إبراهيم مصطفى زايده 88.63  
ميرنا أحمد فكرى أحمد عثمان 9٤.٤١  
جناح غسان حسون 9٧.١8  
نرمني قاسم العياش 86.8٢  
نهى أحمد عبدالرحيم حسن إبراهيم 99.8١  
نور عادل محمد صالح 95.96  
هاجر أمين محمدالهادي أباظه 99.8  
هاجر عبدالعال محمد عبدالعال ٤٢.96  
هانيا مجدى بشير عبدالعزيز 55.9١  
هبة عبدالعال محمد عبدالعال 6١.9٤  
هدى أحمد علي العنزي ٠6.98  
وعد حسن سالم 8٧.٤٧  
وعد صالح لواخ 83.6٧  
يارا محمد حسونى 8٧.١٤  
ياسمني السعيد عبدالعال السعيد 98.58  
مينى محمد عبداملؤمن مصطفى 98.6١   

الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أنس حسني العدامه 88.3  
إبراهيم اسماعيل االعرج ٧8  
إبراهيم محمــد إبراهيم محمد البلتاجى   

9٤.٠5
إبراهيم مطلب العلي 69.8٤  
أحمد حسام عبداملنعم محمد 95.9٢  
أحمد خالد سعدي رباع ٧٠.٧١  
أحمد خليل إبراهيم املصرى ٧٤.٢  
أحمد رامى علي محمد فيصل ٤٧.93  
أحمد عبدالرجال كيالني أحمد 9٤.٢  
أحمد فرح عينيه ٧٧.٢3  
أحمد مازن قضمانى 5٤.٧٠  
أحمد محمد اإلبراهيم ٧9.3  
أحمد محمد حلمي جري جاسم 9٤.٢9  
أسامة جابر ابو سالم 9٢.١٢  
ايهم محمد املطلق 69.5٢  
ايهم محمد سانتياجو محمد ٧5.3١  
بدر ميرزا محمد محمد 35.٧٠  
بدر ناصر مسعود ٧٢.٤٤  
بشار موسى الزعبي ٢8.85  
بشر علي اخللف ٧٧.٠١  
تركي عواد فالح حمود الشمري 36.8١  
جابر أحمد العسكر 8٢.6٤  
جاسم محمد احملمود 66.9٢  
جراح بدر الزعبي ٤5.93  
جمال معني محمد منير 3٢.6٧  
حسني علي عبدالرزاق 95.3١  
حمزة قبالن جابر سلمان ٧9.95  
خميس بالل خميس عبدالرحمن سالمة   

9٢.5٤
راشد سعد عبداهلل مسلم 6١.٧9  
سائر بسام رحمة 9٠.٠٧  
سمير ســمير محمد عبدالعزيز املليجي   

98.93
سوار منتصر الغامن ٤3.86  
سيد رحمن رستم 6٢.٢١  
شايع فيصل شايع صبار ٤9.83  
ضاري محمد عطا عيد ياسر 66.99  
طارق أحمد جوير ٧8.85  
طالل يوسف زراقط 93.8٧  
عاصم اياد توفيق علي ٧8.66  
عباس ساير مرداس بزان 63.3١  
عباس عزت احلريري 95.6١  
عبدالرحمن حسن محمد أحمد داود 96.55  
عبدالرحمن شفيق النساف ١6.٧5  
عبدالرحمن مزيون علي عبدالشافي ٤١.98  
عبدالعزيز ضيف اهلل لفتة سفيح 9٢.١8  
عبداهلل صالح جبر قحطاني 9١.٧٢  
عبدالهادي راشد جاسم شهاب 98.٧٠  
عبدالرحمن أحمد محمد 93.٧٠  
عبدالرحمن زهير محمد الفتيح 3٤.6٤  
عبدالرحمن علي غضبان عبدالرحمن ٧٧.١3  
عبدالرحمن عويد عكله 88.5٤  
عبدالرحمن محمد محمود السحار ٧١.٠8  
عبدالرحمن مهند سعيد عيناوي ٠8.98  
عبدالرحيم طارق الزامل 8٧.٠6  
عبدالعزيز علي عطا عيد ياسر ٧8.٧9  
عبدالكرمي أحمد عثمان ١5.66  
عبداهلل حامد احملمود 85.9١  
عبداهلل سعود مطلق عبداهلل ٧9.٧9  
عبداهلل عالء حمدى طاهر ابوخرمه 88.9٢  
عبداهلل عمر السحلى ٧6.96  
عبداهلل محمد ناصر الزامل 6٧.٤٢  
عبدالهادي فتاح خالد ٢١.69  
عزيز جاسم الكريف 68.8١  
عصام محمد محمود عبداهلل 58.8٢  
عالء محمد متولى محمد حجازي 9٧.٢6  
علي سلمان عبداهلل دخيل 9٤.٧١  
علي طارق عواد سمير فوزان ٧٤.٢  
علي عبدالعزيز حنون مرهج ١8.89  
علي عدنان علي محمد ٧3.9٤  
علي عماد نعمان محسن 3١.٧١  
علي فهد سعد عجمي 8٤.٤  
عمر ثائر العجاج 8٠.١٢  
عمر حمدان محمد نصير ٧.96  
عمر رضا حامد عبدالهادي 99.93  
عمر عمادالدين محمد حسن علي 6١.9٧  
عمر وليد القداح ١١.96  
عمران عبدالرحمن العيد احملمد ٧٤.٤3  
عمرو أحمد كمال البدوي مصطفى 88.9٢  
عيسى يوسف زراقط ٧8.83  
فائق محمد فايق عبداحلميد وافى 95.56  
فارس محمد توفيق عبداملنعم 99.5٢  
فاروق عمر القزق 9٤.٢3  
فهد جاسم عبداهلل اخلالدي 9٠.٧٧  
فهد فالح اليوسف 8٠.٢8  
فيصل ناصر الشالل 88.96  
كرمي محمد عبداملجيد البيلي ٧٤.98  
ماجد اعبيد املطلق ٤٢.99  
ماجد نضال خليل الغالييني ٧6.6٧  
مبارك حسن جاسم غاوى 69.35  
محمد السيد محمد أحمد منصور 68.33  
محمد بركات اجلاسم 9٤.٧٠  
محمد حمد إبراهيم صادق احلمادي ١5.٧6  
محمد خالد عبدالرؤف رزق ٤9.93  
محمد رأفت فتح اهلل الفتياني 99.65  
محمد سعد سالم خلف ٧.58  

محمد شعبان نبيه محمد ٤٢.٧5  
محمد عبدالعزيز البدوي ١١.85  
محمد عزالدين عباس أحمد عسيلي 9٠.٢9  
محمد علي الطيب علي ٢٢.69  
محمد فارس مختار الفضلي 3١.٧١  
محمد فاضل احملمد 6٧.٧٧  
محمد كمال املالح ٤8.96  
محمد مجيد خلف 66.3٢  
محمد محمود حسني محمد يوسف ١١.98  
محمد منار النصيرات 69.3  
محمد نشأت عزت فرج قناوى ٧٧.٠٤  
محمود عوض محمود ٧١.٠١  
مصطفى معتز مصطفى غريب ٧٤.٤  
مهيار حكمت االسعد 83.3٧  
موسى جمال زين الدين 9٠.٧8  
موسى خضر حسني ١.65  
نبيل أسامة محمد محمد 9٧.٤8  
نواف عمر محمد العبد8٧.٧٧  
هاشم محمد اديب ٤3.89  
هالل طارق ابوالسعود 83.8٠  
وليد جابر مخلوف جابر ٧٠.٧8  
وليد محمد العيبان 95.8٢  
وليد وائل فتحي مصطفى ١8.86  
يزن خالد محمد عالية 88.65  
يسي ايهاب صليب عطية 9١.٧١  
يعقوب إبراهيم العنزي ٧9.9٢  
يوسف أشرف أحمد 99.3٤  
يوسف حمد العبداهلل ٧8.68  
يوسف محمد عطية محمد ابو   

غيط ٧8.6٧ 

الفردوس الثانوية للبنات 

أريام فراج حسن اجلعيدي 8٠.١  
أسماء حمدى محمد ٤8.86  
آمنة محمد بطاح الهبيدة ٤٧.85  
أميرة عيد ظاهر الرشيدي ١9.86  
أنفال شاعى ماجد 68.8٢  
أنوار ثاني سعود ٧8.68  
أنوار علي عدنان محمد ٧٢.١6  
إسراء خالد محمد 8٧.٢5  
البندري سطام سعد ٠6.96  
اجلوري فاهد املطيري 9٢.٧6  
اجلوهره سعود فالح ٠3.98  
إميان غامن ملفي احلربي ٢.93  
بشاير فهد الرشيدي 93.53  
تهاني رشيد الرشيدي 8١.9٠  
جنان محمد املطيري 89.59  
جواهر ضاحي املطيري 8١.٤٤  
جواهر مجبل املطيري 9٤.١١  
حسنة مفرح الرشيدي 95.55  
حنني حمدان العنزي 5.9٤  
دانة محمد مهدي الرشيدي 88  
دعاء مشعل فايز العتيبي 9١.٤٤  
دالل راشد طنف املطيري ٢١.69  
دليل بدر الرشيدي 9٠.٤٢  
دميا عبداهلل اجلدعي ٢٢.٧9  
دينا محمد راشد املطيري 98.9١  
رتاج خالد احلربي ٧3.88  
رتاج عبداهلل فضي ٧٧.96  
رتاج مشعل املطيري ٧١.٧9  
رتاج مشعل العارضى 9٤.٤3  
رغد فالح حمدان املطيري ٧٤  
رهف مشعل العازمي 8٧.٤9  
ريان شاهر املطيري ١8.89  
ريان يوسف الديحاني 89.9  
رمي نايف مهنا الديحاني ٧٢.٤٢  
رمي نواف حربي املطيري 9٤.٧٧  
رمي يوسف العتيبي ٧5.88  
رميا ناصر احلميداني 9٢.9٤  
سارة طالل اخلميس 85.8٢  
سارة فرحان العجمي 98.35  
سارة محمد عبداهلل 98.59  
سارة ناصر العتيبي 88.69  
سعاد حمود نزال العنزي 93.9١  
سعاد فهد بندر الدويش 68.95  
شاهه سعد املطيرات 88.88  
شروق عايد عبداهلل 5٤.9٠  
شهد مبارك مليح 9٠.٢8  
شيخة حمير سالم 65.9١  
ضياء مهاوش العنزي ١٧.86  
عائشة طرفي الشمري 88.8٢  
عائشة فهد املطيري ٢9.٧5  
عالية فيصل ضيف اهلل ١٤.85  
عايشة محمد دخيل 95.63  
عبير ناصر شباب ١5.95  
غدير رحيم عوض ٧١.٢6  
غدير صالح علي املطيري 85.35  
غال أحمد عبداحملسن 9٢.١6  
فاطمة جاسم املطيري ١5.88  
فاطمة مشعل املطيري 9٢.٢٤  
فجر ثامر الضفيري ٧3.89  
فجر نهار عايد اخلالدي ٢5.95  
مرمي حسني علي املطيري 9١.9٢  
مرمي فيصل الرشيدي 98.93  
مرمي مثعي مفرج املسيلم 53.9٢  
مزنة مصلح اخلصيوى 9٧.٠3  
مسلمه عوض الرشيدي 9٧.٠٧  
مشاعل أحمد الرشيدي 93.86  
منار ماجد املطيري 9٠.٤9  
منال مانع اجلرمان 8٧.١3  
ميعاد أحمد الرشيدي 86.5  
نور جمال مفرح الشمري 3٢.٧٤  
نورة بدر علي العدواني 93.83  
نورة عرميان مهل هادي 36.9٧  
هاجر فالح حامد العتيبي 85.8  
هاجر ناصر البغيلي 8٧.٢3  
هيا عادل فالح الرشيدي 9٢.٧5  
وسن هابس بدر املطيري 3٢.9٧   

الفروانيه الثانوية للبنات 

أريج أحمد هايف الرشيدي ٢9.96  
أسيل عبدالعزيز حمود املطيري 98.66  
آالء علي درغام عبداملجيد 9٧.٢  
آية محمد محمود عبدالتواب 95.85  
آيه عصام عبدالودود إبراهيم 99.8١  
آيه محمود عبداهلل حسب النبي 99.68  
اخالص عبدالرزاق ظاهر عبدالكرمي 96.٧١  
اروى أحمد سعد غالب 99.83  
إسراء حسني املرعى 95.3٢  
إسراء مختار إبراهيم عبداهلل ٢١.99  
أسماء صالح حسن عبدالفتاح محمد 99.5٢  
أسماء وائل سمير عبدالفتاح ٧٧.99  
االء السيد محمد السيد عماره مكرم ٢٧.98  
االء محمد البكور 8٧.٠8  
امنيه محمد حسن عبدالراضي 99.65  
اميرة عبدالستار عبدالعظيم الفقى ٧3.98  
أميرة محمد السيد محمد ٢٧.95  
ايثار عرباوي جوده محمود علي االرضي   

8٤.9٧
إميــان محمد محب خاطــر محمد خاطر   

99.٤9
بســمله إبراهيم ممــدوح خليل البداوى   

96.85
تسنيم محمود الضاهر 93.6٤  
جنه محمود فتح اهلل محمود 99.5٢  

جنى تامر سعيد زكي فايد ٠6.96  
حكمت عبدالفتاح محمد الهادي عبدالغفار   

عامر 99.9٢
خلود بدر علي السرحي 9٤.١  
داليا أحمد شعبان عبدالوهاب ٤6.93  
دانة بسام مصطفى صالح ٢١.96  
دانة علي رئيسى سرحدى ٧9.٧3  
دانة فارس مبارك الشيتان 95.65  
دعاء أحمد محمد أبوعجوه 9٤.٠6  
دميا نايف علي املطيري ١٧.93  
دينا جمال حافظ محمد البلك ٤9.99  
رؤى عبدالغنى شعبان ابوالعنني ٤8.99  
رتاج عيسى علي القابندي ٧3.95  
رتاج محمد فريج البناقي 69.8١  
رحمة أحمد عبدالقادر عبدالقادر 96.88  
رحمة رافت السيد محمد 85.9٧  
رغد سلطان مزعل ثامر 6١.9٤  
رغد صبرى السيد محيسن ٢.98  
رقية سيحان علي وبران السيحان ١٢.88  
رنا أحمد محمود عبداملجيد 9١.8٧  
رنا حمدي عبداحلميد محمد 99.5٤  
رنا عادل مغربي البيطار ١.99  
رهف خالد مبارك الوطري 35.9١  
روان أشرف محمد حسن علي 98.6٧  
روان أحمد إبراهيم أحمد ٧٧.99  
روان رافت السيد 98.55  
روان فتحي محمد سالم ١8.98  
رمي طالل صالح العيفان 9٤.٢9  
رمياس فواز مطرود احلربي ٠3.93  
زينب إبراهيم خميس الناصر 9٧.٠٤  
زينب عادل أحمد محمود شمس 6٧.9٤  
سارة محمد فارح سمنتر ٧٢.98  
سارة اشرف عيد خليل 98.5٢  
سارة عبداهلل متعب العجمي 8٧.٧٧  
سارة عالء سمير محمد أحمد ٠3.98  
سارة وليد عبدالرحيم أحمد رجب ١٠٠  
سلمى أحمد خالد محمد ٧9.99  
سما بكر عوض السيد عوض ٧8.99  
سما محمد عوض احلربي ٤9.98  
سماء سمير محمد رمضان علي ٢9.99  
شروق وجدى توفيق أحمد ٢٤.99  
شهد أحمد عبدالسميع البسيونى 99.5٧  
شهد ايهاب محمد النطاط ٠5.99  
شهد سعيد إبراهيم الغول ٢١.99  
شهد صالح السيد عبدالسالم محمد 99.8٢  
شهد عبداهلل السيد علي عبدالسالم 95.55  
شهد محمد عبداحلميد عبداحلميد ٢١.96  
شهد مصطفى أحمد علي عبداملهدي 96.6٢  
شهد منذر عبدالرحيم العقيل 99.5١  
شهد ناصر عبدالنبي اسماعيل السيد 98.6  
شهد نواف محمد اإلبراهيم 99.3٧  
شهد وليد عبدالعظيم جميل 99.5٢  
شوق صالح محمد العتيبي 8٤.9٠  
شيخة طالل عبداحملسن الغالب ١.83  
صاحله محمد خميس العلوية 86.9  
صيتة خالد صقر اجلمهور ٢٢.99  
ضحى صبرى أحمد أحمد 95.88  
عايدة عاطف زكي الشناوي ٢5.٧3  
عبير عبدالرازق نعيم أحمد ١.98  
عبير ماهر الزعبي 93.3  
علياء ضياءالدين إبراهيم شادي ٧6.99  
غرام وليد عبداملجيد سالمة ٤9.99  
فاطمة عادل أحمد محمد شمس ١3.95  
فجر بندر حابس املطيري ٤6.95  
فجر فيصل فهد املطيري ٤5.98  
فرح حسن الغزاوي 99.69  
فرح خالد حمود العدواني ٧6.6٧  
فرح عاطف إبراهيم ابو شادي ٠9.99  
فنر ناصر حمد الشبال 89.9٤  
كرمه هاني محمد زقزوق ١8.98  
لوجني محمود سعيد محمود 8.9٤  
لورا بندر سماح الرشيدي 98.8  
ليلى إبراهيم عبداللطيف خيال 99.55  
مروة مدحت أحمد راغب رمضان 69.9٧  
مرمي حمد برغش الظفيري ١٧.85  
مرمي سعيد راضي عامر 9٧.١8  
مرمي عباس امير ابوزيد ٢9.99  
مرمي عماد محمد السحيتى 96  
منة اهلل سمير مدحت امني 99.33  
منة اهلل محمد أحمد أحمد عريبه 9٧.٧١  
منى وليد محمد السعيد الغراب ٢3.98  
منيرة سالم مهنا الغريبه ٠3.95  
موضي بدر محمد صويان 9٧.٢8  
موضي عدنان مشعان املياس 35.8١  
موضي ماهر محمد الغنام 6١.٧6  
مى رضا مصطفى شحاته 58.9٧  
نداء حمادة يوسف عبداهلل ٤١.99  
ندي اسامة فاروق عقيل 98.69  
ندى البسيوني صابر اسماعيل ٢٢.99  
ندي عدنان عبداملطلب أحمد البهوتي ٢٧.98  
ندى محمد املغاورى النجار ٧6.99  
نرجس أسامة عبدالفتاح أمام 96.33  
نور خالد عبدالقوي عبداخلالق ٧9.99  
نور محمد عبدالوهاب أحمد ٧٧.98  
نورهان سامي عبدالغني عثمان ١5.99  
نورهان هشام محمد إبراهيم 99.6١  
هاجر كامل انيس عبداهلل 99.3٧  
هدى صالح معوض حسني رمضان 9١.٠6  
هيا خالد محمد نقشه 99.6١  
هيا سالم مبارك الراجحى 83.9٤  
وئام أسامة محمد السيد محمود 96.9٧  
والء عطية عبداملنعم غريب 99.8  
يارا وليد عبدالعظيم عبداحلليم 99.36  
ياسمني محمد سيد أحمد خطاب ٠٧.95  
مينى محمد عبدالرحمن األخرس 99.8١   

الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات 

أبرار خالد مدلول العنزي ٤٢.89  
آالء عمران نوري عبدالكرمي 5٤.٧٧  
أماني جهيم حمد الهاملي ٠٢.95  
أماني حمود حسن املطيري ٤5.95  
آمنة حسن عبدالكرمي حيدر 9٠.٢١  
أنفال غامن محمد الفيلكاوي 8١.٧١  
احلور محمد عوض املطيري 8٤.٧٤  
الهنوف ماجد محمد املطيري 8٢.١١  
ايالف جمال حسن محمد حيات 9١.9١  
ايالف جواد منصور محمد 88.6  
بشاير عوض ملفي املطيري 9٢.٧٠  
تسنيم طارق يوسف البراهيم 8١.١٧  
جود فيصل سعود سالم ٢.93  
حصة مساعد داخل العجمي ٠5.95  
حنني فهاد عبداهلل املطيري 35.8٧  
حور بدر حمود العنزي 95.58  
حور عبداحملسن عباس أحمد 9٧.٠9  
خوله سعيد إبراهيم الرشيدي 95.35  
دارين صالح سليمان حمد 8٠.٧5  
دانة نواف غازي املطيري 95.٧٠  
دالل عبداهلل ضحوي عامر ٤.88  
دالل الفي الفي الشمالى ٧9.5١  
دالل يوسف عبداللطيف الضليعى 9٠.١١  
دميا أحمد بندر املطيري 9٤.٠8  
دميا فواز متعب املطيري 8٤.٠٢  
رتاج أحمد مبارك البيدان 9٤.٧  
رتاج سعود هزاع املطيري ٠9.69  
رتاج وليد غريب محمد ٧6.88  
رغد عبيد محمد العصيمي ١٤.98  

رغد ماجد عبدالوهاب الدليمى ٧٤.٤٢  
روان أحمد عقاب املطيري 88.99  
روان خالد علي ابو شيبة ١3.89  
روان خالد فجر العتيبي 59.9٧  
روان ضاوي مطر الديحاني ٠٧.88  
ريان خليفة حسني القطان 8٢.9٤  
رمي عبداهلل فرج القطان 9١.١٢  
رميا ثامر هايف امليموني ٤٧.86  
زهراء طالل جعيدان العنزي 96.63  
زهراء علي يعقوب حسن علي 86.9٠  
سارة عوض عبدالرحمن املطيري 8٢.٧6  
سارة متروك ساير املطيري 8١.٧٧  
سارة محسن عبدالرحمن املطيري ٢١.96  
سارة محمود محمد سعيد ٧8.96  
سعاد عادل عبداهلل الزوير 86.88  
ســليمان    حيــدر  ســكينه 

الوصيبعي 95.8٤
سميه محمد عبدالواحد الفيلكاوي ٧5.9٧  
سندس حسني محمد الكندري 88.5  
شروق فهد رجب الدالمه 8١.٧9  
شهد مشاري صالح السبيعي ٢3.93  
شوق حسن سعد الرشيدي ٧9.63  
شيخة طارق إبراهيم الهاجري 83.99  
شيخة عبدالعزيز محمد الثويني ٧١.٠3  
شيخة فوزي راشد احملمد ٧3.39  
شيخة محمد مطلق السبيعي 85.99  
طيف خالد عبداهلل كنكوني 88.9١  
عائشة سالم ربيع اليوحة ٧٤.١  
عالية عبداهلل عبدالكرمي البحوه 9١.١  
علياء علي فراج الركيبي 33.9٧  
عهود نبيل صالح مسيعيد ٧٢.٧5  
غال خالد فهد املطيري ٧9.53  
غال سعود عبدالرحمن الوعالن 5.8٧  
غال فايز حمود املطيري 83.99  
فاطمة جابر علي الهولى ٤5.99  
فاطمة جعفر حسن الهاشمى 6٢.9٢  
فاطمة عبدالرحمن الكندري ١5.95  
فاطمة فالح الفي جزاء 88.39  
فاطمة نصيب موسى نصيب ٧6.83  
فجر فهد سحاب املطيري 83.9٢  
فرح صالح خالد السوارج ٧٧.89  
فرح موسى محمد مطلق الدغيم 9٢.8٢  
لطيفة سعد عماش العنزي 9٢.٧٤  
ليلى علي أحمد محمد الكندري 6٧.8٤  
مرمي أحمد سعود الرشيدي 99.9٠  
مرمي شامخ التويخ الرشيدي 9٢.١3  
مناير بدر نافع الدملاني ٤.69  
منيرة زيد مناحي العتيبي ٢3.66  
منيرة عبيد محمد املويزري 69.8٧  
منيرة محمد ناصر احليان 88.6  
نور أحمد اسماعيل احلداد 9٢.٤9  
نور عبدالرحمن عيسى مبروك ٠١.٧3  
نورة زيد عوض املطيري 8٧.٢5  
نورة محمد إبراهيم الدوسري 9١.9٧  
نورة محمد هالل الديحاني 6٢.9٧  
نوف حمدان جاعد العتيبي ٤٢.96  
هاجر سلطان خالد املطيري 6٢.9٧  
هبة عبدالوهاب أحمد محمد الكندري ٠٧.95  
هدى عبداهلل ضيدان العارضي ٠3.98  
هدى محمود أيوب محمد 99.3٤  
هديل أحمد كرم علي ٢١.88  
هال هادي مضحي العنزي 8٢.٤8  
هنوف فيصل فالح الديحاني 86.93  
هيا أحمد سعيد العدواني ٠3.99  
هيفاء مبارك عبداهلل العازمي ٤٢.٧3  
ورده خلف جاسر املرد ٧٠  
وضحة نهار عبدالهادي املطيري 93.88  
وضحى خالد عبيد العصيمي 93.8٢  
وهج صنيتان متعب املطيري 3٢.9٢   
  

القبس االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد سعيد أحمد القوقا 65.3١  
أحمد عصام اسماعيل الفار 93.6٧  
إبراهيم طارق إبراهيم كنعان 86.59  
إبراهيم محمد علي محمود 8١.٢6  
أحمد عاكف حسن غلبان 6٧.١8  
أحمد عبدكطمير 9٧.9٠  
أحمد كمال عارف علي 8٧.١  
أحمد محمد حسني 93.85  
أسامة محمود أحمد القرع 9٢.9٠  
اليان  ساعتجى 6٤.9٧  
امرؤ القيس موسى شبيب 96.9  
امير سليم محمد املصرى ٧3.89  
بدر يوسف اخلضر ٠6.96  
بالل زياد السليمان 58.8٧  
حسام خالد العجان 8٠.٤5  
حسن حسني غملوش 3٢.٧٧  
حسن علي عيسى ٧١.٠8  
حسن محمد املوشلى ٧8.3٢  
حمزة محمود عيد 59.8٧  
حمزة وسيم واصف ناصر 96  
خالد خليل محمود حسني 93.8٧  
روضان عبدالعليوي اجللود 6.8٢  
سيف حسام فرج محمد فرج ٠5.96  
صالح إبراهيم راتب اخلليل ٧١.٤٧  
عادل علي العمري 85.9  
عبداهلل علي عبدالعزيز طه 39.٧٤  
عبدالرحمن أحمد محمد 83.8٠  
عبدالرحمن امين حسني القرعان 6١.٧٠  
عبدالرحمن عامر علي العامري 69.5٤  
عبدالرحمن فهد أحمد عبدالرحمن 85.5٢  
عبدالعزيز بشار أحمد شبيب 53.6٧  
عبداهلل خالد احلريري ٤6.٧6  
عبداهلل عيسى ارشيد 35.٧٠  
عثمان النولي ٧٧.١5  
عصام زكريا االسعد ١٧.99  
عصام محمد البب 8١.٧8  
عالء عبدالرزاق العبداهلل 35.8٠  
علي أحمد عبدالرسول الباذر 3٧.6٧  
علي خالد شيخ حامد ٧٢  
علي خالد علي ابواخلير ٤5.96  
علي عويد عبيد عنتيت 89.56  
عمر زياد السعدي ٢3.٧6  
عمر سامي محمدمحمد العاصي 58.٧٠  
عمر عدنان محمود ٧٧.٧9  
عمر محمد ابوحوران 68.66  
عمر نواف علي مندى ٧٤.٤  
عمران محمد جابر ناجي 8٠.٤٧  
عمران مصطفى احلريري ٧٢.٢8  
غالب بالل الرفاعي 8٢.٢5  
قصى خالد نواف سعد الدين ١3.٧9  
كرمي اشرف ضاهر الزهيرى 35.٧١  
كنان موسي العبود 86.88  
مارك رومانى شهيد سعيد ٧9.68  
محمد أحمد رمضان إبراهيم 8٧.٤٢  
محمد باسم حسني ٤3.٧3  
محمد حسني مكطوف الدريب 9٧.6٢  
محمد خليل محمد رجب 95.6٧  
محمد رضا طويل 9٤.٤6  
محمد رضوان موسى السراحني ٧9.6  
محمد سمير الزامل 59.8٢  
محمد شهاب أحمد قاسم 8٢.٠6  
محمد عصام علي القباني 6٧.٧9  
محمد عيسي أحمد ابوعيدة ١٤.65  
محمد مصطفى صالح ابويوسف 33.٧١  

محمد ناصر طاهر زاده 68.9٢  
محمود أحمد كاظم عويضه ١5.86  
محمود مصطفى محمود رزق 9٤.٠٧  
نادر نبيل عوض اسحاق 55.9١  
نزار مصطفى مصطفى عمرو ٧٢.٧9  
نضال رمضان احمليمد ٢.٧6  
منر محمد منر جرار ٧٧.٧9  
هاشم عبدالوهاب علي عبداهلل 65.53  
هاشم محمد حمزة ٧5.85  
همام محمد موسى محمد ٧٢.٠5  
وائل محمد أحمد هالل ٤٤.٧9  
وليد أحمد زيتالي ٤9.95  
يوسف خالد أحمد صيام 93.56  
يوسف عصام محمد حبيب 9٧.9٠   

القرطبي الثانوية للبنني 

أحمد سعد عاصي امليع 9٢.٠٤  
أحمد فالح راشد احلباج العازمي 9٤.٢9  
أحمد محمد عبداهلل العنزي 9٢.٢٢  
إبراهيم خليل إبراهيم العتيبي ٠١.98  
بدر خلف فالح العازمي 95.68  
بدر محمد علي الصقر 8٤.9٢  
بدر ناصر عالي املطيري 8٧.٤  
بندر سيف غالب املطيري 9٢.١8  
تركي حسني فالح الدوسري 8٤.9٢  
جابر طارق ملفي العازمي 9٠.٧  
حسن بندر حسن مهنا العنزي ١5.93  
حمد محمد سفر الهاجري 9٠.٧6  
حمود محمد حامد الرشيدي 96.6٧  
خالد إبراهيم صاهود العتيبي 93.5٤  
خالد محمد عواد العازمي 9٢.٧  
خالد مسعد غصاب الفضلي 9٤.٠3  
خالد ناصر مخلد املطيري 9١.١3  
راشد حمد هالل العنزي ١٧.95  
راشد صالح خالد العازمي ٠١.88  
سالم عبداهلل سعد العجمي 89.65  
سعد عمر سعد العيبان ٢6.89  
سعد محمد سعد العازمي 9١.٤١  
سعود عبداهلل سعود العازمي 95.8٤  
سعود فهد سعود العازمي 9٢.٢١  
سلمان سعد هريسان العازمي 93.68  
سلمان عطا اهلل مطر العنزي ٧5.95  
سلمان مبارك سلمان اخلرينج 33.9٠  
سليمان ماجد سليمان العازمي ١.93  
ضاري بدر ساري املطيري 9٢.٧٢  
ضاري بدر عالي الشالحي املطيري 96.85  
ضاري محمد بشير الدوسري 9٢.8٧  
طالل أحمد حسن حسني 9٧.٧8  
طالل رجا فلجى العنزي 9٢.٠6  
عايض علي عايض العازمي 9٠.١8  
عبدالرحمن عبداهلل فالح الرشيدي 89.5٢  
عبدالعزيز باسم سفاح الفضلي 9٢.٠٧  
عبدالعزيز عبداهلل علي الصقر 99.8٧  
عبداهلل حمود أحمد العنزي 9١.١٢  
عبداهلل راشد حمد املري ٧٤.89  
عبداهلل صالح عبداهلل الرشيدي 9١.١3  
عبداهلل عبدالرحمن سعود الشامري 3١.9٤  
عبداهلل علي هايف العازمي 9٠.٤3  
عبداهلل فايز حبيب العازمي ٧8.93  
عبداهلل محمد سيف اللميع العازمي 96.99  
عبدالعزيز عبداهلل ماجد خنفوس 9١.٠٢  
عبداهلل إبراهيم محمد عبداهلل ٢9.89  
عبداهلل جاسم متعب املطيري 86.9٤  
عبداهلل طالل عبداهلل العصيمي 9٢.9٠  
عبداهلل محمود ادن محمد 93.59  
عذبي زياد فهيد العازمي 88.85  
علي فهد علي العجمي 53.9٠  
عمر  صقر عويد العازمي 85.9٢  
عمر فهاد سعد العجمي 93.3٤  
عيسى خالد فالح احملجان 95.9٤  
عيسى عبيد ثاني الرشيدي ١9.88  
غازي سعدي غازي الرشيدي 9٤.٤٤  
غازي فيصل إبراهيم العنزي 9٤.٧5  
فارس سلطان مسعد املطيري 8٤.8٧  
فالح مشعل فالح الصواغ العازمي ٤6.93  
فالح ناصر سعد اخلالدي ٠١.89  
فهد سالمة عيد العنزي 63.9٠  
فهد مناحي رجا احلباج العازمي 66.9٢  
فهد ناصر راشد العازمي ٢3.96  
فيصل فراج محمد الزعبي 93.53  
فيصل محمد خالد املطيري 6٤.9١  
فيصل محمد مخلف العنزي 3٢.9١  
مبارك راكان مبارك العازمي ١6.89  
مبارك سعد مبارك الهيلع ١5.89  
مبارك محمد عبيد اللميع 9٤.٤6  
متروك عبدالرزاق متروك العنزي 9٢.9٢  
محمد أحمد جابر اخلشم 9٤.١٤  
محمد جاسم محمد العازمي 38.9١  
محمد حمد زيد راكب ٤9.93  
محمد راشد ثامر الهاجري 63.9١  
محمد سعود عايد العازمي 88.56  
محمد عبداهلل سالم الرشيدي 5.9٤  
محمد فايز رشدان الهمشى 56.9٤  
محمد فهد محمد العازمي 89.3٢  
محمد فهد مرزوق العازمي 96.63  
محمد نزيه أحمد شعالن 99.98  
محمود محمد محمود امان 99.96  
مزيد خالد سعران املطيري ٧5.93  
مسلم عبدالرحيم مسلم الرشيدي ٤.93  
مصلح سالم مذكر العجمي 86.58  
منصور حمد منصور العازمي 9٤.٢5  
مهدي فهاد محسن العجمي 9٢.١  
موسى مطلق خميس العازمي ٤8.93  
ناصر خالد محمد مطلق العتيبي 96.6٧  
ناصر دوخى غالب املطيري 9١.٢3  
ناصر فهاد سعد العجمي 93.59  
ناصر مشعل مطلق العازمي ٤٧.89  
نايف نوار مانع العتيبي 95.9٢  
يزيد منصور سليمان الديحاني 9٢.٠١  
يوسف سالم مجبل العازمي 9٢.٢١  
يوسف محمد علي الرشيدي ٠3.89  
يوسف محمد عيفان العازمي 9١.9٢  
يوسف محمد يوسف طالب 9٠.٤٧  
يوســف مصطفى صالح الدين الدييهى   

 99.9١

الكندي الثانوية للبنني 

أحمد خالد هادي الشمري 3٢.9٠  
أحمد عبداهلل محمد املطيري 9٢.٢٧  
أسامة إبراهيم محفوظ الرشيدي 6٢.9٠  
إبراهيم محمد فتحي غنيم 9٧.١٧  
أحمد رضا ابو الفتوح أحمد حيدر ١6.99  
الوليد خالد علي الرويله 9١.٢٤  
برجس احلميدي اسماعيل اخلالدي ١8.93  
تركي نايف فدعس العازمي 9٢.٠١  
حمد خالد حمد العتيبي 83.39  
حمود نواف شالح العتيبي ١٤.86  
خالد أحمد ناصر العتيبي 9٧.٢٢  
خالد حمد محمد الهاجري 8٧.١٢  
خالد سعد فهيد العجمي ١٤.89  
خالد غازي جهز العتيبي ٤8.95  
خلف ذعار خلف الهاجري 5٤.8٧  
خليفة يوسف مضف اجلريد 9١.٢3  
راشد حمد فهيد الهاشمي العجمي 9٠.٤8  
راشد سعد سالم الهاجري 9٢.١6  

رشيد محمد رشيد الهاجري 89.88  
زيد خالد باتع العتيبي 9٠.١١  
سعد خالد عويد الرشيدي 33.8٧  
سعود محمد بداح العجمي 9١.٤6  
سعود محمد سعود العجمي 8٢.9١  
سعود محمد علي املري 8٧.١5  
سعيد هادي إبراهيم العجمي 89.83  
سلمان أحمد محمد العازمي ٠5.88  
سلمان جهز معيض العتيبي ٠6.95  
سيف محمد سيف الهاجري 8٧.٤  
صباح ناصر عايد املطيري 9٤.٤٢  
طالل نايف باتع العتيبي ٤3.89  
عبدالعزيز عبداهلل خالد الهاجري 9٢.٤٤  
عبداهلل راجح مبارك الهاجري ١.89  
عبداهلل سعد مسلط الهاجري 9١.٠6  
عبداملانع ناصر خدام العتيبي 38.8٤  
عبدالهادي فيصل عبدالهادي الهاجري 88  
عبدالرحمن رأفت فاروق عبدالقادر ٠5.95  
عبدالرحمن هزاع 9٤.٠5  
عبدالعزيز تركي براك زبار 3.9٤  
عبدالعزيز عيد علي العنزي 58.9١  
عبدالعزيز ناجي خالد بن بادي 93.83  
عبداهلل  عبدالوهاب ٢١.96  
عبداهلل خالد عبدالعزيز العتيبي ٠٤.89  
عبداهلل مشعل بالل الهاجري ٠٤.86  
عثمان عبدالعزيز سالم املنصوري 95.68  
عذبي طالل عبيد العتيبي ٢١.88  
علي عايش عماش العازمي 63.9٤  
عمر أحمد محمد الهاجري 9١.8٢  
عمر عبداهلل حسني العنزي ١8.86  
عمر نواف عبيد املطيري 56.9٠  
عيسى متعب محمد العنزي 86.95  
غازي جاسم غازي العازمي 6٢.9٢  
غازي فيصل غازي العتيبي 96.3  
فايز سرور عايض العتيبي 8١.9٢  
فهد عبداهلل سعد السبيعي 53.9١  
فهد فالح علي القحطاني 9٤.٧5  
فهد محمد معجب الهاجري 86.58  
فهد مشاري مطر العنزي 9٢.9٠  
فهد ناصر عبدالهادي الهاجري 88.3٤  
فهيد فالح فهيد العجمي 3٢.9١  
فواز سعود نهار العصفور الهاجري 93.66  
فيحان وليد فيحان العتيبي ٢٢.96  
فيصل خالد عبدالهادي الهاجري 9٧.9١  
فيصل محمد نافع العدواني 3٤.9٢  
فيصل مطلق عايض العبيدان 93.58  
لؤى هاني رجب السيد محمد أبو يوسف   

99.89
مبارك زايد محمد الهاجري ١9.93  
متعب خالد متعب احلربي ١5.95  
مجد خالد محمد 89.89  
محمد حمد راشد الهيمس املري 3٧.8٤  
محمد طالل سعيد بن سيف ٤5.89  
محمد مبخوت فرج املري 8٧.٧8  
محمد ناصر غزاي العتيبي 9٠.١٢  
محمد ناصر نهار الهاجري 88.69  
مشعل دعيج صقر العتيبي 96.8٠  
مشعل عجاب صالح العتيبي 88.93  
مطر فهد مطر العنزي ٧٧.٤6  
معاذ خالد محمد عويهان العنزي ١١.95  
منصور فيصل منصور الدوسري ٢.93  
ناصر أحمد حوران املرزوق ١٧.83  
ناصر سالم ناصر الهاجري 6٤.9٢  
ناصر هادي شبيب العجمي 9١.١  
نايف جابر نايف العتيبي 93.38  
يوسف معجب ماجد سالم الدوسري 9٢.٤٢   

الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أروه محمد عبداللطيف عبده البنا 6٤.9٠  
أريج علي الغول ١5.96  
أسيل عامر خلف 8٤.١١  
أصايل فيصل الوكاع ٧6.85  
أميرة بالل محمد طلب ١5.٧3  
اروى حامد العبداألحمد ٧3  
اريج يحيى أحمد معمار ٢9.83  
إسراء صالح عبدالعزيز يحيا عبدالوارث   

96.٧3
إسراء عبدالسالم احملمود 89.98  
إسراء يابر حسناوى 9٤.١6  
أسماء خليل مختار إبراهيم داود 9٧.٢٢  
أفنان رشيد محمد عودةاهلل ١.88  
أفنان صالح أحمد البطي 5٧.9٤  
آمال إبراهيم سليمان إبراهيم سليمان ٤.96  
اميمه محمد احلمصى 85.9٢  
أمينة زيدان محيمد الطه ٧9.39  
ايه ياسر العبداهلل 9٢.١9  
بتول سعد عبدراضي 88.89  
بتول كرمي اميري طاها 9١.٠٢  
بشاير هيثم احلسن 8٤.٧  
بشرى محمد علوان العويص 85.8٧  
بنان شعبان السيد أبو الفتح مندور ١6.99  
بيان علي خليل ٧9.53  
تسنيم رأفت الرفاعي 88.83  
تيســير محمد رجب ابواحلســن موسى   

93.83
تيماء زكريا الرفاعي 9١.١3  
جمانة محمد أسعد عبدمراد 9٠.٧6  
جهاد عبدالرحمن إبراهيم عبدالقادر ٠٢.99  
جورجينا عادل نعيم حبيب ٢6.99  
حنان حسني علي العبداهلل ٧6.85  
حنني سعدون حزوير خالف العنزي 95.89  
حنني عماد محمد الغول ١8.99  
حوراء حمود عبداهلل سفاح 33.9٧  
دانة حسام عبدالرحيم سالمة عمر 99.9١  
دانة عبداحلميد صبحي سالمة 96.9  
دانة محمد خير الرفاعي 9١.9٧  
دانيه عباس توفيق ٠3.89  
دعاء اكرم هزميه ١١.85  
دالل عبدالعبيد ٧9.6٢  
دميا فوزي ابوسعد ٧6.96  
دميه مثقال عبدالرحمن عبدالرحمن 9١.٤٢  
دينا ثروت هنرى شخلول ٤٧.٧9  
رغد فايز خلف 9٠.٠٤  
رغد مأمون أحمد سالم ٧١.83  
رنا ايهاب محمد رشاد املوجى 93.65  
رنده محمد خلف 99.5٢  
رنيم سليمان أحمد يوسف 5٢.9٤  
رنيم علي احلريري 6٢.9٤  
روان أحمد محمد محمد حنفى 6.9٢  
روان السعيد السعيد حسن اخلريبى ٠١.98  
روان جمعة ثلج الشحاذه 5٤.9١  
روان عماد الدين محمد شريف 99.8٤  
روان فوزي عبدالرحيم حسن 93.66  
روان محمد احلسني 8٠.٢5  
روان محمد ناصف عبدالقادر حمادة 98.9٧  
روزالينا عدنان محمد الدراوشه 93.9  
روال إبراهيم البطي ١٤.69  
روال عبداملنعم الناصير ٠٧.95  
رمي طارق عبدالعزيز عبداهلل ٤5.88  
زهراء مبارك سنعوس عرميش 9٠.١6  
زينه أحمد سمير حلمي أحمد بلحه 99.9٠  
سلمى أحمد محمود حسنني 9٢.١9  
ســلمى ســامي عبداحلميد فتح اهلل بدر   

9٤.9٢
سلمى مدحت عيد اسماعيل حماد ٠8.99  
سناء عبدالرحمن نهاد ليمون 93.39  

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة 2021/2020
االحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١

16



شام قذافي العمر احلسونى 55.9٢  
شروق اشرف السيد يوسف سعيد 95.6٧  
شهد الطيب محمد محمد ٧.93  
شهد حامد بدوى العيسى 65.86  
شهد حسني حمدى زعني 96.9١  
شهد خالد محمد عقل ٢3.99  
شهد سعيد عبدالعزيز ابو العزم 99.6٢  
شهد عبدالباسط علي 8١.٧٠  
شهد عيد سحاب مسعد 88.8٤  
شهد محمد السليم 99.69  
شوق فيصل غازي كاظم 3٢.8٤  
ضحى فاروق فارس الصعيدي 86.5٤  
عائشة زكريه الراشد 95.39  
عاتكه أحمد االعرج 9٤.٧٧  
عبير محمد شعيان ٧٢.88  
غالية محمد خليل عالية ٢٧.63  
غدير فواز مضحي العنزي 9٧.٢8  
غفران سالم ابازيد 8١.٧١  
غيداء علي محمد حربا 8٢.٠٤  
فاطمة حسني نعيمه حمود 5٤.8٢  
فاطمة رائد عبدالرحمن محمود ٤5.86  
فاطمة عادل معود راشد 66.9٧  
فاطمة مدحت فهمي عبداهلل القاضي 9٧.9٤  
فجر حسن عيادة محمد راشد 63.9٤  
فرح نواف حسني شاهر 56.9٠  
فوز علي راهي عيد منهي 86.35  
كاريني نبيل الدخل اهلل 96.9٢  
كنزى عمر أحمد عبدالفتاح جوده ٧٤.95  
كوثر حسن عطشان جابر ٢٢.95  
النا محسن معتوق ٧5.9٤  
جلني محمد احلريري 38.9٠  
لولوة علي الظاهر العنزي 6١.9٠  
ماجدة نبيه عباس ابو سمره 66.6٤  
مادونا عادل أحمد عبداللطيف 39.9٢  
ماريا غباش العمير ١5.٧5  
مايا محمد نبراس بديع القتابي ٠5.96  
مراحب محمد لطيف العبداهلل 93.5٤  
مرح طالل محمود حسني 96.85  
مروة فرحان الداموك ٢5.95  
مرمي أحمد محمد البنا 85.8١  
مرمي حسني نور الدين ادريس 98.3  
مرمي سعد هالل سعيد 65.9٠  
مرمي شريف فتحي موسى 9٤.٢8  
مرمي شيرين عبدالستار محمود 9٢.9٧  
مرمي علي صبحى العوفي 83.55  
مرمي علي وحيد عبداملقصود 8٤.9٧  
مرمي محمد سيد حسن اكبر 5.8٢  

مرمي محمود محمد توفيق محمد 3١.8٠  
مرمي نبيه عباس حسن ابوسمره ١6.٧5  
منار علي الغامن ٧٤.69  
منه اهلل عصام محمد سمره 9٢.٠١  
منه اهلل محمد محمد ابو الناس 95.38  
منه عباس سعيد عباس محمود ٧5.9٤  
منى محمد يوسف علو 83.6  
منى يوسف احملمود 9١.٧9  
مها عيد العسكر 95.9٢  
مورين مشرقى شهدى مشرقى 9٧.٠١  
ميس الرمي محسن حسن ٢6.85  
ميس فاضل صالح عزوز 96.96  
ناهد سامح السيد إبراهيم ١3.86  
ندى صابر عبدالرحيم محمد ٤.98  
ندى وليد جاد علي 5٧.8٢  
ندين علي حسن نايفه 89.33  
نرفانا أسامة شاكر ابسخرون 59.9٧  
نهى أسامة شوكت ابوريده ١6.89  
نور تيسير العبد8٤.٧١  
نور عبداهلل محمد 63.9٢  
نور محمد القشعمي 6.8٤  
نور موفق حسن العينيه 96.5٤  
نور هادي زغير سعدون ١5.95  
نورهان اسماعيل اسماعيل حسن 9٤.8٧  
هاجر حمد الواجع 3١.8٧  
هاجر عبداحلكيم عبدالكرمي عبداهلل ٠٧.96  
هاجر محمد عبدالرحمن ابوالعال 95.96  
هاجر محمد فوزي منيله 98.58  
هاجر محمد هيثم فاروق بالل ٢٢.96  
هبة اهلل أشرف عبداحلميد مأمون 8٢.9٧  
هديل عامر الواجع 9٠.٢8  
هديل عالء فتحي شجراوي 9٠.١٤  
وعد عبدالعزيز القطيش 9٠.٢8  
وفاء محمد ياسني 9٢.٧6  
يارا ماهر هاشم عبداهلل اسماعيل 93.5٧  
ياسمني أحمد غنيم رزق 3٤.9١  
ياسمني محمد مسعد نعمان الدهشان 8٢.8١  
ياسمني مرشد محمد سعيد ٧9.96  
مينى السيد أحمد مصطفى ٢9.99  
مينى عمرو سمير صالح 8٧.9٧  
مينى يسري محمد سالم ٠9.99   

الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد عبدالرحمن عودة حمدان 3١.9١  
أحمد محمد أحمد سعد مطاوع 95.98  
أحمد منصور ثجيل حسني 9٠.٧5  

إبراهيم سليمان أحمد عبدالعظيم ١.93  
أحمد عالءالدين محمد ابوالوفا ١6.98  
أحمد علي جاج راج ٧١.١3  
أحمد مصطفى هنداوى دومه 9٧  
اســالم محمد محمود محمود   

ابوهالل ٢.96
حمد محمد ناصر الظفيري ١9.86  
خالد طارق خليل محمود ٠9.88  
زياد أحمد عبداحلميد حسني 89.8٤  
سعود عبدالعزيز سلمان 88.8٠  
طالل محمد هجان زويد 8٠.٢6  
عادل رائد أحمد عبدالشلبي ٤٧.88  
عادل مبارك خلف نزال 86.99  
عاطف رزق لطيف رزق 9١.٧8  
عبدالرحمن حســن صبري حســن علي   

خميس 58.9٤
عبدالكرمي أحمد القادري ٧8.98  
عبدالرحمن محسن محمد رمزى 86.56  
عبداهلل العبداحمليمد العيسي 5٤.8٧  
عبداهلل محمد عبداهلل غامن 85.8٧  
عفيف عبدالرزاق حمود 8٤.٧٤  
علي أحمد احلواله ٧9.39  
علي حمدان غافل محسن ٠٤.69  
علي عز الدين علي شحتو ٤9.98  
عمار اشرف فارس محمد بخيت 93.8٧  
عمر محمد راضي عبدالوهاب 6.9١  
عمرو محمد محمد السيد أبوالناس 96.39  
فهد محمد فاروق عبداحلميد ٢3.83  
كرمي محمود فتحي موسى 58.9٤  
مؤمن محمد قنديل املتولي قنديل 93.69  
ماجد خالد حسني حمود الزايد ١٤.٧6  
ماركو أسامة تقي عبدالسيد 6.8٠  
محمد بهاء حمزة 85.56  
محمد جمال عبدالعزيز العشري 88.99  
محمد جواد شريف غامن 8٠.٢3  
محمد رضا محمد يوسف السعداوى ٧.99  
محمد سعود حسني العويص 8١.١٢  
محمد عبداجلواد محمد صديق سعد ٤.93  
محمد عبدالهادي نور الدين عصران 86.9٤  
محمد عبود العواد 8.8٢  
محمد علي خلف 85.96  
محمد علي محمد إبراهيم ناصر ١8.95  
محمد عماد محمدالسباعي يونس ١9.93  
محمد محمود الدراوشه ٧8.36  
محمد ناصر علي مجبل 88.5٤  
محمد نبيل محمد بدوى 8٢.١8  
محمود السيد عبداهلل سيد أحمد 96.5٧  

محمود خالد مســعود ياسني عبدالسيد   
٧٠.٧6
مساعد عيد سحاب مسعد ٤8.83  
مساعد ياسني خلف 9١.٧٧  
مصطفى محمود احملمد 3.9٧  
معاذ عمرو محمد عنتر السيد 56.9٧  
موسى خالد العبد٢5.86  
ناصر سامح محمد شرف 8٠.١٤  
نزار ناجي هراطة 9٧.١8  
وائل محمود اجلدى ١٧.٧9  
وليد خالد عبداحلي السيد الشوري ٢8.95  
ياسني محسن مطشر غضبان ٢.85  
يحيى أحمد عايد سليمان 69.9١  
يوسف محمد محمد محمد مختار ٢٢.96   

الكويت النموذجية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد جابر أحمد باقر ٢8.93  
أحمد حامد شبيب العازمي ٠٧.88  
أحمد حسني محمد العازمي 93.3٢  
أحمد راشد ردعان العازمي 8٧.٠3  
أحمد محمد سليمان داود 9١.٤6  
أحمد معتق شمروخ العازمي 9٢.٤8  
أسامة راشد منور املطيري 39.9٤  
إبراهيم مسلم بريك العازمي ١5.93  
أحمد سعد عيد العازمي 93.3٢  
بجاد فهد ناصر العتيبي ٧6.93  
بدر أنور مسفر العتيبي 5٢.9٤  
بدر عبداهلل عوض مليحان 98.9٤  
بندر زويد عبداهلل دايخ 93.95  
بندر سعود محمد العازمي 89.9٠  
بندر عبداهلل محمد العجمي 99.9٤  
تركي فهد فالح العازمي 86.3٢  
ثامر خالد شمروخ العازمي 93.9  
ثامر عدنان مضحى السهلي 5٤.9٠  
جراح مشعل راشد العنزي 93.93  
حبيب نواف فالح بن جامع 9٠.١١  
حمد سعد عبداهلل البواردى 9١.٧5  
حمد محمد عبداهلل العجمي 3.9٤  
حمود أحمد سالم الرشيدي 9٢.٧9  
حمود عادل سالم الدواس ٧٧.93  
خالد أحمد حمد اخلتالن ٠٧.96  
خالد أحمد خلف العازمي 9٢.٤  
خالد بطيحان فنيطل العازمي 9٢.٤3  
خالد سعد محمد اخلضير ٢3.93  
خالد ظافر عبيد العجمي 9١.١٢  
خالد محمد براك العازمي 95.9١  

خالد يوسف ارشيد العازمي ٧9.95  
خليفة خالد خليفة الفقم 9٢.٧٧  
درع ناصر درع برجس الدوسري ١6.95  
رشيد أحمد رشيد حبيليص ٢6.89  
سالم حسن علي العجمي ٤3.93  
سالم فهد سالم القريشي 9٤.٤٧  
سالم ملفي علي مطيران 95.8١  
سالم نايف محمد امليع 93.6٤  
سعود أحمد رشيد حبيليص ٠3.93  
سعود حمد سعود الصويلح 88.9٢  
سعود حمود فالح العازمي 5٢.9٤  
سعود خالد عقلة العازمي ٠١.95  
سعود سالم عيد بن منازل ٢3.88  
سعود غامن مبرك احليص ٢9.95  
سعود محمد عبداحلميد الفيلكاوي 9٧.٢3  
سعود منالن حمدان العازمي ٢٢.93  
سلطان فايز عيد العازمي 6٢.9١  
سلمان مشعان فالح السبيعي ٠٤.95  
سلمان موسى سالم الرشيدي 9٢.٧٤  
سيف فالح سيف النامى 96.98  
شقير عوض شقير املطيري ٠١.93  
صالح حمدان صالح الغريب 9٢.١٤  
صقر طلق صقر الهيم 96.36  
ضاري انور مسفر العتيبي ١3.93  
ضاري فالح هادي العجمي 9٢.٠5  
ضيدان مانع راشد العجمي ١٢.95  
طالل عبداهلل جروان الشدقم 9٤.٧6  
طالل ملفي غنيم ابو عنيج 93.5٢  
ظفر فاضل ظفر الهاجري 9١.١  
عادل محمد هادي العازمي 9٧.9٢  
عباس ناصر محمد القالف 9٢.٧٤  
عبدالرحمن عبداهلل شالش العازمي 96.9٢  
عبدالرحمن مبارك شالش العازمي 9٤.٤5  
عبدالرحمن محمد سويد العازمي 89.83  
عبدالعزيز بدر فالح العازمي 95.59  
عبدالعزيز محمد مبارك الرميح العازمي   

95.98
عبداهلل أحمد فليح الصواغ 95.88  
عبداهلل أحمد محمد الشميالن 93.53  
عبداهلل بدر عامر العتيبي 9٤.٠3  
عبداهلل حسني سالم امليع 8٧.9١  
عبداهلل حمود شبيب العازمي 6٤.9٢  
عبداهلل حمود مفلح العازمي ٠١.93  
عبداهلل فالح مبارك العازمي 33.9٤  
عبداهلل محمد سعد مبارك السفيح 9٠.٤5  
عبداهلل مشاري معزوز الضفيري 69.9٢  
عبداهلل مفرح علي مفرح 9١.٢١  

عبدالهادي ماجد عبيد الدوسري 9٢.٠9  
عبدالرحمن حوبان حزام امليع 96.58  
عبدالرحمن فهد شوميى دليمه 9١.٠8  
عبداللطيف حمود فهد الغنام ٢١.93  
عبداهلل جابر عبداهلل العازمي 9٤.٧٧  
عبداهلل خالد عبداهلل اخلضير 95.3  
عبداحملسن علي محمد الناصر 96.93  
عثمان عبداهلل عبدالرحمن الرشيدي 6١.9٠  
عسكر أحمد عسكر العازمي 35.9٢  
علي خالد علي العازمي 95.65  
علي عادل حسني الناصر 95.3٤  
علي ناصر منصور الهاجري 88.96  
عمر عبداهلل محمد الدليم 96.58  
عمر فهد عيد العازمي 99.9٢  
عمر محمد عيد محمد 99.36  
عويد راشد علي الرشيدي 3٧.9١  
عيد بندر عيد قعمر 9١.٢٢  
عيسى سعود مطلق العازمي 89.69  
عيسى مبارك منصور العازمي ٠٤.89  
فارس إبراهيم فارس العازمي 95.8٤  
فالح جابر ناصر الدويك العازمي 93.83  
فالح هاجد فالح العازمي 9٠.١٤  
فهد أحمد مرزوق العازمي 99.9٤  
فهد حمد حمود العازمي 9١.١  
فهد سعد ارشيد العازمي 9١.9٠  
فهد مبارك سعد العازمي 9٠.١6  
فهد مبارك هادي الهاجري 3.9٤  
فهد محسن شبيب امليع 86.9٢  
فهيد ناصر علي العجمي 9٢.٢5  
فواز عبدالرحمن حسن العجمي 9٤.٤  
فواز مفلح مرضى العازمي ٢٢.93  
فيصل براك فالح العازمي 6.9١  
قصى وكيم الغوثاني 9٧.٧١  
ماجد ناصر درع برجس الدوسري ٠٤.95  
مبارك راشد رفاعي العازمي 33.9٢  
مبارك فهد سعد العازمي 95.9٢  
مثال خلف صالح احلباج العازمي 8٤.9١  
محمد إبراهيم جابر عيسى ٤8.96  
محمد أحمد هجاج اجلالوي 8٤.٤5  
محمد ثامر خلف العازمي 9١.٤3  
محمد حمد براك العازمي 9٢.١  
محمد حميد فازع الرشيدي ٤٧.93  
محمد خالد رجعان العازمي 9٤.٢٤  
محمد رومي مطر الرومي 9٠.٠6  
محمد كمال رجعان العازمي ٢٤.93  
محمد مشعل محمد العتيج ٠٢.95  
محمد مفلح عيد الرشيدي 58.9٠  

محمد ملفي جفينان العازمي 9٠.١٧  
محمد نعير عبداهلل الهاجري 89.5٧  
محمد نواف محمد امليع 9٤.٢9  
مساعد غامن مجرس العتيبي 9٢.٤٢  
مسلم حمدان سلمان الدماج العازمي 9٤.٠٢  
مسلم راضي مسلم الدماج العازمي ٤١.93  
مشاري سالم عبداهلل اجلعفر 9١.٧3  
مشاري مبارك شبيب العازمي ١9.93  
مشعل فهيد علي العجمي ١٢.93  
مفرح نواف فالح بن جامع 6٤.9٤  
منصور فهد محمد الدوسري 9١.9٤  
منصور محمد سفر العجمي ٠8.95  
مهند فهد عنيبر العتيبي 93.5  
ناصر حربي ناصر الهاجري 9٢.9٧  
ناصر حمد رزين العتيبي 93.3١  
ناصر مرزوق الفي العازمي 95  
نايف خالد ركيان املطيري ٢3.95  
نايف مذهل نايف العازمي 9٢.٧6  
نايف نهار محمد املتلقم 63.9٢  
يامن نبيل صبحي خليل ربيع ٧9.99  
يوسف جزا دعيج الديحاني 9٠.١٧  
يوسف جمال حمدان العازمي 93.55  
يوسف عماش رجعان العازمي 59.9٢   

املباركية الثانوية للبنني 

أحمد امين أحمد عميره ٠٧.98  
أحمد بدر خالد القنور 53.9٤  
أحمــد رضا علي اســماعيل عبدالرحمن   

99.85
أحمد عزت محمد مأمون 93.53  
أحمد مجدى حامد ابوالفتوح 98.86  
أحمد محمد عبدالرؤوف عبداملقصود 9٧.٠٤  
أحمد هشام عبداهلل إبراهيم موسى ٧٧.99  
أحمد هشــام محمد صالح عبده سحالي   

99.٧5
أحمد وليد محمد السعيد الغراب 99.9١  
أسامة خالد عبداللطيف النجار 98.5٤  
أسامة طالل سعد املطيري ٢١.95  
أمير محمد عثمان عطية 99.6٢  
أنس عصام محمد عبدالفتاح السيد 96.5  
إبراهيم فتحي ابوالعباس قمر 99  
إبراهيم محمد إبراهيم احلريري 99.93  
إبراهيم محمد نورالدين محمد السيد ١5.99  
إبراهيم ممدوح إبراهيم عيد املصرى 99.85  
أحمد أسامة محمد حواس 99.3  
أحمد زهرى كمال زهرى 99.9٢  

أحمد سعد تهامى عبدالاله 35.9٧  
أحمد صالح عبدالغفار أحمد وربي 98.9٤  
أحمد عصام محمد السيد ١.99  
أحمد محمد رشاد علي الهنداوي ٢3.99  
أحمد هالل عبدالسيد هجرس 99.3  
اسالم ربيع ساملني عادي 96.3١  
اسالم هشام محمد السيد مطر 99.3٢  
اسماعيل أسامة اسماعيل أحمد 99.68  
الوليد عبدالكرمي الرومي 99.6  
امير عبدالفتاح امير عباس ابو زيد ٤٧.96  
اياد أحمد محمد ربيع أحمد محمد ٠9.95  
اياد جالل أحمد محمد توفيق ١6.99  
ايهاب حمدي أحمد قرني 99.89  
ثامر نايف جنر املطيري 96.6٤  
جراح يوسف حزمي املطيري 5٧.9٢  
جعفر سمير جعفر يوسف ٤١.95  
حسام الدين البسيونى اسماعيل ٠9.99  
حسن أمني خيراهلل الشريفي ١٢.95  
حسن حسني عبداالمام شهر كانى 9٢.٤6  
حمد فيصل ناصر املطيري 95.99  
خالد أحمد محمد أحمد موسى 99.56  
خالد قطب السيد عماره 98.9١  
خالد الفي سعد املطيري 9٠.٢٢  
خالد محمد عبدالفتاح السرجاني ٢6.99  
رفعت مسعد رفعت الرديني 85.9٤  
سالم بدر ناصر الرشيدي 9٧.9٠  
سامي عادل السباعى محمد سعيد 9٧.٧١  
سعد عيد عجرش العازمي 96.9  
سعيد عبداملعبود سعد عميره 99.68  
سلمان محمد دوحان العوشز 65.9٤  
سيد يحيي جواد محمد عباس 95.39  
شادي طارق محمد امين بنداري ٢8.89  
شريف محمد حميدو طه محمد 96.53  
صالح أحمد صالح سعيد 9٠.٢5  
طارق رضى عبدالعزيز ٤8.98  
طارق هشام سليمان محمد سليمان ٤٧.95  
طالل سعود علي املطيري 33.9٠  
عادل ناصر حسني غزي ٢٧.98  
عامر ماهر مصطفى العدوان 96.5  
عبدالرحمن عادل محمود عبدالفتاح 99.6٤  
عبدالرحمن عبداللطيف عيد ٢٢.85  
عبدالرحمن عالء سعيد العميري ٤3.99  
عبدالرحمن فالح سعد الرشيدي 88.56  
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن ٧6.3٧  
عبدالرحمن محمد عبدالنبي خليل 99.88  
عبدالرحمن محمود حسن مكاوي ٤6.93  
عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيدي 9١.٢8  

عبداللطيف امين أحمد عميره ٤5.98  
عبداهلل محمود عيسى الصفار ١5.99  
عبدالهادي أحمد محمد يوسف 86.66  
عبدالرحمن أحمد مسعد اللبان 96.6١  
عبدالرحمن اشرف محمد جاد 98.98  
عبدالرحمن حمدى ثابت محمد ٧٢.99  
عبدالرحمن خالد خليفة الهيفي ٠6.93  
عبدالرحمن عزت فوزي عبداحلميد ٢3.96  
عبدالرحمن علي شمس الدين علي 93.3١  
عبدالرحمن محمد فرحات مصطفى 99.9  
عبدالرحمن محمود علي محمد علي 99.63  
عبدالرحمن محمود محمد محمود ٧3.99  
عبدالرحمــن مهيــب حلمــي الدســوقى   

ابوالعينني 9٢.٧٤
عبدالرحمن نعيم علي العدوي ٤8.98  
عبدالعزيز خليل حسني غامن 83.3٤  
عبدالعزيز عواد صبيح مضحى 98.35  
عبداهلل أحمد سعيد محمد سعيد ٢١.99  
عبداهلل تركي عبداهلل عبداملجيد 9٢.٤3  
عبداهلل خالد نشمي الدويلة ١١.86  
عبداهلل عبدالرحمن عبيد الرشيدي 83.9٤  
عبداهلل عرفات حسن سليمان 9٧.٠8  
عبداهلل محمود إبراهيم القضاه ٤5.99  
عبدالهادي أحمد غالب الفضلي 9.8٧  
عبدالهادي محمد هادي العنزي 9١.١5  
علي عبداللطيف أحمد القطان 96.99  
عمر إبراهيم سيد أحمد 99.88  
عمر سلمان فارع املطيري 95.65  
عمر عبداحلميد علي محمد السيد 98.8٧  
عمر عالء الدين أحمد الشبراخيتى ١٢.99  
عمر فايز محمد طاهر 99.83  
عمر محمد السيد محمد البشالوى ١3.99  
عمرو خالد السيد عمار 98.8٢  
عون حسن عبدالرسول اسماعيل 96.96  
عيسى سالم عبداهلل ميرزا 96.5١  
فارس فالح مرزوق العنزي 9٧.٠١  
فواز فيصل محمد الشامى ٧9.96  
كرمي أحمد علي عودة 99.86  
كرمي محمد السيد عبدالغفار شعالن ٤٢.99  
كرمي محمد كمال شوشه 99.9٢  
كرمي مصطفى أحمد فوده 99.8٧  
ماجد محمدالسيد عبداحلميد مندور 96.96  
مارك بهجت ميخائيل اسكندر 99.36  
مازن علي جاسم الكندري 38.8٢  
مايكل هاني حلمي عبدامللك 99.3  
محمد أحمد فهمي السحيمى 96.98  
محمد أحمد عبدالعزيز زين الدين ٢٢.99  
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محمد أحمد محمود هليل زعفراني ١١.99  
محمد السيد محمد صبري السيد 99.9١  
محمد جوده محمد احلسيني ٤9.99  
محمد حسني محمد البدري 99.65  
محمد حسني محمد السبايا 85.9٤  
محمد حمد مناور اجلسار ٢.93  
محمد حمود عبداهلل املطيري 9١.٢9  
محمد رضا محمد زقزوق 98.96  
محمد سعد محمد الزعبي 96.53  
محمد صالح السيد ابوضيف 98.3  
محمد عبداجلادر بدر كرم ٠١.99  
محمد عيد أحمد عيد 99.8٢  
محمد مجبل عجيل عرادة ١٧.99  
محمد مجدى عبدالفتاح عطااهلل ١6.98  
محمد محسن مداهلل الشريفي 9٢.٤٤  
محمد محمود فوزي البدراوى ٧9.96  
محمد مصطفي عثمان 98.59  
محمد معتز عبداجلواد عبادي ٧9.99  
محمد نايف محمد املطيري 99.9٠  
محمد يحيي عدلي عبدالشافي 95.53  
محمود أحمد فهيم مبارك ٤٤.98  
محمود جمال محمد أحمد ٧3.99  
محمود محمد محمد العتربى 96.8٧  
محمود نبيل سيد موسى 6١.9٧  
محيل رشيد محيل الصالل 9.8٧  
مشاري ناصر حمد العنزي 9٧.٤٧  
مصطفى رضا بكرى الطوخى 98.3  
مصطفى سامر كراوي ٢.99  
مصطفي محمد خيري مباشر 9٧.٤٤  
مصطفى محمد رفعت علي العباسى ٤3.99  
مصطفى محمد مصطفى أحمد 93.8٧  
مصطفى محمود محمد ابوهاشم 85.9١  
نادر خالد سمير أحمد ١9.88  
ناصر نواف حمود القريفه املطيري 9٢.٤9  
نزال يوسف محمد املعصب 9٤.١  
ياسر ضياء الدين محمد محمد عمر 99.39  
يوسف إبراهيم حسن الشافعي 93.9٧  
يوسف أحمد إبراهيم مصطفى فرج ٠٢.99  
يوسف أسامة محمد عبدالرازق ٤٢.96  
يوسف عادل فالح البصمان 3.9٤  
يوسف عبداهلل حزمي املطيري 8١.9٠  
يوسف محمد رشدي املرسى 98.9٧  
يوسف محمد محمود السنديونى ٤3.98  
يوسف وليد فاروق زكي 99.63   

املعرفة النموذجية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أجوان فالح جاسم جابر 5٧.9١  
إسراء شايع نايف جزاع بخيت ٧8.38  
بدرية هزاع فاضل العجمي ٤٤.85  
تبارك محمد البدوى ٢٤.96  
حوراء مبارك خالد ناصر 9٠.٤9  
دانة أحمد عويد احلمادي ٠٤.98  
دانة محمود خليل اليعقوب 93.8٧  
روان سعد سويدان العنزي 9١.١5  
رمياس سعود عبداهلل املطيري 86.5  
زهراء علي حسن عباس 89.6  
سارة خالد غازي املطيري ١8.93  
سارة عبداهلل حمد املكراد 3٤.8٢  
شهد نواف جبر الظفيري 9١.١  
شوق ماجد راكان سالم 63.9٠  
فاطمة حسن علي عباس ٧٢.٧6  
لطيفة غامن طرقي العنزي 3٤.9٧  
مرمي وليد فاروق ضيف 9٧.9٤  
منى هاني راشد الصبر 85.99  
ميرال ماجد أحمد محمد باشا 8٤.٧٧  
نور أحمد علي بوصخر ٧6.٧8  
نورة حمد علي املري 9١.١3  
هيا داود سليمان الصقر ٧٢.٧  
وضحة ناصر نايف العتيبي 5٢.9٢  
ميني إبراهيم أحمد مصباح املتولي ٢٤.99   

املعرفة النموذجية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أدهم ممدوح زكريا محمود ٠٢.99  
أديب عامر عبدالكرمي جعفر 6٤.9٢  
أسامة أحمد خالد الوصيص 3.9١  
أسامة صبيح مهدي بدر ٢.93  
إبراهيم حسن عبدالغني محمد ٢3.98  
إبراهيم عبداهلل أحمد الهاجري 6٢.9٢  
إبراهيم عبداهلل سعد السبيعي 9٤.١3  
إبراهيم ممدوح مرضى الشمري 59.9١  
أحمد أحمد صالح أحمد ابوالدهب 9٢.٠١  
أحمد خالد السالم ٤٤.95  
أحمد عصام عبدالرؤوف أحمد حسن 98.9  
أحمد عمر عبداهلل العمر ٢6.86  
أحمد عيد حسني عيد 9٠.٢6  
أحمد مصطفى السيد مصطفى أحمد ٢١.96  
أحمد نواف جهاد شفلح العنزي 9٧.٤٤  
أحمد وائل محمود الناصر 9٧.١٧  
النشمي محمد علي الهاجري 6١.8٧  
باسل بدر مقعد العتيبي 96.88  
بدر أحمد محمد موسى ٢9.89  
بدر عادل محمد الرشيدي 9٤.٠٧  
بدر عيد ايوب الشمري 96.9٢  
بدر فارس متعب املطيري 6٢.8٢  
بدر ناصر عودة العسعوسي ١٧.95  
براك مشعل مفلح العازمي ١3.85  
بسام أحمد شعبان 93.9  
بشار محمد اسماعيل 95.5٢  
تركي جاسم أحمد بن علي 8٢.9٤  
تركي ضيدان فدغوش العجمي 9١.٢٤  
تركي عبدالهادي سعد الدوسري 6٧.8٧  
تركي محمد تركي ملوح 83.9١  
تركي محمد حضرم احلضرم ٧6.96  
تركي مشعل تركي العازمي 88.39  
ثابت جمعة ثابت الهويه 96.85  
جابر محمد صالح العجمي 9٤.٧١  
جالل سعود جالل العتيبي ٢٧.85  
حسن علي إبراهيم الكوكه 93.6١  
حسن مبارك عبدالنبي الهندال 9٤.٧9  
حسني جمال ثجيل دغيم ٧٧.93  
حسني علي عبدالعزيز احلوطي ٤٤.85  
حسني مبارك عبدالنبي الهندال 89.86  
حسني محمد ثويني الثويني 88.89  
حمد محمد حسني العجمي ٧3.93  
حمد محمد حمد الهاجري 9.9٠  
حمد محمد مبارك العجمي 56.8٧  
حمزة جاسم محمد الرمل 9١.٤٤  
حمود صالح حمود الشمري ٤5.95  
خالد خلف عيد اوقيت الشمري ٢6.86  
خالد خليل الفياض 9٢.٤5  
خالد سعيد منصور القحطاني 9٧.9١  
خالد شافي عبداهلل العجمي 89.8٢  
خالد فهد مهنا اخلالدي 9٤.٢5  
خالد فواز عوض املطيري 93.56  
خالد فيصل مبارك الهاجري 89.5٢  
خالد مبارك مهلهل دهش ٢٢.95  
خالد محمد حمد العنزي ٤6.89  
خالد محمد سالم الفويضل الهاجري 93.9  
خليفة دعيج خليفة بن صويلح 3.9٢  
راشد حمد محمد الهاجري 88.9٧  
زايد فيصل عبداهلل الزايد 5٤.9٢  
زيد أحمد جار اهلل العازمي 8٢.١  
زيد زكريا احملمد 9٢.١٤  
سالم بدر مطر عودة 95.5٤  
سالم فهد سالم احلمدان 93.5٢  
سالم محمد سالم محمد العجمي 5.9٤  

سالم محمد سيف الهاجري 9٠.٧5  
سعد أحمد فواز العبداهلل ٠6.93  
سعد راشد محمد العجمي 88.68  
سعد سيف رشدان الهاجري 88.58  
سعد شافي سعد فهاد ناصر 83.8٤  
سعد صبيح غدير هبر 9٢.١6  
سعد فيصل سعد الدوسري ٠١.95  
سعد محمد عبداهلل البوص 86.9٢  
سعد مطلق سعد بزيع 89.3٢  
سعود مبارك حرميل العتيبي 35.9٢  
سلطان رجا سليم 96.3١  
سلطان صالح ناصر املجروب ٠9.96  
سلمان زيد طلق العتيبي 33.9٢  
سلمان يوسف عبداهلل عسكر 9٤.١٤  
سليمان علي سالم الشمري 89.9٢  
شليقم حمد شليقم الهاجري 95.9٠  
صالح عبداهلل عبدالكرمي محمد 96.6١  
ضاري مطلق كرمي الفضلي ٢١.89  
ضيف اهلل فالح مصلط العجمي 96.63  
طالل أحمد براك اخلالدي 89.59  
طالل مترك مطلق العجمي 93.65  
طالل محمد راشد الهاجري 89.35  
ظافر مبارك ضافر الهاجري 96.9٤  
عامر بدر سعود العازمي 9٧.8١  
عامر منصور فرج العنزي 9٠.٤١  
عايد خالد عايد العتيبي 9٤.١٢  
عايد مطر خلف العتيبي 86.8٢  
عبداحلميد غازي عبداحلميد املشري ٤٤.96  
عبدالرحمن أحمد محمد التركيت 8٤.9١  
عبدالرحمن جابر سعد العازمي ٠5.93  
عبدالرحمن حمد عبداهلل السبيعي 36.9٠  
عبدالرحمن خالد عايش العازمي 9٠.٠3  
عبدالرحمن صالح حمود العنزي ٤٤.93  
عبدالرحمن علي عبود العواد 9٢.٠3  
عبدالرحمن مانع علي املطيري 9٤.٧٢  
عبدالعزيز أحمد عبداحملسن الناصر ١١.96  
عبدالعزيز حمد راشد املال 95.8١  
عبدالعزيز عبداهلل فرحان العازمي ٧9.55  
عبدالعزيز عبداهلل ناصر امليموني ٢١.95  
عبدالعزيز محمد حسن القالف ٢3.89  
عبدالعزيز محمد ناشي القحطاني ١.98  
عبداهلل بدر سعد عبداهلل 89.9٠  
عبداهلل عادل محمد الرشيدي 93.3٢  
عبداهلل فالح سعد العجمي 9٢.٧٤  
عبداهلل فالح سبيل العازمي ٤8.95  
عبداهلل مبارك عايض العبيدان 8٢.٧6  
عبداهلل مبارك فهد العازمي ٧3.93  
عبداهلل معجب ناصر العجمي 9١.١5  
عبداهلل نهار مصلح العتيبي ٧٤.٠3  
عبداهلل هزاع عبداهلل اللميع 95.3٧  
عبدالوهاب جمال محمد الكندري ٧٢.٧9  
عبدالوهاب يوسف ناصر الدماك ١6.85  
عبدالرحمن صالح محمد طميهير 5٤.9٤  
عبدالرحمن عامر سعود العجمي 53.9٢  
عبدالرحمن كامل اإلبراهيم 95.8٤  
عبدالرحمن محمد مفلح النامي 96.35  
عبدالعزيز إبراهيم ثقيل ادغيم 9٤.٠9  
عبدالعزيز سعود جاسم محمد 9٧.٠3  
عبدالعزيز ماهر عبدالكرمي هنان ٢8.95  
عبداللطيف علي جاسم منصور 89.8٢  
عبداهلل انور محمد إبراهيم محمد ٤8.99  
عبداهلل جابر علي ماجد الشمري 65.9٤  
عبداهلل الفي حجاب محراث 9٤.٧٤  
عبداهلل مناحي محمد العجمي 89.9١  
عبداهلل نواف كامل العنزي 95.36  
عبداهلل يوسف منصور الناصر 9٤  
عبداحملسن ظافر محمد القحطاني 89.6٧  
عبدالوهاب خلف العلي 6.9٤  
عثمان حضرم عبداهلل احلضرم 86.56  
عثمان محمد دعسان العجمي 9٠.٠٧  
عثمان محمد عويضه العجمي 86.33  
عذبي مشعل حمد العنزي ٤9.95  
علي حسني عبدالهادي العنزي 59.8٧  
علي خالد علي احلربي 88.9٧  
علي خالد علي سعيفان ٧٤.96  
علي سالم راضي الرشيدي ٢3.83  
علي سالم عباس عبداهلل 85.9  
علي عماد ناصر 96.5  
علي فرحان مفلح النامي 85.8٧  
علي فالح قاطع عجيل 33.٧٤  
علي فهيد مسلم العجمي 83.9٤  
علي محمد ضيدان الهاجري 3٧.8١  
علي مشعل علي الكندري 35.9٢  
عمار حمد معجب العجمي ٧٧.٢٧  
عمر أحمد فالح العازمي 35.8٠  
عمر خالد عبداهلل احلربي 93.35  
عمر رفيع حمد العتيبي ٢9.83  
عمر الفي براك العازمي ٢9.89  
عمر هادي محمد العجمي 93.5٤  
عيسى محمد جاسم اليوسف 8٧.٧8  
عيسى نوار غازي العتيبي 9٧.9٤  
غليفص محمد فالح العجمي ١8.86  
فارس مرضي احلمد 95.9٧  
فالح ضيدان مبارك السبيعي 93.9٤  
فالح أحمد فالح العازمي 9٢.٧5  
فهد فالح سلمان العجمي ٧5.93  
فهد محمد شهاب اخلالدي 9.9٢  
فهد محمد مرزوق العازمي 6٢.8١  
فهد وائل عبداهلل العجمي ٧6.8٢  
فيصل بالل أحمد ابوصفا 9١.٧١  
فيصل جدوع منديل العدواني 86.3٤  
فيصل حسني سالم العجمي 85.59  
فيصل خالد بداح الهاجري 98.8٢  
فيصل عبداهلل محمد الشمري 83.33  
كيرلس رامى وليم عبداهلل ٢5.98  
مبارك حمود مبارك الهاجري 89.8٧  
مبارك سعد حسيان الدوسري 63.9١  
مبارك علي عبدالهادي الهاجري 8١.8٤  
مبارك ناصر فهيد العجمي 9٢.٢6  
محمد أحمد عبداهلل عبد89.9٠  
محمد الهادي الغرياني ٤٤.96  
محمد بخيت فهد العجمي ٧3.53  
محمد بسام العنزي 95.8٧  
محمد بندر محمد الهاجري 9١.٠3  
محمد جابر شميطلى 93  
محمد جمعان محمد القحطاني ٠٢.88  
محمد خالد حمد الهاجري 9٠.٧9  
محمد سعود مبارك العازمي 98.9٢  
محمد طالل عبداهلل السبيعي ٢3.96  
محمد طالل محمد العمران 8٧.١٧  
محمد طالل العازمي ٢9.89  
محمد عادل عبداحلميد النجار 58.9٤  
محمــد عبداحلافــظ ناصــر   

الدوسري ٢8.95
محمد عبدالرحمن محمد علي موسى ٧٤.95  
محمد عبداهلل عبدالفتاح اسماعيل 98.9٧  
محمد عبداهلل محمد نفل 95.89  
محمد علي أحمد الهاجري 8٤.٤٧  
محمد علي بدر الديحاني 6٤.٠١  
محمد عيد علي احلمدان 3١.9١  
محمد فرهود رهيف حسن 96.5٧  
محمد مسعود نفل العجمي 98.9٢  
محمد منادى علي الفليج 95.9١  
محمد ميسر برغوث 9٧.٧٧  
محمد ياسر احملمد 96.9٧  
مساعد سوادى الشمري 93.3٤  
مشعل فايز العتيبي 93.58  

مصطفى محمد مصطفى 9٧.٧8  
مصطفى هشام محمد دسوقى ٤.96  
منصور محمد ناصر الهاجري 86.8٧  
منصور نايف املطيري 98.9٠  
ناصر أحمد براك العازمي 89.8٢  
ناصر بدر ناصر عبدالعزيز 86.99  
ناصر بندر ناصر العتيبي 89.8٤  
ناصر راشد الفويضل الهاجري 65.8٤  
ناصر عادل ناصر الدماك ٧3.38  
ناصر عبدالرزاق عقال خلف 9٤.8٠  
ناصر عبداهلل فارس السبيعي ٧٤.88  
ناصر علي عبداهلل العجمي 88.6٢  
ناصر فايز خالد سبيل ٢.89  
ناصر محمد شنيان الهاجري ٤.٧8  
نواف سعد راجح العتيبي 9٠.١٤  
نواف ناصر منصور الهاجري 86.5٢  
هادي صالح أحمد شريف 95.69  
وائل محمد خضر فرحات ١3.86  
وليد خالد عبدالكرمي الفار 9.8٠  
وليد طالل مرزوق الدماج العازمي 5.8٤  
وليد عبداهلل راشد املري ٧3.85  
ياسر صادق محمد قمبر ١.96  
يوسف إبراهيم أحمد احملمد 8٧.١٧  
يوسف امين السيد غندور محمد 9٤.٧9  
يوسف سعد حميد العازمي 83.99  
يوسف سعد محمد العجمي ٤٤.85  
يوسف طارق هويس 3٤.8٧  
يوسف عباس يونس مظفر ١3.89  
يوسف علي يوسف الفيلكاوي 58.9٢  
يوسف مبارك سعد السبيعي ٧8.88  
يوسف ناصر طليحان املطيري   

 85.89

مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال 

أحمد خالد علي الشطي 63.8٢  
أحمد سعد شبيب بوحقطه ٧5.65  
أحمد سعود مبارك العازمي ٧٤.٢9  
أحمد محمد عبدالعزيز محمد ٢٧.68  
أحمد مطلق مرزوق العازمي 8٠.٠6  
أحمد ناصر علي احلشاش ٤.68  
إبراهيــم أحمد خليــف الغريب العازمي   

8٠.65
إبراهيم فيصل عباس دشتي 89.85  
إبراهيم محمد سعد الكلثم 8١.6٧  
أحمد عايد عوض العازمي ٧8  
أحمد عدنان عوض الهدية 69.8٧  
أحمد فليح هاضل العازمي 8٠.٠٤  
أحمد يوسف عبداحملسن املقاطع 58.5  
باسل عبدالعزيز عباس اخلالدي 5٤.9٠  
بدر خليفة حمدان العازمي 83.8١  
بدر محمد اقرينى العازمي ٢5.٧3  
بشار عبداهلل ضيف اهلل الرشيدي 68.36  
جاسم محمد غلوم اشكنانى ١5.85  
حسن حمد خلف مطر ٧٤.٢٤  
حسن عبدالعزيز غلوم حسن محمد ٧3.8١  
حمد سالم حمد املري ٤8.68  
حمد سامي إبراهيم بوحيمد ٤6.٧9  
حمد عادل عواد املثيب ٧9.8  
حمود محمد حمود العازمي ٧٠.٧3  
خالد عبدالعزيز العلي الفليح ٧8.58  
خالد حمد فالح الهاجري ٧١.٧6  
خالد عبدالعزيز مطر املطير 83.5٤  
خالد منير مهدي العجمي 66.83  
خالد مهدي سعد العازمي 99.6٧  
خلف ساير خلف العازمي ٧6.38  
راشد عادل محمد الهولي 3١.8٧  
راشد محمد راشد القعيد 56.8٢  
رضوان فراس رضوان عثمان ١٧.98  
سالم عبيد سالم الدوسري ٢5.٧3  
سالم غريب محمد العجمي 88.33  
سالم فهد سالم العجمي 86.89  
سعد سالم سعد العازمي 5١.٧٤  
سعد محمد فهد العازمي ٧١.٧3  
سعود مساعد اعجمي العازمي 83.6  
سلطان فهد محمد العجمي 83.6٧  
سلطان مرزوق غازي املطيري 59.٧١  
سلمان ناصر عبدالرحمن العبودى ٢١.86  
سليمان علي أحمد كندري 89  
سليمان ماهر سالم مرزوق ٧٧.٧  
شاهني علي بدر حسني ١5.83  
ضاري سعد ادغام العازمي ١١.٧3  
طالل سامي محمد العسالوي 8٤.٢  
طالل ناصر حمد العنزي 8١.٤8  
عبدالرحمن جالل أحمد العنيزى ٢٧.68  
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن املطيري ٧٢.٢9  
عبدالرحمن محمد إبراهيم العبودى 8٤.٤٤  
عبدالعزيز عايد فاضل الفضلي 8٠.٠١  
عبدالعزيز علي عبداهلل بلوشي ٤6.٧6  
عبداهلل عبدالعزيز سعد املطيري ٧9.96  
عبداهلل عتيق سعيد احلمير 88.٧٠  
عبداهلل فارس مشاع الديحاني 83.59  
عبداهلل مبارك فالح العجمي ٠٢.89  
عبداهلل مسعود مطلق السعيد 89.83  
عبدالوهاب مرزوق مصطفى املرزوق 8٠.١٧  
عبدالعزيز قمبر عبدالعزيز عبداهلل 99.8٠  
عبدالهادي سالم علي املري ٧5.96  
عثمان فهد عبداهلل حجي حسن ٢5.96  
عثمان محمد راشد القعيد 6٢.٧٤  
علي حمد إبراهيم العتيبي ١3.٧5  
علي عايد عامر املطيري 9٠.٠٢  
عمر سعد ضيدان الهاجري 69.93  
عمران علي حسني الكندري ٧5.89  
عيسى علي مصبح العازمي 8٢.٧٧  
فايز محمد غلوم الكندري 8٧.٧٧  
فهد عيد فهد املرجتي 8٧.٠8  
فهد محمد علي املطيري ٧٤.٢5  
فهد هادي مبخوت شرفان العجمي ١٧.88  
مبارك عبداهلل مبارك حمد 8٠  
مبارك عيد عبدالعزيز الهران ٤٢.83  
محمد جابر عبداهلل اجلالهمة 83.8٧  
محمد راشد فالح العازمي 8٠.٧١  
محمد عبدالعزيز صالح بوحمد 53.8٧  
محمد عثمان عبدالرحمن احملطب 9٢.٤٢  
محمد عيسى إبراهيم األنصاري ١6.86  
محمد غازي محمد املطيري ١6.٧6  
محمد فالح إبراهيم العبودى ٧9.38  
محمد فالح مرزوق الشتلي العازمي 89.68  
محمد فهيد محمد العجمي ١٤.83  
محمد نواف رباح الرشيدي 8١.٢5  
محمود هشام محمود املوسوي ١3.89  
مرزوق أحمد مرزوق العجران 66.8٤  
مرزوق عوض مرزوق العازمي 5٧.8٧  
مساعد رفاعي خلف الشمري 9٧  
مسلم مطلق مسلم احلجيالن 3٢.8١  
مشعل جابر حمود دغيم 8١.٠5  
مشعل علي مناور العازمي 9٤.٤6  
مهدي حسن محمد السليمان 6.9٠  
مهدي صادق حسني الناصر 8٤.٧٤  
ناجي محمد مسفر العجمي 9٢.١  
ناصر حسني مشعان امليمونى ٧9.9٢  
ناصر ذعار عبدالعزيز العتيبي 89.3  
ناصر عبدالرحمن حمد املري ٠٧.88  
ناصر عبيد خلف الشمري ١5.88  
ناصر فهد منير عيد املطيري ٠٤.93  
نايف عبداهلل سعود الهاجري ٠٢.86  
وليد عيد فهيد العازمي 68.8٢  

يونس حسن محمد مراد 85.58  

 مركز درة الهاشمية الثانوي نساء 

أريج نهار عبداهلل املطيري 8٠.١٤  
أفراح هالل بخيت العجمي 9٢.٠٤  
أميرة مبارك رجا الغضوري ١3.95  
أبرار سعيد سعد املطيري 86.٧٧  
احسان فهيم اسماعيل إبراهيم ٠8.٧8  
أسماء اسعد النمله ٧6.6٤  
أسماء جابر بادي عطشان 95.83  
اسمهان قاعد هالل العتيبي ٤٢.96  
اجلازي محمد سعدون احلميداني ٧5.93  
أماني شاكر طعمة مناحي 8٢.١٤  
أمثال ناصر نايض نافع الرشيدي 95  
أميرة ثومير عبداهلل الرشيدي 88.88  
أمينة عوض عبداهلل الباحوث 8٧.٠3  
انتصار جابر براك مطلق 58.9٢  
إميان بدر احلميدي الرشيدي ٠6.83  
إميان حفيظ جابر العجمي ٢5.99  
بتول جلوي محمد الديحاني 83.38  
جميلة فيصل عبدالكرمي املطيري 55.8٤  
حسنة فريح مجبل الرشيدي ٢5.96  
حشمه عوض ناصر الرشيدي 9٢.9٧  
حمدة منور فريح الرشيدي 6٧.9٤  
حنان عبدالكرمي عبدالعزيز الشيحة 86.5  
خلود محمد شاجي عماش 38.9١  
دانة عبداهلل داود اخلريف 86.65  
دانة علي حسني العليمى ١.٧6  
دانة ماجد رشيد العنزي 85.98  
دانة هادي مطلق الرشيدي 9٢.٢5  
دالل ضيدان سالم اخلالدي ٠8.89  
دالل فهاد خلف العنزي ٢6.98  
دالل منصور علي العجمي 86.9٢  
ربا عمر الدخيل 9٧.٢١  
رباح حسني أحمد املدنى 98  
روان جاسم محمد األنصاري ١٤.89  
رمي علي قضاب املطيري ٢5.95  
رمي مرزوق مزيد الوعالن 9١.١9  
رمي مشعان الصالح ٢.89  
زينب كاظم عبداهلل التناك 83.9٧  
زينب جمال فالح املطيري 83.59  
زينب محمد عبداهلل محمد 83.39  
سارة فالح طلق املطيري 6٧.9٧  
سارة محمد عبدالهادي املطيري ٤6.95  
سعاد سعد عايد الرشيدي 93  
سلوى نايف مسعد املطيري 9٤.٤٢  
سميرة حمدى محمد راشد املطيري ٤٢.89  
سناء بدر علي العنزي ١٧.85  
سهام أحمد مخلف سالمة ١٤.88  
شريفة قبالن مشعل الرشيدي 88.58  
شهد شاكر طعمة مناحي ١٤.83  
شيخة متعب مطرد الشمري 69.88  
شيماء عبداهلل علي محمد ٤5.86  
طيف زيدان خلف العنزي 8٧.٧6  
عبير برويز كيهاني 83.3  
عبير ثامر عرفج اخلالدي ٧5.96  
عبير جواد عبدخلف ٧٧.١١  
عبير ضاحي سرور الرشيدي 8٤.٧١  
عذاري عبداهلل محمد العارضي 96.33  
عهود مرزوق محارب املطيري 5.9١  
عواطف سليم ناعس املطيري 9٢.٧5  
غالية ناصر صباح الفضلي ٤9.85  
غزالن زيدان بن خلف العنزي 89.93  
فاطمة حسني حردان العنزي 8٠.٤٤  
فاطمة جاسم محمد السهلي 9١.6٧  
فجر محمد عبيد العازمي ٧٤.83  
كنوز جازع عبداهلل املطيرات 83.9٧  
كوثر عراك شريف العنزي ٢6.٧3  
لطيفة مسعود حمدان الشمري 8٢.١8  
مراحب علي مزيد املطيري ٧5.95  
مرام ياسر العلي 8.8٢  
مروه جساب الفليح العجاج 8١.٢٤  
مرمي أديتوال اوموتايو سانى 9٢.8٠  
مرمي جاسم حسن الصايغ ٠8.88  
مرمي دخيل حرموس الرشيدي ٧3.89  
مرمي دليبح حمود املطيري 88.83  
مرمي ماجد عبداهلل الرشيدي 9.8٧  
مشاعل محمد سعيد الرشيدي 86.99  
مشاعل محمد غالب املطيري ٤٢.99  
معالي صالح عوض العازمي 98.9٢  
معالي نداء دغيم الرشيدي 86.99  
مالك هادي فالح العجمي 88.66  
منيرة محمد الفي العدواني 9٠.٤9  
مها ثومير عبداهلل الرشيدي 9٧  
مها فهد مخلف اجلنفاوي 9٠.١  
موضي دباس دغيم الهاجري ٧5.96  
نفله عبداهلل حمدي رشيدي 83.9٢  
نورة حيال فرج عودة 9٤.8٠  
نورة خالد جزاع العنزي ٧9.8٢  
نورة دباس دغيم الهاجري ٤٢.93  
نورة سالم سعد الرشيدي 9٤.٧5  
نورة عبدالرحمن شريد املطيري 5٤.8٤  
نورة فهيد عبداهلل العجمي ٤٤.89  
نوف نايف مرجان املطيري 89.9٠  
هنوف بدر فالح احلسيني 98.9٤  
هنوف تركي عشوان العنزي 9٠.٢9  
وسمية عبداهلل عبدالرحمن املطيري 86.85  
وسمية علي قضاب املطيري 9٤  
يسرى مثال شجاع املطيري 58.9٤  

 مركز رملة أم املؤمنني الثانوي نساء 

أمجاد محمد عبداهلل الهاجري ٧٢.٠9  
أمل عبداحلميد شمالن اجلناع ٧9.85  
ابتسام حسن عايد الفضلي 8١.٤5  
ابتسام عادل أحمد خالد ٠6.86  
أبرار أحمد عبداهلل حسن ٠8.83  
أبرار نافع محمد العنزي 9٧.٤٢  
إسراء علي سعد األحمد 89.99  
االء عبدالرسول عبدالباري خيطان ٠8.96  
االء جابر علي أحمد ١6.68  
العنود خالد عبداهلل الدريس 9١.١8  
الهنوف صالح علي البوعينني ٧٠.٢١  
أماني طالل عبداهلل الهندال 89.69  
امل عبداهلل عيد صالح 95  
إميان خالد حسن بن حسني عبداهلل 93.5  
إميان فيصل علي املرجتى 96.5  
ايه مظاهرى تيرانى ٤8.85  
بتول خليل إبراهيم القالف 8١.٢5  
بشاير ثومير عبداهلل الرشيدي 89.5  
بشاير صالح علي اخلالدي 9٤.٤٢  
تهاني حسني عباس خان 8٢.١6  
تهاني ضيف اهلل خالد الفالح 85.86  
جميلة خلف عبدالهادي العتيبي 8٤.٤٢  
خديجة محمد عبدالكرمي رمضان ٧8.3١  
دانة ناصر عبداهلل حسن احملمد 86.3٢  
دانة محمد حمد مهيالن الهاجري 58.8٧  
دالل سليمان إبراهيم العبداهلل 6٧.9١  
زينب سالم اسماعيل اجلعفر 86.٧٧  
زينب عثمان علي فاضل محمد 9٢.9٤  
زينب فاضل عبدالرحمن حسني 36.٧٠  
سارا منيف عايض العتيبي 83.53  
سارة عبداملهدي خضير أحمد ٧٢.٤  
سمحه حمدان حسن العجمي ٧٧.٠9  
شذى عادل عبداللطيف الشطي ٧9.89  
شوق ناصر عبداهلل القبندى 68.8  
شيخة طالل زيد احلافظ 86.99  

صيغه خليل غزاي العتيبي ٧9.3٢  
عبير حسني عبداهلل حسني الشطي 8٧.١١  
عمشاء محمد عبداهلل الدوسري 85.83  
عهود جابر كعيد مجبل الظفيري 89.5  
غنيمة باسم محمد اإلبراهيم ١٧.83  
فاطمة سليم أحمد العبيد 8١.6٧  
فاطمة عباس عبداحلميد الفايز 8٤.٤6  
فاطمة فيصل عبيد محمد سعيد 5٤.٧٢  
فاطمة قاسم محمد الفضلي ٠9.٧6  
لطيفة عباس رمضان يادكاري ٧٧.٧3  
لطيفة عبداهلل إبراهيم اجلعفر 86.33  
مرح طالل عبداهلل الهندال ٢٧.٧6  
مرمي مبارك حسن الرشدان 3١.٧٧  
مرمي محمد جاسم إبراهيم الصيرفي 83.8٠  
مشاعل مرزوق عايض املطيري 95.33  
مشاعل عبداهلل محمد الفيلكاوي ٧٤.٢5  
منا غالم خاوشي ٠٢.69  
منال عباس عبداحلميد الفايز ٧5.٧9  
منال عبداهلل قاطع الشوكه 95.8٠  
منال عبداهلل حمد الهاجري ٧٢.١9  
منى أحمد سيد مجيد الشماع ٤9.83  
منى تركي شليل العتيبي 6٠.٢5  
منى مرزوق فهاد جدعان العازمي 83.9٢  
مى فيصل مبارك العازمي ٧9.66  
نور محمد علي إبراهيم اسماعيل 8٤.٧١  
نورة عيد سالم العازمي 5.9٠  
نورة مبارك ابجاد العتيبي 98.٧٧  
نوف بــدر مفلح محمد العريرة العازمي   

8٠.٧5
نوف صالح علي البوعينني 58.٧٢  
نوف ناصر عوض أحمد الشيخ 33.8٤  
هاشميه أحمد سيد مجيد الشماع 8١.٠9  

 مركز سالم املبارك الثانوي رجال 

أحمد بدر راشد شديد الصنيدح ١٧.89  
أحمد حماد بداح العجمي ١٢.٧9  
أحمد سعد عواد معن ١8.83  
أحمد عبداهلل عبيد العازمي 8٤.8١  
إبراهيم ساير عبدالرحمن املطيري ٧5.86  
إبراهيم شبيب فهران العتيبي 69.8٢  
إبراهيم علي سعيد العجمي 9٢.9٢  
أحمد حماد سلمان العازمي 8٧.٧9  
أحمد نافل فرحان حمد العازمي 6١.9٠  
أحمد نغيمش منصور حسيان العازمي   
89.5
بادي عبدالهادي خالد جهز العتيبي 9٠.٧5  
بدر تركي سعود املطيري 8١.٢9  
بدر عيد مصبح العازمي 56.8٤  
بدر عيد مطلق العازمي ٧3.58  
براك سالم براك العازمي 89.99  
براك فهد براك غره ٤٢.٧9  
ثامر فالح مخلد املطيري 88.6  
ثامر مناحي شلعان العجمي 99.8٤  
جدعان مبارك فهاد العجمي 36.9٠  
حبيب حميد حبيب مشل 88.8٧  
حسن ناصر فنيس العجمي 9١.٧8  
حسني أحمد شويش شريف ٤6.89  
حسني سعد عبداهلل امليع 6.9٠  
حسني محمد حسن حاجية حسن 8١.١٧  
حسني محمد مسفر عامر العجمي ٢8.83  
حمد راشد عبداهلل املري ٤٤.93  
حمد راشد محمد احلضيري العازمي ٢٧.88  
حمد سعيد حمد الهاجري ٤٢.88  
خالد بدر ناصر الدوسري 9٠.٢٢  
خالد صالح ماطر العازمي 69.8٧  
خالد عبداهلل خالد العتيبي 36.9٠  
خالد عبداهلل عيد العازمي ٤٤.86  
خالد محمد ظاهر العازمي ١١.85  
خالد محمد عوض املطيري 83.33  
خالد مرزوق مسلم الهدية ٧8.38  
خالد نايف جظعان العازمي 8٧.٢٢  
خالد يوسف هوصان املطيري ٧٠.٤٧  
رباح خالد جديع العازمي 9٠.٤٤  
سالم براك بريجان العازمي ٧9.83  
سالم حمدان سلمان العازمي 3.8٢  
سالم مطلق محمد العازمي 8١.٧٧  
سعود حمزة احلميدي العتيبي ١6.٧9  
سعود راشد مصبح العازمي ٢٧.68  
سعود عبداهلل راشد الدماك ٧6.8١  
سعود علي نحيطر العازمي 35.8٢  
سعود فهد سعود العازمي 6١.٧٧  
سلطان مستور صباح العازمي ١5.٧9  
سلطان ناصر سالم العجمي 58.٧٤  
ســلمان حمدان ســلمان الدماج العازمي   

8٢.٢8
شافي ناصر عبيد العجمي 88.33  
صالح مشاري حمد الظفيري 8٧.٤٤  
صليهم فهد محمد الهاجري ٧5.93  
طالل أحمد حجي العازمي ٧٧.٧5  
عادل محمد شبيب العازمي ٢.٧8  
عادل نواف فالح بن جامع ٤٤.88  
عايش فالح عيد العازمي ١٤.٧3  
عبدالرحمن حمود مرزوق العازمي ٧9.36  
عبدالرحمن فالح ذيب الهاجري 56.8٤  
عبدالرحمن فهد نايف العتيبي 58.٧٧  
عبدالعزيز أحمد فهيد العازمي ٧8.39  
عبدالعزيز عبدالهادي هادي العازمي 86.39  
عبدالعزيز فهد محمد العتيبي ٧5.86  
عبدالعزيز فواز ناصر السبيعي 88.89  
عبدالعزيز الفي مبارك العازمي ٧5.93  
عبدالعزيز محسن علي العنزي 8٤.٢5  
عبدالعزيز مطلق عطا اهلل املطيري 39.8٧  
عبدالعزيز ناصر غزاي العازمي ٢٤.85  
عبداهلل بداح مطلق الهاجري ٠١.88  
عبداهلل جابر محمد املطوع 9١.٢١  
عبداهلل حمد عصفور العجمي 3١.8٤  
عبداهلل حمد علي العازمي 9٠.١٢  
عبداهلل حمود مزيد العازمي 56.9٢  
عبداهلل خالد ضيف اهلل العتيبي 8١.8٤  
عبداهلل سحمي فالح العجمي 9٧.8٧  
عبداهلل سعد عبداهلل امليع 93.3٧  
عبداهلل سلطان عبداهلل العجمي 36.8٤  
عبداهلل سلمان جعيثن اجلوزانى 88.85  
عبداهلل عيد مصبح العازمي 88.86  
عبداهلل مطلق مرزوق العازمي 86.8٧  
عبداهلل مهدي عبداهلل العازمي 85.58  
عبدالهادي فهد ناصر العجمي 89.89  
عبدالرحمن محمد ياسني ضيدان ٧8.9١  
عبدالعزيز حسني علي العتيبي 98.8١  
عبدالعزيز صالح محمد الدوسري 9٢.٧٤  
عبدالعزيز محمد عبداهلل املري 96.8٧  
عبداهلل نايف مناحي العجمي ٧5.88  
عبداهلل علي أحمد النوح 69.9١  
عبداهلل علي نحيطر العازمي 9١.١6  
عبداهلل فالح فهد الدوسري 9١.٠3  
عبداهلل مبارك سميليل العازمي 9٢.٤  
عبداهلل محمد حمود العميره 8٢.٧5  
عبداهلل محمد عبداهلل املري 93.83  
عبداهلل محمد مسفر العجمي 96.9١  
عبدالواحد جاسم محمد العنزي 9٧.٢5  
عبيد سعود عبيد العازمي 38.8٠  
عبيد محمد عبيد الدوسري 8١.١5  
عدنان عيسي عيد صالح الهدهود 63.8٤  
عدنان مصطفى سيد عباس املوسوي 8٧.١6  
علي حمد حصني العازمي ١١.83  
علي عوضه علي املري ٢.83  

علي محمد حبيب مشل ٠٤.88  
علي محمد عبداهلل املري 9٠.٠8  
عمر صالح عبداهلل العازمي 53.8٧  
عمير صالح عبداهلل العجمي 8١.٠١  
عيسى جاسم محمد الصراف 9٢.٠9  
عيسى سامي سعود العازمي 88.83  
عيسى منصور قنور العازمي 8٧.٤3  
فهد جابر سعد احلضيري ٧8.5  
فهد حسني مناور املطيري ٤9.٧9  
فهد حمود مزيد العازمي 8.8٧  
فهد سالم صالح العجمي ٢6.٧9  
فهد عبداهلل مبارك شداد 86.33  
فهد عبدالهادي ذعذاع السهلي 8٤.٧٢  
فهد فايز فهيد املطيري 8٤.١  
فهد فيصل غنيم ابوعنيج 89.3٤  
فهد مناحي دغش املطيري 69.8٢  
فهد هادي عبداهلل العجمي 9١.١٢  
فيصل ثاني محمد الشمري 8٤.٠٧  
فيصل عبدالرزاق طارش عويد ١٧.95  
فيصل علي عبدالهادي العازمي 86.9٧  
فيصل محمد حمود العجيل ٧٧.85  
فيصل محمد عبداهلل املري 89.58  
كروز عبداهلل سعد حماد العجمي 9٤.٧5  
الفي عبداهلل نايف املطيري 8٢.٤٢  
ماجد عبداهلل نايف املطيري ٠8.86  
مانع خالد مهدي مناحي العجمي ١٧.٧6  
مبارك خالد مرزوق العازمي ٧١.٧8  
محمد أحمد ناصر هديب العازمي 88.6٢  
محمد جاسم محمد شريف 96.8٤  
محمد حمدان حميد العازمي 59.8٧  
محمد راشد مبارك العازمي 83.8٤  
محمد سعدون حبيب الشمري 9٤.8٧  
محمد ضاوي فهد العازمي 68.٧٧  
محمد عبداهلل غنيم الصويلح ٢٤.85  
محمد عيد محمد احلربي 89.3٤  
محمد فالح ردعان العازمي 8٢.٧٧  
محمد فهد بطي العجمي 86.3٢  
محمد فهد محمد العجمي ٢5.88  
محمد فيصل عبداهلل السهلي 8٤.٠5  
محمد الفي ابداح العازمي 86.6٤  
محمد مبارك عايض العجمي 66.8٧  
محمد مسعود سالم املري 58.9٠  
محمد ناصر غزاي العازمي 8٤.٧8  
مرزوق علي سالم همش ٠٧.89  
مرزوق ناصر مرزوق البدي العازمي 8٢.٠5  
مشاري حمد حمدان العازمي 8٢.٢5  
مشاري مبارك خالد الصواغ العازمي 8٠.٠3  
مشعل فهد بريجان العازمي 9١.8٠  
مشعل محمد فالح العازمي ٢٤.85  
معضد زيد مهلهل املري ٧5.88  
منصور هادي حزمى الدوسري 9.8٠  
مهدي عبداهلل راشد العجمي ١٧.89  
موسى عالي فضي العازمي 85.56  
موسى مسلم بريك العازمي 95.8١  
ناشي حمدان فالح الهاجري 8١.١١  
ناصر بدر غشام العازمي ٧6.89  
ناصر جبر مشعل العنزي ٧5.83  
ناصر رجا مطلق العميري ٧6.٧6  
ناصر سعود حميد العازمي 83.8٤  
ناصر عبداهلل ثابت الراسبى 8٧.٠3  
ناصر مبارك محمد املطيري 9٠.١  
ناصر مساعد فهيد احليص العازمي ٤9.86  
ناصر نافل إبراهيم العرادة ٧٢.88  
نايف عوض سعود العازمي ٧.88  
نواف مرزوق جمعان العازمي 88.9٢  
هادي خالد هادي العازمي 86.66  
وليد ضحوي حسن احلربي ٠3.٧6  
وليد عوض عوض املطيري 89.8٢  
وليد محمد فالح الرشيدي 9٢.١٧  
وليد محمد صالح العازمي 8٠.٢6  
يوسف حامد مبارك اخلتالن ٤١.٧9  
يوسف سالم ارشيد العازمي 85.3١  

 مركز سليمان العدساني الثانوي رجال 

أحمد سعد حجي املطيري 8٧.٤٧  
أحمد فليح مصبح العازمي 5٧.9٠  
أحمد مبارك دريس فرحان 9.8٢  
أسامة سعود هالل العنزي 9٢  
أنس عبداهلل محمد الكندري 9١.١6  
أحمد خالد أحمد القومانى 56.8٤  
أحمد عادل عنيبر العازمي 83  
بدر سلطان فيحان املطيري 9٢.9٠  
بدر عبيد ادرمييح العتيبي 89.63  
بدر محمد حجي العازمي ٢3.89  
بدر ناصر صالح العتيبي ١9.95  
بشار فهد جابر العتيبي ١٤.88  
تركي صنيدح غازي املطيري 9٢.٤٢  
جابر رجعان سعد اجلويسرى ٧.٧8  
حسن محمد حسن العنزي ٤٧.83  
حسني فهد سالم العجمي 35.8٠  
حمد ضاري عبداهلل العجمي 5٧.8٢  
حمد عادل محمد الشمري ٢١.89  
حمد فؤاد إبراهيم الزويد 8٧.١8  
حمد مبارك سرحان العنزي 5٢.8٠  
حمود عيسى سليمان الصقر ٧١.89  
حمود فالح حمود العازمي 9٠.٠٧  
حيدر جواد علي العطار 93.9٧  
خالد خالد سالم الشريع العازمي 39.8٧  
خالد سعود سعيد الهاجري 89.98  
خالد صالح محمد العازمي 85.53  
خالد فيحان خالد املطيري ٠5.86  
خالد محمد مناحي العازمي 86.85  
خالد مهدي فالح العازمي ٤١.93  
راشد أحمد راشد شنيتر 9٠.٠٢  
راشد محمد مبارك الهبيدة 86.98  
راكان مانع حسن العجمي 98.33  
زايد خالد زايد املطيري ٠5.89  
سالم سعد درمييح العتيبي ٢5.93  
سامي صالح سبيل العازمي 93.5١  
سرحان خالد سرحان العنزي 35.9٠  
سعد خلف سعد العسق ١6.85  
سعد راشد سعد الهاجري 8٧.٧  
سعد سعد درنكس العازمي 5٧.9٠  
سعود عبداهلل سعود القرضام 5١.9٠  
سلمان جمال ناصر العتيبي 86.8  
سلمان محمد سالم العازمي 3٤.9١  
سليمان محمد إبراهيم اخلليفي ٧5.35  
صقر حمد مرزوق الزريج العازمي ٤.83  
صقر فالح منصور العازمي 9١.٢٢  
صالح سعود سالم العازمي 88.9٧  
ضيدان خالد ضيدان الهاجري 83.5١  
ظاهر عادل ظاهر التمتام 39.9٠  
عبدالرحمن جابر عطية مبارك 6٧.9٢  
عبداهلل أحمد محمد العازمي 86.69  
عبداهلل جمال ناصر العتيبي 9٧.9١  
عبداهلل طلق فالح ابو غنيج ٠١.89  
عبداهلل عبدالواحد محمد جاسم 9٠.٧3  
عبداهلل فهاد عبداهلل العجمي 93.58  
عبداهلل مبارك سعود العازمي ٠8.93  
عبداهلل محمد عبداهلل الفرج 9١.٤5  
عبداهلل مسفر فالح العازمي 5.9٤  
عبدالرحمن حمود غنيم العازمي 39.9٠  
عبدالعزيز حسني عواض املطيري 9٠.٤١  
عبدالعزيز سعد طلق العازمي 88.96  
عبداهلل سعد ظاهر التمتام ٢3.89  
عبداهلل طالل مهدي اخلياط 8٢.٤  

عبداهلل عبدالواحد علي اجلدى 89.33  
عبداهلل مناحي سعيد العازمي ٢٤.85  
عبيد راشد عبيد العازمي 9٠.١٤  
عبيد عادل سعود السحلول العازمي 5١.8٧  
عجاج مبارك عجاج العازمي 83.9٧  
علوش سفر علوش العتيبي 9١.١6  
علي شناوي لفتة كايد 9١.٠٤  
علي جواد علي العطار 8٢.٧5  
علي حبيب محمد العوضي 8٤.٤6  
علي فالح مبارك الدوسري 85.59  
عمر بدر محمد العازمي 85.9٢  
عمر غنيم مهنا الهاجري 65.8٧  
عمر مفلح سعود العازمي 9٠.١١  
عوض علي سعد العازمي ٧3.88  
عيسى حامد محمد املجرب 8٢.٠٧  
غشام حبيب غشام العازمي 36.9٠  
فايز عصفور عيد العصفور 33.8٧  
فهد دهام مناع العجمي 93.38  
فهد صالح مصلح احلريص 9١.٧  
فهد محمد فهيد العازمي 95.9١  
فهد محمد فهيد العجمي ٤6.89  
فهد ملحم عبداهلل العجمي ١6.88  
فواز جابر بشير كامل 33.9٧  
فيصل رفاعي محمد العازمي 5.9٠  
فيصل عبدالرحمن عبدالكرمي مفرح 8٧.٢٤  
الفي سعد الفي حجر ١6.89  
ماجد جمعة السيد هاشم الشماع 89.8٤  
مبارك محمد مبارك العتيبي 8٧.٤  
محمد حمود سعد القريافى 9٠.٠9  
محمد سعود رجا العازمي ٠5.86  
محمد سليمان عامر نوري 83.6  
محمد عبداهلل نصيب السهلي 9٢  
محمد علي عودة الدوسري 89.6  
محمد فالح حمود العازمي 9٠.٠3  
محمد مبارك دريس فرحان 88.9٠  
محمد مبارك مصبح العازمي 8٤.١3  
محمد مشاري محمد اخلضر 83.8٧  
محمد ناصر اصويان العجمي 83.9٠  
مساعد عبداهلل أحمد احلداد 96.58  
مشاري سعد طعمة كرمي ٤٢.95  
مشعل جاسم محمد الدويسان 89.56  
مشعل حمدى ضيف اهلل العازمي ١١.88  
مفرح مجبل مفرح العازمي ٤.88  
مهدي صغير فالح الدوسري 9٧.٠8  
ناصر بدر سعد العازمي 98.9١  
ناصر عادل علي العطار ٢٧.93  
ناصر محمد فهد ناصر 9٠.١٧  
ناصر مطلق بخيتان احلبيني 9٢.٤8  
يوسف أحمد خليفة العازمي 9١.٧  

 مركز عبداهلل اجلابر الثانوي رجال 

أحمد موسى عبداهلل الذويخ 56.٧٠  
أحمد محمد يوسف الشالل ١٧.96  
أحمد محمود محمد حسني 83.٧٠  
اسامة سامي سلطان العجيل 9٢.٧١  
بدر عوض النايف ٢٢.٧5  
بسام ناصر سالم الصميعي 58.8١  
ثنيان عبدالرحمن إبراهيم اخليال ٧٠.١3  
حسني يعقوب محمد ايلكي 5٢.9١  
راشد ناصر راشد الزيد 3٧.8٠  
سيف مشعل سيف املشعل ١8.٧3  
عبدالرحمن حامد جاسم الشمري ١6.٧8  
عبدالرحمن عوض فالح البذالي 8٠.١8  
عبدالعزيز فهد عبداهلل الرشيدي ٤٢.65  
عبداهلل فهد فالح الرشيدي ٢٧.66  
عبدالعزيز عدنان عيدان عبدالرزاق ٢8.٧9  
عبداهلل عبدالسالم العبدالعالي 33.9١  
عبداحملسن مسلم الهاجري ١٧.66  
عثمان حمدان عايش العرادة 65.96  
عدنان نايف قبالن الرشيدي 9٢.8١  
علي موفق ناصر االمير ٧٧.٢5  
علي حيدر علي مخصيد 3٢.9٠  
علي عبدالرضا عبداهلل احلمد 83.3٢  
فارس محمد إبراهيم املهينى ٤8.٧8  
فالح وليد فالح العيد ٧٠.٠٤  
فهد سماح وحيد حسني ٧6.8٤  
فهد صالح محمد العنجري ٧3.63  
فواز انور مبارك العازمي ٧٢.٧8  
فيصل اسماعيل عبدالرحمن ميرزا ٧٧.٧٢  
فيصل يعقوب ناصر املعيلى ١8.٧9  
محمد أحمد محمد اجلعفر 86.58  
محمد عبداهلل عايــض عواض املطيري   

٧٠.9٢
مشعل آصف عبدالرزاق املال 89.83  
ناصر علي إبراهيم محمد احلمادي ٧١  
ناصر فهد عالي املطيري 3٢.6٧  
نواف شاكر سليمان مبارك 66.9٢  
يحيى عبدالرضا عباس البلوشي ٢6.69  
يوسف سليمان مذخر الضيعان ١٧.٧3  
يوســف عدنان ناصر عبداهلل الطراروة   

٧٢.68

 مركز عمر بن اخلطاب الثانوي رجال 

أحمد رفاع محمد العنزي ٧.85  
أحمد بهلول هادي الرشيدي 8٧.٠٧  
أحمد خلف عبداهلل الفيلكاوي ٧٤.١9  
أحمد محمد نصوح محمد عيد قتوت ٧٢.٤٢  
أحمد هباس دحيم حسن العتيبي 38.8١  
بدر محمد خلف العنزي 8٢.٠5  
بدر موسى عبدالشمري ١٧.88  
بندر سيف فالح العازمي ٢9.66  
بندر فالح حمد العجمي 63.35  
تركي بجاد جازي املطيري ٧٠.٢٧  
تركي جمعان راشد العازمي 65.8٤  
جابر أحمد مجبل شريف 83.8٠  
جابر عبداهلل بداح عبداهلل 8٠.٧9  
جابر علي جابر املري 3١.8٠  
جاسم محمد عابد عبداهلل عبدو ٤٢.89  
جراح عزيز معيض املطيري ٤٤.٧8  
حبيب خالد حبيب العازمي ٧١.١٤  
حسن مهدي محمد العجمي 88.8١  
حسني جابر محمد العجمي ٤8.٧9  
حسني منصور حمود العجمي 96.6٧  
حشان صالح جار اهلل العجمي 88.6١  
حمد حسن الفي العازمي ٢9.95  
حمد سالم فرج العازمي 8٢.١8  
حمد عبداهلل فهيد العجمي ٧١.٢3  
حمد عبداهلل مسعر الشمري 89.6٧  
حمد محمد حمد سكيران العازمي 8٠.٤6  
حمد محمد فالح العازمي ٢٢.86  
حمود راشد سعد العازمي 88.5٤  
خالد أحمد خلف العازمي ٧٢.88  
خالد بندر فهد املطيري 89.9٤  
خالد جمال محمد احلشان 8٤.٤5  
خالد حسن محمد الرشيدي ٢٧.95  
خالد راشد الدباغ العازمي 8٤.٧  
خالد سالم دهيليس العازمي 85.33  
خالد صالح سلمان العازمي 83.9٤  
خالد عادل خالد العازمي 8٠.٠٧  
خالد عبداهلل خالد العازمي 8٠.٤3  
خالد فارس علوش جويعد ٢6.85  
خالد فايز الفي العازمي ٢٧.83  
خالد فهاد هادي العازمي ٠3.88  
خالد فيصل ملفي الهرير 85.99  
خالد محمد راشد العجمي 9٧.٠8  
خالد محمد مرزوق العازمي ٢٧.85  

خالد محمد مزيد العازمي 8٢.١٤  
خالد مطلق مرزوق احلبيني 86.68  
خليل ابر اهيم مصلح علي عيشان ١٧.88  
خميس محمد عبداهلل العجمي ٢٢.85  
دعيج خالد سعد العازمي 8٧.١٢  
راشد جمعان راشد العازمي 5٤.8٧  
راشد محمد راشد املري 9١.٠6  
راشد محمد نادر العجمي 8٠.٠3  
زايد محسن زايد العجمي 8٤.٢8  
سالم زايد هادي الهاجري 89.6٧  
سالم فالح زيد العازمي ٧8.58  
سالم مبارك سالم عبدالهادي 9٠.٢8  
سالم مريس عايد العازمي ٤3.83  
سحمي ناصر سحمي الدوسري 8٧.٤٢  
سعد انور راضي العازمي 69.8٢  
سعد حامد سعد شحيتاوي العازمي 8١.٤  
سعد حمود سعد العازمي 8٤.١3  
سعد خالد سعد العازمي 6٧.8٧  
سعد شبيب سعد الهاجري 98.9٠  
سعد طالل مرزوق خدعان ٤٤.88  
سعد كروز بادي العجمي 9٠.٢8  
سعد مبخوت محمد الدوسري 9٠.٤١  
سعد مشعل سعد الدوسري ٧9.85  
سعود حسني مسفر العجمي 8٠.٤٤  
سعود راشد دغيم العازمي ٧٤.٧١  
سعود سعد سعود السبيعي 85.8٧  
سعود عبدالعزيز فهيد العازمي 86.6٤  
سعود عبدالهادي حمد الهاجري 89.9٢  
سعود ناصر خالد العازمي ٧١.٧6  
سعيد حسن سعيد العجمي 9٠.٧٢  
سفر عبداهلل جابر العجمي 9٠  
سلطان بركة حاجون العتيبي 8.8٢  
سلطان بعيجان محمد احلربي ٤6.85  
سلطان عبداهلل عضيب سعد ٤٢.95  
سلطان عبداهلل محمد اجلدادى 9١.٧١  
سلطان محمد راشد العنزي 53.9٠  
سلطان ناصر ملحم الدوسري 9٢.٠5  
سلمان راشد حمود هداب 86.8٧  
سلمان سعد سلمان شبيب العازمي ٢9.85  
سلمان فايز محمد العازمي 9٠.٢8  
سلمان فهد حمد العجمي ٢5.85  
سلمان مبارك سعود العتيبي 8١.٤8  
سلمان مشعل مرزوق العازمي 89.3٧  
سند خالد محمد عنزه ٤٧.85  
شافي رسم منصور العجمي 8٧.٧5  
شمالن غازي فرحان العنزي 9٠.٢3  
صالح بندر سعد العجمي ٢5.93  
صالح حمد مانع العجمي 83.6٤  
صالح عبدالهادي راشد املري ٤.٧8  
صالح مرزوق محمد العجمي 85.98  
ظافر مشرف علي العجمي 6٧.9١  
ظافر نشمي حسن العجمي ٠8.95  
عادل نواف سعد الكحالوي 35.8٤  
عادل يوسف رجعان العازمي 6١.8٤  
عايض أحمد عايض العازمي 86.59  
عايض مشعل عايض املطيري ٧9  
عبدالرحمن بدر العبودى ٠3.85  
عبدالرحمن حسني علي احلمادي 33.8٢  
عبدالرحمن عبداهلل مناور العازمي 83.59  
عبدالرحمن علي حمد العجمي 98.5  
عبدالرحمن فالح زيد العازمي 56.8٢  
عبدالرحمن فالح ماطر العازمي 98.8٧  
عبدالرحمن محمد دليم علي العجمي 96.5  
عبدالرحمن هايف عيد العازمي 9٢.١  
عبدالعزيز راضي ناصر العازمي 83.3٢  
عبدالعزيز سعود سلمان العازمي 3٧.9١  
عبدالعزيز عبداهلل الهاجري 5٢.8١  
عبدالعزيز فهد راشد عيسى 86.3  
عبدالعزيز ناصر بداح الدوسري 89.63  
عبدالعزيز هادي مهدي العجمي ٢٧.89  
عبدالعزيز يوسف قبالن العازمي 8٧  
عبداهلل أحمد دغيم العازمي 68.8٧  
عبداهلل أحمد مطلق فهاد العازمي 98.8٢  
عبداهلل بدر مبارك العازمي 9٠.٧٧  
عبداهلل بطي حمد الهاجري 8٤.8٤  
عبداهلل خالد ردعان العازمي 8٠.١3  
عبداهلل خالد محمد الفيلكاوي 9٠.٧3  
عبداهلل سعد سعود السبيعي 8٧.٤٢  
عبداهلل سعد عبداهلل العجمي ٠5.88  
عبداهلل سعد مبارك مديعج العازمي 8٧.٢٧  
عبداهلل سعد ممدوح الشمري ١3.83  
عبداهلل عامر مناحي العازمي 8٤.١٢  
عبداهلل عايض مسفر العجمي ٠٤.89  
عبداهلل علي حمد الهاجري ٠٢.83  
عبداهلل فالح سالم العازمي 5٢.8٠  
عبداهلل فالح فالح العازمي 5٤.8٢  
عبداهلل فهد مرزوق العازمي 85.65  
عبداهلل فيصل عبداهلل الهاجري 83.8٧  
عبداهلل الفي عبداهلل العازمي 8٤.٤9  
عبداهلل الفي عواض العازمي ٧6.89  
عبداهلل مبارك عبداهلل الهاجري 93.9٠  
عبداهلل ناشي سارى السبيعي ١٧.86  
عبداهلل نايف محمد ابا الدعيات ٧9.8٧  
عبداهلل يوسف سعد العازمي ٢3.٧9  
عبدالرحمن أحمد عيسى الشطي 85.5٧  
عبدالرحمن محمد عايض العازمي 5٤.8٧  
عبدالعزيز أحمد عبداهلل عبد8٧.١9  
عبداهلل محمد جنيخان العجمي 89.33  
عبداهلل جاسم محمد العازمي ٧3.86  
عبداهلل صالح رجعان العازمي 83.36  
عبداهلل مترك عقيل الدوسري ٧9.3٧  
عبداهلل محمد فالح العجمي 89.93  
عبدالهادي عايض مهدي العجمي ٠٤.86  
عبدالهادي محمد عبدالهادي العجمي 88.56  
عثمان صالح نغيمش العازمي ٠8.89  
عثمان فالح زيد العازمي 8٢.٢3  
علي سالم علي العجمي ٤5.93  
علي عالي فالح العازمي ٧3.٧9  
علي عايد مطلق العازمي 8٧.٢٤  
علي عبداهلل هندى مشعل 9٠.٤6  
علي مبارك معجب الهاجري ٧6.88  
علي محمد سالم املري ٤3.86  
علي مرزوق محمد العازمي ٠٧.89  
علي هايف عيد العازمي 89.6٤  
عليان علي عبدالهادي العجمي 33.8٠  
عمر حمود سعد العازمي 53.9١  
عمر راضي عبداهلل السبيعي ١٧.83  
عمر سعد مهنا العازمي 85.93  
عمر مبارك حميد العازمي 88.9٢  
عمر نواف مبارك العازمي 3.9٠  
عواد سعد عواد العازمي ٧٧.٢١  
عيسى حمد أحمد العنزي 8٠.٧3  
عيسي عبداهلل عيسي احلربي 99.8٢  
فالح حمود فالح الفويضل 83.58  
فالح سالم فالح طلق العازمي ١٤.86  
فالح علي فالح الهاجري ٧9.99  
فالح مفرح فالح حسني مشعان 86.69  
فراس علي عباس خان 5.8٧  
فهاد حمد محمد العجمي ٠١.89  
فهد خالد فهد الثويني 89.3١  
فهد راشد مبارك الرميح ٢9.89  
فهد سالم دهيليس العازمي ٤5.88  
فهد سراج منير العجمي ١٧.85  
فهد عبدالعزيز فهيد العازمي 63.8٢  
فهد عبداهلل ثامر العازمي ٤3.85  
فهد عبداهلل محمد اجلدادى 8٢.٠5  
فهد عبدالهادي ذيب الهاجري ٧8.8  

فهد علي حمد العجمي 33.8٧  
فهد علي ناصر الهاجري ٤.83  
فهد مبارك خالد العازمي 8٤.٢3  
فهد محمد صالح الشمري ٧9.86  
فهد ناصر فهد العجمي 9٢.8٠  
فهيد محمد صالح املري 95.9٢  
فواز محمد فراج العازمي 8٢.٧١  
فيصل تركي عبداهلل العجمي ٧9.66  
فيصل خالد مجبل خلف 83.33  
فيصل عبداهلل سعد العازمي 8٢.٧٢  
فيصل عبداهلل محمد الشامري 33.9١  
فيصل فهد سعد العازمي 9٠.٠6  
فيصل فهد فيصل املطيري ٠١.83  
فيصل محمد سالم العازمي ٤9.٧9  
فيصل محمد عبدالهادي الهاجري 8٢.٠9  
فيصل ملفي مفرهد العازمي 36.8٠  
مالك عبداهلل راشد الهاجري ٠8.85  
مبارك أحمد حمود املشحن 9١.9٠  
مبارك بدر مبارك العازمي ٤3.85  
مبارك حمود مبارك الهاجري 86.55  
مبارك حمود مناحي الدماك 89.8١  
مبارك عايد سالم العازمي 9٤.8٠  
مبارك فهيد محمد الهاجري 8١.١5  
مبارك محمد صالح املري ٧٧.83  
مبارك ناصر مسفر العجمي ٤٧.83  
محسن ضيدان محسن ال بريك ٠5.83  
محمد زايد عبداهلل الهاجري 5.8٤  
محمد بدر ناصر العجمي 9٢.٠٧  
محمد بندر محمد العتيبي ٤8.88  
محمد جالل سند الرشيدي ٧١.٧9  
محمد حمد محمد العازمي 8١.١٧  
محمد خالد سالم العازمي 65.8٠  
محمد خالد ظاهر الدوسري ٧8.8  
محمد راجح محمد الهاجري ٧5.56  
محمد راشد فهد العجمي 89.6٤  
محمد رجا سعود العازمي ١9.88  
محمد سالم علي العجمي 88.9٧  
محمد سالم محمد العازمي 8٤.٧١  
محمد عبداهلل سعود العازمي ٧6.88  
محمد عبداهلل عبدالهادي الهاجري 8١  
محمد عبيد راشد العازمي 83.5٧  
محمد علي حمد الهاجري 83.53  
محمد علي محمد السبيعي 9.8٤  
محمد علي ناصر العازمي 99.٧٤  
محمد عيد مبارك العازمي 85.83  
محمد فارس محمد العجمي 8٤.٠5  
محمد مطلق جريان العازمي 9٠.٧6  
محمد مطلق فرحان العازمي 3.8٠  
محمد نصار مجبل العازمي 8٤.8٤  
مرزوق يوسف مرزوق العازمي ٠٤.85  
مرشد فليفل ناصر الداهوم ١6.85  
مساعد فرحان داود طالل ٧٧.٧9  
مشاري فالح مفلح العازمي 8١.٤٧  
مشعان خالد مشعان طاحوس 9.8٠  
مفلح سعيد مرزوق العازمي 59.8٠  
مقبل خليفة هالل الديحاني ٧٤.٢٤  
مناحي عيد مناحي الدماك 83.83  
منصور مبارك جار اهلل العجمي 9٢.9١  
ناصر بدر علي العازمي 8٤.٢٤  
ناصر حمود ناصر العجمي ٢3.88  
ناصر خليفة علي العنزي 8١.٢٤  
ناصر سالم مهنا الهاجري 85.35  
ناصر طالل ناصر الدوسري 83.98  
ناصر فالح ناصر الدوسري 9٠.١٧  
ناصر فهد ناصر معكام العجمي 8١.٢١  
ناصر فواز عيد العازمي 8٠.٢٢  
ناصر الفي عبداهلل العازمي 8١.٢١  
ناصر مبارك ناصر الهاجري 69.53  
ناصر نايف نزال العازمي 8١.٠٧  
ناصر نهار مزرم العازمي ١٤.88  
نايف هايف عيد العازمي 86.8  
نواف عباس مهدي الشمري 9٢.٧١  
نواف هادي سالم هادي العازمي 33.٧٢  
وسمي بدر ناصر الوسمي الدوسري 39.8٠  
يوسف مساعد عمر العازمي 8٧.١6  
يوسف مشعل ملفي الهرير ٧9.٧5  

 مركز فلسطني الثانوي رجال 

أحمد براك عيد العليوى 6٧.6٧  
امير حامت الرفاعي 36.٧٠  
جاسم محمد الصالح ٧٤.١٧  
جاسم حمد جاسم احلداد 9٤.5٧  
حسن أحمد ياسر العالف 65.٧٢  
حمد فاضل غضبان القالف 68.8٢  
خالد نواف خالد الصواغ العازمي 3٢.6١  
داود عبدالعزيز غلوم محمد 6٧.٧٠  
راشد خالد عبداهلل الدريويش 6٧.٢9  
راشد منير راشد سليمان 6٠.٠8  
زيد أحمد محمد بصيله 6٤.٧١  
شاهني أحمد هاشم الشيخ علي 35.6٢  
شمالن محمد سعود املجيبل ٧٢.٤5  
عادل رضا رجب رضا ٢3.٧8  
عبداهلل حامد خالد الشاهني ٢5.68  
عبداهلل يوسف علي روح الدين ١٧.95  
عبدالكرمي محمد عبدالناصر حاجي ٧١.٧8  
عبداهلل عيد جاداهلل محمد ٤٢.٧6  
عصام حسن مسلماني 83.9٤  
عالء خضر حسن بريجيه 8٧.٠8  
علي توفيق الرفاعي 8١.6٤  
علي ماجد يعقوب بوشهري ٧٤.١٧  
عمر سليمان السيد محمد ٧6.83  
عمر عبدالعزيز العبدالتله 83.6٧  
عيد حمود عيد الرومي العازمي 83  
غامن فايز معزي امليع ١٧.89  
غامن ناصر حسن غامن الظفيري 6٧.٧٧  
فراس بالل عبدالوهاب جراح ٧3.6٤  
محمد حمدي زيدان رزق ٤.68  
محمد عبدالرحمن محمد الرويشد 8٠.٠٧  
محمد وليد محمد فاخورى ١١.88  
محمود سميح مطلق القادرى 8.٧٠  
معاذ أحمد محمد الغنيم 5٢.٧٠  
موسى ماجد أحمد ابوعلي ٧6.88  
نضال صبري محمد كتانه 9١.٢5  
نوح داود حاجية حسن 89.89  
يوسف علي حمزة اإلبراهيم ٧9  
يوسف محمد سعيد السيد ٤.٧3  

 مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال 

أحمد فاضل جاسم الكنكوني ٧3.9٤  
إبراهيم بركة مصلح خلف اهلل ٧5.66  
أحمد ناجي سالم العازمي ٧٠.١  
بدر خالد مخلف الديحاني 8٠.١3  
بشار جنم حسني ٤8.٧8  
تركي عايد مطلق احلريص ٠8.68  
جابر عبداحلميد جابر اخلزعل 9١.8٠  
جاسم محمد عبداهلل القروي ٧3.6٧  
جراح داود بشير خلف ٧٤.٢١  
جراح هالل فهد الديحاني ٧6.86  
حسن حميد جنم عبد٧5.85  
حسني حمد حسني محمد 5٤.٧١  
حسني فهد حسن حمود املطيري 6٢.8٧  
حسني مرزوق سعد الرشيدي 88.6٧  
حمد سلمان عجنان العازمي 85.٧٠  
حمد محمد حمود العازمي 69.8٤  
حمود سعد ضيف اهلل املطيري 8٧.٢5  
حمود كميخ نهار املطيري ٧٧.١9  
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خالد سليمان مرزوق املطيري ٧6  
خالد عادل عبداحملسن محمد احملسن 6١.٧5  
خالد عدنان أحمد الوهيب 8٧.٤٧  
خالد فهد عالي املطيري 8٠  
خالد محمد مالح اخلالدي 5٤.٠8  
خلف سلطان فنيسان املطيري ٧6.3  
سالم خالد سالم الدقباسي 8١.٢9  
سالم رائد فالح الرشيدي ٢6.88  
سعد غنام غنيم املطيري ٢5.88  
سلطان سالم بكر الديحاني 93.33  
سلطان عمر سلطان امان ٠٧.63  
شاهني جمعة صالح مذعر ٤5.88  
صالح أحمد صالح الغريب ٠8.88  
صالح ضاهر صالح الواجع 6٧.٠3  
صالح محمد صالح الشمري 88.85  
طالل حمد سطام تركي اخلمسان ٧5.66  
عبدالرزاق عبداهلل ذياب سعد 8٢.٢5  
عبدالعزيز عبداحلميد جابر اخلزعل 68.8٧  
عبدالعزيز ما ثل فهد ما ثل الد يحا نى 89.5  
عبداهلل خالد أحمد محمود ٧8.93  
عبداهلل راشد حمد الهاجري 8٠.٢5  
عبدالعزيز عبداهلل املوسى ٧١.٧6  
عبدالعزيز مبارك دخيل الرشيدي 89.8٧  
عبدالعزيز نطالن غنيم الرشيدي ٢5.٧9  
عبداهلل صياح مبارك العازمي ٧١.٧3  
عبداهلل فيصل اسود الوكاع 68.5٤  
عثمان راشد عبداهلل العتيبي 88.8٠  
علي فهاد مطلق املطيري 6٢  
علي محمد علي احلواله ٧٢.٠٤  
فهد خليف حليوى البغيلى 83.8١  
فهد صالح علي التركي 93.٧١  
فهد علي فهد السمحان ٧٢.٤9  
فهد مرزوق فهد عيد املرجتي 85.5  
فيصل حسني علي املنفي ٤١.٧8  
فيصل عبدالعزيز رافع احلمدان ٢3.66  
محمد حمود الديج 68.55  
محمد عيسى محمد اليعقوب 95.٧١  
محمد فارس محمد الدوسري ٠٢.89  
محمد نواف عجيل ظاهر ٠٧.٧6  
محمد هادي نزال مهدي الهاجري ٠8.89  
مزيد زايد شامي الراجحي 89  
مزيد عبداهلل مزيد املطيري ٢9.83  
مسامح حسن حسني الدسم ٧5.٧6  
مشاري حمد حسني محمد 3٧.٧١  
مشاري عادل خلف القريني 9٢.9١  
مشعل محمد عبدالرحمن العازمي ٧9.53  
ناصر حسني سند عالج 8٤.٤9  

ناصر عبدالكرمي حمد الفضلي ٧١.٤٤  
نواف عبداهلل حمود الرشيدي 8٧.8٠  
نواف ناطق الدخيل ٤9.٧5  
يامن نزار املصري ٧3.83  
يوسف مطلق محده املطيري 99.٧١  

 مركز هارون الرشيد الثانوي رجال 

أحمد حمود عايش الصواغ ٢5.٧9  
أحمد راشد مطرود العازمي 58.9٠  
أحمد سعد علي نويعم العازمي 89.95  
أحمد سعود هادي الصوان العازمي 8٧.٢١  
أحمد عبدالعزيز قنعص العازمي 5١.9٢  
أحمد عمار حمود العجمي ٧٢.95  
أحمد فالح محمد العازمي ١.93  
أحمد مصبح عيد العازمي 8.9٢  
أحمد معيض مسفر العجمي 5٧.9٠  
إبراهيم حمود مسعود املطيري 9٧.٧٧  
إبراهيم محمد حسوني الشمري 8١.١  
أحمد جاسم شافي العنزي ٧9.85  
أحمد سالم ذياب العازمي 9.8٤  
أحمد صالح حمود الصاحلى 89.65  
أحمد طالل الفي الكريباني 88.9٤  
أحمد مسعد مزبان الزهاميل 89.5٢  
أحمد جنيب مبارك القبندى 85.65  
باني محمد راشد الهاجري 3٤.9٠  
بداح جارد نهار املطيري 86.68  
بدر أحمد خلف العازمي ١٧.86  
بدر حمود محمد العازمي 8١.٢9  
بدر عدنان روضان جوده ٤٢.88  
بدر فاصل منير القحطاني 56.8٢  
بدر مبارك سعود احلجيالن 6.8٤  
بدر مجبل الفي العازمي 8٢.٤9  
بدر ناصر بدر القاشوط 89.8٤  
بندر بدر سليمان املطيري 3٢.8٢  
بندر سعيد عيد العازمي 86.8٤  
تركي شافي ناصر العجمي ٢3.89  
جراح حسني السهدى العازمي 86.6٢  
جراح عبداهلل فليفل الداهوم ٢6.83  
جزام عيد عالي العازمي ٢٤.89  
حامد محمد سعد الغريب 85.9٤  
حامد مناور ذياب العازمي 86.5٤  
حسن حبيب قعود خلف ٢8.85  
حسن مشرف حسن العجمي 88.38  
حسني محمد عايض العجمي 85.5١  
حسني محمد عبداهلل وسمي 9٤.8٠  
حطاب سالم سعد شبيب ٠6.83  

حمد براك فالح العازمي 5٤.8٤  
حمد راشد مصبح العازمي 86.99  
حمد سالم فالح العازمي 88  
حمد عبداهلل حمد العازمي 89.6١  
حمد فالح سالم ثويب ٢.89  
حمد مرزوق مطلق العازمي ٢6.83  
حمد مناور فتنان نافع املطيري 86.83  
حمود أحمد حمود احلميدي 3٢.8٧  
حمود حمد حمود بن منازل 8١.٠6  
حمود خالد جديع العازمي 5.8٧  
حمود سعد علي احلبيني العازمي 33.8٤  
حمود عبداهلل حمود الفراع 6١.8٢  
حميد تركي حميد العازمي 5.9١  
حميد فراج حميد اخلالوى 89.95  
خالد أحمد جمعان املرزوق 8٧.٤9  
خالد ارشيد راشد الهيلع العازمي ٢٧.93  
خالد سعود جعيثن العازمي 83.3٧  
خالد صالح خالد العازمي ١8.83  
خالد عبداللطيف حمدان العازمي ١3.89  
خالد عبيد رجعان العازمي ٧8.86  
خالد علي حمران العازمي ٠3.85  
خالد فدعوس حمد الدوسري 8٧.٢8  
خالد مانع قبالن العجمي 88.6٤  
خالد محمد برغش القحطاني ١٧.96  
خالد محمد ظاهر الدوسري ٢9.66  
خالد محمد فالح العازمي 89.59  
خالد محمد فراج العازمي 88.3٤  
خالد مسعود فرج املري ٠٧.88  
خالد مناور اعقيل زايد 55.8٧  
خالد وليد صالح العازمي 8٢.٢  
خلف حمد خلف العازمي ٧١.٧9  
خليفة بسام بدر الشطي 89.3٢  
داود مسفر محمد املري 95.9١  
راشد بدر راشد العازمي ٢٢.86  
راشد حمود قبالن العازمي 59.8٠  
راشد مبارك محمد احلتيه 9١.١٤  
راشد محمد راشد الهاجري 53.8٧  
راشد محمد مناور احلجيالن ٠9.93  
راضي محمد عبداهلل وسمي 9١.٠3  
راكان براك فهيد العجمي ٠٧.89  
راكان منير عوض العجمي 93.33  
زيد صالح فهد جالى العازمي ٢3.85  
سالم خليفة سالم العازمي 9٤.١٧  
سالم خميس خليفة العازمي 3٤.8٧  
سالم محمد سالم العازمي 9١.٧3  
سالم محمد ظافر الهاجري ٠١.96  
سالم مهدي مسفر العجمي 8٠.٧٧  

سعد بدر مرزوق العازمي 86.5٧  
سعد خالد سريع الهاجري ٢3.89  
سعد خميس سعد العازمي ٠٤.89  
سعد طلق محمد العازمي ٤3.88  
سعد عيد سعد العازمي 86.6٤  
سعد عيد عايد العازمي 88.33  
سعد مناحي محمد القحطاني ١٧.86  
سعد وليد خالد العازمي 8٢.٢  
سعد يوسف سعد العازمي 8٢.٢  
سعود خالد مبارك مطيران 9١.٤6  
سعود طالل حمد اللميع 93.6٤  
سعود عادل سعود العازمي 8٠.٢٧  
سعود عايض ناصر العجمي 58.8٧  
سعود عبدالعزيز رشيد العازمي 9٢.١٤  
سعود الفي فهيد العازمي ٧٤.٧9  
سعود محمد محسن املطيري ٢.88  
سعود نواف طلق العازمي 96.8٠  
سعيد محمد علي العجمي 63.8٤  
سلطان محمد مبارك السهلي 65.9٢  
سلمان محمد مسفر العجمي 58.9١  
سلمان عبداهلل مطلق العجمي ٢6.88  
سلمان فيحان عايد العازمي 9٧.8٠  
سند سيف حصني الهاجري 85.65  
سيف سعود سيف العازمي 8٧.٢١  
شبيب حماد شبيب العازمي 89  
شبيب سعد شبيب العازمي 9٤.8٠  
صالح جازي فالح العازمي ١٢.٧6  
صالح زويد صالح احلباج العازمي 69.86  
ضاري بدر رميض العازمي 83.9٢  
ضاري حسني علي العازمي 99.8٧  
طالل خلف مبارك العازمي ٧9.33  
طالل شايع محماس الدوسري 3.8٤  
طالل فهيد حميان دخيل 66.9  
طلق سالم طلق العازمي 85.8٢  
عادل راشد رجاء العازمي 86.98  
عادل سالمة حمود سالم العازمي 88.3٤  
عادل فهد هديبان الرشيدي 86.5  
عامر عبداحلكيم عامر العسكر 98  
عامر فهاد محمد العجمي ٠5.96  
عايد جمعان عايد العازمي 85.69  
عبدالرحمن حبيب مفرح العازمي 96.9٢  
عبدالرحمن حمود مجبل الصويلح 99.8٧  
عبدالرحمن فالح عبداهلل العازمي ٢٢.89  
عبدالعزيز ساير محمد العازمي 88.53  
عبدالعزيز سعد نزال العازمي 88.8١  
عبدالعزيز سعود سالم العازمي ١9.88  
عبدالعزيز عادل فالح العازمي 88.96  

عبدالعزيز عبداهلل مبارك العازمي 88.95  
عبدالعزيز عماش رجعان العازمي 5١.9٠  
عبدالعزيز عيد مطلق العازمي ٤5.88  
عبدالعزيز قالط مصبح العازمي 8٧.٧3  
عبدالعزيز وليد يعقوب الطويل 83.63  
عبداهلل جابر سعود العازمي ٧8.9٢  
عبداهلل جابر مبارك العازمي ٧5.33  
عبداهلل راشد حماد العازمي 8٧.٧5  
عبداهلل رجا مطلق جرى املطيري ٢٢.٧8  
عبداهلل رجعان رفاعي العازمي 9٧.8٢  
عبداهلل سعد فهد العازمي 8٧.٧٤  
عبداهلل سلمان منا القربه 8٧.٤٤  
عبداهلل صالح حمد الدماك 88.9٢  
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل العازمي 9٠.٢٤  
عبداهلل فجرى حمود القريافى 3٧.9٠  
عبداهلل فهد عرمان العجمي 85.69  
عبداهلل فهد هديبان الرشيدي 5.9١  
عبداهلل الفي سالم العازمي ٧8.56  
عبداهلل ماطر علي العازمي 83.69  
عبداهلل محمد عبداهلل احلواس 6.٧٧  
عبداهلل محمد عويد العازمي 8٤  
عبداهلل مصنت مريزيق الرشيدي 8٠.٢3  
عبداهلل نواف عبداهلل العازمي 83.69  
عبداحملسن فالح عبداحملسن سفر ٤.83  
عبدالرحمن علي سيف العازمي 8٢.٢١  
عبدالرحمن قاسم حمدان العازمي 85.5  
عبدالرحمن نامي مفلح النامي 9١.١٤  
عبدالعزيز بدر علي العازمي 95.58  
عبدالعزيز سلمان سعد احلضيري 6٢.9١  
عبدالعزيز فهد شافي العازمي 6٤.9١  
عبداهلل زيد رفاعي العازمي 83.9٤  
عبداهلل حضرم شلهوب بن حضرم 8٤.٧١  
عبداهلل فالح عبدالهادي الهاجري 9٢.9٤  
عبداهلل فهد عيد العليوي ١5.88  
عبداهلل محمد روباج العازمي 3٧.٧٧  
عبداهلل منصور عبداهلل العجمي ٤8.85  
عبداحملسن توفيق احلزامي 9٢.8٤  
عبدالهادي علي فهد العجمي 9١.٢١  
عبيد محمد عبيد العجمي 86.5٢  
عذبي سعد شبيب العازمي ٤٢.88  
عسكر علي عسكر العازمي 83.3٧  
علي جاسم محمد امليع العازمي 88.56  
علي حمد عبداهلل احلجيالن 8٧.١٧  
علي خالد سعود الشمري ٤.٧8  
علي سعد ناهي العازمي 58.8٤  
علي طلق محمد العازمي ٤.86  
علي عوض غامن الرشيدي 8٤.٠٤  

علي فيصل راشد احلربي 86.98  
علي نايف فالح النويعم ٧9.6٧  
علي نهار عتيق العازمي 8٢.٠٤  
عليان حسن ناصر العجمي 6٧.8٧  
عمر فهيد عوض املوايجي العازمي 88.3٤  
عمر محسن عمر العازمي ٧3.89  
عيد أحمد عيد العازمي ٧6.98  
عيد زامل عيد بن منازل ٠5.85  
عيد مطلق حمد الفراع العازمي 86.9١  
غزاي صالح غزاي العازمي 9٢.8١  
فالح خلف فالح العازمي 8٢  
فالح محمد برغش القحطاني ٧٧.83  
فالح نايف فالح النويعم 65.8٧  
فرج فالح سعد العازمي 85  
فالح بدر فالح الرشيدي 8١.8١  
فالح تركي حميد العازمي 8١.٢8  
فالح حسن جلود صحن نشو 33.9٤  
فهاد رجعان فهاد رجعان العازمي 56.8١  
فهد أحمد عسكر العازمي ٤3.83  
فهد حسني مطلق العازمي 9٢.8٢  
فهد راشد ناصر الرقيب 83.6  
فهد رومي الفي العازمي ٧9.8٤  
فهد طارق سكتان العازمي 85.8٠  
فهد محمد اكميخ العجمي ٧8.68  
فهد محمد سعود العازمي ٧5.9١  
فهد ناصر سعود العازمي ٧8.65  
فواز نادر محمد الدوسري ٧8.85  
فيصل خالد راشد شمخى 58.8٠  
فيصل عطا عياد الشمري ١5.88  
فيصل فهيد راشد الهاجري 55.8٢  
فيصل مزيد هجاج اجلالوي 85.9٢  
ماثل محمد ماثل العتيبي ١١.٧9  
مبارك جابر مبارك العازمي 5٢.8١  
مبارك جمعان سعد العازمي 85.5٢  
مبارك سعد ضويحي العازمي 8٤.٤  
مبارك سيف محمد زمانان العجمي ١٤.89  
مبارك صالح عبيد العازمي ٧6.3٤  
مبارك عايد خلف العازمي 9٠.٢8  
مبارك ناصر مبارك امليع ٤٤.86  
مجبل عايض مجبل العازمي 66.8١  
محمد امعري محمد العازمي 6٧.8١  
محمد بدر فالح العازمي 8٤.٤٤  
محمد جمعان فالح العازمي 86.8٤  
محمد حزمى مفرح العازمي 8٢.٤١  
محمد حمود عايش الصواغ ٧5.65  
محمد خالد محمد العجمي 8٤.٠9  
محمد خلف جابر ياسر ١٧.88  

محمد راشد محمد احملجان 88.85  
محمد ريقان عوض املطيري 8٧.٤٢  
محمد سالم صالح العطار ٧9.33  
محمد سعد عبداهلل العجمي ٧6.8٤  
محمد سعود حمد الصويلح 86.38  
محمد سليمان أحمد الهاجري 89.58  
محمد سويد معيكل العجمي ٠3.85  
محمد شافي محمد العازمي 8٤.١  
محمد صباح ياسني محمد الطراح 8٧.١5  
محمد صبيح عبداهلل العازمي 8٤.٠5  
محمد عامر عبداهلل العتيبي 8٧.٧6  
محمد عايد سعيد العازمي 3٧.8٧  
محمد عبداهلل ما زن عذاب العتيبي ٢٢.85  
محمد عصام حربي العجمي 83.6  
محمد علي فهد العجمي 83.6١  
محمد عليان محمد علي العجمي 9١.٠8  
محمد عياد دبيس الرشيدي 9٠.٠٧  
محمد غازي محمد العجمي ٢٢.88  
محمد فالح محمد فالح العازمي 33.8٢  
محمد فيحان عايد العازمي ٧9.9٢  
محمد الفي مصبح العازمي ٢.٧5  
محمد ماطر حمد الدماك 8٤.٧٧  
محمد مبارك صالح العازمي 8٤.٤3  
محمد مبارك عوض القفيدي 86.53  
محمد محسن قنعص العازمي ٧٧.٢5  
محمد مرزوق خليفة العازمي 35.8٤  
محمد مرشد فالح وسمي شنيتير ٠5.83  
محمد مطلق ناصر غاشم العازمي 86.3١  
محمد مفلح فالح العازمي 9٢.٧٢  
محمد مهدي براك العازمي ٤5.٧6  
مرزوق جدعان مرزوق العازمي 83.6٧  
مشاري راشد مهدي العجمي 8٤.٢5  
مشاري علي محمد العجمي 8٢.٠6  
مشاري مبارك عبداهلل العازمي ٤6.83  
مشاري مشعل جمعان العازمي ١.83  
مشعل بدر عيد قريعيط 56.8٠  
مشعل جابر مسلم العازمي 8٤.٢3  
مشعل جابر منيف العازمي 8٠.٠٢  
مشعل سلمان عبيد الكحالوي 58.9٢  
مشعل عبداهلل الفي جمعان النومس 96.83  
مشعل فريح عايض الرشيدي 86.5٢  
مشعل فهد سوهج العتيبي 83.8٢  
مصلح علي عايض العجمي ٤١.٧6  
مطلق حمود مطلق العازمي 9٤.9١  
مفرح فهد مفرح العازمي ٠5.85  
مفلح نامى مفلح النامي 39.9٠  
مناور سعد نزال العازمي ١8.86  

مناور فالح محمد العازمي ٠6.88  
منصور أحمد عبداهلل القالف 83.93  
منصور سعيد مجبل العازمي 88.8٧  
منصور علي منصور العجمي 96.6٧  
مهنا فهد مهنا العازمي ٤9.88  
ناصر بدر عبداحلافظ يوسف ٧3.83  
ناصر سعود ثامر العازمي ١8.86  
ناصر غصاب محمد العازمي 8٤.٢٧  
ناصر فالح ابداح الهاجري 8٢.١5  
ناصر فالح منصور جنيف سفر 88.6١  
ناصر محمد صحن العازمي ٧١.٧9  
ناصر مصلح هميجان العازمي 36.8٧  
ناصر هادي مانع العازمي ٢9.٧5  
نافل عبداهلل نافل العازمي 8١.٠9  
نايف حمد رحيم حمد املطيري 88.6٢  
نايف محمد نايف العازمي 33.8٢  
نزال سعد نزال العازمي 59.9٠  
نواف راشد عبداهلل العازمي 85.9٤  
نواف عبداهلل ضيف اهلل البرجس 93.83  
نواف فايز شعيل سالم 8٤.٢9  
نواف نايف عبداهلل العتيبي ٧6.88  
هادي سعود هادي العازمي 86.36  
وليد خالد عقيل الشمري 3١.8٠  
يوسف أحمد ملفي العازمي ١٧.89  
يوسف حمد حرمل العجمي 8٤.٧5  
يوسف راشد حمدان العازمي ٤5.83  
يوسف سعد ابطيحان الدويهيس ٢6.86  
يوسف سلمان خلف العازمي 9٠.٧  
يوسف فالح سالم العازمي 63.8٢  
يوسف فرحان مفلح النامي ٢١.٧5  
يوسف فهد مفرح العازمي ٤5.٧6  
يوسف وليد يعقوب الطويل 8٧.٧١  

 مركز هشام بن العاص الثانوي رجال 

أحمد عماش نفل الشمري 66.8٧  
أحمد فوزي صقر الصقر 9٤.٢9  
أحمد محمد قاضى العازمي ٧٢.88  
أحمد مفلح نهار العازمي 33.9١  
أحمد هاشم حمود حمدان ٤9.89  
أنس أحمد مرزوق العازمي 8٧.8٢  
إبراهيم بدر سكتان العازمي 89.5  
إبراهيم حمدان هدمول العدواني 86.5  
إبراهيم علي ادغيم الهاجري 3٤.8٧  
إبراهيم هادي عياف العجمي 85.9٠  
ابو احلسن أحمد عيسى علي 88.38  
أحمد إبراهيم مهلهل صخى 9٠.٤٢  

أحمد جفران عواد العازمي 95.55  
أحمد جمعة احلسني 96.9٢  
أحمد حمد أحمد غامن جاسم الدبوس ٧9.96  
أحمد حمود جفني العنزي 85.9٤  
أحمد خميس سالم العازمي 89.6١  
أحمد راشد مبارك العازمي 9٢.٧  
أحمد شهاب أحمد العنزي ٧8.86  
بدر احلميدي معزى العازمي ٠١.85  
بدر حسني سعد اخلنني 8٧.٢3  
بدر راشد سعود العازمي ٠8.93  
بدر مبارك سليمان الديحاني ٢١.88  
بدر محمود مبارك املطيري 9١.٧٧  
بدر ناصر عوض هاجد عبيد 83.9٢  
بدر نايف سعد العازمي 8٧.٠٢  
براء فهد عبدالعزيز شلش 56.8٧  
بندر حبيب صليهم العازمي 9٠.٧٧  
تركي مبارك تركي العازمي 89.35  
تركي هادي راشد السمحانى 88.3  
جابر أحمد مبارك فالح امليع 8٠.٠8  
جابر حمد محمد عنزه 89.56  
جاسم محمد حسني الشمري 96.83  
حسن مبارك سعد العازمي 88.53  
حسن محمد حسني العجمي 6٧.9٢  
حسني عادل حمدان مري ٤6.89  
حسني عبدالعزيز حنون مرهج 89.9١  
حسني علي محمد علي ثاني ٧6.88  
حسني محمد حسني علي العازمي 9٠.٧6  
حسني نادر محمد فالح العجمي ٧5.96  
حمد حمود حمد فرحان سالم جروان ٤٧.88  
حمد سليمان األحمد 5١.8٧  
حمد علي فالح الهاجري 93.5  
حمد موسى مبارك امليع 3٤.9٢  
حمد ناجي مخلد املطيري 9٢.٤١  
حميد يوسف حميد العازمي 93.53  
خالد حمود حميد العازمي 8٤.٤5  
خالد حمود سعد اللميع 9٢.٠8  
خالد حمود مناور احلجيالن 83.3٢  
خالد خلف سلمان العازمي 88.53  
خالد سعدي صوين سليمان 8٧.٠5  
خالد سعيد محمد الهاجري ٠١.86  
خالد محمد سعدون العازمي 83.98  
خالد محمد سعود العازمي ٧١.85  
خالد مساعد فالح العميره 86.89  
خالد مشعل حمود املشحن 83.5  
خالد ناصر عايض العبيدان 86.3٤  
خالد هادي جبران القحطاني 9٢.٧5  
خالد يعقوب يوسف احلملى 8٧.٤5  
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خميس محمد خميس عقاب ٧٧.٢8  
راشد سالم محسن العجمي 9٤.8٢  
راشد هادي ناصر الهاجري ٧١.85  
رفاعي مبارك ناصر العازمي 83.99  
سعد فالح سعد العجمي 85.89  
سعد مشعان هديب العتيبي ٧٧.٧5  
سعد نايف سعد احلضيري 93.8٧  
سعد هايف سعد العازمي 83.88  
سعود خليفة نزال العازمي 8١.8٤  
سعود سعد دليم العازمي ٧٢.٠9  
سعود فالح محمد العازمي 36.9١  
سعود ناصر سعود العازمي ١١.85  
سعيد محمد سعيد الهاجري 8٤.٤8  
سلطان انور عداس العازمي 9١.٠6  
سلطان سعود سعد زمانان 86.55  
سلمان أحمد عبداهلل العازمي 9٢.٠٢  
سلمان محمد عيد جدعان العازمي 89.8٧  
سيف كامل اإلبراهيم 89.3٢  
شافي جاسم شذر محمد 89.8٧  
شبيب مناور شبيب العازمي 8١.١3  
صالح منصور خالد علي 88.89  
صالح نديب نويفع الرشيدي 8٧.9٠  
ضاري أحمد سعود العازمي 88.5٤  
ضاري فالح فرحان العازمي ٧8.٧5  
ضويحي عجران ضويحي الهاجري 8٧.٧٢  
طالل عالي نزال العازمي ٧5.36  
طالل محمد سالم الدوسري 8١.8٧  
عادل فيصل إبراهيم مطني محمد 9٧.١٧  
عامر مطلق سمران العازمي 89.35  
عامر ياسني دلي ضيدان ٧9  
عبدالرحمن أحمد فالح ابو غنيج 85.63  
عبدالرحمن خالد عبداهلل العازمي 89.55  
عبدالرحمن عيد مداد احلضيري ٤3.85  
عبدالرحمن فيصل عيد الغصاب 88.9٠  
عبدالرحمن محمد طامي العازمي 95.9٠  
عبدالرحمن محمد فالح العازمي 8١.9١  
عبدالرحمن نديب نويفع الرشيدي 89.5٧  
عبدالرحيم محمد تركي احلسني 9٤.٧٧  
عبدالعزيز جابر سعد امليع 9.9١  
عبدالعزيز جمال مخلد املطيري 89.9٠  
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز شلش 5٢.9٤  
عبدالعزيز مجبل مجبل العازمي 88.65  
عبدالعزيز محمد فالح العازمي 8٤.٢  
عبداهلل أحمد ناشي العازمي 63.8٤  
عبداهلل أحمد موسى اخلشم ٧3.89  
عبداهلل براك جمعة براك 9١.٢٧  
عبداهلل جابر عبداهلل العازمي 9٤.8٢  
عبداهلل حسن سعد العازمي 89.6١  
عبداهلل خالد راشد اجلويسرى ٤٧.85  
عبداهلل خالد محمد العازمي ٧5.86  
عبداهلل علي سالم العازمي ٠8.85  
عبداهلل علي مبارك العازمي 95.9٠  
عبداهلل فايز فالح العازمي 9١.٠٧  
عبداهلل فهيد فالح العازمي 9٠.٧١  
عبداهلل مساعد سيف العازمي 89.9٢  
عبدالهادي بداح عبدالهادي العجمي 85.89  
عبدالرحمن مساعد مرزوق العازمي ٤٧.89  
عبدالرحمن هاشم حمود حمدان 89.8١  
عبدالعزيز صالح ذعار العتيبي 89.69  
عبدالعزيز محمد عبداهلل العتيبي 8٧.٤٧  
عبداهلل محمد عبداهلل املطيري ٢5.93  
عبداهلل براك محمد العازمي 36.8٤  
عبداهلل سالم راشد العجمي ١٧.93  
عبداهلل محمد عبداهلل العازمي ٠3.85  
عبداهلل معيض خليف العازمي 83.8٧  
عبدالهادي جابر عامر الهاجري 9٤.٠8  
عبدالهادي محمد نبيل الصاحلاني 9٠  
عبدالهادي مطلق سكتان العازمي 88.9٠  
عثمان عبدالهادي مطلق الهاجري 85.8١  
عذبي محمد دريب حسن 66.8٧  
عذبي ناصر سعود العازمي 8٤.٧٠  
علي حزام جمعة براك 93.6١  
علي خضير مقذل العازمي 3١.9٠  
علي دبوس علي الدبوس ٤٤.86  
علي سعود عبدالعزيز فرج ٢9.93  
علي عبداهلل يوسف عبداهلل 89.8  
علي عمر سالم اليوسف ٧8.89  
علي فرج علي املطيري 89.8  
علي فالح منشد الهندال ٢9.٧9  
علي مبارك مفرج العازمي 88.9٢  
علي محمد دوان الشاجى ١٧.88  
علي محمد علي العقيل 9٠.٢5  
عمر أحمد جاسم الشمري ٧9.6  
عمر سلمان عواد العازمي 9٠.٧٢  
عواض مريط عواض العازمي 9٠.٠3  
عيد سعد راجح العتيبي 8٤.٤٢  
عيسى حجي راشد الهيلع 9٠.٢٢  
غازي مشعل غازي العتيبي ٢6.83  
غالي دبي شفاقة الشمري 33.9١  
فارس فيصل الصعيو الرويلي 95.33  
فالح سالم فالح العازمي 8٤.٠8  
فايز راشد سعود العازمي 9٢.٧8  
فايز فهد عياد املطيري 8١.٧3  
فراس فالح مزهر جبار 8٢.٤٢  
فالح عبداهلل هذال العازمي 6٤.8٧  
فالح فايز فالح العازمي ٧5.83  
فهد حبيب صليهم العازمي ٧5.88  
فهد صالح خالد العازمي 8٠.٢9  
فهد صالح فالح العازمي 9١.8٢  
فهد عايض سعد الهاجري 9٠.٢  
فهد مبارك فالح العازمي ٤6.89  
فهد مشعل حمود العازمي ٤3.89  
فهيد يوسف فهيد العازمي 56.٧٧  
فيصل  غايب تركي العصيمي 9٢.9٠  
فيصل جمعان سعود العازمي 9٢.9٠  
فيصل فهد مسلم العجمي 9٤.8٧  
فيصل يوسف مفلح العازمي 8٧.١٧  
كرمي ياسني دلى ضيدان 5.9٤  
مبارك فيحان فالح املطيري 88.89  
مبارك ناصر مبارك العازمي ٧.86  
محمد أحمد دهري اجلريد 89.6١  
محمد أحمد علي العنزي 83.96  
محمد جابر عامر الهاجري ٤8.89  
محمد ذياب دغيمان املطيري 3١.9٠  
محمد سامي فالح العازمي 89.5٢  
محمد سعود دليم العازمي ٤9.85  
محمد سعود سالم الرديني 88.9٢  
محمد شالش سيف العجمي ٧9.86  
محمد عباس محمد الهاجري ٧9.6٧  
محمد عبدالرحمن محمد الناصر 65.8١  
محمد عبداهلل بداح الهاجري 89.6٧  
محمد عبداهلل فراج املطيري ٢5.88  
محمد عبداهلل حربي اللميع ٧٤.٢٢  
محمد عقيل حبيب صادق 8٧.١٤  
محمد فالح حمود هداب ٧9.88  
محمد فهد محمد الدوسري ٧6.86  
محمد قاسم العياش 55.9٢  
محمد مبارك فالح العازمي 86.5١  
محمد متعب عجاب شمروخ عجاب 5.9٤  
محمد محسن عبداهلل الرباكى ٢6.88  
محمد محسن مشعان شينان 89.5  
محمد مساعد راشد اخلتالن 8٧  
محمد مشوط جدوع الفضلي ٢٢.93  
محمود أحمد عثمان ٠٤.٧9  
مرتضى قطان شتام سلمان 56.8٤  
مساعد أحمد حزام امليع 86.8١  
مشاري خلف جبران الشمري ٧6.6٧  

مشعل فايز محمد العازمي 33.9١  
مصطفى محسن عبداهلل الرباكى ٠٤.88  
منصور عبداهلل فالح ناصر العجمي 8١.٢5  
منصور فيصل مفلح العازمي 85.65  
نادر سالم حمد الهاجري 38.8٢  
ناصر راشد جابر الرقيب 5٧.8٤  
ناصر سعد سالم العازمي 6٧.8٧  
ناصر سعد عبداهلل العتيبي ٧6.9٤  
ناصر عبداهلل رجا العازمي 68.3٢  
ناصر فالح حربي عبداهلل العجمي 93.33  
ناصر محمد ناصر الهاجري 8٢.٢3  
ناصر مشعل حمود املشحن 56.8٢  
نايف محمد صحن العازمي 86.9٤  
نواف بلهوص نفل الشمري ٧6.8١  
نواف علي الفي حجر ٢.86  
وليد خالد نزال العازمي 9١.٧9  
وليد عبداهلل مجحم العازمي 8٤.٧٧  
يوسف بتال فراج السبيعي 35.9٢  
يوسف سعد فهيد اجلعيدى العازمي 9٠.٤٧  
يوسف سعد مبارك العازمي 68.9٠  
يوسف سمران مطلق العازمي ١8.89  
يوسف مناور حسني املطيري 35.8٧  
يوسف نايف خالد العنزي 63.9٠  

 مشاعل اجلهراء االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أريام حميد نزال العنزي 69.8٢  
أوراد فارس عواد رزاق 9٢.8١  
ابتهال علي شريف عقاب ٤١.93  
االء اشرف يونس عطية يونس 6١.9٧  
اجلوري ندا عناد غالب ٧١.99  
أنفال محمد مزيد ضاحي 9٤.9٧  
انوار سالم خلف العنزي ١١.85  
جوليانه عنتر قاعود عشم 96.55  
حنان عباس مدلول ناصر 8٠.٠٧  
دعاء عبدالفتاح محمود احلنفى ١٧.98  
رانيا هشام عبدالفتاح محمد 95.58  
رغد سعد حمود عشوي العنزي 8٧.٢5  
رغد فرحان سعود علقم ٢6.98  
رغد فهد محمد املطيري 69.95  
رفيده أحمد سمحان العنزي 8٢.٤٢  
رهف حمد غضبان 95.9٠  
روان فيصل ضاحي نعمة 96.3٤  
روعة محمد الشحادات 55.8٤  
ريان راضي عجيل فالح 8٠.٠9  
ريان مهدي جحيل محمد ١5.83  
رمي يوسف الفي مفرج ٧6  
رمياس نايف خلف هادي 9٢.٢5  
زهرا عبود عيسى موسى احلسون 8٧.٠5  
زينب أحمد حميد بادي 9٠.٧٧  
زينب علي سعد علي ٢٧.88  
سلفيا شنوده كامل خليل 99.5٧  
شروق صباح مهدي حاوى 9.8١  
شروق عبداهلل محسن عبداهلل 9٧.٤٤  
شريفة مبارك مشرف حمد العجمي 6١.8٢  
شهد عزيز أحمد حسني عبداهلل ٧6.5٢  
شهد نايف مبروك مبروك ٢9.86  
شيهانه مجيد العبيد 8٤.٤6  
صاحله عذاب فاضل العنزي 8٠.٢  
عائشة حسني جمعة ظاهر 83.5  
عائشة نهاد النعمة 65.8٠  
عالية عيد ضاحي 8٧.٢٤  
فاطمة عبداهلل راشد حسن 86.59  
فداء عبداهلل راكان عوض 9٧  
كوثر محمد جابر الشمري 8٠.٢  
لولوة خالد جاسم اجلارى ١١.88  
لولوة الفي جاسم سالم 9٠.٠9  
مرام سالمة عبداهلل عقيل العنزي 86.38  
مرمي حمد عطية صياح ٤3.85  
منى ناصر صباح صايل 9١.٧8  
موضي زامل فرهود فياض ٧5.5٤  
ميسلون خالد حسن 59.8٢  
مينه عصام السيد عيسي العكل 96.3٤  
نور أحمد كامل الفضلي 63.68  
نوران اسالم سمير توفيق 89.6١  
نورة جاسم عبيد اجلارى 8٤.9١  
نورة عوض شليويح مخلف 86.5٢  
نيللي ياسر علي أبواحلسن 6٢.9٧  
هدى محمود عبدالعزيز مصطفي 99.58  
يسرى جاسر محسن فيحان الشمري 9٢.٤١  
ميامه قاسم عبداهلل الشريفات ٠5.68  

 مشاعل اجلهراء االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد حسني شمخى جبر محمد 9١.١3  
أحمد صالح عبدالهادي راشد 89.5٢  
أحمد مبارك عاشور سعد 95.3١  
إبراهيم أحمد خلف 9٧.١5  
إبراهيم تركي مخلف الشمري ١9.99  
إبراهيم عبداهلل رديني شنيار 96.8  
أحمد بدر ناصر نافع الرشيدي ٠١.93  
أحمد سمير فتحي محمد 99.3٢  
أحمد محمد عطية محمد عطية ٢3.99  
أحمد مسعد محمد سعد مطاوع ٧9.99  
أحمد وائل احملمدي حاجني ١٠٠  
اسالم محمد محمد أحمد 99.9٢  
بدر ثاير حميد الشمري 9١.٤9  
بدر مساعد مهدي جابر اخلالدي ٢8.93  
حازم محمد فرج محمد سعيد 98.96  
حسام الدين حمادة عبدالغفار ٤3.89  
حسني علي حسني حمود 99.35  
حمد خالد مطلق نعير الهاجري 9١.٧٤  
حمد شمخى جبر محمد 85.9٤  
حمد عطا اهلل محسن راشد الشمري 9٢.9١  
حمود فالح محمد فهد بشير الشمري 95.9  
خالد ربح جابر عجيمي ٤6.89  
راشد حمود راشد جابر 85.9١  
رجا أحمد محمد مطر العنزي 9٠.٢3  
سامي عبداهلل فالح الضفيري 9١.٧5  
سعد صالح سعد عيد سالم ٢9.89  
سعود سليمان عقيل العنزي ١٧.85  
سلطان خالد حابس معيوف مرفوع 9٢.١  
سلطان صباح دخيل فحيمان بطي ٢3.98  
طالل هزاع سعود هزاع العنزي 93.53  
عبداهلل أحمد عباس أحمد الزنكلونى ١٠٠  
عبدالرحمن اشرف جابر اسماعيل 96.83  
عبدالرحمن جاسم محمد غربان ١٢.96  
عبدالرحمن ناصر ساكت ناصر ٢6.95  
عبدالرحمن نعيم مطوس سلطان ٢3.٧9  
عبدالعزيز حابس معيوف العنزي ١3.93  
عبدالعزيز صباح هداد سليمان ١8.96  
عبداهلل حسني عايد محسن عبداهلل 93.98  
عبداهلل سمير لطيف حبيل ظاهر 3٧.8٢  
عبداهلل عدنان عبداهلل سلطان 5.9٠  
عبداهلل مجبل عبداهلل الشمري 93.6٧  
عذبي جار اهلل شخير فزع 93.6١  
علي حمد شهاب محمد 9٤.٢٢  
علي محمد عبيد مشاري صلبي ٠5.89  
عمر حسني علي جلود 89.9٤  
عمر خالد خلف بنى خالد 9٤.٤١  
عمرو محمد مسلم أحمد 99.6٢  
عودة مشعل عودة العنزي 8٤.٠٧  
فؤاد حسني متولي أحمد بيومي ٢.95  
فالح مشعل الفي الشمري 9١.٤6  
فهد خالد ياسر خلف جبر 9١.١5  
فهد ظاهر مزعل ال يعقوب 9٤.٤5  
فهد عبدالعالي فالح عنيفص عشوان 8٠.٢6  
فهد علي ضيف اهلل مزيد 9٠.١٤  

فهد محمد عبدالشافي محمد قاسم ٠3.96  
فواز عبدالكرمي خلف الظفيري ١3.95  
محمد أمجد أحمد فهمي السيد 8٧.9٧  
محمد أحمد عبدالصمد قطب 9٤.٤9  
محمد جمال مسير مخاط 88.8٤  
محمد رملى جدوع حواس 89.8٠  
محمد علي ظاهر سفاح شالش 93.85  
محمد مهدي شطي وقيان 96.9٢  
مشاري عبدالرزاق مزيد العدواني 83.3  
مشعل أحمد محمد عبيد الشمري ٧5.93  
مشعل حامت مصلح مصطفى ٢5.88  
مشعل صبيح مزيد ضاحي 9٤.٠٢  
مصطفى وائل فتحي حمودة ١3.98  
معاذ محمود عوض محمد عبداهلل ٢9.95  
مهدي فهد جدوع حواس 98.5  
موسى أحمد موسى عبيد 85.9٤  
ناصر سالم سعود الرشيدي 8٧.٤9  
ناصر صالح مزعل حسن الشمري 6.9٠  
ناصر فالح عيد الفي 6٢.9٠  
ناصر محمد فرحان فياض خلف ٤١.89  
نواف خليل شبيب الظفيري ١١.٧3  
نواف غامن فرج سالم بريسم 9٤.١٢  
يوسف امليل محمد امليل 95.36  
يوسف سعود محمد الشمري ٠8.89  

 مشرف الثانوية للبنات 

أبرار أحمد عيسى العميري 9٠.٢٧  
أديان عبدالرحمن سليمان القالف 95.39  
أسماء محمد أحمد النقيب ١٤.98  
أسيل طالل سعود القمالس 8١.٤3  
آالء محمد حسني ميرزا 66.٧٠  
أمل عبداهلل نصار الهران 9١.٢3  
آمنة عبداهلل علي الراشد 9٠.٧9  
أمينة خالد باشا محمد باشا ١٤.96  
أوراد ناصر عبداهلل الضويحي ٠6.89  
آيه أحمد عبداحلسني العيدي 9٤.٧٢  
اجلازي ثامر ناصر جحيل 68.9٧  
اجلورى ثامر ناصر جحيل 9٧.١5  
الزهراء جاسم محمد علي ١.98  
املاس محمد أحمد العمر 9٢.٠3  
اوراد جراح سلمان املرزوق 88.86  
إميان محمد أحمد الرفاعي 68.8٤  
باسمه عارف إبراهيم املطوع 33.9١  
بشاير حسن يعقوب علي 89.5٢  
بشرى بسام صالح بوعباس ١5.96  
بيبي محمد عباس آل عباس 9٢.٧٧  
ثريا عبداهلل سليمان احلقان 96.6٢  
جمانة أحمد فاضل املوسوي 35.9٢  
جمانة حسني محمد علي 8٤.٤5  
جمانة محمد جاسم العويدى 9.8٧  
جميلة عبدالرزاق رياض الصالح ٢3.85  
جنا وليد خالد املطيري 9٢.٤  
جنى جاسم علي فرس 8٧.٧٧  
جود محمد فالح املطيري 85.36  
حصة نواف إبراهيم القصار 9٢.١8  
حوراء ظاهر حبيب جراغ 5٧.8٧  
دارين ضاري فالح الهاجري 88.9٧  
دانة حسني عبداهلل البلوشي 93.٧١  
دالل ناصر بدر االنصاري ١٤.88  
دالل يوسف عبدالعزيز املطوع 93.6٧  
دميه جاسم محمد الكندري ١٤.96  
رؤيا فيصل عباس أحمد 83.9٧  
رباب أسامة محمود عبداهلل 9١.١٧  
رتاج أحمد جاسم الباطنى ٤8.93  
رتاج أحمد راشد الدريعي 9٠.١8  
رتاج نبيل عباس بحرو ٧٠.٢6  
رتاج ياسر عبداهلل العباد 8٤.٢9  
رغد عبدالعزيز عبداهلل الصراف 8١.8٠  
رهف أحمد صالح احلمود ١3.85  
روان أحمد منصور صرخوه ٤5.95  
روان محمد علم محمد ٤١.85  
روان ياسر علي جعفر 63.8٤  
ريان محمد جاسم العبيد 66.٧٤  
رمي محمد أحمد الكندري ٤5.86  
رمي محمد صالح الفقعان 8٢.٤١  
سارة إبراهيم محمد الكندري 6٢.9٧  
سارة حسن أحمد ذياب ٠3.86  
سارة حسني علي مندني محمد 6٧.9٤  
سارة خالد عبداهلل بوناشي ٧٢.٧  
سارة خالد محمد الهاجري ٧6.89  
سارة محمد حسني اسماعيل 9٢.9٢  
سارة ناصر سالم الشامي 83.5  
شروق عادل عبداهلل حسني 88.9٢  
شروق فيصل محمد اجلاركي 83.3٧  
شهد خالد وليد النقيب ٤٢.95  
شهد صالح عبداهلل الصالح 9٠.٢5  
شهد عباس محمد السلمان 8٧.8٤  
شهد محمد خالد املكيمي 6٢.9٤  
شهد هاني عبداهلل كمشاد ٧6.93  
شوق صالح سعود املنيع 88.9٢  
شيخة حسني خالد بوحمد 96.95  
شيخة فاضل عباس إبراهيم 9١.١8  
شيخة منذر يعقوب القالف ٧٧.85  
شيخة مهند عبداهلل العمر 6٧.8٢  
طيبة مشعل علي اجلمعة 8٤.٤8  
عائشة إبراهيم عبداحملسن اخلميس 8٧.٠١  
عائشة طالل كامل النوري 69.9٤  
عائشة ياسر مصطفى الفارسي 95.66  
غالية خالد عبداهلل الصطام ٤.98  
غالية علي عبدالعزيز الناصر ٢6.88  
غدير علي حسن أكبر 89.9١  
غدير علي فاضل القطان 8٧.9٠  
غدير محسن محمد اشكناني 9٧.٧١  
غدير محمود سيد علي املوسوي ٧٧.85  
فاطمة جاسم حمود اجلريد 5١.8٧  
فاطمة سالم سلطان األنصاري 35.8٧  
فاطمة عبداللطيف أحمد الكندري ٠5.95  
فاطمة علي علي سبزالى 86.٧٤  
فاطمة عماد حبيب اخلياط 8٢.9٧  
فاطمة فاضل عبداهلل الهزاع 38.9٧  
فاطمة محمد حسن أكبر 89.39  
فاطمة هشام موسى صفر 8٧.٢٧  
فجر فيصل خليل التوم ٠٧.93  
فرح أحمد محمد الدعيج ٧8.3٢  
كوثر فاضل عبدالرزاق الصيرفي ١6.83  
لطيفة مرزوق رحيم العنزي 56.9٢  
لطيفة عبدالعزيز عمر الرفاعي ٤٤.88  
لولوة البراء فيصل التورة 88.6٢  
لولوة بدر ناصر الزعابى 3.8٧  
لولوة عصام إبراهيم املذن 9١.٤6  
ليلى علي عبداهلل دشتى 9٤.9٢  
مرمي أحمد صفر عباس ٧9.٧9  
مرمي سليمان اسماعيل اسماعيل 88.5  
مرمي صالح عبدالرحمن بوعلوا 8١.8١  
مرمي صالح بدر امللحم 9١.٤١  
مرمي عادل أحمد الكندري 96.63  
مرمي عمار عبدامللك محمد عبدامللك 83.5١  
مرمي محمد أحمد عبدال ٧6.93  
مرمي محمد أحمد مال اهلل حسن ٠5.88  
مطره بدر عبداهلل الصطام ٢9.93  
مالك طالب عبدالكرمي علي الفودرى 86.8٤  
مالك علي إبراهيم حيدر ٠١.93  
منال محمد مدلول اخلالدي 96.68  
منى أحمد عبدالرحيم العصفور ٤9.96  
منيرة عبدالعظيم اسماعيل العلي ٧5.35  
منيرة محمد بدر الغريب ٠٧.95  

منيرة هاني حمد املضحي 93.56  
موده عوض ضايد الرشيدي 9٧.٠5  
موضي عبداهلل مبارك العجيل ٧٤.٠٢  
موضي محمد فرحان العنزي 96.9٢  
نوار حمد عثمان اليحيا ٧6.85  
نور أحمد سلمان سيد هاشم 33.8٢  
نور خليل غريب جابر الفيلكاوي 9٢.9٢  
نور سليمان أحمد السليم 9٠.٠3  
نور عبدالرحمن فهد التويجري ٢٧.89  
نور عبدالعزيز سعود العصفور 8٢.٢8  
نور عبدالناصر جاسم العبداهلل 5٤.9٤  
نورا عدنان سالم الغوينم 93.9٢  
نورة مساعد أحمد العازمي 86.8٧  
هبة بدر عبدالوهاب القالف 56.8٠  
هبة عبداللطيف صالح الرفاعي 66.8١  
هديل محمد سالم العدل 8٤.٤٤  
هديل نزار إبراهيم الشمالى ٢٧.96  
هدية علي عبداهلل عطااهلل 96.99  
هنادي جاسر محمد الونده 9٠.٢  
هيا شاكر بدر البالم 96.3١  

 معاذة الغفارية الثانوية الثانوية للبنات 

أريام مشعل خليفة اجلويسرى 3١.8٢  
أريام مشعل فالح العازمي 88.6٤  
أسيل عبداهلل عايض العجمي 8١.٢٤  
أماني عبداهلل مرزوق العازمي 8٧.٢6  
أميرة سالم سعد العجمي 89.66  
أنفال خالد خليف العازمي 58.8٧  
أوراد صالح خزعل راشد 98.9٠  
آيات سعد زيد املطيري 6٢.9٤  
اجلازي عايض فهيد العجمي 9٠.٧٤  
اجلازي مفرج فهد احمادة 9٧.٤٧  
بشائر محمد عويد العازمي 8٢.٧5  
جمانة علي عبداجلليل الهندال ٠6.98  
حور خالد منادى العازمي ١٢.89  
حوراء عادل علي الشويكر ٧5.93  
خزنة مشعل سعد الدوسري ١٢.86  
دالل سعد براك العازمي 86.55  
راويه بدر جابر بدران 89.36  
رتاج فيصل حمود البوص 83.3٧  
رفعة مطر محمد العجمي 8١.٧١  
روان أحمد عجاب الدملانى ١6.93  
روان ماجد سويد الطريبيل ٠6.95  
ريان فواز محمد العازمي ٤٧.95  
رمي حمد مبارك العازمي 3١.8٤  
رمياس عبداهلل ناجي علي ناجي 88.83  
سارة عبدالرحمن راشد خمسان 3٤.8٢  
سارة مسيب سالم فهاد العازمي 5٢.8٢  
سارة نايف سعد العازمي 89.93  
سبأ كروز تراحيب العجمي 86.38  
شروق راشد راشد العازمي 9١.٧٧  
شريفة سلطان محمد الزعبي ٢٤.89  
شهد حسني سالم العازمي 9٧.٢6  
شوق عادل علي العازمي 96.5٢  
ضي معجب لهمان الدوسري ٤3.66  
عائشة محمد عبدالعزيز الفليح 8٤.٧  
عبير سلمان راشد العازمي 98.39  
فاطمة بدر عبداهلل العازمي 93.33  
فاطمة عويد عبيسان احلربي 39.8١  
فاطمة محسن سعود هندال ١6.83  
فجر راشد عبيد العازمي ٢١.93  
فجر سعود ناصر فجرى ٤.93  
لطيفة عبداهلل جنر العتيبي 3٢.8٧  
لطيفة محمد جابر املري ١١.99  
مرمي خالد عبيد العازمي ٧٧.86  
مالك وليد فيحان املطيري ٢8.88  
منار ناصر زايد املطيري ٢٢.98  
منيرة أحمد منور الرشيدي 9٢.٠9  
منيرة بدر محمد العجمي ٠١.95  
منيرة خالد صنيتان الزعبي 9٤.٧6  
منيرة محمد غنيم الزعبي ٧3.69  
جند سلطان سعود السبيعي 8١.٢5  
نرميان محمد عبداهلل املطيري 9٢.٧٤  
نورة حباب حبيب العازمي ١٤.٧3  
نورة خالد مبارك سريع 6٢.9٠  
نورة سلمان رجعان العازمي ١3.96  
نورة شافي عبدالرحمن السبيعي 83.65  
نورة فهد عبيد العجمي 98.58  
نورة مهدي مبارك العازمي 56.9٠  
نورة ناصر فيصل الهاجري 9١.9١  
نورة ناصر محسن عودة ٧٤.89  
نورة هادي فالح العجمي 93.66  
نورة وليد محمد الزعبي ٧3.5  
نوف سالم فهم الهاجري 58.9٤  
نوف مبارك فالح العازمي 93.6٧  
هاجر عبدالعزيز إبراهيم الدغيشم 8٢.٧٤  
هاديه مانع قبالن العجمي 36.8١  
هدى حمود مبارك العازمي 93.3١  
وجدان صالح راشد العازمي ٧٤.٧٧  
ود أحمد عبداهلل احلربي ٧8.99  
وسمية ناصر مبارك سريع 8٤.٤3  

 منيرة األحمد اجلابر الصباح الثانوية بنات 

أريام بداح صالح اجلبلى 9٤.٢٤  
أسماء فيصل اسماعيل املال 8١.٠5  
أسيل يوسف صعصيع العنزي 88.58  
أفراح عبداهلل نايف العتيبي 9٢.٠5  
أفنان محمد جاسم محمد عبداهلل 9٤.١١  
آالء سالم حمد السبع 8٤.٤9  
آالء ناصر عبدالعزيز الغريب ٧١.٠3  
أمل عماد مصطفى مصطفى ٧١.١5  
أنفال مطلق خالد املطيري ٢8.83  
أوراد أحمد جدعان الراجحى 8٠.٢  
آيات عدنان أحمد القطان ٧٤.٧9  
اروى تركي عباس العنزي 5٧.8١  
إسراء راشد عبدالواحد الهندال 9٢.9٠  
اجلازي ثاني ساير شخير 66.8١  
اجلوهره أحمد علي العنزي 6.8٧  
الغال ناصر علي املطيري 8.9٢  
إميان حميد العذاب ١.85  
بتول يحيى منصور عبدالعزيز 9٠.٠٧  
بدرية سامي عبدالسالم النجار 93.8  
بدور حسني محمد العنزي 89.6  
بدور عبداهلل مطلق العنزي ٠٧.86  
بشاير محمد غالى العنزي 53.8٧  
بشرى صالح شبيب العصيمي 9٧.٢٢  
بلقيس عبدالعزيز سعدي العفيصان 89.8٢  
تسنيم عايد دوشي العرادة 9.9٤  
جمانة ماجد حميد وادي ٧٤.93  
جنان حسني علي حسني 9٤.٧9  
جوري نواف موسى اخلشتي ١5.96  
حصة عدنان ناجي عبطان ٢6.83  
حصة ناصر ماجد املطيري 9٧.١٢  
حميدة زين العابدين قاسم محمد 8.9٢  
حور خالد مبارك اجلالوى 98.3١  
خديجة إبراهيم سيد أحمد إبراهيم ٤٧.95  
خديجة فهد سند الشطي 95.8  
رتاج خالد أحمد اللنقاوي 88.68  
رتاج محمد عبداهلل العتيبي 9١.٤٤  
رغد ناصر عبداهلل احلجيلى 96.3٧  
رقية جواد مهدي املوسوي ٠٤.96  
رقية عبداهلل اسماعيل عبداهلل ٧9.88  
رهف جواد خليل سناسيرى ٤3.85  
ريان رائد سالم أحمد ادريس 8٤.٤٤  
رمي علي محمد املري 85.6٧  
رميا مضحى مبارك اجلالوى 88.3٧  

رمياس خالد محمد العنتري 9٧.٤5  
رمييه حمود جلوي العنزي 89.96  
زهراء محسن عبداهلل ماجكي 8٢.٠٢  
زينه منهل محمد االيوبي 99.83  
سارة وليد مساعد العتيبي ٧١.٧5  
سمره طارق مسعود العجمي ٧8.9  
شروق عادل إبراهيم الشطي 58.9٧  
شريفة خالد غلوم الفيلكاوي 98.63  
شهد فاضل جابر الفضل 8١.٠١  
شهد فواز حمدان العازمي 95.66  
شيخة عبداهلل صالح احلمد 5.8٧  
شيخة علي محسن املطيري 98.69  
ضحى خلف فهيد احلربي ٠3.89  
طيبة محمد كاظم نصر اهلل ٧3.6١  
عائشة أحمد رشيد العنزي ١9.89  
عائشة عبداهلل ثاني الرشيدي ٧5.36  
عائشة يعقوب يوسف الكندري 9١.9٧  
عالية ماهر صالح العنزي 6٢.9٠  
عفيفه مشعل صحن الشمري ٧٤.٤٢  
عيدة طالل محمد الهاجري ٠٢.95  
غالية عبدالسالم زيدان العنزي 9٧.١3  
غال تركي علي الشمري 89.53  
فاطمة جابر محمد جعفر 9٤.8٧  
فاطمة حسني علي اليوسف 98.58  
فاطمة حسني علي خلف ٧.66  
فاطمة عادل عبداللطيف الضفيري ٧٧.٤٤  
فاطمة عالء منصور احلواج 55.٧٢  
فاطمة علي بالل محمد 9٧.٤  
فتون حسني صالح العجمي 9٧.٤3  
فرح ضيف اهلل رزق اهلل اخلالدي 68.5٤  
في انور عبداهلل املال ٠6.٧9  
جلني علي محمد كمشاد 55.9٧  
لطيفة نبيل عبدالرسول القطان ٢3.89  
لولوة داود سليمان احمليطيب 95.96  
لولوة منصور محمد الكندري 98.9٧  
مرمي داود محمود الفودري 6١.9١  
مرمي شهاب عبداهلل بوكبر 8٧.٢9  
مرمي عبدالعزيز سعود الرشيدي ٢٤.95  
مرمي علي عبدالرزاق علي 83.8٧  
مرمي ماهر علي بامطرف ٤6.95  
مرمي هشام محمود سيد املوسوي 8٢  
مضاوي محمد رسام الهاجري 89.9٠  
منار محمد طلق العازمي 83.9٠  
منيرة مرزوق علي العتيبي ٧9.9٢  
مها مساعد صباح الشمري 95.9٤  
جنود أحمد عثمان محمد ٢.93  
نور ساير فهد الراجحى ٤٧.٧3  
نورة علي عبيد عباس 9٢.٤8  
نورة محمد سالم فهد 68.36  
نوف فيحان متعب العتيبي 9١.١٤  
نوير خالد عبداهلل الهاجري 33.٧٧  
نوير عوض مخلف العازمي 93.5١  
هديل أحمد هويدي العصيمي 95.8٠  
هند صالح محمد اخلراز 9٢.8١  
هوازن سعد سعود العتيبي ٢9.85  
وجد عايد صالح اخلدير 9٠.٤6  
ود عبداهلل قناص النمران 95.8٢  
وسن صالح مطلق احلصم الرشيدي 99.38  
وسن هاجد مبارك احلصم 93.9٠  

 ناصر عبداحملسن السعيد الثانوية للبنني 

أحمد أسامة داود القصار 8٤.٠٢  
أحمد جابر إبراهيم البلوشي 93.9٧  
أحمد صالح أحمد الشطي 9٧.٢١  
أحمد طارق أحمد املناعى 8١.٧٤  
أحمد عبدالعزيز عيسى السلطان 9٠.١5  
أحمد فراج هجاج العيبان 8٢.٠١  
أحمد فهد أحمد الكندري 9٢.٤9  
أيوب يوسف عيسى الصفار ٤١.66  
إبراهيم بدر إبراهيم السعيد ١٢.٧5  
إبراهيم حامد محمد علي 5.8٢  
إبراهيم حسن إبراهيم القرينى ٧٧.٧٢  
بدر جاسم محمد ميرزا 86.8٧  
بدر حمد بدر الشايجي 96.8٧  
بدر عادل أحمد الكندري 89.8٢  
بدر محمد أحمد الكندري 6١.9٧  
جابر هاني جابر املسلم ٤8.98  
جراح عادل محمد الكندري 9١.٧8  
حسن علي طاهر العطار ٧6.99  
حسني أحمد محمود البغلي ١8.95  
حسني هيثم حسني النكاس 6.9١  
حمد حامد علي الفيلكاوي 56.8٧  
حمد حسن راشد املرشود 8.8٧  
حمد عادل عبداهلل اجلاسم القناعي ٧8.٧5  
حمد محمد عبداللطيف احلدارى ٤9.98  
حمد محمد عبداملجيد حسني 56.8٤  
حمد نواف مهنا احلمدان ٧9.٧9  
حمود علي حمود حبيب الدوسري 8١.8٢  
حمود فيصل عبدالعزيز الفالح ٤6.85  
خالد فهد عمعوم العازمي ٧٧.٤٤  
راشد علي احلميدي اجلحيدلى ٧٤.٧5  
زيد حمود زيد املطيري 8٤.٧8  
سالم خالد سالم ساملني 96.99  
سالم طالل سعيد مبارك 9٧  
سعود ناصر حميد احلالق 8١.9١  
سلمان صقر غامن الزعابى 9٧.٧9  
سليمان حمد عبداهلل الدريويش 89.88  
سليمان صبرى عبداللطيف 9٧.٤١  
شايع محمد مجيد بوحمد 89.8١  
ضاري عبداهلل خالد احلمد اخلضير 56.٧٧  
عبدالرحمن أحمد عبداهلل الفيلكاوي ٢6.99  
عبدالرحمن رياض محمود الطاهر 8٢.٧٤  
عبدالرحمن محمد أحمد العوضي ٢8.96  
عبدالرحمن مهند سعيد القريشي ٧١.٧٧  
عبدالرزاق سمير عبدالرزاق مجيد 85.٧٢  
عبدالعزيز سعود اسماعيل اخلالدي 6٤.9١  
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز حسني 6٤.٧١  
عبدالعزيز عدنان علي بوارحمة 8٠.٢8  
عبدالعزيز فؤاد عبدالعزيز غالب 6٢.9٤  
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز بوشهري 9٧.٤  
عبداللطيف خالد عبداللطيف أحمد 5٢.8٢  
عبداهلل حسن عبداهلل عباس 9١.١6  
عبداهلل عبداحملسن حبيب البلوشي 58.8٧  
عبداهلل علي عبداهلل احلساوى 9٢.٠٧  
عبداهلل قتيبة عبداهلل الشميس ٧٢.٢٢  
عبداهلل وليد محمود الطاهر 8٤.٧3  
عبدالرحمن يوسف العيدان ٢٢.95  
عبدالعزيز محمد جاسم الشرقاوي 95.5٤  
عبدالعزيز مساعد خالد املشعل 95  
عبدالعزيز مشعل عبداهلل سبتي ١5.٧5  
عبدالعزيز وليد عبدالكرمي املنيس ٢٤.٧6  
عبداهلل إبراهيم محمد الكندري 35.٧١  
عبداهلل بدر عبدالرسول علي 8١.9٢  
عبداهلل طالل يوسف محمد ١3.98  
عبداهلل نادر عبداهلل احلبيب 9٧.١8  
عبداهلل يوسف علي يوسف 9٢.١٢  
عبداحملسن محمد حمزة الزيد ٠٢.٧9  
عثمان جاسم عبدالقادر بن جمعة ٧3.65  
عدنان هشام محمد السخاوي 35.9٧  
علي حسن علي عباس علي 8٢.٢٢  
علي عدنان حاجي احلسني 9٧.٤٢  
علي عمار ياسر العلي 96.3٧  
علي هاني علي القالف ٠٧.89  
عيسى عبداهلل عيسى فرج ٢٤.٧5  
فارس نواف مطلق الهبيدة 6.8٤  
فهد بدر حسني القطان 9٤.١6  

فهد عادل سعد اخلراز ٢.٧3  
فهد محمد عبدالرحمن العلي ٤٧.93  
فواز براك زيد املطيري ٠5.83  
فواز سعد مصطفى الزامل 9٢.١١  
فواز مساعد محمد الكندري 9٧.9٢  
فواز وائل فيصل اجلميعى 8٠.٢٧  
محمد باقر عباس باقر ٠٢.98  
محمد حبيب أحمد الكندري 89.89  
محمد حسن رجب بوشهري 65.9٠  
محمد سامي خلف الدويهيس 88.6٧  
محمد صالح أحمد احلداد 9٠.٤9  
محمد طه أحمد اسماعيل 95.58  
محمد عادل منصور القطان ٢٤.88  
محمد عبداهلل عبداللطيف اإلبراهيم 8١.٢٢  
محمد عبداهلل محمد القصار 83.8٤  
محمد عبداحملسن علي شاغولي ٧.88  
محمد عدنان محمد العون 9٤.٧6  
محمد علي عبداحلميد اخلطيب 9٠.٢٢  
محمد عيد عامر احلشان 89.8٤  
محمد قاسم محمد دشتى 3.9٤  
محمد نبيل محمد طالب 93.68  
محمد وائل جاسم الشهاب 8٤  
مشاري فهد عبداهلل املسعود 89.8١  
مهدي صالح علي الرشيد 36.8٤  
ناصر محمد صالح الصالح 85.8٤  
يوسف بدر عبدالرسول بوصخر ١.95  
يوسف طالل مصطفى الصايغ 3١.9١  
يوسف فيصل سليمان الفريج 5١.9٢  
يوسف محمد علي الشطي 93.8١  
يوسف وليد يوسف الكندري 96.88  

 نورية صبيح الصبيح الثانوي للبنات 

أبيار علي عبداهلل رضا 83.88  
أريام راشد منسي املاجدي ٧6.88  
أريام ناصر مسفر العجمي 9٠.٤3  
أريج سعود علي سيحان ٢٧.83  
أسماء مساعد زعال الظفيري 8٧.٤١  
أسماء يوسف علي امني ٧8.89  
أسيل مخلد صغير العنزي 5١.٧٠  
أسيل نايف عماش العنزي 83.3  
أوراد عبدالرحمن العنزي ٧٧.93  
آيه حمود جاسم العنزي 6١.8٢  
البتول عدنان مشرف العنزي 58.8٧  
اجلوهره خالد فرج العنزي 3١.9٢  
الزهراء محمود هويج العجمي ٧8.93  
الغال محمد لفتة صالح 63.9٧  
املاس صالح سعد العنزي 9١.٢٧  
الهنوف خالد تركي محمد العنزي 93.8١  
الهنوف نافع كساب الظفيري 8٢.٢٧  
بدرية متعب مطلق املطيري 68.58  
بسمه عزيز شطي العنزي 68.8٧  
بسمه فهاد هادي العجمي ٤٤.89  
تهاني عبداهلل انغيمش الشمري ٧٧.٧  
جود محمد مفرح الرشيدي ٧8.53  
حذام خالد عبدالرزاق الشخرى 95.96  
حصة أمين محمد الربيش ٢8.٧3  
حنان علي سمير العنزي 86.8١  
حور أحمد محمد احلربي 5٤.9٢  
خزنة عبداهلل جاعد احلربي 85.8  
خلود مهلهل فهد الشمري ٤9.85  
خوله عبداملجيد قايد أحمد 3١.9٤  
دانة صباح مرزوق الشمري ٧9.9١  
دانة عبداهلل محمد الدسم ١6.85  
دانة عواد عنتر عواد الفكر 86.99  
دانة محمد حمود الرشيدي ١8.96  
دانة محمد سعيد املطيري 9٠.٠3  
دانة مساعد علي العنزي 58.8٤  
دانية جابر حمد املدعج 88.9٤  
دالل بدر مفرج الهاجري ١٢.88  
دالل خليف عبداهلل الشمري 36.9١  
دالل فواز سعد املطيري 99.3١  
دالل مبارك صقر فرج احلجرف 65.6٧  
دميه بدر ناصر عوض العدوان 89.9٧  
دميه سعد سعيد سعد فراج 3١.٧٧  
رتاج سعد كهيد السعيدي 8٠.٢٧  
رتاج يوسف محمد الديحاني ٤١.99  
رزان عابد عبداهلل عيادة ١3.٧9  
رغد بدر مكاري العنزي ٠3.93  
رغد جمال بدر محمد املطيري 96.89  
رغد سعد عبدالهادي العنزي ٤٧.99  
رغد سليمان حسني العنزي 8٤  
رغد هادي مشعل احلربي 8٤.٠9  
رماس سعد عبداهلل العنزي 96.9١  
روان عبدالرحمن العتيبي 83.6٧  
روان فالح شبيب العجمي 9٤  
روان محمد سعود العنزي ١6.٧6  
روان مطير مداد املاجدي 69.6٧  
ريان أحمد حمود العجمي 9٧.8٢  
ريان جهز عبدالكرمي النومس ١8.83  
ريان خالد زيد املقهوى 9٧.١5  
ريتاج يوسف مناور العنزي 93.9٤  
رمي بندر نايف هادي الرشيدي 98.5  
رمي خليفة حمود العنزي ٧٧.١8  
رمي سعد عبدالهادي العنزي 98.96  
رمي عبيد فرحان مخيلد فرحان ٤٤.85  
رمي غامن دهلوس غافل العنزي 8١.٠8  
رميا حمران محمد خشمان ٧١.95  
سارة محمد زيد الشمري 9١.٤٢  
سارة محمد فالح الشمري ٢٤.85  
سارة نايف عواد العنزي 98  
سحر غامن مناحي اخلالدي 95.9٤  
سلمى محمد مطر العنزي 95.85  
سلوى محمد مطر العنزي ٠5.93  
سمو رباح دايس الضفيري 53.8٠  
شهد بندر ذريع الهاجري 8٤.٠٢  
شهد ماجد خضير الصليلي ٢3.88  
شهد مخلف بنيه العرف 96.89  
شيخة مبارك شافي الشمري 35.9٤  
شيماء جميل محمد سفيان 9١.٠٢  
شيماء نواف عيد الشمري 89.85  
ضحى حمد محمد السالم ٧٧.١9  
طيف فيصل غازي العتيبي ٧8.69  
طيف مشعل هادي احلربي 9٢.٤5  
طيف مطلق تركي سالم 56.٧١  
طيف نافل مسلى محمد 3٢.9٤  
عائشة جاسم الشايجى 95.9٤  
عائشة فهيد سعود العجمي ٧6.85  
عائشة ماجد مرزوق عايض 3٤.9٢  
عالية دخيل اهلل عايد العتيبي 8١.١  
عايدة يوسف حسن العنزي ٤٤.٧6  
عبير عبدالعزيز محمد اخلليفة 9١.٤3  
عريب بدر محمد اخلالدي 3٢.9٢  
غزالن صبر علي العنزي 98.9  
غزالن نواف حميدي احلربي 58.9٤  
غال سعد مفرج املطيري 9٢.١9  
غال فواز راضي مزعل العازمي 8٤.9١  
فاتن فهد فواز فارس العنزي ٠5.88  
فاطمة بدر هادي احلربي ٠6.٧5  
فاطمة حسني نايف العجمي 88.6٢  
فاطمة حماد عامر حماد 9٧.٧6  
فاطمة ناصر عبداهلل الصليلي 86.5٤  
فتون خالد ضحوي املطيري 9٢.8٧  
فجر حبيب شباط املطيري ١6.96  
فوز دبيان نومان الشمري 5.9١  
في راهى مثنى الشمري ٤٤.93  
في فالح سالم الدوسري ٠١.95  

كادي نايف عايض السعيدي ٤6.95  
ملياء سعد خالد الهرشاني 8١.٠١  
مليس يوسف أحمد الشمري 95.9٤  
لوجني ناصر خليف الرشيدي ٠٢.٧6  
لورا عبداهلل هديان العنزي 9١.١٧  
ليان وائل صالح السبيعي 95.9٠  
ليلى كامل غامن الفيلكاوي ٤5.85  
لني جار اهلل خريص املطيري ٧١.83  
لينا بدر الفي جاعد املطيري 88.9  
ماريا خالد مزهد العنزي ٠8.93  
مرمي عبداهلل خلف الشمري 98.63  
مرمي علي دهام العنزي 5٧.9٤  
مرمي فهد عبداهلل العجمي ٠٢.99  
مستورة حمدان الرشيدي 6٤.٤8  
مسك فهد نومان العنزي 8٠.٠٧  
مضاوي جزاع دحل الضفيري 93.59  
مالك مبرك سليمان الصليلي ٧9.36  
منار سالم عبداهلل اجلروان 96.69  
منال حمد صالح دواس ١3.83  
منال عادل بطي البذالي 88.5  
منال عبداهلل نواف الشمري 69.9٠  
منيرة خالد جمعان الدوسري 9١.٤٧  
مها صالح معاند العنزي ١.96  
مها فهد عواد عساف 85.8٤  
موضي عادل حمد الشراح 99.8٧  
موضي منيس محسن السبيعي 96.5٧  
نور خلف محمد العنزي 9٧.٧6  
نورا حمد فهد العجمي 83.3٢  
نورة أحمد مزيد نومان الزعبوط 9١  
نورة حمد فالح عواد املطيري ٧6.8٧  
نورة سعود ماجد املطيري ٢٤.88  
نورة ماجد مرزوق عايض ٧5.88  
نورة محمد فالح فهد الدوسري 9٢.٢9  
نورة ناصر خلف الرشيدي 96.9٠  
نورة نواف رفاع املطيري ١.96  
نورة يوسف حمود املوسى ٧3.5٤  
نوف عبداهلل سلوم الشمري ٧٠.٢  
نوف مخلد يوسف املطيري 66.8٢  
نوف هادي عبيد احلسيني 89.5٢  
هديل مبارك عيد محمد الشمري 9١.١٧  
هله بدر خلف املطيري 8٧.٢9  
هند حمد سعد العنزي 88.5١  
هنوف نواف محمد الديحاني ٧٤.٢6  
وجد ضيدان حمود املطيري ٤٢.٧8  
ورود سالمة عوين العنزي 6٧.٧٤  
وضحة عبداحملسن يوسف الشمري 3٢.9٢  
وضحة محمد سعد املطيري ١١.83  
وله عبداهلل دليم العجمي 69.8٧   

هارون الرشيد الثانوية للبنني 

احلسن محمد بالل اخلالد ٢8.98  
بدر فهيد محمد العازمي 8٧.٤  
جراح نواف نهار الزعبي 86.88  
حسني حمد مرزوق سلطان 8٧.٠6  
خالد حمد مبارك العازمي 88.8١  
خالد سلوم علي العتيبي 85.38  
خالد فالح طلق العازمي 88.8٢  
سلمان شبيب شافي العجمي 86.56  
طالل تركي محمود الغضورى 86.96  
عبدالرحمن سعود مبخوت العجمي ٤١.86  
عبدالعزيز فالح سابج العازمي ٤3.83  
عبدالعزيز فهد فيصل املطيري ٠5.86  
عبدالعزيز محمد مبارك الهاجري 8١.٢3  
عبداهلل أحمد مبارك العازمي 8١.٧٧  
عبداهلل محمد زايد الهاجري 8٧.8٠  
عذبي هايف عبداهلل العازمي ٧٤.٢6  
علي إبراهيم عبدالصمد نقي 8٤.8١  
عمر حسام الدين جالل عطية 99.9٢  
عمر حمد طواري الطواري العازمي 89.8  
مبارك حمود مبارك العازمي 88.33  
مبارك مناور مبارك العازمي ٢١.88  
محمد رشيد جمعان الهاجري ٧.83  
محمد عايض محمد العجمي ٧3.86  
محمد عيد مناور العازمي ٢٤.83  
محمود سامي محمد نوح ٢5.99   

هدية الثانوية للبنات 

أبرار عبدالعزيز حبيب الكندري ١٢.83  
أريج سيف فهيد الكفيف 8٤.٠3  
أريج عبدالعزيز العوضي 8٤.٠5  
أسماء نافع غزاي املطيري 8٧.١٤  
أشواق حسني محسن املطيري 9٤.٠9  
آالء عبدالرحمن وسمي املطيري 68.8٧  
أماني سعود مساعد العازمي ١3.89  
أمل سعد ماضي الهاجري ٧9.6١  
آيه بدر قضيان العازمي ٢3.89  
أبرار إبراهيم راشد احلقان ١٢.96  
أسماء براك طرقي العتيبي 96.63  
االء رياض بندر اليوسف 33.8٢  
اجلازي حسني ناصر العجمي 8١.٤6  
اجلوري سعود شلوان العجمي ١3.95  
الدانة ناصر رسام الهاجري 6.9٠  
الزين ماجد خلف الفضلي 9٠.٧٤  
املها بجاد مرزوق العتيبي ٢.93  
إميان حمود راشد احلضينه ٧9.95  
بتول حسن حسني العنزي 66.8٧  
تهاني عوض سلطان العتيبي ٠9.95  
جود وليد بندر املطيري 68.8٢  
دالل أسعد عسكر العنزي 93.9٤  
دالل حامد مرزوق فالح العازمي ٢5.96  
دالل محسن غامن الدوسري 95.8٧  
دالل ناصر عبداهلل احلداد ٧6.85  
رتاج فيصل أحمد اخلباز 39.8٤  
رغد فالح محمد العازمي 9٧.٤٤  
رفعة حسني مانع العجمي 5.٧٧  
روان حمود عايض محمد الرشيدي 33.٧٤  
رمي صالح فالح سطام السعدون ٢٧.٧6  
رمي يوسف سعد املياس 9.8٤  
زمزم محمد موسى العلي 96.33  
زهراء محمد سالم الطرفي ٤٧.٧6  
زينب صادق محمد عباس البزاز 58.9٢  
سارة زيد سعد رومي املطيري 85.9  
سارة فالح مرزوق احلبيني العازمي 89.33  
سارة مبارك محمد العازمي ٧8.3  
سعاد تركي شخير عبداهلل العنزي ٧8.93  
شمعه مهدي ظافر العجمي ١9.96  
شموخ محمد منير العجمي 8٧.٠9  
شهد حبيب حفيظ الذهبي 98.5  
شوق سالم جدعان العازمي 88.35  
شيخة انور عبداللطيف القطان 8١.٢٤  
طيف سليمان عوض عايض املطيري ٧5.9١  
عائشة سعد مقبل العازمي ٧8.3٤  
عبير بدر راشد شديد الصنيدح ٧٠.٤6  
غالية مبارك عبداهلل القحطاني ٤٧.93  
غدير إبراهيم يونس أحمد ٧٧.٧  
غدير نبهان ضعيان امحيبس العنزي 86.8  
فاخره راشد فهيد الهاجري ٠9.٧6  
فاطمة سالم محمد يعقوب اليعقوب 9١.٤6  
فاطمة علي حسني تقى 85  
فاطمة علي حسني علي الناصر ٧٠.١٧  
فاطمة علي حمزة عبداهلل ٢6.96  
فرح فهد ناصر مبارك العازمي ٤8.٧8  
مرمي أحمد محمد الكندري 95.96  
مرمي خالد حسن محمد يوسف 86.89  
مرمي رضوان علي العبيد ٧6.5١  
مرمي محمد سعدي املطيري ١٤.88  

مرمي مسفر حســني مسفر ال عمر   
8٧.٤١
مزنة حمد علي املري 5١.٧٧  
منيرة خالد عبداهلل كندري 6١.8٤  
مها كدمييس محسن السقيانى 8٤.٢٧  
مها مبارك حمد العجمي 8٧.9١  
ميار جراح حسن العنزي 66.8٢  
نور ســلطان راشد محمد العاطفي   
95.١
نور عبداهلل سيف اجلروان ٧8.6١  
نورة سالم أحمد الصباح ٧9.56  
نورة علي دالى العتيبي ٤3.65  
نورة محمد ســويد حمــد العجمي   

88.8١
نورة ناصر مشاري شريد 88.8١  
هديل ماجد عبدالرحمن سبتي 9١.٧٤  
هنوف متعب فهد العجمي 83.86  
هوازن مبارك طرقي العتيبي 95.63  
يارا محمد فالح القحطاني 33.9٢  

 هشام بن العاص الثانوية للبنني 

أحمد أمني أمني اجلويلي ١3.98  
أحمد زيد عبداهلل العتوم 9٧.١9  
أحمد ســعد عبدالرحمن امليمونى   

٧٤.3٢
أحمد محمد مسير راجح 83.3٢  
أحمد مصطفى أحمد عبدالرضا 93.9١  
إبراهيم هاني محمد محمد 98.8٧  
أحمد السيد رجب شعبان ٧٤.98  
أحمد خالد عبدالسيد ياسني 98.63  
أحمد ســامح فــوزي معوض عقل   

98.٤6
أحمد صابر محمد دمرداش ٤6.99  
أحمد صبرى ربيع علي 99.99  
أحمد طارق أحمد محمد 98.36  
أحمد عبداهلل ضعيان العنزي 8٢.١9  
أحمد عبدالعزيز أحمد عبداملعبود   

98.٢8
أحمد علي عبداهلل الشمري ٠9.96  
أحمد عمرو عبداملنعم قنديل 98.6٤  
أحمد محمود محمد أحمد ٠٤.99  
أحمــد هشــام محمد محمــد صقر   

السيد ١٢.96
اسالم مصطفى يحى منازع ٠٤.98  
بدر سابق ضيدان سابق ١8.98  
بدر ناصر عبداحلميــد الفيلكاوي   

85.3٢
بندر طالل عبداهلل العجمي 9٧.9٧  
تركي فيصل صياح الزعبي 3٧.8٠  
تركي ناصر سعيد ناصر 8١.٧١  
جراح مشعل مرضي الدوسري 8.8٤  
حســام حسن أحمد الســيد بدوى   

99.٤6
حسام محمد أحمد طه محمد 95.6  
حسني عبدالرضا حجي رستم 9١.٢٧  
حسني محمد علي احلداد 9٧.١١  
حسني محمود جامع عبدى ٧8.59  
حسني يسار عوض الهندال ١8.٧9  
حمد غريب علي العجمي 89.39  
حمد نايف علي الكندري 9٢.٤8  
حمد يوسف حمد الزيدانى 89.9٤  
حمزة أمين عكو 86.85  
خالــد عبدالرحمن كاظــم العنزي   

89.٧٢
خالد عبداهلل عبدالهادي القحطاني   

96.٤6
خالد وليد مرزوق الغريب 98.8٠  
خليفة علي محمد الهاجري 8٧.٧  
داود مساعد داود طالل ٠5.96  
راشد فيصل راشد الهاجري ١5.86  
زياد خالد عزوز عبدالوهاب ٧٢.99  
زيد ماجد سعود العتيبي 96.98  
سالم سعد بداح العازمي ٧6.95  
سالم عوض معيض العجمي 9٢.١١  
سالم فالح سالم امليع 9٢.8٧  
سعد محمد سعد الديحاني ٢٤.٧5  
سعد محمد سعد فهيد العجمي 86.9٤  
سعد مشبب سعد القحطاني ٧١.95  
سعود فالح حمود الفضلي 96.36  
سلطان مبارك ثقل الدوسري ٧١.93  
سلطان منصور خلف العديله 5١.٧٢  
سيف مطلق ناصر العجمي ٧6.3  
ضاري حيدر فاضل الشمري 9٧.١٢  
ضاري سليمان حمود العبيان 9٤.٧5  
طارق مصطفى محمد املدنى 58.9٧  
طامي ناصر فالح العجمي ٢9.83  
طالل احلميدي حمد املطيري 8٢.٤5  
عبدالرحمن إبراهيم عبداملنعم 56.9٧  
عبدالرحمن أحمد اخلضر ٧6.86  
عبدالرحمن أحمد السيد علي ٠9.99  
عبدالرحمن عبداهلل اجللوي ١9.98  
عبدالرحمن عبداهلل العتيبي ٧9.85  
عبدالعزيز بدر مطلق العتيبي 9٢.١9  
عبدالعزيز عبداهلل العبداهلل ٧٢.٠9  
عبدالعزيز محســن فهــد العجمي   

89.3٢
عبدالعزيز ناصر العجمي 9.9٤  
عبداهلل جمال مهدي الشمري ٤١.98  
عبداهلل عبدالعزيز شعيب ٧9.5٤  
عبداهلل فواز سند املطيري 96.65  
عبداهلل محمد الدوسري ٧9.٧9  
عبدالهادي حسن العجمي ٤٤.89  
عبدالرحمن أحمد فواز علي 89.66  
عبدالرحمن اشرف زيدان 98.58  
عبدالرحمن السعيد باز محمد باز   

99.٢٢
عبدالرحمن حسني طالب املال 89.9١  
عبدالرحمن سالم فايز العجمي 8٠.٠١  
عبدالرحمن طارق محمد علي السيد   

99.5٢
عبدالرحمــن علي كمال علي محمد   

99.59
عبدالعزيز ســعد جابــر اجلعيدي   

9١.8٧
عبدالعزيز علي محمد كومليه 53.٧٢  
عبدالكرمي غازي عبداحلميد املشري   

93.٠٧
عبداهلل حسني قنعص العازمي 8١.٤6  
عبداهلل سالم أحمد الصباح ٧٤.89  
عبداهلل سالم سعد الركيان 38.9٧  
عبداهلل طالل محمود احلاج موسى   

98.9١
عبداهلل عبدالرحمن غنام ٠3.89  
عبيد عبداهلل مبارك العجمي 53.9٠  
علي محمد علي ٧.88  
علي محمد علي احلداد 9٠.٠3  
عمار عالء السيد األلفي 6٢.9٧  
عمر حمد راشد الزوير 33.9١  
عمر عبداهلل محمد املوصالوى 99.9  
عمر محمد فتحي املنياوى 99.9٧  
عمر محمد فليح العازمي 8١.١١  
عمرو تامر عبدالقادر قاسم ٢٤.96  
عمرو خالد عثمان معوض 93.5٢  
عيسى جاسم عبداهلل اخلضر 9٠.٢9  
غنام سعود غنام العجمي ٠٢.83  
فالح سيف فالح العجمي 8٧.٢3  

فايز سعد محمد العجمي 9٢.٧6  
فرج حمدان محمد العجمي 39.8٢  
فالح محمد حثلني العجمي 93.96  
فالح منصور فايز الهاجري ٤8.98  
فهد حمد راشد العميري ٠٤.85  
فهد عادل محمد العوضي 8٤.8١  
فهد فرج مبارك الدوسري 86.53  
فهد ناصر عوض جلوي طلب 35.8٠  
فهيد طالل مبارك 85.65  
فيصل عبداهلل محمد العتيبي ٧9.53  
فيصل غامن مطر العدواني 89.3  
فيصل محمد خالد العجمي ٧6.85  
فيصل ندا فالح املطيري ٧9.86  
كدم بدر فالح سيف العجمي 5١.8٧  
كرمي اشرف عبداملنعم خليل 99  
مازن إبراهيم سمير عبداجلواد 8٧.9٧  
محمد أحمد عواد العازمي 98.8١  
محمد أحمد أحمد غياتى ٤5.99  
محمد أحمد حسني حمزاوى 58.٧٢  
محمد أحمد سيد هالل ٧٧.98  
محمد أحمد ناصر الدين 89.55  
محمد أحمد محمد إبراهيم 9٧.٢8  
محمد اسعد خليفة ١٢.93  
محمد جاسم النمر 9٤.٤١  
محمد جزاع خشمان احلربي 3٧.٧٠  
محمد خالد فايز العجمي 9١.٧٧  
محمد سالم جابر غامن ٧٧.٠5  
محمد سعود راشد العجمي 8٧.٠5  
محمد سعود عمير العجمي 83.8٤  
محمد ســمير الســعيد عبداخلالق   

99.65
محمد عباس محمد سعيد 5٤.9٢  
محمد عبداهلل كايد العنزي ٠5.96  
محمد عبداهلل السيد عبداهلل 8٧.٢3  
محمد عصام محمود أحمد 9٠.٠6  
محمد علي إبراهيم حسب اهلل ٤5.96  
محمد علي ردام شالقه 89.36  
محمد فهد سعد العجمي 9٧.8٧  
محمد قيس سعد مرشد ٧3.63  
محمد ماجد بشير العدواني 89.38  
محمد مانع محمد العجمي ١9.88  
محمد محمود خالد 8٠.٧8  
محمد مسعد حسن مصطفي ٤١.99  
محمد مشعل عبدالرحمن النقيدان   
٧8.9
محمد منصور محمد العجمي 6١.٧١  
محمد منصور محمد العجمي ١.86  
محمد منصور محمد علي 9٤.٢٧  
محمد نايف ادغام العازمي 39.8٠  
محمد ياسر عصمت احلسيني 3١.9٢  
محمد يوسف حمود السويلم 93.33  
مروان أحمد اسماعيل إبراهيم ٤8.99  
مسلم محمد مسلم العجمي 8١.9٠  
مشاري محمد علي العجمي ٤٤.٧6  
مشعل عيسى نوار العصيمي ٧6.83  
مشعل جنم هالل الشمري ٧٧.٢٤  
مصطفي اســماعيل فرج فتح اهلل   

9٧.35
معاذ أحمد محمد السيسي 6٢.9٧  
معاذ محمد محمد غنام ٢٤.99  
منار محمد ملهم الزعبي ٧٤.99  
مهند ياسر اسماعيل دوابه 96.6٧  
ناصر جمــال عبداللطيف اخلليفة   

٧5.8٧
ناصر حمد محمد البراك ٧٤.٤5  
ناصر محمد ناصر سودان العنزي   
9٠.٢
نايــف عبدالعزيز نايــف العجمي   

96.٢٧
نواف عبداهلل عساف العتيبي 9٤.٧٢  
نواف محمد وسمي الدوسري ٢٤.٧6  
هشام أحمد محمد سعيد 98.5١  
وائل وليد محمود العمر 8٧.٧٢  
وليد وائل السيد عبداملعطى 99.39  
يحيى محمد العدوي 58.9٧  
يوسف أحمد أحمد البهنساوى 98.5١  
يوسف اسامة مفتي املتولي 99.86  
يوسف مجدي الشوربجى 95.96  
يوسف مجدى محمد سالمة 93.85  
يوسف محمد مبارك مطر 93.٧٢  
يوسف ناصر محمد شحاته ٢٤.99  
يوسف هادي سعود الظفيري 35.٧١  
يوسف وليد حسني الشامي ٢8.98  
يوسف يعقوب الفيلكاوي ٠9.٧6  

 النجاة االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أروى محمد الطاهر عبدربه ٤3.98  
أسماء ايهاب السيد الدين علي 99.8٤  
أسماء زيدان محمد زيدان 9٧.٧8  
أسماء مروان أحمد قاسم ١٢.99  
أمل عبدالسالم السعيد محمد 88.66  
أميرة إبراهيم طحان 96.8٢  
آيه شعبان عبدالهادي شبل ١5.99  
آيه معن عبدالرؤوف مرشد 8١.٧١  
آيه هاني فرج العراقى 98.96  
آيه ياسر محمد عبدالعليم 98.39  
اروي بدر خليفة أحمد قمح ٧٧.98  
اروى مصطفى محمد الصياد ٠3.99  
إسراء عبدالرحمن عبداملنعم ٤٢.89  
إسراء محمود كحلوس ٢8.98  
اسالم حسن اخلطيب 58.9٢  
أسماء إبراهيم اللطيف ١.96  
العنود محمود سند مصطفى 8٧.٠3  
اماني أحمد عبدالفتاح سليم 95.3٤  
امتثال محمد سعيد زقزق ٢3.93  
اناس أحمد سرور ٠8.99  
اية سامي شفية 8١.٧٢  
إميان إبراهيم سليمان دنون 93.9٧  
ايناس خالد أحمد عبدالرحيم 99.5  
ايه علي عبدالوهاب محمد 98.89  
ايه محمد علي الشيخ علي 9٤.١6  
بدور مبتسم أحمد ابوحسني 9٤.٧8  
بسمله رمضان عبداملقصود نزهه   

99.9٤
بسمله سمير سليمان الطاهر 98.36  
بسمله عاطف محمود علي النخيلى   

99.٧١
بســمله محمد توفيق عبدالعظيم   

99.9٤
بسنت حسن عبدالفتاح السباخي   

9٢.٠9
بشرى صباح محمد األحمد 85.93  
بلقيس أحمد محمد عبدالرزاق 9٢.٧٤  
تسنيم محمد انور ابوالنجا 8٤.9٠  
تقى خالد القادرى 8٤.٢9  
جهاد أحمد اسماعيل وجدي العطار   

98.85
حال داود محمد فارس ناصر الدين   

89.68
النبــوي    محمــد  ســمير  حنــني 

عبداحلميد 6.9٧
حنني مجدي رشدي األشقر 95.63  
حنــني محمد مصطفى أحمد الريح   

99.68
خديجــة محمود أحمد بور معرفي   

9٢.88
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خلود حامد محمد حامد عيد 9٧.٤5  
دارين طارق علي طنبوز ٤9.65  
دعاء أحمد فاروق عبداحلليم 99.3  
دعاء عبدالعزيز العيبان 56.9٤  
دعاء عبداهلل جراد 5٧.9٧  
دنيــا طلعت محمد مبروك شــعله   

96.55
دميا سالم حمود عودة بادي ٧9.36  
دميــا محمد عبداملعــني عبداملطلب   

99.8١
دميه رفاعي برجس ٧9.88  
دينا امام غازي طرخان 98.39  
رؤى محمد حسام قاسم ١9.99  
رجاء بن سي علي 8٠.١5  
رحاب سداد علي محمود ٢١.99  
رحاب صفوت مرشد رشوان 8١.٧١  
رحمة خالد علي محمود ٤٤.98  
رحمة اشرف محمد الرفاعي 8٧.9٧  
رحمة اكرم علي صقر ١٠٠  
رحمة محمود شحاته إبراهيم 9٤.٧٧  
رغد حامد سليمان دنون 9٢.9٧  
رغد عيسى محمد السيد أحمد 9٢.٠8  
رغد محمد نبيل شموط 9٧.٧9  
رغدة محمد بشار ابو الذهب ٢٤.88  
رنا عبدالباسط نوبى علي ٢9.99  
رنا محمد الســعيد شــبانه شبانه   

9٧.٢٢
رنيم طارق محمد عبدالعزيز 96.8  
روان حسن الصلبي 9٢.٤9  
روان ســعيد محمد محمــد رفاعي   

8٤.89
روان وائل حسن علي عيسى ٤3.99  
ريان عارف حمدان 98.9٤  
رمي سعيد عديلي تيم ٠٢.99  
زين سامح طلب عثمان عدس 96.9٧  
زينب جمال موســى محمد حســن   

9٤.٠9
زينب فالح محســن عقــاب محمد   

95.٢9
سارة السيد عبدالعال جنم 98.8٤  
سارة حسام الدين ابو فقوسه 33.8٢  
سارة عبداهلل محمود وهبة ٠١.99  
سارة عبدالوهاب اخلمايسه 8٧.٤8  
سارة محمد محمود السليمان ٢5.95  
سلوى مندني علي كندري ٤5.٧9  
سما أسامة محمد القسطاوى 99.9٢  
سما سعيد فتحي عبدالعزيز 96.39  

سمر ثامر الصبيخان 69.36  
ســميه شــاه احلميد محمد قاسم   

8٧.5٢
سنا محمد نور الدين عيروط 86.93  
ســندس ضياءالدين فرغلي سيد   

99.95
شهد جمال عابدين ربيع 96.36  
شهد عاطف محمد البهى عبداملعطي   

9٧.35
شهد علي شعار 95.5٢  
شهد محمد ناصر حافظ ٢٤.88  
شهد مصطفى سامر اصفرى 89.6  
شــهد جنم عبدالــرزاق العيداني   

88.٤3
شهد هشام الدسوقي شتيوي 5٢.9٢  
شيماء فؤاد صالح عيسى العتيبي   

83.98
شيماء محمد محمود محمد وهبة   

99.3٤
ضحى وائل عكاشه 85.9٤  
عائشــة عماد الدين ضرار حسن   

99.6٢
عليــاء ابورواش زكــي ابورواش   

محمد 9٢.١8
غادة عزيزيه 99.5  
فاطمة خالد رمضان قطب 93.9٢  
فاطمة رباح رشاد مصيلحى فايد   

98.99
فاطمة زياد محمد صالح 8٢.٢٤  
فاطمة ســعيد حمدان محمد الباز   
96.٤
فاطمة شــحته محمد محمد أحمد   

8٧.3٤
فاطمة علي حسني الكندري 98.69  
فاطمة محمد مناع علي 99.55  
فجر عبدالرحيم مسلم املالك 98.3  
فرح ضياء عبداملنعم محمد الشني   

99.8٤
لبابه محمد قبش 98.9٧  
لولوة أحمد عبداملنعم السيد 65.9٤  
لينا وائل محمد السيد الشبراوي   

9٤.5٢
مــروه ناجــي محمد مجــد الدين   

خليل ٧3.98
مرمي أحمد هشام عبداحلي ٢٢.99  
مرمي راغب الزعبي 6٤.8٢  
مرمي شعبان عبداحلميد عيد ٢٢.93  

مــرمي عبداحملســن محمــد محمد   
صقر ٢5.98

مرمي محمد عبدالرحمن أحمد قاسم   
99.٧٧
مرمي محمد علي عبداملنعم علي 9٧.١٧  
مــرمي معاذ ســامي محمــد صالح   

الدالل 9٠.١
مرمي ممدوح عبدالهادي محمد 9٤.٠٧  
منار مصطفــى بهاء الدين إبراهيم   

99.89
منال فيصل محمد حسني الفيلكاوي   

98.٤8
مها رائد محمد سعيد عوينات 96.6١  
ميار فتحي املصري 6٤.9٠  
الشــرباصى عوض    ميرنا طــارق 

96.٤٧
ميس عمر احملمد 95.88  
ندى أحمد اخللف 98.85  
ندى أحمد محمد علي ٤6.99  
ندى شعبان عبدالهادي شبل 96.93  
ندى عادل فهمي مرسي أحمد 9١.٤6  
ندى عنبر أحمد حنفي ٧6.3٤  
ندى فريد محمود عبداجلواد عابدين   

99.٧5
ندى ياسني العليوي 8٠.٧8  
نسيبه محمود السيد علي ٤6.89  
نوار مؤمتن اجلاهوش ٧9.96  
نور حسني انور محمد نوفل 55.9٧  
نور عصام فارس شماسنى 65.9٢  
نور فهمي محمد أبو شعبان ٤9.96  
نور محمد إبراهيم عباس حســني   

99.٠6
نوران مجدي كامل مصطفى 9٠.٢3  
هاجر عبدالرحمن محمد رضا 95.63  
هدى عبداهلل 98.3١  
والء كرم عبدالرحمن أحمد إبراهيم   

99.38
يارا محمد صالح عبدالشافي 99.33  
مينى أحمد سميح خميس 96.3٢  
مينى أحمد فرج سعفان 98.85  
مينى ســعد سعد عبدالوهاب بشر   

 99.٤5

النجاة االهلية الثانوية للبنني 

أحمد انس ابو زعالن 9٤.٧  
أحمد منتصر شيخ خليل 6٤.٧٧  

أصيل فايز عبدالكرمي الغنيم ١3.83  
إبراهيم باسم أسعد عبداهلل 8.9٢  
إبراهيم خليف حميد عبد65.66  
إبراهيــم عبــداهلل محمــد عبداهلل   

املزيني ٢.95
أحمد أحمــد عبدالهادي علي عرفه   

٧9.3٧
أحمد ادريس عبدالعظيم ســليمان   

88.٠9
أحمد امين الســيد الشربينى أحمد   

99.9٤
أحمد بسام عبدالهادي الواوي 9٠.٤8  
أحمد حمدي سمير حمدي ٢١.95  
أحمد رضا محمد حســني اجلمسى   

89.96
أحمد زاهى الرفاعي 9٠.١6  
أحمد عبداهلل حسني 6٧.8٢  
أحمد عصام أحمد أحمد ايوب 85.38  
أحمد عالء الدين حوران ٤6.99  
أحمد عمر لبيب الدقن ٧٤.٧5  
أحمد مجدي حجاب محمد 9٤.١٧  
أحمد هشام أحمد فهمي 9١.٧١  
أحمد وسام اخلليل 9٠.١5  
أحمد وليد الفارس 88.9٤  
أسامة امجد محمد رطروط 8٧.8٠  
أسامة خالد رشيد محمد 88.56  
اسالم عمرو يوسف رمضان 65.9٤  
السيد أحمد السيد السيد صقر 9٠.١9  
املعتصم باهلل محمود عطية عفيفى   

6٤.٢3
الوليد انس عبود ال بوعليان 8.9٠  
انس محمد أسعد ١9.98  
انس نبيل صدقى أحمد 9٤.9٤  
انور السيد عبداحلافظ طه السيد   

9٤.٧٤
باسل عبدالصمد موسى عبدالصمد   
8١.5
باسل عماد محمد احلفار 36.9١  
بدر خالد عبدالكرمي بدوى ٧٧.98  
بدر محمد قاسم رضا القاسم 69.٧٤  
بكر وائل بكر سليمان 93.66  
جمال خالد النمر 9٢.٧9  
جميل اياد عبدالفتاح جميل 8٢.٠٤  
حــازم امين عوض علــي املعداوى   

٧١.٤6
حسام أنور أحمد 95.35  
حسان أسامة حسان هندى ٧3.85  

حسن امين حسن عباس 99.58  
حسن عبدالرحمن اكرمي 8٠.٠3  
حسن علي فاعور ٠5.96  
حسن معتز حسن محمد ٧١.83  
حسني حسام الدين علي زلط 86.5  
حسني عصام سالمة حرب 96.9٤  
حسني علي سعيد 65.63  
حمزة امين احلريري ١.٧5  
خالد خليل صالح سروجى 6١.9٢  
خليل محمد ابوزعالن 63.63  
راغب جهاد حمود ١٢.89  
زياد خالد خلف علي ١١.66  
زياد محمد ديب 89.59  
زين الدين يوســف فايــز العمري   

8٢.36
زين العابدين اهاب ماضي 86.5١  
سالم أحمد عبداحلميد سالم حبيب   

98.85
سلمان داود سالم العيدان 9٧.٧٤  
سلمه عبداهلل محمد الزواهره 88.53  
سليمان داود الصبح 8٤.٠٢  
سيف الدين هيثم هاني إبراهيم ٢.95  
طارق محمد السيد سعد محمد ٠٢.98  
طالل إبراهيــم محمد إبراهيم علي   

9١.٧3
طالل ســالمة عبدالرقيــب الغابى   

85.6٧
طالل محمد موسي عباد 85.٧٧  
طالل ناصف صالح سعيد 3٤.8٧  
طه املنوني 8.٧٧  
عادل أحمد اجلاموس ٢١.83  
عامر امجد مصطفي محمد 9٠.٤٧  
عبدالــرازق    أميــن  عبدالــرازق 

عبداحلليم ١.٧8
عبدالرحمــن أحمــد محمــد عباس   

الرمال ١١.٧9
عبدالرحمن اشرف عمر علي ٤6.99  
عبدالرحمــن اميــن عبداحلفيــظ   

عوض ١٠٠
عبدالرحمــن مجدى محمد إبراهيم   

9٧.٢3
عبدالرحمن محمود عوض ٢.85  
عبدالرحمــن محمــود فــواز منــر   

العتيبي ١.63
عبدالعزيز ناصر اجلهماني 85.66  
عبداللطيف عايد عبداللطيف املهر   

٧٢.8٤

عبــداهلل أحمــد محمــد حمــد اهلل   
متولي ٤٧.99

عبداهلل مصطفى غايب 9٢.٤٢  
عبداهلل نبيل أحمد القرنه 66.٧١  
عبدالوهاب خالد فتال 53.8٧  
عبدالبديع ايهــاب محمود البدالي   

88.6٤
عبدالرحمن أشرف محمد ابوالوفا   

99.39
عبدالرحمن أحمد خليل ٢١.٧8  
عبدالرحمن أســامة كمال سليمان   

98.36
عبدالرحمــن الســيد انور الســيد   

أحمد ٧٢.86
عبدالرحمن جمال القصراوى ٧١.93  
عبدالرحمن حكم رضا مرعي 36.9٤  
عبدالرحمن سعد محمود عبداحلكيم   

9٠.33
عبدالرحمــن ســعيد امام حســني   

صبرى 5.9٧
عبدالرحمن شريف محمد غامن 95.83  
عبدالرحمن طركي احملمد 86.36  
عبدالرحمن عبدالناصر عبدو الكل   

88.٠٢
عبدالرحمن علي فاروق الكاشــف   

96.٠9
عبدالرحمن عيســى جميل حسني   

8١.٧6
عبدالرحمن محمد أحمد امني 56.8٢  
عبدالرحمن محمد قدرى النواصره   

95.٧٤
عبدالرحمن محمد حفنى الغيوسى   

96.٠8
عبدالرحمن محمد خلف 66.98  
عبدالرحمن محمد عادل عبدالصمد   

95.٠١
عبدالرحمن محمد محمد حسن 96.6  
عبدالرحمــن محمود محمد النادى   

98.٤١
عبدالرحمن مصطفى الشقير 8٠.٠5  
عبدالعزيــز محمد خيــر العطيش   

98.3٧
عبدالعزيــز محمود محمد الرواس   

99.88
عبداللطيف ناصر خلف سعيد ٧5.8٢  
عبداهلل سالم خالد احلمد ٧٠.٠9  
عبداهلل كمال دياب ارشيد 93.8٢  

عبداهلل محمد إبراهيم سليمان 69.٧٧  
عبداهلل ورداني علي أحمد 93.98  
عبداملهيمن محمد خالد عويضه 5.9١  
عبدالوهاب حسام علي هالل 83.96  
عثمان حسني عبدالعزيز 36.٧٧  
علي الشربينى علي محمد عبداهلل   

99.88
علي سالم خلف عقل 86.٧٤  
علي سامر صبحي ابوليلى 99.3٤  
علــي ناصر فــارس ســعيد عودة   

اهلل 9١.٢١
علي منر منير سليمان 98.8٧  
عمار عبداملهيمن ســعيد الســاخن   

96.65
عمر أحمد البدوى السيد 93.35  
عمر أحمد احملمد املوسى 9٤.٢3  
عمر أحمد صادق بركات 9٤.١٧  
عمر امجد عطية ذيب 95.3  
عمر خالد السيد الطحاوى 9٤.١٤  
عمر عبدالعظيم محمد محمد حماد   

99.٠١
عمر فيض محمد بانيده محمد 8٢.٢١  
عمــرو عاطف محمــد فتحي فهمي   

98.٢9
عمرو محمد زهير محمد عودة ١.98  
عوض عبداحلميد عوض خميس ١٠٠  
عيسي محمد عبدالعزيز ٧5.8٤  
فراس فادي عبدالرزاق عياد 89.59  
كرمي محمد انور محمد حامد 83.9٤  
كرمي محمد عادل محمد كامل 65.56  
كرمي وليد صقر أحمد محمد 99.68  
ماجد سامر محمود حلفاوى ٧3.88  
مازن قاسم هالل ٧٠.٧5  
مــازن محمد عطيــة متولي عطية   

95.9٤
مالك عمرو محمود عبدالستار 98.9  
مالك موفق العرجانى 83.٧١  
محمد إبراهيم السعيد معني أحمد   

8١.٢6
محمد إبراهيم عنتر الصعيدى 99.9٧  
محمد أحمد الســعيد محمد حسن   

9٠.85
محمد أحمد صالح سيد محمد 83.99  
محمد أحمد عــزازي أحمد إبراهيم   
9٧.٤
محمد أحمد محمد محمود الشبيني   

8٤.8٧

محمد بسيوني جنيب سند عصر   
99.٢9
محمد خالد النشواتى ١٧.٧3  
محمد خلف متولى خلف ابو دنيا   

9٤.96
محمد دوائري ٤٧.96  
محمد راتب عثمان ٧6.8٢  
محمد رضا لطفى عطية ابوالنجا   

98.١3
محمد سامر امني القدومي 9١.٧١  
محمــد ســامر فائق عبــداهلل ابو   

سيدو ٤٧.88
محمد صبري إبراهيم عبدالرحمن   

9٠.٠6
محمــد ضياء عبداملنعم املصطفى   

9٢.59
محمد عبداحلليم عبداحلليم ١8.83  
محمد عبدالقادر عادل علي 5٤.8٤  
محمد علي بن فوزي تقتق ٢.95  
محمد عماد الدين اجلهمانى 69.68  
محمد عماد علي قطامش 89.6  
محمد عمر احلمد النويصر 93.8٢  
محمد غسان بركات ٢٢.93  
محمد فواز املوسى 8٤.٧9  
محمد مجدى محمد إبراهيم حسني   

99.٢3
محمد محمود محمد الشامي 95.9٢  
محمد نادر نعمان صالح 6.9٢  
محمد ناصر محمود صالح ٧6.9٧  
محمد هاشم محمد عوض 93.3٧  
محمد هيثم جباره 5٧.8١  
محمد هيثم محمد حسن البلتاجي   

88.66
محمد يامن راشــد صبحي محمد   

علي 8٧.٢8
محمد يحي الصلخدي 5.9٤  
محمد يوسف حسني 93.59  
محمدبالل محمدحكمت رباح ٧١.٧١  
محمود حســن جوده ســيد أحمد   

9٧.٤6
محمود علي محمود محمود ١6.٧8  
محمود محمد احملاميد 9٤.١٤  
محمود محمــد إبراهيم ســليمان   

8٠.69
محمود محمد مرعى عبدالعال ٢9.69  
مصطفى حســني خليل خشــيش   

9١.86

مصطفى رشيد الزعبي 63.3١  
مصطفى محمد كعب عمير ٧6.8٢  
مصطفى محمد مصطفى عبدالوهاب   
85.٢
مصطفى محمود جديد 5٢.٧١  
مهدي عصام حجازي ٧٢.٠8  
مهنــد حمــدى اســماعيل إبراهيم   

فريد 85.8٧
نبيل أحمد احلوز ٤.95  
نور الدين نشأة محمد ٢٤.93  
هادي زهير عبداهلل ١٤.68  
هادي محمد علي عواد ٧٧.٤٤  
هارون إبراهيم حسني عكاشه 88.96  
هشام جمال قاسم 9١.٠6  
همام بدر شــفاقة مطخان العنزي   

98.38
ورد فراس محمود العتيلي ٧8.9٢  
وسيم إبراهيم اخلطيب 93.58  
وليد امين سليم هندم 8١.٠3  
وليد يوسف اسماعيل ذويب 5٧.9٠  
يامن عيسى النصر ٠٤.89  
يزن زياد حسني 6٤.١٤  
يزن زياد محمد عبداخلالق ٠٤.99  
يوسف أشرف محمد ابوالوفا ٠5.96  
يوسف أشرف محمد عبده رضوان   

9٤.١٢
يوســف أحمد محمد خليل محمد   

99.3٢
يوسف أسامة كمال سليمان 96.9١  
يوسف امين السخني ٠١.98  
يوسف حامد مرعى سليمان ٢.٧9  
يوســف حسني ســليمان احلميد   

٧٤.٧٢
يوسف خالد إبراهيم عبداهلل 88.9٠  
يوسف سعد إبراهيم السعيد 8٢.٤١  
يوسف عاصم حسن الزين ٤5.96  
يوسف عبداهلل عدنان الرحيم ١9.68  
يوســف عبدالناصــر عبدالودود   

أحمد ٧8.55
يوســف محمد االنور عبدالرحمن   

سعد اهلل 8٤.9٢
يوسف محمد يوسف رمضان ١٠٠  
يوسف مصطفى محمد سالم هيكل   

٧3.٤6
يوسف نزيه اللداوى 93.55  
يوسف هشام بدر محمود ٤9.88   
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أحمد حسام محمد محمد 95.76  
أحمد صبرى السعداوى عبدالعزيز 91.5  
أحمد عماد الدين عبدالعظيم محمود 99.73  
أحمد ناصر حسن محمد علي 97.8  
أحمد هشام إبراهيم الرفاعي 80.04  
آدم أحمد رمضان عبداحلليم 94.74  
أدهم سمير سعيد الدفراوى 89.33  
أسامة عبداملنعم محمد العصار 91.65  
إبراهيم حامد إبراهيم حامد 85.72  
إبراهيم حسني علي حسني حتفه 69.23  
إبراهيم محمد إبراهيم عقاره 86.88  
إبراهيم جنم عبداهلل أحمد رجب 78.33  
أحمد اشرف مصطفى عبدالسالم 99.82  
أحمد رضا السيد محمودي عبدالهادي 86.6  
أحمد عادل هيبه محمد 95.39  
أحمد عبداهلل إبراهيم 86.84  
أحمد عطااهلل حسني مهاوش 90.03  
أحمد عماد عبداملوجود ابوخوات 86.64  
أحمد كوان العبدالرحيم 98.06  
أحمد محسن السيد عبداحلافظ 96.09  
أحمد محمد حمادة عبدالباسط سيد 76.89  
أحمد محمد يوسف الشاقي 94.9  
أحمد محمود السيد أحمد 98.8  
أحمد محمود سالم مصطفى 97.04  
أحمد نور خليل ضوى علي 87.69  
أحمد يونس احلاج 94.2  
أسامة أحمد غصن 92.38  
اشرف عصام أحمد الناعم 98.96  
اشرف محمود محمد سيد صالح 88.73  
اصالن محمد العلي 80.49  
احلر جنم عبداهلل الصراف 96.53  
امجد عصام أحمد الناعم 91.96  
انس السيد محمود البيومى 96.04  
اياد عماد عبدالرحمن حسن 95.05  
اياس فؤاد سالمة 77.29  
امين خالد محمد بكرى 73.09  
بدر محمد وليد عنقا 81.55  
بدر ناصر عبداهلل علي 89.02  
بشار اشرف محمد حسان 98.78  
بشار محمد بشار محمد ترجمان 95.98  
جمال محمد جمال اخلطيب 98.4  
حذيفه حسن دعاس 82.36  
حسن زكي إبراهيم املرسى 83.87  
حسني علي عبداحلسني اخلالدي 76.65  
حسني محمد صالح صالح 82.95  
حمزة علي عبود الشايع 99.54  
حيدر أحمد مهدي الياسرى 90.91  
خالد أحمد إبراهيم محمد احلطاب 80.83  
خالد حارس 89.76  
خالد خميس سيد أحمد عبداهلل 99.12  
خالد شمخي جبار الدغيم 86.51  
خالد محمد حسام ببيلي 93.19  
خالد وليد شمخي 92.85  
راشد رياض علي علي 71.55  
زياد اشرف صالح عبداحلميد 99.3  
زياد محمد عبداحلميد املصلي 94.02  
زيد محمد خليل حميض 97.03  
زين العابدين عبدالباسط حجازي 93.7  
سالم سالم ابوالفتوح صيام 98.08  
سعود عبدالعزيز سعود العنزي 95.6  
سعيد محمد عبداهلل الهارون 89.73  
سيف أحمد محمد عطا اهلل 70.02  
سيف مصطفى رجب مرسى 85.76  
شهاب حسام الدين أحمد ابوشادى 94.74  
ضاري أحمد عودة محسن 94.25  
طارق زاهر السيد سالم املتولى 96.05  
طالل أحمد إبراهيم 70.04  
عادل امين احلمد 75.85  
عادل محمد عبدالرازق محمد العشرى 91.99  
عبدالعزيز نزار محمد رشيد ابو نصره 84.71  
عبداللطيف ناصر عبدالقادر أحمد عبداهلل   

حسن العوضي 81.39
عبداهلل فهد عبداهلل العتيبي 66.84  
عبدالرحمن أحمد محمد محمود 93.84  
عبدالرحمن أحمد سليمان خليفة 95.72  
عبدالرحمن احملجوب السيد عبداحلليم راغب   

احملجوب 97.91
عبدالرحمن ايهاب عوض صالح رمضان 97.89  
عبدالرحمن ايهاب فتحي عمر سليمان 98.38  
عبدالرحمن بدر عبداهلل العنزي 96.13  
عبدالرحمن بركات عبود حافظ 69.91  
عبدالرحمن تيتو محمد عبداللطيف 84.99  
عبدالرحمن حسن محمد محمد علي 96.26  
عبدالرحمن خالد محمد علي جمعة 97.13  
عبدالرحمن سليم غامن درويش 95.76  
عبدالرحمن سيد سليمان محمد سليمان 98.67  
عبدالرحمن طالل السبع 92.1  
عبدالرحمن عفيفي السيد جعفر 80.79  
عبدالرحمن علي إبراهيم محمد جاد 72.79  
عبدالرحمن عيد مازي جوهر عمر 95.36  
عبدالرحمن كمال أحمد حامد 75.3  
عبدالرحمن محمد خالد 74.44  
عبدالرحمن هشام محمد البيار 93.47  
عبدالرحمن وليد محمد علي خليفة 93.84  
عبدالرحمن يحيى إبراهيم ابولنب 70.48  
عبدالرحمن يسري مصطفى عطية 90.05  
عبدالرحيم وليد مظهر املصري 95.7  
عبدالرزاق عبدالوهاب الدوسري 76.12  
عبدالرزاق جنم عبدالرزاق العيدانى 72.51  
عبدالعزيز عبداخلالق طويل 79.28  
عبدالعزيز محمد عبدالرحيم 93.08  
عبداهلل خالد محمد إبراهيم صالح 99.21  
عبداهلل عبدالرحمن حميد التميمي 82.11  
عبداهلل عبدالنور كرليفه 71.85  
عبداهلل عمر فهمي عبدالرحمن زيدان 98.16  
عبداهلل غازي قاسم جبر 88.38  
عبداهلل مجدي محمد فتحي تهامى 99.81  
عبداهلل محمد براء اجلاهوش 78.74  
عبداهلل محمد رمضان حسن عطية 98.4  
عبداهلل نضال عبدالرازق حسني 94.01  
عبداهلل وحيد محمد صديق 90.58  
عثمان مزيد نعمة خليل اخلالدي 65.15  
عالء اسماعيل إبراهيم املتولي 73.67  
علي أحمد السيد أحمد 88.68  
علي عمر علي حسن 91.84  
علي كفاح صادق الطوباسي 89.99  
علي يحيى اسماعيل العتيبي 84.83  
عمار ياسر محمد إبراهيم 80.13  
عمر خالد إبراهيم أحمد إبراهيم 99.18  
عمر خالد النجار البواب 85.35  
عمر طارق محمد علي عبداجلليل 93.36  
عمر عبداملنعم حنفي محمد 92.51  
عمر علي عبود الشايع 99.42  
عمر فيصل هالل احلميد العلي 78.53  
عمر محمد رمضان محمد أحمد قاسم 82.07  
عمر محمد محمد الشحات 89.26  
عمر محمد يونس البيرقدار 98.58  
عمر محمود عبداحلفيظ عسله 97.42  
عمر مدحت أحمد غنيم 95.36  
عمر ممدوح ابواحلسن حسن 79.55  
عمرو محمد سعيد محمد 79.35  
عيسى خالد احلجي 73.54  
غسان بسام طالب حامد 95.15  
فارس محمود فاروق محمد عوض 90.12  
فارس وفيق أحمد الصنفاوي 89.61  

فراس تركي النصر 94.81  
فهد امين جابر شتيوي 92.07  
فواز عادل محمد محسن 91.67  
فيصل صالح الدوير 69.97  
فيصل علي زيد الشتلى 90.25  
كرمي أحمد جمال الدين علي 93.78  
كرمي محمدباسم خالدي 85.08  
لؤي ياسر جنار 94.7  
مؤمن عادل محمد صبرى عالم 99.94  
مازن حامت فكرى فرحات 85.65  
مالك عبدالفتاح هارون 93.32  
مبارك محمد شبيب 97.48  
مجد علي املهوس 95.29  
محمد ابتهال محمد يوسف 99.72  
محمد أحمد القيشاوي 78.98  
محمد أحمد محمد محسن ماهر 96.78  
محمد ادم محمد اسماعيل 98.83  
محمد أسامة أحمد عبدالرحمن 78.02  
محمد امين منير صبري حميد السيد 96.6  
محمد جبره الشعار 94.82  
محمد حسام الدين محمد حسني 95.65  
محمد حسن تاج الدين علي 89.32  
محمد حسني علي الشطي 87.81  
محمد حيالن عبداهلل العتيبي 78.77  
محمد خالد عبدالتواب عبدالفتاح 99.72  
محمد خالد محمود عبداحلفيظ 93.38  
محمد ربيع العطري 80.85  
محمد رفعت عبداحلميد سليم 75.61  
محمد زياد محمد ابوبكر 85.25  
محمد صباح الزم عيسى 88.12  
محمد صالح محمد محمد صالح 97.88  
محمد طارق محمد عزت فهمي 91.2  
محمد طه محمد محمد طه دعدوش 77.58  
محمد عاطف محمد سالمة 90.44  
محمد عبداهلل ناصر عبدالكرمي 62.82  
محمد عبداحملسن عبدالرحمن شهاب 88.24  
محمد عصام الدين فتحي حسني 94.66  
محمد عالءالدين عبدالعزيز أحمد 91.5  
محمد علي سليم عائشة 77.27  
محمد علي محمد عبدالعزيز 97.75  
محمد غسام صالح رمضان 94.4  
محمد كمال محمد الدسوقى 92.48  
محمد محمود محمد الدوسري 80.51  
محمد مصطفى إبراهيم احلاج اسعد 92.44  
محمد مصطفى عبدالعظيم سنبل 98.23  
محمد ممدوح عبدالرحيم عبداللطيف 99.39  
محمد ممدوح محمد علي 99.96  
محمد مهند محمد كامل العتيبي 92.65  
محمد هاني محمد فاضل عبده الشربيني 99.81  
محمد ياسر حسن محمد حداد 96.49  
محمدامين عبداهلل محمد الزعبي 98.9  
محمود سالمة زين ناصرالدين 98.62  
محمود صالح جميل هندى 93.54  
محمود طارق عبدالعزيز سلوم 99.38  
محمود عاطف أحمد محمد 95.96  
محمود عمر محمود أبو زور 68.26  
محي الدين زياد محي الدين الكلحه 80.49  
مروان عماد محمد عبده املصيلحي 98.41  
مروان محمد علي الشربينى 75.81  
مصطفى أحمد إبراهيم بدران 97.65  
مصطفى صادق عبدالغفار صادق 95.44  
مصطفى محمد محمود كامل سالم 97.17  
معتصم بالل عوض 83.33  
مناحي أحمد مناحي املبارك 67.33  
منذر محمود صدقى محمود العبيد 80.61  
موفق محمد فواز بدرى 92.68  
نعيم مسعود عبداخلالق عبدالغنى 98.75  
همام محمد جهاد الصبان السروجي 86.19  
وسيم محمود بيطار 98.03  
وضاح حازم غنام 94.44  
يوسف أحمد النادي 98.76  
يوسف أحمد توفيق سويلم 95.16  
يوسف اسماعيل عيد محمد 99  
يوسف اشرف حميدة يس 85.01  
يوسف اكرم عبدالرحيم عثمان 91.55  
يوسف امين عبداهلل نصر اهلل 85.6  
يوسف امين قطب محمد الزيات 93.65  
يوسف ايهاب أحمد بخيت حسني 98.46  
يوسف جمال الدين محمد منصور 96.42  
يوسف زهدي موسى جبر 79.11  
يوسف محمد الشحات بركات 99.15  
يوسف محمد حسني محمد 84.35  
يوسف محمد زكي عمار 65.11  
يوسف محمد قاسمى مصلحى اخلياط 96.6  
يوسف وحيد محمد رمضان 70.95   

النجاة النموذجية الثانونية للبنني املشتركة 

أحمد جاسم محمد الشراح 82.98  
أحمد عبدالسالم ياسني الفودري 88.67  
أحمد فهد فالح الزعبي 88.03  
أحمد محمد زيد الغصاب 86.51  
أحمد محمد نايف العتيبي 82.23  
إبراهيم فيصل إبراهيم املناعى 98.33  
إبراهيم نواف محمود الشويربات 90.34  
أحمد عبدالكرمي محمد السوفاني 86.22  
أحمد علي زكريا محمود يوسف 96.73  
أحمد محسن محمد جبر 91.08  
أحمد محمد فوزي محمد الغول 98.13  
أحمد مدحت فتحي حبيب 99.02  
بادي محمد بادي العتيبي 72.37  
باسل فيصل بدر اجلري 90.44  
بدر صباح خالد الشمري 85.95  
بدر عايد وادي 89.21  
بدر فاروق بدر الشطي 95.07  
تركي عادل محماس العتيبي 98.8  
حبيب فهد فالح بن جامع 87.34  
حمد خالد حصية 85.73  
حمد عبداهلل بداح جدعان بداح 88.09  
خالد إبراهيم خالد جهز العتيبي 85.24  
خالد حمد سويد العجمي 88.66  
خالد سعد عبداهلل العجمي 87.19  
خالد صالح مطلق العازمي 99.11  
خالد محمد سعد الهاجري 91.15  
راشد عبود ياسني سالمة 92.91  
زكريا شمس الدين زكريا العيله 98.41  
زين محمد سيد عطية 99.16  
سالم سعود سالم الشقان 92.63  
سالم محمد سالم الهاجري 94.59  
سالم موسى عبداهلل العازمي 96.01  
سعد الدين محي الدين منر ابو سالم 81.46  
سعد طالل سعد العازمي 96.36  
سعد غازي محمد العنزي 92.9  
سعد محمد سعد الهاجري 93.63  
سعود طالل عبداهلل سعود الدوسري 95.54  
سعود فيصل سالمة السهلي 94.56  
سعود مطلق هجاج الدوسري 90.98  
سعود ناصر حجاج الدوسري 90.7  
سلمان فهد عبداهلل علي العجمي 87.47  
سلمان يعقوب ميرزا البلوشي 90.9  
سيف فايز سيف العماني 86.13  
شهاب مشعل عبيد محمد 89.36  
صالح إبراهيم صالح سالم 84.65  
صالح محمد عبداهلل العجمي 81.81  
ضاري فهد حسن العجمي 90.3  
ضاري مشعل جهز املطيري 82.69  
طارق نايف طارق الفايز 94.28  

عباس أحمد عباس اشكنانى 98.07  
عبدالرحمن أحمد صالح عبداجلواد بيلى 98.51  
عبدالرحمن حمد منصور املنصور 86.26  
عبدالرحمن صقر حسني القحطاني 82.78  
عبدالرحمن عيد مبارك الدوسري 85.63  
عبداهلل سعد عبداهلل العجمي 91.16  
عبداهلل سعد ناصر العجمي 76  
عبداهلل طارق سكتان العازمي 80.27  
عبداهلل فيصل سعد العازمي 95.8  
عبداحملسن حسني فهد العجمي 96.17  
عبداحملسن خالد شهاب الغني 85  
عبداحملسن ناصر عبداحملسن العجمي 83  
عبدالرحمن أحمد إبراهيم محمد 92.66  
عبدالرحمن حمد حمد ال عباس 88.45  
عبدالرحمن سعود حالف احلربي 91.53  
عبدالرحمن طارق متروك العتيبي 81.43  
عبدالرحمن عارف عبداهلل العجمي 90.45  
عبدالرحمن فتحي حسن شحاته خليفة 99.52  
عبدالرحمن وائل محمد حنفى 99.9  
عبداهلل فيصل فوزي الشويربات 91.22  
عبداحملسن خالد عبداحملسن العواش 90.96  
علي أحمد نصار العازمي 92.71  
علي راشد حمد املري 80.54  
علي راشد علي شليل 80.8  
علي هديان فهد العجمي 98.81  
عمر تامر الدسوقي املتولي ابو املجد 98.64  
عمر حسني مبارك القحطاني 98.42  
عمر عبدالكرمي سعود عطية 95.05  
عمر مساعد مبارك البواردي 96.81  
عمر مشعل عبداهلل جوير 92.04  
عمر مطلق غازي العتيبي 91.75  
عمر نايف فيحان العتيبي 83.67  
عمر ياسر محمد عبدالفتاح عثمان 98.78  
فالح علي فالح الهاجري 92.4  
فالح فالح فالح العجمي 97.17  
فهد أحمد صنيتان املطيري 92.68  
فهد حمد شافي العجمي 92.01  
فهد حمود ناصر احلربي 88.19  
فهد عادل غازي صايل 95.97  
فهد عاصي فهد اخلالدي 94.25  
فهد عوض سعد الهاجري 95.31  
فهد فهيد صالح احلربي 92.07  
فواز يوسف عبداهلل الرشيدي 89.47  
فيحان سلمان عجاب شمروخ عجاب 89.4  
مؤمن عبدالرازق إبراهيم نعيم 96.14  
مانع حماد مانع العجمي 89.71  
مانع ناصر مانع العجمي 94.57  
محمد تركي عبدالهادي تركي 92.38  
محمد جاسر ثامر العجمي 97.22  
محمد خالد بشير الشمري 90.32  
محمد دليم محمد الهاجري 93.96  
محمد سعيد باقر زاده 96.71  
محمد عبداهلل عبدالرحمن العجمي 91.98  
محمد عبداهلل مرزوق القرينى العازمي 94.04  
محمد عبدالباسط عبدالصمد النبهان 96.04  
محمد عسكر سعد العسكر العجمي 92.34  
محمد فارس محمد العازمي 93.01  
محمد فهد محمد الهاجري 92.66  
محمد فهد مطلق العتيبي 90.63  
محمد ماضي ناصر الهاجري 91.41  
محمد منصور ناصر العجمي 93.37  
محمود أحمد محمد البيطار 97.59  
مسفر رسد مسفر الدوسري 89.34  
مسلم خالد مسلم العازمي 96.03  
مشاري عادل عبداهلل الرشيدي 83.86  
مشاري محمد مطلق اخلالدي 98.31  
مصطفى عبده السيد عبداملقصود 98.25  
ناصر عبدالسالم ناصر امان 93.72  
ناصر فهد ناصر االشيقر 95.37  
ناصر محمد نايف املطيري 90.41  
نايف سيف قعيد العتيبي 91.86  
نايف فهد بدر العتيبي 90.92  
نواف وليد مطلوب الشمري 90.22  
وليد انور حزام امليع 94.52  
يعقوب حسني علي الكندري 94.47  
يوسف عادل جاسم اخلباز 91.06  
يوسف محمد سعود العازمي 94.97  
يوسف مرزوق حمود الصواغ العازمي 96.61   

النجاة النموذجية الثانوية للبنات 

أبرار مبارك نعيس املطيري 97.95  
أريام صبيح سلطان جحيش الزعبي 90.03  
أسيل غسان احملمود 99.08  
آيه جابر محمد حسن أحمد 94.76  
اريج أحمد رماح العنزي 98.08  
اجلوري سهيل جنم عبداهلل شريف 91.85  
جوزه فهد ترف صابر فجري 95.06  
داليا خالد اجلدوع 95.61  
رتاج ساهر احسان عوكل 98.01  
ريان عادل طليحان سمار املطيري 97.55  
زينب مصطفى عبدالعاطى االلفى 99.6  
سارة سميح أحمد بغدادى 98.34  
سميه أحمد محمد فكري إبراهيم فرج 82.06  
شاهيندا رياض خالد سبويه 98.19  
شهد أحمد محمد محمود  السيد الرفاعي 99.89  
شيخة يعقوب يوسف محمد الضبيب 82.64  
ضحى حسن رمضان حسن سلطان 99.05  
عبير يوسف نعيس حمود املطيري 97.53  
غادة مفرح شامان متيم املطيري 88.41  
غالية فهيد فدغوش نهار العجمي 87.99  
فاطمة الزهراء سيد محمد سعودي 99.52  
مرمي اشرف عبدالعزيز الدريني يوسف 97.1  
مرمي امين حسني حسن العماوي 98.57  
مرمي عمر محمد غنيه 92.09  
مرمي وائل محمد حنفى 99.6  
مالك غامن مزيد اخلالدي 75.45  
منة اهلل السيد فاروق عباس 98.78  
منتهى عبداحلميد هالل القرقني 96.99  
منه اهلل عبدالرازق عبدالرازق نعيم 99.71  
منه كرم محمد حافظ عبدربه 98.95  
ندى صالح الدين عبداهلل سعد 99.6  
ندى وليد مصباح اجلابر 76.48  
نعمة محمد حسن حفني حسن 97.81  
نورة حسن حمد ال دغرير 99.37  
هاجر ساهر احسان عوكل 98  
هند خليل عبيسي 85.33  
وصال مصطفى أحمد محمود سراج 90.49   

النخبة النموذجية الثانوية ـبنني 

بسام خريص حنس املطيري 88.32  
جابر نواف جديان الرشيدي 91.61  
خالد أحمد ذابح الشالحي 88.56  
خالد سالم مطير الشريجه الرشيدي 87.5  
خالد محمد خالد املطيري 87.95  
سعد رشيد سعد الصواغ العازمي 90.39  
سلطان خلف فالح العتيبي 89.57  
شاهني نايف مطر الصالل 88.71  
طالل عوض سند املطيري 88.74  
طالل مشعل عبداهلل املسيلم 86.6  
عبدالرحمن عبداهلل فهد ابومتر 94.68  
عبدالرحمن محمد عقيل عويض 87.18  
عبداهلل مشاري محمد عبداهلل 89.94  
عبداحملسن صالح حسن كمال 94.1  
عذبي هالل غلب املطيري 93.06  
علي حسن باني النمشان 94.47  
عمر صالح الفي الغواص الرشيدي 90.08  

فالح عبداهلل فالح املطيري 93.6  
فهد أحمد حمد هويدي 91.13  
فهد سعد فالح أبومتر املطيري 89.83  
مبارك حامد ناصر الرشيدي 91.63  
مجتبى باسل داخل شاوى 92.97  
محمد حمود بدر املطيري 89.02  
محمد صالح غلب املطيري 95.14  
محمد نايف جديان البغيلى الرشيدي 89.97  
مطلق مبارك حمود ابوشيبة 89.42  
ناجي عبداهلل فهد ابومتر 91.86  
وليد خالد عبداهلل الرشيدي 89.89  
وليد سالم فالح الرشيدي 90.49  
يوسف محمد سعد النون 93.1  
يوسف محمد عباس دشتي 90.65  

النهضه الثانوية للبنات 

أبرار وليد محمد مراد محمد 92.65  
أريام سالم رجب علي رجب 97.83  
آيه عماد جبر محسن جديع 93.3  
ابتهال طاهر حسن كامل حسن 99.89  
ارم جمال علي عبداهلل زين 85.69  
االء مجدى محمد سيد 99.22  
ايه اشرف حسن البحار 98.48  
ايه صالح سالم مرزوق اجلريري 79.06  
جنان براك فهد براك السبيعي 90.21  
جوري محمد منصور سالم 88.78  
رتاج محمد قليفص العازمي 89.9  
روان محمد رفعت فرج 98.91  
روان محمود محمد علي فرحات 96.16  
سارة علي محمد أحمد 74.77  
سلسبيل رضا عبداملجيد علي 94.59  
سلمى محمد عبداهلل محمود 86.82  
شريفة يوسف محمد الصوري 92.65  
شهد محمد سليم 85.62  
شهد هاني متولي حماد 99.86  
شيخة نايف فارس املطيري 93.35  
عبير خلف عبداملنعم طه 97.12  
علياء يحيى محمد أحمد سماحه 99.61  
فاطمة أحمد جلوي فرج العنزي 88.51  
فاطمة بدر أحمد محمد الكندري 90.75  
فاطمة محمد أحمد القالف 89.87  
فتون طالل مسعد االشحب 98.45  
فضيله فائز عبداهلل الهاجري 87.67  
في سالم رجب علي رجب 98.17  
نور أحمد علي أحمد األنصاري 76.18  
نورسني محمد نصر محمد 96.63  

 النوار بنت مالك الثانوية للبنات 

أروى عبداهلل اجبير العاردي 92.64  
أريام خالد صالح العنزي 82.63  
أريج خالد جزاع العنزي 91.36  
أسماء بدر رجا احلربي 87.27  
أسماء سعد فهد الهاجري 87.04  
أملاس رشيد سويد السعيدي 97.04  
أمار عبدالعزيز مظهر أباذراع 83.87  
أمل خليف مريهق العنتري 98.87  
آمنة جمال سعود الضفيري 93.63  
أمينة ثامر دايس الشمري 82.18  
أنفال شنان زقم محمد 95.49  
أنفال نايف مبارك وتيد العنزي 88.04  
ابتهال نواف اجلاسم 97.72  
اريام يوسف بعيجان املاجدي 75.06  
أسماء سعد محمد محمد 97.32  
االء محمد منصور شحاته 99.92  
البندري منور عيسى عيسى 78.37  
الزهراء عاطف عبدالوهاب 99.21  
الغالية محمد يتيم الفضلي 94.71  
الغال عذبي زامل السعيدي 93.88  
أميرة علي حسن زعير 99.79  
انسام محمد حسني السيد 98.23  
ايه أحمد امام عالم أحمد 99.45  
ايه أحمد عبدالتواب أحمد 99.56  
بدور أنور عبداهلل العنزي 85.01  
بدور محمد رفيس الهاجري 68.09  
بسمله زكي اخلويسكي 93.85  
بسمله ياسر انيس حسني 93.92  
بسنت سامي سالمة سالمة 96.92  
تهاني سعود عواض املطيري 89.48  
جوري هادي حمود سعود 77.63  
حبيبه خالد محى الدين نعيم 98.36  
حسنة محمد هزاع املطيري 91.7  
حصة نايف مشهور اجلنفاوي 91.29  
حال صاهود محسن الشمري 74.79  
خديجة عدنان جار اهلل الشريفي 88.7  
خزاما خالد حمود الرزنى 74.4  
دارين زبن عطا اهلل العنزي 87.69  
دانة حمدان علي الشمري 89.48  
دعاء سعد عبداهلل الصلبي 72.76  
دالل سعود دخيل اجلبلى 75.22  
دميا حمود خليف الشمري 84.63  
رؤي محمد فتحي الشربيني 99.74  
رزان عماد أحمد البيايضه 99.88  
رزان الفي زيد املطيري 77.67  
رشا مفتاح عواد جردان 92.93  
رضا  سامي لطفي أحمد مسلم 99.79  
روابي عبداهلل عذبي الشمري 88.74  
روان محمد مأمون ابو العطا 99.05  
ريان نواف رمضان السعيدي 79.45  
ريف عبداحملسن املطيري 90.83  
رمي مشعل شجاع سعيدي 90.48  
رمي مهدي زبن الشمري 75.69  
رمي هاني عبدالنعيم علي 98.59  
رميا فهد معيوف السعيدي 92.91  
رمياس تركي الرشيدي 95.49  
رمياس سعد عايد السعيدي 94.15  
زهرة فاضل مطني السليماني 93.88  
زينه عبداللطيف الظفيري 96.28  
سارة خالد حمدان العنزي 76.06  
سارة سعيد وحيده عبداملالك 96.34  
سارة كساب سالم الشمري 80  
سارة محسن محمد الظفيري 83.41  
سلمى ناصر راشد مسعود 99.35  
سلمى ناصر عبدالعظيم أحمد 99.49  
سندس عيد عواد  الصليلي 83.87  
سندس محمد عبداخلالق 99.8  
شهد شريف علي محمد علي 99.96  
شهد الفي سالمة العنزي 94.08  
شوق مهدي زبن الشمري 84.81  
شيخة براك دويح الشمري 85.51  
شيخة عدنان مشرى الضفيري 96.06  
شيالن محمد محمد 89.29  
طيف مخلف مطر الشمري 70.42  
طيف مزيد زيد الرشيدي 73.22  
عائشة هويدي سعد العازمي 91.45  
عبير خالد عايد الشمري 75.08  
غالية منصور بنيه العرف 93.84  
غزالن عبدالرزاق املشيعيب 89.45  
فاطمة جمال حسن محمد شتا 98.4  
فجر عقاب سعيد العنزي 95.72  
فجر محمد صالح املاجدي 94.09  
فرح جازع جزاع الظفيري 92.25  
فوز غالب مجهول عبداهلل 81.25  
فوزية تركي علوش اجلبلى 72.47  
ليلى فايز محمد العنزي 75.8  
مراحب عالي شنيفى املاجدي 85.92  
مرام محمد نهار العنزي . 87.42  

مرام مناحي عايض سحبان 94.63  
مروه عارف ماشي الظفيري 89.43  
مرمي بهاء محمد عبدالدامي 99.68  
مرمي سامي إبراهيم أحمد 99.92  
مرمي ماهر عبداحلميد القاضى 99.52  
مرمي مبارك مشرع الوسمي 95.28  
مشاعل مساعد خلف الشمري 99.17  
مالك خالد سفاح دهش 76.5  
مالك موسى املصري 94.82  
ملوك خزمي مزعل الشمري 92.35  
منار محمد مناور العازمي 90.55  
منى أحمد نزال العازمي 79.84  
منيرة مرزوق طلق العتيبي 86.3  
مواهب محمد عايد الذايدى 80.61  
موضي يوسف الضفيري 88.15  
جنود حمود طراد العنزي 94.74  
نور مالك دريول الشمري 98.39  
نور محمد اسماعيل 99.45  
نورسني خالد محمد أبو الفتوح 99.06  
نورة تركي مطلق املطيري 85.48  
هاجر حمود مجيدل السليماني 86.41  
هاجر حميد خلف الظفيري 89.37  
هاجر صالح مفلح مجول 93.78  
هاجر عبدالعزيز سيد 99.33  
هاجر علي حامد احلسيني 89.95  
هاجر محمد شباب السعيدي 97.78  
هدى فيحان سالم الهاجري 97.19  
هناء عادل عوض العنزي 97.1  
هند محمد نشمي الشمري 85.97  
ود فهد عبداهلل العالطي 83.95  
ميني محمدحمدي سلطان 97.85  
يوستينا نبيل عبداملالك حنا 99.11  

 الهدي االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أمل سعيد هجيج علي 67.36  
أوراد محمد فالح عشوان 88.04  
آيات علي محسن ضمد 61.91  
آيه عويد حميد اجللعوط 87.31  
أبرار حسن احلمد 72.89  
أبرار فالح فرحان فارس طريف 91.62  
أسماء حماد خلف احلمود 78.62  
امل راكى املوسى 89.2  
أميرة طاهر إبراهيم سليمان 92.95  
أميرة محمد أحمد الغنام 65.16  
انوار أحمد محمد كردوش 75.93  
انوار كافل املصيخ 84.66  
اوراد صالح إبراهيم العنزي 69.84  
إميان فهد عودة نعمة 80.42  
ايناس صبحي السعد 80.67  
بتول فيصل شهيل براك 82.23  
بدور محمد اخلاطر 93.24  
بشاير سعد خضر خلف 82.78  
بشرى عبداهلل اجلعيله 86.48  
بلقيس محمد شايع العنزي 76.14  
جنان غامن فزاع شافي 73.57  
حنان غربي محمد الراشد 81.21  
حوراء أحمد إبراهيم محمد 71.03  
حوراء خلف لفتة خلف 88.26  
حوراء لطيف جاسر فنيطل 97.6  
خديجة نواف عقلة سليمان 70.76  
خديجة محمد زبيري 72.17  
خواطر محمد الفنتش 90.86  
دانة عبدالوهاب جاسم املنفى 73.43  
دانة مالك الفريح 68.87  
دلع محمود العلي العنزي 86.33  
رتاج أحمد راضي حمد 67.13  
رتاج أحمد عبداهلل هزاع 74.11  
رتاج خالد حمد احلبني 68.77  
رزان قاسم محمد املوسى 83.32  
رشا خالد رشيد محمد 82.89  
رغد حسني علي اجلربوع 65.67  
رنده حمود احلسني 97.87  
رنيم جاسم العلي احلمد 89.38  
رهف جنيدى محمد 91.41  
روان خليف هالل املشهدانى 88.03  
روان فوزي الركاض 71.83  
رمي حمود اسود عويص 83.77  
رمي علي محمد موسى 87.52  
زهراء أحمد جاسر فنيطل 98.88  
زهراء مبارك محسن سلمان 78.71  
زهراء مرعى طعمة جديع 89.01  
زينب علي حيال صالح 89.06  
سارة مانع عقل علي 92.26  
سارة خالد صالح العتيبي 67.12  
سارة عبدالعزيز فارس اجلربا 68.82  
سارة مساعد عبداهلل شعناب 78.92  
سامية محمد حسن عبداهلل 87.66  
سجي حبيب عيد صالح 84.74  
سمر السعيد صالح العدوي 83.56  
شروق حسني ذياب عبيد 81.81  
شهد بدر اجلاسم املطاني 93.13  
شهد خالد محمد محمد 98.13  
شهد علي حمود الشافي 81.56  
شهد علي محيمد 88.14  
شهد محمد املصيخ 75.65  
شوق سعود عزيز ناصر 79.19  
شيخة وليد عبداهلل اخلالدي 96.84  
شيماء حامت اجلاسم املعضادي 71.19  
طيبة فهد محمد خليف 88.19  
طيف عبداهلل سليمان 95.24  
عالية فاضل ادويخ ضحوي 73.96  
عجايب عواد السوادى 74.18  
عهد نهار محيمد الفنتش 83.73  
غالية أحمد العبداهلل 68.79  
غالية محمد ظاهر جبر 86.34  
غالية محمد موسى احلسني 78.15  
فاطمة سعد راكان مذعر صفوق 74.63  
فاطمة محمد علي اسهيل 81.07  
فاطمة أحمد وحيد فضيله 76.32  
فاطمة جبار غازي قاطع 88.48  
فاطمة خالد عبدالرحمن حبيب 86.55  
فاطمة سعود عودة تركي 97.67  
فاطمة عباس عودة دخيل 96.57  
فاطمة عبدالرزاق األحمد 91.98  
فاطمة فائز البندر احلمد 77.33  
فاطمة لفتة جبار صالل 84.19  
فاطمة محمد أحمد الغنام 92.07  
فاطمة محمد العبداهلل العيد 74.88  
فاطمة مداح املنيف 95.69  
فجر حسن جبر شمخي 82.21  
فجر فرحان الصبر 66.84  
فرح عبدالرحمن فنوخ غازي 98.19  
قانته عبدالستار العبداهلل 94.38  
لولوة موسى عبداهلل صبار 87.27  
مراحب مشعل عجيل مطلق 84.18  
مرفت أحمد امني عبدالرحمن 80.28  
مروه اسماعيل محمد املتونى 71.6  
مرمي صالح محمد النظيف 93.56  
مضاوي سليمان صالح الشمري 64.9  
مالك عبدالرزاق كزار ساير 94.36  
ملك محمد الضريبه 67.47  
منار عبيد عبدالكرمي عماش 94.45  
منيرة جاسم طعمة حمادة 85.32  
منيرة نايف كنش فهد 64.71  
موضي غامن الدراخ 76.82  
ميمنه رشيد العكله 88.07  

ندى رافع الغنام 98.05  
نورة راشد علي  العنزي 78.14  
هاجر محمود سالم العيدان 95.1  
هبة أحمد جاسم ساكت 61.64  
هدى عبدالكرمي األحمد 97.79  
هديل علي اخلطيب 95.77  
هنادي فليح جميل صالح 97.21  
وحش غامن فزاع هويدي شافي 83.17  
وديان أحمد غضبان 91.17  
وسن فائز عبيد البندر احلمد 69.3  
وهب فاضل شياع طعيس 81.78  
مينا عارف سليمان غنمى 69.67  

 الواحة الثانوية للبنني 

أحمد حسن أحمد حسن 98.47  
أحمد سعد مساعد احلريجي 80.79  
أحمد يوسف الفي الصليلي 95.84  
آسر صالح ظريف االتربى 86.73  
إبراهيم سعيد عنتر علي 93.03  
إبراهيم طالل محسن الظفيري 89.5  
إبراهيم مشعل سهيل الشمري 80.19  
إبراهيم مشعل غامن الشمري 86.15  
أحمد اشرف عبدالدامي 99.56  
أحمد طارق شعبان اسماعيل 95.13  
أحمد عاصم عبداللطيف 99.09  
أحمد ناصر محمد إبراهيم 98.96  
أحمد وليد السيدإبراهيم الكفرى 98.64  
أسامة سيد أحمد عبداخلالق 99.38  
اسالم أحمد عبداملجيد محمد 99.68  
البراء جمال الدين حماد أحمد 99.57  
الرومي فواز محمد العنزي 94.59  
انس إبراهيم محمد الزيات 86.97  
باسل مجدي محمدي إبراهيم 99.15  
بالل هاني حافظ محمد 99.61  
بندر سعد مرعى الشمري 82.09  
بندر طالل عتيق الشمري 98.51  
تركي مبارك نزهان الشمري 96.02  
تركي محمد الصبى البناقي 89.55  
جراح مزيد سعود الشمري 83.29  
جراح مشعل ريحان الشمري 87.9  
حازم أحمد كامل السيد 91.28  
حسام عالء عنتر الهالوى 97.63  
حماد حمود حماد الصليلي 79.53  
حمد سالم صباح الشمري 90.02  
خالد حسن محمد إبراهيم محمد 94.26  
خالد سالم عيفان الصليلي 75.58  
خالد سعد سليمان العنزي 87.22  
راشد محمد حمد العجمي 93.04  
راكان عبدالرحمن عواد العتيبي 80.33  
سعد سعود سعد املطيري 92.15  
سعد محمد عبدالهادي املطيري 96.29  
سعود مزيد سعود الشمري 80.53  
سعود ملوح عشوي الظفيري 96.65  
سعود نايف شطيط خلف 94.71  
سلطان ظاهر قناص السعيدي 87.03  
سلطان عبداهلل سعود البناقى 83.65  
سلطان محمد زامل السعيدي 93.81  
سليمان طالل سليمان العنزي 83.4  
شريف حمادة إبراهيم حمودة 97.76  
صالح محمد مساعد احلريجي 90.22  
طالل فالح حجي العنزي 94.27  
عبدالعزيز جاسم محمد الشمري 86.31  
عبدالعزيز طالل اخلصيلي 78.57  
عبداحملسن إبراهيم الشمري 86.46  
عبدالرحمن أحمد أحمد العكيل 99.91  
عبدالرحمن اكرم توفيق النجار 95.43  
عبدالرحمن نافع محمد الشمري 91.28  
عبدالعزيز اسماعيل محرم 99.84  
عبدالعزيز عزام العنزي 94.04  
عبدالعزيز عودة السعيدي 89.36  
عبداهلل أحمد محمود خضر 99.77  
عبداهلل اسعد امني العريس 99  
عبداهلل جميل علي سنان عبده 92.55  
عبداهلل سعد مجمى احلسيني 98.45  
عبداهلل صالح برجس العجمي 97.82  
عبداهلل ماجد محمد العنزي 98.82  
عبداهلل مبارك عقاب الظفيري 88.22  
عبداهلل محمد فتحي النجار 95.51  
عبداهلل منصور حمد العجمي 73.13  
عبداهلل نايف صقر الشمري 89.89  
عبداحملسن جاسم الضفيري 75.29  
عبدالوهاب محمد الهاجري 92.88  
عثمان سالم منور الصليلي 89.48  
عثمان سلمان سلوم العنزي 83.33  
عثمان علي ثامر املطيري 89.54  
علي محمد علي جاد 99.31  
علي هشام محمد قناوي يوسف 99.98  
عمر سعود جابر العجمي 85.58  
عمر سلمان مفرح احلربي 90.18  
عمر محمود منصور الزغبي 95.38  
عمر نادر محمد محمد الصاوي 99.96  
عمرو سعيد السيد أحمد 99.76  
عمرو عبدالعظيم السيد 99.46  
عمرو محمد أحمد محمد حسن 97.29  
عمرو محمد علي السيد 95.57  
فهد تركي فهد العجمي 72.24  
فهد فالح عيد العنزي 70.41  
فهد هدهود فهد الهاجري 94.5  
فواز محمد فرحان خضيرى 80.19  
فيصل سالم صرداح احلربي 85.15  
فيصل مبارك حزام سعيد 87.62  
فيصل نافع هباس الظفيري 71.5  
كرمي عالءالدين كمال 94.74  
مبارك سالم رجا الديحاني 76.78  
محمد أحمد عبداملنعم علي 96.49  
محمد اسالم صالح الدين بدور 99.82  
محمد اشرف السيد امبابى 99.75  
محمد جالل قرنى جالل ابوزيد 95.9  
محمد جمال محمد جاد شحاته 99.76  
محمد حماد كليفيخ العجمي 98.26  
محمد خالد عبداحلميد مسعود 95.61  
محمد سعد حمد احلريجي 80.37  
محمد سعود عائد الشمري 95.78  
محمد سعيد السيد عبداحلفيظ 99.03  
محمد عبداملنعم الكمالي 92.5  
محمد عثمان بسيونى خليفة 82.25  
محمد عالء عبدالغنى ابوالطيب 85.39  
محمد فتحي فرج سيد أحمد 95.48  
محمد ماهر أحمدالسيد الهالوى 87.39  
محمد منتصر خلف شحاته 98.05  
محمود اشرف يوسف باطه 98.9  
محمود عبدالرحيم محمد أحمد 97.93  
محمود عالء الدين عبدالرازق 99.92  
مروان محمد سامي القدوسي 89.65  
مشعل أحمد عقيل الشعالن 90.19  
مصطفى عادل قاسم أحمد 90.89  
مصطفى ماجد محروس مرعى 94.11  
مصطفى محمد القطيشي 97.99  
ناصر سعدون سعد العنزي 68.55  
ناصر فالح نزال الشمري 90.75  
نايف أحمد مطلق الشليمى 90.85  
يوسف مشعل متعب الشمري 85.36  

 الوطنية االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد عمار علي القاضي 91.76  
أحمد محمود فخرى اخلوله 94.87  

أحمد يحيى زكريا جودت صبح 85.36  
أنس عمر اجلعيله 83.01  
أيهم مصطفى محمود 70.53  
إبراهيم خليل سيف الدين 71.64  
إبراهيم عبدالكرمي خليل 91.91  
إبراهيم محمد صنوبر 84.7  
إبراهيم مصطفى قاسم آغا 88.82  
أحمد عاصم عبدالقادر خليل 93.5  
أحمد علي طريطر 94.54  
أحمد محمد العوم 98.13  
أحمد محمد سعيد العابد 79.6  
أحمد محمود محمود شحتوت 86.05  
أحمد مدحت سليمان عالم 99.06  
اسماعيل أحمد اسماعيل القرنه 97.81  
اغيد امني خالد الزيبق 96.97  
الســيد محمود الســيد إبراهيم السيد علي   

السيد عباس السيد 74.56
امجد ناهد عبداحلليم ابومي 94.78  
انس عبدالباقى االعرج 78.43  
انس فاروق حسن حمد 85.94  
امين منصور القادري 78.55  
بدر عامر منير صافى 78.4  
براء فراس أحمدرفعت اخلطيب 94.46  
بشار حسني القادري 72.16  
بشار غسان البركات 78.97  
توفيق نائل توفيق امني 88.5  
حذيفه أمين طلب 68.2  
حسن انور حسن طويل 89.29  
حسن عزات باجوق 78.72  
حسن علي بكرى 98.58  
حسن علي كرمي 83.33  
حسن قاسم جابر محمد 67.66  
حسني امني نبوه 84.9  
حسني علي قاسم 74.47  
حسني علي كرمي 95.11  
حسني محمد قازان 87.59  
حمزة عصام يونس عواد 81.87  
حمزة خالد محمد عودة اهلل 93.13  
حمزة عبدالناصر محمد شلش 98.59  
حمزة مصطفى املؤذن 81.3  
حيدر علي حسني اجليزاني 64.35  
خالد أحمد خليل صباح 82.7  
خالد امين شرعى حسن 100  
خالد مسعود خميس املغربي 79.11  
خالد وليد خالد املشهراوي 76.23  
خلدون محمد محمد ابواجلوز 95.16  
ذياب بسام ذياب حمدان 82.83  
رامز عاطف عزمى لوس 94.04  
رضوان عامر قطف 86.73  
زياد هشام عبدالقادر محسن 95.49  
سعد عدنان محمد عبداهلل 84.62  
سيد عبداهلل طالقاني 68.06  
شادى اياد محمد عبداللطيف 84.69  
شاكر خالد ظهير ابوربعيه 78.84  
شريف حسن علي عبداحلميد 74.09  
طالل هيثم اسماعيل يوسف 63.36  
عادل أحمد جاد قاسم 83.46  
عارف اياد عارف مالخه 75.15  
عامر محمد العامر 70.25  
عباده بسام حسن فرحات 93.52  
عباس عبدالهادي بيت سياحي 67.86  
عبدالرحمن إبراهيم أبوعيدة 75.01  
عبدالرحمن بالل أحمد دوله 71.98  
عبدالرحمن عطية ابو محمد 93.43  
عبدالرحمن فؤاد عبدالرحمن 95.6  
عبدالرحمن محمد بهجت مفلح 94.53  
عبدالعزيز حامد حامد محمدين 85.31  
عبدالعزيز دحام املفرج 93.18  
عبدالعزيز علي صالح يوسف 77.44  
عبدالعزيز ماهر عادل مشعل 89.95  
عبدالعزيز نضال أبوصالح 65.48  
عبداهلل رياض عايد عطية 78.84  
عبداهلل عدنان سليمان صوص 67.9  
عبداهلل مهند عبدالكرمي حديد 73.65  
عبداهلل يعقوب األنصاري 73.13  
عبداهلل يوسف أحمد اليوسف 86.9  
عبيده عصام احللو 72.53  
علي حبيب محمد جعفر 83.32  
علي حسني علي ابوحمد 95.61  
علي رضا إبراهيم دسوقي 79.68  
علي عامر احلاج سليمان 90.25  
علي عدنان صباغ 99.15  
علي عصام حسن الصادق 99.11  
علي محمد علي صالحات 94.79  
عمر أمين احلريري 97.75  
عمر عماد عثمان حسن 93.55  
عمر فاروق محملجى 73.06  
عمر فتحي عبدالرحيم سالم 89.07  
عمر محمد حسان فاكهاني 93.07  
عمر محمود أحمد القرع 81.79  
عمر هاشم حسني بدران 97.67  
عيسى عدنان محمد عيسى 90.86  
فادى محمد عبدالعطارى 89.35  
فارس فادى محمد عطا 99.18  
فهد ثابت مصطفى حاج محمد 72.13  
لؤي حماد 77.16  
لؤى وائل محمد علي الديب 73.13  
ليث سعيد محمد النجار 95.09  
مؤمن عبده العيوطى 77.82  
مالك محمود صباغ 82.34  
مجد ماهر سعيد عابدين 88.26  
مجدي محمد مكني حافظ 95.3  
محسن عبداهلل زيدان 87.57  
محمد أحمد العلي 70.53  
محمد أحمد زهرة 88.97  
محمد إبراهيم محمد محمد 69.89  
محمد جعفر الصادق عبداهلل 96.3  
محمد حامت محمد علي عباس 81.94  
محمد حسن الشيخ علي 88.23  
محمد حسني عواضه 69.38  
محمد حميد جوالنيان 89.31  
محمد خالد صالح عاشور 74.76  
محمد خليل اسماعيل خليل 69.77  
محمد رائف محمد احملاميد 98.18  
محمد سائد عبداملجيد الرمحي 89.63  
محمد سمير أحمد دامرلى 68.4  
محمد سيد محمد عبدالراضي 75.81  
محمد طارق محمود يوسف 98.17  
محمد عبداملنعم عبدالعزيز 99.99  
محمد عبدالعزيز حسنني 75.77  
محمد عبدالغافر صالح 84.78  
محمد عبيده محمد ماهر والي 87.94  
محمد عرب محمد نضال هاشم 98.98  
محمد علي الفريوي 77.09  
محمد عوض محمد عوض 97.33  
محمد فائز فخرالدين 77.28  
محمد كمال منر ابوكليب 91.17  
محمد مازن محمدعلي حويج 85.11  
محمد مالك جمال الدين 84.33  
محمد ماهر مصطفى السفارينى 79.06  
محمد مصطفى انور أبو السعود 89.14  
محمد نضال منصور منصور 83.19  
محمد هيثم عبدالرحمن جالد 88  
محمد وسيم تامر 98.01  
محمد وليد محمد الوكيل 97.75  
محمد ياسر محمد عبدالقادر 73.6  
محمد يوسف عيد يوسف 94.03  

محمد يوسف محمد الداعور 93.97  
محمود أحمد محمود خشاب 99.34  
محمود أحمد النصيرات 96.81  
محمود طارق محمود يوسف 98.66  
محمود علي حمدان 81.65  
محمود مجدى محمد محمد 70.46  
محمود محمد حسني الصالحى 98.61  
مسعود عبداحلكيم عبدالفتاح مسعود 98.4  
مشعل خالد مصطفى الزيد 91.08  
مصطفى أحمد سليم 79.37  
مصطفى جمال مصطفى شتا 85.27  
ممدوح عبدالناصر الشربيني 71.97  
مهدي حمد كرمي 77.27  
مهدي يوسف فرحات 95.6  
مهند السقا 92.37  
مهند غازي محمد غريب 94.26  
مهند وليد محمد السيد 89.56  
ميار جميل سيف 98.81  
نضال علي خلف 90.63  
هادي بسام أحمد رحال 79.44  
هادي عماد مراد 93.66  
هادي نافع عبدالرحيم نصار 82.24  
وليد بسام عواد عودة 86.95  
وليد خالد محمد ابوناموس 94.4  
وليد عبداحلكيم إبراهيم ابوشنب 88.03  
ياسني عمر ياسني ياسني 80.55  
يامن نسيب درويش 95.07  
يحيى شفيق توفيق إبراهيم 96.68  
يزن أحمد محمد جمعة احلنيطي 68.39  
يزن سمير حسني عبدربه 70.68  
يوسف اديب توفيق ذيب 98.67  
يوسف اشرف محمد أحمد عبدالعال 87.31  
يوسف ايهاب مراد 85.82  
يوسف حسام عوض فروانه 95.7  
يوسف حسن يوسف عايش 91.88  
يوسف شريف صالح محمد 98.45  
يوسف صالح عبدالرزاق مالول 96.51  
يوسف عبدالعزيز أحمد منصور 70.76  
يوسف علي ذيب أحمد 96.04  
يوسف محمد سعيد دويدار 96.45  
يوسف محمد فاضل علي 95.13  

 اليرموك للبنات الثانوية للبنات 

أثير سامي يعقوب بورحمة 79.78  
أفنان عبداملجيد عبداهلل جمال 84.99  
آمار بدر عبدالعزيز الدوسري 90.87  
أمل أحمد حسن أحمد 91.07  
أمينة خالد راشد الهالل 95.76  
أنفال جمال أحمد املطاوعه 98.75  
أوراد محمد علي احليان 93.99  
أبرار أحمد مجبل فرج 97.01  
اجلازي ماجد بدر املطيري 87.15  
اجلوهره ناصر راشد العجمي 77.36  
الغالية مبارك عذبي املزيني 89.12  
بسمة فواز فهد الدعيج 97.65  
جادل عبداهلل ناصر العدواني 94.2  
جمانة حامد عبدالرضا عباس 96.73  
جنان محمد صالح البخيت 84.09  
حصة عبداللطيف الشعيب 76.7  
حصة عمر إبراهيم الدريويش 92.33  
حفصه عزت محمد احلوشي 98.8  
دانة أحمد عبدالرزاق الدعي 80.14  
دانة فيصل محمد الشدوخي 90.18  
دانة محمد خالد املسباح 96.96  
دالل أحمد إبراهيم احلسني 83.56  
دالل عبدالكرمي محمد اجلوهر 90.96  
دالل عبداهلل علي يافعي 77.42  
دالل فيصل أحمد الدخيل 93.26  
رؤى مشعل محمد احلمادي 92.96  
راويه طالل محمد احلربي 93.41  
رتاج أحمد علي الدوب 76.95  
رتاج أسامة اسماعيل الفودرى 90.84  
رتاج خالد علي السويلم 74.16  
رتاج علي محمد 95.07  
رتاج ناصر مطلق السيحان 96.27  
رغد أركان منصور املناصير 70.73  
رهف راشد سلمان اجلساس 81.3  
رهف محمد علي املكيمى 85.98  
ريان يعقوب يوسف الشطي 89.03  
رمي حاكم فواز العنزي 78.8  
ريهام عبداهلل منذر املطوع 89.87  
زينب صالح إبراهيم سلطان 85.01  
زينب عيسى حسن البصرى 98.41  
سارة أحمد سلمان البداح 94.46  
سارة عهدي مبارك اجلمعة 68.43  
سارة منصور صالح املنصور 86.17  
سجى عهدي مبارك اجلمعة 84.18  
سدن ناصر صالح ابااخليل 98.18  
سدن يوسف محمد الكحالنى 97.86  
شهد محمود حمد الشتيلي 83.63  
شوق فهد حسني اخلليفة 65.42  
شيخة عبداللطيف خالد الغريب 87.45  
شيخة حمد هديان خميس هديان 82.27  
شيخة سليمان راشد العربيد 98.39  
شيخة نبيل ناصر السعيد 90.63  
شيخة وليد مصطفى العدسانى 97.35  
صفيه العبدغريب البارحي 96.12  
عائشة أحمد محمود عبداهلل محمود 87.63  
عائشة سعد عبدالرحمن الزامل 98.9  
عائشة صالح محمد القطيفي 97.13  
عائشة عبدالرحمن خضر العنزي 90.43  
عايدة علي أحمد الفواز 95.53  
عفاف خالد خليفة الزعابى 86.46  
عهد وليد ناصر العساف 97.41  
غالية أمين راشد اجلطيلي 89.97  
غالية عادل نعمان الريس 99.01  
غالية مساعد عبدالعزيز الياسني 98.27  
غال براك عبداحملسن السجاري 79.45  
غنيمة رياض أحمد الدخيل 90.74  
فجر سامي أحمد عبداهلل اليحيى 89.32  
فرح بدر خالد الشايجى 97.93  
فرح يوسف عبداهلل الربيعه 98.82  
فوز فواز فهد الصباح 87.51  
فوزية فهد أحمد عبدالسالم 85.85  
ملى يوسف عبداهلل السميط 99.81  
لولوة أحمد سعد العمير 66.92  
لولوة خالد خليفة الزعابى 82.38  
لولوة زيد غازي السمار 89.62  
لولوة سليمان بندر القمالس 84.82  
لولوة سيف معيض املطيري 76.18  
ليلى نواف مزيد النويف 99.05  
مرمي خالد عيسى الفيلكاوي 93.01  
مرمي طالب عباس الكندري 79.63  
مرمي وليد محمد احلوطى 85.22  
منار عبداهلل مرضي العنزي 93.18  
منى اسماعيل أحمد الرضوان 78.96  
منيرة عادل عبدالرزاق اخلبيزى 89.19  
منيرة وليد بدر غريب 88.29  
موضي أحمد سالم الدرعان 76.62  
موضي حامد علي الشاهني 82.91  
مي أحمد سعود املفرح 85.49  
ميار عبداالله محمد اخلميس 79.76  
نور جمال علي القيالني 89.23  
نور فهد عبداحلميد املهيني 87.3  
نور يوسف عبداهلل الشويع 73.53  
نورة يوسف محمد البشر 99.45  
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نورة أحمد سعدون الركيبي 85.08  
نورة عبداللطيف علي ابا اخليل 88.99  
نورة عبدالرحمن عبداهلل الغمالس 96.43  
نورة محمد عبداهلل العصفور 88.87  
هبة خالد محمد الزاحم 81.57  
هيا جمال محمد احلبيب 90.41  
هيا عبدالوهاب عبدالكرمي الغامن 91.6  
وسمية نايف مصلط العدواني 97.85  

 ام احلارث االنصارية الثانوية للبنات 

أريام مشعل رخيص الضفيري 90.14  
أسيل حافظ ايدام عوض 96.94  
أسيل محمد عنيد عفات الشمري 69.87  
آمنة فالح حامد محمد 98.43  
ابيار محمد علي عويد 77.89  
اصايل محمد شبلى العنزي 95.09  
البندري سلطان نايف العنزي 78.44  
أمينة ماجد عقاب السويط 79.59  
أنفال محمد البرك 90.55  
اوراد سلطان محسن مرزوق 80.04  
بدور عبداهلل راشد السعيد 72.72  
جماير عبدالعزيز سعد حمود 87.8  
جواهر ربيعان غالب املطيري 86.44  
حليمة مصلح هزاع العنزي 82.73  
حوراء حيدر حامد محمد 82.19  
دانة عايد خليف مطلق 94.52  
دانة فواز خليل السليمان 88.83  
دميه فيصل حسني الفهيدان 69.33  
روان ذياب نهار حسن 88.91  
روان طرقي علي العنزي 94.25  
روان نايف مرزوق الشمري 76.3  
رمي خضر محمد محمد 90.99  
رمي ماجد طعمة صالح 82.76  
زهراء حيدر حامد محمد 73.16  
زهراء خالد رحيم العنزي 81.79  
زينب عبدالواحد عيفان جابر 79.61  
سارة حسني ضاحي شداد 80.95  
سارة عايض زايد املطيري 81.54  
سامله فيصل شهاب الظفيري 75.44  
سدمي مشعل محمد العنزي 83.7  
شهد سالم رخيص العنزي 88.28  
شهد غازي سحمان املطيري 90.19  
شهد فالح فاطم املطيري 94.41  
شوق غازي عبداهلل املطيري 96  
شوق لطيف صالح عناد 88.76  
شيماء ناصر عيد العنزي 95.79  
ضحى أحمد جابر 77.57  
ضوي منصور غامن 96.81  
ضي خالد جهاد العنزي 82.36  

طيبة سامي سعد عبداهلل 78.39  
عائشة حميد مسير الشمري 95.02  
عائشة فهد سالم العنزي 88.23  
عالية عطااهلل عايض املطيري 87.79  
عالية فرحان مخلف الرشود 81.1  
غال مشعل عبيد الهاجري 89.12  
فاطمة علي جابر رومي 91.15  
فاطمة محمد حمود اخلالدي 99.41  
فجر عطااهلل حروبى 93.89  
فجر محمد رهيف حسن 87.25  
فرح سعود عيد عبداهلل 93.64  
فرح محمد عايد وادى 98.96  
فوز فرحان خلوف العنزي 91.64  
في خالد جهاد العنزي 85.31  
فى مطر فرحان العنزي 86.12  
لطيفة نهار فالح اخلالدي 68.27  
لولوة عبدالرحمن ناهى جفيل 94.28  
مروه غربى عطيش العنزي 91.77  
مرمي خلف نهيتان الظفيري 70.28  
مرمي عطية عطشان فزاع علي 86.92  
مرمي فايز عودة قطامي 92.67  
مزون فالح نهيتان الظفيري 73.26  
منار اسماعيل حمد حوران 93.21  
منيرة حمود سحمان املطيري 95.36  
منيرة عبداهلل محمد احلميدانى 97.01  
منيرة فهد ضاري املطيري 92.3  
موضي ثامر زبن املطيري 81.49  
مي جاسم نادر 94.45  
مي محسن ثنيان الرشيدي 74.7  
نور كاسب محمد عابر 97.68  
نور محمد موسي احملمد 96.36  
نور معيوف عطية مصلح 88.65  
نورة جلوي حادي الرشيدي 95.6  
نورة راكان أحمد احلسن 91.01  
نوف عبدالعزيز الرشيدي 66.76  
هنادي مقبل دحيدح رشيدي 87.29  
وهج عادل بنيه العجمي 83.73  
ياسمني عليان صالح الرشيدي 77.39  

 ام احلكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 

أبرار عبدالرحمن مجبل حواس 84.49  
أبيار اشنيف حامد الشمري 82.29  
أروى عبداهلل حمدان العتيبي 98.69  
أريام جاسم محمد العنزي 81.02  
أريام خالد محمد املطيري 92.94  
أريام علي حجاب احليان 76.94  
أريام هزاع عماش املطيري 83.08  
أريج سحمي عطا اهلل الهاجري 91.49  
أسماء أحمد ناصر اجلاسر 90.92  

أسماء راشد صغير الزعبي 93.74  
أسماء ضيدان محمد املطيري 81.64  
أصايل عبداهلل عبدالهادي الدوسري 88.45  
أماني صلوح صالح الرشيدي 97.6  
أنفال مطر معتق املطيري 93.65  
أوراد فهد دهمان البرازي 90.21  
أيام غازي محمد الديحاني 90.31  
أبرار إبراهيم ناصر الرشيدي 74.25  
اريام مشعل ملفي املطيري 94.28  
أسماء محمد عواد البرازي 93.53  
االصايل حسني عاصي الشمري 95.46  
البندري سعود مبارك الديحاني 86.19  
اجلوري سعد غالي الرشيدي 91.95  
الهنوف مسلط غالب الديحاني 88.27  
انوار علي يوسف سالم 89.66  
اوراد سالم عايد العنزي 85.47  
بدرية نافع شباط املطيري 97.81  
بشاير أحمد مسير العنزي 77.3  
حصة علي عبداهلل الدهش 97.84  
خديجة حمد محمد عايض 84.04  
خديجة عثمان بدر املطيري 73.25  
دانة محمد صقر العتيبي 92.1  
رتاج صالح مطلق املطيري 95.37  
رتاج فاضل عباس املطوع 74.43  
رتاج نواف مطر السبيعي 76.22  
رتاج يوسف عبداحلافظ يحيى 84.79  
رهف سعود محمد املطيري 86.92  
روان عبدالكرمي العدواني 84.89  
ريان سعود عبدالعزيز احلربي 89.15  
ريتاج فالح غريب الشمري 93.01  
رمي عارف ماجد املطيري 96.08  
رمي عبدالعزيز سعود نايف 85.78  
رميا بدر عوين العنزي 86.86  
رمياس سعود ثامر سعود 84.49  
رمياس عادل هزاع الديحاني 98.7  
زمزم سالم مزهر غضبان 82.77  
زهراء حمد جاسم الصايغ 99.21  
سارة حسن أحمد حسني 91.89  
سارة حسني البلوشي 93.87  
سلمى عقيل راضي الشمري 80.5  
سلوى سالم مزهر غضبان 76.47  
شهد جاسم محمد الكندري 91.55  
شهد سلطان مصلح دخيل اهلل 75.76  
شهد غامن سبيل املطيري 90.5  
شهد فهد جازع الصهيبي 87.78  
شيخة علي لفتة املطيري 98.86  
ضوى فايز بدر العتيبي 80.09  
طيبة عارف عمر العتيبي 69.99  
طيف مبارك دغمى الرشيدي 84.27  

عائشة ناصر فالح اجلسار 92.88  
عائشة نواف خلف دريع 78.33  
عالية ثامر عويض الديحاني 72.21  
عالية طراد نهار العنزي 90.99  
عهد شاكر مسير اجلميلي 83.39  
عهود محمد عبداهلل القحطاني 87.28  
عواطف يوسف حسني املطيري 93.51  
غزالن عبدالرحمن املطيري 98.94  
فاطمة جمال منجل اخلالدي 96.68  
فاطمة سالم محمد العنزي 92.25  
فاطمة علي أحمد عبدالسيد 82.73  
فاطمة منصور أحمد الفيحان 87.49  
فاطمة مهناء مروي اخلالدي 85.77  
فجر بدر ناصر الشمري 94.5  
فجر عبداهلل نيف اخلالدي 93.35  
فرح أحمد عبداهلل العنزي 71.97  
فرح عبداهلل مصطفى الكندري 86.76  
فوز فالح سعيد الرشيدي 66.27  
لولوة أحمد ساير اخلالدي 93.78  
مرمي سعد عبداهلل الظفيري 86.02  
مرمي فارس عياد العنزي 80.38  
مشاعل مخلد دهام الظفيري 94.88  
ملك عبداهلل فالح املطيري 83.84  
منار سعد محمد املري 93.53  
منار محمد دخيل اهلل الرشيدي 90.84  
منال مسلم خالد الراجحي 92.17  
منوه أحمد محمد الديحاني 94.05  
منيرة عبداهلل سالم الرشيدي 93.5  
مها بدر نايف جبر الديحاني 76.82  
مها خالد عبداهلل املطيري 92.06  
موضي محمد علي املطرود 85.62  
مي نواف حمدان اجلبيري 94.29  
جند مرزوق عبداهلل املطيري 97.11  
جنود ناصر محمد اخلالدي 78.48  
منارق محمد صالح املكيمي 94.6  
نهى بخيت علي املري 80.4  
نورا بدر شجاع املطيري 91.74  
نورا عيد حمود العتيبي 80.03  
نورا ملفي حمدان املطيري 86  
نورة عبداهلل حمود العجمي 80.5  
نورة محمد سالم الرشيدي 93.3  
نورية صالح أحمد مندني 87.42  
نوف فاضل حمدان الديحاني 78.58  
هاجر علي سرحان الشمري 86.69  
هاجر غريب حمود املطيري 79.5  
وجد محمد زيد املطيري 84.82  
ود خالد فهد الرشيدي 70.77  
وهج شامي مسلم رشيدي 91.73  
ياسمني بدر عبدالرحمن جاسر 66.75  

ياسمني مشعل مهدي بشير 91.94  

 ام العالء األنصارية الثانوية للبنات 

أريام حمد سعود املطيري 99.23  
آالء طالل خالد الربيع 95.28  
آالء مطلق راشد املطيري 96.77  
أوراد إبراهيم محمد الكندري 97.01  
أوراد صالح نعمة العنزي 90.4  
أوراد مشاري محسن احلربي 92.24  
اريام جزاء غائب العتيبي 94  
البندري سعود حمود العجمي 99.05  
البندري عبداهلل خالد املطيري 79.97  
الزين ثامر فهد السهلي 89.46  
الزين محمد خالد احمادة 99.01  
بدرية جاسم محمد البلوشي 96.77  
بدرية فرج محمد الهاجري 96.43  
بشاير محمد فهيد الدوسري 98.21  
جود رباح سلطان العتيبي 80.38  
جوري فهد اكميخ العجمي 89.86  
حصة حامد عبداهلل احلربي 98.58  
حصة مبارك حمد العجمي 90.38  
دانة خالد سعد العجمي 99.44  
دانة نضاد خالد العتيبي 93.15  
دميا سلطان سلطان السهلي 97.51  
دميا فهيد راشد الهاجري 98.07  
رزان خالد سالم املري 93.3  
رهف نواف عاتق املطيري 98.68  
روان راكان محمد العجمي 83.93  
ريان خالد عبداهلل العنزي 96.23  
ريتاج سعد فرج املطيري 97.85  
ريتاج ماجد محمد الزعبي 97.63  
رمي سليمان ناصر العنزي 91.11  
رمي مبارك جاسم العميري 94.14  
رمي مرضي راشد العازمي 98.04  
رمي نهار عامر احملفوظ 92.9  
زينب عودة منخي الفضلي 94.66  
سارة حمد فهاد الفهاد 98.27  
سارة سعود راشد العازمي 93.14  
سارة صالح مناحي العتيبي 89.26  
سارة عبداهلل راشد الصنيدح 91.66  
سارة عبداهلل محمد العتيبي 96.9  
سارة ناصر محمد احليمر املري 76.07  
شوق عيد محمد العازمي 96.09  
شيخة جابر فالح العجمي 97.37  
شيخة عبدالعزيز الهاجري 86.25  
شيخة فالح عبداهلل العجمي 94.39  
عائشة عايض عبداهلل احلربي 94.75  
عائشة عبدالرحمن العتيبي 94.68  
عالية محمد أحمد ملك 97.32  

عبير منصور معكام العجمي 84.02  
عهود فهد عيد بن فهد 96.61  
غدير صباح مبارك احلسن 93.99  
غال جابر فهد السهلي 84.45  
غال مانع سعد العجمي 85.3  
غال نادر جاسم العنزي 96.64  
فاطمة علي كاظم اخلياط 98.71  
فاطمة مشعل نايف العتيبي 94.71  
فاطمة وليد عبداهلل الوطيان 83.35  
فاطمة يوسف سالم الشمري 96.23  
فجر سعيد عبدالفتاح اسماعيل 91.5  
كوثر محمد عبود عجرش 94.86  
جلني بدر محمد فرحان 98.37  
لولوة حمد عبداهلل العجمي 94.99  
مرمي عادل عبداهلل الكندري 96.46  
مرمي مخلد صالح مليس 97.44  
مرمي يوسف حسن إبراهيم 93.38  
مزون حسن عيد بن فهد 95.07  
مضاوي عبداهلل غالب املطيري 93.07  
مضاوي محمد مانع العجمي 96.41  
منى بدر عبيد العجمي 97.65  
منيرة محمد ناصر العكشان 98.17  
منيرة مشعل صالح السهلي 98.49  
موضي بادي عيد بن فهد 98.18  
نورة إبراهيم سالم العتيبي 94.62  
نورة بدر جمعة الشمري 88.69  
نورة خالد محمد صالح رفيع 95.95  
نورة سالم فالح العجمي 96.15  
نورة سعد راشد احلربي 94.77  
نورة سعد عيد الفالح 96.99  
نورة عبداهلل عبيد السهلي 89.54  
نورة عبداهلل سعود صنيدح 87.24  
نورة علوش مبارك القحطاني 91.61  
نورة عياد جهز املطيري 98.52  
نورة فهد حضرم السهلي 97.76  
نورة مبارك دغيمان املطيري 97.94  
هاجر عبداهلل سعد العتيبي 87.35  
هال أحمد مطر العنزي 92.65  
هند عامر محمد العجمي 99.5  
هيا محمد عبداهلل السبيعي 97.99  
ود وليد سعود العضيله 97.35  
وسمية بدر عبداهلل الكفيف 97.67  

 ام الهيمان الثانوية للبنات 

أبرار عايض العجمي 84.92  
أرام عبداهلل محمد العمري 94.68  
أريج إبراهيم يوسف عبداهلل 80.64  
أمثال حمد فالح امليع 93.74  
أمل عبدالعزيز علي العجمي 94.47  

أميرة مسفر ناجي العجمي 75.45  
أنفال فهد عبيد الفضلي 94.71  
أوراد نايف صنت العيباني 77.36  
ابتهال فايز زعل العنزي 80.34  
اريج سعود معن الفضلي 76.95  
إسراء عيد حيالن احلربي 63.96  
إسراء فيصل عوض املطيري 88  
أسماء مسفر محمد العجمي 87.02  
اسيل مبارك فالح العازمي 94.47  
اجلازي ثالب فالح الهاجري 79.32  
اجلورى جار اهلل علي املري 88.32  
اجلوري سالم حسني العجمي 89.98  
الزين شبيب محمد العازمي 82.49  
امل فايز مفرج الزهاميل 83.91  
امل الفي سعد العازمي 82.35  
أنفال عيد سعد العنزي 86.75  
إميان محمد جاسم العنزي 91.17  
بتول عبدالرحمن محمد العجمي 78.19  
بتول عبداهلل سعد العجمي 77.07  
بحور محمد راشد العميري 75.21  
بخيته عبداهلل محمد العجمي 86.05  
بخيته محمد عبداهلل املري 82.86  
براءه حسني املوسى 97.67  
بشاير عبداهلل عبدالهادي املطيري 84.02  
تليلة خالد فهد الثويني 89.82  
جميلة فالح عبداهلل السبيعي 87.88  
جوري عبدالرزاق الشمري 80.98  
حصة خالد مضيان القعود 96.94  
حصة مشعل عبداهلل العجمي 88.66  
حنان سلمان طامي الهاجري 97.09  
حوراء سعد عدوان خلف محمد 87.69  
خديجة براك منصور ماجد 81.41  
خديجة بيجوم  محمد عبداملتني 94.26  
خزنة فيصل ثابت العتيبي 95.37  
خوله عبدالرزاق حمود العنزي 86.23  
دانة سيف معيض العبداهلل 82.89  
دانة مهدي فالح الدوسري 88.1  
دعاء االمام حسن سعد محمد 99.84  
دالل علي محمد القحطاني 97.67  
دالل محمد نافل العازمي 97.88  
دميا بدر مبارك العازمي 87.35  
دميا مبرك مبارك العازمي 94.98  
دميه سعود برجس القعمر 79.89  
دميه فراج مرزوق العازمي 95.55  
راويه محمد راشد املري 82.18  
رتاج محمد حسن العنزي 90.91  
رحمة دواس زايد العجمي 80.55  
رغد طالل بدر العتيبي 77.15  
رغد فهد سعد العجمي 92.49  

رغد محمد صالح العجمي 91.67  
رغد مسلم مطلق السبيعي 92.56  
رغد هذال محمد القحطاني 90.45  
رهف شافي سيف السهلي 81.53  
روان بدر محمد العازمي 80  
روان جمعان ارويدان اجلماح 92.06  
روض شافي مناحي العازمي 97.32  
ريام منصور صنت العيباني 92.32  
ريف فايز عبداهلل السبيعي 92.31  
رمي سلطان مطلق العجمي 86.77  
رمي فالح عايض العجمي 88.37  
رمي فهد راشد محمد 66.75  
رمي محمد راشد الهاجري 88.52  
رميا محمد ثامر العازمي 89.88  
زهراء صالح كاظم جاسم 89.32  
سارا محمد غريب الرويلي 88.03  
سارة احلميدي الهاجري 95.55  
سارة خالد فلجى العنزي 86.03  
سارة سامح مبارك املطيري 86.75  
سارة عوض باهج النومس 83.9  
سارة فراج سعود السبيعي 80.28  
سارة مبارك فالح العازمي 88.67  
سارة محمد فهد العجمي 88.67  
سارة يوسف عبيد العازمي 92.21  
سحر منصر فالح ناصر 84.33  
سدمي حمد فهد العجمي 83.22  
سلمى عبداهلل شبيب العجمي 89.2  
سهيلة عبدالرزاق سليمان 86.92  
شمايل محمد قطيان عقيدى 97.82  
شهد جهز مبارك الرشيدي 86.3  
شهد فهد عيد العازمي 76.39  
شهد محمد فرزان القحطاني 86.75  
شهد منصور مسفر العجمي 99.25  
شوق أحمد نايف الشمري 82.7  
شوق ناصر أحمد السليمان 94.76  
شيخة حسن حمود املطيري 95.72  
شيخة راشد صالح العجمي 90.15  
شيماء مبارك فاضل العجمي 90.55  
شيماء نايف معاشى العنزي 95.47  
ضي عبيد ثامر العازمي 95.52  
طفلة سعد مطلق العجمي 72.5  
عائشة عمار حج حسني 89.66  
عالية حسن عبدالهادي املطيري 91.03  
عالية سلطان العتيبي 84.52  
عالية مهدي سالم العازمي 79.88  
علياء لويف عبداهلل العجمي 95.02  
عيدة فيصل فالح العازمي 92.68  
غالية حمد خلف الشمري 88.39  
غرام راشد اجفني العازمي 89.05  
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غال محمد سالم الرشيدي 87.21  
فاطمة ربيع شذر الشمري 90.11  
فاطمة بداح فهد العجمي 76.44  
فاطمة محسن وبدان روضان 95.6  
فاطمة محمد خميس العجمي 92.82  
فتون فليح غامن الرشيدي 84.06  
فجر عبداهلل حروبي احلمد 96.37  
فرح فالح مشيط العجمي 93.87  
فرح محمد فهيد العجمي 80.83  
فرح يوسف عطا اهلل العازمي 85.75  
فوز أحمد خلف العازمي 95.27  
فوز راشد مبارك الهاجري 97.84  
في صويان محمد العجمي 96.71  
في عبيد ثامر العازمي 95.76  
ليلى محمد علي العجمي 77.75  
لني مناحي حمد العجمي 94.17  
محسنة مهدي محمد العجمي 93.42  
مرمي جاسم عبداحملسن فرحان 93.58  
مرمي زهير عبداجلبار سالم 94.94  
مرمي سعود نزال الضفيري 71.76  
مرمي ماضي سعيد الهاجري 61.96  
مضاوي نايف رفاعي القحطاني 94.14  
مطيره علي مضيان الشمري 93.66  
مالك سعدون سعد العتيبي 80.45  
منار بدر ناصر املفلحى 84.61  
منار مترك عقيل الدوسري 85.32  
منار محمد عبداهلل املطيري 96.23  
منى نايف هادي العجمي 80.23  
منيرة بدر صلفيج الشمري 87.5  
منيرة خالد عبداهلل العجمي 82.45  
منيرة خالد محمد الرقيب 96.72  
منيرة منصور فارس السبيعي 98.63  
مها خالد شبيب العجمي 92.14  
ميثاء جابر بداح سعد الهاجري 92.74  
ميثه طالل عبداهلل مال اهلل 84.05  
جند أحمد نافع الرشيدي 86.39  
جنالء مشعل مطر الزعبي 81.62  
جنالء مناحي تركي الدوسري 83.03  
نوال اهتيمى عبداهلل الهاجري 92.75  
نوال نايف فريح العازمي 68.5  
نورة باني ناصر الهاجري 97.03  
نورة جمال رجعان العازمي 96.41  
نورة راشد غامن الدوسري 78.52  
نورة سالم سعيد املري 89.26  
نورة سالم محمد العجمي 97.16  
نورة شايع عايض العجمي 75.17  
نورة عبداهلل عايض الرشيدي 93.77  
نورة عبداهلل فيصل الهاجري 87  
نورة عماش منصور العجمي 75.85  
نورة فالح فهيد العازمي 88.34  
نورة فهد علي املري 73.37  
نورة ناصر مسفر الدوسري 83.67  
هاجر سعد محمد السبيعي 68.45  
هاجر غازي هليل العتيبي 96.2  
هديل مرزوق مبارك العازمي 93.03  
همس عبدالرضا عيسى البلوشي 86.3  
هنادي خلف ردعان العازمي 86.62  
هند ضيف اهلل فجرى مرزوق 84.2  
هيا راشد شداد الرشيدي 91.76  
ورده عبداهلل ناصر الدوسري 89.02  
وسمية سعد حرمل العجمي 77.55  
وضحة خالد منصور العجمي 91.08  
وعد حمد علي العويدى 83.32  
وهج ضيدان عزيز املطيري 94.14  
يارا عبداهلل محمد العجمي 84.61  
يسرا عطا اهلل نومان الزهاميل 91.64  

 ام عامر األنصارية الثانوية للبنات 

أسيل مبارك صالح العتيبي 86.32  
آمال جاسم محمد املطيري 97.31  
آمنة عبدالعزيز محمد غلوم 72.88  
اجلوري فهد مبارك الضويحي 93.52  
بلقيس موسى حسني العنزي 96.01  
حصة رشيد مطلق الغواص 93.85  
حنني حسني زايد الديثان 87.86  
حور بدر صالح النمران 78.2  
دانة مسلم موسى الرشيدي 94.81  
دميا محمد مبارك العدواني 94.48  
ريان عثمان خالد الهزمي 81.29  
رمي أحمد علي صالح 92.49  
زينب محمود حسن البلوشي 91.84  
سارة يعقوب أحمد بخش 94.54  
سلوى  محمد عبدالرحمن طحلو 98.63  
شهد فواز الفي املطيري 98.87  
شيخة عادل حمود الغنيم املطيري 94.64  
شيخة محمد موسى محمد 93.82  
طيف محمد إبراهيم العنزي 88.13  
عائشة بدر حمود البغيلي الرشيدي 88.23  
عائشة فهد علي الدويلة 80.03  
عائشة مجبل مطير الرشيدي 86.17  
عالية مناور فايز الرشيدي 80.33  
عذوب عادل حابس املطيري 94.47  
فاطمة الفرزدق مضر األيوبي 83.01  
فاطمة عزيز بندر اخلالدي 80.59  
فاطمة محمد عايض الشنفا 95.93  
لطيفة حميد رجا الرشيدي 77.29  
لطيفة فريد حسن عبداهلل 89.25  
مثايل بدر مطلق املطيري 87.27  
مرحب مبارك عبداهلل الرشيدي 88.13  
مالك خالد عسكر الرشيدي 91.42  
منار أحمد محمد الرشيدي 95.96  
منى عبدالرحمن خالد الهزمي 78.78  
منى فهد عايض العازمي 89.25  
منى مرزوق محمد املطيري 92.51  
منيرة خالد خميس املطيري 77.43  
موضي محمد سعدون املطيري 98.83  
نبراس عبداهلل مهنا العدواني 91.7  
نورة حامد خالد الرشيدي 88.18  
نورة ماجد صالح الضفيري 96.7  
هاجر أحمد علي الهاجري 88.56  
هال نواف سمير املطيري 95.34  

 ام مبشر االنصارية الثانوية للبنات 

أريام خلف منوخ العنزي 95.16  
أسيل نايف حجي العنزي 69.51  
أصايل حمد مطلق املاجدي 78.1  
أنوار عويد عشوي العالطي 91.19  
أنوار مساعد عبداهلل الظفيري 75.44  
اريام حريبي مزلوه الظفيري 81.55  
إسراء ناجي مناور الرشيدي 93.1  
أسماء صفوق سليمان الشمري 75.57  
أسماء محمد عقاب العنزي 77.31  
اصايل عيد قنان الظفيري 65.45  
اجلوهره طارق مهدي الظفيري 95.4  
العنود عوض مطر العنزي 88.13  
املاس عيد قنان الظفيري 67.98  
الياسمني سالمة العنزي 84.22  
ايالف خلف ظاهر الرشيدي 95.26  
بتول باطن بنيه الظفيري 90.04  
بدور حمد إبراهيم املطوطح 89.99  
بلقيس منذر نعمة العنزي 76.07  
دانة شفاقة محمد عياض 92.19  
دالل عبداملجيد حسن اجلميلي 84.29  
دينه مطلق ذباح اجلميلي 72.62  
رتاج جواد حميد عجيمى 88.28  
رتاج راضي حمدان الظفيري 78.14  
رتاج محمد حسن العنزي 74.17  

رغد خالد ظاهر الظفيري 86.35  
رغد عجيل شالل الظفيري 69.99  
رغد فهد فالح العنزي 91.09  
رغد محمد عبداهلل شالل 90.43  
رهف سالم عبداهلل احلريداوى 66.98  
رهف مشعل حميد الشمري 82.84  
روابي قرطان محمد املاجدي 76.61  
روان فيصل محمد الشمري 80.89  
رمي ثاني محمد احلسيني 76.21  
رمي محمد علي احلسيني 86.51  
سارة عبدالكرمي العنزي 70.36  
سارة عبيد عبداهلل العنزي 84.1  
سارة غامن أحمد العنزي 90.99  
شهد حمد الزود اجلميلي 81.2  
شوق فالح ظاهر عويد 93.26  
شيخة خالد عايد الظفيري 66.99  
عائشة حمدان عياد املطيري 88.94  
عالية غازي صقر الفضلي 89.32  
عبير خلف صالح الشمري 80.76  
عهد حامد قنيفذ الشمري 90.68  
عهد خلف عايد الشمري 72.3  
عواطف خالد سالم ياسني ظاهر 90.93  
عيدة مطلق سويدان اجلميلي 96.18  
عيدة مفلح سراي الغيثي 95.46  
غزالن محمد عشوان العنزي 83.6  
فاطمة إبراهيم خلف الشمري 95.85  
فاطمة مظهر محمد العنزي 95.68  
فوز سعود قيران العنزي 83.88  
لطيفة منصور صبيح احلريجي 83.65  
مرمي جاسم هليل العنزي 90.95  
مرمي فايز محمد العنزي 90.68  
مرمي فهد مجالد الضفيري 85.77  
منال خليل مخلف الشمري 69.45  
مناير سليم هزاع العنزي 88.65  
منتهى خليف غربي العنزي 95.05  
منى عبدالعزيز عايد الظفيري 97  
ميقات مجالد عبداهلل اخلالدي 75.74  
جند محمد علي الشمري 85.1  
ندى خلف محمد العنزي 91.96  
نشميه عجيل شالل الظفيري 69.17  
نوال حمد االدعس السعيدي 73.86  
نورا بدر جفران احلسيني 84.75  
نورة سعد حسن الشمري 77.55  
نورة طعمة عشبان عبداهلل 76.24  
نورة مخلف مضحي العنزي 73.07  
نوف نايف متعب الشمري 67.02  
هاجر عبداهلل سالم الشمري 91.28  
وجود عايد عودة محمد 78  
يسر فرج عبدالهادي حسن 94.37  

 ام هاني االهلية الثانوية ـ بنات ـ املشتركة 

آمنة جمال عواد جبر 87.26  
آيه أحمد عادل يوسف 99.86  
اروى شاكر محمد إبراهيم 99.13  
امان صالح الدين محمود االسعد 96.29  
آمنة سامي محمد سلمى 77.86  
ايه اهلل علي مدني محمد نص 96.78  
بانة أمير إبراهيم عينيه 95.84  
بيان اسعد الهفل 68  
تسنيم وليد طه محمد 99.91  
جنان محمد علي ذياب 68.36  
حال ايهاب محمد ضياء الدين 99.96  
خوله حسني الغزاوى 96.81  
دانة خالد جميل طقاطقه 96.16  
دانة مساعد سعد املرشاد 73.74  
دانيا خالد احملمد 98.8  
دميه خالد سالم مديد 98.92  
راما فرج اهلل بركات 99.43  
روان وليد جابر عيد 99.83  
ريان محمد حيدر الشيرازي 76.69  
رمي محمد وليد ريا 92.91  
زهرة عاطف صالح الرفاعي 73.95  
زينب أحمد عزاره عبدالوهاب 96.07  
سارة ناصر محمود صالح 94.19  
سارة رياض حموطه 95.48  
سالينا ثامر العبداللطيف 91.81  
شهد تيسير محمد جمال 97.75  
شيماء خلف محمد الشمري 71.98  
ضحى فالح نهار سعود 98.15  
عائشة الفي هجرس الشمري 98.47  
فاطمة صيهود جابر فهد 64.45  
فاطمة محمد عبدالصمد شموه 88.01  
فايزة فايز محمد احلداد 84.42  
الرا امين صالح حمد 96.48  
جلني عمار أحمد  أبو ناصر 86.73  
ليلى محمد يوسف جمشير 68.39  
لينة عبداحلليم عواد العلي 87.82  
مرام عصام حسن الصعيدى 98.14  
مرام محمد حشمت دمراني 94.11  
مرمي خالد كاظم نايف 76.19  
مرمي محمد زرزوره 99.89  
مرمي مروح طالع مخلف 92.64  
منار محمد الرفاعي 91.32  
منةاهلل ماجد فاروق محمد 99.68  
نادين أسامة أحمد القط 96.97  
نور حسام كرمي هوشر 91.14  
نورة سعد علي أبوشيبة 68.26  
نورهان أحمد محمود أحمد 94.29  
وتني نبيل أحمد العالم 96.51  

 امامه بنت بشر الثانوية للبنات 

أروى أحمد ناصر الهران 97.25  
أفراح عبداهلل عباس عبداهلل 93.68  
أنوار ناصر محمد محمود 96.98  
أوراد جابر أحمد علي 88.4  
أوراد دعيج صباح الصباح 93.62  
أوراد محمد ناصر السدره 96.23  
آيات حامد محمد حاجية 70.92  
آيات موسى عبداحملسن املهنا 98.67  
آيه حسني عبداهلل اشكناني 93.49  
استبرق حسني محمد اخلرس 92.78  
البتول عبدالعزيز احلبيب 92.06  
الزهراء طارق علي غلوم 98.47  
الزين راشد محمد البديح 88.68  
أنفال الزهراء طالل عبداحلسن حمود 95.28  
بتول انور حبيب علي 81.74  
بتول حسني عباس رضا 84.64  
بتول علي سيد عبدالرحمن العلي 74.91  
بتول ناصر جمعة شهاب 69.61  
بدرية يوسف محمد احلاضر 95.18  
بلقيس صادق جعفر حسني 81.2  
جمانة مقداد عيسى بن نخي 98.98  
جنات فراس عبداهلل السعيد 84.41  
جــوى أحمــد عبداحلميد مال جمعــة أحمد   

اخلطيب 99.84
خديجة محمد جنيب اإلبراهيم 87.81  
دانة أشرف كمال السيد 92.03  
دانة حسني عبداهلل القالف 98.76  
دالل عبدالرحمن محمد جعفر 89.41  
دالل هاني علي بولند 74.77  
دميه عبدالكرمي عبدالقادر السرحان 85.63  
رتاج عبداهلل محمد الباذر 81.19  
رتاج عبدالعزيز اسماعيل الفيلى 89.96  
رقية خالد محمد املطوع 76.21  
روان صالح فهد احلربي 77.52  
رمي وليد عبدالرحمن بوكبر 94.83  
زهراء أحمد محمد سليمان 75.32  

زهراء حسن محمد املهنا 92.47  
زهراء حمد عبداحلميد خلف 96.28  
زهراء حمد قاسم اخلميس 87.28  
زهراء عبداحلميد عبداحلسني إبراهيم 82.87  
زهرة عبداهلل محمد الباذر 97.12  
زينب أسامة زيد الدريع 92.61  
زينب إبراهيم كرم دشتي 84.77  
زينب اسماعيل إبراهيم الصالح 99.12  
زينب حسني محمد املوسوي 90.08  
زينب خالد صالح القالف 92.89  
زينب علي حسن البلوشي 93.79  
زينب علي محمد آل ناصر 97.63  
زينب مصطفى مختار حسني 94.46  
سارة حسني غلوم جمال 87.95  
سارة خليل إبراهيم الشطي 87.78  
سارة سعد صالح الشحومي 87.05  
سارة سعد محمد العلي 88.39  
سارة نائل عبدالرضا اخلياط 96.64  
شروق نادر اسماعيل دشتي 87.69  
شهد أنور صباح الشمالي 85.09  
شهد أحمد عبداالمير طه التميمي 96.56  
شيخة ناصر علي احلمدان 83.28  
طيبة علي محمد الكندري 88.64  
عبير مناع دخيل املطيري 86.54  
عطيات محمود عبداللطيف السيد 86.76  
غدير بدر سالم البدر 68.06  
غدير عبداهلل عباس كرم حسن 81.73  
فاطمة الزهراء صادق جعفر كلمد 81.19  
فاطمة الزهراء محمد حبيب القطان 76.94  
فاطمة الزهراء فيصل عبداهلل القالف 95.88  
فاطمة حسني علي البحراني 94.95  
فاطمة حيدر حامد اكروف 76.73  
فاطمة سامح شمس الدين 97.32  
فاطمة عبدالعزيز إبراهيم احلمر 92.26  
فاطمة عبداحلسني عبداهلل عباس 94.05  
فاطمة عذبي أمير النشمي الدابي 89.39  
فاطمة محمد جودي درويش جاسم 88  
فاطمة مشعل شهاب الفضلي 81.63  
فاطمة ميثم محمد الصفار 89.78  
فجر سليمان محمد السعيد 91.67  
فضة منصور محمد جعفر 87.7  
فوز نواف جنيب اإلبراهيم 84.75  
كوثر أسامة علي الصحاف 83.82  
كوثر حسني مختار الصراف 96.63  
جلني فاضل غلوم شاه 84.31  
ليلى عبداجلليل حسني القطان 77.98  
ليلى علي حميد سليمان 72.95  
مرمي رائد جاسم شكر اهلل 84.07  
مرمي سعيد ياقوت مطر 76.36  
مرمي عبدالهادي جابر النعمة 86.23  
مرمي عمار جواد باقر 95.97  
مرمي مبارك حوالى ريحاني 85.26  
مرمي هيثم وحيد جاسم املجيد 96.59  
نور إبراهيم عبدالكرمي عبدالرضا عبدالكر   

97.51
نور الزهراء حسني علي كشوري مجرد 89.52  
نور فؤاد محمود عبدالعظيم 77.38  
نور نبيل حسني احلشاش 84.7  

 اميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات 

أسيل سالم حميدي العدواني 82.15  
أفراح عبداهلل داود الشمري 89.02  
آمنة خالد سليمان الذويخ 82.94  
آيه أحمد خلف العنزي 81.7  
إسراء عبدالعزيز عبيد العنزي 75.27  
أسماء ابوكار مرسال أدم 98.93  
الرمي ذياب محمد الزعبي 97.04  
العنود بندر علي الصانع 90.74  
إميان عادل علي الفيلكاوي 90.51  
بتول حمدان خالد النمشان 91.66  
جود محمد جرمان العجمي 97.55  
حصة عادل سليمان الطريفى 97.05  
حصة عبدالرحمن حوشان العازمي 69.09  
حنان بدر علي زويد 66.53  
حنني أنور سليمان الشراد 95.02  
حوراء ياسر أحمد حاجية 97.73  
دانة محمد سلمان الهدهود 79.28  
رتاج يوسف محمد اخلالدي 89.9  
رغد يوسف علي القنور 91.76  
رمي عبداهلل مسعد املطيري 98.55  
رمي غازي شافي املطيري 98.3  
رمي محمد إبراهيم الشطي 83.12  
زهراء ياسر أحمد حاجية 99.6  
سارة إبراهيم جواد املوسى 96.34  
سارة عبداهلل راجس العدواني 97.99  
سندس منير عايض العصيمي 86.8  
شهد صالح عبداهلل املجيدل 96.98  
شوق نايف حماد العدواني 87.71  
صيتة أحمد عايض الرشيدي 90.13  
عائشة سالم غريب عسك 71.32  
عزيزة عادل علي الفيلكاوي 72.15  
غزالن حجي مبارك املعصب 85.97  
غزالن حمد فاضل مهدي 96.72  
فاطمة أحمد عبداهلل طرجم 93.66  
فاطمة أحمد عبداهلل 96.97  
فاطمة عبدالكرمي عبداهلل بو شهري 72.36  
فاطمة نايف عبداهلل النجم 85.69  
فجر ناصر سعيد الرشيدي 80.95  
فرح صالح عبداهلل املجيدل 95.67  
جلني محمد مانع العجمي 93.58  
لطيفة اسكندر علي محمود 93.56  
لولوة جاسم محمد الفريج 95.5  
مرمي أحمد سعد العازمي 87.43  
مرمي عيسى عبداهلل العازمي 84.35  
مرمي محمد علي املعاتيق 96.11  
معصومه عبدالكرمي عبداهلل بوشهري 74.18  
منار مسعى عوض الرشيدي 97.5  
مي باسم مجيد سعيد 85.48  
ميثاء فالح سعد النمشان 87.9  
جنالء منصور فالح املطيري 92.08  
نورة وليد حسني الزايد 97.03  
نوف عبدالعزيز عبيد العنزي 82.67  
هدى بدر جدوع الظفيري 90.15  
هيا صالح عبداهلل الصانع 95.18  
وضحة عبداحملسن فرج املطيري 97.13  

 انس بن مالك الثانوية للبنني 

أحمد حسام عباس املرسى 95  
أحمد السيد ناجح السعدني 99.53  
أحمد حمدي يسن سيد 89.71  
أحمد خلوق الدخل اهلل 99.1  
أحمد سامح محمد محمد درويش 98.94  
أحمد محمد طه سماحه 96.39  
البراء محمد املطر 98.47  
البراء وليد محمد عصمت أحمد 97.6  
اياد اكرامي عزت عفيفي 99.51  
جوفاني بولس جرجس رزق بشاي 87.74  
زياد خالد الضبع 96.57  
زياد محمد اسماعيل محمد 98.81  
زياد محمد يحيي عبداجلليل قادوس 92.93  
سالم راشد عبداهلل الوطري 79.04  
سلمان مجدي إبراهيم البرعي 95.85  
ضاري إبراهيم اسماعيل األنصاري 94.01  
طارق حافظ محمد حامتي 91.65  
عادل محمود عادل شوشه 99.92  
عبدالرحمن نبيل فرحات عبدالدامي 98.79  
عبدالرحمن أحمد محمد عمر 95.62  

عبدالرحمن الصباح أحمد سعيد 98.04  
عبدالرحمن فتحي عبداملنعم غالى 98.28  
عبدالرحمن محمود حامد حماد 99.66  
عبداهلل أحمد عبداحلميد اخلولى 98.64  
عبداهلل خالد عبداهلل سلومه 77.64  
عبداهلل محمد فهد املطيري 92.62  
عبداهلل محمد مرزوق سالم 79.97  
عمار هيثم أحمد عبداحلليم 96.01  
عمر جعفر عبداحلكيم عبدالوهاب 97.5  
عمر عبدالعزيز مهدي عبدالعزيز 99.42  
كرمي هاني إبراهيم اسماعيل 94.17  
مؤمن سعيد خيري توحيد 98.31  
مازن ايهاب محمد إبراهيم السيد 98.19  
مازن محمد محمود عيد 99.78  
محمد أحمد صالح 91.63  
محمد ايهاب محمد منير 98.48  
محمد سليمان العودات 96.54  
محمد عاطف حامد الديسطى حامد 99.9  
محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 99.82  
محمد عبداللطيف صالح محمد 91.26  
محمد عصام الدين علي حسنني املصرى 96.85  
محمد محسن قدورى الديراوى 89.48  
محمد محمد ديب محمد العمري 91.79  
محمود محمد ثابت محمد عثمان 98.49  
مصطفى امني السيد محمد حسن 99.3  
مينا مدحت سيفني عطا اهلل 95.15  
ناصر محمد ابو كار محمود 96.81  
هاشم ناصر هاشم الغريب 97.78  
يزن اياد عرابي 98.92  
يوسف ايهاب عبداملجيد عبداحلفيظ 98.65  
يوسف حسام الدين اسماعيل عثمان 98.77  
يوسف طالل فوزي أبو العينني 92.08  
يوسف محمد سيد أحمد عبداملجيد 99.6  
يوسف محمود فولى محمود 90.85  
يوسف مصطفى شعبان عطا 98.72  
يوسف نبيل موسى 99.63  

 انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات 
ـ املشتركة 

أبرار صالح بشير البلوشي 96.91  
أروى صالح خالد احلمدان 97.42  
أروي ياسر مصطفى أبوشقه 97.35  
أزين عادل عبداهلل احلمدان 94.97  
أسيل علي حمد العدواني 93.59  
أوجلان والت بشير كنج 97.01  
آيه ياسر السيد حسني حسني 99.46  
اروى امين عبداملبدى محمد 98.39  
اسمار عبداهلل قرين 87.81  
العنود احلميدي بدر السبيعي 90.68  
املروه صالح محمد مباركي 93.64  
اماني إبراهيم الزنفلي محمد صالح 99.67  
أميرة ايهاب سيد عبدالعظيم محمد 98.7  
أميرة فيصل البواب 92.1  
ايناس علي محمد علي أحمد 99.22  
بدرية عبدالهادي محمد العتيبي 98.58  
بدرية علي محمد النويعم 92.98  
تسنيم محمد الناصر 87.15  
تقى هاني ماهر محمد فهمي 99.21  
جنه وليد محمد طاووس 98.43  
جنى عمرو محي العزبي 99.03  
حوراء محمد حسن املرهون 90.22  
خديجة أحمد حسن البلوشي 75.27  
دانة خالد جنم الدوسري 89.05  
دعاء عطا عبدالرحمن شحاته 98.84  
رؤى محمد إبراهيم محمد 99.4  
راما صالح جوهره 98.38  
رانيا شريف محمد االحول 98.21  
رتاج ثابت عبداهلل الثابت 72.71  
رتاج مبارك فهد مبارك صباح الدعيج 81.89  
رتاج هاني عبدالرزاق حسن حالوة 70.81  
رغد جاسم سالم الدارمي 99.68  
رنا خالد مصطفى عامر 99.97  
رهف شحاته السيد شكم 99.29  
رهف عبدالصمد عبداهلل صقر 96.36  
رواء صالح ذياب املطيري 98.68  
روان خالد محمد صبحان العجمي 93.21  
روان علي سمير السالم 79.89  
روان ممدوح شعبان بحيرى سليمان 98.46  
روان هاشم عبدالباري السعيد 99.45  
روىء غازي إبراهيم العنزي 87.35  
رمي نشأت السيد فراره 99.55  
سارة سعود فراج السهلي 96.89  
سارة مجدى السيد رزق 99.71  
سامية طالل حمد العدواني 92.53  
سكينه هاني عبداهلل باقر 95.03  
سلمى محمد سيد محمد 99.51  
سندس عبداهلل سالم سبتي 99.45  
سهيلة اشرف محمد محمد محمد 97.72  
شريفة غريب عابد املطيري 73.52  
شهد حمدي محمد جابر 99.08  
شهد عبداهلل هادي العجمي 87.84  
شوق غامن عبدالعزيز احلساوى 97.45  
شيماء سامح صبره السعداوي 98.57  
عليا خالد حسني العجمي 98.82  
فاطمة أحمد مسلم سيد 96.91  
فاطمة محمد عبداهلل مكنون 77.71  
فجر فاضل عيسى دشتى 93.4  
فرح عبدالسميع أحمد عبداملنعم 99.14  
فرح محمد فتحي عطية 99.96  
فرح محى الدين سعد اجلنزورى 98.62  
فيروز أحمد محمد اجلبلي 87.28  
كوثر عبسي حمامي البو 96.35  
لولوة عبدالعزيز أحمد محمد 87.78  
ليلي الغريب عيد رجب 97.86  
لني منر أحمد مصطفى 98.77  
مرام مسعود صالح املري 86.59  
مرمي جمال محى الدين محمد 99.78  
مرمي حسام فوزي عبدالرازق 81.59  
مرمي حمدان فهد احلمدان 84.72  
مرمي عمرو سيد أحمد محمد صقر 98.47  
مرمي مصطفي كامل محمد 92.09  
مناير أحمد حمدان الرشيدي 88.29  
منيرة فيصل أحمد محمد 85.08  
مي أحمد درويش عميره 96.69  
مي مرزوقي السيد محمد عبداهلل 99.89  
نادين أدهم سعد اجلوجري 99.88  
ندي سعد عاطف محمد السيد 99.59  
نرمني هشام محمد يوسف 99.07  
نور سالم ناصر الشامري 77.93  
نورة عبداحلكيم عبداللطيف احلمدان 87.18  
نورة فارس جاسم احلمدان 63.82  
نورة ناصر عبداللطيف اخلرسان 94.8  
نورهان علي عبدالظاهر علي 99.31  
هديل عبداهلل جابر اجلابر 92  
هنا محمد عبداجلليل عبدالصادق 97.18  
هنا هشام كمال محمد 99.72  
هيا مجبل عبداهلل الفرج 95.2  
ورد عبداهلل محمد احلربي 67.38  
يارا محمد محمود محمد 98.59  
مينى محمد إبراهيم محمد العباسى 99.45  

 برقان الثانوية للبنات 

أرياف رشيد فالح العازمي 94.24  
أسيل عيسى عبدالقادر الستالن 78.84  
آالء أحمد محمد العوضي 76.04  
آالء محمد جبر الصعيدى 95.97  
ألطاف سلمان حسن البلوشي 89.74  

أميرة حمد سالم املري 95.88  
أمينة سالم جعيثن العازمي 80.06  
إسراء أحمد عبداحملسن السبع 85.44  
اجلازي فهد محمد املري 87.95  
الشيماء عبداهلل بدر محمد 85.93  
العنود مناحي فارس السبيعي 92.17  
أماني علي حسن املعيلى 95.89  
جمانة أحمد حمد املطيري 97.24  
جمانة محمد علي الصفار 83.08  
جنا نضير عبدالعظيم الزاهر 94.72  
حصة فهد حجاب املطيري 97.45  
حليمة سعيد عبدالاله وارسمه 97.22  
حنان بدر حسني املطيري 89.67  
حنان فيصل يعقوب شمساه 98.12  
حوراء صادق محمد الفضلي 97.89  
دانة فيصل عدنان النعمة 72.21  
دانة محمد صالح الشرهان 81.47  
دميا أحمد ثويني الثويني 98.39  
رتاج صالح محمد العتيبي 74.25  
رتاج عبدالرضا حسني علي 70.55  
رتاج عبدالعزيز بشير الرشيدي 78.83  
رغد خالد سعد راشد البدي 68.94  
رهام بدر عبدالرسول عبدالهادي معرفي 92.74  
رهف عبداهلل جهيم املري 83.11  
روان عادل خالد عادي 76.73  
روان عبداهلل هندى العجمي 95.48  
رمي خالد عبداحلميد العوضي 96.18  
رمي ناصر علي العجمي 87.62  
رميا عادل راشد العازمي 89.66  
زهراء أحمد عبداهلل بوزيد 88.84  
زهراء علي راضي املطرود 99.19  
زينب قاسم محمد اجلدي 92.41  
زينب محمد محسن الفضلي 93.23  
سارة بالل حجاب العنزي 72.74  
سارة جلوي محمد العتيبي 92.02  
سارة رياض سالم القاسمى 98.29  
سارة عادل حمد العجمي 98.55  
سارة عادل عبدالرزاق بن عوض 89.05  
سارة قيس خالد بوقماز 79.05  
سبيكه باسم محمد اإلبراهيم 68.11  
شريفة بدر عبداهلل املال 97.42  
شهد سليمان عبدالوهاب السعيد 98.78  
شهد صباح حسني اخلالدي 83.3  
شهد محمد رجب اخلياط 86.94  
شوق دسمان سعيد السبيعي 64.82  
شيماء أحمد محمد الكندري 83.69  
طيبة عبداهلل مبارك فهيم 65.12  
عائشة طالل أحمد القالف 71.61  
عنود عبداهلل فرحان العنزي 74.89  
عهد علي فرج العنزي 92.15  
غدير حسن حسني أحمد 86.29  
فاطمة إبراهيم عبداهلل علي 99.2  
فاطمة خالد سرحان العنزي 88.39  
فاطمة رائد خليل البناي 71.14  
فاطمة سعد فهد العجمي 91.7  
فاطمة عادل صادق احلسن 73.3  
فاطمة محمد حسني باقر 72.92  
فاطمة محمد صقر املطيري 90.25  
فوز صالح عايض املطيري 84.98  
فوزية علي محمد احلربي 88.37  
جلني مساعد زيد الزيد الناصر 95.54  
لينا أحمد سالم القبندى 96.57  
مرمي سالم ناصر الدوسري 97.17  
مرمي عبداهلل سعد زريج 93.14  
مرمي محمد جاسم عاشور 82.09  
مرمي محمد مبارك الدوسري 75.29  
مرمي منير حسني احلداد 85.61  
مالك دعيج خليفة العربيد 87.1  
مالك فؤاد محمود البغلي 92.97  
مي شداد سند املطيري 73.73  
ندى سامي فرحان املبيلش 73.25  
نرجس محمد ثقيل العجمي 93.23  
نوال بدر خلف البرازي 93.81  
نور حسني علي محمد 86.81  
نور فهد سفاح مانع 94.69  
نورا محمد عبداهلل العجمي 85.14  
نورة خالد اسماعيل الصالح 86.91  
نورة عبدالوهاب محمد الربيع 91.94  
نوف فيصل جنم الشراح 90.24  
هديل يوسف عبداهلل يوسف 83.35  
هند سلطان مقعد العتيبي 88.5  
ورود نواف بدر الشطي 98.07  
وضحة عبداهلل ناصر مهيالن 97.14  

بالط الشهداء الثانوية للبنني 

أحمد حمود فالح اشنيتر العازمي 95.1  
أحمد خالد عيد املطيري 90.44  
أحمد خالد محمد الدوسري 90.74  
أحمد عبداهلل احلميدي اخلالدي 93.14  
أحمد عيد خالد العازمي 93.52  
اسامة مشعل عيد العازمي 85.55  
باسل سالم مبارك راكب 91.36  
بدر ثامر رضيمان الصواغ 91.33  
بندر طالل سعيد املطيري 90.85  
بندر نايف محمد دخيل اهلل 95.89  
ثامر غازي سعود علي الشمري 93.04  
جراح فالح حربي العازمي 93.54  
حسن عبداهلل حسن العتيبي 92.69  
حسني فالح نهار العجمي 92.79  
خالد جاسم حسني الكندري 98.56  
خالد عبداهلل حزام القحطاني 90.92  
خالد عبداهلل ندا احلربي 98.53  
خالد عبدالعزيز محمد العجمي 89.05  
خالد علي هادي القحطاني 95.36  
خالد فهد عبداهلل العجمي 90.94  
خالد هديبان ناصر الدوسري 90.02  
ذيب خالد ضيدان الهاجري 87.69  
سعد حسن عفاس الدوسري 88.45  
سعد معيض هادي القحطاني 84.82  
سعد ناصر سعد الهتالنى 95.04  
سعود عبدالعزيز سالم القاسمى 88.52  
سعيد عبداهلل سعيد الهاجري 91.59  
سلطان جابر منصور الهاجري 91.77  
سلطان عبداهلل راشد الهاجري 87.57  
سلطان عبداهلل محمد العويهان 94.17  
صالح جاسم جاسم عبداهلل 91.42  
ضاري سعود عمر العنزي 90.55  
ضاري علي عقلة اخلالدي 90.57  
ضاري محمد الفي السهلي 88.98  
ضويحي فالح ضويحي الهاجري 89.43  
عادل حميد مريزيق الرشيدي 93.29  
عباس علي عبدالصمد عبداهلل 93.98  
عبدالرحمن محمد نادر العجمي 92.06  
عبدالرحمن وليد حبيب السندان 90.77  
عبدالعزيز جاسم محمد العجمي 86.83  
عبدالعزيز سعود عيد العازمي 85.36  
عبدالعزيز عبداهلل دغيمان املطيري 90.55  
عبدالعزيز فيصل خليفة قريعيط 89.84  
عبدالعزيز مهنا عبداهلل السبيعي 90.02  
عبداهلل حامد ناصر العازمي 88  
عبداهلل حجاب فهد الدوسري 89.12  
عبداهلل سعد عبداهلل راشد 92.2  
عبداهلل صباح شهاب حميد املطيري 92.29  
عبداهلل محمد مصلط الزعبي 90.48  
عبدالهادي خالد معيض العجمي 95.94  
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الهاجري 91.54  
عبدالرحمن سعد عيد علي 84.1  

عبدالرحمن سعد محمد العازمي 91.94  
عبدالرحمن علي محسن العازمي 94.22  
عبدالعزيز سعيد حسن أحمد 98.61  
عبدالعزيز عبداحلميد صالح العازمي 92.36  
عبدالعزيز عبداهلل عبيد الدوسري 89.79  
عبداهلل شافي طالب العجمي 97.14  
عبداهلل محمد عيد احليص العازمي 92.36  
عبداهلل مفرح مطلق السبيعي 93.94  
عبداهلل ناصر فهد العجمي 84.29  
عبداهلل نايف يوسف العازمي 95.89  
عبيد أحمد عبيد العتيبي 82.89  
عثمان علي نزال احلربي 91.95  
عزام ظافر مطلق السبيعي 91.87  
علي حسني علي العتيبي 90.19  
علي سالم علي العازمي 95.22  
علي عبداهلل حمد العجمي 90.73  
عمار ياسر سعيد محمد وهبة 98.06  
عمر سلطان ضيف اهلل العتيبي 82.9  
عمر صالح فهد العازمي 90.69  
عمر محمد شبيب العجمي 86.83  
فارس سالم ضافر الدوسري 88.88  
فارس فالح محمد السبيعي 89.31  
فالح سحمي مبارك العجمي 83.36  
فالح طالل فالح العجمي 88.81  
فالح فهد سعد العجمي 87.77  
فهد أحمد محمد العازمي 90.66  
فهد بدر عبدالرسول ساملني 92.09  
فهد خالد صالح السعيد 85.42  
فهد فيصل حجرف العتيبي 88.43  
فهد محمد ثواب السبيعي 91.09  
فهد ناهض بصيص العجمي 89.85  
فيصل عبدالرحمن جليل الزيد 90.83  
فيصل فهد سعود العازمي 90.75  
كروز محمد تراحيب العجمي 92.86  
مبارك بدر ناصر الدوسري 87.97  
مبارك فهاد شافي العجمي 90.06  
مبارك ماجد مفرج الدوسري 90.86  
مبارك يوسف أحمد املجيبل 84.43  
مترك بدر محمد العجمي 89.27  
محمد إبراهيم العدروسي شعبان 95.04  
محمد خالد محمد اللميع 90.8  
محمد دواس محمد العجمي 97.77  
محمد راشد جلعود الهاجري 88.65  
محمد سالم مبارك الهاجري 95.97  
محمد سعود محمد العازمي 90.93  
محمد عبدالعزيز محمد العجمي 88.14  
محمد عبداهلل مانع العجمي 92.71  
محمد عبداهلل منقاش الهاجري 92.98  
محمد عبدالباري جابر الهندال 91.89  
محمد علي حالف احلربي 87.8  
محمد عمر ناصر الدوسري 84.42  
محمد فالح محمد العازمي 87.78  
محمد ماضي منني زايد 89.43  
محمد مشاري كامل السراج 92.58  
محمد ملفي محمد العازمي 89.45  
مرضى مريزيق شرى الرشيدي 86.48  
مسعود محمد عبداهلل 87.3  
مسفر فهد شاجع العجمي 93.7  
مشاري محمد عيد العتيبي 91.17  
مشعان ناصر مشعان امليموني 89.05  
مهدي حامد كميل مانع الفضلي 87.38  
موسى محمد ناجي العازمي 90.61  
نادر تركي مطلق العتيبي 90.77  
ناصر الدين جابر لفتة الشمري 88.99  
ناصر عبداهلل صالح العتيبي 92.87  
ناصر مبارك فاضل العمير 93.68  
ناصر محمد كميهان الدوسري 89.4  
ناصر محمد ناصر العجمي 94.32  
ناصر منصور ناصر الهاجري 95.25  
نايف محمد عياد العتيبي 89.45  
هادي برجس براك الدوسري 93.1  
وسمي حمود محمد العازمي 94.01  
وليد خالد ردن املطيري 85.46  
يوسف إبراهيم علي إبراهيم السنباطي 98.63  
يوسف طالل مرزوق السالم 94.62  
يوسف ناصر شنيف العازمي 93.91  

 بيان الثانوية للبنات

أروى عمــاد حســني مــال اهلل إبراهيم مال   
اهلل 97.04

أسماء أحمد ناصر عبداهلل الشقيحى 87.24  
آالء عبداهلل يوسف امير غلوم 87.71  
أمل خليل إبراهيم عبيد حاش العتيبي 95.55  
أمينة حسني عبدالكرمي غلوم محمد حسني   

جمال 99.08
أمينة راشد صالح علي املجيبل 87.44  
أمينة علي عباس علي عيدي 99.01  
أمينة محمد صالح محمد السعيدي 78.14  
أنفال عبداخلالق حســن عبدالنبي حســن   

اخلياط 97.58
أنهار أيوب غلوم حاجي عبداهلل 92.69  
أنوار فيصل محمد ابريك زيد العتيبي 79.45  
أوراد انور طالب أحمد املال 90.95  
أوراد محمد فهد محمد فهد املضحي 75.99  
أوراد مظهر عبدالعزيز محمد بوعباس 90.42  
أوراد نواف علي عبداهلل الدهش 87.9  
آيه ياسر عبدالرحمن شعبان حسن 99.42  
استبرق السيد إبراهيم اسماعيل عثمان 98.55  
استبرق عادل عبداهلل عيسى القالف 99.57  
اجلود عبداهلل أحمد الســيد محمد عبداهلل   

الرفاعي 81.52
الهام حسني سلمان محمد حسني الفيلكاوي   

93.74
ايه جاسم حسن 91.57  
بتول مصطفى أحمد أسد سيف محمد 70.79  
بتول نايف عبدالصمد محمد رمضان 87.17  
بدرية مشعل عبدالرحمن فهد جحيل 85.91  
بدور بدر ناصر بدر إبراهيم املشاري 95.16  
بشاير إبراهيم محمد يوسف الكندري 99.51  
تاليه جابر أحمد قربان حجي محمد 84.32  
تسنيم فراج رمضان سيد 99.82  
جمانة محمد حسني جوهر شهاب 97.53  
جمانة ناظم محمد سلطان املسباح 81.96  
جنه محمد حسن محمد علي الصفار 66.63  
جنى أحمد يحيى جاسم التميمي 80.77  
جنى فيصل علي موسى الصايغ 79.09  
جنى يوسف هدوان 87.75  
حصة إبراهيم راشد جاسم مال محمد 82.19  
حصة عباس رشيد مرزوق الرشدان 97.55  
حصة محمود عبداهلل بن ناصر 84.52  
حور بسام محمد مشعل العازمي 89.94  
حور عبداهلل تركي عبداحملسن املليفي 98.2  
حوراء حامد جعفر السيد القالف 93.55  
حوراء راشد محمد حمد العجمي 72.25  
حوراء صالح هاشم سيد املوسوي 95.38  
حوراء هاني جاسم علي كرم علي 97.04  
دانة أحمد مساعد سالم الفريحان 71.04  
دانة ماجد جواد عبداهلل جابر 99.02  
دانة نواف عبدالرحيم شاكر الشطي 96.56  
دره جاسم محمد علي احلربان 93.08  
دالل سعد محمد عبداهلل العمران 87.43  
دالل فاضل محمد عيسى املسرى 89.52  
دميه ياسر أحمد أحمد عبدالرحمن الكندري   

86.51
رؤى راشــد أحمــد راشــد إبراهيم عيســى   

اجلساس 91.08
رتاج طالل سالم محمد الصانع 94.5  

رتاج محمد جمعة محمد عبدالرحمن حسن   
الكندري 67

رغد بشار عباس علي موسى علوان البصيرى   
97.94

رغد دعيج خليفة عمر مبارك خليفة خليفوه   
77.72

رغد ميسره عوض مبارك الدرعى 84.8  
رقية صالح أحمد شهاب أحمد القالف 98.27  
رناد نعمة جابر محمد النعمة 86.34  
روان حسني يعقوب يوسف مال اهلل رجب   

78.51
روان خالد يوسف يعقوب يوسف عبداهلل   

86.54
روان ماهر محمد فالح داهم 95.59  
روان مشعل عبداهلل راشد عبداهلل عبدالرحمن   

العربيد 92.27
ريــان جابر ســالم مطلق مــرزوق صعفاك   

العازمي 90.5
ريان سالم سعود سالم دواس العازمي 92.28  
رمي رشــدان عجاج ســعيد جريان العازمي   

92.62
رمي سعد حماد عايض العازمي 74.26  
رمي محمد قناص عدس صالح محمد النمران   

93.48
زهراء انور صاحب أحمد الرشيد 88.24  
زهراء سعود عبدالعزيز حسن العلي 90.7  
زهراء صالح بدر غلوم حاجي حسن 99.03  
زهراء طه أحمد عباس حسن اسماعيل 98.94  
زهراء محمد قاسم حسن احلواج 86.86  
زهراء مصطفى هاشم محمد عبداهلل 85.16  
زينب باســل حميد ســيد طالــب عبدالنبي   

مصطفوي 94.07
زينب عبداللطيف محمد علي دشتي 96.59  
زينــب محمد علــي أحمد بــاش محمد علي   

باش 89.76
زينب ميثم شعبان حسني محمد أحمد 96.11  
زينب هشام عباس حسن رمضان 96.31  
سارة راشد جمعة علي عبداهلل 96.91  
سارة عباس قاسم علي مراد 94.19  
سارة عبداهلل محمود علي غلوم حسني 94.86  
سارة مشهور مسعود ناصر العلي العجمي   

89.15
سارة مناور سالم محمد احلضينه 96.37  
ســارة ناصر شليويح محماس خالد محمد   

العتيبي 81.77
ســتيفانى أنفــال محمد حســن محمد علي   

الصفار 64.34
ســدن مشعل عبداحلميد عبدالنبي عبداهلل   

املوسى 90.62
سدين حسن مهدي تقى اشكنانى 94.54  
سلمى سالم حربي جازع رجا العازمي 72.98  
سليل حسني صفر عبداهلل العلي جمال 64.86  
شريفة صادق غلوم أحمد محمد 80.71  
شهد أحمد عبداهلل محمد سلطان 96.45  
شهد راشــد خليل عبدالكرمي راشد الضاهر   

94.96
شهد صالح علي صالح محمد املكيمى 97.25  
شهد عدنان عبدالكرمي علي غلوم 85.32  
شــوق إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم املعود   

87.37
شوق أحمد حمد فهيد حمد امللهوف العازمي   

89.57
شوق سعود سعد بالل سليمان سليمان 85.38  
شوق صقر محمد عبداهلل الدوسري 97.29  
شــوق ضيف اهلل شجعان سعود العتيبي   

87.24
شوق طارق عبدالعزيز أحمد علي الفارسي   

94.25
شيخة محمد حامد مازن املطيري 92.98  
شيخة ناصر بدر سعود اجلري 90.7  
صبيحه وليد خالد ناصر مسيعيد الرندي   

92.72
صفيه جاسم محمد غلوم كمال 78.17  
ضياء علي عبدالرحمن عبداهلل 95.72  
طيبة عبداهلل ســبتي علي ســكني الكندري   

93.76
عائشة علي أحمد محمد الكندري 98.73  
عالية أحمد ضاوي ناشي العصيمي 78  
عــال علي جواد يوســف حجي علي أســطا   

أحمد بهبهاني 94.31
غالية مساعد عوض منصور العتيبي 78.05  
غالية مساعد يوسف حاجية محمد محسني   

96.08
فاطمة الزهراء زيد طاهر جاســم الشــمالى   

98.97
فاطمة جاسم محمد راشد السحيب 95.69  
فاطمة حسن علي حسني علي 84.9  
فاطمة حســني علي حســن محمود حســني   

سعدون 77.07
فاطمة خليل إبراهيم عبدالرســول إبراهيم   

حسني علي 93.94
فاطمة عبداحملسن عيسى عبداهلل بن نخي   

85.26
فاطمة محمد سالم بدر عبدالكرمي البدر 88.48  
فاطمة محمد علي حسن الشراح 95.95  
فاطمة محمود حبيب علي زيد البلوشي 85.83  
فاطمة معاذ عبداحلميــد عبدالعزيز محمد   

علي احلقان 82.05
فاطمة منصور عباس حسني دشتى 99.34  
فاطمة وليد عبداالمير جبر 89.84  
فاطمة يونس علي أحمد علي 95.48  
فدك حبيب درويش صالح درويش 77.26  
فرح حبيب محمود حبيب رمضان 96.45  
فــرح عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الراشــد   

الطرموم 85.63
في رائد أحمد صالح الكندري 98.77  
كوثر صادق عبدالغفار عبداحلسني 92.18  
كوثر محمد عبداهلل حسن الصحاف 98.11  
جلني عبدالرحمن يوسف العمران 78.65  
لولوة يوسف إبراهيم محمد الكندري 94.72  
ليلى جاسم عبداحلميد غلوم حسني 98.76  
ماريا حسن علي عباس اشكنانى 89.77  
مايا محمد صالح العسعوسي 97.21  
مروه عدنان حسن محمد حيدر 92.45  
مرمي حمد سلمان علي اخلوارى 86.5  
مرمي شهاب أحمد هجرس ريحان 99.13  
مرمي عمران حسن شمساه 99.23  
مرمي ماجد عبدالرسول أحمد الصحاف 95.9  
مرمي محمد عبداهلل عبداملقصود 96.75  
مرمي مشعل كريستوفك 99.22  
مرمي نايف فايد رجا نايف الرشيدي 95.18  
مرمي يعقوب كاظم يعقوب الغضبان 89.6  
مالك سعود عبدالعزيز قاسم املطرود 89.66  
منار عدنان مبارك ليلى مسيعيد 94.56  
منيرة عبداهلل عمر نايف العتيبي 99.39  
مها خالد سالم ناصر العازمي 95.03  
مهــا عبداهلل طفيح فهيــد امللهوف العازمي   

65.74
موضي مبارك سعد مبارك ابوحيمد 90.96  
جنود عبداملانع محمد العجمي 95.06  
منارق مساعد صالح طالب الكوت 88.1  
نوار جاسم محمد النوري 96.66  
نوت زايد شجعان هريسان العتيبي 86.7  
نور مشعل عمعوم ادغيم العازمي 93.43  
نورة سعود سلمان سعد العازمي 98.81  
نورة فهد يوسف فهد سلمان الدالمه 78.47  
نــورة محمد علوش معــدي دخل اهلل بتال   

العتيبي 95.82
نورية محمد خالد الرشود 80.35  
هديل ثامر علي مجيد عبدعلي حياة 82.6  
هديل عباس علي محمد رمضان 94.28  
هيا حسني علي خريف الناشي 99.71  
هيا عبدالعزيز ناصر الدريويش 96.68  
ياسمني جابر أحمد حسني غلوم تقي 83.39  
ياسمني حسني يوسف غلوم النداف 93.64  
ياسمني مشعل جاسم محمد اشكناني 80.77  

 بيبي السالم الثانوية للبنات 

أسماء عبدالعزيز مال اهلل العوضي 87.84  
اسيل حسن عبدالوهاب املعشوق 88.71  
اجلود صادق عبدالهادي الفيلي 94.78  
ايالف عدنان عبدالرضا شكراهلل 76.82  
بتول حسن سيد محمد عبدالرسول 97.46  
بدرية محمد مال اهلل الكندري 80.01  
بسمة يوسف عبدالنبي املوسي 92.3  
جمانة أحمد عيسى النقي 98.61  
جنا خالد عبدالعزيز العوضي 99.88  
جوري محمد جاسم بوعباس 93.43  
حنني محمد أحمد الشاعر 91.41  
حوراء أسامة منصور احلواج 91.03  
حوراء حسني سيد علي املوسوي 88.98  
حوراء عباس جاسم كمال 98.96  
حوراء علي أحمد الشماع 92.95  
خالدة مصطفى محمد جوهر حياه 87.58  
خديجة إبراهيم اسماعيل بهبهاني 82.21  
خديجة علي دشتي مقدم 93.28  
خديجة هاني محمد املتروك 94.34  
دانة عبدالقادر علي املطاوعه 94.59  
دانة علي عبدالرضا الصفار 98.15  
دانة فيصل محمد جرخي 89.12  
دانة محسن محمد خلفان 86.82  
دانة محمود علي محمد 97.81  
دالل خليفة ثامر احلميدة 93.87  
دميه جمال إبراهيم اخلليفي 89.62  
دميه محمود محمد احلمادي 93.59  
رتاج ازهر حسني غامن 90.52  
رتاج حسن جواد االستاذ 92.56  
رتاج خالد بطاح الدويهيس 93.19  
رتاج يوسف مبارك مبارك 99.74  
رقية سامي محمد الدريع 86.77  
روبي مؤيد يوسف كلندر الكندري 91.57  
ريان خالد عبدالكرمي اإلبراهيم 97.5  
رمي خالد خلف الدويهيس 83.38  
زينب أحمد حسني الصفار 97.09  
زينب أحمد حجي شهاب 84.23  
زينب أحمد عبداهلل الهزمي 80.89  
زينب عبدالرضا عبداهلل حسني 98.24  
زينب علي حسني اكبر 98.83  
زينب فيصل فالح الهدية 90.71  
زينب محمد عبدالرضا حيدر 82.97  
زينب مسعود علي محمد علي 95.83  
زينب مصطفى خليل يتيم 90.06  
زينب هاني عبدالكرمي الصفار 98.73  
سارة عبداهلل فاضل الصراف 82.64  
سارة علي رضا اسماعيل قانعيان 95.68  
سدن محمد عبدالنبي االربش 86.65  
سدن نبيل عبداهلل بوشهري 95.78  
شاهه يونس محمد دشتي 84.52  
شهد يوسف يعقوب القالف 92.27  
شيخة سمير عبدالرزاق السجارى 98.29  
عالية عبداهلل إبراهيم أحمد 90.81  
عزيزة محمد عبداهلل سويد 98.57  
عزيزة يوسف خليفة النجم 97.24  
غدير عبداالمير محمد اشكناني 85.5  
فاطمة البتول ياسر حمزة اخلباز 89.86  
فاطمة الزهراء عبداهلل موسى شعيب 93.95  
فاطمة يوسف هاشم اشكناني 84.79  
فاطمة انور سلمان الهزمي 79.68  
فاطمة جاسم محمد املزعل 98.1  
فاطمة حامد عبدالوهاب بوحمد 77.39  
فاطمة حمد محمد املهنا 99.3  
فاطمة عبداهلل حسني حسن 88.51  
فاطمة محمد عبدالعزيز مراد 93.5  
فاطمة محمد يوسف حجي محمد 85.28  
فاطمة هاني محمد املتروك 95.81  
فتوح عادل يوسف الطراح 92.84  
فجر وليد حمد الشالل 99.25  
جلني عبداالمير رجب العابدين 81.02  
لورا وليد خالد احلميدة 98.62  
لولوة حسن علي املطوع 79.21  
لولوة ياسر عبداهلل احلوطى 88.82  
ماريا جابر فالح علم دار محمد 89.79  
مرمي حسني علي مال علي 95.47  
مرمي طارق أحمد الكندري 96.23  
مرمي عبدالعزيز يعقوب املسلم 94.11  
مرمي فاضل حسني محمد 87.13  
مرمي محمد عبدالعزيز الفرج 90.18  
مرمي محمود سيد موسى املوسوي 98.02  
نور ناصر جاسم الزيد 92.2  
نورة حمد إبراهيم املجمد 96.63  
نورة صالح أحمد الرشدان 89.2  
نوف سعد علي الهدية 79.18  
هاجر هزاع دخيل الزماي 97.72  
هيا مشعل علي العليوه 93.42  
وسن هاني يوسف املضف 89.1  
وطن ناصر محمد سعيد حوترى 97.86  
يارا محمد جاسم راشد األستاد 99.45  
ياسمني جاسم علي الزيد 97.14  
ياسمني طالل أحمد الوزان 98.55  
يسر وجيه عبداملجيد تركي 99.57  

تيماء الثانوية للبنات 

أسماء صياح محمد املطيري 94.19  
أصايل دهام نداء الشمري 77.97  
آمنة أحمد عقيل السعيدي 78.52  
أوراد صبيح شذر دهش 87.96  
ألطاف عبداهلل هيكل الشمري 84.38  
العنود مناع بردى العنزي 99.41  
املاسه عزاره مداهلل اجلميلي 90.62  
الهنوف منصور فرحان العنزي 89.73  
جواهر قوان فراج السبيعي 99.4  
حياة بندر سعد الشمري 83.39  
خلود دهام سعود اجلرباء 91.07  
دارين سليمان معلث الرشيدي 92.4  
دالل صالح خليفة الشمري 78.99  
رتاج سعدون عودة الظفيري 77.21  
رغد عايش رويضان محمد 97.49  
رهف حمود ميس الظفيري 91.93  
رهف عبداللطيف معدي ضاحي 99.29  
روان أحمد محمد املغربي 99.82  
روان عبداهلل محسن الظفيري 85.05  
رمي باجى مرزوق سالم 88.82  
رمي سعد غامن العنزي 85.58  
رمي مبارك جفال الظفيري 85.74  
رمياس نواف مقبل العنزي 87.51  
سارة أحمد محمد املاجدي 89.67  
سارة صالح طعمة الشمري 79.76  
سارة مسير فنيخ منغص الظفيري 84.55  
سلسبيل أحمد غربي صعفك العنزي 85.68  
سلسبيل زكريا عبداهلل الغزالي 96.41  
سلمى صلبي عايد الشمري 94.46  
سلوى عبدالغفار محمد أحمد 99.35  
سما محيسن عبيد السليمان 94.4  
شهد عامر نادي الظفيري 86.93  
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شهد محمد فالح العنزي 97.05  
شيخة خالد شالل الشمري 90.37  
شيخة نواف حجي املطرفى 90.01  
ظبيه غامن مطنى الشمري 96.38  
عائشة أحمد سالم ماجد العنزي 94.74  
عائشة أحمد عواد ثجيل 71.47  
عائشة خلف محسن العنزي 85.35  
عائشة راشد جابر رومي 88.97  
عائشة سعود عودة الظفيري 83.31  
عزايز عبداللطيف خماط عبيد 97.97  
عهود محمد دبوس الشمري 89.52  
غزالن سليم ظاهر العنزي 91.27  
غال عبدالعزيز سعود املاجدي 92.38  
غال نشمي نحو الظفيري 85.58  
فاطمة أحمد مطر خليل 86.2  
فاطمة جميل جريد الظفيري 83.04  
فاطمة محمد نشمي احلسيني 73.83  
فوز منصور فرحان العنزي 97.28  
لطيفة عبداهلل مطيران الظفيري 84.49  
لولوة علي مزعل احلسيني 88.81  
مرام الفي بهلول الظفيري 79.08  
مروه ممدوح عوين الشمري 81.4  
مرمي طالل سالم الضفيري 95.19  
مرمي فرج صباح الشمري 94.41  
مرمي مناور جالى الشمري 76.94  
مرمي ناصر حامد حسني 93.43  
مها عبدالهادي خالد عليج 80.81  
مها عواد كساب العنزي 95.25  
نايفه محمد مريح الظفيري 92.72  
نور جابر هادي زغير 87.68  
نورا زيد ماجد الظفيري 98.24  
هاجر مهلي عزاره الضفيري 94.94  
هديل سعدون عودة الظفيري 71.61  
هال فايز عويد العنزي 84.63  
هنوف نواف عبداهلل الشمري 85.34  
ورود أحمد مبارك العنزي 91.98  
ورود علي حمود اخلرينج 96.64  
وهج وليد كايد الظفيري 95.77  
   

ث. 25 فبراير الثانوية للبنات 

أبرار محمد عبداهلل بن حسن 98.15  
أروى طالل حسني دشتى 97.46  
أسماء خالد إبراهيم احلردان 88.3  
آمنة محمود مهدي طاهر 98.02  
أوراد عبداهلل عبداجلليل شهاب أحمد 93.23  
أوراد محمد يعقوب احلمدان 91.34  
أوراد مشاري نوري مشاري 93.35  
آيات رضا قايدى 82.49  
البتول إبراهيم يعقوب ماتقى 95.56  
البتول بدر جاسم القالف 88.59  
السيده فاطمة حسني يحيى السيد عبدالرسول   

85.13
العنود عنبر عبداهلل جوهر 66.62  
امل أحمد سعود الصديقى 88.8  
ثناء محمد داود نصيب 74.36  
جمانة عبداهلل جاسم حسن 83.85  
جمانة محمد أحمد كرم أحمد بهبهاني 97.64  
جنان عبدالرضا عباس اسماعيل 99.1  
جنى أحمد عبدالعزيز صرخوه 87.44  
حميدة عباس عبداهلل علي 89.29  
حنان مبارك علي الشطي 85.23  
حوراء خليل إبراهيم بوصلحه 76.31  
حوراء عبداهلل موسى البلوشي 87.74  
دانة أحمد ناصر محمد علي 85.98  
دانة فؤاد رهيف السبيعي 88.6  
دالل محمد حسني بوشهري 82.88  
رتاج عادل اسد حسني 91.55  
رتاج عادل موسى األشوك 89.23  
رتاج محمود غريب عبداهلل 94.26  
رغد مبارك مرزوق العازمي 86.29  
رغد منصور محمد عبيد 91.47  
روان محمد عبداهلل الشايجى 95.42  
زهراء طالل جاسم عوض 90.18  
زينب احلوراء علي هالل العلي 88.05  
زينب عبدالرحيم رضا دخت 87.19  
زينب عمار عبود املنصور 99.25  
زينب ناصر عبدالرضا احلرز 74.61  
سارا شاهني غازي الربيعان 84.52  
سارة خالد صالح املشموم 80.88  
سارة محمود جواد النصر 72.37  
سجى ناصر إبراهيم الشطي 99.73  
شريفة حامد صالح اخلبيزي 92.28  
شهد أنور جاسم كلداني 89.26  
شهد وليد عبدالرسول اخلياط 97.88  
شوق عبداحملسن سيف املدعج 89.05  
شيرين علي السيد محمد بهبهاني 99.57  
طيبة سليمان محمد حماد 94.1  
طيبة عبداهلل حميد السماك 88.64  
طيبة فوزان إبراهيم الراشد 87.85  
فاطمة الزهراء عادل إبراهيم معرفي 93.86  
فاطمة انور أحمد عودة اهلل 90.77  
فاطمة جواد محمد علي 70.53  
فاطمة حمد قاسم عبدالرحيم 86.66  
فاطمة عبدالرزاق حسني علي 92.29  
فاطمة عبدالرضا حسني احلاظر 85.75  
فاطمة علي عبداهلل حيدر 98.26  
فاطمة محمد حسني العبدالرزاق 93.17  
فجر عادل عبداهلل الغربه 91.94  
كرميه نواف عبدالرضا كرم 90.12  
كوثر عبدالرضا تقى علي محمد 88.14  
كوثر فاضل محمد جاولي 89.02  
لطيفة أسامة عبداهلل الصفار 86.89  
ليلى عبداهلل فاضل عيسى الصايغ 93.08  
مرمي عبداهلل حسني جعفر 88.2  
مالك محمد حسني قمبر 86.84  
منار طالب حميد اخلياط 96.73  
جنود ناصر عبداهلل العازمي 98.65  
نرجس انور عباس الرياش 87.83  
نور عبدالرضا حسني دشتي 95.09  
نور علي محمد محمد 92.14  
نور محمد يعقوب مؤمن 76.42  
نوراء أحمد علي الصفار 77.17  
نورة يوسف محمد اللنقاوي 94.49  
هاجر عبداهلل عبدالرزاق سليمان 92.93  
هاجر محسن حمزة صرخوه 96.65  
هديل محمد حسني غلوم 96.59  

 ثابت بن قيس الثانوية للبنني 

أحمد عبداهلل أحمد الكندري 68.24  
أحمد منيزل محمد نزال 76.83  
أسامة محمد غياض العنزي 90.11  
بدر حمد ثاني العبداهلل 77.85  
بندر عبداهلل مسير فرحان 61.38  
تركي بدر تركي الشمري 92.09  
تركي هادي صياح العنزي 63.23  
ثامر محمد البرك 72.85  
جراح محمد سعود الشمري 86.71  
حمد صالح حمد قدمي 85.48  
حمد علي حمد سعود 86.98  
حمد نبيل كامل عاجل 65.57  
خالد مفرح باني العنزي 84.06  
راشد جاسم خنير فحمان 73.69  
زيد محمد جمعة البصيري 65.94  
سعد هالل محياء امليموني 80.31  
سلطان فايز عزيز الشمري 85.82  
سلطان محمد سالم العبد71.21  

سلمان علي والى مطلق 98.5  
عبداللطيف أحمد بدر الهاجري 86.51  
عبدالهادي شعالن صعب الشمري 88.37  
عبدالرحمن محمد أبازيد 73.55  
عبدالرحمن مصطفى اسماعيل محمد 96.26  
عبدالعزيز عبود شاجي الرجا 90.98  
عبداهلل أحمد ساهى دواس 82.43  
عبداهلل خميس عبداهلل جبر 97.99  
عبداهلل طالل حامد عبداهلل 82.72  
عبداهلل فالح عبداهلل عنيفص 70.18  
عبداهلل محسن كماش العنزي 82.98  
عبداهلل مرضى بدر العنزي 85.04  
عبداحملسن حسون خلف العنزي 73.37  
عذبي عبداللطيف يوسف خزعل 70.17  
علي حسني علي خالد 64.12  
علي رهيف جبر نصار 68.44  
علي صالح فيصل خلف 80.06  
علي ماجد سلطان شداد 95.64  
عيد محمد سعد الرشيدي 63.16  
فراس زيدان جديع العنزي 89  
فهد جمال أحمد العنزي 89.31  
مبارك حسني علي املطرفى 90.72  
مجبل أحمد مجبل عجيل 79.98  
محمد أحمد جزاع العنزي 87.73  
محمد سعد عودة العنزي 89.52  
محمد سلطان ناصر سلطان راشد 86.03  
محمد علي احملمد البرك 98.7  
محمد فهد محمد الشمري 69.2  
محمد مبارك ختالن الودعاني 85.99  
موسى فرحان رمضان 94.25  
ناصر الفي ناصر محمد 91.09  
يعقوب الفي نحيطر الظفيري 69.75  
يوسف جمعة شنيار عبيد 98.53  
يوسف حزام مطر الظفيري 76.39  
يوسف عبدالواحد جبار خلف 86.84  

 ثانويةالروضة ـ أكادميية املوهبة 

أسماء بدر محمد العجمي 99.31  

أسيل أحمد فايح العتيبي 98.41  
أصايل أحمد هالل العجمي 98.91  
العنود فارس اكنيفذ املطيري 99.59  
حور علي اسد حسني 96.83  
خزنة مشعل عبداهلل املطيري 91.94  
دانة هادي محمد العجمي 99.27  
رمي زياد طارق الرشيد 98.58  
زينب عبداهلل علي العبداهلل 95.28  
زينه يوسف عبيد الشميالن 96.83  
شهد يوسف أحمد الدرويش 89.25  
غادة خالد حسن الكندري 98.32  
فاطمة طارق محمد الشيخ 99.68  
فاطمة منصور حسن محمد قراشي 99.87  
فاطمة وليد ناصر الفريج 93.65  
فرح بدر محمد املطوع 97.26  
فرح عبدالعزيز أحمد الشكرى 98.77  
فرح هاني حسني البدر 88.77  
كادي أنس بدر املجيبل 98.62  
كوثر حافظ ناجي البحراني 97.29  
لطيفة فواز خزمي اخلزمي 85.4  
مرمي بدر غازي احلربي 97.59  
مرمي يوسف علي يوسف 98.07  
منار عيسى محارب الفضلي 99.07  
جناح عبدالرزاق يوسف املال 95.83  
نور يوسف سليمان السنني 99.92  
نورا عبدالكرمي جزا العتيبي 94.11  
يارا محمد أمني علي الصايغ 98.22  

 جابر األحمد الصباح الثانوية للبنني 

أحمد عادل محمد صالح محمد 93.46  
أحمد محسن ياسني العلي 97.39  
أحمد محمد عبدالواسع احلمادي 98.93  
أحمد نايف أحمد الفيلكاوي 89.32  
أحمد نايف خزعل الفضلي 91.16  
احلر أنور خلف شاوي القالف 95.08  
احلسن أحمد سليمان ابل 90.2  
بدر قتيبة عبداهلل الرحمانى 96.79  
بدر محمد بطاح الدويهيس 85.95  

بندر برجس مفرج الدوسري 94.21  
جاسم انور امير ال رشيد 67.78  
جاسم صالح جاسم جمال 80.82  
جاسم عادل شريدة الشريدة 89.5  
حسن املجتبى فريد محمود اليتيم 94.57  
حسن عبدالرحيم انصاري امني 94.12  
حسن علي مشعل عباس محمود 85.88  
حسن عيسى علي اجلدي 93.12  
حسني أحمد حسني اشكناني 79.53  
حسني عادل أحمد الشطي 91.23  
حسني علي حسن البوزيد 95.59  
حسني علي عبدالرضا علي 71.24  
حسني فاضل عباس حسني 87.78  
حسني فيصل كرم تباشير 83.55  
حمد هشام عبداحملسن صالح 76.07  
خالد عبداهلل محمد املهري 78.84  
خالد محمد خالد املشعان البرازي 84.6  
زيد حسني رمضان مال علي 97.46  
سالم ناصر عادل خريبط 72.56  
سعود عبدالعزيز عبداهلل الفيلكاوي 84.32  
سليمان هاني حسني القناعي 87.96  
ســيد مهدي عبداهلل سيد حسني سيد علي   

97.65
ضاري سعد عبدالعزيز العتيبي 90.47  
طالل خالد عبداحملسن احملسن 74.74  
عبداحلميد فيصل حميد بو خلف 71.08  
عبدالعزيز أسامة خليل اخلليل 84.14  
عبدالعزيز ملفي شبيب السبيعي 81.33  
عبداللطيف مشعل عبدالعزيز املعتوق 94.39  
عبداهلل محمد حمدان احلمدان 69.34  
عبداهلل منصور حسني القالف 78.85  
عبدالهادي أحمد سيد حسني سيد علي 90.31  
عبدالهادي علي عبداهلل الدريعى 92.5  
عبدالرحمــن    عبدالــرزاق  عبدالرحمــن 

العبدالرزاق 90.32
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالهادي العبدالهادي   

72.88
عبداهلل خالد علي فاضل منش 80.61  
عبداهلل يوسف محمد القعود 88.65  

عبداحملسن امين جاسم الزيد 94.1  
عدنان موسى رشيد األعرج 98.14  
علي أحمد علي غلوم القطان 95.01  
علي اسحق غالم باقرى 84.34  
علي باسل أحمد بهبهاني 87.67  
علي حسني محمود منصور 90.28  
علي خالد علي الشهاب 99.43  
علي عبدالرسول محمد البلوشي 70.15  
علي عبدالرسول عبدالرضا الصفار 97.64  
علي عبدالعزيز صالح سليم 65.48  
علي عدنان محمد دشتى 96.6  
علي محمد إبراهيم العطار 87.11  
علي محمد قاسم املشموم 87.8  
علي محمد كاظم القالف 86.77  
علي هشام حسن املزيدي 94.56  
علي ياسر محمد الكندري 85.11  
فهد أحمد مرتضى السلمان 94.96  
فهد مبارك ضبيب الرشيدي 72.56  
فهد هشام يعقوب بوقماز 82.86  
مالك محمد عامر املسباح املريخي 90.33  
محمد أحمد محمد الرويح 81.4  
محمد أحمد جعفر غلوم جعفر 96.91  
محمد اسحق غالم باقرى 87.67  
محمد امين محمد باشا محمد 86.63  
محمد ايوب زنكي حسني 90.36  
محمد جليل عبداهلل عباس 95.08  
محمد خالد محمد البشر 72.61  
محمد رائد عبدالرضا التراكمه 69.32  
محمد صالح محمد التركي 98.53  
محمد علي عبداهلل الدشتي 76.36  
محمد علي عبداللطيف عباس اليوسفى 95.77  
محمد عماد شاكر سباع 90.01  
محمد فواز شخير العنزي 93.59  
محمد فيصل عبدالرحيم حمد 85.56  
محمد وائل إبراهيم نصراهلل 86.84  
محمد ياسر عادل خريبط 97  
محمود علي عبدالشافي عوض 92.31  
مساعد حسني علي العوضي 94.05  
مشاري علي محمود بوعركي 87.09  

مهدي أحمد عبدالرزاق املهدي 80.36  
ناصر أحمد عبداهلل حسني 91.07  
ناصر بدر أحمد العبيدلي 69.34  
ناصر عبدالرزاق مسعود السرور 67.17  
هاشم عبدالعزيز محمد بولند 88.74  
ياسر محمد أحمد أشكناني 94.64  
ياسني عماد محمد املهنا 73.29  
يوسف أسامة محمود حبيب 95.63  
يوسف عادل محمود حسني 95.36  
يوسف عبداهلل رجب علي 69.86  
يوسف عدنان محمد علي 64.68  
يوسف علي عباس محسني 93.08  
يوسف محمد علي حيدر علي 83.74  
يونس يوسف عبدالرضا مال اهلل 98.98  

 جابر العلي الصباح الثانوية للبنني 

أحمد عبداملنعم اجلابري 95.34  
أحمد محمد محمد احلسيني 82.06  
إبراهيم فايز حسني الوهيب 93.95  
بدر نادر مطر املطيري 84.42  
بندر ناصر ذيب فهد 84.41  
حسني عفان محمود الفيلكاوي 89.74  
حسني منتظر عبدالرزاق املهدي 81.43  
حمد عمار معجب العجمي 74.39  
خالد جمال بدر البصاره 71.36  
خالد حسني علي اخللفان 69.15  
سلمان علي عبداهلل علي 88.33  
سيد يوسف علي شاكر القالف 85.48  
صالح مهدي إبراهيم اشكنانى 98.18  
طالل عبداهلل محمد العجمي 94.93  
عبدالرحمن فالح إبراهيم العبودى 86.03  
عبدالعزيز عامر محمد شاه 98.27  
عبداهلل حسني جابر الصالح 89.42  
عبداهلل حمود خميس العجمي 95.35  
عبداهلل خالد سعود املطيري 72.52  
عبدالعزيز بدر ماجد املطيري 87.4  
عبيد خميس منيف العجمي 77.75  
عذبي محمد مسيعد العازمي 83.07  

علي حمد طاهر بوحمد 94.69  
علي زيد عيسى املسري 89.15  
عمر عبدالرشيد يوسف املال 89.44  
عيسى حسني غلوم مظفر 92.63  
عيسى صباح محمد رجب 94.7  
فهد خالد ذعار احلربي 93.06  
فهد محمد عبدالرحمن العجمي 98.25  
فيصل عادل عبدالرحمن اجلمعة الدوسري   

89.1
مبارك الفي رجعان شريان 87.31  
محسن فالح محسن املطيري 97.23  
محمد حسني عبدالعزيز العطار 97.59  
محمد خالد فهد املطيري 93.76  
مشعل مسفر عايض العجمي 89.1  
ناصر سعيد علي ناصر 85.38  
يوسف محمد عطشان فارس 67.43  
يوسف مشاري ثامر القحطاني 82.49  

 جابر مبارك الصباح الثانوية للبنني 

أحمد خالد أحمد الزنكي 89.09  
أحمد صادق أحمد تقي 83.47  
أحمد فيصل أحمد القطامي 94.59  
إبراهيم صالح مبارك الصفران 67.12  
إبراهيم عذبي سعيد حسن 91.03  
أسامة عبدالناصر محمد محمد 98.13  
اسماعيل إبراهيم اسماعيل عباس 82.93  
الهويدي فالح علي الهويدي 81.01  
باقر علي سيد باقر الشخص 88.72  
بدر جمال بدر احلساوي 86.31  
بدر خالد بدر العثمان 81.69  
بدر صالح محمد الغزالى 96.03  
بدر علي بدر الصباح 71.39  
بدر محمد عباس بومجداد 65.43  
بدر مسعود غلوم علي أكبر 99.08  
بدر ناصر بدر السنان 74.93  
بدر ناصر بدر الشايجي 74.49  
جاسم حمود جاسم الرقم 86.86  
جاسم محمد جاسم الهدهود 71.22  

جراح جابر حمد الشطي 88.27  
حسن ميثم باقر الشخص 96.94  
حسني عبدالعزيز حسني محمد 91.36  
حسني مشعل حسني جمعة 92.9  
حمد عيسى رمضان الكندري 92.67  
خالد ناصر يعقوب الشمالن 91.96  
دعيج نواف راشد اخليال 75.55  
سامي رياض سامي العامر 89.98  
سعود حسني سعود اخلميس 86.22  
سعود عبدالعزيز بدر البلوشي 77.47  
سعود عبدالعزيز محمد العليوي 87.93  
سليمان داود سليمان النامى 88.53  
سليمان طارق سليمان املنصور 73.31  
سيد حسني عالء سيد علي املوسوي 98.07  
سيد سليمان محمد عدنان املوسوي 94.17  
سيد عبدالرحمن يوسف صالح الرفاعي 85.62  
سيف طالل عطية الشويحان 89.72  
شاهني عبداهلل إبراهيم الشاهني العلي 71.35  
عبدالرحمن أحمد محمد اخلرجي 66.87  
عبدالرحمن ايوب محمد الكندري 82.77  
عبدالرزاق بدر عبدالرزاق الدعى 77.7  
عبدالرزاق محمد عبداهلل الشهابى 97.46  
عبدالسالم محمد عبداهلل الشهابى 96.06  
عبدالعزيز عادل عبداهلل العبيد 87.72  
عبداهلل سامي عبداهلل الشهابي 91.84  
عبداهلل عادل جاسم الرهيف 85.46  
عبداهلل يوسف عبداهلل الشهابي 97.81  
عبدالرحمن سعد محمد الرميح 98.66  
عبدالرحمن وليد عبداجلبار الشراد 96.79  
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الغربللى 92.1  
عبدالعزيز عبداحملســن عبداهلل العبداهلل   

87.53
عبدالعزيز محمد فوزي الفوزان 83.56  
عبداهلل أمين سعود السنعوسي 81.89  
عبداهلل السيد عدنان مصطفى الرفاعي 87.33  
عبداهلل صالح علي ملك 99.11  
عثمان أحمد عثمان الضبيعي 79.02  
علي جاسم علي املبارك 98.08  
علي محمد حسني بوحمد 90.75  

عمر عبدالرزاق أحمد الزايد 87.78  
عمر يوسف عبداهلل  اجلداوي 76  
عيسى أحمد سفر الفودري 78.14  
فارس خالد عبداهلل اخلباز 83.61  
فارس عبداهلل عبدالرحيم الفارسي 90.89  
فهد عبداهلل فهد حاج جنف 87.51  
فواز بسام علي العمران 81.21  
مبارك فهد حميد املطيري 84.23  
محمد بدر عبداحلميد الشطي 96.71  
محمد حسني جمعة حسني 86.27  
محمد خليل إبراهيم الكندري 98.06  
محمد صالح عنيزى العنيزى 89.09  
محمد عبدالرسول مختار اخلضير 91.89  
محمد عمر عبداهلل الشهابى 95.68  
محمد فهد محمد العجمي 88.23  
محمد يعقوب محمد الفريج 95.95  
محمد يوسف علي العبيد 89.29  
مشاري بدر حامد الدرباس 90.06  
مشاري عصام عبدالكرمي الزيد 98.34  
مشعل مروان علي محمد 82.3  
يوسف بسام علي العصفور 84.72  
يوسف سليمان عبداهلل الشهابي 90.79  
يوسف سليمان محمد أشكناني 97.14  

 جاسم محمد اخلرافي الثانوية للبنني 

أحمد حسني خالد املنصورالعرفج 96.67  
أحمد خالد محمد اجلمعة 95.53  
أحمد صباح مطر الضفيري 92.55  
أحمد محمد عبداهلل الهزمي 92  
أحمد محمد عبداهلل اجلدي 88.94  
إبراهيم علي إبراهيم علي الفيلكاوي 72.78  
أحمد صالح أحمد النافع 82.56  
جاسم خالد علي احلساوي 80.54  
جاسم عبداهلل جاسم العميري 79.41  
حمد خالد عبدالرزاق اإلبراهيم 91.96  
حمد عبدالعزيز حمد العبيدلي 77.77  
حمد عيسى عودة العسعوسي 76.68  
حمود فهد عبدالعزيز السنان 94.5  

حمود يوسف ناصر املعيلى 95.92  
خالد عبدالرزاق خلف احلوطي 82.4  
خالد ناصر حمد الصويان 84.24  
خالد وائل شمالن البحر 84.51  
خالد يوسف علي النكاس 69.56  
رفعان محمد رفعان رجا العجمي 84.59  
سعود خالد علي السعدي 98.21  
سعود سليمان عبداهلل العجمي 78.32  
سعود عبداهلل سعود احلقان 94.58  
سعود عثمان خالد الدايل 87.35  
سليمان أحمد سليمان الكوح 90.55  
سليمان أنس إبراهيم الكندري 68.97  
سليمان فيصل سليمان الهمالن 88.56  
سيف جنم حسني املطرود 93  
طالل نبيل عبداهلل احلنيان 86.69  
عامر خالد خماط هزاع 97.8  
عبدالرحمن عدنان عبداهلل املطاوعه 71.11  
عبدالرحمن غامن عبداهلل العرم 93.12  
عبدالعزيز ناصر سليمان الكوح 93.43  
عبدالعزيز يوسف محمد اخلميس 89.55  
عبداهلل أحمد عبدالعزيز عبدالعزيز 96.43  
عبداهلل محمد عباس البلوشي 87.02  
عبدالوهاب مشعل احللبي 76.74  
عبدالرحمن عبداهلل عيسى الزايد 83.94  
عبدالرحمن مساعد الياسني 84.19  
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الصانع 86.79  
عبدالعزيز صالح عبداهلل خلف 81.33  
عبدالعزيز محمد زيد اخللف 80.7  
عبدالعزيز موسى حسن البصري 96.98  
عبدالكرمي أمين عبدالكرمي الشريدة 97.41  
عبداللطيف صالح بندر الغمالس 96.82  
عبداللطيف طارق اسماعيل العوضي 79.71  
عبداهلل أحمد عيد الهدهود 94.43  
عبداهلل خالد عبداهلل العرم 89.3  
عبداهلل فالح عطشان ثاجب 88.93  
عبداهلل مساعد عبدالعزيز الياسني 98.06  
عبداحملسن حامد علي القصار 89.05  
علي فهد علي العبيدان 84.03  
عمر جابر عثمان االنصاري 88.74  

عمر سعد شطي العجمي 62.06  
غامن خالد عبداهلل العرم 96.69  
فهد طالل فهد الشعيبي 85.37  
فهد عبدالرحمن مساعد البناي 67.33  
فيصل فؤاد أحمد الفيلكاوي 86.16  
محمد انور محمد الدعى 90.72  
محمد باسم راشد الرباح 95.38  
محمد باقر فالح الناصر 76.48  
محمد بدر محمد العيدان 79.49  
محمد ثابت محمد املاجد 66.13  
محمد علي محمد املطيري 91.88  
محمد فيصل حسن األنصاري 88.81  
محمد نواف علي املخيزمي 89.63  
محمد وليد محمد العطار 96.56  
مشاري خالد عبداهلل القبندي 94.63  
مهدي علي حسني اجلزاف 63.52  
مهدي ماجد حميد حمود 97.02  
ناصر محمد عبداهلل احلجي 92.07  
نايف بدر شداد املطيري 87.29  
جنم الدين صفوت أحمد زيدان 95.77  
جنيب أحمد جنيب اإلبراهيم 97.84  
يحيي فيصل إبراهيم الغضفان 88.16  
يوسف عبدالعزيز خالد اليحيوح 87.34  
يوسف عبدالرحمن يوسف حسني 91.55  
يوســف عبدالنبي عبدالرســول اســماعيل   

عبدالرسول 90.36
يوسف موسى علي محمد 87.18  
يوسف هشام سرور الفوزان 75.19  

 جليب الشيوخ الثانوية للبنني 

أحمد عباس أحمد الفيلكاوي 96.31  
أحمد محمد حماد العدواني 94.45  
أسامة أحمد ضحوي منيع 91.69  
أسامة حامد عوض العنزي 83.85  
أنور عادل مصبح العازمي 85.8  
إبراهيم عباس أحمد الفيلكاوي 91.7  
أحمد فوزي علي أحمد 84.88  
بدر عبداهلل محمد املطيري 81.35  

تركي مزيد محمد املطيري 92.26  
ثامر عبداهلل مجبل فجحان اجلبيري 86.83  
ثامر يوسف ضيف اهلل العتيبي 72.7  
جراح خالد تركي الظفيري 80.84  
حمود مساعد حمود املطيري 86.49  
خالد بندر مناحي املطيري 85.24  
خالد علي عبيد الديحاني 88.56  
سالم جمال دبيان املطيري 88.3  
سعود عبداهلل خميس الناصر 95.41  
سعود مسير ذاير املرزوق املطيري 96.83  
سعود مشعل حمدان العدواني 90.52  
سلطان موحان ضاحي الظفيري 79.76  
سلمان فيصل صلبي العتيبي 80.1  
شعيب صالح رجب اخلياط 82.63  
شالل علي الفي املطيري 70.9  
صالح فارس نياف الديحاني 88.83  
طالل عبداهلل سعد العتيبي 85.4  
عايض فهد عايض املطيري 82.88  
عبدالرحمن بدر عيد الشالحي 88.85  
عبدالرحمن عبداهلل اسماعيل العنزي 84  
عبدالرحمن فالح محمد املطيري 83.72  
عبدالعزيز مساعد مطلق بو سمري 99.12  
عبداهلل مبارك مطلق املطيري 90.25  
عبدالرحمن سعود طالب بخيت 99.25  
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن املطيري 83.35  
عبدالرحمن محمد عبداهلل نصر 85.39  
عبدالعزيز محمد عواض املطيري 86.35  
عبداهلل حمود سعود اجلمهور 73.58  
عبداهلل سعد فهد املطيري 89.99  
عبداهلل مصلح عويد اليح 80.73  
علي بدر ناصر التميمي 85.6  
علي عبداهلل طالب بخيت 95.84  
علي مشعل خليل عاشور 90.85  
عمر علي شديد املطيري 93.7  
عمر مبارك مطلق املطيري 87.88  
عمر مجبل صالح املطيري 93.41  
عمر محمد سعد الرشيدي 71.86  
فهد جزا خلف املطيري 83.79  
فهد عبداهلل نداء املطيري 85.85  

فيصل ضاهر صالح الواجع 63.08  
مبارك محمد مبارك اجلبيرى 86.65  
محمد أحمد عبدالسالم دهان 86.03  
محمد احمود محمد الواجع 83.39  
محمد عبدالكرمي أنور الهذال 73.3  
محمد فهد حماد املطيري 78.42  
محمد نصار محمد العدواني 79.7  
مرزوق ناجي جمعان الراجحي 83.69  
منور عبداهلل مناور املطيري 90.3  
ناصر فراج ناصر العدواني 82.63  
ناصر فهد خالد املطيري 94.75  
ناصر مسفر ناصر العدواني 79.13  
نواف خالد عيسى املطيري 79.69  
وسيم عبداهلل عبدالرب صالح 98.15  
يوسف أحمد ضحوي منيع 86.49  
يوسف سعود عبداهلل املطيري 88.48  
يوسف محمد غنام املطيري 91.85  

 جمانة بنت احلسن الثانوية للبنات 

أريام راشد حسن حباب الدوسري 80.69  
أسيل حسني جنم عبداهلل األشوك 73.65  
أفراح راجى براك حويل العازمي 90.07  
اريج مشاري سالم مرزوق السالم 90.67  
اسيل خالد مهدي هويدي العازمي 88.39  
البندري سالم عبداحملسن املري 93.58  
اجلوري فالح فراج ضيدان السهلي 88.6  
اجلورى محمد عبدالهادي علي العازمي 87  
احلوراء عبداهلل عباس خليل مراد 97.37  
الدانة عبدالرحمن عبداهلل املري 93.24  
النايفه سالم محمد فهيد الدوسري 96.31  
أمينة موسى إبراهيم عباس البلوشي 81.36  
بتول فيصل مترك فهاد العجمي 73.61  
بدرية عبداحملسن محمد العتيبي 95.86  
متاضر سعد راشد الهاجري 76.21  
جنة عدنان عبدالنبي عبدالرضا 75.21  
حبيبه سيد محمد مصطفى محمد 97.62  
حسنة مطلق بداح ناصر عبداهلل 93.45  
حليمة أحمد عبداهلل القبندى 72.7  

حور عبداحلميد محمد فيلكاوي 97.92  
خديجة عبداهلل شبيب العازمي 96.13  
خلود عبداهلل محمد عبداهلل محمد 87.87  
دالل خالد عتيق سالم احلمادي 66.64  
دنيا ايوب أحمد ملك 68.28  
دميا خالد إبراهيم عامر الهاجري 97.56  
رتاج حمد عبداهلل خالد الهاجري 89.11  
رتاج صقر حامد الفي املطيري 91.69  
رتاج عادل الفي العازمي 94.18  
رغد نايف شبيب تركي اخلالدي 94.95  
رغد نواف مناحي راشد احلربي 87.18  
رهف حمد محمد شبيب العجمي 78.77  
رهف طالل محمد مشعل العنزي 99.71  
روان راشد محمد سعد العجمي 88.16  
روز طالب علي شليل 85.97  
ريام ناصر شجاع غازي العتيبي 97  
رمي ناصر نصار زايد العازمي 98.75  
رمي نشمي حامد الرشيدي 88.2  
زينب حسني محمد الصفار 76.38  
زينه محمد جاسم السهو 83.34  
سارا عبداهلل محمد الشريف 85.87  
سارة حمد عاطف ظاهر 94.15  
سارة يعقوب يعقوب إبراهيم الثويني 86.68  
سندس عمر مبارك خليفة العازمي 85.25  
شروق عبداهلل نعمان العبداهلل 85.22  
شهد عصام أحمد أحمد الكفراوي 99.64  
شوق جميل فالح العتيبي 91.31  
شوق عبداهلل مسفر محمد العجمي 94.6  
شيخة مسفر حشاش الدوسري 86.98  
شيخة مشعل عبدالعزيز العنزي 88.84  
شيخة هشام عيسى عبداهلل عيسى 88.61  
شيماء علي ذياب العجمي 98.66  
طيف رائد فالح دغيمان الرشيدي 90.88  
طيف عبيد فليفل الداهوم 90.65  
عائشة مشعل خالد الكويران 87.51  
عبير عبدالكرمي عيد الرشيدي 79.24  
عزيزة بسام علي قاسم درويش 96.94  
عليا فيصل عبداهلل رجاء الهاجري 76.6  
عهود سعود شقران العتيبي 86.86  
غادة عوض ضيف اهلل عوض املطيري 77.7  
غفره راشد محمد العجمي 95.4  
فاطمة أحمد عبدالكرمي علي غلوم رضا 76.58  
فاطمة الزهراء حسن حسني أحمد أشكناني   

76.13
فاطمة بدر خلف محمد العتيبي 95.04  
فاطمة جابر جطلي عليان املطيري 93.09  
فاطمة حسني فاضل الكندري 85.65  
فاطمة طالل سلمان البقشي 87.36  
فاطمة عبداهلل محمد علي العجمي 77.46  
فاطمة محمد عبدالرزاق محمد املويل 70.59  
فجر صالح مبارك سالم سليم 94.88  
فجر نادر مرزوق مبرك العازمي 95.5  
فرح سالم فالح العازمي 79.2  
لطيفة علي جابر املري 85.74  
ملى فهد دخيل فهد العتيبي 92.38  
لورا حماد عامر محمد العجمي 76.81  
لولوة عذبي فيصل محمد بوشهري 83.9  
ليلى مشاري جنم عبداحلسني علي 80.66  
لينا فهد محمد مشعان العجمي 96.07  
ماريه بدر محمد منصور اخلزام 88.07  
مرمي خالد نهار سعد العدواني 90.07  
مرمي علي شاكر عبداهلل علي الصراف 97.94  
مستورة علي بطي العجمي 77.22  
مشاعل سعد راشد الزعبي 97.09  
مشاعل مشعل بدر العتيبي 70.74  
معالي حمود هالل الرومي 89.33  
مالك حسني جنم عبداهلل األشوك 77.55  
مالك عالي نياف عفار العتيبي 73.8  
منى خالد حسن علي خباز 75.92  
منيرة خالد فهد محمد احمادة 98.17  
منيرة سالم عبدالعزيز سعود الصقر 85.79  
منيرة عبداهلل فالح محمد امليع 80.55  
منيرة فهد عامر محمد العجمي 80.93  
ميثه عبداهلل فالح الهاجري 87.53  
نانسي بدر راشد احلضينه 94.53  
ندى نواف ناصر خصيوي العتيبي 86.09  
ندى وليد علي حسني صالح 93.08  
نوران عادل فاروق محمد أحمد 98.95  
نورة عايض عبداهلل العتيبي 98.03  
نورة عيد نصار مدغش العازمي 72.64  
هال أحمد محمد جريان العتيبي 78.71  
هنادي عبداهلل عويد العازمي 84.58  
هيا مساعد مقبل العازمي 93.33  
هيا معجب سالم الدوسري 93.3  
وجدان صباح حمود العازمي 75.47  
وضحة حمد سالم حمد املري 68.82  
وعد فرحان داود عبداهلل طالل 72.32  

 جمانة بنت ابى طالب الثانوية للبنات 

أريام صالح محمد املكيمي 93.08  
أسماء عبداهلل محمد املطيري 98.13  
آمنة عامر يوسف الزواوى 76.68  
اعتماد علي عبدالرحمن احلسينان 87.05  
الزين أحمد عجاج العركي 99.23  
الزين عادل محمد الشهاب 73.97  
العنود عبداهلل عبدالرحمن الكندري 92.33  
بسمه محمد خالد الشرف 95.5  
بيبى عبداملطلب حسني الشواف 82.11  
حصة وليد عبداهلل الغامن 96.23  
حوراء عادل علي بوعباس 91.01  
خالده عبداهلل إبراهيم أسود 91.1  
خديجة سعيد عوض بشير 92.13  
خلود عبداهلل سليمان احلبيب 79.62  
دانة أحمد عبدالرحمن الدعيج 92.41  
دانة داود صالح العلي 87.48  
دانة عبداهلل حسني احلامد 86.22  
دانة مشعان راضي العنزي 98.66  
دانة مشعل محمد املنيخ 96.04  
دالل خالد عبدالرحمن العوضي 98.12  
رتاج أحمد ماجد العنزي 81.55  
رتاج عبدالرحمن براك البراك 85.87  
رهف سالم مشاري املراغي 84.02  
سارة أحمد عبدالعزيز الكوس 77.23  
سارة عماد زين عبداحلليم 99.07  
سارة يعقوب يوسف القديرى 79.79  
سميه طارق سيف العتيقي 95.73  
شريفة بسام صالح بوبشيت 77.07  
شيخة حمد عداي وسمي 86.04  
شيخة خالد عبداالله الزنكي 82.18  
شيخة عادل محمد التورة 99.15  
شيخة علي عبدالكرمي الشيحة 96.88  
شيماء صادق عبداحملسن العلي 97.19  
طيف أحمد خميس البطاشي 87.96  
عائشة سليمان أحمد السيد يوسف 87.8  
غدير ياسر عبدالصمد الصراف 88.68  
فاطمة حسن عباس شهاب 97.37  
فاطمة خالد يوسف النجم 79.05  
فاطمة رشيد محمود بن نخي 98.52  
فاطمة محمد عبداهلل املجادى 80.76  
فاطمة مشعل راوى العنزي 94.79  
فجر صالح إبراهيم الثويني 94.53  
فجر عالء سيد محمد سالمة 99.28  
فرح أحمد محمد املفرح 84.72  
لولوة ماجد ناصر الغمالس 98.4  
مرمي أحمد سليمان االمير 99.7  
مرمي أحمد عبداحلليم الراشد 84.11  
مرمي حمد راشد العصفور 93.25  
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منار حسن عبداهلل الرشيدي 86.73  
نرجس مسعود محمد آل رشيد 99.89  
نور حسن عبداهلل الرشيدي 92.25  
نورة عبدالرزاق البعيجان 97.48  
نورة عماد خالد البحوه 98.15  
هديل راشد عبدالسالم املانع 97.42  
هيا فيصل راشد املال محمد 99.25  

 جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد يوسف أحمد خلف 80.19  
أحمد محمد السيد علي خاطر 99.88  
بدر سالم  خلف العنزي 95.22  
جاسم عبدالرحمن الفهد 80.17  
جراح علي السالم 83.21  
جعفر حامد جميل صالح 79.83  
حسني اسماعيل حميد العاقول 84.36  
حسني علي كرمي املوازى 63.68  
حمد مبدع حمد الطائى 80.67  
حمد محمد كرمي عمر 85.04  
حمد مطيع كزار ساير 97.3  
حمزة ميزر دهام 83.77  
حمود خالد بسيس اخللف العجيل 86.45  
حمود صالح هراطه 88.5  
خالد سعود مزعل عقاب 87.42  
خالد كرمي محمد عمر 88.12  
خليل اسماعيل احلسن 80.92  
سالم عزبه العذاب 86.45  
سعود محمد الصلبي 83.7  
سيف فهد دهام 85.85  
شاهني محمد حسني الشاهني 83.5  
ضاري اوريك هالل احملمد 88.04  
ضاري عادل حمد احملمد 75.35  
طالل حمود العنزي 80.33  
طالل صالح الفريح 92.95  
طالل علي حسني سالمات 81.49  
عبداهلل عباس سلمان املهاوش 96.07  
عبدالرحمن حسني علي املاحي 84.71  
عبدالعزيز سعود احلمدان 79.8  
عبداللطيف فالح عيد الفي 85.17  
عبداهلل حمود عبداهلل دايل 93.4  
عبداهلل شهاب بسيس السالمة 82.36  
علي بدر جابر عجمي 79.91  
علي جاسم محمد سرحان 87.72  
علي خالد علي جاسم 87.74  
علي خلف حميد شايع 92.29  
علي خلف عودة مطير 92.41  
علي عايد عنقود خلف 77.58  
علي عبداهلل موسى جابر 92.79  
علي فالح سعد قطان سيف 98.77  
علي محمد خليفة األحمد 74.88  
فارس فواز الصعيجر 88.31  
فارس محمد عايد العنزي 71.08  
فهد صالح محسن مرزوق سلطان 75.97  
محمد حسني فالح الشمري 89.24  
محمد سامي الرمضان 83.5  
محمد سليمان محمد خلف 80.88  
محمد ظاهر محمد الشمري 77.47  
محمد عبداهلل عجيل مسعود 80.65  
محمد منصور زايد االسود 86.54  
محمد نهار جبر تركي 76.48  
محمد يوسف السلخدي 86.86  
مشاري محمد حمد املشاري الدللو 88.61  
ناصر خميس حسني اخلليف 85.71  
هيثم عقلة حمد عودة معال 93.96  
يوسف ناصر شهاب ثامر 83.13  

 حبيبة بنت شريق األنصارية الثانوية 

أريج زيد مطر الظفيري 68.65  
أسماء خالد سلمان الشمري 98.34  
أسماء ضيف اهلل عايض العصيمي 87.6  
أسماء محمد حايف مغير 98.91  
أسيل فهد محمد العجمي 93.7  
ألطاف مزعل منصور الرشيدي 83.83  
ابتهال ماجد عواض شعيب العنزي 88.13  
أبرار إبراهيم غنام العنزي 82.84  
استبرق محمد هنداز الظفيري 78.61  
اسيل شريف صالح امبيريك 89.42  
اجلوهره عيد حمدي الرشيدي 89.79  
العنود نايف كرمي الفضلي 71.92  
الغال شبيب سعد العجمي 82.14  
الكادى مطلق فالح الديحاني 82.47  
انوار صالح سليمان الرشيدي 88.9  
إميان خالد خلف العنزي 80.74  
إميان صباح دايس الضفيري 83.57  
إميان محمد مناور الصليلي 92.49  
بدرية فوزي راشد الراشد الضويحي 86.61  
تغريد صادق عبداحملسن الشمري 90.1  
حصة عجمي ماجد املطيري 98.49  
حوراء علي حسني رجب 85.25  
دانة شريد محمد العجمي 92.12  
دانة هادي شحاذه سيف 75.79  
دانة يوسف حمد ساملني 90.08  
دميا شالل الفي املطيري 70.19  
دميه بندر عادي اخلالدي 88.91  
رتاج انور راكان العنزي 87.56  
رتاج غازي حمد الشمري 95.23  
رتاج فيحان عبدالرحمن العنزي 71.61  
رهف عبدالعزيز مطر الديحاني 92.85  
روان مسلم أحمد القطان 90.29  
ريان حامت خلف العنزي 89.13  
رمي هادي عبيد احلربي 91.49  
زهراء علي حسني رجب 95.32  
سارا غازي محمد العدواني 93.09  
سندس طارق فخري العنزي 87.47  
شريفة مشعل عادي اخلالدي 76.76  
شوق سلمان غالى اخلالدي 87.4  
شوق فهد علي العيد 97.71  
شيخة عبداهلل مصطفى الرباح 63.46  
شيخة نواف محمد اخلالدي 83.98  
شيماء عماد كرمي جنديل 82.32  
عائشة فهد مبارك املطيري 73.22  
عائشة غازي شارع الديحاني 88.29  
عبير حمد علي املري 94.36  
عفاف نواف الفي الرشيدي 93.86  
فاطمة حمود عايد الفضلي 80.74  
فاطمة علي محمد الكندري 90.79  
فرح محمد عبدالفتاح اسماعيل 89.08  
جلني عبداهلل عثمان الدوسري 86.99  
لطيفة حمود حمد العجمي 78.56  
مرمي سعود حمد الدوسري 93.45  
مرمي مشعل برغش العنزي 82.33  
مطيره عبداهلل عواد احلريجي 73  
منار مشاري خليل البناي 89.13  
منار مفلح عبدالعزيز املطيري 89.6  
منى حسن سليمان عسكر 91.01  
منيرة حمد محمد سيف 88.03  
مها فيصل حمد الشمري 91.36  
مها مشعل زيدان الهذال العنزي 76.25  
مها ناصر سنافي الشمري 96.38  
نور ثامر غزاي العنزي 88  
نورة انور مناور العنزي 87.17  
نورة عايد هذال الشمري 88.96  
نورة قايد سعود الظفيري 93.4  
هاجر عيسى عبداهلل املريخي 87.61  
هاله عارف محمد الشمري 85.26  
هند فايز فالح رغيان 90.75  
وحش هايف فهد املطيري 92.42  

يارا محمد فالح العنزي 98.34  

 حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد علي أحمد املبيريك 86.12  
أحمد مشعل حمود الظفيري 98.93  
أحمد مضحي صياح السعيدي 82.75  
إبراهيم طالل عبدالوهاب السهيل 70.02  
إبراهيم محمد إبراهيم اجليران 77.11  
بدر علي عثمان الرباح 69.61  
بدر فيصل ناصر بوناشي 73.28  
بدر مشاري علي بورحمة 83.01  
بدر وليد يوسف الهاشل 92.66  
بندر أحمد حمد العريفان 74.56  
تركي أحمد حمد العريفان 82.51  
حمد أحمد محمود مال اهلل 73.28  
حمد فهد عطا اهلل املطيري 82.22  
حمد محمد رفيع محمد محمد رفيع 77.64  
خالد بدر صالح املجيدل 66.9  
خالد بشار أحمد األنصاري 67.69  
خالد عبداهلل علي العدواني 86.72  
سالم عبدالعزيز سالم املاص 92.27  
سعود فيصل عبدالرضا الباذر 91.68  
سليمان جاسم محمد العوضي 81.31  
سهيل أسامة عبدالوهاب السهيل 79.59  
شاهني جاسم محمد اجلالهمة 82.91  
شاهني علي حسن شهاب 78.12  
ضاري نزيه جاسم الضميد 86.88  
عبدالرحمن محمد مرجان مرجان 96.29  
عبدالعزيز جاسم محمد الشرف 91.91  
عبدالعزيز سمير غريب عسك 73.12  
عبداهلل ابو بكر عبدالعزيز الذياب 89.5  
عبداهلل ياسر يعقوب الضويحي 90.09  
عبداحملسن نائل عبدالرزاق احلنيف 89.01  
عبدالرحمن يوسف أحمد العبيدان 76.04  
عثمان فؤاد يوسف املطر 93.94  
علي خالد أحمد الراشد 95.93  
عمر محمد إبراهيم اجليران 69.42  
فراس بدر محمد كندري 86.31  
فهد عبدالرقيب محمد علي االهدل 96.15  
فهد فراس حسني القطان 75.77  
فهد محمد يوسف العبداهلل الصايغ 97.78  
فهد وليد خالد القبندى 70.5  
فواز جاسم عبدالرحمن الدليجان 98.47  
يعقوب يوسف صالح احلبيل 81.8  
يوسف أحمد اسحق العامري 83.15  
يوسف عصام يوسف الزعابي 92.3  

 حمود اجلابر الصباح الثانوية للبنني 

أحمد عبدالقادر عثمان حسني 72.39  
أحمد ياسني محمد عبدي ديريا 77.6  
بدر سالم محمد العتيبي 91.45  
ثامر ناصر ثامر العتيبي 92.54  
حسن أحمد حسن عبداهلل 75.07  
حمد محمد غزاي الديحاني 77.6  
سعود عبدالعزيز هزاع العازمي 89.75  
سعود مشعل سعود الهدبه 92.03  
صادق جهاد صادق الزلزله 68.25  
عادل يونس محمد الكندري 85.58  
عبدالرحمن محمد كمال محمود 98.05  
عبدالعزيز أحمد مطلق الضويحي 83.39  
عبدالعزيز محمد سعود املطيري 79.82  
عبداهلل ماجد مطلق الدويش 90.59  
عبدالرحمن غازي شقير العتيبي 90.65  
عبدالعزيز محمد ناصر اجلبري 73.88  
عبداهلل علي محمد املطيري 81.2  
عبداهلل محمد مطر العدواني 88.85  
عبدالوهاب خلف عبدالوهاب أحمد موسى   

92.18
علي بدر رجا العنزي 92.95  
علي عبداهلل محمد ديهاد 92.41  
عمر حميد ثاني التويتان 92.82  
عمر فهد عساف املطيري 68.33  
عيسى نبيل حمد العون 90.75  
عيسى وليد اسماعيل األنصاري 88.05  
غنام سعد غنام العنزي 95.04  
فهد حبيب ضايف عودة 93.3  
فيصل يوسف صالح العتيبي 94.84  
محمد جامع محمود حسن 89.32  
محمد طارق بركة املطيري 88.4  
محمد عبداحلكيم فهاد الظفيري 85.45  
محمد هادي شداد العجمي 86.56  
مشعل حسن تركي الرويلي 92.87  
مهدي بدر حسني شمساه 89.79  
يوسف محمد عيسى عيسى القروي 91.24  

 حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات 

أسيل خالد حسن حسني 88.32  
أمينة محمد عبداهلل احلامت 91.32  
أنفال أحمد حسني حنتوش 95.69  
آيه عبداهلل كامل السبيعي 86.66  
البتول شاكر عبيد سباع 88.95  
اجلوري محمود شاكر سباع 95.13  
ايالف عياد عايد املطيري 98.29  
إميان أحمد صالح العنزي 84.75  
إميان صالح نعمة الشمري 91.1  
بشائر ناصر سعد املطيري 99.66  
بلقيس عقاب دحام العنزي 84.57  
بيبى عبدالعزيز حسني العطية 91.22  
جنا فهد مانع الدوسري 79.3  
جنان عبدالرضا حسني رضا 80.91  
جود علي منشد رشيد 88.7  
جود يوسف عوض املطيري 83.41  
حنان علي مصطفى بشير 97.75  
حور بحر فيصل البحر 86.8  
خديجة بندر فرهود بادي 85.37  
دره أحمد عبدالرزاق الكويتي 96.43  
دالل رفعت راشد ايوب الدوسري 73.22  
رتاج أحمد عبدالغني البعنون 88.85  
رهف سعد هالل شريف 69.96  
روان ايهاب سعد اجلزار 95.22  
رمي ناصر بركة املطيري 97.68  
زهراء رضا جاسم الكنكوني 87.55  
زهراء فالح نايف الفضلي 88.88  
زينب صادق جعفر املطوع 79.15  
زينب هيثم عبدالوهاب حبيب مجيد طارش   

97.37
سارة وليد راشد الراسبية 99.44  
شهد سعد جمعة جنديل 82.29  
شوق عبداحملسن مانع املانع 85.68  
شوق محمد الفي املطيري 87.72  
شيخة حمدان غنام املطيري 94.9  
طيف سعد هالل شريف 70.07  
عائشة علي عامر الشقصية 96.77  
عائشة محمود أحمد عمر 95.68  
عائشة يعقوب يوسف الشمري 79.44  
عالية محمد خلف العنزي 87.16  
عال مسعد كمال علي الشاذلى 95.07  
عواطف عيسى محمد الراشد 88.02  
غزوه ناصر سند الديحاني 94.22  
غال فواز عبداهلل املطيري 77.3  
فاطمة الزهراء ماجد خليل العيد 86.79  
فاطمة خالد سالم الشمري 89.23  
فاطمة طالل صرداح املطيري 86.35  
فاطمة عبداللطيف علي الصالح 98.99  
فاطمة عبداهلل محمد الكندري 89.36  
فاطمة علي جحيل الشمري 96.93  

فاطمة يوسف محمد البراك 89.54  
فجر فهد خلف مناحي 90.43  
فوز مبارك محمد الوعالن 92.13  
جلني فيصل علي الديحاني 92.46  
لطيفة عبداهلل تركي املطيري 82.96  
لطيفة مهدي عبداحلميد الظفيري 90.65  
لولوة محمد حسن السبع 76.24  
مرمي عبداهلل سويلم الرشيدي 93.76  
مستورة بدر جبر قطامي 87.15  
مليحه فايز دهيم الرشيدي 78.15  
منار حسني علي العنزي 94.5  
منار فيصل عبداحملسن الظاهر 94.1  
منار مالك طاهر الشمالى 88.2  
منى عبداحملسن عبداهلل العبداهلل 93.1  
منيرة بدر عبداهلل السليمان 76.36  
منيرة وليد عزيز الرشيدي 76.4  
موضي عبداهلل صفوق املطيري 83.8  
ميسون دويرج خليف الرشيدي 68.33  
نورا خالد عيد املطيري 86.55  
نورا فارس محمود الغضوري 89.98  
نورة ناصر فايز العتيبي 98.18  
نورة أحمد محمد الغضوري 85.27  
هديل راشد عبداهلل العدواني 89.39  
هديل عبداهلل مشعل اللنقاوي 75.68  
هنوف عبداهلل صالح الشايجي 87.98  
هيا عبدالعزيز ياسني األنصاري 90.22  
هيا عدنان فارس جفني 80.03  
هيا محمد مبارك املطيري 93.9  
وهج سعد سودان العنزي 81.37  

 خالد بن سعيد الثانوية للبنني 

أحمد خلف محمد العنزي 92.17  
أحمد راضي هادي الظفيري 92.39  
أحمد عايد شباب الهاجري 92.24  
أحمد عبداهلل شخير العنزي 91.75  
أحمد قعود فرحان عبيان 84.65  
أحمد محمود عيد الشمري 97.06  
أنس عبداهلل ماطر العنزي 88.96  
أحمد فيصل ناصر الظفيري 88.87  
أحمد هالل مروح الظفيري 88.97  
امصبح عبداهلل امصبح التيسى 95.37  
بدر عوض سند العنزي 95.6  
بشار فارس عبيد الشمري 93.91  
بندر جاسر نايف الظفيري 93.3  
تركي حمدان عبداهلل السعيدي 92.69  
تركي متعب عايض املطيري 85.46  
تركي مشعل علي العنزي 90.36  
جراح عناد غالى الظفيري 87.27  
حسن محارب سكر الشمري 98.38  
حسني فرحان بديوي الكسار 84.5  
حسني كرمي عبدالشمري 93.8  
حماد حمد انغيمش الشمري 92.67  
حمد فواز عبود ابوظهير 94.58  
حمد يوسف جبر مغير 91.07  
حمد يوسف سماوي العالطي 96.49  
حمود صالح حمود محمد 90.92  
حمود معيض سرحان عواد العنزي 92.31  
خالد ثامر قصيم شاهر 88.75  
خالد جريو بديوى الصلبي 85.8  
خالد علي ضيدان الشمري 85.82  
خالد مشعل سويلم العنزي 86.68  
خالد وليد خالد الطيار 92.88  
خلف فيصل خلف خلف اخليوطي 89.09  
خلف محمد خلف العنزي 94.17  
خليف محمد خليف الشمري 91.06  
رافع فالح رافع الشمري 93.23  
راكان عبدالهادي خالد عليج 84.01  
راكان فايز طريد العنزي 91.9  
زياد عالء محمد صبري سيد صالح 95.29  
سعد لطيف تايه القاسمى الظفيري 93.22  
سعود خالد مريغ العنزي 94.68  
سعود نقا هطيل الظفيري 90.99  
سعود يوسف فالح الظفيري 94.28  
سلطان بدر سعد الظفيري 93.48  
سلمان خالد خلف العنزي 92.77  
سلمان زيد هادي احلربي 84.79  
سلمان مزيد غثيث العنزي 88.66  
سلمان مشعل عادل أباذراع 83.83  
سلمان مطلق ذباح اجلميلي 84.28  
سند مبارك حزام الشمري 95.3  
صالح زيد هادي احلربي 86.19  
صالح عيد صالح الظفيري 92.99  
صالح فالح عتيق القحطاني 85.21  
صالح منسي سلمان الشمري 91.32  
صالح نايف بادي صلبوخ 88.93  
صقر عبدالعزيز نهار اخلالدي 93.71  
ضاري حسني خليف ماجد 70.91  
طالل تركي منيزل العنزي 88.48  
طالل خالد خلف الشمري 90.43  
طالل هذال طايس الشمري 89.98  
عبدالعزيز مشعل محمد العنزي 89.58  
عبداهلل مبارك خالد السبيعي 96.69  
عبداهلل متعب عبداهلل اخلالدي 92.74  
عبداهلل مرزوق ثويني الظفيري 96.03  
عبداالله تركي علي اخلالدي 87.23  
عبدالرحمن أحمد سالم ماجد فرحان العنزي   

88.48
عبدالرحمن عيسى غالب فياض 91.73  
عبدالرحمن محمد مناور محسن 92.11  
عبدالعزيز خليل بورى عجاج 90.81  
عبدالعزيز سعدون سعدي الرشيدي 93.58  
عبدالعزيز ظاهر عشوي الشمري 91.89  
عبدالعزيز عبداهلل محمد السليماني 84.1  
عبدالعزيز محارب مزلوه الظفيري 88.95  
عبدالعزيز محمد خلف الشمري 92.52  
عبدالعزيز ناصر عشاق هندا 93.61  
عبداهلل حمدان عبدى العنزي 89.36  
عبداهلل دحام نايف شالل 87.66  
عبداهلل ساير مناور الشمري 88.41  
عبداهلل صالح فريح الشمري 94.05  
عبداهلل صقر مناحي العنزي 92.34  
عبداهلل عايد عبداهلل العنزي 93.75  
عبداهلل محمد عياد الشمري 94.04  
عبداهلل مطلق عبداهلل الشمري 96.75  
عبداهلل مناع عبدالسالم الرشيدي 88.02  
عبداهلل نواف كزار بطاح 94.96  
عثمان محمد صخي الظفيري 85.81  
علي كرمي علي العنزي 94.77  
علي مطلق فهد علي 93.16  
عمر زيدان عراك العنزي 87.99  
عمر عادل صالح العنزي 93.36  
عيسى عادل عيسى الشمري 94.73  
فارس محمد صلبي زامل 98.52  
فهد أحمد نعمة محمد 93.34  
فهد محمد ابريد ثاجب 94.06  
فيصل سالم مزعل السعيدي 94.49  
فيصل فواز عويد العنزي 92.44  
فيصل مساعد عبدالهادي العنزي 92.11  
مبارك مساعد زعال الظفيري 91.15  
محمد أحمد مشعان الشمري 90.32  
محمد بندر مجنب الشمري 95.91  
محمد جميل سالم الشمري 89.98  
محمد راكد رمضان جافور 92.97  
محمد سالم عيد رشيد 91.35  
محمد سعد عيد مطر 95.97  
محمد عزيز ناصر حسني 93.71  
محمد غازي محمد الشمري 88.08  

محمد فالح نيتول عواد 88.63  
محمد قاعد صقار العنزي 91.9  
محمد يوسف علي العنزي 92.8  
مشرف حمود مكمى الذايدى 94.11  
مشعل عبداهلل حسني العنزي 98.39  
مشعل منصور هادي العنزي 88.4  
مطلق عجيل شالل الظفيري 90.8  
منصور حميدي جاسم العنزي 93.66  
نايف حمدان خلف محمد العنزي 94.48  
نايف خالد خميس الشمري 93.12  
نايف محمد راضي الشمري 89.72  
نهار عواد حمود الشمري 94.96  
نواف مشاري نواف فهيد العنزي 93.62  
نواف ناصر عبيد الرشيدي 88.41  
هادي أحمد هادي العنتري 89.56  
يوسف إبراهيم نايف العنزي 94  
يوسف حمدان حمود الظفيري 95.8  
يوسف سعود عبيد قدمي 94.03  
يوسف شهاب نخيالن الظفيري 91.15  
يوسف فيصل فالح ساير الظفيري 90.14  
يوسف نايف برد العنزي 91.92  

 خالد سعود الزيد الثانوية للبنني 

أحمد شهاب فيصل بو عركى 88.8  
أحمد صقر رعد مبارك 83.58  
أحمد عبداحلميد محمد الفيلكاوي 90.57  
أحمد عبداهلل حسن علي 95.23  
أحمد فؤاد خالد العلي 98.91  
أحمد هاني عبدالهادي الصيرفي 97.82  
ايوب يوسف محمد الكندري 84.08  
بدر عصام عيسى املزيعل 94.89  
بدر علي عبداهلل الكندري 89.25  
بندر بدر حمود اللميع 92.17  
تركي شهاب فيصل بوعركي 82.21  
متيم بدر أحمد الهبدان 90.56  
جابر مشعل جابر الهاجري 96.84  
حبيب عبدالعزيز حبيب ابل الكندري 93.96  
حسن صادق حبيب الشريف 79.97  
حسني إبراهيم طالب بخش 82.84  
حسني حمد شنيفي العجمي 87.1  
حمود مسفر حروش العتيبي 86.9  
خالد سيف براك الونده 92.51  
خالد عبداهلل صالح العربيد 96.53  
خالد وليد أحمد العمر 91.99  
دعيج وليد خالد نهابه حمادة 90.51  
راشد مطلق راشد الهاجري 91.34  
سالم بدر محمود أحمد 93.89  
سالم غامن سالم إبراهيم 91.02  
سعد عبدالرزاق برقي العنزي 89.37  
سعود فيصل ضاوي عبدالعزيز 83.07  
سلطان حمد حمود العجمي 92.26  
سلطان عبدالعزيز سلطان الهولي 88.56  
سلمان حبيب علي السعيد 85.88  
سلمان مشعل ثويني مطرود 91.77  
سليمان زيد مشاري اخلبيزي 91.1  
طالل مطلق راجح العبداهلل 93.86  
عبدالرحمن بدر محمد الغريافى 71.66  
عبدالرحمن فراس جاسم الرميضني 90.61  
عبدالعزيز صالح عباس املطوع 95.48  
عبداهلل أحمد محمد عبدالعزيز الكامل 97.67  
عبداهلل خالد بكر داود العبداهلل 86.87  
عبداهلل خالد سيف العدواني 87.16  
عبداهلل عادل شهيد عيسى 91.44  
عبداهلل عبدالعزيز أحمد الهبدان 85.19  
عبداهلل علي جمعان العازمي 71.8  
عبدالهادي محمد عايض العجمي 90.82  
عبدالوهاب هشام فهد الشايجى 87.2  
عبدالرحمن عبداهلل خليفة العربيد 87.29  
عبدالعزيز خالد حنيتم العازمي 88.07  
عبدالعزيز سعود الفي املطيري 90.02  
عبداللطيف خميس محمد اخلميس 80.14  
عبداهلل إبراهيم عبداهلل البناي 90.83  
عبداهلل حسني نايف الهاجري 85.62  
عبداهلل عدنان عيسى موسى 81.62  
عبداهلل نواف عبداهلل العوضي 88.05  
عبداهلل هشام فهد الشايجي 92.74  
عثمان حمد محمد أحمد 80.67  
علي جاسم محمد احملمد 79.76  
علي طالب اسماعيل كرم أحمد 87.94  
علي عبداهلل عبدالرسول املويل 80.56  
علي فوزي محمد كرم 86.74  
علي محمد خليل علي 84.56  
علي يوسف سويد القالف 78.5  
عمر علي أحمد القبندي 94  
عيد جراح عيد الشبو 84.11  
عيسى أحمد علي العلي 84.64  
غازي فيصل غازي الفضلي 91.94  
غازي فيصل غازي اللميع 94.03  
غازي فيصل هبر الشمري 92.27  
غامن سعد غامن العماني 83.77  
فارس صالح ابداح العازمي 92.14  
فايز أحمد عاصي الشمري 89.78  
فهد جاسم محمد السيفي 81.88  
فهد حمد مناور املطيري 95.39  
فهد راشد عبدالهادي الدوسري 86.81  
فهد راشد فهد احلربي 92.45  
فهد طالل فهيد الدوسري 90.36  
فهد محمد عبداهلل املعضادي 95.15  
فهد مساعد سعد الرشيدي 85.64  
فهيد سعد ناصر العجمي 75.16  
فواز رباح مزيد العتيبي 82.08  
فيصل بدر مبارك القحطاني 88.85  
فيصل عدنان فيصل احلقان 87.85  
قاسم ثامر محمد علي 77.95  
قيس عبداهلل العزي الشيخ 98.97  
مبارك محمد عبداهلل الكدادى 79.07  
مترك عبداهلل مانع العجمي 79.12  
محسن خالد عبدالشمري 67.1  
محمد أحمد بالل بشير 93.3  
محمد أحمد محمد املشوح 70.38  
محمد جمعان راشد احلضينه 70.56  
محمد جواد جاسم صالح اجلدي 85.6  
محمد حسني علي احملميد 78.41  
محمد حسني محمد القحطاني 92.22  
محمد خرصان هادي العجمي 89.34  
محمد طارق محمد عربي سالمة 99.39  
محمد علي فهد العجمي 79.22  
محمد فوزي محمد كرم 94.11  
محمد كمال محمد عرول 99.22  
محمد محسن بندر السلمان 88.31  
مساعد مشعان كامل الفضلي 84.02  
مشعل محمد مفرح القصبا 79.49  
مصعب محمد عبدالعزيز عبدالرحمن 75.4  
معاذ خالــد عبدالرحمــن عبدالرحيم أحمد   

الكندري 95.94
مهدي عبداهلل ذيب العجمي 83.47  
ناصر بدر عيد بن عيد 90.4  
ناصر حسن بطي العتيبي 95.16  
ناصر ناهض ناصر العجمي 84.15  
ناهض محمد سلطان السهلي 90.54  
وليد سامي مهدي الشمري 88.05  
يوسف كاظم محمد اخلياط 90.92  
يوسف محمد مرزوق العازمي 88.45  

 خالده بنت األسود الثانوية للبنات 

أحالم كامل فاضل علوان 96.06  
أوراد أحمد مبارك الشالش العازمي 96.36  

أوراد طالل أحمد الهالل 87.68  
آيه مشعل عبداهلل صالح 88.86  
البتول محمد كاظم درويش 92.25  
الشيماء خالد محمد راشد 90.86  
الشيماء محمد فالح اجلويسرى 82.59  
العنود زيد عبدالهادي مبارك احلوري 98.98  
بتول مبارك فهد العازمي 97.87  
جنان خالد حسن الدوخى 93.39  
جوري حسني فهد العازمي 88.95  
جوري فهد عبداهلل العازمي 94.82  
جوري منصور عبداحملسن العتيبي 90.52  
حنان عادل سعود احمليلبى 78.94  
خديجة هاني عبداهلل دعبل 95.82  
داليا جاسم محمد الربيعان 77.46  
دانة أحمد سعيد جمعة 94.51  
دانة حامد راشد الهدية العازمي 96.87  
دانة عبداهلل مذكور حسني 96.33  
دانة علي مبارك الونده العازمي 86.11  
دانة محمد مساعد املدعج 92.61  
دالل راشد حمد العازمي 96.32  
دالل علي سعود الصويلح 93.13  
دميه عزران حمد الصبحان 80.89  
دميه محمد صبحى الصويلح العازمي 78.99  
رتاج فيصل مساعد الرويح 89.84  
رغد حمود خليفة العازمي 99.81  
رغد علي جاسم محمد رضي 92.24  
روزان جهاد أحمد البرعي 95.89  
ريان سامي صالح بوغيس 98.63  
رمي طالل عيد مثيب 88.25  
سارة صالح علي شرار اخلتالن 98.53  
سلمى أحمد حسني العازمي 99.03  
سلمى فيصل مرزوق العميره 92.68  
شهد خالد رشيد الشحومي 96.58  
شهد خالد يعقوب البلوشي 79.52  
شهد طالل مجرن املجرن 95.59  
عائشة عبداهلل هزاع العازمي 91.95  
عائشة فيصل محمد احلبيني العازمي 96.48  
عائشة وليد أحمد املجرن 84.35  
غادة سالم مروي الهدية 94.44  
فاطمة أحمد علي باكرا 93.59  
فاطمة جاسم اسحق أتش 85.53  
فاطمة حسني عبدالرحمن القطان 70.2  
فاطمة صالح جديع صعفاق العازمي 96.51  
فاطمة محمد فهد اجلافور العازمي 70.38  
فاطمة مهدي خليفة رحيم 96.85  
فاطمة هاني علي اجلدي 84.95  
فاطمة يوسف سيف الصابري 88.16  
فاطمة يوسف فالح العازمي 87.93  
فجر عدنان مساعد املجرن 72.36  
فدك الزهراء حامد رضا علي حسن 78.91  
فرح أحمد حسني احلديبى 91.15  
فرح صالح مرزوق غامن الغوينم 85.79  
فرح طارق راشد احمليلبي 99.09  
فرح مبارك محمد الهولي العازمي 99.3  
كوثر عبداهلل فاضل عبدالرضا 97.87  
لولوة مشعل سالم االصفر 92.76  
لولوة يوسف عبداهلل مطيران العازمي 94.82  
مرمي بدر عبداهلل العازمي 90.31  
مرمي طالل عبدالهادي اجلبعه 91.48  
مرمي عبداحلكيم وسمي الوسمي 79.05  
مرمي محمد خليفة االصفر 90.03  
مزون خالد عبداهلل اجلبيالن 85.53  
منار أحمد سعد الغريب 96.27  
منار محمد مسفر الغربه 89.95  
منال أحمد مبارك العليوى 96.99  
مناي محمد راشد اخلرافى 90.15  
مها جزاع فليح الصويلح 91.09  
مها حمد محمد العازمي 98  
مي سعد صالح العازمي 82.59  
نرجس شهاب عبداهلل جوهر 94.57  
نرجس يحيى قمبر آل جعفر 94.77  
نور عادل محمد البحراني 97.6  
نورا فهد راشد العازمي 96.1  
نورة فيصل راشد شنيتر 89.99  
نورية محمد حسن اجليران 86.22  
هاجر سالم عبداهلل وسمي 96.19  
هاجر صالح حمود الهران 97.15  
هاجر عدنان مساعد املجرن 73.92  
هاجر محمد سالم الهولي 92.59  
هديل علي عبدالرحمن الكندري 93.4  
هال مشعل حمود احلماد 96.43  
هيا محمد عبدالهادي اجلبعه 93.08  
وجد بدر سالم اخلتالن 93.18  

 خديجة بنت الزبير الثانوية للبنات 

أريام طالل مطلق الشهري 91.69  
أسماء حمد دخني العدواني 95.08  
أصايل نايف عبدالشمري 99.08  
أفراح صالح قطيم طماح املطيري 95.98  
ادل حسني محمد محمد 98.7  
أفراح فيصل حمد خلف  الفريح 98.14  
اجلود مشعل حمود املطيري 96.92  
امل فؤاد اوزكايا 90.91  
بسمله مدحت مصطفى الشباسى 97.68  
جنان حمد شباب املطيري 89.25  
جنى فالح حجاب املطيري 96.49  
جود ابجاد دخيل عايد املطيري 87.42  
حصة حمود سليمان حمود محمد الطريفي   

96.72
حصة راشد عبدالواحد السدره 85.54  
حور خالد شليل العتيبي 99.66  
خيال شجاع عوض ضاحي مطر 91.46  
دانة خالد مطر معتق املطيري 97.97  
دميه محمد دخني عبداهلل العدواني 98.9  
رتاج تريحيب علي املطيري 95.35  
رغد محمد مرزوق مبارك 88.17  
روان وليد محمد أحمد السيد 99.54  
ريان حسني حميد املطيري 95.49  
رمي خالد محمد صافي 95.81  
رمي سالم ناشي جديع العنزي 94.68  
رميا ثويني عموش املطيري 90.7  
سارة نبيل مصطفى عبدالغني 98.88  
سارة أحمد دعيج الديحاني 81.73  
سارة أحمد عبداهلل العدواني 91.5  
سلمى علي السيد علي الشربيني 99.65  
شهد أحمد محمد طه 98.8  
شــهد بــدر محمد مانــع مرزوق الشــالحي   

املطيري 97.1
شهد يونس عوض فهد مزيد املطيري 86.67  
شوق بدر راشد الزعبي 88.57  
شيخة راشد عبداهلل الزعبي 71.78  
شيخة ناصر مطلق احلسيان 88.75  
شيخة نواف حسني املطيري 89.01  
شيماء محمد خليفة حسني 97.21  
شيهانه ناصر شجاع العتيبي 84.42  
طيف مشعل باني تركي املطيري 82.06  
عابده مشعل حمود اجلحيدلي 98.86  
عالية متلع محمد متعب الرشيدي 98.01  
عذوب عبداهلل علي املطيري 96.43  
علياء كرم محمود السيد 98.71  
فاطمة حسني خالد سعد املطيري 94.64  
فاطمة سعد محمد النمالن 94.91  
فاطمة صالح سليمان اجلريد 77.21  
فاطمة طالل راوي العنزي 98.01  
فاطمة ماجد عبدالرحمن املطيري 93.73  
فايزة فواز حمد املري 95.82  
فوز سعد عبداهلل هدروس 90.71  

لطيفة بدر مخلد املطيري 91.13  
ليان جزاع سلمان السويط 80.48  
مرمي إبراهيم محمد جاد 97.49  
مــرمي صالــح مرعي صالــح مرعي راشــد   

احليان 97.37
مرمي عبدالعزيز حمود محمد الزعبي 92.45  
مرمي عبداهلل محسن العتيبي 75.27  
مرمي الفي مزيد الشمري 91.29  
مرمي مطلق هويدي املطيري 86.71  
مشايخ زايد حمد الرشيدي 86.87  
معالي ثامر ردن ثامر املطيري 98.55  
مناير مطلق حنس العتيبي 98.12  
منى مشاري عجاج الشمري 79.24  
منيرة بدر فاضل العنزي 82.32  
مها طماح بداح املطيري 80  
نايا علي جميل صويلح 75.15  
ندى حامد ناصر الرشيدي 91.95  
ندى حسني حمود الشبلي 98.27  
ندين خالد عبدالنعيم امني 97.53  
نرجس أحمد جحيل فرج فرحان 95.03  
نور أحمد عبداهلل السعد 84.83  
نور محمود سامي علي السيد 99.77  
نور نواف عوض الشريفي 66.03  
نورا علي حســني شمروخ محارب املطيري   

89.38
نورا ماجد كنعان املطيري 93.48  
نوف حمدان صنهات الديحاني 92.54  
نوف محسن قطيم طماح املطيري 98.5  
هاجر سلمان حمود املطيري 93.72  
هند أحمد محمد عبيد املطيري 81.5  
ياسمني يحيي كامل محمد محمد رشدان 99.69  

 درة الهاشمية الثانوية للبنات 

أريام خالد سليم الضويحي 71.03  
أريج عبداهلل فهيد املطيري 68.21  
أسيل حسن نايف عشيان 96.45  
أسيل مشرف فايح املطيري 88.98  
أشواق فالح زقم الظفيري 90.58  
أفنان عيسى ناصر الظفيري 96.3  
أنوار فهد ثواب العدواني 82.69  
ارياف فيصل خالد الدلح 97.54  
اشواق مشاري محمد املطيري 95.42  
اجلوري حسني مجبل املطيري 91.75  
اجلوري عبداهلل رشيد العازمي 74.88  
الدانة سعد محمد الرشيدي 99.11  
املاسه محمد مانع الديحاني 86.2  
املاسه مخلد زايد املطيري 83.93  
اماني عبدالوهاب صعيقر املطيري 92.64  
اوراد تركي عبداهلل الهاجري 69.13  
إميان متعب جزا احلربي 90.28  
بدرية هادي حمدان الرشيدي 87.44  
بشرى صنت محمد املطيري 85.37  
تهاني مجبل عوض مجبل 93.95  
جنان خالد فهيد املطيري 90.59  
حصة سعد سعدون الركيبي 96.65  
حصة صالح خلف الرشيدي 92.98  
دانة جايز مسحل املطيري 93.91  
دانة جمال هادي الرشيدي 89.32  
دانة عبداهلل ضبيب الرشيدي 90.73  
دانة ناصر فرحان العنزي 91.13  
دمية مشعل مطلق املطيري 81.76  
دميه سعد راشد الديحاني 92.43  
رتاج ثامر عماش مسعود 80.08  
رتاج حامد موهج الشالحي 90.7  
رتاج صباح سلطان اخلالدي 83.2  
رغد عبداهلل صالح الهاجري 86.24  
رقية مجبل ضحوي املطيري 97.94  
رهف سالم عوض احلربي 90.76  
رهف شهاب أحمد عبداهلل القومانى 82.37  
روان بطحي فرحان الرشيدي 98.02  
روان فيصل زيد احلافظ 73.72  
رمي بدر عادى اخلالدي 97.22  
رمي حمود عويد العنزي 84.85  
رمي عادل فالح اخلشاب 78.2  
رميا عبداهلل منور املطيري 92.08  
سارة بندر عيسى املطيري 94.55  
سارة خالد حسني العدواني 90.9  
سارة خالد حميد الرشيدي 76.79  
سارة عادل بركة الشالحي 83.52  
سارة فهد نايف الرشيدي 75.04  
سارة محمد غنيم العنقودى 94.95  
سهام أحمد عايف العنزي 99.76  
شرويت أحمد عبداللطيف عوض 97.35  
شريفة طلق مطلق الرشيدي 92.77  
شهد طالل علي العنزي 83.92  
شهد عبداهلل هزاع العتيبي 91.8  
شيخة علي عبدالرحمن املطيري 84.02  
شيخة ناصر عادي نهار 97.27  
عائشة سند شداد الرشيدي 82.94  
عالية يعقوب عيسى يعقوب 80.56  
غرام منيف عبداهلل الرشيدي 93.71  
غال احلميدي مشاع الديحاني 95.06  
غال ماجد عبداهلل العتيبي 82.51  
فاطمة عبداهلل مطنى الفضلي 95.44  
فرح سعد مطر الرشيدي 92.83  
فرح مطلق هزاع املطيري 95.83  
فوز بندر احلميدي الرشيدي 91.65  
في بدر عشوي فرحان 86.47  
قماشه ناصر عباس خليل 95.37  
لطيفة ثامر فهيد املطيري 78.98  
ليان بدر هادي املطيري 69.54  
مثايل عباس محمد املطيري 76.77  
مرمي طالل عبداهلل احمليميد 92.48  
مرمي مقبل منصور الرشيدي 74.71  
مشاعل محمد فالح املطيري 80.34  
منار سالم مروى الشمري 92.01  
منيا علي صياح الرشيدي 93.17  
منيرة سعد نايف املطيري 86.98  
منيرة عيد محمد الرشيدي 95.64  
مها بداي محمد املطيري 99.04  
مها زبن مزبن املطيري 85.47  
مها مساعد حميد الرشيدي 87.68  
مي غريب محمد املطيري 90.91  
نورة مجول بجاد العتيبي 82.13  
نوف بندر غالب املطيري 98.85  
نوف نواف عياد الرشيدي 85.56  
هديل بدر عبيد العتيبي 93.17  
هال صالح خالد املطيري 98.28  
وجدان مدب نومان الظفيري 90.03  
وجن محمد عشوان كردوش 83.97  
ياسمني نواف فهيد السويط 85.16  

 دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنني 

أحمد خالد فالح العازمي 92.18  
أحمد شالح هدروس الرشيدي 95.74  
أحمد محمد أحمد زبيران 77.75  
أحمد مراد حميد جاسم 97.52  
إبراهيم شايع إبراهيم املاجد 80.84  
ادريس أمين علي ادريس 84.58  
أسامة محمد أحمد يوسف 95.69  
بدر فهد سليم العازمي 85.23  
حمد عبداهلل اسماعيل جاسم 83.94  
حمد فالح شداد املطيري 85.39  
خالد ضيدان محمد السبيعي 94.59  
خليفة محمد خليفة العازمي 83.1  
سالم أحمد سالم املسعودي 78.08  
سالم علي شباب احلربي 75.16  

سالم مساعد سالم العدواني 89.74  
سالم ناصر سلطان اجلوير 79.69  
سعود اسحق عبدالرحيم الكندري 73.25  
سعود جابر محمد الكندري 73.07  
سند محمد علي الشطي 86.54  
شريعان أنور شبيب الشريعان 99.83  
ضاري مشعل فرحان الشمري 95.36  
عايد أحمد فهد العازمي 86.08  
عبدالعزيز إبراهيم حنون الشمري 91  
عبدالعزيز سعود سعد احلمدان العازمي 85.71  
عبدالعزيز عبداهلل حنيتم العازمي 93.7  
عبداهلل أحمد محمد الرشيدي 83.93  
عبداهلل راشد سالم الهاجري 91.34  
عبداهلل مروان عبدالعزيز القطان 96.15  
عبداهلل مشعل عبداهلل العتيبي 95.86  
عبداحملسن عبداملجيد علي السراج 70.78  
عبدالرحمــن داود عبداجلبــار أحمــد روح   

الدين 77.35
عبداهلل محمد عبداهلل العباسي 86.57  
عبدالوهاب بدر شهاب حسن 87.11  
عثمان يوسف دغيمان املطيري 72.29  
عقيل خالد حميد نيروز 72.33  
علي أحمد عابر الشمري 88.68  
علي جمال مساعد العازمي 97.94  
علي مشعل علي محمد 81.06  
علي ناصر عبداهلل عساكره 91.07  
عمر جزيل حمدان الشمري 92.81  
عيد سعود عيد العويهان 86.37  
فهد إبراهيم محيا الرشيدي 75.77  
فهد تركي فهد الهاجري 77.54  
فهد عبداهلل مفرج العجمي 87.85  
فهد علي فهد السهلي 83.73  
فواز حمود صالح العازمي 80.02  
فيصل نواف فهد الدوسري 86.21  
كرمي عبدالعظيم رشاد محمد 92.47  
محمد إبراهيم بدر العتيبي 88.59  
محمد حسن طالب شهابى 80.61  
محمد طارق محمد انور علي 89.26  
محمد فايز علي احلرز 71.99  
محمد محسن سالم العجمي 89.12  
مرزوق سيف مرزوق اخلتالن 79.52  
مساعد علي إبراهيم الكندري 89.66  
مشاري خالد عثمان العثمان 95.1  
ناصر طارق أمير العطار 83.83  
ناصر متعب محمد العتيبي 92.68  
ناصر محمد عبداهلل العنزي 72.43  
نواف نايف مرجي العنزي 93.58  
ياسني عبدالوهاب حسن احلبابي 86.27  
يوسف عادل محمد املتروك 90.71  
يوسف محمد علي الكندري 91.59  

 رزينة الثانوية للبنات 

أبرار فايز مسفر احليان 97.16  
أرجوان فيصل شفاقة العنزي 92.81  
أرياف بدر نداء الديحاني 83.79  
استبرق فالح هالل املطيري 86.17  
اجلازي فهد مانع احليان 88.48  
اجلوري خلف منور العارضى 98.77  
اجلوري فالح راشد املطيري 88.31  
انوار أحمد خليفة بن فهد 92.6  
جوري خليفة دهيسان بو شيبة 96.74  
حصة فايز محمد السميران 91.6  
حال خالد عوض الدويخ 81.19  
حور غنيم فهد املطيري 93.98  
دانة بدر محمد الديحاني 91.47  
دانة بدر مرزوق املطيري 94.55  
دانة خضير مرزوق املطيري 96.48  
دالل زيد عايض الشالحي 68.14  
دميا سريحي مزيد السريحي 71.38  
دميا مزيد محمد الرخيمى 89.58  
ذكرى فيصل سالم الشمري 82.31  
رتاج خالد سالم عبدالهادي 87.35  
رغد فيصل بندر الدويش 98.3  
رناد سلطان عايد املطيري 95.15  
روان حمود جريو الزعبي 91.25  
روان عبداهلل عيد عبداهلل 84.4  
رمياس عبدالعزيز سهل املطيري 97.35  
ريناد أحمد خلف املطيري 99.22  
ريناد مسعد أحمد شوشه 98.7  
سارة اصبيح عيد العدواني 78.93  
سارة سلطان واصل املطيري 90.93  
سارة فيصل علوش املطيري 94.51  
سبأ علي حسني احلميدي املطيري 82.96  
سره علي سالم املطيري 89.09  
سلمى عبداهلل فالح املطيري 97.27  
شعاع عبداهلل قرينيص الديحاني 91.25  
شمس عمار ناهى الفضلي 97.95  
شهد سعد مبارك معطش فالح الهطالني 85.15  
طفلة يوسف هزاع اجلدعان 91.7  
عائشة حمود محمد املطيري 80.36  
عائشة راشد حمود مكمخ 89.56  
عالية خلف عبدالهادي الزعبي 99.53  
عبير علي هزاع املطيري 87.86  
غالية عطا اهلل محمد املطيري 87.31  
غزالن جمعان سالم الدوسري 82.83  
غند منر عيد املطيري 91.12  
فاطمة حجاب سعود العجمي 87.74  
فاطمة عبداهلل طنف املطيري 91.56  
فاطمة مروى حمد العدواني 80.35  
فجر حمد سعود املطيري 75.29  
فرح زبن ملفي املطيري 98.93  
فوز أحمد صقر امليموني 99.48  
فوز خالد عبداهلل الديحاني 98.27  
فوز عبيد ملهي املطيري 89.27  
فوز فايز منوخ البديني 89.24  
كوثر محمود أكبر محمد 98.12  
مرمي عبدالعزيز خالد املطيري 91.98  
مرمي عبداهلل محمد أحمد 87.12  
مرمي فراج عبداهلل الزعبي 93.54  
مزون رجا ادغيم الديحاني 98.99  
مشاعل مفرح عواض املطيري 90.75  
منار فايز عقلة العنزي 94.07  
منار نزال نداء املطيري 95.11  
منيرة خالد محمد الديحاني 96.86  
منيرة ماجد غازي املطيري 86.86  
مها سلمان سالم املطيري 83.55  
نور محمد ملفي املطيري 83.07  
نور مشعل الفي املطيري 86.1  
نورة عبداهلل غالب ثويني 79.93  
نورة عبدالرحمن ناصر احليان 92.72  
نورة غازي خالد املطيري 90.32  
نورة ناصر غالب املطيري 93.78  
هتون ناصر عيد املطيري 71.12  
هيا ثامر متعب الهذال 96.44  
هيا خالد خليف ابوعدل 75.23  
وجدان ناصر حمود املطيري 73.54  
وضحة مبارك الفي املطيري 85.63  

 ريطة بنت احلارث الثانوية بنات 

أروى عبداللطيف علي العيسى 83.32  
أروى فهيد عاصي الظفيري 89.71  
أروى ممدوح سالم احلربي 90.98  
أريام نواف حمود الشمري 83.48  
أريام نواف مراجى العنزي 92.64  
أصايل سعد مطر العازمي 86.35  
أفنان عواد فالح العنزي 90.5  
آالء خالد دريول الشمري 90.79  

آالء علي ضيف اهلل العنزي 75.84  
آالء عواد مشلح العنزي 93.35  
أملاس نايف سعد املطيري 96.91  
أماني محمد مطر املطيري 91.96  
أمثال سالم مطشر العنزي 87.23  
أميرة بندر مطير البذالي 93.64  
أمينة مطلق عوض احلسيني 88.35  
أوراد غازي سالم املطرفي العنزي 85.72  
أوراد فالح مناور العنزي 94.09  
أوراد مشعل فرج العنزي 85.68  
ابتسام محمد مفرح الهاجري 89.78  
أبرار عزيز عطية شالش 97.55  
استبرق حمود سطم الشمري 83.23  
االء جمال حسن مهدي حسن 98.91  
البندري خالد صالح العتيبي 88.23  
البندري ناصر صحن املطيري 93.34  
اجلازي بندر مجول املطيري 93.72  
اجلوهره أحمد مجبل الشمري 74.5  
العنود فيصل محمد العنزي 83.33  
الغالية فارس عايد العنزي 83.1  
اليمامه عبداللطيف حرير الظفيري 91.34  
امل عودة زهيان الظفيري 79.45  
أميرة خالد محمود علي 96.83  
انوار خالد محمد العنزي 92.03  
إميان حامد فيصل ثويني العنزي 93.51  
بدرية بندر مطرود الشمري 93.26  
بدرية غازي محمد الهاملى 96.65  
بدور صالح محمد الشمري 97.15  
بيان عوض محمد مرعى 98.48  
تباشير نايف شعالن الشعالن 95.44  
ترف محمد عيد الرشيدي 96.43  
تقى ياسر السيد عبدالعال 99.38  
جنان سعود محسن عبدعمر 71.66  
جنان سليمان حبيب الرحيلي 97.8  
جود محمد عوض العنزي 80.63  
جورى صالح عقاب الشمري 88.66  
جوزه راكان ردن املطيري 97.12  
حنني حمود عابر العنزي 96.32  
حوزه مطلق عوض احلسيني 72.5  
خزنة عادل شافي فرحان 71.88  
خلود سعود خلف املطيري 89.44  
خلود فارس نشار اخلالدي 82.6  
دارين نايف فليح الصليلي 95.63  
دانة سالم داود الشمري 99.1  
دانة عبدالعزيز إبراهيم الشمري 98.11  
دانة فايز زيدان صباح 86.11  
دانة ناصر راضي العنزي 78.57  
دالل خالد عبداهلل الشمري 95.75  
دميا فالح حسن العنزي 99.09  
رتاج أحمد الفي الصليلي 88.67  
رتاج فهد خليف العنزي 95.45  
رشا جابر خلف الشمري 89.43  
رغد عذال صالح العاكول 99.09  
رغد محمد حميد الرشيدي 97.21  
رناد الفي دعسان البرازي 82.35  
رهف مجبل ظاهر مشهور السعيدي 98.48  
ريان فهد مساعد ناصر 94.97  
ريانه سعد ثامر املطيري 91.41  
رمي بدر ناصر العجمي 85.63  
رمي جمال صالح الضفيري 81.91  
رمي خالد صالح العتيبي 74.59  
رمي علي محمد العجمي 83  
رمي فرحان حميد الشمري 82.9  
رمي فهد غازي الرشيدي 85.72  
رمي فهد محمد العنزي 94.97  
رمي محسن مطلق املطيري 84.72  
رمي محمد خليل العنزي 82.35  
رمي نافع عبدالرحمن املطيري 83.84  
رمياس نزال محسن الظفيري 85.26  
ريناد سلطان فريحان الشمري 98.31  
زينب عدنان روضان الشمري 82.87  
زينب محمد سالم العلي الظفيري 94.91  
سارة إبراهيم زايد احلربي 95.89  
سارة تركي حمد العنزي 92.69  
سارة خالد سعود اجلبلى 91.11  
سارة خالد محسن املطيري 91.11  
سارة سالم عبداحملسن الشمري 82.78  
سارة سعد ذياب درويش 96.8  
سارة عمر عبداهلل احلصينان 94.27  
سارة مرضي سلمان اجلنفاوي 84.87  
سارة ناصر شويش الشمري 80.14  
سبأ سعد عايد العنزي 79.48  
سجى خليل مطلق العجمي 93.66  
سلمى متروك مجبل العنزي 71.73  
سندس سلمان فالح سلمان العنزي 72.89  
سهام محمد صياح املطيري 78.46  
شاهه خالد سميان الفضلي 77.46  
شمس أحمد نبيل الشبراوي 99.51  
شهد فهد حميد عجيمي 97.76  
شوق ثامر مخلف العنزي 95.03  
شوق حسني بشير الشمري 65.33  
شيخة ماجد محمد الشمري 92.68  
شيخة مطلق ناصر العنزي 98.95  
شيخة نواف مسلط العتيبي 98.14  
شيخة هواري إبراهيم اخلالدي 95.02  
شيماء مبارك ضاحي اخلالدي 79.35  
صبا رضوان فياض العنزي 96.1  
طيبة سالمة صعفك العنزي 97.21  
طيف ناصر محمد الفيله 84.97  
ظالل عبدالرحمن زكريا 91.42  
عائشة إبراهيم مطلق العنزي 73.41  
عائشة حسني علي القحطاني 85.49  
عائشة شهاب أحمد الظفيري 81.23  
عائشة عبدالرحمن مهيدي البذالي 82.12  
عالية شجاع سليمان املطيري 77.56  
عالية محسن حميدي احلربي 91.57  
عروب طريف شقير املطيري 86.74  
عليا عبداهلل عبدالرحمن العساكر 90.35  
غادة حمود محمد الهاملى 88.9  
غادة الفي خلف البرازي 76.39  
غالية حمدان هادي جاراهلل 88  
غدير غازي حمود الظفيري 88.74  
غزالن عبدالعزيز غنيم السعيدي 94.95  
غال عبدالرحمن مجهول املطيري 79.31  
غال عبداهلل صالح العنزي 93.7  
غال يوسف مجبل العنزي 94.73  
غنى فايز عبدالرحمن الشمري 83.58  
فاطمة خالد رفيس الهاجري 85.74  
فاطمة فهد حامد العنزي 98.12  
فاطمة فهد حمد احلبشي 91.16  
فاطمة فهد مسلط العتيبي 89.4  
فاطمة محمد قصر الشمري 88.17  
فاطمة مهدي نايف محمد سلطان 78.89  
فتون عطا اهلل خضير املطيري 96.87  
فجر عبداهلل مهيل العنزي 88.45  
فجر ملفي مطيع العنزي 97.15  
فوز سعود همالن السهلي 89.65  
فوز سلمان غامن الغامن 94.73  
فوز غالب ضحوي الظفيري 92.64  
لطيفة خالد سليمان السعيد 97.24  
ملى فهد الفي العنزي 89.33  
لولوة فالح علي احلجرف 74.67  
مراحب محمد عبداهلل بن سعيد 78.64  
مروه مرزوق عبداهلل الشمري 83.47  
مرمي أحمد فوزي ابوعوف 97.02  
مرمي حماد فراج العوام 87.29  
مرمي حمود ماضي العازمي 95.31  
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مرمي سليمان محمد الشمري 86.45  
مرمي عبداحلكيم سلمان كريدي 97.4  
مرمي عبدالعزيز مطلق العازمي 96.23  
مرمي فهد حميم العنزي 98.37  
مشاعل زيد فرحان الشمري 95.9  
منى سالم زيد خالد الشمري 83.96  
منيرة النوري جعيثن الشمري 96.94  
منيرة بدر سعيد العنزي 84.4  
منيرة محمد مانع العجمي 85.96  
مها بدر محمد العتيبي 87.7  
مها عبدالعزيز سعود رباح العنزي 88.59  
مها مرضي مليح السرحان 78.77  
موضي فهد نايف العنزي 84.94  
نادية سالم هليل الظفيري 75.56  
نور راشد عبداهلل املطيري 88.29  
نور نايف ممدوح الشمري 86.12  
نورة فهد عاصي الظفيري 87.65  
نورة منصور غريب احلربي 82.41  
نوف عبدالعزيز سعود العنزي 74.24  
نيروز عبداهلل خالد العويهان 97.6  
هاجر بندر فالح الشمري 98.01  
هاجر علي مطر املطيري 98.83  
هديل عوض عيد الرشيدي 96.65  
هديل مبارك محمد املطيري 95.48  
هال سيف عوض املطيري 93.52  
هنوف فيصل غنيم السعيدي 96.33  
هيا فيصل غالب احلربي 96.38  
ورود مرزوق مفلح الرشيدي 96.02  
وسن أحمد حميد العنزي 81.63  
وسن عناد خلف العنزي 84.39  

 زينب بنت محمد بن عبداهلل الثانوية للبنات 

أثير نايف غازي احلربي 93.23  
أحرار غنيم سعود املاجدي 83.32  
أريام ناصر عويد العنزي 96.29  
أسماء عبيداهلل طليحان راشد الرشيدي 76.68  
أفراح نصار عزاره الضفيري 92.83  
أمثال صالح مريخان شالش 96.09  
أميرة أحمد محمد السعيد عبدالهادي 99.73  
أبرار مسفر عوض حمود 92.01  
أسماء ناصر صالح احلذيفي احلسيني 94.3  
اجلود عبداهلل محمد العوشز 92.27  
اجلوهره سالم عيد العنزي 91.46  
ألطاف سعد شويت السعيدي 96.75  
الهنوف مشعان سند الشمري 97.66  
إميان عيد سالم الشمري 99.03  
بشاير فالح عايف العازمي 90.25  
تقي حسني محمد الببالوي 97.1  
حور خالد حمدان العنزي 95.21  

خلود خالد زعل الظفيري 95.66  
خوله أحمد مطلق الهاجري 96.64  
دانة باسم داود عاشور 88.6  
دانة مطلق مخلف الشمري 82.23  
دالل مفرح سعود باني 87.64  
دمي ناصي مطير احلريجي 88.24  
ذهب حميد سليمان الشمري 96.24  
رتاج فيصل فالح احلربي 88.04  
رتاج مضحى حامد العنزي 84.82  
رزان عصيب مناور العنزي 89.88  
رغد حمود إبراهيم العنزي 82.08  
رغد نواف فرحان الشمري 76.96  
رناد خليفة صويلح املاجدي 97.75  
روان صقر زبن عماش الشمري 97.76  
ريان جابر فهاد شنوف 85.93  
رمي سعد ماطر الشمري 95.2  
رمي ضويحي احبيب الفضلي 82.89  
رمي محسن عيادة العنزي 94.88  
رمياس ثاني زامل العنزي 95  
رمياس علي سهيل العنزي 85.09  
رمياس محمد مبارك الشمري 83.21  
زينب فالح مبارك الصلبي 87.21  
سارة حمود حمد الفضلي 81.21  
سارة سعد فارس الظفيري 90.82  
سارة مزيد عوض املطيري 91.72  
سارة مشعل حمد مطلق حمد 93.13  
شهد سالم محسن احلربي 89.72  
شهد فياض ضيف اهلل العنزي 89.6  
شيخة مشعل الشنيفى الظفيري 95.96  
ضحى أحمد شهاب الفضلي 92.73  
ضحى عبداهلل فالح العازمي 89.02  
ضحى وليد عبداهلل العنزي 92.59  
عائشة سعود مطلق الضفيري 86.18  
عائشة صالح جزوى العازمي 92.37  
عالية صالل فارس املطيري 83.54  
عالية وسمي ونس الشمري 93.37  
عبير كاسب محمد اخلالدي 80.25  
عذوب فرحان تركي سالم 95.06  
غادة فالح فهيد ابوفاس 79.68  
غدير كاسب محمد اخلالدي 73.81  
غدير نواف مناور جاسم 84.94  
غزالن طارق عبدالرحمن العنزي 84.83  
غال دلي عايد الظفيري 96.03  
فاتن سعود فهيد الشمري 84.52  
فجر فهد قبيالن الشمري 97.84  
فجر فيصل عزيز السعيدي 98.22  
فجر وليد سامي محمد 89.49  
لطيفة نعمان مهيهى نعمان 90.02  
لولوة مساعد حسن العنزي 96.64  

ليلى غازي جابر الشمري 91.04  
مروه مرزوق عطية الظفيري 86.42  
مرمي سند ناصر املطيري 96.8  
مرمي فرحان محمد املسعودي الشمري 98.46  
مرمي مجهول عناد السليماني 84  
مضاوي حامد عبيد الشمري 94.47  
منى وخيضر عبدالعزيز الهاجري 96.34  
منيرة جابر علي العنزي 95.87  
منيرة عبداهلل محمد احلسيني 87.81  
مها سويلم ثويني العنزي 86.47  
مها عبدالعزيز نايف العنزي 97.54  
مها عبدالكرمي سعود الظفيري 92.26  
نورة حمدان محمد الشمري 98.74  
نورة عصام عامر الفضلي 88.27  
نورة علي محسن احلربي 88.03  
نورة فهد حسني احلربي 92.51  
نورة محسن فيصل العجمي 97.8  
هاجر باني حامد السليماني 83.44  
هاجر طالل حميد محمد 91.58  
هديل بدر محمد الشمري 95.39  
هديل محمد فالح الشمري 89.77  
هند فهد قبيالن الشمري 98.18  
هيا محمد مشوح احلسيني 96.44  
وحش سعود فاحس العنزي 94.35  
وضحة أحمد عيد احلربي 94.87  
وضحى وخيضر عبدالعزيز الهاجري 92.52  
وهج محمد حجي العنزي 93.49  

 سالم املبارك الثانوية للبنني 

أحمد إبراهيم أحمد الكندري 97.84  
أحمد خالد جاسم سالم 91.48  
أحمد سامح محمود حسن 99.94  
أحمد محمود عبداالمير بنيان 99.38  
أحمد ناصر غنيم أبو عنيج 95.58  
أحمد يوسف عبدالرحمن عبدالل عبدالرحمن   

92.65
إبراهيم عادل سليمان املولي 73.63  
إبراهيم عبداهلل محمد أحمد علي 70.74  
إبراهيم محمد اوقيان حمود العازمي 94.05  
أحمد جاسم محمد رمثان العازمي 79.71  
بدر عبدالرحمن همالن عايض العتيبي 93.37  
بدر فالح فالح العازمي 90.29  
بدر محمد راشد املطيري 93.28  
بندر سلطان خليفة باني 88.15  
تركي حمد عجيل عيادة الشمري 98.11  
ثامر مجبل عبدالرحمن الدوسري 93.22  
جراح نادر عبداهلل راشد 80.12  
جعفر عبداحملسن مشاى الشمري 94.12  
حمد كمال فرحان عويد 98.93  

خالد أحمد فرحان العنزي 88.65  
خالد بدر مقعد العتيبي 93.68  
خالد جمعان اوقيان حمود ناصر 93.23  
خالد عبدالعزيز عايض املطيري 90.46  
خالد ناصر عبيد الشمري 82.49  
خالد نايف خالد جعيالن العويهان 98.33  
سالم فيصل سالم الدوسري 93.29  
سالم منصور سالم العجمي 91.13  
سعد حزام مسفر املطيري 95.63  
سعد حمد متعب حمدان املطيري 85.08  
سعود جمعان سعود الرشيدي 77.65  
سعود فهيد ناصر معجب العجمي 97.1  
سلمان سعود هادي العجمي 85.56  
صبر حمدان صبر الشمري 95.1  
صبر عايد صبر الشمري 91.32  
عبدالرحمــن محمد حســني مخيلــف حماد   

العنزي 90.49
عبدالرحمن مشعل فهيد العجمي 96.02  
عبدالرحمن نايف مبرج العازمي 93.68  
عبدالرحمــن يوســف عبدالرحمن عبداهلل   

عبدالر 88.63
عبدالعزيز خالد عبداهلل السبيعي 89.46  
عبدالعزيز فراج صالح السبيعي 84.9  
عبداهلل مانع محمد هضبان العجمي 95.91  
عبداهلل محمد عيد محمد العجمي 84.6  
عبداهلل محمد غلوم العوضي 90.72  
عبداهلل يوسف سعود عبيد العنزي 89.2  
عبدالرحمن عبداهلل عبيد املطيري 93.5  
عبدالرحمن عبيد مساعد املجرن 91.85  
عبدالرحمن محمد عزيران احلجيالن 93.16  
عبدالعزيز سامي شبيب العازمي 86.32  
عبداهلل خالد خليفة العازمي 93.26  
عبداهلل ماجد عطشان فارس 92.19  
عبداهلل مبارك سعود العجمي 90.18  
عبداهلل نواف عبداهلل احلمادي 83.85  
عالء عبدالرحمن السيد عبداجلواد علي 99.94  
علي جمعان شليويح العازمي 94.41  
علي خليل عواد عبداهلل العازمي 91.38  
علي راشد محمد املري 94.88  
علي عبداهلل محمد املري 84.69  
علي محمد عبدالهادي املري 91.75  
عمر سالم عوين العنزي 90.24  
عمر عبدالرحمن محمد عبداهلل األحمد 76.95  
عمر عبداهلل مجعد العتيبي 77.72  
عمر فهد عبدالرحمن الكندري 73.01  
عمر مبارك عبداهلل صالح املنصوري 93.14  
عمر محمد عامر سالم العجمي 79.78  
عيد عامر عيد سالم العجمي 80.11  
غامن سالم محمد عشق العجمي 86.86  

غامن فارس ضافى القحطاني 86.05  
فراج مشعل سلطان ضويحي 84.57  
فهد زويد راشد املطيري 91.45  
فهد سلطان فيحان فالح املطيري 90.1  
فهد عبداهلل فهد العتيبي 84.14  
فهد محمد مرزوق العازمي 89.17  
فهيد خالد فهيد الزعبي 88.14  
فواز أحمد محمد فهاد ابوحمادة 82.01  
فيصل صالح عبدالهادي صالح املري 92.73  
فيصل فهد زائد العتيبي 78.98  
فيصل محمد صالح العتيبي 90.35  
كمدان محمد كمدان العجمي 90.81  
كمدان ناصر كمدان العجمي 86.32  
محمد أحمد علي بريوج 97.98  
محمد أحمد سالم حسونه 99.67  
محمد أحمد سمير مشخص املطيري 84.86  
محمد أحمد محمد نافع املطيري 91.88  
محمد تركي سعود راضي الشمري 91.43  
محمد خالد عطشان فارس 86.56  
محمد خالد علي محمد الهاشمي 95.05  
محمد خالد فهيد العجمي 82.94  
محمد زيد محمد عبداهلل املطيري 79.97  
محمد سعد محمد الدوسري 93.6  
محمد صالح محمد صالح املطيري 94.76  
محمد عبداهلل جديع سعود العجمي 77.52  
محمد عبداهلل حمد هادي العجمي 89.62  
محمد علي غزاي املطيري 87.15  
محمد علي ناصر العجمي 77.88  
محمد فرحان الشحاذ 98.9  
محمد محمود عبداهلل عبداحلفيظ 99.97  
محمد مسفر مسحل دغيليب 75.74  
محمد منيف سعد العجمي 87.46  
محمد نافع محمد املطيري 88.93  
محمد هادي مهل الهاجري 95.96  
مرزوق عبداهلل مرزوق حسني احلربي 89.05  
مشاري عبدالرحمن مرزوق املطيري 90.95  
مشاري هادي محمد طرجم الهاجري 95.34  
معجب محمد معجب العتيبي 83.46  
مناحي عبدالهادي رصد العجمي 88.51  
مناحي علوش مناحي العجمي 89.89  
مناع فهد حماد حماد العجمي 90.05  
مهدي نايف علي الرشيدي 87.62  
مهيزع عايد مهيزع الشمري 80.12  
ناصر عبداهلل فدغوش الهاجري 79.57  
نافل سعد نافل العازمي 88.52  
ياسر علي حسني طالب مال 84.07  
ياسني عيسى حيدر شمس الدين 78.37  
يوسف حمد ابجاد حامد العبدلي 77.44  
يوسف فهد مساعد بداح الدوسري 78.22  

يوسف نايف محمد املسما 88.89  

 سعاد بنت سلمة الثانوية للبنات 

أجوان علي حمود املطيري 79.58  
أسماء غامن هزاع املطيري 93.1  
أسماء مشعل عايض الضفيري 86.56  
أسيل بدر فالح املطيري 76.08  
أفنان لطيف غامن الظفيري 79.6  
آالء ثامر ادغفك الشمري 97.73  
أماني ثقل سعد العجمي 99.13  
أمل سعد عبداهلل معتق 88.66  
أمل صالح فضي الرشيدي 74.66  
أميرة سعد ناصر الراشد البذالي 73.77  
أنفال سالم خلف املسباح 84.29  
أنفال صادق جواد االشوك 82.42  
أنفال طالل احلميدي احلربي 88.26  
أنوار فيصل طرقي العنزي 89.88  
أوراد جابر سالم الذايدي 85.94  
ارياف الهيلم اسود العنزي 78.84  
أسماء أحمد فريح الشمري 96.92  
اسيل علي عنيزان الرشيدي 89.8  
اطياف خالد تركي املطيري 77.97  
البندري خلف عجيل احلربي 81.24  
اجلادل محمد جاسم السبيعي 93.09  
اجلازي بدر ناصر الشمري 90.15  
اجلوري سعود منسي العنزي 92.78  
احلور فالح سندان املطيري 85.53  
العنود مشل شامان الشمري 73.51  
الغالية مساعد سالم احلمد 94.33  
الهنوف سلطان عبداهلل الرشيدي 90.97  
إميان عادل مقضب الظفيري 85.36  
بدور مبارك حمود العنزي 86.8  
بشائر بدر عوض الرشيدي 84.01  
تهاني محمد عبيد الظفيري 82.13  
جمانة أحمد كثير مانع 93.52  
جمانة عبدالرحمن سليمان العلي 95.65  
جود رويشد سعد احلربي 86.04  
حشمه بداى مسلم الرشيدي 87.74  
حصة أحمد حسني احلساوى 86.77  
حصة مبارك محمد الوسمي 88.73  
حصة متروك دعيج املطيري 85.11  
حنان عدنان خلف السعيد 85.18  
حنان ممدوح سعود العنزي 72.98  
حياه سلطان غالى العنزي 94.37  
خديجة ناصر صادق القالف 83.14  
خلود مسلم عبدالرحمن العتيبي 92.99  
دانة جبران راشد العجمي 90.05  
دانة فهد فرج صالح فرج 81.73  
دالل سليمان ثويران املاجدي 66.71  

دالل ناصر فهاد العنزي 87.61  
دميا سعد راوى العنزي 88.26  
رتاج سعود ممدوح الشمري 71.37  
رتاج صالح راشد املاص 87.83  
رتاج عايد روضان سدران 95.8  
رتاج غازي مرضى العنزي 85.68  
رتاج مبارك سلمان السعيدي 90.51  
رضيه ناجي عبداهلل الصانع 73.94  
رغد خالد مشعل العتيبي 80.26  
رغد سيف فهد العجمي 91.24  
رغد هاوى عواد عوض جمعان 94.55  
رهف حجاب سعدون الرشيدي 92.24  
روان نايف عبداهلل احلربي 96.04  
رمي تركي قاعد العتيبي 88.66  
رمي صياح نزال الشمري 72.27  
رمي طالل صالح العنزي 96.81  
رمي علي ماجد العنزي 84  
رمي الفي عوض الديحاني 81.83  
رمي محمد ناصر العنزي 77.97  
سارة بدر عيد العنزي 86.16  
سارة نواف شعالن الشعالن 83.96  
سلمى عبداهلل سعود العنزي 93.68  
سميه أحمد فريح الشمري 96.45  
سميه دغيم طعيس رويعي 92.12  
شهد أحمد شمالن العازمي 76.49  
شهد أحمد غالب املطيري 96.36  
شهد مطلق عبيسان املطيري 89.36  
شوق عبدالعزيز عودة السعيدي 92.41  
شوق محسن علي شبو 75.79  
شيخة صالح فارس العنزي 77.26  
شيخة عبدالعزيز سعد العرادة 94.37  
شيخة فهد مطلق العنزي 84.32  
صافيه هادي عيد العجمي 70.19  
ضحى خلف تركي الرشيدي 99.02  
ضحى سلطان عبدي العنزي 88.82  
عائشة فيصل حمد احلبشى 90.32  
عالية طالل ناصر مزعل 88.93  
عبير بدر محمد العنزي 84.84  
عذاري حميد فهد الظفيري 86.93  
غالية طالل الفي املطيري 78.87  
غزالن أحمد شالش الضايع 92.59  
غال أحمد كثير اخلالدي 79.29  
غال فهد فالح العنزي 84.04  
فاطمة عادل عيد العنزي 91.9  
فجر زبن محمد العنزي 89.58  
فجر مرزوق مطر املطيري 91.86  
فوز سليمان فهد احلسيني 90.99  
في إبراهيم عيد الرشيدي 71.96  
فى فيحان بجاد العتيبي 93.22  

قمراء راضي فالح الضفيري 79.56  
كوثر عباس غلوم حسني 83.66  
كوثر مصلح مجبل الرشيدي 81.8  
جلني يوسف جزاع العنزي 88.19  
لطيفة خالد ماطر هديب 98.27  
لولوة طالل صالح الشويع 71.37  
ليال متعب خلف الشمري 96.69  
مراحب سعود سالم الذايدى 88.64  
مروه صالح حسني الهاجري 85.38  
مرمي خالد كاظم االستاذ 91.43  
مرمي ماجد محمد الديحاني 94.39  
مرمي محمد عبيان عيد الرشيدي 94.75  
مرمي ناجي سعود احلربي 87.82  
مضاوي بدر فهد احلسيني 91.73  
مضاوي عيسى محمد الضفيري 94.91  
منال بدر مشري الضفيري 90.04  
مناير بدر حمد احلريجي 94.24  
مناير حسني عامر الديحاني 89.2  
منيرة نادر مشعان املياس 65.46  
مها محمد سرهيد املطيري 84.38  
مي عبداللطيف محمد العصيمي العتيبي 81.61  
جند محمد فاطم املطيري 72.1  
جنالء حطاب عبداهلل العجمي 81.9  
ندى مطلق عبيد املطيري 79.95  
ندى ممدوح عليوى عويد 87.26  
نور سعود بعيجان العتيبي 79.39  
نورة جمال مطر املصيريع 83.74  
نورة صالح مجبل الرشيدي 88.52  
نورة ناصر قصاب السبيعي 96.89  
نوف سليمان خالد املسما 85.69  
نوف عبدالعزيز علي عبدالرزاق 94.41  
نوف فهاد طالع الصليلي 91.39  
نوف نواف حمود العتيبي 82.37  
هاجر بداح خليفة بوردن 96.93  
هاجر عبداهلل فهيد مفرح العنزي 79.99  
هند جريد عبداهلل احلربي 74.88  
هنوف عايش نداء صخيل السعيدي 95.33  
وحش غالب مفرح املطيري 85.21  
ورود محمد عوض الرشيدي 88.28  
وهج حمد حسني الشمري 75.58  
وهج وليد أحمد اجلنيدى 92.92  

 سعاد محمد الصباح الثانوية للبنات 

أروى عدنان عبدالنبي الصايغ 91.34  
أريام شاكر محمود البناي 90.74  
آالء علي عبداهلل الصايغ 95.6  
آالء علي فاضل املطوع 90.48  
آمنة جاسم فهد الصادر 98.72  
آيه أحمد صالح احلرز 93.6  
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إسراء صبحي إبراهيم زكي جابر 99.81  
الغالية عبداهلل سعود الغرير 88.59  
إميان عارف حسن الناصر 84.96  
بنه شمالن سالم مطبقى 84  
جود أنور عيسى كاكولي 92.38  
جوري عبدالرضا اسماعيل حسني 86.52  
حنني طارق علي محمد العصفور 99.47  
حوراء أسامة عباس السالم 99.58  
دانة فهد عبداهلل الرشيد 95.2  
درة مهدي مالك الصفار 78.46  
دالل فاضل محمد ماجكي 88.01  
رانيه أكرم محمد بوهدور 90.48  
رتاج حسني عيسى املسري 80.56  
رتاج حمد أحمد املفتاح 96.92  
رتاج فراس علي اخلشتي 98.63  
رتاج نواف أحمد عواد 97.64  
رقية مصطفى حسني القطان 87.22  
رهف خالد محمد احلباب 88.08  
روان مؤنس املهدي قوره 97.91  
ريان نبيل فهد العسعوسي 78.01  
ريان هاشم علي الرفاعي 90.88  
رمي إبراهيم علي الصايغ 66.71  
زهراء أنور سالم الرامزي 83.87  
زهراء إبراهيم محمد األستاذ 92.07  
زهراء أسامة عباس السالم 98.81  
زهرة أحمد علي اجلعفر 85.21  
زينب طالب علي بوحمد 94.7  
زينب محمد سلمان البقشي 92.8  
زينب محمد علي الصعيليك 92.49  
زينه هاني عبدالهادي جمال 98.63  
سارة فوزي جاسم احلبيل 89.06  
سارة صادق رمضان دشتي 92.09  
سارة وليد خالد املشرى 70.74  
شاهه جمال فهد السميط 84.61  
شريفة أحمد عبدالكرمي الوهيب 90.3  
شهد حمود خليفة البادي 90.4  
شيخة خالد محمد احلرز 98.62  
شيخة فيصل علي مدوه 83.13  
طيبة أحمد حسني حسني 74.71  
عائشة خالد علي املال 93.93  
غال محمد جاسم الشراح 99.33  
غنيمة طارق أحمد الدعيج 88.15  
فاطمة يوسف محمد اكبر 99.6  
فاطمة حمود عبداملجيد بوربيع 95.92  
فاطمة عبدالرضا حسني بن مكي 92.79  
فاطمة علي عبداهلل اشكناني 80.14  
فاطمة علي فريدون رستم 85.57  
فاطمة مجبل عبدالعزيز الرشيدي 87.43  
فجر فاضل عباس تقي 88.71  
فرح عدنان محمد بكر 97.47  
فوزية عبداهلل سعود اسماعيل البدر 72.42  
كوثر خالد علي العيد 94.53  
جلني حمد نبيل العبداهلل الصايغ 81.49  
لولوة عبدالكرمي عواد 96.65  
مرمي حسن محمد السيافى 95.37  
مرمي حمدى خليفة موسى 97.68  
مرمي خالد محمد الناصر 98.61  
مرمي علي عبدالرسول دشتي 85.92  
مرمي علي فاضل الدريس 89.37  
مرمي محمود حسني أشكنانى 88.78  
مالك مشعل حسني اخلليفة 87.63  
مناير جاسم عبداهلل السداح 99.37  
منارق مسلم حسني القطان 88.35  
نور أحمد حسني القطان 99.08  
نور حسن منصور السليمان 99.01  
نور طارق إبراهيم العليان 91.78  
نور فتحي سيف بوشهري 99.2  
هيا راشد عبدالعزيز الرشدان 79.62  

 سعد بن الربيع األنصاري الثانوية للبنني 

أنس طالب علي مال 82.85  
أيوب يوسف جمعة صوين 73.34  
أحمد سليمان عقلة العنزي 89.45  
احلسني أحمد خلفان كنعان 97.46  
باسل جابر بديوى عرفج 94.56  
بدر فهد سالمة احلربي 88.7  
بدر ناصر قاطع الشمري 73.78  
بندر صالح عبداهلل متعب عبداهلل 90.11  
تركي جراح برجس الشمري 88.57  
ثامر محمد عوض الرشيدي 88.56  
جاسم بدر عبداهلل الهاجري 82.21  
جاسم عبداحملسن سعد الغامن 90.08  
حسني محمد حسني السالم 68.55  
حمد جمال يوسف اليوسف 78.11  
حمد نواف بهيش العازمي 84.29  
خالد أحمد ظاهر العنزي 88.64  
زيد إبراهيم تركي الوزان 93.49  
سعود محمد سليمان الدوسري 83.79  
سعود نواف نعمة الشمري 90.37  
صالح فاضل حاجي كراشي 78.13  
ضاري حميد سعد الفضلي 75.42  
طالل حربي احلميدي املطيري 67.36  
طالل مجبل مطلق بوسمري 96.06  
طالل مشاري ضحوي الظفيري 89.71  
عادل غياض صاخر العنزي 92.74  
عامر طارق عبدالرحمن الفرحان 80.88  
عامر غالب عبدالعزيز الضفيري 86.4  
عبدالرحمن خالد صياح العازمي 77.43  
عبدالعزيز عثمان علي عبدالرحيم 65.02  
عبدالعزيز محمد حمود املطيري 81.29  
عبدالعزيز ناصر ضيدان العتيبي 89.03  
عبداهلل صالح عيد الشمري 94.94  
عبداهلل فيصل طراد الدملاني 80.96  
عبداهلل مرشد صنهات احلربي 92.9  
عبداهلل منصور مزعل السرهيد 95.05  
عبدالرحمن خالد حسني االستاذ 77.04  
عبدالرحمن خالد فهد القحطاني 71.53  
عبدالرحمن فالح محمد املطيري 79.88  
عبدالعزيز عماد أحمد الطليحي 81.22  
عبدالعزيز فاضل جميل فيحان 87.23  
عبداهلل عبداللطيــف عبدالكرمي الضفيري   

89.85
عبداهلل عيسى علي الكندري 79.47  
عبداهلل فيصل حمد الشمالن 85.1  
عبداهلل محمد مطلق الهاجري 83.98  
عبداحملسن أنور محمد العازمي 82.21  
عقيل حسني حسن حسن 80.52  
علي حبيب شهريان علي 99.16  
علي عبداحلميد أحمد سناسيري 99.29  
علي مشعل شايع الشمري 89.26  
عمر سعد شباب الهاجري 84.2  
عمر سليمان عقلة العنزي 88.6  
عمر عبدالعزيز شــاهر اخلرينج الرشيدي   

83.57
عمر فرحان صاخر العنزي 85.78  
عمر فهد مبارك شويخ 93.66  
عيسى محمد دهام العنزي 84.41  
فهد نايف محمود اخلالدي 86.43  
فواز ساير حسن األزمع 89.5  
محمد حسني محمد بوحسن 87.91  
محمد سعد سالم الدملانى 77.81  
محمد عبدالعزيز فهد العتيبي 97.26  
محمد فالح طالق الهاجري 98.14  
محمد ماجد خلف الصالح 67.26  
محمد مجبل فهد الدوسري 84.52  
محمد محسن عسكر حسني 68.01  

مساعد صالح مساعد العنزي 76.35  
مشاري عبداهلل أحمد عبدالرحيم 89.43  
مشعل محارب سعود الظفيري 86.23  
مصعب عمر علي الكندري 92.78  
ناصر صباح عبدالرزاق املنصوري 85.43  
ناصر عيد عبدالكرمي الرشيدي 76.11  
ناصر الفي مناور املطيري 78.26  
يعقوب محمد حمد العنزي 96.86  
يوسف جاسم محمد املصيليخ 83.83  

 سعيد بن عامر الثانوية للبنني 

أحمد محمد أحمد الكندري 89.48  
أسامة أحمد عذبي الظفيري 87.27  
أحمد عزت أحمد عبدالرحيم 99.33  
السنافى مطلق سعد العتيبي 79.62  
بدر بندر بدر العبدلي 83.21  
بدر عبدالكرمي قاســم أسطى أحمد بهبهاني   

82.54
تركي حسني ياسني عودة 78.14  
تركي عارف برجس املطيري 91.19  
تركي عبداهلل ثواب السبيعي 76.1  
حسن حسني سالم كمال 88.23  
حسن عبيد فرهود العجمي 86.47  
حسن علي حسن العجمي 85.42  
حسن محمد حضرم السهلي 72.94  
حسن ناصر عيد بن فهد 96.77  
حمد عبداهلل عيد العجمي 83.89  
حمد مشعل حمد ضيف 93.54  
حمود راشد مبارك الهاجري 92.02  
خالد حمد خالد احمادة 98.2  
خالد رومي سعد املطيري 96  
خالد علي عياش الرغيب 84.14  
خالد عمر دعيرم العجمي 96.91  
خالد فالح محمد العجمي 84.7  
خالد مبارك مطلق السهلي 90.04  
خالد محمد عبيد املطيري 80.02  
خلف محمد خليفة اخلرينج 79.01  
راشد عبداهلل راشد الزعبي 91.52  
راشد فهد محمد العجمي 85.47  
راشد محمد حمود السهلي 78  
راكان فواز شجاع العتيبي 93.89  
راكان مشعل عويد احلربي 97.42  
زيد حمد سعد السعيد 85.35  
سالم خالد حمد العجمي 88.09  
سالم علي عبدالهادي سعد 82.17  
سالم فدغوش شبيب العجمي 89.04  
سالم محمد سالم العتيبي 87.22  
سالم هادي عامر اجلعيدى 92.36  
سعد خالد سعد العجمي 88.96  
سعد سعود سعد السهلي 91.41  
سعد طالل سعد السهلي 97.96  
سعد فهد محمد العجمي 87.06  
سعد مناع فالح العجمي 89.11  
سعد يوسف عبدالكرمي السعد 83.28  
سعود خالد عبداهلل العجمي 91.89  
سعود فيصل علي العنزي 95.57  
سلطان حسني ياسني عودة 83.12  
سلطان عبداهلل خالد حزام العجمي 92.33  
سلمان بدر صايل العتيبي 86.66  
شبيب حمود عصمان السهلي 89.26  
صقار رشيد سليم العنزي 89.44  
طالل جمال برجس املطيري 91.35  
عباس سالم جاسم كمال 82.89  
عبدالرحمن بندر اكميخ العجمي 94  
عبدالرحمن محمد عبداهلل العجمي 83.92  
عبدالرحمن محمد مشعاب العجمي 76.52  
عبدالرسول بسام محمد محمد صالح 90.27  
عبدالعزيز فهد فهيد العجمي 83.21  
عبدالعزيز ناصر نايف املطيري 94.95  
عبداهلل بدر علي العجمي 86.05  
عبداهلل حبيب محمد احلربي 98.61  
عبداهلل فالح محمد الطويل العجمي 92.11  
عبداهلل فهد عكاش العبدلي 92.27  
عبداهلل فيصل اجريس املطيري 93.16  
عبداهلل مبارك محسن احلربي 98.06  
عبداهلل محمد سحمى العجمي 90  
عبداهلل مشعل عيسى بندر 98.39  
عبداحملسن نواف محسن احلربي 85.3  
عبدالهادي إبراهيم عبدالهادي العجمي 88.33  
عبدالهادي عيد فالح العجمي 86.75  
عبدالرحمن عبداهلل فهد العجمي 85.84  
عبدالعزيز سعد نايف العجمي 85.25  
عبداهلل عبدالعزيز أحمد بوشهري 94.48  
عبداهلل مرزوق هادي العجمي 86.41  
عبيد محمد عبيد الوالى 79.75  
عبيد محمد فرهود العجمي 89.14  
علي سويد فالح العجمي 81.11  
علي صقر علي الرمضان الهاجري 86.23  
علي عمار حسن الشمري 88.96  
علي فيصل محمد اكبر 91.69  
علي هاني علي بن مكى 89.66  
عيد محمد عيد العجمي 91.07  
غامن عبداهلل غامن السهلي 92.81  
غامن محمد علي السهلي 89.98  
فارس رشيد سليم العنزي 89.35  
فالح مشعل فالح العجمي 92.34  
فهد فيصل فهد احلميداني 92.09  
فهد مهدي هادي القحطاني 83.92  
فهيد هندى فهيد الهاجري 90.07  
فواز خليفة خلف احلربي 85.99  
فواز محمد إبراهيم الدوسري 87.6  
فيصل سعد محمد العجمي 87.04  
فيصل سلطان صياح الزعبي 91.38  
فيصل طلق زيد العتيبي 89.7  
فيصل محمد فواز العنزي 90.84  
الفي مشعل الفي احلربي 93.95  
مانع عبدالرحمن مانع العجمي 90.57  
مبارك علي مبارك السهلي 92.18  
مبارك فهد راشد العجمي 92.54  
محسن سعد علي العجمي 83.51  
محمد بدر عبداهلل القحطاني 75.06  
محمد ثويني مبارك الزيد 89.05  
محمد جابر علي العجمي 88.21  
محمد جاسر عقلة العالطي 89.44  
محمد راشد سعد العجمي 92.72  
محمد سعد محمد احلربي 77.7  
محمد سلطان فالح العجمي 93.94  
محمد صالح عوض احلربي 89.57  
محمد عبداهلل طاهر الفضلي 88.07  
محمد علي عبداهلل العتيبي 82.51  
محمد فيصل صياح الزعبي 90.18  
محمد مبارك عبداحملسن العظيمان العجمي   

92.71
محمد مشبب مطلق صامل 85.4  
محمد ناشي محمد العجمي 84.28  
محمد نشاء محمد القحطاني 92.85  
مخرب فهد مخرب املطيري 94.42  
مشاري محمد نايف العتيبي 95.24  
مشعل هاني مشعل الشمري 92.54  
مطلق أحمد مطلق العجمي 92.64  
ناصر أحمد فهد املطيري 84.16  
ناصر بدر بادي العتيبي 91.22  
ناصر فهد محمد الدوسري 89.59  
نايف فهد مظهور احلربي 92.6  
هاني عبدالرحمن هاني الضفيري 88.76  
همالن أحمد صالح الهمالن 79.3  

يزيد يوسف مخلد العتيبي 91.09  
يوسف بجاد محمد العتيبي 89.29  
يوسف خالد الفي احلربي 91.24  
يوسف رياض بندر عبداهلل اليوسف 86.86  
يوسف غسان عبدالسالم التبان 97.7  
يوسف مصطفى صبره محمد 91.59  

 سلمان الفارسي الثانوية للبنني 

أحمد عبداهلل محمد مسيح الكندري 84.53  
أحمد يوسف أحمد محى الدين 93.06  
إبراهيم فيصل محمد الشريفي 85.94  
أحمد بدر سالم الشمري 76.66  
باني خالد باني املطيري 78.23  
باني مزيد باني املطيري 90.59  
بدر عبداحملسن حمد البراك 95.47  
ثامر محمد لويزان الشراري 88.7  
حسن محمد حسن السبع 69.6  
حسني حميد منصور الشمري 83.57  
حسني علي حسني العنزي 77.95  
حسني يوسف خضر فر حان 89.02  
خالد أحمد سليمان الدهش 73.51  
خالد جمعان محمد املطيري 84.11  
سالم فيصل بخيت املطيري 70.97  
سامي عطا اهلل عبيد العنزي 82.73  
سعود عبدالرحمن عبداهلل الهوالن 67.49  
سلطان سعود حامد صالح 77.65  
سلمان تركي مياح علي صالح 79.27  
سند صالح محمد الغضوري 87.51  
صالح هويدي عواد الفضلي 91.03  
عادل مشاري ماجد العويد 76.15  
عايض بدر عويضه العجمي 84.29  
عبدالرحمن مطر سعود العنزي 88.01  
عبدالعزيز حسن زيد املطيري 95.8  
عبدالعزيز محمد سعيد الرشيدي 92.42  
عبداهلل جابر فاضل جابر 72.42  
عبداهلل شعبان سليمان أحمد 94.34  
عبداهلل مرشود سلمان البطحانى العازمي   

77.21
عبداهلل مزيد راضي الظفيري 92.43  
عبداهلل مطلق ضيدان املطيري 92.07  
عبداحملسن فايز دهيم الرشيدي 79.55  
عبدالوهاب طارق جاسم اخلشتي 74.76  
عبدالرحمــن بدر عبدالصمد ســالم النصار   

98.47
عبدالرحمن خالد حسني غندور 98.54  
عبدالرحمن محمد صالح مظفر 91.56  
عبدالرحمن محمد عبدالعزيز محمد عبدالسالم   

80.99
عبدالرحمن مشاري عبدالرحمن املطيري 91.12  
عبدالرحمن منصور كرمي العنزي 88.42  
عبدالعزيز حمدي عبدالعزيز علي 94.01  
عبدالعزيز فهد إبراهيم حسني الكندري 74.92  
عبدالعزيز فهد محمد الفضلي 98.48  
عبداهلل أحمد عبداهلل أحمد 83.14  
عبداهلل بدر عبداهلل العجمي 80.82  
عبداهلل شبيب حمد الزعبي 77.34  
عبداهلل عيسى باقر القطان 69.89  
عبداهلل فهد عجيل الظفيري 76.15  
عبداهلل فيصل حميد الشمري 82.79  
عمر أحمد عبدالعزيز املطيري 82.82  
عياش محمد عبدالعزيز محمد عبدالســالم   

88.54
فالح خالد فالح املطيري 81.74  
فهد عاقل كياد اخلالدي 98.97  
فهد عبدالرحمن هالل العنزي 94.7  
فهد عبداهلل مطلق الرشيدي 82.34  
فهد مشعل جابر اخلالدي 96.68  
فواز حمد غربى الرحمة 83.44  
فيصل عبداهلل مجبل العصيمي 91.45  
مبارك علي مبارك احلبيب 96.5  
محمد أحمد يوسف طالب 89.96  
محمد باقر جاسم عباس علوي خميس 94.88  
محمد حامد محمد الشمري 67.02  
محمد حمد غربى الرحمة 86.89  
محمد خالد محمد املطيري 88.06  
محمد سعد عبداهلل العسعوسي 77.4  
محمد سعد مبارك املطيري 93.87  
محمد ضاحي مرقب زهيان 94.48  
محمد عبداهلل زيد الصالل 77.28  
محمد علي جحيل الشمري 91.22  
محمد فرحان مروي الشمري 95.07  
محمد فيصل عوض املطيري 86.83  
محمد يوسف محمد حميد 96.44  
مروان دويرج خليف الرشيدي 78.64  
مسلم خالد عبداهلل اخلالد 97.55  
مسلم خالد عبداحملسن الهياف العدواني 76.51  
مشاري طالل جمعان العدواني 75.44  
مشعل علي جاسر عوض 90.94  
مشعل ناجي فهد جابر 86.18  
مطلق محمد مطلق عبداهلل الصميم 87.03  
ناصر فلحان ناصر العتيبي 94.05  
نصار منصور عودة العنزي 92.1  
يوسف أسامة علي الصدي 97.99  
يوسف خالد صعفك املطيري 89.89  
يوسف نواف يوسف اجليعان 72.84  
يوسف يعقوب يوسف الشمري 93.27  

 سلوى الثانوية للبنات 

أبرار محمد دغيمان املطيري 78.34  
أنفال مشاري جمعة العبيدى 87.09  
أوركيد أيوب غلوم حاجية 97.05  
اديبه علي أحمد اجلبلي 77.11  
اروى محمد طه بصل 98.65  
إسراء عبداهلل جاسم الشيبة 98.27  
خديجة محمد اليوسف 97.79  
دالل جاسم رجب األنصاري 77.77  
دنيا سليمان عبدالرزاق الصدي 73.32  
رتاج فهد مطر سلمان مطر 82.74  
رحاب اشرف محمد الرافعى املنسي 88.87  
رغد خالد باتل الرشيدي 89.5  
رغد عبدالرحمن بالل السعد 79.14  
روان عبداحلميد غلوم حسني 75.07  
رمي جاسم أحمد عباس 83.25  
زهرة سالم طاهر بوحمد 75.21  
زينب علي عبدالرضا علي 95.74  
زينب مجدي حسني حسن شتوى 94.11  
شوق أنس إبراهيم قادرى 92.12  
شوق جابر أحمد املروان 82.74  
شيماء خليف صحن العنزي 77.72  
عذاري محمد زيد البسيس 81.59  
علياء مفيد عبداهلل احلداد 83.65  
فاطمة فهد بدر الشايجي 96.27  
فاطمة فهد عبداحملسن الكوت 86.89  
فجر فرج لهيب سعيد 90.95  
لطيفة صباح حمدان العازمي 79.37  
ليلى عارف حسني القطان 93.87  
ليلى يوسف عبدالرضا بوحمد 77.49  
مرمي أحمد عبدالرضا مدوه 87.43  
مرمي حيدر حبيب كمال 89.63  
منار يعقوب شاكر الراشد 89.82  
وصايف غامن فايز بطي العنزي 81.72  
ياسمني محمد قاسم ميرزا 84.92  

 سليمان ابو غوش الثانوية للبنني 

أحمد حمدان محمود العنزي 82.39  

أحمد سعد محيل العنزي 97.45  
أحمد مبارك سعد الرشيدي 76.51  
الياسر جراح علي الدملانى 88.44  
حسني عبداهلل فؤاد عاشور 97.2  
حسني هاني صالح حاجية 98.8  
حمد سيف صالح العتيبي 79.53  
خالد عبداهلل حزام السبيعي 86.76  
خالد وليد علي باغوث 78.11  
داود فارس جواد ضياءالدين 77.38  
زيد حمود احلميدي الديحاني 81.17  
سالم رائد ذكراهلل الذكر اهلل 74.18  
سعد بدر عبداهلل الشمروخ 87.48  
سعود ثامر سعود الشمروخ 92.86  
عبدالرحمن عيد عبدالرحمن الرشيدي 96.81  
عبداحملسن محمد مراد شمس الدين مراد 77.1  
عبدالرحمن محمد فرج الكثيري 99.33  
عبدالعزيز حمد مشرف العجمي 93  
عبدالعزيز سعود شداد خلف 77.3  
عبدالعزيز يعقوب يوسف حاجي 81.55  
عبداهلل علي حبيب الظفيري 92.91  
عبداهلل محمد ساحب الشمري 92.54  
عبداهلل مرزوق سالم العازمي 94.71  
علي سعد فهيد السبيعي 73.83  
علي ناصر امير صباغ 90.81  
علي ناصر سلطان الفضلي 96.81  
عيسى عباس حسني اجلزاف 86.56  
عيسى محمود يوسف علي 88.01  
فهد شجاع إبراهيم املطيري 91.46  
فواز يوسف كميخ املطيري 80.1  
مبارك عبداهلل غلوم القطان 96.11  
محمد ثامر حسن صالح 95.35  
محمد صالح خالد املطيري 75.93  
محمد صالح موسى محمد 73.19  
محمد عبداهلل فرحان العنزي 78.1  
محمد موسى بدر قاسم 74.09  
محمد نايف عبداهلل العتيبي 96.42  
نايف ناصر عناد العنزي 96.83  
يعقوب موسى مرتضى عبداهلل 99.07  
يوسف عادل يعقوب 94.91  
يوسف محمد مزعل عوض 85.43  

 سليمان العدساني الثانوية للبنني 

باسل طاهر محمد الشمالى 93.17  
بدر أحمد علي الصراف 94.01  
تركي طالل حزام الزعبي 95.81  
جبريل محمد جاسم الكندري 81.87  
جراح عبدالرزاق عبداللطيف الضفيري 87.61  
جراح مشاري سفر السميرى 90.73  
حسن  يحيى عبدالكرمي اجلدي 83.89  
حسني عبداهلل سعود حسني العجمي 92.17  
حسني عساف ناصر الدوسري 79.05  
خالد عبداهلل خالد حسن 92.98  
خالد محمد عبدالرحمن الكندري 96.68  
راشد سمير حجاب السبيعي 86.04  
راشد مسفر عايض خزمي 78.91  
رميح محمد رميح العازمي 89.71  
سالم عبداهلل حسني حسني 75.57  
سلمان فالح سلمان العازمي 94.11  
سيد حبيب يوسف سيد كاظم جعفر 87.31  
شاكر عبداهلل شاكر العتيبي 94.2  
صالح سالم صالح الشايجي 77.69  
عادل مشعل بدر األشوك 63.06  
عباس حسني شاكر جعفر 83.83  
عبدالرحمن سعود حمود العازمي 79.44  
عبدالرحيم أحمد علي منصور 76.78  
عبدالرزاق شفيق حميد علي 86.73  
عبدالعزيز خالد عباس الكندري 80.07  
عبدالعزيز ناصر سعود العجمي 93.24  
عبداهلل أحمد محمد العوضي 79.09  
عبداملانع حسني دواس مانع دواس 90.98  
عبدالرحمن فيصل فيصل علي الشعيبي 98.17  
عبداهلل جامع موسي عيسي 86.88  
عبداهلل حامد إبراهيم البحراني 87.96  
عبداهلل رضا أحمد آل عباس 96.23  
عبداهلل فارس متعب اخلرينج 95.3  
عبداهلل فيصل محمد الصقر 91.43  
علي جعفر عبدالرضا بوحمد 94.09  
علي حميد مجيد بوشهري 98.86  
علي خليفة فاضل الفضلي 77.66  
علي عبداحملسن حسن احلبابى 85.92  
علي عزام سالمة عبدالسميع 96.96  
علي يحيى غلوم محمد 79.02  
عمار أحمد محمد عبداهلل عيسي 98.29  
فراج أحمد صالح املطيري 92.72  
فراج غدفان ناصر الدوسري 70.61  
فهد شبيب فهد املعتقه 89.77  
مبارك سالم مبارك احمليلبى 90.96  
محمد إبراهيم فالح االصفر 78.18  
محمد بدر محمد العبيدى 67.62  
محمد سالم عالي املري 83.12  
محمد سيف عوض بوردن العازمي 87.27  
محمد عبداهلل فهيد الشغبان 74.99  
محمد مهدي يحيى العجمي 68.26  
محمدطاهر عبدالكرمي اجلوير 98.06  
مشاري عبدالغفار إبراهيم عبداهلل 82.23  
مشعل سيف مبارك الهدب 87.8  
معاذ طارق عبداهلل الكندري 80.86  
ناصر بدر محمد العجالن 91.34  
ياسر عبداهلل محمد حسن 92.2  

 شجاع بن األسلم الثانوية للبنني 

أحمد ثامر فالح الرشيدي 77.63  
أحمد جاسم محمد عباس 94.58  
أحمد جاسم محمد فالح اجلويسري 84.53  
أحمد محمد حمود هويشل 77.87  
أحمد محمد مخلد عبداهلل الهاملى 73.86  
أنس مالك حباب الرشيدي 89.67  
ابو طالب رائد حبيب احلبيب 93.45  
أحمد إبراهيم حباب الرشيدي 99.01  
أحمد بدر عبداملجيد بوعباس 97.2  
بدر أسامة معروف قاسم 98.69  
بدر خالد جريش عبداهلل العدواني 78.91  
بدر نواف عبداهلل املطيري 88.71  
تركي غامن الفي املطيري 88.04  
جابر سالم أحمد السلمان 78.35  
جاسم محمد جواد القديحي 97.08  
جعفر باسم علي القالف 87.83  
حامد فهد هاضل اجلالوي 91.89  
حامد فواز حامد الفضلي 89.94  
حسن عادل ناصر عوض 96.03  
حسني أحمد حسني محمد 90.23  
حسني عماد الدين جاسم امير 87.07  
حسني فاضل جعفر املسرى 84.65  
حمد منصور مناحي رشدان 81.78  
حمدان فهد حمدان الديحاني 95.87  
حمزة رائد حبيب احلبيب 92.3  
حمود مشعل عبداهلل احلمود 89.23  
حيدر علي خليل دشتي 76.94  
حيدر محسن عبداهلل جوهر 81.53  
خالد ثابت محمد الفيلكاوي 81.45  
خالد خالد محمد العيسى 63.56  
خالد دهش عبدالرحمن املهمل 82.01  
خالد يوسف خالد املطيري 81.5  
خلف خالد خلف هادي العازمي 92.78  
دعيج خلف زيد املطيري 79.09  

سعد فالح سعود احلريص 97.97  
سعود محمد سعود املطيري 95.47  
سلطان علي محمد علي املطيري 84.93  
سلطان عيد فالح الديحاني 87.45  
سلمان أحمد عباس الشطي 84.03  
سلمان ماجد مسلط العفاس 91.71  
سليمان سيد عبدالقادر سيد يعقوب الرفاعي   

80.67
سيد حسن حسني سيدعلي سيدعلي 90.52  
طالل محمد راشد الشمري 95.63  
عبدالرحمن أحمد محمد الفيلكاوي 83.5  
عبدالعزيز سعد محمد العتيبي 93.78  
عبدالعزيز سعود مروى املطيري 93.7  
عبدالعزيز عيسى محمد عيسى 90.47  
عبدالعزيز مشعل مناحي العلي 76.24  
عبداهلل أنور خليفة الهران 91.17  
عبداهلل تركي عباس العتيبي 95.51  
عبدالوهاب يوسف كرمي البلوشي 82.65  
عبدالعزيز خالد عبدالرحمن سلمان 88.21  
عبدالعزيز دغيم فهد الدغيم 90.7  
عبدالعزيز سرور زيد مناحي املطيري 89.12  
عبدالعزيز علي حامد جريس املطيري 93.91  
عبداهلل محمد محسن بوعباس 98.02  
عبداهلل مرزوق عيد الوعالن 99.01  
عبدالهادي عبداهلل عبدالرحمن طالب 88.51  
عبدالوهاب صالح دوخى الظفيري 90.91  
عثمان جمال عبداهلل العنزي 92.85  
عدنان رائد عدنان جبر 93.48  
علي سامي ناصر عوض 86.65  
علي سليمان حسني الصراف 90.68  
علي عبداللطيف علي سهيل املطيري 89.14  
علي محمد بجاد سيف الرشيدي 90.61  
علي محمد جابر قاصد سعد 86.75  
علي محمود يوسف محمد طالب 84.64  
عمر حبيني عبداهلل املطيري 89.62  
غامن سعود خلف الرشيدي 84.42  
فهد حمد احلميدي راشد احلربي 87.8  
فيصل خليل إبراهيم الظفيري 91.83  
فيصل رجا محمد الديحاني 73.64  
محمد أحمد ممدوح العنزي 84.58  
محمد خالد جاسم اللوغاني 82.72  
محمد ذياب محمد بردي الديحاني 88.83  
محمد سعود شريد الديحاني 97.03  
محمد عبداهلل مهدي هادي 93.04  
محمد علي حسني فالح 97.68  
محمد فايز محمد الدويلة 91.27  
محمد نواف محمد حسن املطيري 91.38  
محمد هادي منشد جابر 93.42  
مشاري طه علي عبدالكرمي 89.26  
مشعل مشاري فايح املطيري 90.71  
مصعب فهيد محمد الديحاني 89.11  
معاذ فهد حسن العتيبي 92.42  
نادر عادل حليوي رجا البغيلى 87.83  
ناصر جمال سعود بن عيد املطيري 91.09  
ناصر مساعد فهد العثمان 90.86  
نايف مطلق حصان الزعبي 93.28  
يعقوب يوسف يعقوب بوشهري 86.57  
يوسف محمد يوسف الشطي 94.47  
يوسف ناصر عبداهلل الديحاني 87.32  

 شريفة العوضي الثانوية للبنات 

أسيل محمد سالم أحمد 84.79  
آالء عدنان جاسم اللوغاني 92.97  
أوراد عماد محمد السبتي 96.56  
أيه حسن محمد احلسني 94.08  
إميان موسى حمود اجليران 94.99  
بدرية خلف عبدالسالم النجار 96.38  
بدرية عبداهلل عطية محمد العتيبي 93.73  
جميلة تركي محمد التركي 97.05  
جنا طالل بدر القطان 97.95  
جنى بسام فهد الوهيب 87.12  
جنى علي أحمد العامر 92.34  
جود فتحي عبداحلميد الصقر 93.13  
جوري فوزان عبدالعزيز العنجري 98.57  
جوري محمد جاسم املنصوري 93.27  
حنني عدنان عبدالكرمي اليحيي 88.54  
حور عبدالعزيز علي احلسينان 98.89  
خلود وليد عيد املطيري 89.18  
دمية براك مبارك املباركى 99.38  
دميه محمد سليمان النغيمشي 92.45  
رؤى مشعل حسني التميمي 91.38  
رباب فيصل مرزوق محمد 93.81  
رتاج رائد محمود محمد محمود 94.94  
رتاج عادل عبداهلل العروج 87.97  
رغد عبدالناصر سعود البالول 86.13  
ريان خالد عبداهلل الشويع 90.72  
ريان خالد عبداهلل احلامت 82.04  
رمي سالم صفوان االيوبى 86.65  
رمي محمد فتحي يس 99.99  
سارة مشاري بدر العنجري 76.62  
سميرة فهد ذياب الهزاني 92.27  
شهد ارشيد أحمد البداح 98.25  
شهد عبدالرحمن سعود الياسني 85.16  
شيماء حسن عبدالرضا غلوم 96.92  
صفا فيصل عبدالوهاب املطوع 88.71  
ضحى نبيل يوسف مندني 97.99  
غدير رائد عبداللطيف الديولى 99.71  
فوز هيثم إبراهيم امليان 95.12  
في فوزي يوسف العبدالرزاق 91.7  
لطيفة نضال جنم العيدان 90.46  
مليس عصام عبداللطيف الفليج 97.91  
لولوة أمين علي السالحي 97.16  
مرمي مشعل راشد بورسلي 93.68  
مرمي نواف حمد القصار 84.26  
منار محيى الدين عبداجلبار النيباري 95.72  
مناير صالح جابر النعمة 98.88  
منيرة وليد محمد بن ثاني 87.95  
نوار ناصر علي القطان 95.01  
نورة طالل يوسف العبيد 96.08  
نورة مثنى عبداهلل عثمان يوسف العثمان   

94.92
هبة عبداللطيف عبداهلل العميري 91.48  
هيا أنس محمد البحوه 93.18  
ياسمني بدر منهل ثامر 98.21  

 صالح شهاب الثانوية للبنني 

أحمد أسامة أحمد البصري 91.21  
أحمد جاسر عليوى العتيبي 83.77  
أحمد جمال معتوق الوائل 98.04  
أحمد طالل تركي العتيبي 97.37  
أحمد عبداهلل جمعة أحمد 87.05  
أحمد عدنان أحمد محمد 86.17  
أحمد علي عبداملجيد العسكري 85.85  
أحمد مسلم أحمد سالم 66.59  
أحمد مشاري أحمد علي 82.43  
أحمد معاذ أحمد احلمدان 71.41  
أسامة طالل مذكر املطيري 75.9  
إبراهيم رائد إبراهيم احلمود 83.74  
إبراهيم عادل إبراهيم النجار 74.77  
إبراهيم عالء إبراهيم محمد شمس الدين 97.41  
إبراهيم فيصل إبراهيم الدريع 76.61  
أحمد حمدي محمود صابر الديسطى 99.55  
أحمد محمد عبدالرحيم مصطفى 94.06  
اسامة محمد أحمد النقيب 99.11  
بدر خالد علي اخلياط 95.65  

بدر عبداهلل اسفنديار قاسم 78.73  
بدر محمد علي أحمد الرمضان 95.54  
ثنيان نواف نافع الضفيري 94.26  
جاسم محمد جاسم الكندري 97.34  
جاسم محمد عبداملجيد بوعباس 91  
حسن عادل جاسم عواد 92.86  
حسن عبداحملسن صالح القفاص 94.72  
حسني أحمد إبراهيم الصراف 72.7  
حسني إبراهيم عبداهلل الشمالى 73.26  
حسني خليفة محمود جعفر 88.55  
حسني سيد عبداحلميد جعفر القالف 72.44  
حسني كامل جمعة احلاضر 92.83  
حسني ناصر عبدالنبي بن نخي 96.26  
حسني نايف أحمد سناسيرى 90.54  
حمد أسامة أحمد الزيد 86.07  
حمد عثمان علي النغيمش 94.9  
حمزة ماهر علي علي 96.02  
خالد مشاري خليفة الغوينم 96.95  
خليفة دعيج خلف أحمد 73.31  
زيد جاسم عبداهلل رضا 80.35  
سالم أحمد سالم الياسني 76.09  
سالم محمد جاسم الكندري 96.39  
سعود عبدالعزيز عباس املشموم 82.23  
سليمان إبراهيم عبداهلل صقر 92.65  
سند سمير محمد فرحان 98.33  
سيد حيدر جاسم محمد إبراهيم 82.8  
سيد علي أمير علي سيد بارون محمد 92.34  
صالح حسني علي حياتى 96.38  
صالح عبدالعزيز صالح اجلاسم 86.98  
صقر بشار عبدالرضا القالف 92.91  
صقر محمد عبداهلل السرحان 97.02  
طالل عبداهلل صالح اخلزي 93.02  
عباس عبداهلل سيد عيسى سيد هاشم سيد   

محسن القالف 96.51
عبدالرحمن جاسم محمد الكندري 86.6  
عبدالعزيز جاسم محمد احليدر 85.45  
عبدالعزيز عماد خلف العنزي 83.25  
عبدالعزيز عمار يوسف أحمد 82.92  
عبداهلل جابر علي محسن 88.76  
عبداهلل راشد عبداهلل الشهاب 77.64  
عبداهلل عادل حسني املسري 79.24  
عبداهلل عبدالعزيز عباس الدرباس 77.95  
عبداهلل علي عبداهلل احلربي 84.65  
عبداهلل مهند عبداهلل الدويهيس 87.14  
عبدالوهاب علي صالح القفاص 76.27  
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب القالف 91.96  
عبدالرحمن علي حسني الفيلكاوي 85.79  
عبدالعزيز حمد ضاحي بوجروه 91.76  
عبدالعزيز دخيل نايف الشمري 82.24  
عبدالعزيز عادل علي الكندري 95.18  
عبدالعزيز عيسى عبداهلل اسماعيل 84.69  
عبدالعزيز محمد بدر الغيث الطيار 90.06  
عبداهلل أحمد محمد عبدالغني 93.83  
عبداهلل طالل عبداهلل الكندري 81.04  
عبداهلل عارف إبراهيم املطوع 82.15  
عبداهلل عبدالعزيز عبدالرضا معرفى 91.08  
عبداهلل فهد عبدالرزاق الفهد 98.58  
عبداهلل محمد جاسم احلسينان 90.97  
عبداهلل محمد حسني الوطيب 77.32  
عبداهلل مشعل جنم النعمة 91.96  
عبداهلل ميثم عبدالستار الصفار 70.02  
عبداهلل هاني عبداهلل احللواجي 82.17  
عبداهلل وليد محمد البهبهاني 77.17  
علي أحمد علي القالف 74.51  
علي بدر يوسف الصغير 99.47  
علي بشار سلطان املتروك 92.12  
علي حامد علي الهزمي 85.16  
علي حسن إبراهيم بو صلحه 72.21  
علي حسن عبداهلل يوسف 86.91  
علي حسني اسماعيل دشتى 76.77  
علي صالح حمود العلي 71.71  
علي عبداهلل صالح املسكتى 73.77  
علي عبداهلل علي بوناجمه 93.98  
علي عبدالعزيز عبدالرضا معرفى 88.72  
علي عبدالوهاب أحمد خلفان 87.44  
علي فاضل جاسم السقاي 98.54  
علي محمد عيسى بوصخر 90.85  
عمر عبدالعزيز محمد الكندري 79.8  
عمر محمد عبدالهادي قريطم 98.5  
غازي خالد أحمد بن غيث 84.13  
فاروق فؤاد إبراهيم رضوان 97.95  
فهد عبدالرحمن صباح السنافى 94.21  
فواز محسن عبداهلل علي عبداهلل أبل 87.21  
مبارك سالم مبارك فهيد 88.6  
محمد أحمد حمد جروان 91.59  
محمد ادريس محمد ادريس 81.16  
محمد بدر مدرهم العتيبي 95.56  
محمد جاسم محمد السلمان 97.23  
محمد خالد رمضان عبداجلليل 97.01  
محمد خالد فهد الثامر 85.78  
محمد طارق محمد الفيلكاوي 75.46  
محمد طارق محمد دشتى 73.59  
محمد طالل علي ملك 72.3  
محمد عبداهلل محمد الدمخى 90.95  
محمد عبدالرضا حسني عوض 99.04  
محمد علي حامت الصايغ 96.83  
محمد علي حبيب عباس 66.43  
محمد علي عبداملجيد العسكري 89.13  
محمد علي علي سبزالي 69.37  
محمد علي محمد احلشاش 93.73  
محمد علي منصور علي 78.4  
محمد مشاري مناور العنزي 83.52  
محمد ناصر راشد النعيمي 81.8  
محمد نبيل محمد املطوع 86.43  
محمد هاني محمد كمال 94.76  
محمود جمال السيد محمد النقيشى 99.3  
محمود ياسر إبراهيم احملميد 97.64  
مساعد مشاري علي عليان 86.12  
منصور فيصل عبداخلالق السيف 91.28  
ناصر بدر ناصر علي محمد 73.3  
ناصر خالد محمود مندني شهاب 93.92  
ناصر فارس عبدالرضا نقي 74.69  
ناصــر محمود ناصر اســطا أحمد بهبهاني   

99.36
هاشم عدنان هاشم القالف 69.7  
هاشم علي حسني علي 94.66  
وليد خالد خالد الدريعي 94.48  
يعقوب يوسف حسني التركماني 85.56  
يوسف خالد محمد االنصاري 76.57  
يوسف عصام سعد سكني الكندري 88.14  
يوسف عماد حبيب اخلياط 84.66  
يوسف فواز يوسف النشيط 98.92  
يوسف محمد علي الفارسي 94  
يوسف مصطفى محمد حسني 77.95  

 صباح السالم الثانوية للبنات 

أروى نايف حمد العتيبي 98.83  
آمنة جمعان فهد العازمي 72.95  
أمينة علي عبداهلل أحمد 97.96  
اريام أحمد حماد العازمي 82.78  
اريج داود حسن عبداهلل حسن 84.94  
استبرق محمد هزاع العنزي 92.52  
البندري محمد محسن العتيبي 83.99  
البندري محمد مرزوق العازمي 95.97  
اجلورى فالح ناصر العجمي 89.74  
جمايل عبداهلل خميس ارشيد 73.44  

جميلة علي حمد املري 84  
جوري حمد عدنان علي 83.32  
حنان حمود محمد املطيري 81.98  
حور علي نصار الزعبي 77.91  
خزنة مبارك ناصر املطيري 95.59  
خلود إبراهيم صياح الشمري 86.4  
دانة عادل مسلم الدماك 91.8  
دالل فيصل عبداهلل الهاجري 78.12  
رتاج محمد بطي العتيبي 93.47  
رغد عايش مبارك العازمي 96.81  
رغد مساعد مرزوق العازمي 93.14  
رهف علوش سلطان العتيبي 88.45  
رهف محمد فهد الهاجري 77.19  
رهف هادي مبخوت العجمي 81.4  
روان هديان فهد عويضه فهد 94.78  
رمي أحمد مبارك العازمي 93.62  
زهراء سلمان خلف السعدون 94.94  
سارة عصمان مجدل السهلي 81.95  
سلوى حميد شبيب العازمي 95.61  
شهد جفران صالح مجبل 86.74  
شوق عيسى محمد الرشيدي 95.96  
شيخة فيصل سالم احلميد 82.06  
عائشة ناصر محمد الدوسري 85.38  
عالية خالد سهل العتيبي 98.67  
عالية يوسف سعد احلمدان  العازمي 87.08  
غدير سالم محمد العاطفي 88.08  
غزيه جزا سعود املطيري 92.49  
غال محسن ودعان السبيعي 94.64  
فاطمة علي ماطر العتيبي 94.29  
فاطمة ماطر حمد العازمي 87.54  
فجر نايف عيد العازمي 95.99  
فرح أحمد فهد املطيري 90.2  
فرح حسن علي حرب 73.41  
فرح يوسف حسن العازمي 88.25  
فوزية سالم مبارك العجمي 80.33  
لطيفة تركي مطلق العتيبي 89.19  
لطيفة فايز عوض الرشيدي 85.99  
لطيفة معيكل عيد العجمي 91.62  
ليان بدر محماس العتيبي 93.39  
مرام مطلق فهد الزعبي 84.04  
مرح فهد بدر العتيبي 92.81  
مرمي بخيت خالد العجمي 97.94  
مرمي فالح مبارك احلجيالن العازمي 95.1  
منار عادل عوض العنزي 93.71  
منى جرى حسني هالل 84.42  
منى طالل فراج السبيعي 91.9  
منيرة سطام ضيف اهلل العتيبي 91.26  
منيرة فهد بدران الدوسري 91.59  
مها سالم جديع العازمي 95.04  
موضي ناصر مبخوت الدوسري 85.35  
نادية سلطان سعد احلربي 78.61  
جند سعد عبداهلل الطويل العجمي 90.59  
نورة احلميدي محمد العتيبي 96.4  
نورة بدر بريدان العازمي 90.95  
نورة سعود الدباغ العازمي 96.24  
نورة عادل مناور املطيري 74.74  
نورة عبداهلل عايض الهاجري 96.23  
نورة نواف جاسم املزين 80.86  
هيا سعد مشعان العتيبي 78.04  
هيا عبدالهادي سالم العجمي 81.33  
وسمية محسن سالم العجمي 82.24  
وسن مخلد منادى العازمي 84.49  

 صباح السالم الثانوية للبنني 

أحمد حامد أحمد البالول 99.22  
أحمد عبداهلل أحمد املذكور 70.93  
أحمد عبداهلل أحمد حسن 92.73  
أحمد ياسر أحمد مراد 81.19  
آدم محسن سيد عبداهلل الشبر 84.97  
باسل أحمد باقر مراد 87.36  
باسل محمد شمروخ العازمي 69.31  
بدر عبداحلافظ بدر املجيبل 67.62  
بندر فهد محمد العتيبي 92.77  
متيم شافي متيم الدوسري 75.18  
ثامر أحمد مجبل العازمي 90.6  
جار اهلل بصيص جار اهلل العجمي 90.34  
جاسم عقيل يوسف احلداد 61.99  
حبيب جواد حبيب عبداهلل 92.44  
حسن هاني حسن الصراف 94.98  
حسني ربيح حسني ربيح الوطيب 92.65  
حسني عبداهلل عبداجلليل رمضان 95.56  
حسني مشعل خزعل مرهج 88.56  
حسني هاشم حسن عبداهلل 75.97  
حمد محمد عليان ماطر مطيران 71.8  
حمد نواف غازي العتيبي 76.81  
حمود غافل مونس فهد 85  
خالد حمود عبدالرحمن العصيمي 66.22  
خلف سعود سعد املشعوف العازمي 63.32  
داود جاسم حسني املهنا 69.86  
راشد سعد عبداهلل الدليمي 77.91  
سالم مطر عماش الرشيدي 86.91  
سعد راضي سعد العازمي 86.02  
سلطان ايوب عبداهلل ال علي 74.52  
شاهني عبداللطيف حسني العنزي 83.84  
ضاري صالح جمعان العازمي 84.49  
طالل فوزي علي قاسم علي 77.78  
عامر بندر عامر العازمي 92.96  
عامر سعود سمران املطيري 74.18  
عباس يعقوب علي بوطالب 81.86  
عبدالرحمن أحمد سعود العازمي 78.89  
عبدالرحمن تركي ناصر الرشيدي 94.81  
عبدالرحمن سالم إبراهيم الشطي 70.2  
عبدالرحمن سالم بريدان العازمي 89.35  
عبدالرحمن مهيمن فاضل ياسني 79.8  
عبدالعزيز شاكر عبدالعزيز الشطي 94.87  
عبداهلل أحمد محمد أحمد احلمادي 98.02  
عبداهلل جار اهلل عبداهلل العجمي 86.61  
عبداهلل خالد محمد االنصاري 81.84  
عبداهلل مشاري عبداهلل القالف 74  
عبداحملسن امني طالب محمد 80.45  
عبدالوهاب سامي نوري علي 89.27  
عبدالرحمن فوزي عبداهلل التميمي 74.63  
عبدالعزيز علي جدعان العازمي 86.69  
عبداللطيف عادل خليل الفودري 89.62  
عبداهلل أحمد رضا قاسم 76.74  
عبداهلل خليفة حمود الشالش 65.26  
عبداهلل عادل جمعة سبتي 72.89  
عبداهلل ماجد سعيد القحطاني 98.52  
عثمان سالم عبداهلل الرشيدي 89.12  
عثمان عبدالرحمن شجاع العتيبي 91.72  
علي أحمد محمد حسني 90.88  
علي جابر علي الرشيد 94.83  
علي رياض أحمد عيسى 95.59  
علي محمد علي العجيمان 90.04  
علي محمد فالح العجمي 85.99  
عمر ناصر عبداهلل الثويني 76.56  
فالح مشعل فالح املطيري 98.95  
فهد حمد عبداملجيد العلي 67.92  
فهد حمود فهد العازمي 87.23  
فهد عبدالرحمن مشعان املشعان 82.14  
فواز حمد فهد الدريب العجمي 98.94  
مبارك عبداهلل مبارك العازمي 96.83  
محمد أحمد محمد ابو دكر 84.95  
محمد بدر صالح احلوال 77.52  
محمد جمال رشدى محمد مصطفى 99.63  
محمد حمد محمد العجمي 84.81  

محمد مجبل مجبل فالح العازمي 87.47  
محمد ياسر عبداهلل املال 78.68  
محمد يوسف فالح بن كليب بن مسلم 84.92  
مشعل صالح مرزوق املطيري 68.87  
مناف جمال محمد بن حسني 91.16  
مناف فيصل حمد اجلدى 90.06  
نادر عبداهلل ماجد العتيبي 70.26  
ناصر حسن ناصر أمني العوضي 70.58  
نواف حمدان محمد العتيبي 70.76  
نواف متعب غريب املطيري 78.42  
نواف مهنا ريكان العنزي 75.33  
هادي بدر هادي العازمي 90.01  
يعقوب يوسف أحمد سلمان 79.58  
يوسف أحمد ماطر العتيبي 88.57  
يوسف حميد دخيل يوسف 89.63  
يوسف خالد راشد املرجتي 94.01  
يوسف خالد مرزوق املطيري 87.49  
يوسف عبدالكرمي عبدالصمد جراغ 83.42  
يوسف عبداهلل محمد السعيد 72.92  

 صباح الناصر الصباح الثانوية للبنني 

أحمد عاطف جوده عبدالسالم حسن 99.2  
أحمد فزاع حمد الشمري 89.6  
أسامة زيد مزيد الشمري 90.75  
أسامة صابر عبداحلكيم صابر 99.77  
أنس فايز عبداهلل الشمري 89.1  
أحمد جابر أحمد العنزي 93.15  
أحمد فهد فرحان احلربي 95.24  
أحمد محمود توفيق عبداحلميد 99.87  
أسامة فايز عبداهلل الشمري 90.89  
اسالم مصطفى الشبراوي السيد 94.49  
احلميدي فراج حمد حمود 85.63  
ايالف عبداهلل أحمد احلمصى 99.44  
بندر أحمد حبيب الظفيري 92.49  
تركي جابر هالل الشمري 87.82  
تركي ذياب سعود الضويحي 97.33  
تركي سلطان خامت العجمي 94.06  
تركي محمد مطر اخلالدي 89.59  
تركي ناصر تركي الضفيري 96.88  
ثامر صالح مبارك العازمي 97.31  
حسن حمد حسن املطيري 92.16  
حسن فالح حسن العجمي 92.83  
حمد سعود جهيم الصليلي 89.26  
حمد فزاع حمد الشمري 85.96  
خالد سعود مرشد العنزي 92.44  
خالد فالح خالد السبيعي 91.47  
خلف مشعل خلف الضفيري 95.96  
راكان طالل محمد البذالي 93.69  
سالم عبداهلل فايز الشمري 92.19  
سطام مشاري سطام العيادة الشمري 95.58  
سلطان عايد سلمان الظفيري 91.06  
سلطان فيصل جابر الشمري 85.51  
سلطان نايف شفاقة اجلميلي 93.52  
سليمان عايش خليف الذايدي 90.46  
صالح فهاد صالح العجمي 89.07  
عبدالرحمن محمد محارب الشمري 94.66  
عبداهلل حميد غدير الضويحي 91.16  
عبدالرحمن جابر حمد العازمي 97.53  
عبدالرحمن جاسم مجبل العازمي 93.9  
عبدالرحمن خالد قصر العازمي 92.43  
عبدالرحمن فالح عبدالهادي العجمي 95.43  
عبدالرحمن محمود حنتيته 98.65  
عبدالعزيز حربي حليس احلسيني 87.7  
عبدالعزيز عجيل مصلح زايد 86.46  
عبدالعزيز فيصل خلف العنزي 90.08  
عبدالعزيز محمد جابر الوردان الشمري 97.14  
عبدالعزيز نواف جابر سالم املخلف الضفيري   

94.13
عبداهلل راضي حمد الشمري 90.27  
عبداهلل فيصل سطم الشمري 86.21  
عبداهلل نايف شفاقة اجلميلي 92.58  
عبداهلل نواف مرضى العنزي 91.05  
عبدالوهاب محمد راشد احلسيني 94.48  
عبدالوهاب مناور صنيتان حليلي العنزي   

90.95
عبيد فواز سند السعيدي 93.97  
علي عبدالعزيز حاقل الظفيري 90.72  
علي عبيد فالح الضويحي 94.88  
عمر صالح محمد شهيل 93.07  
فالح خالد فالح احلسيني 95.69  
فالح حسن فالح العجمي 91.61  
فهد حمود رحيم املطيري 88.85  
فهد سعدون عذاب العنزي 90.22  
فهد عيدان مناور املطيري 86.5  
فهيد خالد فهد الشمري 92.13  
فواز مطر طليحان الشمري 93.69  
فواز مفوز فواز املطيري 93.3  
فيصل غازي سطم الشمري 95.03  
فيصل فالح مطر الشمري 92.99  
ماجد فهد لفتة الظفيري 90.21  
مبارك طالل مبارك العازمي 93.82  
مبارك محمد سالم العجمي 96.65  
محمد تركي محمد العجمي 91.15  
محمد جاسم محمد العازمي 94.3  
محمد جاسم محمد محارب الشمري 94.99  
محمد جمال علي مهران 98.59  
محمد سعود محمد العجمي 93.4  
محمد عصام محمد الغوثاني 88.18  
مساعد عبداهلل جابر مشل 93.5  
مساعد الفي صباح الشمري 88.06  
مشاري ناصر سليمان احلربي 91.23  
مشعل مصلح مطر احلريجي 90.91  
نادر عايض نادر العجمي 95.54  
ناصر محمد رخوان العجمي 92.65  
هادي رجاء هادي الظفيري 93.84  
يوسف الهاب سباح املطيري 91.38  
يوسف خالد سالم النشوان 95.9  
يوسف سعد كرامه اجلراري 92.92  
يوسف عبداهلل سالم العنزي 90.93  
يوسف عبدالعزيز ضحوي الظفيري 93.19  

 صفية بنت عبداملطلب الثانوية للبنات 

أبرار بدر محمد العجمي 88.65  
أبرار عبداملجيد حبيب خليفة 79.44  
أسيل عبداهلل موسى الشمري 93.15  
أمثال حمد فهد العجمي 91.4  
أمل هادي اسحق شداد 95.81  
أنفال عمر سعد الدخيل 97.44  
أوراد عمر سعد الدخيل 93.79  
اروى مصطفى عطية جمعة 98.12  
اريج فيصل توفيق علي 79.92  
إسراء محمد عيسى الصومالى 75.97  
اسل يونس محمود مومني 94.14  
اجلوري بتال خويران الدوسري 80.23  
اجلوري خالد عبدالعزيز شموه 89.44  
الكادي خالد عبدالعزيز شموه 93.94  
امل أحمد اسماعيل علي اسماعيل 99.74  
ايالف خالد أحمد الكندري 69.72  
بدرية جمال عايض العتيبي 82.47  
بدرية يوسف فالح عوض 98.14  
بسمله عمرو فتحي عبداملقصود 99.63  
بسنت عبدالعزيز طلبه عطية الكومى 97.2  
بشاير صالح علي العنزي 83.51  
خلود مصطفى السيد محمدزيدان 99.6  
دارين حمد بداح العجمي 99.45  
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داليا فهد حمد العنزي 95.48  
دانيه محمد أحمد الكندري 88.51  
دالل عبدالرضا حميد القالف 67.83  
دالل عبدالعزيز علي الدوسري 79.14  
دالل هالل محمد الدهينه 91.87  
دميا عبدالعزيز عبداللطيف املري 81.95  
رتاج طالل سليم العتيبي 99.74  
رحمة محمد أحمد جمعة سعد 99.7  
رزان أحمد املصطفى العلي 97.82  
رزان خالد عبداهلل الكفيف 83.01  
رزان شبيب محمد العجمي 89.99  
رغد فيصل رجعان العازمي 85.96  
رنا ناصر عبداهلل العتيبي 73.42  
رهاف سعيد سالم مبارك 92.35  
روان صادق روضان الشمري 76.75  
روان عامر عبدالهادي الهمالن 89.01  
روان عايد صقر املطيري 66.89  
ريان علي عطا الفضلي 93.96  
زينب مرتضى حبيب معرفى 91.49  
سارا صالح عوين العنزي 96.3  
سارة إبراهيم عبيد الشمري 91.09  
سارة فهد فهاد العتيبي 85.11  
سارة محمد فالح الدوسري 87.42  
سارة محمد فهد الدوسري 91.51  
سارة معضد محمد الدوسري 87.18  
سامية محمد حسني عوض 91.18  
سكينه علي خالد دشتي 90.34  
سهيلة حسني فهد العتيبي 89.28  
شروق يوسف حمود الشمري 82.93  
شهد أحمد بدر عبداللطيف 99.63  
شهد داود سليمان اسماعيل 61.01  
شهد صالح سعد العجمي 82.49  
شهد عمار عبداملجيد الشطي 86.32  
شهد محمد سالم العجمي 84.12  
شهد مفرح غامن الدخيل 77.53  
شوق أحمد دحيالن احلربي 91.6  
شوق محمد رضا بوشهري 94.04  
شيخة خالد عامر العجمي 94.27  
شيخة محمد ناصر سودان العنزي 77.02  
شيخة نايف عبدالعزيز العجمي 94.49  
شيماء السيد إبراهيم حسني فهمي 99.09  
صفيه احسان مطر الشمري 95.02  
صيتة ناصر فهيد العجمي 97.96  
عالية علي حسني مخيلف حماد العنزي 96.15  
عبير محمد جاسم العنزي 85  
عذاري محمد بدر شيخ إبراهيم 94.55  
غدير مناحي صالح العتيبي 93.73  

فاطمة عبداهلل أحمد العلي 97.09  
فاطمة فيصل جوده الفضلي 78.67  
فاطمة مرشد عبداهلل الشيزاوىة 95.99  
فاطمة يوسف عبدالرزاق الفيلكاوي 88.77  
فجر بدر فاضل العريان 96.79  
فرح أحمد لطفى العيوطى 93.77  
فرح مهدي إبراهيم البلوي 98.08  
كوثر هاشم عبداحلسني إبراهيم 81.9  
جلني عبدالعزيز ربيع العنزي 88.7  
جلني ياسر محمد العفيفي 99.62  
ملى سعد فهد العجمي 95.55  
ملى علي عبدالنور النعمان 96.83  
مليس أسامة أحمد املخالفي 83.79  
لينا بدر عطا الفضلي 98.06  
مايا فايز عبدالرحمن قاشوش 92.39  
مرام سعد أحمد عبداللطيف القحطاني 98.46  
مرمي أحمد عاشور املؤمن 97.35  
مرمي توفيق سامي عبدالسالم 72.22  
مرمي سعد طرجم السهلي 95.54  
مرمي شافي محمد الهاجري 91.39  
مرمي محمد السعيد الشرنوبي 99.86  
مرمي محمد دواس العجمي 93.38  
مها مطلق سالم اجلميعة 97.51  
موضي خالد مطلق العجمي 81.26  
نور عماد حبيب الصفار 97.26  
نورا حمد عبداهلل املشوط 78.83  
نورة حسن مهدي العجمي 80.41  
نورة حمدان سعود العدواني 91.73  
نورة عبداهلل فهد العجمي 90.69  
نورة علي عبدالهادي الهمالن 92.15  
نورة فهد غافل العتيبي 92.14  
نوف جاسم محمد العتيبي 96.74  
هاجر فيصل توفيق علي 63.45  
هبة منصور محمد الدوسري 91.49  
هدى سعد محمد الدوسري 84.38  
هديل عبداهلل موسى الشمري 87  
هدية عوض ادحيم مبارك 95.51  
هند صالح فالح العازمي 91.23  
هيا أحمد غزاوى 98.54  
هيا سعود فهيد العجمي 96.4  
هيا مانع صايل العجمي 94.44  
هيا متعب محمد العجمي 81.74  
هيام حسن جمعة احلسني 97.04  
وجدان عبداهلل ضيرمان العجمي 84.85  
وردة حمد مدعث العجمي 88.31  
وسمية سعد محمد العجمي 98.37  

 صالح الدين الثانوية للبنني 

أحمد اسماعيل سليمان خواجه 93.4  
أحمد حيدر عبدالرسول الوزان 91.11  
أحمد عبداهلل أحمد الغامن 99.1  
أحمد علي عبداهلل أشكناني 72.37  
أحمد فهد أحمد البندر 93.62  
أحمد محمد إبراهيم األمير 97.12  
إبراهيم جاسم محمد اخلطاف 79.79  
إبراهيم فهد عبدالرحمن العبدالهادي 63.99  
بدر خالد ناصر العتال 75.69  
بدر علي بدر البلوشي 70.66  
بدر فيصل عيسى دشتى 75.41  
بدر مبارك بدر السالم 83.62  
بدر مجدي عبدالصمد الصالح 81.15  
ثامر محمد ثامر الرشيد 89.76  
حسن اسماعيل محمد الصراف 70.56  
حسن حميد شهريان علي 91.02  
حسن علي عبداهلل البراهيم 95.83  
حسن محمد عبدالرسول محمد 66.53  
حسن يونس حاجي علي احلسني 89.38  
حسني عادل محمد كمال 95.02  
حسني علي حسني أحمد 90.01  
حسني علي حسني صرخوه 90.31  
حسني محمد حسني املري 98.63  
حمد سمير حمد الدوسري 91.47  
حمد محمد عبدالكرمي العوضي 64.39  
حمد نايف سليمان السعيد 81.01  
حمزة حسني حجي تشو حسني 88.12  
حمود عبدالوهاب حمود التورة 90.66  
حمود ياسني عبداهلل الفارسي 88.27  
حيدر محمد إبراهيم اشكنانى 85.04  
خالد عبداهلل صالح الشطي 88.78  
خالد محمد ذياب العالطي 89.03  
خالد محمد سماوى الظفيري 82.79  
خالد مشعل داود اخلالدي 91.23  
خالد مشعل الفي املعيوف العازمي 67.61  
خالد مشعل مصطفى الراشد 88.05  
خالد هاني جاسم العميري 92.51  
خالد وليد غريب الكندري 75.48  
خليفة حمد يوسف اليوسف 76.09  
خليفة شاهني محمد بن ناصر 96.07  
خليفة عبدالهادي سالم الشنفا 78.6  
ساملني مشعل ساملني العجمي 86.08  
سعود خالد حسني العود 77.75  
سعود عبداهلل جنم القوماني 92.9  
سعود فاضل عبداهلل صفر 86.33  

سعود فواز فالح علي سالم 73.59  
سلمان أحمد خلف احلرز 85.04  
سلمان خالد سليمان البديوى 81.16  
سلمان محمود عباس أحمد 87.09  
سليمان خالد سليمان التورة 87.27  
شعيب محمد شعيب علي 92.48  
ضاري محمد سلمان الشعيب 71.49  
ضرار جراح علي الرشود 89.84  
عاطف عالء عبدالعليم إبراهيم 90.03  
عبدالرحمن حمد عيسى الدوسري 97.51  
عبدالرحمن عبداهلل محمد الصقر 89.52  
عبدالرحمن فهد حسني مال اهلل 81.94  
عبدالعزيز جاسم جاسم املفتاح النجار 91.89  
عبدالعزيز علي حسني اشكنانى 80.27  
عبدالعزيز علي عيسى سويد 87.64  
عبدالعزيز ياسر عبداهلل احلربي 99.37  
عبداهلل بجاد سيف املطيري 81.77  
عبداهلل جابر علي اشكنانى 83.3  
عبداهلل فوزي ناجي اخلضاري 88.26  
عبداهلل مانع إبراهيم الفرحان 87  
عبداهلل مشاري يونس التركيت 95.72  
عبداهلل يوسف محمد الشايجى 84.43  
عبداحملسن ساطع عبداحملسن اخلشرم 80.28  
عبدالوهاب سعد عبداهلل العمير 89.49  
عبداحلميد صبحي عبداحلميد أحمد 91.93  
عبدالعزيز عادل إبراهيم اخلليفي 92.94  
عبداللطيف سيف عبداهلل الهاشمي 97.14  
عبداهلل انور عبداهلل العوضي 95.21  
عبداهلل عبدالباسط أحمد اخلطيب 85.48  
عبداهلل عبدالرحمن جابر 72.98  
عبداحملسن خليفة عبداهلل الطراروه 76.09  
عبدالوهاب بدر ناصر العوضي 77.13  
عثمان محمد حسني الكندري 98.15  
علي إبراهيم اسماعيل مال اهلل 72.83  
علي أحمد عبدالرضا الصفار 87.36  
علي جابر إبراهيم حسني 92.8  
علي جواد جعفر املزيدي 87.44  
علي عباس علي دشتى 83.69  
علي عبدالعزيز عبداهلل احلواج 71.9  
علي عبداللطيف محمد صادق 80.22  
علي محمد علي الهزمي 76.71  
علي وليد مرزوق عابر 83.8  
عمر حسام السيد حافظ 97.05  
عمر صالح حسني البلوشي 91  
عمر فراس علي كرتش 73.41  
عمر معاذ بكر النعيمي 77.84  
عمر وليد مساعد الصانع 87.13  

عيسى ميثم عيسى لفتة علي 97.79  
غامن عبداللطيف إبراهيم العثمان 93.42  
فهد خليفة يوسف املنيع 76.39  
فهد محمد عوض الهاجري 92.31  
فواز أسامة أحمد إبراهيم الكندري 95.09  
فيصل أحمد محمد املوسى 74.38  
فيصل غازي فيصل العتيبي 74.6  
محمد أحمد منصور املسعود 76.62  
محمد باقر علي حسني كاظم رهبربور 93.19  
محمد حسني علي النجدى 80.35  
محمد حسني محمد حسن علي 86.98  
محمد صنيتان فالح املطيري 72.37  
محمد عبدالرحمن زيد الصرعاوى 74.48  
محمد عبدالعزيز علي املراد 84.67  
محمد عبداهلل عبداحملسن املنصور 93.83  
محمد عبداهلل محمد املزين 96.77  
محمد علي عطية الشمري 87.37  
محمد عماد عبداهلل الشراح 97.02  
محمد فاضل محمد ال رشيد 83.84  
محمد ناصر بدران التراب 78.03  
محمد ناصر حسني الناصر 92.49  
محمد ناصر سعود الوقيان 79.34  
محمد هيثم حسني املشرى 99.28  
محمد ياسر محمد جابر املسلم 78.55  
مروان محمد عبدالرحيم عبداملنعم 97.18  
مزيد اياد مزيد الدوسري 73.55  
مشاري سامي علي العلي 94.18  
مشاري عبداحملسن ناصر احلسينان 89.2  
مشاري يوسف راشد اجليماز 76.77  
مشعل سليمان العنيزي 65.56  
معاذ عمار محمد روح الدين 73.97  
مناف وليد صالح اجلوهر 83.83  
مهدي مصطفى حسني احلداد 79.41  
ناصر انور سالم املسعود 68.14  
ناصر فهد ناصر الهاجري 76.22  
ياسني خالد ياسني الياسني 62.09  
يحيى نزار جعفر اخلطيب 72  
يوسف جابر يوسف اجلابر 84.88  
يوسف خالد عبداهلل الفرحان 76.78  
يوسف خالد عبداهلل مال اهلل 67.48  
يوسف عبدالرؤوف عبدالوهاب الوزان 61.8  
يوسف عدنان علي املرزوقي 77.38  
يوسف علي حسن القالف 84.64  
يوسف فايز عبدالرسول الفايز 95.66  
يونس حسن علي عباس 79.71  
يونس علي عبداهلل اخلليفي 96.12  

 طلحة بن عبيد الثانوية للبنني 

أحمد محمد عباس علي 86.67  
إبراهيم خالد إبراهيم العيسى 91.16  
بدر عباس مهدي فيصل 89.51  
بدر فيصل عبداهلل املطيري 93.62  
بندر صالح حمد املري 84.47  
تركي محمد عمر العازمي 86.44  
تركي نايف فرحان الشمري 84.09  
جاسم محمد أحمد الكندري 92.46  
جراح صقر فيروز مال اهلل 80.2  
جعيدان سالم جعيدان العنزي 92.08  
حجاج فهد حجاج املطيري 80.58  
حسني مسفر حسني العجمي 88.89  
حمد بدر ناصر الدوسري 88.88  
حمد فهد رجا العازمي 88.86  
حمود رجا حمود الهاجري 85.98  
حمود سعدون حمود الشمالن القطاع 90.38  
خالد طالل صقر املطيري 91.73  
خالد عبداهلل محمد العجمي 85.63  
خالد فارس مناحي احلربي 88.68  
خالد محمد خشمان العجمي 87.39  
راجح عبدالهادي حسن العجمي 86.27  
راشد مبارك راشد العازمي 90.43  
راشد مبارك صليهم العجمي 92.29  
سعد بشر سعد الرشيدي 87.27  
سعد ثامر حمدان الشمري 90.48  
سعد شايع سعد القحطاني 88.93  
سعد محمد سعد الهاجري 90.74  
سعود تركي عبداهلل العجمي 83.09  
سعود فهد ناصر العجمي 93.89  
سعود محمد عبدالرحمن املطيري 86.83  
سلطان رجاء حمود الهاجري 92.01  
سلطان سالم فرحان الديحاني 87.3  
سلطان نادر شيهان العتيبي 94.25  
ضاري خير اهلل فجرى مرزوق 88.38  
عبدالعزيز جمال عيد العازمي 93.73  
عبدالعزيز مشعل الفي الدوسري 90.11  
عبداهلل حسن فهد العجمي 92.62  
عبداهلل طالل صقر املطيري 92.63  
عبداحملسن رجاء عبداهلل الهاجري 87.02  
عبدالوهاب سالم عبدالعزيز الصقر 83.15  
عبداهلل راشد فالح التميمي 92.26  
عبداهلل شبيب نفل العجمي 86.13  
عبداهلل فهيد عضيب الهاجري 88.4  
عبداهلل مدهش فالح الهاجري 89.62  
عبداملانع محسن محمد العجمي 82.66  

عبداحملسن سالم عبداحملسن املري 91.37  
عدنان سعد عدنان علي 89.35  
علي طالل علي غريب 86.62  
علي فالح علي العجمي 96.19  
علي مسفر علي الهاجري 87.06  
عمر محمد عامر الهاجري 87.57  
عمر محمد يوسف كندري 89.79  
عيد خالد عيد العازمي 83.14  
غازي محمد هامل العجمي 86.15  
غامن محمد علي الشطي 96.88  
فارس مانع علي العجمي 77.65  
فالح مبارك فهيد العجمي 81.13  
فالح محمد فالح العازمي 93.43  
فايز مسلم منصور السبيعي 90.78  
فالح فهد فالح العازمي 87.46  
فهد حبنان سعود العجمي 87.05  
فهد علي محمد العجمي 88.3  
فهد فايز غصاب العازمي 92.99  
فهد محمد نقا الضفيري 88.17  
فهيد علي محمد العجمي 81.84  
فواز حامد حمود العازمي 87.48  
مبارك سعد فالح الهاجري 94.25  
مبارك محمد مبارك بن كتال 88.87  
مبارك مسلم مبارك اعويش 91.26  
مبارك نايف محمد الدلك 92.41  
محمد بدر محمد العجمي 90.59  
محمد جاسم سالم بأحمدان 90.18  
محمد جمال حميد اخلالدي 91.11  
محمد حسني محمد احلجيالن العازمي 84.48  
محمد حمد عايد فزع الشمري 85.2  
محمد حمد محمد العجمي 90.23  
محمد خالد عبدالرضا محمد 92.01  
محمد سالم محمد العجمي 89.72  
محمد سعود محمد الناجعى 84.69  
محمد عباس يوسف البلوشي 97.2  
محمد عبداهلل محمد الهاجري 87.1  
محمد فالح عامر العجمي 83.15  
محمد فهيد شبيب العجمي 80.03  
محمد نابي جايز الهاجري 96.12  
محمد ناصر حمد املري 88.74  
محمد ناصر عبدالرزاق اخلضر 92.88  
مسعود راشد عبدالهادي الهاجري 86.32  
مشاري مسعود مبارك العازمي 91.63  
معيض اسماعيل حسني العجمي 91.52  
مكي جاسم مكي القالف 94.04  
مناع فهيد محمد العجمي 91.64  
منصور محمد منصور العازمي 89.3  

مهدي رائد عباس املطوع 86.99  
مهدي محمد أحمد مهدي 91.31  
ناصر حمد بدر العدواني 92.24  
ناصر طالل صقر املطيري 92.24  
ناصر عبدالعزيز راجح القحطاني 88.12  
ناصر فهد فارس 89.87  
ناصر مسفر ناصر الدوسري 87.58  
هادي راشد هادي العجمي 89.21  
وائل نائل علي مقابله 91.94  
وليد خالد مطلق عميره 81.98  

 طليطله الثانوية للبنات 

أريام محمد راجح الدوسري 95.41  
أشجان مبارك خلف الشمري 83.9  
آالء عبدالوهاب عبداهلل اسيرى 90.9  
آالء فهد راشد املال محمد 73.96  
آالء نادر ناصر القرينى 97.82  
أمل منصور فهد الدوسري 67.42  
آمنة حسني علي بن اسرى 88.7  
أوراد عبداهلل عايض العتيبي 93.84  
البندري سعيد جابر املري 80.41  
أمثال محمد ابطيحان الدويهيس 97.95  
آمنة جاسم إبراهيم بو صلحه 82.26  
جنان جار اهلل حمود الرشيدي 74.03  
جوري ناصر فهد الفريح 95.36  
حصة مساعد حميد العبكل 87  
حنان خالد اسماعيل األنصاري 94.63  
حنان سعود عبدالكرمي احلوطي 90.98  
حور حسني أحمد رمضان 95.25  
حوراء نايف بدر فرحان 81.61  
دانة خالد أحمد الشطي 86.98  
دانة خالد سعد العربيد 83.01  
دانة يوسف سعد الرشيدي 71.29  
دالل بدر محمد سكني الكندري 98.2  
رتاج سعد فيحان العتيبي 82.48  
رتاج محمد كاظم بهمن 96.19  
رتاج مدعج ماجد الدوسري 76.92  
رذاذ هادي فالح العجمي 92.87  
رزان بجاد غازي العتيبي 85.23  
رسل عبيد مزيد اخلالدي 93.75  
رغد بدر عبداهلل العتيبي 79.91  
رغد صالح حسن الكردى 83.57  
رغد فهد غنام العازمي 81.78  
رغد محمد عبدالباقى العوضي 92.81  
رغد محمد وليد اجليران 66.02  
رقية حسني عباس محسن 77.83  
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رهف محمد علي النعيمي 95.61  
روان جاسم عبدالعزيز الرشيدان 94.26  
روان علي حسن علي حسن 85.16  
ريانه فايق صالح العمير 98.12  
رمي هاني مهدي الشمري 70.48  
زينب إبراهيم عبدالكرمي اجلدى 88.46  
سارة جمال هالل العنزي 76.02  
سارة زعيزع سليم العنزي 87.07  
سارة فهد كمدان العجمي 78.05  
سارة محمد مقعد الدوسري 91.94  
سعاد عدنان مبارك الدمخي 81.85  
سلمى حمود سالم العازمي 70.29  
شيخة حمد شايع الشايع 71.68  
طفلة محمد فهيد الشريان السبيعي 96  
عذاري علي فهد املياس 98.9  
غزيل عثمان نايف العتيبي 93.63  
غنادير دايس صغير الدوسري 97.2  
فاطمة الزهراء علي إبراهيم الصراف 75.6  
فاطمة الزهراء فتحي محمد القطان 87.47  
فاطمة حميد سيد رضا 76.96  
فاطمة عبداهلل محسن العجمي 70.18  
فاطمة عالء الدين يوسف بوغيث 80.07  
فاطمة محمد عبداهلل الفرحان 82.21  
فاطمة مرتضى محمد غلوم 81.88  
فاطمة معيض عايض العازمي 74.52  
فجر محمد ناصر العجمي 97.79  
فرح سعد حمد العنزي 96.49  
فوز صالح مهدي الشمري 83.68  
في محمد الفي العميري العازمي 91.48  
آللىء عبدالعزيز حسني محمد 85.56  
جلني أسامة مصطفى شعبان 87.65  
لطيفة خالد مرزوق الغريب 94.88  
لطيفة سعد محمد السويلم 73  
لطيفة عادل فهد احلوال 81.9  
لورا عايض أحمد القحطاني 79.02  
مرمي عبدالرضا عبداهلل احلرز 99.64  
مرمي فهد عبداهلل الدوسري 97.11  
مرمي محمد حسني الناصر 95.12  
مزنة سعود ذيب العجمي 92.15  
منار فالح سعد الفضلي 68.12  
منار نبيل علي بن أسري 97.06  
منى سعود مرزوق السميرى 69.29  
مها جمال ناصر احلربي 88.23  
مها محمد هادي العجمي 79.99  
موضي محسن بطي العتيبي 87.15  
جنالء محمد سعود العازمي 84.14  
نورة عبيد صغير الدوسري 89.35  
نورة محمد حمد العجمي 86.33  
هاجر عارف أحمد األحمد 88.74  
هاجر وحيد أحمد عبدالواحد 74.26  
ياسمني ناصر جليل حيدر 94.93  
   

عبداللطيف ثنيان الغامن الثانوية للبنني 

أحمد جراح أحمد املطيري 81.38  
أحمد رشيد ناصر عالج 78.73  
أحمد عبداهلل أحمد السند 87.41  
أحمد محمد سعيد املطيري 87.31  
أسامة محمد سالم العتيبي 78.3  
أحمد حماد سعد ثويني 84.4  
أحمد حمد جوده صالح 88.37  
بدر سعد ماجد العتيبي 89.28  
بدر مبارك بدر املطيري 80.54  
براك حسني محسن العازمي 68.62  
تركي عبداهلل مانع املطيري 96.14  
حسام أحمد سعيد شاكر 83.47  
حسني جعفر عبدالرضا محمود 83.06  
حمد يحيى اسماعيل الشهابي 92.31  
حمود أحمد كاظم حمود 94.22  
خالد أحمد سليمان موسى 98.77  
خالد متيم طقطق 99.38  
خالد عبدالرحمن ساجر العتيبي 86.09  
خالد فالح ظاهر الفضلي 89.51  
خالد فهد عوض العنزي 86.86  
داود علي غلوم حسن 87.27  
راشد خالد راشد املطيري 74.73  
راكان فايز رشيد املطيري 85.92  
زياد محمد السعيد السنباطى 97.72  
سعد رعد سعد الدويلة 88.47  
سعود سامي متعب الفضلي 89.23  
سعود عبدالعزيز ربح العنزي 98.16  
سعود فالح سليم الديحاني 88.6  
سعود فهد محمد العازمي 79.98  
سعود مشرف عياد العصيمي 84.53  
سلمان خالد يوسف الظاعن 97.27  
سلمان طاهر منصور احلاج 83.88  
سلمان مشعل هالل املطيري 78.73  
سليمان أحمد حسن احلربي 81.15  
صاطى مخلد صاطى العارضي 83.61  
ضاري صقر مناور املطيري 81.72  
طالل فهد عبداهلل مرزوق 95.78  
عبدالرحمن عبداهلل عيد الرشيدي 88.58  
عبدالرحمن عبداهلل عبدالهادي شبيب 86.38  
عبدالرحمن مطلق راكب الرشيدي 84.78  
عبدالعزيز عايض علي املطيري 89.09  
عبداهلل خالد عبدالكرمي الهتيل 83.4  
عبداهلل عمار ناصر العنزي 90.02  
عبداهلل فازع فهد املطيري 87.75  
عبداهلل فريح عوض الرشيدي 89.97  
عبدالهادي دغيمان محمد املطيري 88.21  
عبدالرحمن  العنزي 79.49  
عبدالرحمن حسن عبدالرحمن احملجل 86.31  
عبدالرحمن عيفان عبداهلل العيفان 75.38  
عبدالرحمن فواز رشود اجلسار 80.61  
عبدالعزيز خالد عبداهلل الديحاني 90.11  
عبدالعزيز فهد سعود املطيري 86.58  
عبداهلل عواد عبداهلل املطيري 83.92  
عبداهلل محمد جريو الزعبي 90.95  
عبداهلل محمد عبداالمير املطوع 87.99  
عبداهلل محمد عبدالرحمن املطيري 89.86  
عبداهلل مرزوق نيف اخلالدي 80.61  
عثمان حمود عبداهلل الشمري 89.55  
عثمان سعود عبداهلل اجلطيلى 86.83  
عذبي أحمد خليفة العنزي 90.84  
عذبي شامان امبيح الديحاني 92.49  
عقاب جفران عقاب املطيري 89.79  
علي أحمد عبداهلل الدريع 90.68  
علي أحمد مطر عودة 92.17  
علي خالد اعجمي املطيري 95.98  
علي محمد علي ابو املجد 97.56  
عمر أحمد سعد الزعبي 94.55  
عمر حمد فضي الرشيدي 85.85  
عمر فيصل اجلوي العربيد 90.24  
عمر هاجد محمد الهطالني 90.75  
عيسى خالد مصلح دخيل اهلل 90.5  
فارس خالد زبن العربيد 84.17  
فارس فالح ماجد العتيبي 87.2  
فهد خلف محمد املطيري 91.21  
فهد صالح شريدة العدواني 91.72  
فهد مشاري فهد املطيري 95.14  
فهد مطلق سمير املطيري 90.53  
فواز سعد جبر الظفيري 90.7  
فيحان منصور فيحان املطيري 89.81  
فيصل فهد عوض املطيري 95.56  
فيصل هزاع خالد املطيري 88.72  
الفي خالد الفي املطيري 88  

مبارك يوسف محمد املطيري 88.72  
متعب عايض حمود املطيري 89.86  
محمد بدر حنيف املطيري 83.37  
محمد حامت محمد علي وهبى الدماصى 99.73  
محمد خالد جمعان املطيري 94.21  
محمد خالد محمد الديحاني 95.97  
محمد خضر محمد التميمي 90.98  
محمد شوميي راشد الرشيدي 94.57  
محمد صادق طاهر الغزير 92.46  
محمد صالح محمد العسالوى 83.98  
محمد ضاري سلطان فيحان 90.36  
محمد عبدالواحد محمد املطيري 90.09  
محمد علي محمد حسني حسيني زاده 92.28  
محمد عيد غايب الرشيدي 91.27  
محمد فالح هادي العجمي 95.79  
محمد ناصر جمعان الدوسري 89.77  
محمد ناصر حمد العجمي 90.48  
محمد ناصر عتيق الرشيدي 90.13  
مشاري خالد أحمد الفيحان 95.02  
مشعل خلف عويد الشمري 93.34  
مشعل محمد مشعل املطيري 92.73  
ملفي بدر ملفي املطيري 85.92  
منصور فهد منصور نصار 90.99  
ناصر بدر مبارك محمد 94.33  
ناصر بدر ناصر اخلرينج 96.25  
ناصر علي سعود املطيري 96.31  
ناصر فواز ناصر املطيري 96.33  
ناصر مبارك حمد الشبال 94.04  
نايف أحمد محمد العجمي 97.06  
نايف عبداهلل زيد املطيري 88.35  
نايف علي نايف الديحاني 95.1  
نواف محمد فراج املطيري 94.81  
نيف مرزوق نيف اخلالدي 93.66  
وليد مبارك محمد العجمي 92.99  
يوسف فهد مخلد املطيري 92.44  
يوسف محمد صالح الشمري 91.39  
   

عبداهلل األحمد الصباح الثانوية للبنني 

أحمد طالل قاسم السبع 90.18  
أحمد عبدالعزيز جعفر الزقاح 71.32  
أحمد إبراهيم أحمد الكندري 86.8  
أســامة عبــداهلل ناصــر مضيــد البحيري   

العازمي 91.81
أسامة مصطفى محمد عبداحلسني 90.13  
بداح سلطان بداح فالح الدوسري 86.22  
بدر ثامر صالح املطيري 93.05  
بدر خليف سعود املاجدي 94.92  
بدر سعد سعود العجمي 81.94  
بدر فالح بدر احلميدي السبيعي 76.56  
براك مبارك براك العازمي 67.12  
بندر محمد فهد العتيبي 74.01  
تركي عادل فرحان العازمي 74.68  
تركي محمد جابر رداد الفضلي 92.57  
جاراهلل فهد جاراهلل العجمي 71.15  
حسن علي حسن مراد 72.57  
حسني علي حسني املزيدي 87.57  
حميد مبارك حميد العازمي 80.82  
خالد حميدي فالح الرشيدي 96.72  
خالد سعيد مصري العجمي 89.92  
خالد عبدالرحمــن عبداهلل ناصر البحيري   

العازمي 86.75
خالد مبارك فالح النامي 75.91  
خالد وليد خالد احلمدان 86.26  
خليل علي خليل اخلليل 86.07  
راشد عباد راشد العازمي 80.16  
راشد ناصر عبداهلل امليع 88.33  
سالم براك حسني العجمي 73.07  
سالم فهيد عبداهلل هواش العازمي 69.12  
سالم مانع عبداهلل العجمي 71.56  
سعد خالد سعد ظاهر العازمي 77.04  
سعد سهيل محمد العجمي 94.7  
سعد محمد سعد سلمان العازمي 86.93  
سعود فوزي محمد عقلة 85.36  
سلطان خالد وديد املطيري 94.02  
سلطان محمد معيكل العجمي 82.07  
سلمان خالد وديد املطيري 87.82  
سلمان نواف شليويح دغيم 85.32  
سليمان دعيج سليمان العازمي 79.65  
سهيل راشد محمد العجمي 74.96  
ضاوي فيصل ضاوي النفيعي 76.55  
طالل زويد عايض محمد عبود الرشيدي 83.3  
عامر محمد كمال حسن 85.12  
عبدالرحمن أحمد غنيم العازمي 78.67  
عبدالرحمن موسى مرزوق فالح امللحم 84.42  
عبدالعزيز سعد متعب املطيري 73.09  
عبدالعزيز عبداهلل علي حســن بودستور   

77.94
عبدالعزيز عبداهلل قبالن شلهوب 69.93  
عبدالعزيز نيازي التريكي 97.48  
عبداهلل حامد راشد العازمي 86.37  
عبداهلل خالد خلف الغريب 80.51  
عبداهلل سويد ناصر الدوسري 68.66  
عبداهلل عبدالهادي ذعذاع السهلي 79.78  
عبداهلل محمد صالح العازمي 71.05  
عبداهلل محمد عبداهلل العجمي 80.8  
عبداهلل ناصر عبداهلل نعمة 98.66  
عبداهلل وليد خالد العازمي 83.42  
عبداهلل يوسف رشيد العازمي 82.86  
عبدالرحمن سمير عبدالرحمن متولي 99.35  
عبدالرحمن فهد مناحي العازمي 83.52  
عبدالرحمن منصور محمد العجمي 95.84  
عبدالعزيــز عبدالوهاب عبداهلل االنصاري   

95.85
عبداهلل عبدالعزيز قنعص الشقفي العازمي   

67.13
عبداهلل عبدالعزيز غزاي شقير املطيري 86.12  
عبداهلل محمد كاظم العنزي 96.72  
عبداهلل مساعد عبداهلل املطيري 87.26  
عبداهلل يوسف عبداهلل فخري 72.7  
عبيد خليفة عبداهلل عوض املطيري 89.67  
عثمان محمد عثمان سالمة الزعبي 90.24  
علي جابر علي املري 75.72  
علي دعيج خلف الرامزي 95.23  
علي دهام علي الشمري 80.2  
عمار ياسر عبداهلل محمد 98.86  
عمر خالد عبدالرحمن مضحي الرشيدي 94.59  
عمر فواز مجبل احلربي 92  
عمر متلع عزاب العتيبي 85.35  
عمر محمد محمود محمد يوسف 94.51  
عمر مشعل عبداهلل العنزي 81.89  
فالح عبداهلل فالح العازمي 67.83  
فهد حمد محمد العجمي 89.38  
فهد سعد فهد السهلي 76.42  
فهد عبداهلل فهد العجمي 80.93  
فهد علي خليل اخلليل 85.79  
فهد فيصل سعود السبيعي 90.1  
فهيد سالم فهيد سالم العويهان 77.32  
فواز سعد تركي العنزي 76.03  
مبارك جمعان مجبل العازمي 87.49  
محسن ناصر محسن العجمي 87.26  
محمد امني بن الصحبى بن عمار 98.26  
محمد بدر ادغيمان العازمي 76.65  
محمد جعفر أحمد دشتى 94.71  
محمد حزمى محمد عايض السبيعي 91.07  
محمد سعد فالح العجمي 85.98  

محمد صالح سعود العجمي 92.63  
محمد علي شبيب العازمي 90.87  
محمد مبارك خميس العجمي 79.25  
محمد مبارك مران احلربي 84.35  
محمد نواف راشد العازمي 82.25  
محمد يوسف محمد العازمي 97.35  
مشعل سعد عمير العجمي 90.11  
معاذ سالم سيف الغريب 89.83  
مناور ملفي مناور العازمي 94.93  
نادر سلطان مشعان العتيبي 78.82  
ناصر بدر عذاب جدعان 71.33  
هادي فهد علي العجمي 84.11  
يوسف خالد لطس مدغم مرزوق 94.22  
يوسف فهيد سيف النجدى 84.32  
يوسف فيحان خصيوى العازمي 91.21  
يوسف هايل صقر العنزي 91.99  
   

عبداهلل اجلابر الثانوية للبنني 

أحمد كرمي سليمان املواش 79.38  
إبراهيم عبداحلكيم عالم شاه إبراهيم 70.56  
بدر صالح يعقوب عيادة 85.39  
تركي خالد عباس التركي 69.55  
ثامر طالل سالم العتيبي 77.95  
جاسم فيصل عبداحلميد املتروك 72.83  
جالل ناصر جالل درويش 75.85  
حامد بسام عبدالرحمن الهارون 86.68  
حسني طارق حسني مال اهلل 82.33  
حمد ناصر عابر البذالي 88.02  
خالد عبداهلل يوسف العامر 70.05  
خالد يوســف عبدالكرمي محمــد عبدالكرمي   

77.06
راشد عادل سعود بورسلي 88.64  
راشد معاذ سليمان املال 94.27  
رياض صالح ناصر الياسني 88.73  
سالم سليمان فهد الوهيب 72.27  
سعود حمد سعود اخلراز 91.08  
صالح مشعل صالح اخلنينى 75.89  
صالح قيس يوسف علي 94.98  
عادل محمد عبداهلل الراشد 88.35  
عبدالرحمن سعد أحمد البالول 83.01  
عبدالرحمــن يونــس عبدالكــرمي عبــداهلل   

التركماني 85.84
عبدالعزيز جابر حجاب احلميدي 91.93  
عبدالعزيز علي عبداهلل السالم 71.3  
عبداهلل فيصل عبداهلل الشمالي 76.64  
عبدالوهاب عادل عبداهلل الفودرى 79.4  
عبدالرضا عبداهلل محمد القطان 70.29  
عبدالعزيز أحمد جاسم النجدى 74.27  
عبداللطيف فهد عبداللطيف املزيد 90.31  
عبداهلل بسام محمود قاسم محمد 99.9  
عبداهلل رائد خليفة الصانع 82.2  
عبداهلل فضالة حسن الفضالة 82.33  
عبداهلل نايف عبدالعزيز النمش 94.64  
عبدالوهاب حمود علي علوي 68.85  
علي بدر عبدالكرمي حسني عبداهلل التركماني   

94.14
علي خليل إبراهيم البلوشي 72  
علي سامي حسني مال اهلل 74.86  
علي فهد علي العميري 81.42  
عمر بديوي 65.23  
عمر حسني محمد الفيلكاوي 90.64  
عمر عبدالعزيز جاسم اللوغاني 93.17  
ماجد عادل ماجد العنزي 76.89  
محمد باسم محمد أسد محمد 89.35  
محمد جاسم يوسف املناعي 92.22  
محمد جمال أحمد العيسى 74.21  
محمد حمود عبداحملسن الفرحان 82.1  
محمد عبداهلل انور العوضي 82.51  
محمد وليد محمد احلمد 95.91  
مساعد عبدالعزيز عبدالفتاح النجار 81.29  
مشاري فهد صالح الرغيب 88.62  
ناصر صالح ناصر الياسني 94.35  
يوسف رمضان علي عبدالعظيم 99.32  
يوسف علي حسني الصايغ 96.6  
يوسف علي كرمي العنزي 83.42  
يوسف محمد مجيد القطان 98.95  
   

عبداهلل العتيبي الثانوية للبنني 

أحمد خالد يوسف الغامن 93.47  
أحمد سعد سمير بوقماز 90.02  
أحمد عبداحملسن عبدالرضا الصحاف 88.52  
أحمد فهد أحمد عبدالسالم 89.95  
أحمد وليد أحمد احملارب احلمود 97.48  
أنس حسني سويد النصار 91.24  
البراء أحمد مطلق احلربي 88.44  
امين محمد العبداهلل الناصر 98.62  
باسل نايف عبداهلل الدعيج 90.93  
بدر انور مساعد الطبطبائي 97.4  
بدر طالل سليمان املنصور 94.95  
بدر عبداهلل علي املال 96.04  
بدر عبداهلل عايد العنزي 91.44  
بدر فالح سلطان العنزي 88.97  
ثامر عبداهلل رمضان الهاجري 92.87  
جاسم محمد جاسم اجلاسم 85.94  
جراح مشعل مطرود احلربي 84.32  
حسن محمد صيوان الشمري 90.09  
حسني علي حسني النصر 97.54  
حسني مشعل حسني الكندري 98.23  
حمد خالد حميد االستاد 99.28  
حمد عبداهلل عبدالكرمي اليحيى 99.18  
حمد عبداهلل إبراهيم اجلاسر 93.84  
حمد غازي محمد نواف 80.56  
حمد هشام عباس الكندري 96.63  
حمزة فيصل حمزة كندري 97.02  
حمود نواف عبداهلل الوطيان 91.16  
خالد راضي مرضى الشمري 96.57  
خالد عبدالعزيز خالد الصقعبي 92.6  
خالد منصور فهد العدواني 97.27  
خالد نواف خالد احلمود املطلق 97.69  
خليل أحمد خليل الناجم 93.53  
دخيل عبدالعزيز دخيل احلميدان 94.92  
راشد ثامر دخيل العنزي 93.27  
زياد ايسر عبدالواحد عبدالعزيز الفار 99.9  
سالم طالل سالم العنزي 97.19  
سالم عبداهلل بدر اجلري 77.04  
سالم وائل سالم بورسلى 90.91  
سعد حمود عدنان اخلالدي 85.5  
سلطان سالم محمد املطيري 94.01  
سليمان عبدالرحمن راشد الرباح 98.98  
سليمان عبدالرزاق جبر اجلالهمة 87.91  
سليمان وليد سليمان البكر 91.12  
شمالن ممدوح جاسم احلساوى 92.12  
صالح حميد مجيد سيد مندني سيد رمضان   

95.67
صالح مشعل صالح الرشيدي 96.89  
عبدالرحمن طارق عبدالرحمن املنيس 97.22  
عبدالرحمن طالل عبيد العنزي 91.9  
عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز احلميد 80.76  
عبدالعزيز بدر ناجي خميس 74.55  
عبدالعزيز جابر ظافر العنزي 85.63  
عبدالعزيز خالد عبدالكرمي املزين 85.52  
عبدالعزيز عصام عبداهلل العصيمي 85.59  
عبدالعزيز عمر عبدالعزيز الفهد 91.72  

عبدالعزيز مشرف خالد املطيري 94.51  
عبدالعزيز ميثم عباس أنكي 93.82  
عبدالعزيز نواف عبداهلل العبداهلل 78.18  
عبداهلل خالد سالم السبيعي 92.31  
عبداهلل سعد أحمد الراشد 70.92  
عبداهلل سعود عبداهلل الرشيدي 93.71  
عبداهلل فالح عبداهلل الرشيدي 86.1  
عبدالوهاب منير عبداللطيف الدعي 74.61  
عبدالرحمن بدر الفي العتيبي 93.81  
عبدالرحمن عبدالعزيز سعود البالول 86.53  
عبدالرزاق فهد حسن الوايل 96.37  
عبدالعزيز بدر سعود العنبري 87.91  
عبدالعزيز عادل حمد الصقعبي 93.33  
عبدالكرمي مشعل عبدالكرمي الياقوت 87.74  
عبداهلل أياد علي العوام 87.78  
عبداهلل حسني جاسم الشمري 91.8  
عبداهلل خالد محمد السميري 85.21  
عبداهلل صالح سلطان املاجد 93.01  
عبداهلل عادل إبراهيم الرميح 95.64  
عبداهلل عبدالرحمن جابر االنصاري 86.22  
عبداهلل مشعل عبداهلل العنزي 85.55  
عبداهلل نبيل اسماعيل األنصاري 75.47  
عبداهلل يوسف محمد احلبيب 96.79  
عبدالوهاب إبراهيم متعب الشمري 96.6  
علي حسن علي النكاس 93.02  
علي عبدالكرمي عبداهلل العوضي 92.92  
علي محمد عباس األطرم 92.31  
علي نواف علي الهيفي 93.84  
عمر جاسم محمد العوضي 83.24  
عمر خالد أحمد البصيري 91.47  
عمر عبدالعزيز ســعود الشويرد العميري   

90.08
عمر موسى عبدالعزيز العويس 87.33  
عيسى فيصل محمد احلداد 85.08  
غنام عبداهلل غنام الربيعان 85.45  
فراج عبداهلل فرج السعيد 95.54  
فرج نواف فرج احليان 93.93  
فواز فؤاد فهد اخلرجى 83.46  
فواز وليد محمد العربيد 79.18  
فوزان علي حمد الفوزان 92.78  
فيصل ظاهر ظاهر السعد 87.15  
فيصل يوسف عبداللطيف الهويدي 91.31  
محمد أحمد محمد الرويح 95.66  
محمد أسامة عبداالمير التميمي 80.36  
محمد بدر محمد الدريس 89.58  
محمد خالد بدر سليمان 83.98  
محمد خالد مناور وقيت الشمري 94.97  
محمد سليمان عبدالعزيز العكاري 95.71  
محمد سليمان عبدالرحمن الشايع 97.96  
محمد سليمان محمد الضيف 96.31  
محمد شاهني عبداهلل احلمادي 96.04  
محمد صالح أحمد صالح 92.96  
محمد صالح محمد املبارك 85.07  
محمد طالل طعمة الشمري 88.62  
محمد طالل محمد احلبيب 96.6  
محمد مبارك محمد العرادة 90.57  
محمد محمود محمد صديق بستكي 89.33  
محمد مشعل محمد الفهد 86.19  
محمد ممدوح صابر علي عبداهلل 98.98  
محمد نزار محمد خير املصرى 98.03  
مساعد صالح راشد بورسلي 88.11  
مساعد فارس مساعد البناي 80.54  
مشاري بسام عبدالعزيز العبداملنعم 79.79  
مشاري عبداللطيف عبداخلضر حسن 73.85  
ناصر بدر ناصر العثمان 96.85  
ناصر جمال خليفة البدر العنزي 95.87  
ناصر وليد أحمد املطر 89.23  
نورالدين سند أحمد سندعبدالفتاح 98.17  
يحيى طارق محمد الهديب الرشيد 92.35  
يوســف إبراهيــم اســماعيل محمد حســن   

الكندري 98.56
يوسف صباح أحمد القالف 92.14  
يوسف عماد بدر اجلمعة 97.14  
يوسف محمد عقيل العوضي 98.49  
يوسف ناصر مفلح املطيري 93.6  
   

عبداهلل العسعوسي الثانوية للبنني 

أحمد حمد محمد املتروك 91.59  
أحمد ناصر حمزة شعبان 63.56  
إبراهيم جالل محمد علوى 89.26  
أحمد ايهاب عبدالرحيم عثمان شلبي 99.49  
أحمد علي عبده النهمي 85.31  
أحمد محمد علي الشرقاوي 88.93  
أحمد محمد ناصف عطية 97.56  
أحمد هشام فرج اهلل عبدالعظيم 99.32  
أحمد يوسف سعد جويلي 84.97  
امني امين امني رحمة 99.66  
جعفر عبداحلميد سليمان 96.55  
حسن يوسف عبداهلل جوهر 95.25  
حسني سامح حسني محمد 95.22  
خالد وليد طه عبداهلل 98.06  
زياد السيد فوزي رزق عبدالرحمن 89.28  
سالم هشام قاسم احلداد 82.62  
سيف االسالم محمد محمد سعيد عبدالسالم   

عمر 99.72
طارق حسني علي ابو املعاطى 93.7  
عبدالرحمن حسام الدين محمود محمد علي   

محرم 99.98
عبداملعز محمد مروان عوف 83.28  
عبدالرحمن فؤاد مرزوق اسنان 70.14  
عبدالرحمن محمد صبحى شناعه 97.01  
عبدالعزيز أحمد عبداهلل السيافي 90.53  
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز احلداد 83.59  
عبداهلل أحمد عاصم فتحي 98.55  
عبداهلل البكرى السيدعبدالعال إبراهيم 99.35  
عصام عدنان مهدي اجلدى 81.08  
عصام عماد عصام الدين توفيق رضوان 97.31  
عالء الدين جمال حسني إبراهيم 98.73  
علي اشرف علي امني 91.09  
علي عقيل حسني مطر 90.17  
عمر أسامة أحمد عبدربه 98.66  
عمر السيد فوزي رزق عبدالرحمن 74.89  
عمر خالد محمد محمد الشرقاوى 97.81  
عمر خيري محمد فايد 99.83  
عمر عمادالدين أحمد زكي محمد عمار 81.7  
عمر فادي قاسم الصمد 92.47  
عمر نادى عبده السيد 99.05  
عمرو محمد عبدالصمد عبدالتواب موســى   

97.43
فيلوباتير جونى وحيد فرج 98.26  
كرمي السعيد محمد شادى 99.11  
كرمي محمد حسني محمود محمد 96.2  
كرمي محمد محمد هاشم 89.5  
مازن عبدالهادي محمد عبدالهادي 99.69  
محمد حامت عبداحملســن عبدالعاطى محمد   

94.27
محمد حويطي عطية حويطي 97.36  
محمد رمضان جوده علي حسني 99.3  
محمد سامح املتولى أحمد خليفة 95.24  
محمد عادل قطب محمد 98.6  
محمد عبدالعزيز قراجه 81.8  
محمد علي حميد سليمان 68.35  
محمد عمرو محمد جمال عبداجلواد 90.72  
محمد نايف عبدالرسول محمد 93.34  
محمد وسام عباس بن حسني حيدر 74.04  

محمود أحمد عبدالعزيزمنصور السيد 95.56  
محمود رضا رجب حرفوش 97.3  
محمود مصطفى عبدالبديع طه 94.66  
مروان حسان نحال 99.69  
مروان ماجد إبراهيم زكي 99.65  
مشعل شاهني عبداهلل السلطان 72.47  
مصطفى أحمد مصطفى محمود 92.83  
مصطفى محمد مصطفى درويش 95  
نزار أحمد عبدالرحيم املعايطه 99.88  
وليد يحيى سيد محمد السيد 82.07  
ياسر تيسير علي محمود هاشم 97.33  
يوسف أحمد سيد محمود 98.43  
يوسف ضياء الدين جالل عبدالرحيم 93.61  
يوسف طارق أحمد عبدالغني غراف 95.2  
يوسف عباس حمزة علي 82.83  
يوسف عمر عوض مصيباح 87.03  
   

عبداهلل املبارك الصباح الثانوية للبنني 

إبراهيم خلف إبراهيم الرامزي 85.8  
أحمد حكيم ياسني بوحمد 81.96  
أحمد هيثم ابوشعر 98.66  
الوليد خالد محمد العجمي 89.2  
بدر إبراهيم أحمد اجلاسم 88.89  
جاسم حسني جاسم الرامزي 95.48  
جعفر محمود أحمد بارون 90.32  
حسني انور حسني بن عابدين 81.82  
حسني سلمان رجب فتحي 67.7  
حسني عادل عبدالرسول شهاب 72.93  
حسني عماد علي عباس 95.71  
حسني هويج سعود العجمي 93.75  
حمد جمعة سالم الفيلكاوي 82.32  
حمد عبداهلل فهد العجمي 77.85  
حمد عبدالهادي عبداهلل الوزان 91.36  
خالد جمال عبدالنبي جبار 96.19  
سعد محسن عايض العجمي 86.78  
سعود مسلط مخلد العتيبي 90.97  
سلمان فهد محمد الرشيدي 91.9  
سيد جاسم محمد سيد حمزة سيد هاشم 81.36  
سيد محمد ياسر محمد جعفر املوسوي 93.76  
طه عبدالناصر جاسم السقاى 81.86  
عباس عيسى جاسم الشمالي 80.84  
عبدالرحمن خالد سليمان املسيليم 74.3  
عبدالرحمن محمد عبداهلل العتيبي 81.08  
عبدالعزيز إبراهيم علي اجلريد 74.88  
عبداللطيف جمال أحمد عيسى 89.09  
عبداهلل سالم محمد العجمي 79.57  
عبداهلل محمد علي األنصاري 92.38  
عبداهلل ناصر غريب العجمي 71.6  
عبداحملسن محمود إبراهيم الطباخ 84  
عبدالهادي بدر حسني بوعباس 98.6  
عبدالرحمن صليهم محسن العجمي 78.59  
عبداهلل أحمد فهد السالم السبيعي 90.91  
عبداهلل محمد عباس الكندري 86.36  
عبداهلل ناصر مطلق العازمي 80.65  
علي حسن عبدالهادي قاسم الصراف 84.41  
علي سليمان موسى البلوشي 80.81  
علي عبدالعزيز خليل الرامزي 84.26  
علي عبدالعزيز علي فايز 89.7  
علي عبداهلل مرود العجمي 86.32  
عمار محمد اسماعيل الصراف 72.8  
عمر أحمد سعود العازمي 88.75  
عمر مطلق بخيتان احلبيني 77.04  
عيسى عبداهلل عيسى أسيرى 75.71  
غالب محمد غالب العتيبي 89.74  
فيصل محمد فيصل عبدالرضا 74.49  
فيصل مسفر علي العجمي 92.31  
محمد عبيد خالد العتيبي 91.56  
محمد علي جاسم محمد علي 77.37  
محمد علي حسني فيروز 76.26  
محمد مخلف مزرم العنزي 88.67  
محمد وليد محمد أحمد الكندري 81.46  
محمد يوسف أحمد علي 86.64  
مسفر مبارك عبدالهادي العجمي 87.22  
مطلق بدر فيحان العازمي 84.79  
مهدي عبدالهادي عبداهلل الوزان 97.33  
ناصر محمد عايض العجمي 91.91  
وليد سعود سيف العازمي 86.25  
يس حيدر حبيب الصفار 79.27  
ميان إبراهيم محمد الكور 93.58  
يوسف حمد السيد عبداجلليل 91.2  
يوسف مصطفى يوسف محمد 97.09  
   

عبداهلل بن عباس الثانوية للبنني 

تركي مهيالن نوار العتيبي 85.14  
جابر سالم حمود حجيالن 78.93  
جابر فارس عمير العازمي 87.84  
جابر مبارك هادي العجمي 79.3  
جمال خالد محمد احلشان 86.42  
حسني محسن حسني املري 68.67  
خالد صالح فجر الشمري 84.72  
راشد حبيب حسني الفاضل 68.36  
راكان أحمد فرحان الديحاني 85.62  
سلطان عبدالوهاب عبداالمير احلداد 81.69  
سليمان سالم أحمد الناقه 79.03  
طالل ماجد حمدان الشمري 86.09  
عبداهلل بريكان صالح السبيعي 88.72  
عبداهلل جابر عبداهلل العجمي 87.03  
عبدالهادي مبارك عبدالهادي العجمي 84.2  
عبدالعزيز سعود براك العليوى 66.27  
عبداهلل شافي سعد القحطاني 92.94  
عبداهلل محمد عبداهلل عماش احلربي 86.31  
علي سامي هادي الدواي العازمي 73.87  
علي هاشم طالب اجلزاف 76.11  
عمر عبدالعزيز محمد صالح 75.32  
عمير جابر عمير العازمي 84.77  
غالب ناصر غالب الطعان 76.7  
فهد سلطان فالح السهلي 86.37  
فهد فالح علي الهاجري 82.73  
فهد محمد صالح العازمي 90.41  
فهيد هادي حميد العجمي 70.05  
محمد جاسم محمد درويش جواد 78.95  
محمد جاسم محمد الربيعه 78.52  
محمد سعد ناصر الهاجري 75.35  
محمد صالح جابر املري 69.36  
محمد عذبي محمد اجلميل 80.03  
مهنا عبداهلل مهنا الهاجري 84.7  
مهنا مبارك مهنا الهاجري 89.96  
ناصر عبداهلل ناصر الهاجري 78.93  
نايف سالم محمد العجمي 89.95  
وليد خالد سفيران السبيعي 76.07  
يوسف سعود عبيد اهلل الديحاني 74.77  
   

عبداهلل عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد صالح محمد الكندري 94.62  
أحمد عبداهلل عبداللطيف خضر 86.61  
أحمد يوسف أحمد اجلساس 88.99  
إبراهيم عبدالرحيم خيار عبداهلل 96.4  
بدر أحمد مصطفى الضبيب 92.18  
بدر خليل سبتي سكني الكندري 81.73  
بدر محمد صالح البصيرى 60.05  
بدر هادي علي البحراني 78.44  
بدر يونس عبداحلسني عبدعلي 72.7  

ثنيان خالد ثنيان العرادة 87.69  
جاسم محمد جاسم زكريا 92.7  
حسن حسني صفر جمال 70.09  
حسن خالد حاجي حسني 93.58  
حسن زيد علي النجاده 86.73  
حسني هاني عبدالرسول رجب 97.99  
حمد محمد سعد املبايع 81.51  
خالد عمر خالد القطان 85.3  
راشد عايض محمد العجمي 73.16  
راشد علي عثمان الزعبي 93.68  
سالم عوض محسن العازمي 87.61  
سعود رباح مبارك الرباح 90.49  
سعود فايز سعود الشطي 81.67  
سعود محمد عوض املهيميل 77.53  
سليمان عماد حسني خاجه 81.23  
شهاب  هاني أحمد شاب 75.19  
صالح سعد صالح العتيبي 88.3  
طارق حامد إبراهيم مال اهلل 77.8  
طالل جالل فرحان عويد 92.54  
عباس حسن فيصل الرامزي 81.7  
عباس عبدالعزيز جاسم الراشد 96.84  
عبدالرحمن علي عبداهلل الصغير 72.88  
عبدالعزيز أحمد عبداهلل محمد الكندري 87.73  
عبداهلل بدر محمد الغضورى 70.39  
عبداهلل جعفر غلوم محمد 99.71  
عبداهلل خالد سعد عبداهلل سعد 83.68  
عبداهلل فريد صالح ملك 92.51  
عبداهلل فهد خلف العنزي 89.58  
عبداهلل فهد عبداهلل اخلتالن 78.95  
عبداحملسن أحمد محمد التحو 85.95  
عبدالرحمن أنور خلف احلجي 83.34  
عبدالرحمن جاسم عبدالسيد الراشد 87.54  
عبدالرحمن علي حسن حسني 90.12  
عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز العباد 88.63  
عبدالعزيز علي حسني حاجي 83.98  
عبداهلل حسن عبدالكرمي معرفي 77.95  
عبداهلل مشعل عبدالوهاب اجلابر 94.26  
عبدالهادي علي عبدالهادي اخلباز 88.51  
عبدالوهاب حسن جواد القديحي 73.01  
عثمان خالد أحمد السعد املنيفي 93.92  
عثمان علوش معدي العتيبي 88.44  
علي أحمد جواد املؤمن 98.13  
علي بدر منصور القالف 74.17  
علي جاسم محمد القطان 81.84  
علي خالد أحمد الزاير 82.16  
علي منصور عبداهلل يوسف 69.4  
علي موسى علي اجلعفر 92.17  
علي نواف حمد الكندري 71.74  
عمر خالد عبداهلل الشطي 86.97  
عمر عبداهلل علي املال 90.49  
عمر فاروق إبراهيم أحمد 70.88  
عمر وليد نادى العنزي 88.35  
عمرو محمد بسيونى ابوسالم 96.28  
عيسى توفيق علي حسن عاشور 89.63  
عيسى محمد أحمد املطوطح 73.85  
فيصل فؤاد عبداهلل القالف 83.03  
محمد انور محمد الشعيل 82.22  
محمــد بدر فيصــل إبراهيــم طاهر عبداهلل   

يوسف الطاهر 85.77
محمد جمال حسن الغضبان 77.17  
محمد حبيب مهدي حســن صالح بوعباس   

87.3
محمد حسني أسد عبدالكرمي محمد 70.22  
محمد سيد علي سيد حسن ابو احلسن 98.96  
محمد صادق جعفر القطان 61.22  
محمد عبداهلل محمد علي القالف 81.34  
محمد عدنان حمود احلبيني 94.21  
محمد علي محمد العرادة 93.67  
محمد عماد عبدالكرمي قطافه 77.94  
محمد فهد عبدالرحمن العتيبي 91.11  
محمد مطلق بنيه الرشيدي 87.69  
محمد نبيل صباح البلوشي 96.39  
محمود طارق محمود الشطي 76.89  
محمود محمد غلوم الكندري 76  
مصطفى عيسى محمد األستاد 85.59  
مفلح مرشد فليح العازمي 85.16  
هاشم حسن أحمد عودة عبداهلل 98.12  
وليد خالد عبداهلل القطان 63.92  
يعقوب أنور يعقوب بن حيدر 79.89  
يعقوب يوسف عبداهلل االستاذ 84.16  
يعقوب يوسف علي ملك 76.83  
يوسف بدر أحمد صالح 85.93  
يوسف بدر سعد العمير 87.63  
يوسف حمد عبدالرحمن الكندري 91.07  
يوسف رضا حزبائي 81.75  
يوسف عبداهلل عادل البغلي 88.79  
يوسف علي خلف عبداهلل 79.77  
يوسف فواز يوسف مال اهلل 73.71  
يوسف مشعل موسى املجادي 72.79  
يوسف يعقوب يوسف اخللف 98.42  
يوسف يعقوب يوسف قاسم الصراف 75.54  
   

عروة بن الزبيرالثانوية بنني 

أحمد بدر فالح املطيري 89.32  
أحمد مطر فريح الشمري 92.37  
أسامة سالم جويعد العجمي 91.14  
أنس جليل هالل السعيدي 90.67  
أنور مرزوق فالح الشمري 96.47  
إبراهيم صالح بركة السعيدي 94.92  
أحمد عواد ناصر الشمري 93.86  
أحمد عيد محمد املطيري 86.39  
أحمد محمد أحمد الغمراوى 97.97  
أحمد محمد غنيم الظفيري 93.82  
امين مهيدى احملمد الهزاع 96.64  
باسل محمد معيوف العنزي 94.61  
بدر راشد محمد املطيري 94.31  
بندر زامل محمد الشمري 91.72  
تركي سمير خلف صنهات 94.07  
ثامر سليمان ظاهر العنزي 90.97  
حازم ناشد احلاج اخللف 97.55  
حسن خالد حسن الظفيري 94.35  
حماد عبدالكرمي عليان احلربي 88.45  
حمد خالد مشعان املطيري 94.74  
حمد محمد فرج املهنا 93.8  
خالد أحمد نايف صنهات 88.29  
خالد بدر خالد الشمري 93.75  
خالد راشد فهد العجمي 86.36  
خالد طلق محماس العتيبي 92.37  
خالد فهد خلف الصليلي 91.34  
خالد نواف شمالن الضفيري 85.15  
دخيل ضيف اهلل دخيل الشمري 88.05  
سالم عبداهلل فجرى احلسيني 91.14  
سعد أحمد رشيد الرشيدي 78.53  
سعد خالد محمد املطيري 91.02  
سعدون راشد محمد احلسيني 95.11  
سعود فيصل سعود السليماني 87.2  
سلطان خالد ندى العنزي 92.3  
سلطان مبارك محمد العنزي 91.97  
سلطان مرزوق عبيد املطيري 84.56  
سلطان مصلح رحيل العنزي 91.25  
سلمان بدر عقيل القحطاني 83  
سلمان عزيز سعود العنزي 86.86  
سلمان الفي عطية السعيدي 95.56  
سلمان مجبل عوض الرشيدي 81.39  
سيف صالح حسن الشمري 87.9  

سيف فهد سيف العجمي 88.62  
ضاري جابر محمد العنزي 77.26  
ضاري سعود تركي العنزي 84.24  
ضاري شنوف محمد املاجدي 97.29  
ضاري فالح مغيظ العنزي 87.36  
ضاري فهد نايف الظفيري 89.93  
طالل سعود ناصر املطيري 81.09  
طالل علي ادهام ساري 90.88  
طالل ناصر محمد العنزي 98.76  
عادل فيصل محسن الالمى الشمري 96.55  
عايد محمد عايد الرشيدي 90.55  
عبدالعزيز ماجد عبيد الشمري 94.12  
عبدالعزيز منصور الفي املطيري 97.6  
عبداهلل أحمد غربي الذايدي العنزي 83.22  
عبداهلل إبراهيــم عبداهلل اجللهمي احلربي   

88.58
عبداهلل سعود صالل الدوسري 76.63  
عبداهلل صالح راضي الشمري 88.78  
عبداهلل فيصل مرزوق السميرى 91.36  
عبدالهادي ناصر مبارك العجمي 88.96  
عبدالوهاب نايف عبداحملسن احلربي 94.56  
عبداحلميد ابواملعالي أحمد عبداللطيف 98.46  
عبدالرحمن خالد سليم زهران 98.93  
عبدالرحمن ذياب هليل العنزي 86.03  
عبدالرحمــن عــادل عبداهلل حســني حمود   

الشمري 91.53
عبدالرحمن عاصي عبداهلل العنزي 79.29  
عبدالرحمن محسن حزام السعيدي 78.03  
عبدالرحمن منصور عبداهلل احلربي 82.9  
عبدالعزيز تاجر قصاب العنزي 88.75  
عبدالعزيز حمود خالد العنزي 91.39  
عبدالعزيز سعود مجبل القحص 90.87  
عبدالعزيز عجاب مهنا الشمري 83.01  
عبدالعزيز محمد حمد العجمي 94.06  
عبداهلل فيصل غزاي احلربي 94.57  
عبداهلل مناور غازي الشمري 80.45  
عبداهلل جنم عبداهلل مهاوش 95.39  
عبدامللــك عبدالهادي صالح نزال الشــمري   

97.94
عبدالوهاب بدر الفي املطيري 83.77  
عبدالوهاب مشعل كرامه 88.43  
عثمان موسى سعدون العفيصان الضفيري   

94.37
عمر أحمد باجى العنزي 94.99  
عمر خلف عبدالهادي احلسيني 96.32  
عمر عايد ملوح الصليلي 92.29  
عمر محمد فريح الشمري 86.69  
عمرو محمد عاشور سليمان 98.83  
عيسى سالم هليل العنزي 90.97  
فارس خالد ايتيم الفضلي 86.91  
فالح جمال فالح الفضلي 78.33  
فالح هايف فالح املطيري 80.91  
فايز مشعل جالي الظفيري 86.85  
فهد بطي فهد العجمي 90.46  
فهد جراح عباس العنزي 84.73  
فهد حسني مهدي العجمي 87.45  
فهد راشد سيف املطوطح 85.62  
فهد سعد عبيد بادي 84.75  
فهد سليمان فهد احلسيني 89.76  
فهد فالح محمد الظفيري 79.21  
فهد محمد خلف السعيدي 83.78  
فواز خالد النوري فارس 79.14  
فواز سعد خلف الصليلي 97.26  
فواز نواف مشهور العنزي 92.25  
فيصل سلطان فهاد الشمري 92.59  
فيصل محمد فهاد العجمي 93.32  
ماجد محمد ماجد العجمي 96.67  
مبارك حامد عبداهلل اجلنيدي 85.81  
محمد أحمد مناحي العنزي 93.24  
محمد ثامر سعود الظفيري 85.95  
محمد راجح مفرح احلربي 85.2  
محمد عبداهلل عبيد السعيدي 92.37  
محمد علي فواز املطيري 80.38  
محمد عواد عايد الشمري 85.15  
محمد فايز محمد املطيري 74.55  
محمد مطر خالد خميس سلمان 81.11  
محمد مطلق معاشى العنزي 86.84  
مساعد سعد بنيه الفضلي 89.11  
مشاري مهدي صالح العنزي 86.84  
مشعل مبارك شالل الشمري 77.7  
مصعب عقاب عوين الشمري 82.95  
مطلق عيد مطلق املجهول املطيري 76.77  
معتصم خالد بندر العنزي 82.55  
منصور عبداللطيف ظاهر الظفيري 93.48  
منصور فهد غدير الشمري 90.36  
منصور محمد مزيد احلسيني 91  
ناصر حمد سالم العجمي 90.51  
ناصر محمد نايف الشمري 97.6  
ناصر منير فالح العنزي 98.14  
نايف عويد نايف العنزي 92.47  
نايف فالح نايف الشمري 95.92  
نايف ناصر عبداهلل العجمي 96.76  
نهار عبداهلل نايف املتلقم 66.08  
نواف أحمد عوض العنزي 92.32  
نواف حمد عيد املخيال 90.15  
وليد فهاد عاصي الضفيري 94.68  
يحيى زكريا عبداهلل الغزالي 97.47  
يوسف عبداهلل مقيطف الضفيري 93.75  
يوسف نواف عوض الرشيدي 86.13  
   

عقاب اخلطيب الثانوية بنني 

أحمد عايد جخيدم العازمي 78.3  
أنس نادر محمد الزيد 93.02  
أنس يوسف أحمد الفيحان 72.75  
أحمد جمال إبراهيم عزالدين 92.61  
أحمد رفعت عبداملعز إبراهيم 98.78  
بدر أحمد مطلق املطيري 79.71  
بدر خالد عبداهلل العتيبي 96.23  
بندر حميد ربيع العنزي 90.74  
ثامر نواف ثامر الشمري 79.9  
حبيب علي داود قمبر 86.87  
حسني حمزة عباس شاه 70.75  
حسني مهدي كرم شهاب 96.21  
حسني ناصر حسني العنزي 73.17  
حسني يوسف محمد السيافى 97.05  
حمد خالد ناصر الشمري 87.16  
حمد عبدالعزيز عبداهلل الفرحان 91.71  
خالد رجعان سعد الهاجري 87.26  
خالد شهاب أحمد محمد خالد 85.53  
زيد أحمد خلف الشمري 76.66  
سالم أحمد سالم أحمد بامطرف 93.78  
سالم أحمد سالم الضمير 80.97  
سعد فوزي سعد الشالحي 79.78  
سعد مبارك بخيت العجمي 84.52  
سعود سلطان مهنا السداني 70.14  
سلطان سعد خالد العدواني 73.31  
سلطان فيصل عيادة احلربي 97.01  
سلطان نايف سعود الضفيري 84.71  
عبدالرحمن محمد يوسف ذكر اهلل 97.08  
عبدالعزيز خالد عبداحملسن احلربي 90.47  
عبدالعزيز نادر نياف العتيبي 77.01  
عبداهلل أحمد صادق سبتي 95.06  
عبداهلل خالد جاسم اخلشتي 88.69  
عبداهلل فهد سعد الصليهم الهاجري 78.92  
عبداهلل محمد فارس املطيران 83.16  

عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الشطي 80.24  
عبدالرحمن أحمد فريج العنزي 94.06  
عبدالرحمن عجاج عايض احلربي 65.58  
عبدالعزيز عبداهلل علي املطيري 91.98  
عبدالعزيز محمد عبداهلل الصحاف 86.68  
عبداهلل سلمان محمد العماري 68.67  
عبداهلل سليمان ماطر فراج 93.57  
عبداهلل عايش ذريع الهاجري 90.59  
عبداهلل علي محمد عبدالكرمي 87.45  
عبداهلل محمود علي فرج 87.3  
عبدالهادي رجا ضاحي ساير 93.38  
علي خالد خليفة قاسم 88.32  
علي محمد علي بامطرف 95.04  
عمر ناصر عوض العتيبي 82.32  
فاضل محمد عبيد الظفيري 77.57  
فالح أحمد مبارك اجلميعة 85.31  
فيصل تركي واصل املطيري 91.87  
فيصل صالح حمد الصانع 93.68  
فيصل مشعل سعد النبهان 89.31  
فيصل وليد محمد اخلليفة 86.06  
ماجد جالل ماجد العنزي 90.04  
محمد امني عبداالمير الصيرفي 84.43  
محمد علي حسني الدريع 85.13  
محمد مساعد فايز املطيري 96.46  
محمد مطلق خير اهلل الشمري 81.54  
محمد منصور صالح العجمي 95.18  
محمد ناصر محمد اخلالدي 88.26  
مصعب إبراهيم رمضان العنزي 78.71  
مناور أحمد مناور الشمري 88.53  
مهند محمد ثويني العنزي 92.58  
ناصر محمد خلف شريف 81.88  
نواف  فيصل احلربي 94.91  
نواف مفلح دهيمان الشمري 81.71  
هاشم فاضل محمد محمد السبع 96.36  
وائل سلطان حامد العنزي 97.41  
يوسف طارق يوسف القطان 96.79  
   

عمر بن اخلطاب الثانوية للبنني 

أحمد خميس حنون مرهج 86.52  
أحمد محمد مانع العجمي 86.25  
أسامة حمدان حمود الهاجري 98.65  
أسامة سالم برجس الدوسري 92.15  
إبراهيم مهل مضحي الهاجري 90.8  
تركي عبداهلل علي املري 86.81  
جابر فالح جابر الهاجري 91.77  
جابر مشعل عبداهلل احلشار 87.08  
حربي علي مبارك الهاجري 95.2  
حسن سعد حسن كمشاد 88.5  
حفيظ عبداهلل حفيظ نفخان 91.04  
حمد صباح عبدالرحمن الهاجري 87.48  
حمد عبداهلل جابر الهاجري 87.57  
حمد ناصر حمد املري 90.47  
حمدان ملهى مسفر العجمي 88.84  
خالد جمل سجدى العتيبي 94.91  
خالد دهيم عايض الهاجري 92.97  
خالد راشد محماس الزعبي 84.75  
خلف عبداحلميد خلف العنزي 98.81  
خير اهلل شاهر خير اهلل الصواغ 86.12  
راشد بندر مبارك العازمي 72.17  
راشد سند جلعود الهاجري 90.82  
راشد فيصل فالح الهاجري 81.55  
زيد محسن عبداهلل الهاجري 90.89  
سالم سعود سالم الهاجري 79.33  
سالم مهدي سالم العجمي 85.01  
سعد بداح عايد العازمي 83.13  
سعد رشيد محمد العنزي 92.63  
سعد محسن محمد العجمي 94.62  
سعد نايف سعد ال سعد 89.11  
سعود فالح مسفر العجمي 91.41  
سفر مانع محمد العجمي 89.37  
سلطان سعود عبداهلل العتيبي 82.49  
شافي عبداحملسن فاضل العجمي 87.23  
صالح ناصر نشا القحطاني 92.33  
صالح هادي محمد العجمي 79.1  
ضاري سليمان عبداهلل صالح 85.47  
طامي ناصر راشد الهاجري 93.01  
طالل محمد جابر محمد الهاجري 93.08  
عاصم محمد عبدالكرمي املانع 89.05  
عايد سعدي سالم العازمي 93.81  
عايد عبداحلميد عائد الطرقي 90.07  
عايض محمد حمد املري 78.58  
عايض محمد عايض العتيبي 91.82  
عبدالرحمن سامي عواد العازمي 88.7  
عبدالرحمن صالح محمد املري 79.83  
عبدالرحمن عبدالهادي ناصر الهاجري 79.76  
عبدالرحمن محمد هادي احلربي 92.15  
عبدالرحمن مهدي سالم العازمي 85.37  
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الرشيدي 99.39  
عبدالعزيز ماضي سعيد الهاجري 76.28  
عبداهلل خالد عماش العازمي 88.56  
عبداهلل خالد محمد الهاجري 87.66  
عبداهلل سحمى عبداهلل السبيعي 91.58  
عبداهلل محمد سعد العازمي 82.23  
عبداهلل مرزوق حيالن احلربي 88.51  
عبدالرحمن عمر منصور شحاته 99.51  
عبدالرحمن وديد مهدي القحطاني 89.57  
عبدالعزيز بدر ناصر املسعود 79.97  
عبداهلل أحمد عبدالوهاب ابو فرسن 82.76  
عبداهلل براك عبداهلل العجمي 76.67  
علي ضويان حمد العتيبي 79.91  
علي فالح علي العازمي 81.63  
عماد سعد سعود العتيبي 86.77  
عمر حبيب مهدي الشمري 91.68  
عمر محمد أحمد زيتون 96.53  
عمر محمد محماس الزعبي 92.46  
فارس علي عبدالقادر بخش شاداد 89.66  
فالح جمعان فالح العازمي 83.38  
فالح عيد فالح العازمي 95.53  
فالح مصلح فالح الدوسري 79.31  
فالج سعيد مبارك الهاجري 84.79  
فالح ماجد فالح العازمي 83.58  
فهد فالح حمد الهاجري 90.18  
فهد فيصل فهد الهاجري 91.84  
فهد محمد عبداهلل امليع العجمي 93.61  
فهد محمد علي سليمان ابوغيث 89.05  
فهد مهدي فهد العجمي 87.91  
فهد هادي عبداهلل العجمي 87.32  
فهيد سعود فهيد الثالب 88.28  
فيصل خالد حمود الهاجري 96.44  
فيصل راشد زيد انديله 85.37  
فيصل فالح عبداهلل العجمي 88.84  
كنعان علي طالب علي 81.91  
مبارك جابر ترف فجرى 75.82  
مبارك عبداهلل مبارك عبدالرحمن مبارك 85.08  
مبارك محمد عبداهلل الهاجري 85.83  
مثبت سعد شعيفان الدوسري 79.4  
محسن غنام محسن العجمي 90.82  
محمد حسن سعيد العجمي 86.8  
محمد حمد حسني العجمي 87.45  
محمد سالم علي مفرح 88.71  
محمد سالم فهد العجمي 88.89  
محمد سعد تركي الدوسري 91.37  
محمد سعود شمروخ السبيعي 89.86  
محمد سعيد محمد الهاجري 86.15  
محمد فالح عبداهلل الهاجري 84.41  
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محمد فالح حسني العجمي 90.53  
محمد فياض شاجع العجمي 95.25  
محمد وبدان عوض العازمي 74.64  
مشعل مروان محمد عبدالرحمن الفيلكاوي   

92.14
معاذ محمد شديد السبيعي 86.11  
معاذ مطلق حمود املطيري 90.51  
مهدي عبداهلل حسن العجمي 78.11  
مهند حميد حراب العتيبي 81.99  
موسى هادي عبداهلل العازمي 82.28  
ناصر معجب بداح الدوسري 81.26  
نايف جار اهلل نايف الدوسري 85.89  
نايف علي محمد املري 83.38  
نايف يوسف فالح الهمالن 86.73  
نصار خالد عثمان 86.99  
نواف زايد فالح الهاجري 86.58  
هادي فيصل هادي الشمري 98.51  
وليد بدر راشد العازمي 97.36  
يوسف جمال محمد الشمري 86.09  
يوسف خالد محمد الكهيدان 90.05  
   

عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات 

أثير فهد مسعود املطيري 85.64  
أحالم عبداهلل خلف العنزي 75.06  
أروى سعود عشوي السعيدي 94.61  
أروى عامر فالح العجمي 95.34  
أريام ثجيل سامح حمد 84.21  
أريام عيد خليف العنزي 86.58  
أريج خميس مطر العنزي 79.72  
آمنة محمد ماجد املصرى 98.78  
أوراد محمد عنيزان عودة 84.65  
أبرار مهيدى حمد العنزي 80.21  
اروى عارف علي املصيريع 89.96  
االء السيد عبدالباسط جابر 99.77  
االء عصام ابوعلي محمد 99.5  
االء نايف علي الشمري 86.35  
الشيماء سالم شامان الشمري 89.75  
أماني قاسم محمد 74.07  
ايثار محمد إبراهيم مصطفى محمد 99.08  
إميان أحمد السيد عفيفى 96.96  
إميان ســعد عبداهلل علي جدعان املطيري   

88.13
ايه محمد منصور منصور شهاب 98.3  
بسمله ايهاب عبدالسالم محمد 98.1  
تسليم هاني امني حامد 99.74  

تسنيم عمرو هاشم أحمد 99.4  
تغريد هاني امني حامد 99.66  
حصة صالح حلو فياض العنزي 97.65  
حصة كامل بدر الشمري 83.97  
حنان مفرح سليك الرشيدي 79.42  
حنني وسمي مسلم عوض الرشيدي 84.04  
دانة مضحي احبيب الفضلي 94.55  
رؤى محمد عبدالعظيم إبراهيم 99.75  
رتاج عبداهلل ماجد املطيري 85.63  
رغد محمد عايض القحطاني 88.33  
رهف حامد مرزوق املطيري 97.18  
رهف فايز محمد الدسم 86.45  
رهف قاسم ثعيل عبداهلل العتيبي 77.52  
روان اشرف مصطفى عبدالفتاح محمد 99.69  
ريتاج صالح محمد العنزي 67.29  
رمياس عادل عواض محمد الرشيدي 96.28  
ريهام كمال ذكي أبواحلسن 99.43  
سارة بدر ثويني املطيري 67.36  
سارة علي عبداهلل العجمي 86.68  
سارة محمد ضيف اهلل العنزي 92.01  
سارة منيف نافع ثويبت 92.28  
سلمى أمين عصمت عباس 99.96  
سلمى عالء محمد محرم 99.88  
سلمى فهيد محسن البصيري 97.77  
سماء خالد عبداهلل محمد 98.51  
سنا خالد عبدالقادر املصري 98.46  
شذى عطااهلل ضحوي العنزي 83.64  
شهد صنيتان عوض احلربي 94.49  
شهد ضحوي نافع العنزي 75.04  
شهد فهاد مانع العجمي 91.54  
شهد محسن السيد قميحة 99.3  
شهد مفلح هذال املطيري 93.79  
شوق راضي جنديل الظفيري 83.65  
شوق طالل مانع بندر 98.95  
شيخة فهد شيال الشمري 75.68  
عائشة عبداهلل ناصر املطيري 76.83  
عالية بدر سعد السعيدي 94.93  
عالية قايد نايف الرشيدي 98.52  
عايشة عامر عبداهلل العجمي 82.64  
عضهانه منصور محسن الشمري 87.03  
علياء ياسر أحمد رشدي السيد بركات 99.64  
عهد نايف فريح عواد الشمري 95.78  
غال محمد عودة الظفيري 88.36  
فجر عيد محمد عبداهلل العنزي 88.55  
فرح سامي محمود العنزي 66.41  
فرح فواز تركي سيف املطيري 81.13  
فوز علي حسن احلصينان 82.16  

في مزيد زيد عايض العتيبي 90.58  
ليال أحمد ضحوي الظفيري 90.42  
ليليه مبارك حجرف هيف 82.37  
مرمي بدر فرحان العازمي 99.75  
مرمي دبيس قناص البرازي 81.42  
مرمي فيصل حمد عيد املخيال 83.56  
مأل عبداهلل ونيس الشمري 95.27  
منار إبراهيم صالح الظفيري 99.19  
منار حمود علي الشمري 89.3  
منتهى عرفى لزام جدران 83.98  
منى سعد سعود النومس 93.63  
منيرة محمد مضحي الضفيري 94.39  
منيرة نزال عيد خليف العنزي 74.35  
مها بدر هندى احلجرف 95.97  
مها عودة سليمان جزاع الشمري 88.91  
موضي عبدالرزاق مضحي الضفيري 99.38  
مي ذعار فرحان الرشيدي 87.3  
مي علي عايد الرشيدي 80.68  
مي مجدي سعد سالم عمر 99.83  
جنالء  حسن ماجد العجمي 95.51  
هاجر حسني عبدالاله عبدالراضي سليمان   

99.59
هاجر عواد خلف الشمري 88.91  
هدى عيسى عبداهلل الشمري 89.98  
هدير انور يسرى شعبان 99.81  
هدير فهد عواد الشمري 87.78  
هديل سعود ثروى حافظ 92.15  
هديل عماد بشير عجيل 98  
هديل مضحى عبداهلل العتيبي 98.46  
هيا عبداهلل حسني القطان 90.01  
هيا نصار بداح املطيري 86.76  
وسمية حمد محمد حمد العجمي 93.62  
   

عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات 

أريام خالد محسن العازمي 72.02  
أسيل أحمد فانخ مناور 78.79  
أماني سالم جمعان الغريب 89.69  
اجلوهره محمد مبارك الدوسري 95.63  
أماني سالم ناجي العجمي 62.85  
انوار محمد علي القحطاني 73.72  
بدور مبارك خميس العجمي 86.39  
برمه مسلم جابر املري 92.73  
جوري عبداهلل سالم العازمي 97.32  
حصة شريد عبداهلل الرديني املطيري 82.16  
حليمة خالد زكي العقيلى 87.29  

حوراء حمود مطرود سند راشد 81.77  
حوراء محسن ناصر الصراف 88.8  
خلود خالد جميل الدوسري 87.31  
دارين هاشم محمد املسباح 89.43  
دانة جابر رشيد العازمي 91.87  
دانة جمعان مرزوق الغريب 89.23  
دانة علي حسني املزيد 91.65  
دالل عجمي فالح املتلقم 94.93  
دالل عدنان عبدالرحمن املذن 86.96  
رتاج بدر مجبل احلربي 97.2  
رتاج فالح زيد الدوسري 97.73  
رهف مرزوق علي الكريباني 96.32  
روان بدر سالم العازمي 83.01  
روان علي هذيل العجمي 88.47  
روان فيصل فيحان املطيري 83.94  
ريان محمد عبداهلل السهلي 81.82  
رمي خميس سعد العازمي 85.75  
سارة حامد ياسر الفضلي 86.99  
سارة حمود زنيفر العازمي 93.55  
سارة مبارك محمد املزعل 93.03  
سارة محمد خالد الهاجري 89.05  
شريفة صالح ناصر الهاجري 95.7  
شهد علي عوض الزنيف 92.88  
شوق راشد عطا اهلل العازمي 86.47  
شيخة عكشان خالد احلبيني 77.63  
صبيحه تركي عبداحلافظ يحيى 82.6  
عائشة خالد سعد العازمي 91.2  
عائشة نواف محمد احلربي 90.59  
غزالن حسن عبداهلل العجمي 95  
فاطمة بدر أحمد امليرزا 83.9  
فاطمة صقر علي البحيرى 92.65  
فاطمة منصور دلى العنزي 92.83  
فوز محمد جنر العتيبي 98.49  
كوثر هاشم سالم اجلوهر 97.69  
جلني حسني هبر الشمري 88.54  
لطيفة فيصل يعقوب املعتوق 95.35  
لطيفة محمد صالح فرحان 97.46  
مرمي أحمد علي العازمي 91.19  
مرمي عباس هبر الشمري 99.61  
مرمي فراج حماد العازمي 94.28  
مرمي محمد فهد حجيالن العازمي 96.32  
مستورة ماطر حميدان نويعم 85.46  
مالك علي دلي العنزي 98.87  
منال محمد بداح الهاجري 96.2  
منى خالد عبداهلل فهد 84.47  
منيرة أنور دغيم الدغيمان العازمي 86.58  
منيرة بندر فالح املطيري 94.15  

منيرة علي عبداهلل فهد 85.55  
مي محمد عبداهلل النومس 91.13  
جند سيف عبدالهادي العتيبي 96.72  
جند فيصل مهنا العتيبي 84.09  
جنالء جابر عايض الهاجري 83.67  
جنالء خالد متروك العتيبي 97.77  
نور بدر منصور العازمي 93.9  
نور عبداهلل حسني الكندري 80.8  
نورة حجي بداح العازمي 92.2  
نورة سمري محمد العازمي 86.33  
نورة محمد مبارك الدوسري 89.39  
نورة مشعل شجعان العتيبي 92.2  
نوف نواف عواض الرشيدي 83.49  
نوير عبداهلل أحمد الهاجري 78.98  
هاجر ماجد سليمان املطيري 82.1  
هاجر محمد مبارك العازمي 93.64  
هاجر مطلق شجعان العتيبي 88.1  
هتاف مشعل سعد الرشيدي 97.75  
هند أحمد سعد العازمي 81.07  
هند محمد عايد الهاجري 76.85  
هنوف الفي مرجع سعد 75.15  
هيا عبداهلل مرزوق الرخيمي املطيري 94.67  
هيا يوسف مرزوق العازمي 94.54  
وجود فارس ماجد العتيبي 97.61  
وضحة مطلق محسن احلربي 95.01  
يارا جمال مبارك القحطاني 89.38  
ياسمني جاسم محمد عبدالكرمي 90.89  
   

عيسى أحمد احلمد الثانوية للبنني 

أحمد حسني أحمد القالف 86.74  
أحمد محمد سعد العمار 91.9  
إبراهيم حمد إبراهيم البحوه 87.19  
أحمد عبدالزهراء عبداحلسني 86.76  
أحمد علي امحان 97.21  
بدر جابر عبداحلميد القطان 68.56  
براك سليمان خالد اخلضر 92.6  
براك علي سالم علي ساملني 82.99  
براك مشعل براك الطيار 91.81  
جاسم محمد يعقوب احلامت 89.48  
حسن عبدالزهراء عبداحلسني 85.45  
حسن علي حسن غريب 88.3  
حسن محمد عبدعلي الصالح 96.62  
حسن موسى معرفى 92.33  
حسني طارق اسماعيل امير 97.62  
حسني طارق فيصل بوصفر 67.22  

حسني طاهر عبداحملسن الوزان 96.28  
حسني علي مكي الصيرفي 87.58  
حمد انور حمود احلميدة 90.48  
حمد عبداللطيف فهد العسعوسي 92.21  
حمد محمد حمد السالم 98.62  
حمد ناصر جاسم احلبيل 82.89  
خالد فايق فرحان الشمري 86.9  
زياد محمد فؤاد سيد 96.51  
سالم عبداللطيف ناصر عيدان 92.74  
سعود علي أحمد الوهيب 94.58  
سلطان صالح مهدي بوعباس 89.25  
صالح حمود سالم الرغيب 76.23  
عبدالرحمن أمين بركات ابواملجد 99.63  
عبدالعزيز مساعد سعد مساعد اجلريان 77.43  
عبداهلل سعود عبداهلل الزامل 71.39  
عبداهلل طارق عبداهلل البناي 97.45  
عبداهلل عمار جعفر أبل عبدالرحيم 86.15  
عبداهلل مساعد جمعة حاي 80.57  
عبدالوهاب حامد عبدالوهاب بوحمد 67.02  
عبدالرحمن طالل شاكر سباع 96.88  
عبدالعزيز جابر محمد انكي 73.21  
عبدالعزيز حسني علي العبدوه 74.83  
عبدالعزيز سمير محمود جمعة 67.44  
عبداللطيف وائل عبداللطيف النمش 88.91  
عبداهلل عدنان عبداحلميد جاولى 97.96  
عبداهلل محمد سيد القالف 85.1  
عبداهلل محمد عبداهلل املصيليخ 79.01  
علي حسن محمد احملمد علي 81.63  
علي حسني جاسم احلرز 94.14  
علي حسني عباس البندري 98.76  
علي عادل إبراهيم السلمان 86.56  
علي عادل سيد اسماعيل السيد حسن 98.4  
علي عدنان يوسف املرهون 90.69  
علي عمار علي أبوزلوف 76.75  
علي محمد حسني جراق 68.33  
علي محمد سالم احلميدة 97.03  
علي محمد علي محمد أبوزلوف 80.85  
علي محمود حسني عبدعلي 93.73  
عيسى سعود عبداهلل الزامل 66.23  
فهد طارق فهد املشعل 68.87  
فيصل منصور عبدالعزيز املعتوق 76.61  
مالك عبداملجيد أحمد احلرازي 75.52  
محمد أحمد محمد اجليران 84.08  
محمد حسن محمد الشطي 89.4  
محمد خالد موسى األربش 74.23  
محمد خليفة محمد الفنينى 70.7  
محمد طارق محمد شمس الدين 99.04  

محمد عادل عبدالرحمن الصغير 77.23  
محمد عبدالسالم زكريا الرويح 82.11  
محمد عبدالعزيز سليمان اجلريد 74.35  
محمد عبدالعزيز محمد الدالل 94.57  
محمد عبدالرحمن حامد مسلم 87.47  
محمد عماد جاسم القطان 79.7  
مشاري هيثم محمد املساعد 81.94  
مشعل يوسف أحمد العلي 98.05  
ناصر عادل ناصر جابر أمير غلوم 84.6  
هاشم عبداألمير حسني القطان 85.75  
يعقوب يوسف حسني احلداد 91.71  
يوسف عمر عبداهلل الرشيد 66.91  
   

عيسى عبداهلل الهولي الثانوية بنني 

أحمد اشرف ماهر عبدالرحمن 89.5  
أحمد بسام أحمد العريان 96.67  
أحمد فهد مبارك الضاعن 97.2  
أحمد محمد عبدالرحيم محمد 99.21  
إبراهيم وليد داود السراج 98.81  
أحمد أحمد السيد صالح 99.94  
أحمد أسامة إبراهيم أحمد قنديل 96.78  
أحمد حسن محمود تعلب 97.74  
أحمد ضياء الصباحى حامد العوامى 99.77  
أحمد محسن صالح أحمد خيوه 94.46  
أحمد محمود فوزي املرصفي 96.55  
اسداهلل وجيه السيد عبدالواحد 92.63  
اسالم اشرف عبدالعزيز 96.92  
احلميدي زيد احلميدي املطيري 70.66  
احلميدي ضحوي محمد املطيري 83.35  
احلميدي عايد بدر السبيعي 86.58  
الوليد خالد غازي احلربي 85.08  
الوليد ناصر عوض احملزوم 93.11  
بدر غازي بدر العتيبي 87.72  
بدر ناصر جاسم احلمدان 73.65  
بدر يوسف فهد العجمي 66.97  
بندر سعد ناصر العجمي 73.78  
تركي فهد راضي العازمي 85.55  
متام عماد عدوان 97.31  
جراح شمالن مهنا سعيد 84.41  
حسام محمد حمد بديح السهلي 76.82  
حسني عادل حسني البقصمى 80  
حسني عبداحملسن كرم شهاب 84.28  
حمد حمود غازي احلربي 76.27  
حمد عبداهلل سالم مذخر 95.63  
حمود محمد حمد الكدارى 79.64  

حيدر فيصل عبداهلل صرخوه 75.96  
خالد هادي ناصر العجمي 95.71  
خالد وائل فهمي عبداجلليل محمد حجازي   

98.96
خالد وسمي مهنا الفضلي 88.91  
راجح محمد سلطان العجمي 90.02  
ربيع محمد ربيع زويل 99.59  
رفعــت رمضان رفعت احملمــودي منصور   

العوضي 99.64
سالم اضميد عزم الهاجري 76.14  
سطام ثامر دعفس السهلي 80.91  
سعد شبيب محمد العجمي 88.97  
سعد محمد سعد القحطاني 93.3  
سعود سعد راشد ثومان العبهول 89.32  
ســعود نايــف فالح نايــف عبــداهلل فهيد   

املتلقم 75.19
سلطان حسني راشد الغيص 75.22  
سلطان مبارك ناصر املجروب 88.66  
سلطان هزاع خلف العتيبي 87.68  
سلمان سحيم محمد حسني 80.61  
سهيل هاني صالح عبدالفتاح 99.02  
سيف محمد خليفة خلف 94.27  
شاهني سالم أحمد القطان 93.56  
ضاري غازي هبر الشمري 92.61  
طالل سليمان جاسم الصميط 85.24  
عبادة عبداهلل عبود 93.38  
عبدالرحمن سعد شجاع العتيبي 78.76  
عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن الكندري   

93.94
عبدالرحمن محمود عبداحلميد عبداللطيف   

95.28
عبدالعزيز سالم عبدالرحمن الغيص 88.14  
عبداهلل خالد جنم الدوسري 73.86  
عبداهلل فهد ناشي العجمي 80.49  
عبداهلل يوسف مفلح الرشيدي 81.88  
عبدالرحمن إبراهيم أحمد علي 99.93  
عبدالرحمن أسامة عبدالرسول بوعباس 96.91  
عبدالرحمن اشــرف إبراهيم الدسوقي بدر   

99.37
عبدالرحمن اشرف ابوزيد 99.33  
عبدالرحمن امير محسن عبدالعزيز جعفر   

88.33
عبدالرحمن امين السيد إبراهيم إبراهيم 99.92  
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن متولى 99  
عبدالرحمن صالح موسى عمر 88.92  
عبدالرحمن محمد عبدالسالم عبدالقادر 99.66  
عبدالرحمن موسى منيزل 92.1  
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عبدالرحيم رفاعي سكون 90.46  
عبدالكرمي محمد جمعة احلديد 84.12  
عبداهلل خالد عبداهلل فهد عويضه 88.04  
عبداهلل خلف شقران العتيبي 89.18  
عبداهلل سعد فالح النويعم 86.58  
عبداهلل محمد محمد ابوعجوه عامر 98.98  
عبداهلل مشعل عبداهلل املطيري 93.24  
عبدالوهاب عبداهلل سالم زمانان 74.56  
عبيد فيصل محمد العجمي 94.48  
عزم رشيد عزم الهاجري 94.55  
عالء الدين معني عدنان حيدر 96.17  
علي خالد محمد عبداملانع 98.5  
عمر عادل علي املطيري 69.36  
عمر محمد عطية علي جنم 95.33  
عمر محمد مبارك اجلميعة 84.89  
عمرو عماد محمد محمود حالوة 99.52  
عمرو موسى جلود احلمادة 81.71  
عيسى طالل موسى صفر 82.13  
عيسى هادي محمد العنزي 78.12  
فارس عالء محمود سيد سالمة 98.53  
فارس فهد غايب العتيبي 98.08  
فاضل فهد فاضل الشمري 98.86  
فراج بدر محمد العجمي 95.44  
فزاع فرج محمد فهد الدوسري 81.45  
فكرى أحمد رفعت عبداحلميد متولى 99.27  
فالح محمد فالح العجمي 84.76  
فهد سالم هندي الهاجري 75.39  
فهد مبارك فهد العازمي 86.03  
فهد محمد مطلق العجمي 83.07  
فهد ناصر فهد الدوسري 81.64  
فهد ناصر فهد فهاد العجمي 90.08  
فهد يوسف فهد العجمي 72.88  
فيصل حسني صالح العجمي 93.55  
فيصل حمد علي املري 83.91  
فيصل صالح خالد السليمان 91.68  
فيصل فواز حمود املطيري 84.78  
كرمي أحمد لطفي عبدالاله مصطفى 88.31  
مبارك سعد مطلق العازمي 83.93  
متعب عبدالسالم متروك العنزي 90.84  
محمد أمير محمود عرب 99.1  
محمد جمال أحمد هاللى أحمد 97.96  
محمد جمال عبدالستار علي عبدالرزاق 95.73  
محمد جمعة سيدأحمد طلبه 99.5  
محمد حسن محمود تعلب 99.21  
محمد حسني عبداهلل دشتي 93.33  
محمد خالد عبدالفتاح مسعد 99.74  
محمد طارق بندر اليوسف 93.64  
محمد عبداهلل فالح سند العجمي 92.52  
محمد عبدالرازق عبدالوهاب صميده 99.79  
محمد عبدالناصر أحمد عبود 96.7  
محمد عال ء عبداحلميد 94.2  
محمد علي أحمد النجاده 94.8  
محمد محمود صالح الوزان 83.86  
محمد مذكر عايض محمد عبود الرشــيدي   

90.35
محمد مشعل محمد الهاجري 91.64  
محمد مصطفى محمد حبيب ندا 99.87  
محمد ناصر يوسف حسن إبراهيم 98.2  
محمود أحمد عطية زعيتر 90  
محمود حسام السيد البرشومى 98.86  
محمود عبدالوهاب عبدالرسول موسى 98.73  
محمود ناصر عبداملقصود رمضان حســني   

اجلمال 90.83
مشاري منصور عبداهلل السبيعي 76.98  
مصطفى رماح عبداملجيد سليمان 96.91  
مطلق محمد مطلق العجمي 78.21  
معتصم خليل عبدالنعيم خليل 84.24  
معتصم عبدالسالم عبداحلليم 87.16  
مهدي علي عمر العنزي 76.33  
مهدي محمد عبدالرضا الصائغ 86.86  
مهند أحمد عبداحلكيم اسماعيل كريشه 98.6  
نادر علي إبراهيم قمر الدوله محمد 98.42  
ناصر بدر فهد الطويل العجمي 74.7  
يوسف أحمد علي العبيد 76.66  
يوسف ايهاب إبراهيم املهدي 96.01  
يوسف حمود قعم العازمي 93.72  
يوسف غامن عبداهلل الغامن 88.76  
يوسف محمد عبداملنعم محمد عامر 99.28  
يوسف جنيب علي املزيعل 68.77  
   

غنيمة املرزوق الثانوية للبنات 

أرياف غامن شبيب العازمي 95.05  
آالء محمد حسني اجلريدان 90.37  
أميرة أمير جاسم املشموم 87.71  
آيه يوسف إبراهيم الفيلكاوي 91.53  
استبرق فارس هندى الشمري 79.81  
الدانة فهد عبداهلل العجمي 96.17  
العنود أحمد مجزع الشمري 94.29  
العنود خالد علي الكريباني 85.55  
العنود رضا مليح السرحان 82.32  
امواج معتاد عدنان العتيبي 92.57  
بشاير فهد محمد العازمي 97.77  
حصة فيصل عدنان العتيبي 80.95  
خلود سعد خالد العازمي 84.69  
دانة محسن محمد العجمي 87.15  
دالل ظافر مهدي العجمي 89.87  
دالل مساعد فراج الكفيدى 88.69  
رتاج جزاع دغش املطيري 93.8  
رهف عبدالعزيز يوســف حافظ الفيلكاوي   

96.28
ريان محمد صالح الرفدي 94.95  
ريان مسفر فهد العجمي 79.44  
رمياس نصار عبداهلل الرشيدي 78.53  
سارة معيوف محمد الهاجري 92.76  
سارة أحمد عبدالكرمي العتيبي 78.9  
سارة حمود محمد العجمي 69.18  
سارة خالد حمود املشحن العازمي 87.85  
سارة خليفة سعود العازمي 94.2  
سارة سالم فالح الهاجري 93.08  
سارة سعود فراس العنزي 73.13  
سارة طالل ضيف اهلل العتيبي 78.42  
شروق ســالمة السويلم سليمان الرشيدي   

84.4
شهد جاسم فاضل املطوع 87.42  
شهد سالم حمد املري 89.97  
شهد ظافر صالح العجمي 76.96  
شهد فالح سعيد العجمي 91.69  
شيخة خالد محمد الكفيف 81.56  
شيماء رضا ابوصاحله 99.61  
عائشة سلطان زايد العازمي 74.2  
عائشة صالح حمدان العازمي 69.52  
عواطف فيصل إبراهيم الشعيبي 77.57  
غالية جنيب عبداهلل الكندري 82.52  
غال فهد حسن العتيبي 91.83  
فاطمة الزهراء سليمان حسن العباسى 90  
فوز فهد فالح العتيبي 97.62  
كوثر حمد محمد العجمي 96.12  
لطيفة عبداهلل أحمد احملارب 96.08  
ملى راشد عبدالهادي العجمي 89.7  
ملى طالل غازي العتيبي 94.13  
لولوة ثامر صقر حمدان العنزي 99.27  
مروة عواد عبدالهادي العازمي 91.37  
مرمي ذيب ثواب السبيعي 91.87  
مرمي شبيب مسعود العجمي 98  
مرمي مشعل حميد العازمي 98.78  

مرمي مناور فالح العازمي 91.29  
مرمي نواف خالد العديله 87.9  
منار جمال عبداهلل احلمدان 91.89  
منه اهلل حمدى سالمة ابوجندى 99.16  
منيرة مبارك عيد العازمي 95.58  
جناة حمد قبالن العازمي 94.02  
ندى حمد الرويس املري 93.27  
نور أحمد حبيب علي 86.44  
نورة عوضه علي املري 71.99  
نوف حسني محمد العازمي 83.99  
نوف نواف سالم العجمي 89.81  
هدى فهد فالح علي 82.15  
هديل بدر جابر املري 96.67  
هيا حسني سعد املبخوت 92.49  
هيام هايل عوض البدان العنزي 71.42  
والء محمود امني سليمان 98.51  
ياسمني سعيد منصور العجمي 79.5  
   

فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات 

أبرار خالد حمود العميري 94.22  
أبرار خليل جاسم الشطي 93.39  
أبيار جعفر حسني محمد 94.81  
أبيار علي عبدالرسول بوشهري 88.99  
أرياف مشعل راشد املرجتي 88.8  
أريج خالد عبدالرحمن الكندري 68.4  
أريج ماجد حماد زهران 75.2  
أسماء عبداهلل شافي العجمي 94.9  
آالء حسني إبراهيم عوض بشير 96.62  
آالء عادل سعيد جاسم 91.19  
أمل علي عيسى عوض 78.97  
أوراد مالك باقر أسد اهلل 82.08  
آيات محمد أحمد البلوشي 92.26  
آيه صالح عبداهلل الناحل 98.35  
إسراء فيصل علي احلسن 93.27  
البندري عادل شنيان العتيبي 76.12  
البندري محمد عبداهلل العجمي 87.92  
الريان هاشم محمد زنكي 97.82  
العنود بدر عبدالرحمن الرشيدي 93.88  
انوار محمد دهام العازمي 97.68  
إميان إبراهيم خالد اخلبيزى 80.41  
إميان فالح مزبان الزهاميل 89.22  
بدور وليد يوسف احلداد 92.86  
ترف عبداهلل شافي العجمي 71.2  
جمانة محمد ناصر العوضي 88.25  
جواهر أسامة عبداهلل القالف 85.35  
جوري بدر محمد املرزوق 85.15  
جورى طارق جاسم احلمادي 95.49  
جورى مشاري فهد الفضلي 86.48  
حصة حسن خليفة قاسم 92.54  
حصة فالح علوش جويعد 84.09  
حور خالد علي اكبر مخصيد 94.51  
حور عبداهلل محمد السويد 90.92  
خديجة علي أحمد حسني 98.54  
خيريه خالد حبيب العلي 77.07  
دارين ماجد سعود املطيري 82.53  
دانا فيصل عيسى العجمي 86  
دالل علي دخيل اظبيه 92.41  
دالل محمد علي العجمي 85.4  
دميا جراح حسن محمد حسن 84.79  
رايان وليد أحمد سكني الكندري 96.92  
رباب مشاري خليل القطان 85.48  
رتاج حسني محمد الفضالة 85.71  
رتاج راشد حمود الرشيدي 76.39  
رتاج مبارك جابر الشطي 92.35  
رحمة محمد نصرالدين عبداللطيف 93.35  
رغد بدر محمد العازمي 91.81  
رغد حسني علي منوخ 81.29  
رغد فهد هالل شريف 88.09  
رفعة حمد محمد العجمي 85.5  
رهام مطلق سعد العازمي 91.82  
رهف أحمد عبداهلل احلسينان 77.62  
رهف أحمد فارس اخلرينج 94.41  
روابي علي مطر العازمي 83.64  
روان أحمد قاسم البالم 86.18  
روان طالل علي حيدر حسن 92.43  
ريان علي عبداجلليل إبراهيم 88.78  
ريان علي ناصر العازمي 85.08  
زهراء عبداهلل فاضل الدريس 95.49  
زهراء عدنان محمد بوحمد 79.12  
زهرة أحمد جاسم القالف 88.76  
زينب بدر حسني ربيع 76.38  
زينب محمد عبداهلل التميمي 92.9  
زينب محمد منصور القالف 90.59  
زينب وحيد سيد رضا 67.41  
زينب يوسف صفر عباس 92.17  
سارة حسام أحمد خليفة 97.64  
سارة صقر حمود احلربان 69.84  
سارة فاضل عبدالكرمي حسني 85.94  
سارة محمد سعد العتيبي 97.61  
سارة ناصر عطااهلل املطيري 80.24  
سارة هادي محمد العجمي 82.66  
سميرة أحمد محمد العصيمي 96.59  
سهام عبداهلل خالد صغير 89.22  
شريفة خالد أحمد النويبت 87.32  
شريفة محمد عبداللطيف الوزان 82.77  
شموخ عادل صقر املطيري 82.27  
شهد جاسم محمد أحمد 98.6  
شوق زايد عبدالهادي العتيبي 87.34  
شوق فهد محمد اجلمعة 87.33  
شيخة طارق سليمان اخلريف 71.51  
شيخة علي فاضل حيدر 87.79  
طيبة فهد خالد الرجيبه 79.07  
طيبة يوسف سعود اجلاسم 82.65  
عائشة محمد سعيد علي فيلكاوي 92.95  
عالية علي محمد العصيمي 84.83  
عالية مهنا محمد القحطاني 95.77  
عبير مشافي عوض العجمي 70.4  
عذراء صالح عبداهلل السيافى 86.93  
غالية عادل مبرد العازمي 91.1  
غدير يوسف مسلم الهدية 76.02  
غال محمد غالب غالب 97.16  
فاطمة أحمد عباس احلداد 73.06  
فاطمة بدر سالم العنزي 96.26  
فاطمة بدر فارس العازمي 78.99  
فاطمة جاسم محمد الكندري 94.27  
فاطمة حظرم عبدالهادي الشامري 81.5  
فاطمة رمضان كنانى 89.53  
فاطمة سالم علي حيدر 78.05  
فاطمة سالم محمد العجمي 95.8  
فاطمة فراس محمد العوضي 96.76  
فاطمة فيصل عمار العميره 84.47  
فاطمة محمد حبيب جراغ 98.1  
فاطمة يعقوب عبداحلميد سيد حمزة 95  
فجر علي دحيم املطيري 91.2  
فرح طالل مطلق العتيبي 87.72  
فوز ناصر سعد الهاجري 97.36  
في أحمد منسي سالمة 73.56  
قمر طارىء بكري النادي 96.39  
جلني مساعد عبدالرحمن املانع 94.33  
لطيفة عادل حسني املزيدي 75.13  
مرمي بدر محمد باقر 80.39  
مرمي جاسم محمد املنصور 95.61  
مرمي حسني علي العجمي 91.41  
مرمي سالم بخيت البخيت 93.38  
مرمي مبارك مكى القالف 65.76  

مرمي محمد علي حسني 97.81  
مرمي مسفر فهد العجمي 84.25  
مرمي يوسف حمدي العتيبي 94.25  
معالي مهدي حرفان العازمي 97.61  
منيرة عجيل حمود العجيل 95.64  
منيرة فيصل مطلق العازمي 90.76  
مها مبارك عايد العازمي 98.9  
موضي خالد فضي العازمي 99.22  
مي حسني عبدالعزيز اإلبراهيم 92.91  
نادية طارق سعود العجمي 90.47  
منارق سالم عبداهلل بلكديش 90.98  
نوال متعب معيض العتيبي 94.29  
نور بسام علي الناصر 81.52  
نور صالح جمعة الشطي 96.27  
نور طالب حسني أحمد حسني 97.93  
نور عبداهلل محمد السويد 99.47  
نورة جابر مبارك العقيل 89.72  
نورة سليم يوسف عثمان 72.23  
نورة شالح بخيت العتيبي 78.66  
نورة صالح إبراهيم الشمري 94.95  
نورة منير محمد العتيبي 91.7  
نوف محمد منصور السبيعي 91.8  
هاجر عادل محمد الكندري 94.95  
هاجر محمد دغيمان املطيري 93.4  
هديل جمال علي محمد 83.79  
هديل طالل غريب املطيري 90.62  
هيا سفر سعود املطيري 83.36  
هيا علي سليمان العبدالهادي 96.88  
هيفه هادي فالح العتيبي 83.42  
وسن خالد أحمد القطان 93.87  
وضحة فالح محمد الرقيب 96.6  
وفاء عبدالهادي سالم العجمي 99  
   

فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات 

أروى ثامر سعود بن عيد املطيري 83.04  
أروى محمود أحمد الفارسي 89.38  
أطياب محمد عثمان الدبيخى 95.92  
أفنان محمد سامي الشرف 83.43  
أفنان وجدي عثمان املسباح 84.78  
آالء عبدالوهاب محمد عبدالوهاب 92.23  
آالء وليد برجس املطيري 76.26  
آمنة مشعل نهار املطيري 94.49  
أمينة بسام فيصل الطاهر 85.36  
أمينة سامي خليل العوضي 80.72  
أنفال ناصر علي النجدى 97.59  
آيه خالد محمد بوغيس 90.27  
آيه صالح عبدالكرمي البلوشي 76.63  
ابتسام محمد ناصر احلاج 85.76  
إسراء عقيل محمد املتروك 95.41  
اقبال حامد مسعود السيحان 82.11  
اجلازي مساعد مبارك الشمري 96.12  
الريان خالد عبداهلل محمد رضا 92.65  
الغدير طالل علي العطار 80.05  
بدرية بدر محمد الشمري 82.82  
بدرية علي حسن جعفر 88.2  
بسمه حسني علي الغريب 86.1  
بشاير محمد حسني حسني 94.72  
بشاير يوسف علي النجار 95.8  
جمانة زكريا عبدالعزيز بوعباس 80.92  
جمانة سالم عبداهلل احللواجي 92.01  
جنان حسني محمد علي 75.31  
جنان طالل عبداللطيف اخلليفة 83.56  
جنان عبدالعزيز أحمد امبيريج القالف 95.69  
جنان علي محمد حسني 88.42  
جنان يوسف محمد احلجي 96.57  
جود أحمد عثمان املجلهم 99.05  
جود محمد إبراهيم اجلطيلى 95.24  
جود محمد عبداهلل كلندر الكندري 92.55  
جورى أحمد حسني بن عابدين 95.38  
جوري ادم بدر عيدان 89.34  
جويريه عبدالكرمي خضر حسني 83.24  
حصة سامي داود العبيدان 95.41  
حصة فيصل راشد الفقعان 94.82  
حفصه عبدالكرمي خضر حسني 85.35  
حال شاهني محمد الرشيدي 93.67  
حنان عبدالعزيز أحمد امبيريج القالف 93.06  
حوراء خالد صادق بوحمد 98.18  
حوراء صالح محمد الصباغه 95.5  
خديجة انور خلف اخللف 86.61  
دانة أحمد مبارك عبدالرحمن مبارك 94.01  
دانة زهير منذر الزهير 89.3  
دانة طارق عبداهلل الكندري 99.16  
دانة عبدالرحمن إبراهيم أبو حيمد 87.5  
دانة مجدي حمود العجيل 85.83  
دانة مشعل عبدالعزيز العبدالغني 96.78  
دانية عبدالرزاق جاسم املطوع 89.6  
دعاء خالد محمد النيبارى 94.62  
دالل نواف عبدالعزيز اجلحمه 98.92  
دمية أحمد كاظم االستاد 98.12  
دميه طارق سعود احلشاش 94.78  
دميه مشعل منصور الهاجري 94.6  
رتاج بدر ناصر الطليحى 93.55  
رتاج خليل إبراهيم األمير 97.24  
رتاج هاني حمد احلداد 86.51  
رقية عبدالعزيز مال اهلل الشهاب 97.65  
رهف عادل علي الضاعن 96.48  
روان صالح صادق املرهون 92.73  
روان طارق إبراهيم النخيالن 96.58  
روان عقاب حماد العتيبي 74.75  
روان عيسى إبراهيم النجار 89.25  
روان فيصل عادل الغريب 83.14  
ريان عبدالقادر يعقوب البهدهي 91.46  
ريان فهد عبداملجيد اخلارجي 94.79  
ريان محمد عبداهلل الكندري 88.58  
ريانه خالد عبداهلل األنصاري 68.96  
رمي رائد عبداهلل احلمود العبدالوهاب 93.99  
رمي ناصر سالم املندي 96.35  
رمي وائل مطر علي مطر 95.96  
زينب علي حسني شاغولى 90.58  
زينب محمود عباس جمعة 97.65  
سارة جاسم حميد شهاب 97.09  
سارة خالد أحمد علي جعفر 81.12  
سارة خالد محمد عبداهلل 81.07  
سارة رياض عمر العمر 74.36  
سارة عيسى سالم احملمود 97.83  
سارة يوسف راشد أمان علي 91.95  
سجى خالد محمد الياسني 94.86  
سدن صالح عبدالرحمن العبيد 78.7  
سدن محمود سعود العوام 85.41  
سعاد أحمد عبداهلل الطبطبائى 86.61  
سلمى فهد مطلق الصالل 96.42  
سما محمد سيد عبدالعزيز الطبطبائى 85.83  
شروق اسعد مانع املانع 95.31  
شروق عبداهلل فيصل العوضي 95.27  
شروق عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد 88.18  
شهد أحمد جابر العطيبى 99.67  
شهد جاسم محمد احلسينان 91.2  
شهد علي حمزة باقر 94.56  
شهد علي راشد السعد 95.11  
شوق إبراهيم علي الناصر 94.6  
شوق سعد عبدالعزيز شنيبر 96.97  
شيخة صالح عبدالعزيز املديرس 90.46  
شيخة عادل عثمان القعود 91.65  
شيخة عبدالعزيز أحمد النجدى 96.12  
عائشة عبدالعزيز مال اهلل الشهاب 96.98  

عائشة محمد أحمد الراشد 96.79  
عالية رغيان باهج النومس 94.59  
عذوب ناصر سلطان املزيعل 96.91  
عنود محمد عبدالواحد الراشد 80.97  
غالية جاسم سعود اجلمعة 84.41  
غالية صالح خليفة العميري 88.93  
غالية عبدالرزاق فهد العوهلى 83.46  
غالية علي حسني بارون 95.21  
غالية هشام أحمد الدليمى 93.5  
غال عبدالسالم العصيمي 83.11  
فاتن محمد جاسم احملمد 80.96  
فاطمة إبراهيم علي العبيد 98.22  
فاطمة أسامة حسني عبداهلل 97.13  
فاطمة حسني علي الغريب 89.12  
فاطمة خالد أحمد التركيت 98.14  
فاطمة سعد بدر بوهادي 82.59  
فاطمة عبداللطيف حمزة اجلريدان 95.91  
فاطمة عبداهلل محمد املوسوي 88.56  
فاطمة عبدالعزيز علي البلوشي 90.46  
فاطمة عبداهلل محمد العوضي 97.36  
فاطمة فيصل علي احلداد 96.5  
فجر جمال عبداهلل العمران 83.87  
فجر صالح فهد املسلم 95.51  
فجر عادل عبداهلل الزعبي 94  
فجر عمر عباس الفيلكاوي 93  
فجر محمد عبداهلل عنان 73.6  
فرح عادل حسني احلسن 82.87  
فرح محمد صالح الدمخي 81.23  
فرح محمد عبداهلل محمد 75.96  
فوز هيثم محمد العنجري 90.06  
في فهد عواد الظفيري 88.9  
كادي رائد صالح املشوطي 97.31  
كوثر علي أحمد بو عباس 83.61  
لوجني عبداللطيف محمد الشايع 75.08  
لولوة إبراهيم حمد البيشي 82.94  
لولوة أحمد صالح الشايجي 99.51  
لولوة خالد أحمد القليش 91.87  
ليلى عبداهلل جابر عوض 90.76  
ليلى محمد جاسم غلوم 84.63  
مرح ناصر عبداهلل الناصر 99.74  
مرمي بدر محمد الضاحي 87.68  
مرمي رائد فهد السعيدي 77.24  
مرمي عادل خليل اسماعيل خليل 98  
مرمي عباس حسني كرميي 96.19  
مرمي عبدالعزيز أحمد الكندري 97.78  
مرمي عبداللطيف جاسم شمساه 96.76  
مرمي عمار مصطفى حمادي 93.99  
مرمي محمد علي زكريا 90.27  
مرمي هاني عبداهلل البغلي 90.31  
مالك أحمد صادق التراكمه 88.24  
مالك أحمد نهار املطيري 76.17  
مالك بدر سليمان اخلضر 87.71  
ملك عبداالمير محمد املتروك 96.85  
ملك منتصر موسي شعيب 98.6  
منار خالد خليفة الراشد 79.65  
منيرة أحمد عبدالكرمي القطان 94.99  
منيرة سالم ناصر العبيد 87.32  
مها خالد يوسف الكندري 95.19  
مي إبراهيم خالد القليش 96.77  
ميس خليفة عبدالعزيز البطي 90.91  
جنود عبداحلميد جابر العيدان 94.11  
نرجس ميثم أحمد باقر 98.17  
نسيمه فيصل سالم اليمانى 98.63  
نوال حمزة علي البلوشي 85.92  
نور أحمد علي العوضي 97.26  
نور أحمد خالد بوعباس 99.6  
نورة أحمد حميد العنزي 98.25  
نورة خالد محمود حسني 96.65  
نورة مرشد رشدان الرشدان 97.82  
نورة مشعل أحمد الزامل 83.6  
نورة نواف عبداهلل اخلميس 87.86  
هاجر أحمد عبدالصاحب مهدي الربيعه 95.01  
هديل جابر عيسى األنصاري 86.36  
هديل شمالن صالح االثري 87.27  
هال هاني علي زين العابدين املسلمى 98.41  
هند عبدالهادي سالم الضمير 93.34  
هند محمد حسن الوايل 76.29  
هند مزيد عبداللطيف املزيد 98.63  
هيا رائد عبداهلل بعركي 84.61  
هيا عبداللطيف مشعان املشعان 94.8  
هيا عبدالوهاب علي الرومي 93.83  
هيا فؤاد محمد عبدالرحمن معرفى 95.66  
هيا ناصر أحمد اخلضر 97.65  
ورود عبدالناصر محمد السمحان 96.6  
ورود محمد فهد حجي حسن 97.94  
وسمية جاسم عبداهلل العتيبي 94.26  
يارا خالد راشد الشمالي 91.36  
   

فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات 

أبرار بدر عودة مناحي 86.97  
أسماء محسن ضيدان الشبعان 92.48  
أفنان عبداللطيف عبداحلميد صالح 85.04  
آمنة أحمد عيسى عبدالعزيز رضا 85.85  
أنوار محمد حسني الشطي 94.96  
أوراد شاكر يونس الفيلكاوي 81.52  
أوضاح مسفر عبداهلل العجمي 91.69  
آيات أحمد طاهر القطان 98.52  
آيات عادل حبيب سليم 89.59  
آيه حمزة عبداهلل غلوم 89.73  
آيه نواف أحمد بوحمد 91.29  
اسيل مشاري سعد اخلرازه 82.21  
أفنان محمد غلوم بولند 97.11  
الثريا مشعل علي العنزي 74.61  
اجلوري سلطان هادي السفراني 88.57  
بدور علي سالم راشد 78.54  
بيبي يحيى ريس كمال 89.17  
جمانة أحمد غلوم سوز علي 92.91  
جمانة عواض متلع العتيبي 94.51  
جيان خالد إبراهيم العنزي 79.72  
حصة اردينى احلميدي العتيبي 98.7  
خلود محمد فهد العجمي 95.17  
دانة عبدالعزيز محمد النكاس 97.98  
دانة وائل السيد محمد اجلوهري 98.78  
دميه أحمد عبدالعزيز القطان 79.2  
دميه محمود شهاب الشمري 96.96  
رحمة قحطان زايد العجمي 74.26  
رغد حسني محمد القالف 74.83  
روان عبداهلل زنكي حسني زنكي 95.72  
ريتاج محمد غلوم بولند 98.05  
رمي عدنان يوسف العلي 77.44  
زهراء عبدالوهاب كاظم القالف 83.71  
زهراء يوسف عبداهلل محمد بوصخر 92.01  
زينب عبدالعزيز حميد محمد 78.04  
سارة أحمد جوهر مبارك نصيب 77.66  
سارة سالم عبدالكرمي القناعي 93.16  
سارة عادل أحمد بن يوسف 93.47  
سارة مهدي صالح الشخص 95.58  
سلوى فريد مسعود بن بالل 92.93  
شروق أحمد إبراهيم حسني الفيلكاوي 95.43  
شهد محمد صالح حيدر 90.39  
شيخة صالح شافي االبوحمد 78.24  
شيخة ناصر أحمد الشطي 70.05  
صديقة عادل موسى احلداد 90.67  
صيتة عبداهلل مرود العجمي 81.11  
عائشة وليد خليل اليوسف 81.23  

عروب خالد مضحى الشمري 86.92  
غال محمد يعقوب املاجد 90.35  
غيداء عقيل دالي الشمري 97.87  
فاطمة بندر حمدان العازمي 97.44  
فاطمة سالمة محمد الكندري 71.04  
فاطمة شاكر راشد العجمي 83  
فاطمة علي سعد مطر 86.9  
فاطمة مبارك جابر النصار 91.03  
فاطمة هاشم إبراهيم هاشم 98.58  
فجر عبدالعزيز عبداحملسن البكور 83.78  
فجر فاروق عبداملجيد الشاعر 84.2  
فدك وليد حسن رضائى 87.11  
لولوة فواز محمد التميمي 89.56  
لولوة فيصل علي الشطي 82.28  
مرام علي سعيد املطيري 96.39  
مروج وليد حسن اخللفان 90.1  
مرمي حسني صالح القفاص 77.65  
مرمي علي عبدالرحمن دربي 89.72  
مرمي هاني مجيد رمضان 78.02  
نداء عبدالعزيز عبداهلل الدويش 79.56  
نور عبداهلل متعب الكهيلي 87.09  
نورة فهد محمد العجمي 89.42  
هبة سعيد مبروك عبداهلل 93.08  
وفاء منصور حسني محمد حسني 94.68  
   

فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات 

أثير نواف جهز محمد املطيري 90.02  
أماني عمر فهيد صبيح الزعبي 80.38  
أنوار أحمد معجون أحمد العنزي 91.63  
البندري هادي محمد عبداهلل العجمي 88.78  
اجلود مشعل محمد صياح الزعبي 89.75  
اجلوري سعود علي الهاجري 91.26  
انوار زيد عايض جعيدان العازمي 94.05  
بتول يوسف غضبان خيراهلل محمد 81.52  
بدور خالد عيد سليمان العازمي 95.31  
بشاير ناصر علي ناصر القحطاني 88.68  
جنان محمد حسن عاشور جاسم 97.34  
جنان مرسان راضي محيى 98.04  
جود مشعل مطلق العتيبي 92.18  
حال سالم ظافر محمد العجمي 86.91  
دانة صالح عبدالرحمن عبدالهادي العجمي   

84.73
دانة مشعل دغيمان عبيد املطيري 86.85  
روان أحمد حسني محمد دشتى 89.15  
روز محمد فهاد حمد العجمي 97.32  
ريان يونس مطشر شاهر وداعه 71.02  
رمي معيض خليف قنيفذ العازمي 90.63  
زهراء صالح راضي خنفرى 84.93  
زهراء فاضل إبراهيم سفر اجلعفر 80.66  
زهراء محمد عبداهلل حماد الشمري 95.55  
زينب عبدالرزاق موسى حسني نعمة 89.62  
سارة خالد بدران يوسف الدوسري 85.2  
سارة عبدياسني أسود سالمة 82.94  
سارة ناصر حسني علي العجمي 97.32  
سارة ناصر عبداهلل إبراهيم العتيبي 92.52  
سارة نايف بخيت فهد العتيبي 90.21  
سارة نوار جازي نوار العتيبي 89.78  
سامية ناصر احلميدي علوش الهاجري 85.43  
سجى أيوب ثابت صالح 93.35  
سعيدة حمدان علي حمد العجمي 89.03  
سهام جمال إبراهيم مطنى محمد 89.9  
شذى جزاع سلمان سعود العجران 95.49  
شريفة عبداهلل خالد عبداهلل الفيلكاوي 93.56  
شمس علي راشد محمد العجمي 83.43  
شوق عبداهلل مجيد عبداهلل فارس 95.46  
شوق فهد سعود ماطر العازمي 96.84  
شيماء سعود محمد فهد الرشيدي 92.6  
شيماء مقبل رزين محمد العتيبي 83.18  
صوفيا عبداحلميد محمد عبدالعزيز اخلالدي   

95.58
عائشة حمد محمد حمد العجمي 96.15  
عائشة سليم مبارك سليم العتيبي 82.55  
عال مصطفى أحمد العلمي 92.9  
غرام هاشم عبدالرحيم سيد العاصم 88.76  
غال علي عامر كرمي مانع 84.07  
فاطمة أحمد صالح علي العجمي 85.44  
فاطمة أسامة روضان غدنان جوده 83.46  
فاطمة سعد خلف مسلم احلربي 96.73  
فاطمة عادل جواد حمد الشمري 99.15  
فاطمة علي بدر زريب الديحاني 84.03  
فاطمة مبارك سيف عومير العازمي 96.75  
فاطمة منصور عناد غضبان مهنا 87.92  
فاطمة مهدي عطا اهلل مرزوق الشريفي 91.87  
فجر أحمد راشد مناحي الدماك 96.12  
قيروان فالح بداح صالح العتيبي 96.97  
كوثر محمد صبر شنات الشمري 81.9  
جلني اســماعيل أحمد عبدالرحمن الكندري   

92.52
ليالي ماجد سالم ثياب البقمي 95.35  
ليان فراج ناصر فراج الفراج 91.17  
مضاوي علي عودة كاظم الدوسري 83.85  
منال حسن محمد مهدي العجمي 85.42  
منى محمد مبارك عبدالهادي العجمي 96.48  
منيرة مهدي محمد مهدي العجمي 86.12  
موضــي عبداهلل عايض امعيــض العازمي   

96.56
جنالء عبداهلل عواد مبارك العازمي 87.59  
جنود سامي فيحان زايد املطيري 86.27  
نور إبراهيم السيد عبداملنعم 97.13  
نورا نايف مطلق مترك العجمي 98.41  
نورة حمد حسني مفرج العجمي 90.74  
نورة سامي عوض ظاهر العازمي 89.88  
نورة صالح مطلق عباس العتيبي 95.57  
نورة عادل محمد حسني العجمي 95.67  
نورة عبدالرحمن محمد ختالن العنزي 96.58  
نورة محمد مهدي علي العجمي 79.77  
نورة منصور محمد العجمي 90.16  
نورة ناصر عوض بداح الهاجري 96.63  
هاجر حامد جوده حمود 98.62  
هاجر محمد عبداهلل ذياب الهاجري 99.94  
هند ناصر احلميدي غميض املطيري 83.98  
هيا مبارك مغيران جاسي املطيري 91.15  
هيلة عثمان سالم محمد الفرج 79.43  
   

فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات 

أريام أحمد معتق اجلريد 94.41  
أسماء غضيان نزال الهاجري 97.36  
أسماء هويدي صحن الهاجري 95.53  
أسمى علي عايد الصليهم الهاجري 88.91  
آسيه نصار قناص اخلصيلى 96.59  
آمنة محمد إبراهيم اتش 84.21  
آمنة محمد هويدي الهاجري 87.58  
البتول محمد عبداحلسني غلوم 93.63  
البندري اسماعيل شاكر احلربي 92.13  
اجلادل مشعل خيري العنزي 94.63  
اجلورى حسني محارب الفضلي 98.7  
الشيخة منيف مطشر الظفيري 81.34  
الغالية سعود محمد العنزي 90.15  
الكوثر محمد عبداحلسني غلوم 90.31  
بتول أحمد عبدالعزيز الصيرفي 91.09  
حصة جاسم محمد العيدان 79.07  
حصة فيصل مفلح السعدي 87.01  
حصة محسن خلف العنزي 95.54  

دانة بدر شوحط الضفيري 98.53  
دانة زيد محل الضفيري 90.05  
دانة مشعل مزعل الشمري 96.01  
دعاء عبداهلل محمد احلبابي 87.8  
رتاج عمار عباس العنزي 86.92  
رتاج يوسف مبارك الشمري 92.27  
رهف إبراهيم خزعل العنزي 84.9  
روان أحمد عيدان الرشيد 79.94  
ريان عادل عايض العنزي 89.74  
ريانه نايف مطر الصالل 88.71  
رمي يوسف حسن إبراهيم 87.84  
زهراء حسن محمد اجلدي 98.46  
زهراء سعد فهد علي 92.63  
زينب هاني إبراهيم عاشور 95.06  
سارة حمد فالح البذالي 89.71  
سجى خالد مليحان السليماني 84.51  
شروق ماجد علي الرشيدي 88.25  
شهد محمد الزعبي 98.13  
شوق فهد اسماعيل اجلدي 86.59  
طيبة مساعد يحيي العتال 89.66  
عالية سلطان عبدالرحمن الفضلي 91.61  
غال أحمد مرزوق الضفيري 80.04  
فاطمة سامي منهل اخلالدي 76.96  
فاطمة عادل غتران الهليلى 91.1  
فاطمة عماد عبيد الهاجري 94.38  
فاطمة عيد سعود الظفيري 92.96  
فايزة حسام غالي اخلصيلي 82.93  
قماشه خالد سلطان عبدربه 93.82  
قيروان شجاع عبداهلل الهاجري 84.19  
كوثر جابر عطية شويحان 94.83  
جلني عادل محمد محمد 90.26  
لولوة فيصل عناد العنزي 94.88  
لني فهد شفاقة مطخان العنزي 94.1  
مرمي عبداهلل عايد السليمان 81.05  
مرمي فيصل مطر مطر 89.06  
مرمي نواف مرضي العجمي 90.18  
مها مسفر فيحان الهاجري 97.07  
موضي خليل إبراهيم اخلراز 91.1  
مي بدر مبارك املاجدي 80.06  
نور حسني علي احلليل 94.65  
نوران عصام فتحي علي جمال الدين 99.31  
نورة عبدالسالم ناصر ثنيان الرشيدي 73.99  
هاجر خلف جبر العنزي 96.73  
هيا محمد سيف الهرشاني 93.06  
   

فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات 

أروى عويد خلف العنزي 75.16  
أريام أحمد شهاب العنزي 90.79  
ألطاف سعدون جاسم غليط 90.34  
أنفال مخلف عيادة العنزي 92.78  
أسماء حمد مطلق العنزي 93.01  
البندري عبداهلل فاحس الظفيري 83.9  
اجلازي ناجي عيد املطيري 74.4  
الرتاج عبدالرزاق غليم مروح 71.86  
اوضاح خلف مشحن املطرفى 87.77  
جادل محمد ظاهر الظفيري 71.5  
جمانة أحمد سعد عبداهلل 99.61  
حصة محمد فرحان احلربي 94.75  
حنان عايد عايش الرشيدي 88.38  
حنني صقر حسن كطافه 93.65  
خالده محمد عسكر العنزي 84.23  
دانة براك شامان الرشيدي 77.8  
دانة محمد سويلم العنزي 94.32  
دالل عليان محمد الرشيدي 83.78  
دميه سعد مرزوق الرشيدي 76.3  
رتاج محمد مهدي العنزي 78.92  
رقية عبيد وادي عقاب محمد 80.02  
رهف شايع قاطع عواد 69.99  
رهف طالب حمود اخلالدي 99.28  
رهف عياف سويد العنزي 78.16  
روان عطية سلطان العنزي 71.54  
رمي جمعان دبالن العازمي 80.59  
رمي حمود عواد الشمري 73.44  
رمي عودة بدر الفضلي 83.54  
رمي غازي راشد السعيد 82.03  
ريهام نواف دهام الشمري 84.66  
ريوف فارس شجاع العتيبي 84.14  
زينب سعد فيصل محمد 77.14  
زينب علي جابر سايس 87.7  
زينب مجيد حسني سالمات 66.11  
سارة عايد ركا املطيري 76.79  
سارة عبداهلل محيسن تومان 93.25  
سارة مساعد محمد محمد 79.41  
سامية قالط فريح الرشيدي 74.52  
شوق عادل طارق العنزي 81.95  
ضحى فيصل ايدام حمود 92.16  
طيف عبداللطيف ساير كوزان 87.5  
غدير ناجي عيد املطيري 71.54  
غال حمود ناشي العتيبي 76.88  
فاطمة صالح فهد رشيد 77.78  
فاطمة حسني حمدان إبراهيم 94.76  
فاطمة فالح محمد اجليزاني 92.79  
فرح سعدون جابر سايس 89.77  
فوز خالد حضيري الشمري 80.94  
ليالي ناصر جريذي الرشيدي 97.46  
مرام عبداهلل امان العنزي 68.62  
مروه مسرهد حسني الشمري 81.53  
مرمي عقاب الفي محمد 82.58  
مزنة مقبل سليمان احلربي 78.25  
معالي عالي دغيمان الرشيدي 80.76  
مها خالد حسني مطر 78.25  
ندى زويد ثويني العنزي 81.43  
نور عيسى مفضي العنزي 96.84  
هاجر بدر صاهود الرويلي 89.49  
هدير مهدي علي العنزي 75.09  
هديل زياد أحمد عبداهلل القحطاني 95.86  
هنادي فارس سلمان الشمري 94.37  
هيا حمود نفال السلمي 85.31  
وصايف محمد حمود العنزي 78.86  
وهج بدر حميدي العنزي 96.33  
وهج حسني علي رميح 81.84  
   

فجر الصباح الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أريج هشام حسني محمد ابوليلى 97.55  
أسماء حسام كامل عبدالرحمن جبالي 85.85  
أالء اشرف محمد محمود مندور 94.43  
آالء محمود أحمد سالم عودة اهلل 93.1  
أماني أسامة بشير محمد خضر 93.34  
آن أمين زكريا بطرس 96.92  
آية رضا عبدالعظيم السيد السعداوى 96.77  
آيه أحمد ذيب صالح 90.33  
آيه جميل محمد جميل يوسف علي خليفة   

88.56
آيه حمدون عزالدين إبراهيم 98.39  
آيــه محمد عبدالعزيز عبدالعاطي غباشــي   

99.03
آيه هيثم محمد عيد عابدين 98.65  
احالم امجد قنباز 97.2  
إسراء عبدالفتاح العريفى علي دندى 98.88  
إسراء محمد يوسف جميل 89.74  
اسيل محمود جهاد محمود العزه 96.08  
أفنان نبيل محمد مسعود هنديه 88.15  
البتول انور سلمان نصر الدين 92.18  

الزينه حسني محمد علي هاشم 80.57  
امارا محمد امني فريجة 91.54  
امارغي جمال زوده 91.98  
املي بديع ايليا بنوت 93.57  
ان فوزي وليم عبداهلل 97  
اية وليد عقيل 99.83  
ايلينا نبيل اسعد حنا 99.8  
ايه عماد خاطر 98.55  
بتول علي ادريس شريفة 91.05  
بسمله وليد حلمي عبدالسالم كراره 86.79  
بسمه ناجح شحاته عبداحلكيم 98.9  
بشرى عامر حسن محمد أحمد 78  
تاتيانا نائل جورج نعمة اهلل مسعود 97.16  
تاال أحمد إبراهيم سعد 78.51  
تاال معتز طاهر محمود جزار 97.51  
تاال نشاءه فاضل جباخنجى 89.57  
تالني محمد أحمد محمد علي 88.88  
تســنيم محمد عادل حسني نوفل عبدالعال   

97.51
تسنيم نبيل راغب الطويله 85.46  
متارا فؤاد أحمد علي فقيه 96.86  
توجان علي حبيب محمد حسني السماك 97.78  
تيما عائد حيدر أبوحسون 97.27  
جنان محمد علي رشيد محمود 92.2  
جنى اياد عدنان ابو اجليبات 98.59  
جنى حسام الدين حسن سيد مصطفى 98.6  
جوانا حازم منر برقاوى 97.02  
جوانا محمد بديع أحمد اللحام 93.52  
جورى مجدى أحمد النابلسى 90.83  
جوى موريس فهمي شفيق 98.67  
جوي ياسر جودت سلوم 78.8  
حال نبراس أحمد سالم الغزى 98.41  
حور بالل ناصر محمد عكور 94.38  
خديجة سليم سليمان سليم ابوحليه 98.95  
دارين جمال سعيد أحمد الشيخ علي 99.38  
داليا نواف عادل ياسني محمود علي الردينى   

95.92
دانا علي أحمد موسى سليمان 96.96  
دانة أحمد عون 96.31  
دانة عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر 87.16  
دانة عمر هشام أحمد الطحل 96.5  
دانة محمد سهيل الفرا 99.59  
دانة وائل محمد قصاب 99.26  
دالل بسام محفوض 98.98  
دلع محمد علي البب 99.49  
دميه نبيل عبدالرحمن أحمد طاليب 91.14  
دينا أسامة محمد ادريس 97.66  
رؤى محمد كامل عبدالرحمن جبالي 97.65  
رانيا الصادق 92.95  
ربى محمد علي مرتضى علي عبدالقادر 99.2  
رتاج أحمد القاعوري 87.4  
رتاج عارف يوسف عارف حسان 98.35  
رتاج وليد عبدالرزاق طاهر علي املهدي 92.53  
رزان جمال عبدالناصر شكرى دوغوظ 94.24  
رزان فواز تومانى 98.46  
رغد أسامة حسن اخلطيب 92.79  
رغد سمير سعيد يوسف طه 73.24  
رغد طالل أحمد يوسف ابوفياض 95.58  
رغد عبدالرحمن محمد موفق شاهني 99.71  
رغد ماهر فؤاد محمد فريج 94.02  
رمزيه طاهر سيف الفريح 88.09  
رنا رجائي حنا فرج 91.06  
رنا عياصره 98.93  
رنيم جمال محمد ندمي سماقيه 98.49  
رنيم نزار الهبشه 98.37  
رهف ماهر فؤاد محمد فريج 98.77  
رهف نضال أحمد حسن حامد 86.21  
روان أحمد محمد املصرى 99.81  
روان رأفت البلتاجي السيد هنيه 98.53  
روان محمد حسن علي عودة 83.71  
روان محمد فؤاد حسن صعب 97.56  
روان نعمان شاكر 95.78  
رمي مجدى كامل عبدالرحمن جبالى 95.95  
زهــراء عبدالعزيز اســماعيل عبداهلل كرم   

جرخي 98.53
زين عبداملسيح فؤاد احلجل 97.67  
زين محمد محمد خالد الصباح 83.41  
زينب أسماعيل أحمد عبداحلسني 77.74  
زينه بسام باسم حسن الكيالي 97.06  
زينه عمر أحمد أحمد 95.34  
زينه فهد خضير 92.86  
سارة إبراهيم السيد محمد إبراهيم 99.46  
سارة امجد انور قاسم 89.44  
سارة سامر خالد فوزي الهندى 99.07  
سارة شافع ياسر شقير 97.48  
سالي سامر محمد وجيه عاليه 98.42  
ساندى عماد بيوض جرجس 99.83  
سجا حتسني سليمان احلمد 99.67  
سجى جاسم محمد عبيد احلطاب 99.05  
سدن حسن محمد فوعانى 84  
سكينه يعقوب حسن غلوم حاجي مقيم 98.67  
سلمي عبدالستار عزت رزوق 99.43  
سلمى محمد محمود أحمد 98.51  
سلمى مدحت مختار حسنني 98.99  
سلمى مهند مصطفى زنداقي 99.91  
سنا حسن محمد أحمد الديربى 99.78  
سهام خالد محمد علي الصالح 92.1  
سوزان شفيق حسن فتوح 86.48  
سيده زينب سيد مسعود رئيسي 99.21  
سيلني محمد موسى الدلو 89.92  
سيلني ناصر محمد اجلزار 95.52  
سيلينا سمير نسيم الياس 97.09  
شــروق محمد محمد صالح محمد درويش   

99.44
شروق محمد مصطفى حسن 99.58  
شهد إبراهيم يوسف إبراهيم محمد 99.7  
شهد امين عبدالرحمن طاليب 88.62  
شهد جهاد حسني صعب 81.26  
شهد خالد عبدالياسني 99.3  
شهد خالد جناح عبداحلميد إبراهيم الالقط   

97.69
شهد رائد أحمد عبدالغني حسن 82.48  
شهد مازن زهير قاووق 96.42  
شهد وضاح حسن أحمد 96.61  
شهد وليد يعقوب يوسف اخللفان 96.44  
شيماء عصام سلمان 99.71  
صبا رامي عطا 95.61  
صبا اكرم يوسف 99.78  
عال عمر عبدالعظيم عبدالعظيم 99.36  
غريس انطون نخله 94.49  
غنى عامر مرشد العاليه 97.29  
فاتن حرب سليمان سليمان 97.96  
فاطمة الزهراء نائل إبراهيم عبدالقادر 99.01  
فاطمة حسني فايز غملوش 98.66  
فاطمة عبدالراضي العبدأحمد 99.01  
فاطمة علي حسني حسيني 98.84  
فاطمة عمر محمود ذيب خضر 97.03  
فجر أسامة راشد صالحي 94.41  
فجر عبداهلل محمد عبداهلل املزيني 96.77  
فــدك عبداحلميد عبدالرضا حبيب حســني   

بخش اشكناني 92.69
فرح أحمد علي بيضون 97.09  
فرح اسامة محمد عبدالوهاب 98.79  
فرح رشاد زهير جباخنجى 99.34  
فرح عبدالرؤوف عبدالعزيز محمود الشايب   
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فرح فادي محمد اسعد 84.34  
فرح فارس أحمد السيد محمود 83.21  
فرح محمد أحمد عبداملوجود محمد 98.42  
فرح ممدوح ربحى رشيد العشى 99.41  
فرح نبيل عبدالرحمن محمد علي حسن 86.58  
فرح هشام سليم مصباح احلايك 99.32  
فرح ياسر انور إبراهيم اسماعيل 99.27  
فلك عبدالسالم اخلليل 98.08  
فيروز انور محمد حديفه 80.85  
فيرونيكا مايكل نسيم فرح 92.41  
كارن عفيف الياس 96.87  
كارول عقل الكالس 98.51  
كارول هاني بشرى بساده فرح 97.49  
كارين ادوار الفونس زغلول كمال 92.72  
كارين سمير جرجي مخول 86.54  
كنده محمد عربى محمد هشام بقدونس 97.24  
كوثر محمد فيصل عبدالعزيز قلع 98.45  
النا إبراهيم محمود إبراهيم محمد اخلطيب   

99.33
جلني عدنان إبراهيم احلاج جنيب شعنون   

96.24
جلني محمد علي إبراهيم عواضه 93.7  
جلني نشأت محمود أحمد احليحي 99.37  
ملى لؤى زهير بزة 88.91  
ملياء خيري احلاج ابو شرا الدفينه 98.57  
مليس حسان محمد صفا 81.32  
ليان علي محمد علي عبدالفتاح 95.31  
ليان هاشم سعيد الداهوك 90.65  
لني نزيه علي محمد 86.53  
لينا خالد علي محمد حسب اهلل 95.12  
ليندا بالل فؤاد محمد النعيمي 98.74  
مارتينا غبريال حنا إبراهيم 89.5  
مارجريتا جبره 99.08  
مارسيل بلبل فوزي خله 98.7  
مارفن ايهاب فوزي شوقي مجلع 98.87  
ماريان جرجس راغب حنا 96.49  
مارينا أسامة اميل فؤاد 98.16  
مارينا جورج نسيم محروس فانوس 95.54  
ماسه مهند محمد جابر خشو 92.36  
ماسه هيثم الرمال 97.04  
مايا خالد متروق 98.9  
مايا ماجد النصراهلل 99.2  
مايا مصطفى املقداد 99.26  
مرح محمد منتصر ابو هنود 98.86  
مرح نضال فهمي احلامت 99.52  
مرمي أشرف سنيوت مرقس 72.33  
مرمي إبراهيم علي وهبي 92.02  
مرمي أحمد مختار عطية هالل 97.93  
مرمي عبداهلل شوكت اسماعيل 97.69  
مرمي محمد طلعت أحمد محمد 96.87  
مرمي محمد محمد أحمد الشامي 99.82  
مرمي مصطفى علي اللون 90.27  
مرمي مهدي زاده 86.38  
مالك رحاب رضا االمني 94.3  
ملك هاني الشربينى تقى الدين 97.67  
منةاهلل نادر السادات شلبايه 99.86  
منه اهلل احلفنى علي احلفنى جاد 99.58  
منــه اهلل فتحي جنــاح عبداحلميد إبراهيم   

99.25
منيه صبحي فرج محمد بن مخاشن 97.73  
مهرائيل عماد حنا جاداهلل 98.51  
موده طارق محمد إبراهيم اسماعيل 97.13  
مونيكا اشرف نصحي عزيز 95.46  
ميراى ايهاب السهوي 97.57  
ميرنا محمد فاروق فتوح جمعة 99.72  
ميسم توفيق نواف خلف 99.64  
ميليسيا فوزي محروص عطا اهلل 98.77  
نادين ضياء الدين عبداحلميد السيد مصطفى   

99.29
نادين عدنان شوقي مصطفى عبدالكرمي 97.37  
ندى اكرم عبدالرؤوف عبداللطيف احلسن   

97.81
ندين أحمد مصطفى أحمد ابو شنب 97.43  
نغم امير جمال ابوصبره 90.75  
نور إبراهيم عبدالكرمي إبراهيم عبداللطيف   

صالح 94.84
نور خالد أحمد محمد سمير الغرياني 98.23  
نور صالح أحمد محمد شركس 98.46  
نور طالل عدنان حنا 98.74  
نور عصام محمد زهير القحف 96.91  
نور لؤي محمود سالمة ابو خليفة 96.81  
نور محمد منر جنيب الزبيدى 98.07  
نور محمود غلوم علي اشكناني 97.94  
نور ناصر محمد علي ناصر اجلالد 85.36  
نور هاني حمزة محمد االعمر 77.68  
نور وديع جرجس قسيس 99.23  
نوران اشرف محمد عبده علي 98.31  
نورهان خالد جمال الدمرداش 94.56  
هاجر عادل علي ابو زيد علي 98.99  
هبة اهلل مجاهد محمود قنع 96.3  
هبة قاسم علي الصمد 94.62  
هال جهاد عبدالفتاح فينو 99.46  
هند رعد محمد الزياد 99.08  
هيا املعتصم باهلل محمد امني عباس 99.43  
هيا عدنان محمد املفرج 93.78  
يارا اسامة متعب هالل 95.34  
يارا أسامة جميل سالمة غازي 99.68  
يارا محمد حسن ريا 96.6  
يارا هيثم مدحت عبدالرحمن داود 97.49  
ياسمني جعفر محمد عبداهلل هاشم اشكناني   

87.86
ياسمني جمال محمود محمد العرباني 97.74  
ياسمني هشام عبدالسالم عثمان االمني 99.08  
يسرى مأمون الرفاعي 97.37  
مينى محمد أنس أحمد علبي 99.23  
يوانا امير ايوب سعد عبدالسيد 99.44  
يوستينا عزت موريس لبيب عوض 98.55  
يوستينا وصفي عبيد عبدالشهيد 96.02  
يوال امين موريس عطية عبداملالك 96.13  
   

فلسطني الثانوية للبنني 

أبواحلسن فاخر علي البحراني 72.07  
أحمد حسن عبداحلسني إبراهيم 94.14  
أحمد رضا عباس حسني احلداد 87.98  
أحمد طالل علي الشولي 89.26  
أحمد عبدالعزيز عاشور عباس 91.1  
أحمد عبدالرحيم أحمد العامر 93.73  
أحمد عبداهلل أحمد مختار خضير 97.09  
آدم أحمد محمود احلاج أحمد 75.34  
أحمد حسني مهدي حسني 86.33  
اسماعيل محمد أحمد حجي محمد 79.09  
بدر بشار عباس السبع 86.26  
بدر جاسم محمد السويلم 77.15  
بدر خالد محمد جابر 80.51  
جاسم أحمد جاسم كندري 63.53  
جاسم راشد جاسم االستاذ 97.75  
جاسم يعقوب علي البكر 97.35  
جعفر صادق مصطفى شعبان 74.42  
حسن أحمد جواد النجدي 99.28  
حسن عادل حمد الشطي 82.81  
حسن علي محمد بوحمد 83.78  
حسن علي محمود تقي 73.18  
حسن فاضل حسن الصباغه 80.16  
حسن كاظم أحمد مكي القالف 87.36  
حسن منديل جعفر احلداد 96.52  
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حسن هاني عبدالرسول الصراف 94.47  
حسني أحمد سليمان العبداهلل 92.92  
حسني بدر جاسم األشوك 85.6  
حسني جاسم حبيب عباس 90.05  
حسني حسن مسلم عيسى 88.6  
حسني خليل جاسم املشموم 76.95  
حسني سامي محمد اجلدي 87.12  
حسني عادل حمد الشطي 87.45  
حسني عقيل علي الفيلى 78.29  
حسني عقيل محسن بوعباس 86.17  
حسني علي عبداجلليل غامن الشطي 96.69  
حسني علي هاشم عبداهلل 94.78  
حسني محمد سعود العيسى 68.6  
حسني جنيب عبداخلضر محمد 77.75  
حمد وليد حمد اجليران 93.03  
حمزة مبارك حسني الشطي 96.86  
حيدر بشار أحمد الداود 99.5  
حيدر عمار حسن رضائي 91.04  
خالد جاسم خالد البالول 69.24  
رشيد خالد محمد شريف جمعة 97.47  
سالم خالد سالم العازمي 79.44  
سعود خالد سعود الفودرى 76.27  
ســلمان أحمد حســن حاجي علــي عبداهلل   

دشتي 87.55
سلمان فيصل بدر آنى 90.47  
سليمان داود سليمان محمد 88.18  
سليمان علي مطر جاسم 68.56  
سيد أحمد سيد حســن سيد أحمد الصالح   

98.93
سيد حبيب وحيد حبيب سيد حسن 99.14  
سيد حسني علي سيد مرتضى الزلزله 76.24  
سيد مهدي يوسف عبدالنبي العلوي 94.69  
سيد يوسف عدنان مهدي 87.66  
شاهني حسني علي بوناشي 85.04  
صالح أسامة غلوم الكندري 75.02  
صالح حيدر صالح املزيدي 91.92  
صالح صادق حسن مقيم 97.19  
صقر فهد عبدالعزيز اإلبراهيم 78.02  
عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن احلمود 88.64  
عبدالرحمن علي عواد اليحيى 85.8  
عبدالرضا عدنان عبدالرضا بحروه 77.6  
عبدالرضا نواف عبدالرضا كرم 99.78  
عبدالعزيز اسماعيل ناصر القطان 93.56  
عبدالعزيز حسن عبداهلل علي 84.42  
عبدالعزيز حسني حبيب القالف 88.04  
عبدالعزيز عادل محمد غلوم 84.49  
عبدالعزيز عباس عبدالكرمي الصفار 78.69  

عبدالعزيز محمد عبداهلل البلوشي 96.8  
عبداهلل أحمد عبداهلل الشطي 89.52  
عبداهلل بدر عبداهلل العازمي 95.65  
عبداهلل براك ناصر الصليهم الهاجري 88.12  
عبداهلل بشار عادل اجلميلي 88.76  
عبداهلل حسني أحمد حسن 93.17  
عبداهلل عبداحملسن أحمد بورخان 85.03  
عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن العسكري   

80.98
عبدالرحمن جاسم دليم املطيري 87.35  
عبدالرحمن فهد خليفة املتعب 90.78  
عبدالعزيز خالد عبداهلل العصفور 80.36  
عبدالعزيز سعود طعمة كرمي كساب 83.12  
عبدالعزيز قاسم عبداهلل البغلي 71.53  
عبداهلل صديق محمد يونى 83.84  
عبداهلل عبدالرحيم رضا دخت 74.96  
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل مراد 90.74  
عبداهلل محمود مال اهلل أحمد مال اهلل 81.19  
عبداهلل ناصر بدر آنى 86.28  
عبداهلل وليد ارحمة عبداهلل ارحمة 89.86  
عبداهلل وليد عبداهلل السعيد 93.64  
عبداهلل يوسف عبداهلل فهد عبداهلل 80.29  
عبداحملسن محمد علي االمير 94.02  
عبداحملسن هاشم جابر علي 72.23  
عبداحملسن يونس يعقوب محمد 88.48  
عثمان عبدالرحمن أحمــد جالل الفيلكاوي   

93.93
عذبي خالد ناصر الطراروه 95.32  
عقيل يوسف حسني القالف 74.92  
علي األكبر حسني اكبر حسني 68.56  
علي حسن علي الباذر 86.97  
علي حسني بالل محمد 90.66  
علي حسني جاسم بوشهري 82.07  
علي حسني عباس عطا اهلل 71.92  
علي حسني علي الصراف 94.23  
علي حمود صباح احلداد 83.92  
علي عبداهلل علي عبدعلي 93.86  
علي عدنان علي عبدالكرمي محمد 94.63  
علي عمار فاضل العباد 77.2  
علي فاضل رضا علي 95.85  
علي مهدي مصطفى بن نخي 82.24  
علي وليد سليمان التناك 93.41  
عمار عادل حسني غلوم 93.99  
عمر السيد مصطفى علي بيومى 88.63  
عمر ضرار أحمد اليوحة السميط 89.36  
عيسى خالد ناصر محمود 65.57  
عيسى عادل عبداخلضر رضا 84.88  

عيسى علي علي سلمان 80.72  
فهد غامن بدر اسماعيل الراشد 85.07  
فواز بدر أحمد عبداهلل 96.08  
لؤي محمد أحمد حسني 97.47  
ماجد عادل ماجد الزيادى 92.49  
مبارك فهد هابس العتيبي 68.69  
محسن فيصل رجب بو شهري 91.94  
محمد أنور خليل دشتي 69.23  
محمد جابر غالم شريف 81.79  
محمد جاسم محمد عابدين 80.85  
محمد عادل حسن الدوخي 79.41  
محمد عادل محمد الفضلي 87.95  
محمد عادل محمود كركوه 88.38  
محمد عباس علي املذكوري 81.05  
محمد عبداهلل محمد القضيب 76.24  
محمد عبداحلسني محمد عاشور 90.25  
محمد عبداهلل علي الرامزي 79.29  
محمد علي عبدالعزيز جوهر حياة 95.38  
محمد علي عبداهلل الصحاف 93.06  
محمد علي غلوم حسني 96.23  
محمد علي محمد بوجباره 94.57  
محمد عيسى عمران احلبيب 90.81  
محمد منصور محمد علي 83.11  
محمد هيثم محمد القطان 75.1  
محمد يوسف محمد احلاضر 82.33  
مشاري طالل قضبان ارزوقي 98.58  
مشاري محمد عبداهلل طالب 64.65  
مشعل خالد عبداهلل املسكتى 97.81  
مصطفى خلف محمد إبراهيم 84.9  
مصطفى عباس غلوم تقي 84.37  
مهدي إبراهيم حبيب الشمالى 69.38  
مهدي علي سالم البدر 84.86  
مهدي نبيل درويش غلوم 77  
ناصر أحمد ناصر بورباع 81.22  
ناصر بدر عبدالكرمي حسني 78.5  
ناصر بدر علي صرخوه 81.72  
ناصر صالح عبدالصمد بن صفر 85.74  
ناصر عادل أحمد السميط 78.83  
هاشم صالح عبدالرزاق الشطي 84  
هاشم علي حسني الفيلى 80.95  
يحيى حبيب غلوم محمد 90.37  
يوسف أحمد خضير العلي 76.84  
يوسف أحمد اسماعيل حسن 71.11  
يوسف خالد أحمد البلوشي 87.54  
يوسف خالد شعبان حسني 97.39  
يوسف غامن صالح العنزي 81.09  
يوسف محمد أبل العوضي 85.65  

يوسف محمد سليمان التناك 99.41  
يوسف يعقوب يوسف دشتي 84.76  
   

فهد الدويري الثانوية للبنني 

أحمد أشرف بسيوني عياد 99.72  
أحمد أشرف ممدوح جمعة محمود 95.19  
أحمد كامل أحمد العميري 84.78  
أحمد محمد رفعت محمد زيد 77.7  
أنور رمزي حسني الرامزي 84.59  
ابوالفضل العباس سمير احلسني 91.81  
أحمد صالح محمد نور 94.59  
أحمد عثمان امني شيخ ابوبكر 96.13  
أحمد محمد رفعت البسيونى 99.79  
أحمد محمد سعيد عبداملعبود غراب 95.86  
أحمد محمد شفيق مصطفى احلريري 85.75  
أحمد نبيه عبدالنبي ابو مصطفى 96.81  
ادوارد مالك عساف 98.71  
اسماعيل صعب احلريري 91.38  
بدر نايف بدر عريان 84.66  
بسام عادل جاسم البرجس 83.71  
بشار محمد بسام سرميني 91.13  
بال ل ماهر عبداللطيف 97.44  
بيجول عيد عوض غالي 99.57  
جاسم محمد حسني الفيلكاوي 89.76  
حازم خالد أحمد ابوالعال 96.64  
حبيب اسالم منصور إبراهيم علي 99.73  
حسن السيد حسن فياض 98.36  
حسن تامر علي حسني محمد هلب 96.85  
حسن محمد عللو 98.63  
حمد نايف ماجد سعيد املاجد 93.7  
زياد ايهاب جمال الدين كامل 97.13  
زياد تامر عزت عبداهلل 98.52  
زياد زهجر إبراهيم علي 98.33  
زياد عاشور قرني أحمد 99.56  
زياد عبداملجيد مصطفى عبداملجيد علي 99.74  
شادي مدحت سيد حنفى محمود 99.03  
صالح وليد عبداهلل الهقهق 98.17  
ضياء عبدالناصر اسماعيل حمدان 97.17  
عبدالرحمن فؤاد عجان 86.22  
عبداهلل عدنان محمد علي حسني دشتي 89.25  
عبدالوهاب سعود عبدالعزيز املديرس 82.3  
عبدالرحمن إبراهيم شبانه متولى كشك 98.08  
عبدالرحمن إبراهيم علي عمر 89.04  
عبدالرحمن حسن رضوان مبروك هجرس   

99.58

عبدالرحمن طارق امني إبراهيم 99.76  
عبدالرحمن عصام يوسف البهنساوي 91.71  
عبدالرحمن محمد ضيف املهدي 83.26  
عبدالرحمن محمد علي شعبان 95.78  
عبدالرحمن معتز حسني عياد 86.85  
عبدالعزيز رياض إبراهيم علي 86.83  
عبدالعزيز محمد أحمد اخلالقي 88.04  
عبدالعزيز محمد جالل امني 99.56  
عبداللطيف محمــد عبداللطيف عبدالغفور   

94.42
عبداهلل بدر أحمد الكندري 93.37  
عبداهلل علي عبداهلل يوسف 77.76  
عبداهلل علي غالمى 73.05  
عبداهلل محمد سعيد الكبيش 73.63  
عبداهلل ناصر علي النجار 67.02  
علي أحمد علي الصحاف 89.63  
علي السيد أحمد محمد الغريب 93.93  
علي عامر حسني حيات 71.96  
علــي محمد فائق زيد عبداحلســني حســن   

الكاظمي 99.11
عماد الدين أحمد عبدربه حالوه 90.68  
عمار أحمد عبدالرحمن رمضان 99.7  
عمر محمد محمود محمد 99.34  
عمرو أحمد حسن نورالدين 95.5  
عمرو باسم عبداهلل علي 99.77  
عيسى حسام عبدالصمد الصالح 93.31  
فريد جهاد كوثرانى 93.82  
فيصل ادريس محمد علي 84.25  
فيصل بدر علي الدهش 78.67  
كرمي طارق حسن سالم 99.57  
كرمي طارق محمد كامل هويدي 99.72  
كرمي طه مسعد التومي 90.09  
كيرلس جمال وليم عزيز 90.2  
مازن محمد أحمد محمد 94.38  
مالك محمد عزت شواهنه 97.72  
مجد سعيد عزام 90.72  
محمد أحمد عوض أحمد 96.74  
محمد أحمد محمد صبور 94.39  
محمد اسالم محمد املنذر امللوحى 89.12  
محمد ايهاب ابوالنجا السيد ابوالنجا 98.05  
محمد شكرى حسن 89.24  
محمد عامر باوزير 79.63  
محمد عباس أحمد حرز 90.91  
محمد عبداهلل عدي الكفرى 94.47  
محمد علي إبراهيم جوهر 96.74  
محمد مجدى محمد عبدالرازق 99.51  
محمد مسلم محمد مسلم بلحاف 96.82  

محمد مشعل عبداهلل الهولي 88.84  
محمد هذال محمد الدوسري 91.22  
محمد وائل محمد عبداملنعم غامن 96.36  
محمود أحمد محمود محمد 88.98  
معاذ محمد فهمي متيم أحمد 92.24  
مهدي مساعد جاسم الشمري 91.57  
نواف عزت محمدعلي ريحان 77.16  
وسيم كمال مزعل العنداري 96.46  
يزن فؤاد حسان 89.83  
يوسف  عمار عبداهلل املخالفي 93.47  
يوسف أحمد مصباح محمود اجلاريه 96.53  
يوسف حسني راشد الدريعي 97.25  
يوسف سعيد محمود أحمد 97.42  
يوسف محمد خلفان محمد كنعان 98.08  
يوسف محمد عبدالكرمي زايد 93.33  
يوسف محمدالسيد محمد الصباغ 99.85  
يوسف يحيي عبدالعظيم محمد 96.82  

 فهد السالم الثانوية للبنني 

أحمد جابر مفرح الغريب 94.37  
أحمد زامل عوض املصنت 88.14  
أحمد فالح مبارك الوسمي 90.68  
أحمد مرزوق خالد الصواق 88.23  
أحمد يوسف أحمد املجرن 90.97  
أحمد يوسف أحمد علي مندي 94.37  
إبراهيم بدر حمد خليفة الشمري 77.93  
إبراهيم خالد إبراهيم الفويرس 83.42  
إبراهيم محمود إبراهيم الناصر 83.83  
ارشيد مشاري رشيد العازمي 89.53  
اسالم عبده الصاوى أحمد 98.43  
بدر محمد زيد البسيس 82.61  
جراح حامد عبداهلل الهران 89.5  
جراح خالد صالح محمد اجلرادى 90.17  
حامد لواء حامد محمد أمني أحمد 98.75  
حبيب فهد حبيب جامع 82.69  
حسن أحمد ناصر صالح 80.51  
حسن جاسم محمد دوخى 76.54  
حسني رياض ظهران كرم 76.26  
حسني عدنان حيدر الوثيقي 83.92  
حمد بدر سعد العازمي 80.59  
حمد طالل حمد العازمي 90.83  
حمد محمد حمد الرشيد 89.52  
حمد محمد جنيب العبيد 87.28  
حمد نايف فالح الشنيطى 91.05  
حمد يوسف حمد الطمار العميره 95.38  
حمد يوسف سعود الغريب 92.55  

حمزة عبداهلل سنان الوصابي 96.44  
حيدر علي عادل علي ميرزا 86.55  
خالد جازع راشد العازمي 89.58  
خالد وليد خالد احلضني 93.43  
خليفة يوسف خليفة الهيلع 88.67  
ديار كولني خليل 94.1  
راشد حامد راشد العازمي 87.78  
راشد خالد راشد اجلويسرى 86.9  
راشد محمد مفلح اجلامع العازمي 87.69  
راشد مشاري راشد اخليال 83  
سالم نواف سالم احلماد 80.93  
سعد عادل سعد املفرح العازمي 89.11  
سعود خالد فهد الغامن 85.55  
صالح سالم صالح الدوسري 75.73  
صالح مخلد علي اجلبعه 74.49  
ضاري إبراهيم أحمد علي 89.2  
طالل عبدالرحمن مرزوق العازمي 96.14  
عادل نواف فالح الشرمي العازمي 93.39  
عبدالرحمن بدر مبرك حواس 77.83  
عبدالرحمن سالم خليفة العازمي 86.85  
عبدالرحمن طالل حميدي الصبحان 85.93  
عبدالرحمن الفي مطلق العازمي 86.92  
عبدالعزيز سامي مفلح األصفر 94.46  
عبدالعزيز عبداهلل ظاهر العدواني 75.02  
عبداهلل سالم عبداهلل الفريحان 69.63  
عبداهلل محسن عبداهلل العازمي 90.85  
عبداهلل هاني حمد جروان 83.73  
عبدالهادي هاني هادي صالح 75.25  
عبدالرحمن ظارى صالح اجلويسرى 82.66  
عبدالرحمن محمد مساعد املدعج 85.35  
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز املريخي 80.39  
عبداللطيف مشاري عبداللطيف الزايد 75.76  
عبداهلل أنور جمعان احلريتي 85.47  
عبداهلل راضي وسمي العازمي 81.77  
عبداهلل زكريا عبداهلل بودستور 72.91  
عبداهلل سليمان خميس سليمان 66.54  
عبداهلل علي راشد الهران 86.23  
علي أحمد علي الصفار 62.09  
علي حسني محمد بوعباس 66.25  
علي ماجد فرحان احلميدي 87.39  
علي محمد يوسف عبد90.6  
علي يوسف مبرك حواس 85.56  
عمر بدر سالم الهدية 87.77  
عمر بدر عبداهلل حنيان 92.25  
عمر جاسم محمد احلتيه 86.75  
عمر سعد سالم الصويلح 90.48  
فارس عويض عوض العازمي 97.07  

فهد بدر حمد العازمي 89.32  
فهد جابر راشد شنيتر 89.13  
فهد عبدالرحمن فهد الرميضى 90.05  
فهد نايف فالح الشمالي 91.44  
مبارك حمود مبارك املجرن 76.73  
مبارك سعد مبارك الشبو 95.33  
مبارك عبداهلل عيد العازمي 79.56  
مبارك فهد مبارك الفريحان 88.79  
محمد جاسم رجب االنصاري 72.18  
محمد حامد سويد العازمي 72.09  
محمد رشيد عبداحلميد الشاعر 75.14  
محمد سالم عبداهلل الفريحان 82.24  
محمد سيد حمزة سيد علي املوسوي 84.35  
محمد طالل سالم االصفر 84.45  
محمد عبداهلل متعب مجبل 94.67  
محمد عبدالعزيز محمد العامر 84.21  
محمد علي محمد دشتى 75.79  
محمد فالح غازي االزمع 92.78  
محمد فايز معزي امليع 67.5  
محمد ماجد محمد الرشيدي 79.4  
محمد مشعل عبداهلل الغريب 90.8  
محمد يونس مندني عنبر احلداد 81.22  
مرزوق جمال مرزوق حواس العازمي 75.3  
مهدي أحمد عبداهلل تراكمة 90.71  
ناصر خالد علوش املطيري 87.18  
ناصر عبداهلل عبدالرحمن الهاجري 93.61  
ناصر فايز خليفة عقيل 87.11  
يوسف أحمد فهد العازمي 91.28  
يوسف أحمد يوسف اخلشان 99.08  
يوسف ثامر مطلق الشبو 90.58  
يوسف طالل عادل القالف 97.86  
يوسف عبداحلميد أحمد محمود امان 81.58  
يوسف عبداهلل مصبح اخلياط العازمي 94.8  
يوسف منير راشد العازمي 63.42  

 قرطبة الثانوية للبنات  

أجوان نواف عبداهلل البعيجان 91.27  
أفنان مشعل سليمان اجلطيلي 96.26  
ألطاف عبداهلل أحمد العبيد 94.31  
أنيسه خالد محمد الرميح 88.12  
أوراد طارق محمد الرميح 93.26  
أوراد فؤاد سالم املالك 94.36  
بسمه يوسف مساعد احلمود 88.44  
بيبي حسني أحمد العوضي 84.84  
جنا أحمد جاسم مال اهلل 94.93  
جنا محمد سعد املطيري 91.65  
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حصة عبداهلل عبدالعزيز الهاجري 85.59  
حصة عمر يوسف الشويب 96.01  
حصة هشام سالم الفودرى 83.08  
دانة جهاد محمد احلميدان 99.04  
دانة علي إبراهيم اجلاسم 92.87  
دانة علي عبداهلل الكندري 99.62  
دالل براك عبداحملسن العجيل العسكر 91.99  
دالل عبداهلل خميس األنصاري 85.79  
دالل مساعد خالد احلقان 97.46  
دميه يعقوب عبدالكرمي ابوغيث 92.12  
رغد صالح أحمد الفارسي 95.63  
رمال توفيق شمالن البحر 99.54  
رند عبداملطلب سيد أحمد الطبطبائي 92.68  
روان ناصر مساعد املبيلش 97.94  
ريان ابداح ناصر الرشيد 70.24  
ريان شريف سيد محمد يوسف 97.08  
ريان فراج عبداهلل العجمي 82.35  
ريانه خالد عبداللطيف العيسى 87.17  
رمي عمر محمد العيسى 98.32  
رمي محمد عبداهلل احلمود العبدالوهاب 83.27  
زهرة صالح سالم بن عقيل 87.27  
زينب محمد عبداهلل دشتي 85.51  
سارة حمد علي العثمان 81.53  
سارة سامي حجي احلجي 97.68  
سارة عبدالعزيز محمد الربيع 97  
سارة يحيى فالح الناصر 97.99  
شدن وائل سالم بورسلى 98.63  
شدن وليد محمد بدر 96.62  
شروق طارق عبدالعزيز القوز 86.71  
شريفة قصي ناصر العامر 97.85  
ضحى جاسم عبداهلل التويتان 97.78  
طيب فيصل علي احلبيب 96.35  
عائشة خالد حمد الفصام 99.2  
عائشة خالد محمد الرشيدان 98.5  
عائشة عبدالعزيز منصور املنصور 84.86  
عذاري ناجي إبراهيم الشطي 98.37  
غالية محمد عيسى اجبلي 88.96  
غال طارق أحمد الغيث 98.56  
فاطمة حسني أحمد شيشتر 80.55  
فاطمة خالد حسني اخلارجى 78.25  
فاطمة عبداهلل أحمد العبيد 91.46  
فاطمة فيصل انور العوضي 96.93  
فاطمة وليد حمود الشطي 90.59  
فنر أحمد فيروز سعيد 91.91  
فوز مشعل محمد السعيد 86.78  
فوزية عبداهلل محمد العبيدان 96.64  
في أحمد عبدالقادر الغزالى 98.77  

في بدر أحمد الشراح 75.87  
في فيصل محمد املزعل 99.58  
جلني طالل باقر العلي 96.41  
جلني علي هالل احلربي 91.31  
لطيفة أحمد علي العامر 72.8  
لطيفة أحمد سالم خداده 81.95  
ملى مشعل حمد املصيريعي 97.52  
ليان أحمد يوسف العصيمي 91.38  
ليان عدنان حبيب الفضلي 89.53  
مرمي صالح فاضل مراد 97.32  
مرمي علي عبداهلل مالك 86.66  
مرمي وليد عبداهلل املشيطى 84.16  
مزاين جاسم عبدالكرمي ابو غيث 96.2  
مسك حامد سعود محمد السنعوسي 88.69  
مشاعل يوسف اسماعيل محمد 84.9  
مالك منصور عبيان الرشيدي 86.4  
موضي خالد صقر يوسف 93.26  
موضي مرزوق محمد البدر 93.93  
نور نواف عبداهلل احملمد 93.72  
نورا أحمد زيد الهجر املطيري 95.88  
نورة طالل رمضان العنزي 75.87  
نورة عادل راشد ال بن علي 97.1  
نورة محمد عبداحملسن العبيد 89.17  
نورة يوسف يعقوب الكندري 97.68  
هاجر شهاب صالح الشهاب 83.5  
هند عبدالرحمن يوسف علي 85.2  
هيا عبداهلل سعد املنيفى 81.09  
وسمية بدر ناصر مبارك 82.88  
وضحة أحمد يوسف العبيدلي 94.47  

 لبنى بنت احلارث الثانوية للبنات 

أبرار فهد ناصر غازي الدماك 95.93  
أريام سعيد سعود امليع 91.42  
أسيل بدر رشدان الهمشى 97.6  
أنوار حامد عطا اهلل الفريش 93.3  
أنوار حمدان جهز املطيري 84.28  
أسماء ناصر علي الرشيدي 79.4  
البندري مسفر ناجي العجمي 87.17  
اجلازي فرحان جدعان الشمري 94.49  
امل عمر موسى 93.18  
بتول طالل محمد العجمي 95.5  
بدرية فيصل محمد كميخ الهاجري 84.34  
بشائر مشعل علي امليع العازمي 94.39  
تركيه بدر ضيدان العتيبي 79.9  
حصة بدر عبيد العتيبي 96.18  
حور عيد عايض العجمي 93.52  

خديجة عامر علي النعيمي 93.38  
خيره سمير محمد الرشيدي 96.03  
دانة عيسى راشد احلباج العازمي 93.79  
دانة محمد جمعان العتيبي 82.69  
دانة محمد علي الصواغ العازمي 97.98  
دالل بدر زبن اللميع 96.56  
دليل مساعد صالح احليان 72.44  
رغد فيصل ساير العازمي 76.22  
رغد نايض خبنان الرشيدي 85.36  
رفعة سعد ناصر القرينى 94.06  
روان بدر يوسف طالب 94.05  
روان سالم حمد الشمري 94.92  
روان محمد حميد العازمي 91.77  
ريان سالم مخلف العنزي 93.11  
ريف براك عوبان اخلالدي 95.71  
رمي حسني سعد العجمي 87.93  
رمي شلوان عبيد العجمي 98.01  
رمي طالل جهز املطيري 85.21  
رمي فيحان عيد العتيبي 90.6  
رمي مشعل فهد العازمي 96.88  
رمي مصلح مطلق العازمي 96.12  
سارة إبراهيم محمد العازمي 96.09  
سارة حسني عبداحلميد بن حيدر 82.24  
سارة عبيد فالح املطيري 92.56  
سارة محمد خلف الغريب 91.55  
سارة محمد عبدالغفار الشهاوي 98.99  
سارة مرزوق فهيد العجمي 88.07  
سارة ناصر هالل السبيعي 93.56  
سارة هادي سعد العجمي 80.12  
سجى عادل وسمي العازمي 95.47  
شموس عبدالسميع حسن حسانني 99.01  
شهد أحمد حامد الهطالنى 81.68  
شوق عبداهلل نايف العتيبي 95.83  
شوق فالح حمود الشمري 94.67  
شيخة محمد ناصر املري 78.42  
شيهانه محمد سالم الكفيف 98.28  
صبا محمد مجعد العازمي 93.59  
صبا يوسف عبداحملسن الوصيص 97.67  
ضحاوي سالم جنيف الدوسري 91.64  
ضحى سعد عودة اجلالسى 88.53  
طيف شريدة عتيج العازمي 90.31  
عائشة عامر علي النعيمي 88.88  
عائشة عبدالعزيز سعود العازمي 90.67  
عالية علي بصير شبيرم 98.49  
عالية ماضي فهد العازمي 90.23  
عبير عزيز مقبل امليمونى 76.44  
عريب عبداهلل فالح العجمي 94.97  

غالية حامد مبارك العازمي 95.87  
غدير ناشي غنام العازمي 89.04  
غال جاسم عبداهلل الرشيدي 89.37  
غال وليد خالد العازمي 91.81  
فاطمة حمد غنام الصويلح 90.05  
فاطمة فايز حمد العازمي 96.64  
فاطمة هاني فالح العازمي 95.04  
فجر عايض غايب العازمي 93.99  
فرح سعود زبار السعيد 96.79  
فرح عبداهلل مبارك العازمي 90.71  
فرح عبداهلل مسحل العتيبي 92.77  
فرح فهد سيف اللميع العازمي 93.14  
فرح محمد مجبل الهيلع العازمي 92.55  
فرح ملفي فريح العازمي 88.95  
فوز بداح فرج الهاجري 87.71  
فوز حسن هادي القحطاني 94.94  
فوز نواف عبيد الصواغ العازمي 93.95  
لطيفة محمد محمود الفيلكاوي 92.85  
مرام سعد ابطيحان الدويهيس 94.06  
مروى صالح خلف الفضلي 97.29  
مرمي شالح محمد الرشيدي 88.74  
مرمي طارق زياد العازمي 93.03  
مرمي ناصر جازع العازمي 90.16  
منار خالد شليويح املطيري 91.86  
منال أحمد حامد الهطالنى 88.41  
منال مشاري جفران العازمي 94.34  
مناير طالل عيد العميره 91.51  
منى عادل صياح العتيبي 83.63  
منيرة حمد حسني الدوسري 88.5  
مها حمد مناحي العجمي 87.76  
موضي أحمد فرحان العازمي 94.18  
موضي أحمد محمد طاحوس ناصر 94.4  
مى طالل معاشى العنزي 90.72  
جند ناصر نايف العتيبي 97.04  
ندى وسمي محمد شنيتر 91.31  
نرجس خلف مزعل الهندال 90.71  
نور حسني علي إبراهيم 95.88  
نور سعود ضيف طه قبيل 92.53  
نورا هايف مطلق الزعبي 96.11  
نورة سامي زايد العازمي 97.32  
نورة أحمد رجا احلباج العازمي 97.21  
نورة سالم صالح املري 91.92  
نورة عبدالعزيز عيد العازمي 95.89  
نورة علي مبارك العازمي 93.97  
نورة عيد سعود العنزي 92.21  
نوف عبداهلل فرحان  العنزي 84.42  
نوير محمد تركي العازمي 88.23  

هاجر مبارك راشد الهيلع العازمي 91.39  
هديل أحمد علي العازمي 92.23  
هديل سالم غازي العازمي 76.37  
هيا سليمان شافي العجمي 97.87  
هيا محمد سعود السبيعي 96.12  
وسمية عبداهلل عايض العجمي 96.5  
وسمية مغلى حمود الرشيدي 73.68  
وهج محمد كمعان املطيري 74.79  

 لبيد بن الربيعة الثانوية للبنني 

أحمد إبراهيم محمد اخلرينج 62.74  
أحمد تركي محمد املطيري 96.37  
أحمد فهد بدر محمد 94.57  
إبراهيم حسني إبراهيم حيدر 90.72  
أحمد سعد عايض العتيبي 83.75  
أحمد معاشي جلوي الصانع 89.64  
بدر مفرح سعود النومس 91.36  
تركي عبدالعزيز راشد العنزي 94.89  
ثامر سعد سعود املطيري 91.71  
حامد بندر حامد املطيري 97.82  
حسني أمني موسى النجار 66.66  
حسني محمد أحمد التميمي 74.92  
حمد أحمد فرج املهنا 78.47  
خالد فالح سويد الرشيدي 94.66  
خالد مبارك سعيدان الظفيري 96.02  
راشد علي خالد راشد العلي 74.92  
سعد عيد عبداهلل البراعصي 93.56  
سعود أنور سعود الديحاني 87.92  
سيف راشد سيف العتيبي 92.72  
سيف راشد عبدالواحد السدره 76.06  
عبدالرحمن أحمد عبداللطيف الشطي 80.99  
عبدالرحمن حمود دغمى املطيري 82.03  
عبدالرحمن محمد علي الفجرى 78.13  
عبدالعزيز عابد عبداهلل الرشيدي 74.3  
عبدالعزيز عبداهلل بندر املطيري 83.85  
عبدالعزيز عبداهلل عبيد حنس 83.89  
عبدالعزيز فارس طراد الشمري 89.72  
عبدالعزيز مخلد عبيد الشمري 89.38  
عبدالعزيز مشعل عبدالعزيز الصفار 67.27  
عبداهلل عبدالكرمي خالد احلربي 81.78  
عبداهلل مشعان قطيم الهاجري 89.46  
عبدالرحمن خالد فريد رمضان 94.58  
عبدالرحمن محمود حسني دشتى 95.81  
عبدالعزيز حميد محمد املطيري 86.25  
عبدالعزيز عيسى شدهان العنزي 90.91  
عبداهلل سعد عايض العتيبي 89.93  

عبداهلل ضاعن علي الضاعن 82.89  
عبداهلل ماضي العبدي املطيري 81.32  
عذبي حمدى حمود املطيري 97.93  
عمر سندان عوض املطيري 68.92  
عمر عدنان عثمان األنصاري 88.98  
عمر فهد علي املطيري 98.85  
عيسى محمود عيسى بن محمد 81.5  
فهد طالل محمد الشطي 87.46  
فواز حمود غزاي امليموني 80.66  
فواز صالح عوض الرشيدي 73.82  
فواز فالح محسن املطيري 88.24  
ماجد سعود عبداهلل القبندى 80.88  
ماجد عبداهلل جابر العجمي 87.69  
مبارك سمير مبارك اخلرافي 66.74  
محمد أحمد فرج املهنا 80.4  
محمد حامد يوسف طالب 79.25  
محمد خالد ناصر الغضورى 90.55  
محمد شوقي عبداهلل الفيلكاوي 79.31  
محمد عبدالعزيز سويد الرشيدي 89.88  
محمد عويد عوض الديحاني 85.35  
محمد فهد عبدالرحمن املطيري 74.86  
محمد مشاري نايف العازمي 86.29  
محمد مشعل محمد املطيري 81.86  
مساعد عبدالكرمي خالد احلربي 89.76  
مشعل فهد علي العتيبي 90.05  
معاذ خالد عبداهلل القبندى 82.21  
ناصر راشد دغمي الرشيدي 77.8  
نايف محمد نايف املطيري 75.7  
يعقوب محمد يعقوب العبدوه 73.17  

 لطيفة الشمالي الثانوية للبنات 

أسماء سعد شباب الهاجري 93.69  
أماني عبدالرزاق عوض الرشيدي 94.55  
إسراء محمود شبوط عليوى 91.55  
أفراح صقر فايز العنزي 82.32  
اجلازي أحمد عجيل اخلالدي 96.88  
الرتاج أحمد عبدالرحمن الدارمي 87.43  
املها حامد عجيل اخلالدي 95.41  
الهنوف ناصر مروح الشمري 89.62  
أميرة خالد مزعل حامد الشمري 63.79  
أمينة حسني سليمان املذخر الضعيان 94.33  
بتول حمد لفتة 94.15  
بتول هاني حبيب بوعليان 98.86  
بسمه عوض عايد الهاجري 93.55  
جميلة عادل فهد العازمي 91.71  
جوري سعد فهد العثمان 94.15  

جويريه محمد علي املانع 69.19  
حليمة إبراهيم خليل عبداهلل 97.79  
حنني عادل باقر صالح 97.58  
حوراء يوسف عبدالرضا احلداد 84.38  
دانة عبدالوهاب جاسم احلقان 93.91  
دانة علي برجس الشمري 93.69  
دانة هزاع مطلق العالطي 89.35  
دالل مشعل محمود املغربى 96.52  
دميا جمعان مبارك العازمي 87.22  
رتاج فالح كاظم سلطان 89.52  
رغد جالل عبيد العنزي 98.96  
رغد حمد جفال الظفيري 89.74  
رهف اكرم سمير الرشيدي 82.11  
رهف تركي هادي درويش 97.76  
روان خالد حسن كندري 74.18  
روان خالد عبداهلل الكندري 98.48  
زمزم سعود سعد املويزري 74.63  
زهراء حسني عباس املويل 91.59  
زهراء مصطفى محمد مهدي 98.86  
زينب خالد علي العباسى 77.86  
سارة حمود عايد الهاجري 90.99  
سارة سعد رجا العازمي 94.76  
سارة عبدالرحيم عبدالقادر السرحان 92.08  
سارة نواف عناد العنزي 91.78  
سعدة عويد حجي الهضيبان 90.35  
شريفة سالم محمد الرندي 85.75  
شهد زيد حسن ال محمد علي الصايغ 84.82  
شهد صقر راشد الصقر 94.02  
شهد عادل عبداهلل اخلالدي 94.09  
شوق فهد بادي صلبوخ 92.3  
شيخة علي ماطر العازمي 96.5  
ضحى سالم محمد الرندي 86.7  
عائشة أحمد مناور السعيد 97.56  
عالية أحمد طرقي العنزي 98.85  
عالية غالب عبداهلل الهاجري 77.71  
غالية أحمد طرقي العنزي 93.38  
غزالن نصار عزران بطي 90.95  
غال عبدالعزيز معتق سودان 87.22  
غال عطية مشنى سعود 92.21  
غال محمد متعب الشمري 96.32  
فاطمة عدنان جاسم الصيرفي 98.71  
فاطمة فيصل هادي وادى 88.12  
فاطمة مشعل ضمد العنزي 95.94  
فرح فهد مبارك شويخ 91.86  
في عبدالعزيز سحاب املويزري 88.01  
لورا بدر عناد العنزي 99.4  
ليلى جابر عودة الشمري 96.09  

ليلي طارق عبداهلل أحمد 92.94  
لينا أحمد مرمى الرويعى 90.64  
مرمي حمد مصطفى الكندري 96.79  
مرمي عدنان عبدالكرمي القالف 96.07  
مرمي عوض ذياب حجي 90.01  
مرمي فارس كامل الضفيري 92.02  
مالك اسماعيل إبراهيم اكبر 86.09  
مالك فرحان صاخر العنزي 68.32  
منار حمد فالح العازمي 96.71  
منار علي صياح سلمان 85.76  
موضي خالد عيادة احلربي 77.82  
هيا جمال عبداهلل الرشيدي 81.04  
هيا الفي حمد الهاجري 92.47  

 لطيفة عبدالرحمن الفارس الثانوية للبنات 

أبرار يوسف محمد سالم 93.51  
أسماء عبداهلل هادي احلربي 93.42  
أسماء فهد راشد البوص 89.13  
أطياف مياس فالح املياس 84.62  
أالء محمد علي علي السيدالرفاعي 99.26  
أنفال مطلق عبدالهادي الهاجري 85.17  
آيه فهد عبدالعزيز العنزي 92.25  
اريام بدر عبداهلل املطيري 91.34  
اريام مشعل جدوع النايف 84.47  
أسماء فهد ثجيل الشمري 97.47  
البندري خالد مبارك الهاجري 98.11  
الزين علي عيد الفضلي 93.57  
تسنيم عادل محمد سرور 98.87  
جنة مصطفى عبداملتعال أحمد 98.22  
جود طامي ناجم الهاجري 95.5  
جورى راجح بخيت العصفور 96.27  
حصة عساف عياد العتيبي 95.12  
حصة معجب ساري العتيبي 91.66  
حصة ناصر مشعان اخلالدي 96.46  
خزنة ياسر محماس العتيبي 92.45  
دانة محمد راجح عصفور الهاجري 87.46  
دره أحمد جاسر الفضلي 94.51  
دالل فايز سعد الزيد 87.52  
دميا سيف حضيري الهمالن 95.87  
دميه عامر فجرى مرزوق 94.21  
دميه محمد ناصر احلربي 93.69  
رحيمه فاضل ادهيم الفاضل 88.35  
رقية اوس عبداهلل الرومي 84.7  
رهف عبداهلل محمد الهاجري 94.97  
ريتاج ماجد عبيد املطيري 88.05  
ريف أحمد علي العنزي 90.17  
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رمي متعب محمد املطيري 71.16  
رمياس محمد رسام العتيبي 85.2  
سارا عبدالرحمن مبارك العازمي 87.11  
سارة بدر جرثام الهاجري 97.52  
سارة عبدالعزيز مبارك العازمي 93.91  
سارة فيصل دخيل العتيبي 87.54  
سارة مبارك محمد بوخرما 89.38  
سارة محمد غزاي احلربي 97.23  
سارة هادي محمد العجمي 90.19  
سهام عبداهلل خالد املطيري 81.41  
شهد حسام حلمي مصطفى فرج 99.02  
شهد حمود نايف العتيبي 90.13  
شيخة عبداهلل محسن العتيبي 93.25  
شيخة فهد متعب احلربي 97.15  
شيخة محمد سعد العتيبي 98.32  
شيماء فيصل غازي العتيبي 89.32  
شيماء مشعل مطر العنزي 92.67  
صافيه ناصر شافي الهاجري 92.69  
صبا مبارك محمد الهاجري 89.12  
ضحى فهد فالح العازمي 94.29  
عائشة راشد سعد العازمي 96.13  
عبير انور عطا اهلل العتيبي 90.13  
عذاري متعب مطيع احلربي 89.87  
غزيل فهد عيد الغصاب 88.64  
غال ناصر مفرج الهاجري 98.23  
فاطمة دهام كرمي أبوخشبه الفضلي 92.17  
فاطمة صالح عبيد العتيبي 95.04  
فرح بدر معجب الهاجري 96.81  
فوزية حمد جابر الهاجري 89.4  
في معمر اكليفيخ املطيري 98.51  
ملى ماجد غليفص الدوسري 83.8  
ماجدة أحمد شليقم الهاجري 71.72  
مرمي بطي سراح العازمي 93.99  
مضاوي محمد ناصر العتيبي 74.5  
منيرة أحمد محمد العدواني 95.81  
منيرة سعد فالح الهاجري 93.65  
منيرة فهد كرمي الفضلي 94.62  
منيرة فيحان مسفر القحطاني 85.55  
منيرة ناصر محمد السريع 90.96  
موضي فالح اهتيمي حسني 94.3  
جند ثامر عبيد العتيبي 79.38  
نور جاسر فليفل الفضلي 89.07  
نورة جمال محمد املطيري 94.18  
نورة حمود مسلط الهاجري 92.09  
نورة خالد سالم اغبيشان العازمي 93.77  
نوف سالم محمد شويرب العجمي 85.88  
هال عوض عيد العدواني 92.06  

هيا ماجد هزاع الفضلي 91.71  
هيا يوسف عبدالكرمي النومس 82.92  
وجد زياد عويض املطيري 87.86  
وسمية فرح عبداهلل العتيبي 92.43  
وضحة عبداهلل محمد العجمي 89.77  
وضحة علي محمد العتيبي 87.36  
وضحة فالح تومي الهاجري 86.4  

 ليلى الغفارية الثانوية للبنات 

أبرار عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز 95.93  
أبرار محمد حيدر عبداهلل حيدر 83.87  
أسماء أحمد ناصر املطيري 75.61  
أشجان مؤيد حسني الشطي 75.34  
آالء خالد أحمد العنزي 96.66  
آالء محمد إبراهيم الشطي 80.18  
أمل أحمد محمد الصانع 84  
آمنة خالد غازي املطيري 99.64  
آمنة عبداهلل حبيب كمال 84.73  
أميرة سالم خليفة اخلالدي 73.57  
أوراد جاسم محمد جراغ 88.65  
آيه حيدر عباس الدشتي 87.9  
آيه عامر عبدالعزيز دشتي 71.56  
اســيل حســني عبدالهادي معجون العنزي   

94.07
البتول محمد أحمد يوسف 79.26  
باسمه علي خليل املطوع 93.88  
بتول عباس طالب دهراب 90.72  
بدور هادي دغيم العازمي 96.36  
جنان داود صالح الهندي 82.25  
جوري مرزوق ارشيد العازمي 89.51  
جوزاء فيصل مسلط العتيبي 91.97  
حنان ركاد دليم العازمي 81.81  
دانة عمر بدر العمر 75.68  
دانة محمد خليفة املريشد 74.71  
دانة محمد سعد العازمي 95.89  
دانية ورانس علي العنزي 96.64  
رتاج محمد شحيتان الشحيتاوى 95.98  
رتاج ناصر ساكن العنزي 95.83  
رغد عبداهلل حسني مبارك 94.8  
رغد فيصل خضير الشمري 89.95  
رقية عبداهلل إبراهيم التميمي 94.68  
رهف راشد محمد الهاجري 78.64  
روان عوض محمد العازمي 95.29  
زهراء حامد أحمد االستاذ 96.68  
زهراء صالح سامي القالف 96.37  
زهراء هاني جاسم املويل 90.74  

سارة حسن عبداهلل الضاحي 91.45  
سارة عبداهلل شوميي العجمي 85.95  
شهد بدر محمد شهاب 98.72  
شيخة أحمد معجب العتيبي 97.88  
شيماء متعب عقاب املطيري 89.12  
صباح طلب مطلق العجمي 74.53  
ضحى مصطفى علي التميمي 94.27  
طيبة سالم علي القيالنى 76.42  
طيبة يوسف علي عبدالرحمن 88.93  
عائشة فيصل جابر العتيبي 95.88  
غال حسني حمد الدوسري 78.7  
فاطمة خالد عطية احلمدان 75.99  
فاطمة عبدالعزيز محمود محمد 97.95  
فاطمة عبداحملسن محمد اشكنانى 89.49  
فاطمة مشعل فهد علي 91.64  
فجر طارق جوهر الشرقاوي 72.33  
فجر عبدالرزاق شهاب اخلالدي 77.57  
فرح بدر خلف احلربي 90.79  
فرح سعد عبداهلل محمد 97.19  
فرح فالح ثالب اخلرازه 84.34  
فوز جابر عبدالهادي العجمي 83.48  
في محمد أحمد الوهيب 68.97  
كوثر فيصل محمد دشتى 90.17  
جلني عبدالعزيز أحمد املاجد 79.94  
لولوة دعيج أحمد القبندى 85.59  
مرمي أحمد محمد الرجيب 90.97  
مرمي أحمد يوسف غيث 79.34  
مرمي عماد محمد املساعد 75.48  
مرمي فاضل مصطفى باقر 87.14  
مرمي ياسر عبداجلليل البحرى 89.74  
مرمي يوسف مفلح الرشيدي 79.62  
مزنة عبدالرحمن املعييف 80.86  
مناير أحمد سلمان الشمري 97.25  
منيرة عواض موسى العتيبي 88.86  
موضي فواز قعيد العتيبي 97.84  
ميار مساعد صالح العامر 82.96  
جنود بدر غريب املطيري 95.74  
نصره باسم يعقوب الشاهني 96.86  
نور جاسم محمد الفيلكاوي 91.69  
نور جهاد جاسم احلمدان 94.83  
نور عبدالرحمن وناس عبيد 91.01  
نورة مبارك مطلق السهلي 95.13  
نورة متعب عبداهلل الصانع 89  
هاجر فارس أحمد الكندري 94.9  
هديل أحمد عبدالرحمن الكندري 83.27  
هديل زيد عالي العازمي 92.83  
هناي مزيد سالم الشمالى 97.29  

وديان محسن سليمان السبيعي 92.27  
وفاء محمد سالم العجمي 90.88  

 مارية القبطية الثانوية للبنات 

أبرار علي حسني الروغاني 99.17  
أبرار فؤاد علي الشهاب 83.52  
أروى هادي صالح احلربي 84.83  
أسيل سعد محمد العتيبي 98.73  
أضوى ناصر بدر الوصيص 93.01  
أفضال هزمي عبداهلل الراشد الهزمي 98.72  
أفنان سعدون علي الشطي 84.6  
أفنان عماد ناصر عبداجلليل 96.12  
آمنة هاني أحمد العلي 78.86  
آمنة وليد فرحان املرزوق 76.49  
أمينة عبداهلل راشد باش 90.64  
أنوار طارق محمد علي أحمد 99.19  
أنيسه أحمد اسماعيل العبداهلل 80.88  
آيات يوسف عبدالوهاب النجار 82.99  
آيه خليفة دعيج القالف 82.91  
ابتسام عبدالرحمن ناصر اجلميل 98.58  
استبرق علي مكي الشواف 83.51  
إسراء بدر علي املسلم 92.53  
إسراء حسن أمان علي 82.95  
إسراء خالد يعقوب كلندر 83.15  
إسراء فوزي جاسم البطي 85.26  
البتول علي حسن سلمان 95.76  
ايالف أحمد علي العميري 95.63  
بتول اسماعيل سليمان دشتى 97.33  
بتول عادل علي كمال 78.69  
بتول مؤيد إبراهيم جمال 96.63  
بدرية بشار أحمد الشراح 99.14  
تهاني وليد هالل السهيل املطيري 96.04  
جمانة صادق علي ابو زلوف 96.72  
جنان جابر أحمد كمال 95.74  
جنان فؤاد محمد املعراج 92.1  
جنان فيصل عبدالرحمن الفرهود 98.04  
جنان وليد ناصر العبيد 88.43  
جود سعد مبارك الزيد 97.77  
حصة دخيل عبدالعزيز احلوطى 99.1  
حنان عادل محمد خاجه 97.32  
حنان عبدالعزيز ضعني هزاع 97.28  
حنني أحمد عبداهلل عبدالعزيز 94.31  
حنني عبدالرحمن محمد السلطان 89.89  
حوراء أمير علي محمد تقي 96.16  
حوراء حسني علي النجدى 90.54  
حياة محمد عبدالرزاق الصقر 86.02  

خديجة عبداهلل مصطفى العلي 92.06  
دانة أحمد محمود محمد 97.72  
دانة طالب علي العطار 90.16  
دانة عماد عبداهلل اخلميس 99.07  
دانة فؤاد بالل السالم 95.01  
دانة يونس محمد خوارى 95.58  
درر صالح ثنى العنزي 97.03  
دالل خالد حسني الكندري 98.3  
دالل طالل سعد العليمي 93.17  
دميا سعود عبدالعزيز الكندري 84.46  
دميا محمد أحمد الضامر 96.38  
رباب بشار محمد علي الشواف 86.46  
رتاج يعقوب نبيل القطان 98.15  
رحمة وليد سليمان الستالن 92.25  
رغد جاسم يعقوب بوشهري 94.64  
رغد مبارك ساملني ساملني 82.55  
رناد سعود خليفة الطبيخ 98.72  
رهف محمد مصطفى علي 84.9  
روان أيوب أحمد محمود 98.52  
روان عبداحملسن عبدالرحمن البناي 90.45  
ريان صباح شاكر عبداهلل الشطي 87.87  
ريان قصي عبدالكرمي بستكي 84.51  
ريان مشاري محمود السويدان 95.2  
رمي إبراهيم محمد الفودرى 83.87  
رمي جاسم محمد اجلهيم 88.61  
رمي عبداللطيف عبداهلل أحمد 88.98  
رمي عبداهلل أحمد باملاح املشجري 95.35  
رمي فيصل محمد صديق مراد 86.02  
رمي ناجي عبداهلل املرهون 87.23  
زهراء عادل علي حسني 95.08  
زينب حميد رمضانيان 99.03  
زينب ضيف اهلل عطية الشمري 96.72  
زينب علي أحمد الفيلكاوي 98.04  
زينب محمد خليل فرمن 84.4  
زينب محمد غامن عباس 92.82  
سارة إبراهيم محمد املرشد 93.73  
سارة عبدالعزيز أحمد املسري 97.23  
سارة عبدالعزيز أيوب ربيعه الشداد 94.38  
سارة عيسى عبداهلل املعييف 82.05  
سارة فهد سعد املطيري 66.58  
سارة مشعل محمد الطاحوس 99.15  
سكينه عبدالنبي خليل القاسم 90.14  
سميرة يوسف عبدالوهاب الدوسري 66.53  
سوسن علي حاجي خالدي 90.97  
شاهه عارف عبدالسالم الدهيم 98.86  
شمس طالع محمد الديحاني 83.77  
شهد إبراهيم حسن احلاي 97.5  

شهد صالح محمد املنيس 98.57  
شهد علي عبداهلل القطان 87.43  
شوق عبداهلل محمد احمليش 86.63  
شيخة صالح محمد العطى 94  
شيخة عبدالرزاق راشد الشبلي 79.32  
شيخة علي مبارك املولى 90.44  
شيخة محمد علي السليم 74.65  
طيبة صالح انس املرزوق 87.93  
عائشة مشعل سعد العلبان 88.97  
عائشة اسحاق يوسف روح الدين 87.55  
عائشة يعقوب يوسف الرجيب 91.22  
عالية أحمد حسني تقى 98.89  
عذبه جاسم محمد العتيبي 77.44  
عذوب علي يوسف احلداد 85.63  
غالية خالد سعود اللهو 97.81  
غالية صالح أحمد القبندى 95.6  
غالية عقيل محمود الشطي 87.41  
غدير سعيد سيد عيسى املوسوي 96.99  
غزالن يعقوب عمران العصفور 95.39  
غنج مشعل سالم الزمانان 85.57  
فاطمة الزهراء طارق عبدالرضا دشتي 97.97  
فاطمة مشعل سعد العلبان 87.4  
فاطمة أحمد محمد املراد 94.05  
فاطمة إبراهيم حمد الراشد 76.06  
فاطمة أحمد محمود القطان 95.33  
فاطمة جابر محمد كمال 99.44  
فاطمة حسن محمد الناصر 92.8  
فاطمة حسني عبدالغنى القالف 91.29  
فاطمة حمد عبداهلل السعيد 96.79  
فاطمة خالد سعود احلسن 88.32  
فاطمة عيسى صالح العتال 77.48  
فاطمة محمد علي الطبيخ 97.17  
فاطمة محمد يوسف طالب املال 92.9  
فاطمة محمد يوسف احلداد 99.13  
فاطمة مشعل علي العدواني 95.09  
فاطمة هاني إبراهيم سالم 85.45  
فاطمة يعقوب عبداحملسن عبداهلل 84.08  
فتون خالد أحمد مطر 92.9  
فجر عبداهلل عيسى جرخي 94.09  
فرح فواز بدر الشطي 96.55  
فوزية ناصر عبداحملسن الرويشد 95.47  
في فهد عيد العجمي 87.95  
كنده حسني عبداهلل الكندري 99.08  
جلني يوسف أحمد كندري 78.54  
لطيفة عبدالعزيز محمد املبيلش 90.33  
لولوة بدر محمود شمس الدين 99.47  
لولوة بشار عبداهلل بعركي 93.47  

لولوة محمد أحمد االنصاري 81  
لولوة وائل سوادي شهاب 91.11  
ليلى علي سلمان اخلوارى 98.53  
مرمي جابر فهد املعصب 89.67  
مرمي جعفر صادق القالف 99.19  
مرمي رائد حسني الشطي 93.2  
مرمي طارق علي كمشاد 93.09  
مرمي عادل إبراهيم معرفي 94.64  
مرمي عبداهلل ناصر اجلميل 85.34  
مرمي عبداجلبار حسن الدالل 84.79  
مرمي عبدالعزيز صالح املذن 76.75  
مرمي عيسى أحمد عبدالرحمن 94.96  
مرمي فهد أحمد البندر 91.21  
مرمي محمد مقعد العتيبي 92.54  
مرمي ناصر حسن محمد حسن 90.38  
مزون محمد علي الفيلكاوي 97.02  
معارج مزعل عبداجلبار عبداجلليل الرندي   

94.18
مالك أسامة حسن اخلضر 94.99  
مالك بدر يعقوب بوعباس 92.43  
مليحه صالح راشد املرزوق 83.64  
منار غامن حربي الشمري 97.61  
منار محمد فهد احلمدان 89.03  
منار محمود خليل الراشد 84.09  
منيرة عادل مبارك السماعيل 81.78  
موضي فهد إبراهيم املياس 96.36  
نشامي عادل صالح الدعيج 85.26  
منارق عبدالعزيز مبارك املشيلح 97.88  
منارق مشعل عبداهلل الهولي 83.05  
نور شاكر قاسم الصفار 82.75  
نور عثمان سالم العبدالهادي 87.57  
نور يوسف بدر اخلياط 97.32  
نورة محمد طليحان العتيبي 94.17  
نوف عماد مروان ابورزق 95.32  
هاجر ثامر عبداهلل املسيلم 85.94  
هاجر سعود عبدالعزيز العطار 87.23  
هاجر عيسى علي العطار 88.46  
وجل محمد علي اسماعيل 83  
يرمي حمود جنم فالح العبداهلل 93.43  

 محمد النشمي الثانوية للبنني 

أحمد بدر ناصر سلمان 92.21  
أحمد زكريا أحمد راشد 87.55  
أحمد متعب عيد الغريب 94.01  
أحمد محمد متعب املطيري 93.53  
أحمد محمد شهاب الشمري 97.85  

بندر مطلق بندر القحطاني 88.68  
تركي خالد بخيت العجمي 94.93  
تركي طالل خالد املكراد 92.73  
تركي فهد عدنان محمد 95.07  
تركي مزيد عبداهلل راشد 92.32  
حسني حمد محمد العجمي 96.32  
حسني علي عبداهلل العجمي 94.55  
حمد بدر حمد الشمري 97.06  
حمد علي محمد العجمي 90.51  
حمدان عبدالرحمن حمدان العتيبي 89.19  
حمزة محمد عبداهلل علي 89.05  
خالد منصور سعد العصيمي 96.17  
راشد مبارك موسى جمعة 94.11  
راشد مناحي هادي العجمي 91.09  
زايد عبداهلل فهيد العجمي 90.53  
سالم سند سالم الدمام 88.11  
سعد خالد سعد الهاجري 91.56  
سعود الفي سعود سعد 90.82  
سعيد علي محمد الهاجري 90.84  
سليمان مجول البياهى العجمي 91.23  
شهاب أحمد شهاب الشمري 94.44  
طالب مشعل صالح البحراني 95.63  
طالل مشعل سعيد العنزي 93.43  
عامر حسني فهيد العجمي 91.59  
عبدالرحمن محمد عبداهلل مبارك 94.78  
عبدالرحمن محمد فرحى صنيدح 87.19  
عبدالرحمن ناصر محمد العجمي 92.64  
عبدالعزيز حزام مبارك القحطاني 94.69  
عبدالعزيز سعود مطلق العجمي 91.03  
عبدالعزيز سليمان حسني املري 83.63  
عبدالعزيز محمد عبدالهادي الهاجري 94.24  
عبداهلل حسني مشعل مرزوق 91.88  
عبداهلل سامي حجي الداهوم العازمي 89.11  
عبداهلل عادل راشد العجمي 91.59  
عبداهلل فارس سالم العجمي 93.79  
عبداهلل مجبل سفاح مانع 95.29  
عبداهلل ناصر عبداهلل العجمي 94.13  
عبداملجيد سيار عطا اهلل الشمري 87.38  
عبدالهادي فالح عبدالهادي الهاجري 90.6  
عبدالرحمن جاسم محمد حسني 94.03  
عبدالرحمن عبداهلل ياسني سالمة 94.61  
عثمان نواف ناصر السبيعي 93.06  
علي أحمد ياسني سالمة 94.45  
علي عبداهلل عباس محمد 96.04  
علي عبداهلل فهد حسن 93.16  
علي عبداهلل محمد اليامى 96.1  
علي هادي علي العجمي 93.83  
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عمر محمد جابر الهاجري 89.3  
عمر محمد منصور القحطاني 93.62  
غريب نصار علي العجمي 89.01  
فارس مسلم محمد العجمي 92.43  
فالح منران عبداهلل الهاجري 91.51  
فهد ماجد سلطان الزعبي 91.22  
ماضي فهاد سالم العجمي 89.34  
مترك عامر جابر الهاجري 91.4  
محمد راشد سعد الهاجري 90.8  
محمد طالل منصور الهاجري 90.65  
محمد علي محمد العجمي 96.51  
محمد مبارك محمد العجمي 96.05  
محمد مساعد تايه شخير 96.4  
محمد هادي ناصر الهاجري 92.95  
مشاري راشد ناصر الهاجري 95.23  
ميثم سعد روضان غدنان روضان الشمري   

97.05
ناصر خالد راشد العجمي 93.9  
ناصر سالم ناصر العجمي 91.89  
ناصر سليمان عايض احلربي 89.78  
ناصر عبداهلل محمد العجمي 90.29  
ناصر فارس محمد القحطاني 95.9  
ناصر مدعث عبداهلل العجمي 94.44  
نواف خالد فالح صبيح 90.43  
نواف راشد حمود الهاجري 92.26  
نواف سلمان مشوح العتيبي 92.28  
نواف فهيد عبداهلل العجمي 96.04  
ياسر شكيب علي سالم 98.24  
يوسف جامع حامد محمد الرشيدي 94.59  
يوسف علي مهدي العجمي 94.35  
يوسف مطلق احلميدي املطيري 92.94  
يوسف مهدي ناصر العجمي 91.77  

 محمد عبداهلل املهيني الثانوية للبنني 

أحمد حسني فراج العجمي 89.5  
أحمد فيحان عابر العازمي 89.45  
أحمد محمد مزعل العنزي 87.57  
أسامة محمد دخني الصليلي 91.99  
إبراهيم فهد مناور املطيري 85.48  
أسامة هاشم عطية الفدغم الفضلي 90.87  
الوليد فهد محمد البرازي 93.8  
الوليد مشعل محمد الصقري العنزي 91.59  
بدر إبراهيم ضيف اهلل الرشيدي 93.64  
بندر حسن حسني اجلبلي 80.17  
بندر محمد رحيل سلمان 84.34  
تركي جلوي حمدان املطيري 91.25  
جابر نايف جابر الضفيري 93.39  
حسن علي أحمد عباس 73.58  
حسني علي أحمد عباس 79.5  

حمد أحمد الفي املطيري 91  
حمود حجاب حمود الهاجري 95.82  
خالد حمدان علي العنزي 89.44  
خالد عبدالهادي عبداهلل الراشد 71.04  
خالد عبداهلل محمد اخلالدي 84.55  
خالد وليد محمد بن سالم 89.75  
راشد أحمد راشد املطيري 84.96  
سامي عبدالرحمن ربيع العنزي 97.36  
سعد مساعد عطا اهلل شحاذه سلمان 88.13  
سعد مطلق سعد الهاجري 96.76  
سعود عايد مخلف العنزي 94.24  
سعود فهد مدرهم العتيبي 84.95  
سعود مرزوق معيوف السعيدي 91.6  
سلمان رحيل خليف الشمري 91.9  
سلمان مشعل سهو اخلالدي 90.45  
شافي بندر صباح الشمري 89.3  
شداد روضان شداد روضان 89.26  
صالح عبداهلل صالح الرشيدي 88.96  
صالح ناصر بدر الربيع 80.2  
طارق لقطان ريكان الظفيري 88.39  
طارق مازن مصطفى العوض 99.08  
عادل حمد عقل الرويسان 71.54  
عامر سعود ضيدان العجمي 96.14  
عبدالعزيز محمد مجعوف العنزي 90.22  
عبداهلل أحمد عوض الرشيدي 90.58  
عبداهلل فهد سعد العنزي 85.69  
عبدالرحمن أحمد دخني الصليلي 91.57  
عبدالرحمن حامد مطلق العنزي 85.59  
عبدالرحمن فهيد عاصي الظفيري 82.97  
عبدالرحمن محمد حمد العجمي 93.15  
عبدالرحمن نافل تنوش العنزي 85.82  
عبدالرزاق أحمد خلف العنزي 93.25  
عبدالعزيز محمد منور املطيري 91.68  
عبدالعزيز محمد نايف العنزي 88.74  
عبدالعزيز مشعل شيحان الشمري 85.33  
عبداهلل فهيد عاصي الظفيري 89.93  
عبداهلل ممدوح خليف الشمري 94.17  
عبداحملسن حامد حمدان الصليلي 76.57  
عبداحملسن صالح احملمد 92.24  
عبداحملسن طالل حسني مركز العنزي 89.49  
عبدالوهاب مشعل إبراهيم اخلالدي 96.46  
عثمان عادل حميد الشمري 94.09  
علي حسني فراج املطيري 82.12  
عمر حسني عبداهلل الصليلي 92.46  
عمر راشد اذعار املطيري 93.31  
عمر علي هادي الشمري 97.39  
عمر فهيد علي الدوسري 86.37  
فرحان عيد فرحان الرشيدي 93.1  
فالح ناصر فالح الركيبى 90.34  

فهد أسعد جدعان العتيبي 89.73  
فهد خالد قبيل الرشيدي 88.69  
فيصل رائد فيصل العتيبي 89.69  
فيصل عبدالعزيز عليوى عويد 88.34  
فيصل علي دخني الصليلي 87.83  
ماجد فايز عوض املطيري 96.9  
محسن علي عبداهلل الصفار 82.3  
محمد جاسم صاهود عاصي 92.28  
محمد حسني نزار عبداهلل 90.52  
محمد راشد زايد عواد 74.54  
محمد عواد خلف احلزمي الشمري 86.67  
محمد عيد مبارك احلريجي 93.73  
محمد فهد حجاب احليان 97.2  
محمد فهيد عاصي الظفيري 87.75  
محمد محمود محمد الهاجري 78.45  
محمد مطنى سعيدان املاجدي 81.09  
محمد منصور محمد العنزي 98.07  
محمد ناصر محمد العنزي 97.72  
مشعل صالح عبداهلل العنزي 88.4  
مشعل عوض سعود احلربي 88  
مطر محمد مطر املطيري 93.89  
ناصر ربدي نافع السعيدي 93.47  
ناصر محمد ناصر اجلفيره 93.58  
نواف عبدالرزاق عزيز الشمري 81.26  
نواف عبداهلل علي العنزي 84.36  
يوسف أحمد حمدان الصليلي 92.5  
يوسف سعود غالى اخلالدي 90.01  
يوسف سلمان ريكان الظفيري 91.53  
يوسف عمرو عاطف عبدالعزيز متولي 97.54  
يوسف محمد عبيان الرشيدي 82.08  
يوسف محمد علي العنزي 85.16  

 محمد عثمان الراشد الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد حمداهلل محمود عبدالرحمن 99.23  
أحمد خالد محرم عنتر 96.71  
أحمد عفت جاد الرب أحمد 98.38  
أحمد عفيف فايز خضر 83.55  
أحمد ماهر كرمي احلسني 99.15  
أحمد محمد العبداهلل 99.55  
أحمد محمود محمد محمود الغزالني 72.61  
أسعد محمد أسعد عبدداود مراد 95.6  
أحمد امين الكردى 96.74  
أحمد تركي العساف 84.68  
أحمد جاسم احلسني 85.61  
أحمد حسام مبروك محمد مبروك 77.54  
أحمد خالد احلمود 97.12  
أحمد خالد علي أحمد محمد اجلوهرى 96.6  
أحمد راتب عزت جمعة 95.96  
أحمد سمير صبرى حسن علي خميس 93.87  

أحمد عادل محمد محمد محمد 97.98  
أحمد هاني شاكر دردير 96.37  
أحمد هشام العياش 82.78  
أحمد وائل إبراهيم الشوبرى 92.47  
أحمد يوسف الرفاعي 82.97  
ادهم ايهاب فوزي محمد عبدالكرمي 80.29  
اسامة محمود احملله 88.61  
اسعد خالد احملمد 86.21  
اسالم محمد حمادو 98.6  
اصيل امني الرفاعي 82.15  
االمير أحمد الياسني 80.12  
ايهم زاهر عبداللطيف احلارون 88.83  
باسل منيب الرفاعي 94.91  
باسم طارق مختارمختار ورده 87.28  
بافلى فتح اهلل لطفى لبيب 98.38  
بافلى وليم كرم إبراهيم 80.74  
بدر عبداهلل صيوان بطي بدر 86.38  
بدر علي حسني رزق اهلل 96.03  
بدر محمد عزاره شنيار وهيب العنزي 90.78  
بدر ناصر راهى هزاع شيحان 80.44  
بشار كمال عبدالقادر 94.15  
بشار محمد حمزة 75.95  
بكر ممدوح نفادي عبدالغفار 92.94  
بالل محمود سيد عبدالعزيز 94.13  
بهاء الدين انور سالمة 90.26  
تيسير محمد خير والي 75.24  
جاسم محمود الزغيب 98.37  
جهاد عماد حسن عبداجلواد 87  
جون نبيل برتوس مرقس 95.21  
حسن سعيد خضره 84.64  
حمزة بالل مصطفى عوض 94.09  
حمزة جمال حلمي الصعيدى 90.84  
حمزة عصام عبدالرحمن خليل 89.97  
حمزة مازن عيون 99.68  
حمزة محمد حنيف 86.86  
حيدر أحمد األحمد عبداحلميد 81.13  
خالد محمود عبدالكرمي 78.71  
خالد نائل أحمد محمود 87.92  
خليل صالح اخللف اإلبراهيم 99.08  
دياب عبدالغفار محمد دياب 99.29  
رأفت بالل قاسم 90.52  
راشد ناصر حريش 96.67  
زياد جمال محمد عبداحلليم 90.47  
زياد سعيد حسن علي جوهر 99.48  
سامي فياض البطي 81.82  
سعد عدنان الراوى 98.59  
سعود حمد العلي 68.24  
سعود شاكر محسن ابو ديه احلربي 74.22  
سلطان حسني اخللف 88.76  

سليمان علي الفريح الكروط 97.16  
سيف الدين أحمد عبدالعزيز الشحات 95.58  
شــريف هشــام الســيد أحمــد عبداحلميد   

إبراهيم 96.44
شهاب محمد سمير محمد امام 98.91  
صالح الدين خليل عبداحلميد محمد عوض   

92.11
طارق زياد املنفي 84.91  
طالل عبدالرحمن شريف عطا حسن 99.51  
عادل عليوي السالم الوكاع 85.36  
عامر محمد أحمد محمود 99.19  
عبدالرحمن السيدعثمان عبدالعزيز محمد   

96.08
عبداللطيف حمد راشد محمد الشمري 76.96  
عبداهلل إبراهيم مصطفى محمد 94.77  
عبداهلل سعد ابو دان 76.9  
عبداهلل محمد السالمة 91.54  
عبداهلل منصور منيزل 81.88  
عبداحملسن عدنان فهد 80.57  
عبداحلليم جمال عبدالعزيز 94.83  
عبدالرحمن إبراهيم السعدي 73.77  
عبدالرحمن سعيد املعجون 78.75  
عبدالرحمن شعبان علي حسن شمس 97.54  
عبدالرحمن عبدالكرمي سلمان 81.39  
عبدالرحمن عزمى عوض إبراهيم الديسطى   

74.97
عبدالرحمن عماد عبداجلواد الشيخ 94.64  
عبدالرحمن فيصل الغباغبي 76.18  
عبدالعزيز اشرف حسن نايفه 98.47  
عبدالعزيز فرحان احلتروش 76.94  
عبدالعزيز مالك الطبش 77.89  
عبدالكرمي حسنني شحادة نصر اهلل 89.84  
عبدالكرمي يوسف عطية 92.06  
عبداهلل خالد احلموطه 89.99  
عبداهلل عبدالرحمن عبداحلليم 99.53  
عبداهلل علي العلي 76.65  
عبداهلل علي الفريح الكروط 98.62  
عبداهلل عمر الزعبي 94.51  
عبداهلل مدحت السيد محمد عايش 99.6  
عبداهلل منصور اعقيل 98.43  
عبداملوال عبدالرحيم الزعبي 96.51  
علي احلسني عبداحلليم السيد 99.27  
علي انيس السراحني 87.02  
علي محمد خريجان محمد 85.11  
عمار ياسر توفيق بيومى عمر 89.47  
عمر خالد إبراهيم ديوان 69.56  
عمر طارق جميل عبداهلل طقطق 91.24  
عمر عالءالدين اسماعيل محمد حسن 97.69  
عمر علي أحمد سعد 84.53  

فادي سمير األحمد 83.14  
فارس عبداهلل حامد حمام 98.09  
فهد زهدى الوردى 66.66  
فهد نايف حسني 97.89  
قاسم محمد سليم 85.53  
كرمي محمد إبراهيم سليمان سعد اهلل 92.81  
كرمي ياسر عبدالقادرمحمد عزب 94.89  
كنان جواد املقداد 92.51  
مؤمن موسى الكنعان 82.05  
مؤيد كسار العلي 90.47  
ماجد حميد احملمد 92.12  
مارك عجيب فهيم فرج اهلل فرج 95.05  
مبني امين عبداحلميد الدسوقى 71.34  
محمد أشرف محمد وجيه عمرالبرماوي 98.21  
محمد أمجد محمد فريد حشيش 98.68  
محمد امني رياض الشحادات 89.63  
محمد امين فتحي محروس إبراهيم 90.47  
محمد بهيج اخليرات 86.98  
محمد تامر محمد محمود عاصي 99.57  
محمد جاسم العبد85.81  
محمد حسني أحمد السعيد 72.59  
محمد حمود الورش 76.3  
محمد خالد القاضي 98.92  
محمد خالد محمد السيد النجار 90.43  
محمد خليل اخللف 77.97  
محمد خيري محمد عبدالرؤف 91.82  
محمد رمضان محمود عبداملبدى سليم 89.49  
محمد سالم عنفوص 86.71  
محمد سامر اجلاموس 91.8  
محمد سليم عبداحلافظ الصهيونى 83.93  
محمد شوقي جوده الغزالى 90.31  
محمد صابر حسني حسنني 97.67  
محمد عدنان شاكر خنفر 78.42  
محمد غامن كرمي بطي بدر 86.28  
محمد مراد جهاد عبدالرحمن عامر 91.97  
محمد مصطفى محمود حسني عثمان 96.67  
محمد معروف الشحات محمود الشامى 96.64  
محمد مهدي عبدالرحمن ابو خشريف 91.14  
محمد يوسف حسني محمد سيد أحمد 97.89  
محمود اسماعيل محمود اخلطيب 97.15  
محمود حمدي محمود املخيط 80.68  
محمود خيري محمد عبدالروؤف 95.23  
محمود عبدالرزاق إبراهيم حمدان 95.17  
محمود نهاد ثابت عبداملعطى الصباغ 96.52  
مشاري محمد اجوير 90.56  
مصطفى محمد أحمد محمد مخيمر 85.95  
معن أحمد احملمد 95.18  
مهاب وليد محمد عنتر حسن 88.73  
مهدي عبداهلل محسن محمد 84.42  

مهند محمد إبراهيم علي 90.36  
مهيدي سرحان الصالح اإلبراهيم 85.21  
موسى أحمد عواد 83.35  
مينا خلف فوزي حبيب يوسف 82.8  
نائل اشرف رافت مأمون شومان 62.28  
ناصر ناجي عبدالقادر 72.51  
نصار خليفة عبدالرحمن 61.35  
نضال أحمد الزغير 77.58  
هادي قاسم املصري 73.34  
هاني محمد زغيب 80.75  
ياسني أحمد عبداحلميد رمضان محمد 90.23  
يسى اجلميل واقيم خليل 73.56  
يوسف أحمد اسماعيل عبدالعزيز 84.62  
يوسف إبراهيم صالح إبراهيم السيد 93.54  
يوسف أحمد إبراهيم محمد جاد احلق 90.14  
يوسف امين عبدالرحمن ابوقوطه 74.02  
يوسف حبيب نيك راى 94.51  
يوسف صبري اسماعيل عبداحلميد إبراهيم   

الهاكع 99.37
يوسف عادل سعد محمود سعد 99.55  
يوسف عبدالعاطى محمد السيد 93.67  

 محمد محمود جنم الثانوية للبنني 

أحمد بدر مضحى العنزي 90.41  
أحمد شامان مجبل الشمري 91.17  
أحمد محمد مبارك العايض 67.91  
إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم الرشيدي 86.77  
باسل علي طالق الهاجري 82.77  
بدر خالد يوسف روح الدين 75.41  
بدر ناصر عبدالعزيز الفليح 85.84  
تركي طالل عبداهلل احلجي 84.08  
تركي فهد جاسم الشمري 92.63  
حسني أحمد عباس حاجي 76.42  
حمد زيد غنام العنزي 91.91  
خالد حسن عيفان 94.56  
خالد عبداهلل هالل عاصي 90.58  
خالد محمد عايض الرشيدي 88.39  
راشد محمد سعد العجمي 88.42  
راكان طارق حمد املخيال 94.35  
زيد حربي زيد السعيدي 91.83  
سالم فهد سالم احلريش 92.19  
سعود مسفر عايض العجمي 87.77  
سلمان عبداهلل عماش احلربي 90.72  
سلمان نواف صالح الديحاني 96.75  
صالح صباح صالح الهاجري 86.07  
طارق راشد بجاد العتيبي 94.26  
طالل سليم فالح العازمي 89.88  
عبدالرحمن فهد عبداهلل املطيري 80.16  
عبدالعزيز سعود فهد املطيري 92.06  

عبدالعزيز وليد فريج السليماني 90.62  
عبدالكرمي نايف كرمي 90.57  
عبداهلل سالم علي املزين 92.15  
عبداهلل صبح جعيالن الرشيدي 89.3  
عبداهلل يوسف سليمان الهاملى 94.78  
عبدالرحمن سعد ناصر السامح 94.87  
عبدالرحمن ضويحي شبيب العجمي 92.07  
عبدالعزيز خالد عبدالرحمن املطيري 94.06  
عبدالعزيز فراج عبداهلل املطيري 94.85  
عبداهلل حمود شريف احلربي 85.34  
عبداهلل سطام مفرح احلربي 90.39  
عبداهلل صالح عبيد السعيدي 92.68  
عبداهلل عايد صالح اخلدير 95.08  
علي أحمد حسني اجلريدان 84.24  
علي سعد فيصل العطير 95.06  
علي عبداهلل أحمد صالح 87.59  
عمر خالد حسن الكندري 96.06  
عمر عبدالعزيز السعيدي 91.52  
عمر مزعل سمير الظفيري 72.44  
فهد خالد فهد املطيري 78.79  
فهد عادل خلف جدعان السعيد 93.81  
فهد عبدالعزيز مرزوق العازمي 92.06  
فواز سعد اذعار املطيري 83.01  
فواز وليد صالح محمد 81.45  
محمد اسماعيل جمعة االنصاري 86.29  
محمد عبدالعزيز ثامر العتيبي 92.23  
محمد عبداهلل محمد البلوشي 88.91  
محمد عليان محمد العجمي 90.21  
مشعل زهيميل عويض الشالحي 79.14  
مطلق بدر مطلق الفضلي 92.77  
نادر فايز مناحي هادي 86  
ناصر شعيب ناشي العتيبي 85.74  
ناصر نايف عبداهلل الدوخي 93.84  
يوسف بدر مخلف الشمري 86.51  
يوسف مسلم أحمد القطان 93.46  
   

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات 

امل مبارك ربيح العجمي 91.21  
خلود ناوى دوجان الرشيدي 87.76  
دانة حسني لفتة العنزي 86.57  
سارة شداد عبداهلل الهاجري 86.47  
سارة محمد زعال مزعل العازمي 92.33  
سعاد هالل فايز دهش العنزي 89.91  
منى بليه محمد آل فهاد 87.07  
وضحة سعد فالح الدوسري 89.91  

 مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنني 

تركي ناصر صالح القحطاني 84.9  
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سعود فالح سعود العازمي 83.02  
ضاري علي ظاهر العازمي 79.29  
عادل فانخ باتع مناور 88.53  
عبداهلل فيصل عبداهلل العنزي 89.83  
فهد ارشيد راشد الهيلع العازمي 63.53  
فهد مهدي رماح القحطاني 83.32  
ماضي سعد ماضي الهاجري 83.4  
محمد جمعة فهد حسن العجمي 87.93  
محمد خلف محمد املطيري 86.77  
   

مدرسة اجلهراء ثانوي منازل بنات 

جواهر فيصل معال العنزي 88.69  
جواهر مخلف حسني فرحان 82.8  
حنان زعيل عيدان خويلد القاسمي الظفيري   

89.91
شوق خالد حمد العنزي 84.81  
شوق سليمان عبداهلل العنزي 87.76  
فاطمة شلواح حزام الظفيري 84.54  
منى صالح محمد الثويني 90.52  

 مدرسة اجلهراء ثانوي منازل بنني 

باسم مشوح عمر علي 78.36  
سعود أحمد كايد احلسيني 84.44  
فهد عبدالرحمن علي العنزي 83.32  
محمد عطوان حجاب غايب 87.84  

 مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنات 

بشــاير صويدر جعيثــن صالح الوهيدانى   
الرشيدي 80.58

ميينه أحمد بن سميرة 77.16  

 مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنني 

يوسف حمد سالم احلربي 78.22  

 مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات 

رمي غنيم خلف الرشيدي 82.96  
شهد عجيل سنعوس عرميش 84.99  
عالية مفلح رفاعي العدواني 92.41  
كوكب عاشور غلوم علي 87.25  
مالك نداء دغيم الرشيدي 66.44  
وفاء جاسى ناصر املطيري 90.52  

 مدرسة حولي ثانوي منازل بنات 

شذروان محمد عبداحلميد الزيد 70  
عذراء رياض جاسم املطرود 74.74  
نور خالد نايف الديحاني 84.39  

 مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنات 

حوراء عبداحلكيم عبدالرزاق الضفيري 83.14  
سارة سالم اسماعيل اجلعفر 81.03  
مراحب فهد ادليم مرزوق العازمي 88.32  
نوف فهيد جابر دغش 90.78  
نوير سعيد ذيب السبيعي 89.31  

 مرشد سعد البذال الثانوية للبنني 

أحمد سعود محمد املطيري 97.99  
انس عبداهلل عبدى علي 73.47  
بدر عبداهلل بدر دهش 71.2  
ثامر أحمد غازي الرشيدي 90.22  
ثامر مخلف مناحي الديحاني 94.16  
حسني محمد حسن عثمان مجن 77.86  
خالد فيحان مطلق الزعبي 83.04  
سعود عبدالرحمن عبداهلل املطيري 93.76  
سلمان مبارك بخيت الرشيدي 83.65  
صقر مشاري صقر اجليماز 87.14  
عبدالرحمن بدر رجا العازمي 88.84  
عبدالرحمن جابر عباس الظفيري 86.97  
عبدالعزيز سعود مطلق الزعبي 98.72  
عبداهلل عبدالعالي فريح الرشيدي 89.39  
عبداهلل ناصر محمد اخلالدي 67.16  
عجيل طالل عجيل العميري 76.03  
علي بدر علي املطيري 81.95  
علي بدر مد اهلل الرشيدي 85.45  
علي خالد عبداهلل املطيري 66.85  
غزاي دغيمان غزاي املطيري 89.61  
مطلق سعد مطلق الزعبي 96.25  
ناصر بدر مد اهلل الرشيدي 88.38  
وليد عادل سعود النمشان 92.46  
ياسني أحمد صادق كمال 76.26  

 مركز أحمد الربعي الثانوي رجال 

إبراهيم بدر إبراهيم الفريج 63.15  
إبراهيم سعد عبدالوهاب السعد 63.36  
أحمد فاضل جسار احلطاب 79.17  
أحمد محمد علي املعتوق 74.98  
حسن علي مطر البلوشي 90.58  
حسني عبداالمير علي موسى العطار 71.09  
حمد سالم زنيفر العازمي 82.97  
دعيج علي اسد دشتي 84.67  

شمالن أياد سعيد شهاب أحمد 68.03  
طالل جاسم زيد الشايجي 81.96  
طالل محمد زين العيدروس 75.39  
عبدالرحمن عادل فالح العازمي 62.75  
عبدالرحمن عطية غلوم الباطني 79.15  
عبدالعزيز فيصل محمد العتيبي 85.72  
عبدامللك عدنان عبدالعزيز إبراهيم 88.72  
عبدالوهاب جاسم محمد بوحمد 73.58  
عذبي صالح محمد العطي 84.24  
علي مصطفى عطية العلي 75.33  
علي مشاري علي عليان 84.64  
علي منصور أحمد احلداد 90.69  
فيصل نايف خالد العسكر 59.13  
مؤيد رضا الصالح احلريري 68.92  
مروان اسعد محمد العصفور 62.25  
مشاري حسني يد اهلل علي 76.03  
مشاري وليد أحمد يوسف 58.41  
مطلق مبارك فالح السبيعي 86.21  
ميثم علي حسني عوض 83  
ناصر محمد علي اللوغاني 68.9  
نواف يوسف خليل الدريع 94  
يوسف  عبداالمير شيخاني 72.21  
يوسف عبداهلل يعقوب اللوغاني 70.58  
يوسف عبدالرحمن حسني حبيب 73.39  

 مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء 

آالء محمد برهان جاويش 87.24  
أنوار مسعد عايد الرشيدي 90.75  
أفراح رياض بندر اليوسف 95.79  
ألطاف عبدالغني تايه معال 70.07  
العنود ثامر سعيد العازمي 85.12  
آمال سلطان سعد املرتكى 84.5  
امل عبدالهادي مطلق الهاجري 89.92  
إميان فالح مبارك الوسمي 89.92  
بشاير سالم مجبل العازمي 94.33  
بشاير نافع محمد الشمري 97.92  
جمانة نزار حمود احلمدان 69  
خديجة عيد ماطر العازمي 81.65  
خلده فالح سعد العازمي 79.91  
خلود حميد خالد الشمري 91.29  
خلود فارع هليل املطيري 98.58  
دالل عيد مبارك العازمي 98.67  
دالل غنام محمد املطيري 83.96  
دالل فالح سعيد الهاجري 81.03  
دالل فهيد محمد العجمي 88.89  
دالل يوسف ناصر الفريح 94.33  

رحمة محمد عايض العجمي 78.74  
روابي طالل مبارك العازمي 89.04  
روضه فاضل صويان الهاجري 90.58  
سارة سعد محمد العازمي 82.71  
سارة سلطان علي املري 84.83  
سارة فهد سعود السهلي 94.92  
سارة مرضى غازي العازمي 76.89  
سلمى حمود جابر عيسى 90.08  
سلمى مبارك حميد العجمي 71.07  
سلوى مرزوق دغش العازمي 88  
سمر نايف محمد الشمري 90.08  
سندا سعد منور الرشيدي 84.43  
شاهه سعد ضويحي العازمي 84.32  
شقحه بخيت علي حمد لبدان 65.25  
شهد عبدالهادي محمد هادي العجمي 89.44  
شهد ناصر محمد الهاجري 89.84  
شيماء طالل ضايف عبداهلل 80.14  
ضبيه ناجي مهدي العجمي 82.65  
ضحى حسني شداد الفضلي 88.21  
عائشة محمد عبداهلل العارضي املطيري 86.82  
عالية حسني إبراهيم محمد 94.67  
عطيات عبيد كتاب الشمري 83.08  
غدير فهيد مهدي العجمي 97.67  
فاطمة صالح محمد اجلرادي 87.84  
فاطمة علي رزاق اخلفاجي 82.35  
فاطمة ماجد محمد الدالمه 85.01  
فاطمة مبارك منصور العازمي 80.57  
فاطمة محسن سالم العازمي 86.29  
فاطمة مضحى بداح العازمي 60.2  
فايزة حامد مرزوق الفضلي 97.17  
كفايه علي محمد دويهوس العازمي 88.96  
لطيفة سعد عبداهلل سعد 90.58  
لولوة إبراهيم عبداهلل احملمد 86.22  
مرمي رشيد مهدي العازمي 98.5  
مرمي مفرح محيا الرشيدي 82  
مرمي ناصر محمد الدوسري 78.07  
مشاعل عبداهلل مسعر الشمري 86.08  
مطلوبه صغير فالح الدوسري 74.58  
مالك حسن حبيب عباس 75.59  
منال عبدالرضا سعيد عوض 70.11  
منال مبارك عبداهلل الهاجري 97.75  
مناير جاسم رجعان العازمي 91.91  
منيرة حمود مجبل العازمي 68.4  
مها أحمد إبراهيم البخيت 80.43  
مها عبدالهادي عواد املياس 87.78  
مها كاظم جابر زيدان 96.5  
جنود براك مجبل العازمي 84.53  

نورا فهد سيار املطيري 89.2  
نورة قالط مصبح العازمي 84.91  
نورة مبارك حميد العجمي 88.67  
نوف محميد فالح العازمي 98.58  
نوير سليمان راشد العقاب العازمي 86.5  
هاله مبارك فرج العميري 97.5  
هال هيف راشد الصغير 82.33  
هند رجعان محمد العازمي 97.42  
هيا خالد عيد البريكى 99.25  
هيا فهد ذيب السبيعي 77.37  
وضحة علي بخيت العويدى 81.83  

 مركز أمامة بنت بشر الثانوي نساء 

أمل عبداألمير عبود الشايع 89.46  
أنوار عبداهلل سالم البرجس 74.58  
إسراء صالح كاظم بن غريب 84.79  
أفنان محمد عيسى املسرى 79.83  
البتول عباس سيد مسلم سيد مصطفى 87.17  
الشيخة عبير فاضل خالد الصباح 86.79  
الهام اسماعيل عثمان الشلبي 91.67  
الهام امير صداقت خواه 88.08  
انتصــار عبداحلميد عبدالرحمن اليوســف   

94.42
ايسار رائد حسن رزق 83.26  
إميان عبداهلل علي احلداد 76.16  
بدرية ايوب محمد فتح اهلل 79.58  
بنان باسم مرحبا 77.19  
بيان زهير يحيى 98.5  
جهان هاشم كاظم عارفى 95.42  
حبيبه عليقلي جراغى كلبى بكى 74.37  
حوراء زينب محمد عبداهلل محمد 79.47  
حوراء صادق سيد علي سيد حسن 84.75  
حوراء علي حرزي جناد 90.58  
خلود إبراهيم محمد احلساوي 82  
خلود مصطفى الرفاعي 89.17  
رجاء حلسن قندار 87.83  
رمي خالد ساهر اخلالدي 92.17  
زينب  عبداهلل محمد الشواف 82.84  
زينب فاضل أحمد ملك 89.45  
شروق حبيب هالل خان 94.4  
شفاعة راشد جاسم االستاد 98.42  
شهد مشاري رمضان غلوم 79.98  
شوق بدر محمود محمد 62.6  
صافيناز حسن عبداللطيف محمد 83.25  
صفية مكى سالم القالف 83.19  
عائشة شديد محمد السبيعي 79.67  

عبير راشد محمد املال 94.33  
عبير صفوق ثويني العنزي 93.92  
عنود محمد عبدالرحمن الصفران 85.46  
غفران عصام اخلليل 94.71  
فاطمة أحمد علي نعمة اهلل 69.76  
فاطمة خالد عبدالصمد الفارس 87  
فاطمة صقر محمد التومي 81.39  
فاطمة طالب حسني احلسيني 66.75  
فاطمة عادل محمد الهولي 83.67  
فاطمة علي حميداوي زاده 81.92  
فاطمة علي سيد مصطفي جالل 92.42  
فايزة عصام علي سمحات 69.58  
فتيحه فهيم 97.67  
فجر خالد عبدالنبي  مندني محمد 88.5  
فجر مبارك سلمان الهبيدة 85.63  
مرمي عيسى مبارك البغدادي 64.75  
مرمي مبارك سالم العازمي 90.83  
مرمي معروف ايوب 76.47  
مشاعل عبداهلل عبدالعزيز الهران 88.23  
منال محمود علي البلوشي 88.67  
منى سليمان عبداهلل الدهش 66.67  
مي عادل إبراهيم العباد 74.47  
نادية خالد حسن القطان 94.33  
نادية صالح حسني الشيخ 84.5  
نوال عبداللطيف ناصر مزعل 69.85  
نورة حبيب اومر بلوشي 74.82  
نورة خالد عبدالهادي النجدى 89.08  
نوف نادر عبيد العتيبي 82.58  
هديل محمد زكي عبداهلل 87.6  
هال طارق محمد القالف 82.2  
هناء حســن عبداللطيف محمد عبداللطيف   

محمد 85.71
هيا علي سعد احلوطي 66.18  
والء حمدى عبداهلل عبداهلل 95.92  

 مركز اجلهراء الثانوي نساء 

أبرار حالف ربيع معيوف 73.22  
أبرار عارف دليم املاجدي 90.47  
أسماء جباره غنيم املاجدي 80.38  
أسماء حسن صالح العنزي 63.12  
أسيل جابر هادي الظفيري 85.61  
أسيل صالح محسن اخلالدي 83.79  
أالء حسن جاسم الشمري 83.93  
أماني وحيد عامر الشمري 81.81  
أمثال خلف عقيل الظفيري 84.95  
أنفال عايض طعمة الظفيري 80.06  

أنوار محمد مناور الشمري 81.96  
إميان علي حمود املطيري 77.75  
ابتسام صالح منوخ ثويني 98.5  
ابتسام عوض عتيج الصليلي 84.89  
أبرار فالح حسن الظفيري 80.61  
احالم سالم سحل الشمري 88.42  
اروى تركي أحمد النيتول 88.47  
أسماء محمد علي عبداحلسني 97.17  
أسماء معيض فنيخر العنزي 86.25  
أفنان محمد راشد الصليلي 89.13  
اقبال حميد علي 71.33  
اقبال صالح سيف املطيري 97  
ألطاف بندر شفاقة الظفيري 71.92  
العنود صالح فالح العنزي 94.83  
اماني خلف مطر املطيري 79.67  
أماني فهيد سعد الهاجري 69.5  
امل حمود سعود مساعد 83.42  
امالك حسن عيد احلسيني 84.99  
أميرة مظهور عبداهلل الظفيري 69.37  
انتصار خليفة حديد راجح 93.25  
انوار مزيد صامل اخلالدي 96  
انوار دغيم عاصي الضفيري 73.37  
انوار رشيد صباخ العنزي 68.3  
انوار سعيد طلق العازمي 82.1  
انوار محمود أحمد احلسني 85.25  
انوار ملفي مضحي الشمري 87.97  
إميان شمخي نايف العنزي 63.17  
إميان جريو بديوي الصلبي 88.15  
إميان سلطان مجمي الضفيري 86.53  
إميان علي راضي العنزي 84.17  
إميان فهد عبداهلل قاطع 98.92  
إميان محمد مصلح جريبيع زايد 75.22  
باسمه خلف يوسف عبدالرحمن 66.31  
بدرية منصور ناصر الرشيدي 91.25  
بدرية سعد عقاب العنزي 78.24  
بدرية مطر غامن الشمري 94.42  
بدور سرحان الفي العنزي 94.5  
بدور هليل طارش العنزي 94.25  
بدور سليمان ريكان الظفيري 84.31  
بسمه روضان دحل الضفيري 85.69  
بشاير عايد مجبل حمد العنزي 83.75  
بشاير فالح مبارك العنزي 80.52  
حترير سفاح بشير الظفيري 94.71  
تهاني سالم فالح احلربي 75.17  
جميلة صيدان صليبى الظفيري 84.25  
جميلة مهدي عبداهلل البذالي 91  
جميلة خلف عشان العنزي 95.83  

جميلة عبيد سيف العجمي 90.58  
جواهر مدلول منيس الشمري 97.08  
جواهر نواف خلف العنزي 76.05  
حصة فرج سلمان اخلير اهلل 76.05  
حصة مسفر عطا اهلل العتيبي 79.75  
حال عماد ابوحوران 91.31  
حمدة محمد جالل الرقعي 90.65  
حمدة محمد ظاهر العازمي 75.34  
حنان تركي عبداجلشعم 65.08  
حورية إبراهيم علي الشمري 74.49  
خزنة صغير شالش الشمري 90.42  
خلود جابر حمد ناصر 73.7  
خلود جاسم راشد العنزي 71.91  
خلود عبداهلل محمد عامر العنزي 84.67  
خلود فهيد صالح املطيري 91.42  
خوله حسن جزاع الشمري 90.58  
دانة فهد هويدي الهرشاني 83.77  
دانة حمدان عقيل الظفيري 89.09  
دانة فرج مرزوق فيروز 86.71  
دانة فهد مطر الشمري 82.09  
دانة فهد مطلق الرشيدي 80.21  
دعاء متعب محمد العنزي 80.3  
دالل حيال شنان غامن 97.17  
دله شكاى صغير املطيري 98.33  
رئاسه فرحان حامد العنزي 80.75  
رتاج ماجد مرزوق عايض 85.98  
رشا علي عيدان رحال الشمري 90.25  
رنا عطية سلطان العنزي 82.22  
رهف سعود عطا اهلل الصلبي 60.52  
رهف عبدالهادي دحل سلطان 72.2  
رهف فياض مخلف العنزي 77.48  
روان أحمد جابر فحيمان 82.54  
روان ثويني راشد شيحان 88.35  
ريتا دين محمد أمان اهلل 83.52  
رمي خلف وحش الظفيري 79.5  
رمي صالح منوخ الظفيري 98.23  
رمي عايد عايش الرشيدي 95.65  
رمي محمد أسود العنزي 78.13  
زهراء حبيب طاهر الشمالى 73.49  
زهرة حسن حيدري دشتستان 96.25  
زهيه فرج حسان الظفيري 73.17  
زينب سالم عبداهلل خزار 82.9  
زينب سعد مرزوق الرشيدي 87.06  
زينب مفوز فالح الشمري 89.25  
سارة زيد خليف عوض القحص 63.64  
سارة صالح عقاب الشمري 73.45  
سارة عبدمهدي سمير الرفيعي 71.71  
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سارة فرج منر غاطي 88.79  
سارة محمد عبيد العنزي 91.08  
سارة محمد ناصر العنزي 77.13  
سارة مزيد رحيل العنزي 87.78  
سارة مساعد منسي الشمري 91.7  
سارة نصار ناصر املطيري 91.75  
سحر مصلح مطر احلريجي 97.33  
سعاد رحيم حمد رحيم 68.26  
سعاد علي محمد العثمان 70.74  
سعاد مصلح يحيى الرشيدي 83.33  
سندس محمد عبدهتيمى العنزي 92.36  
سيوف مبارك عريفان املاجدي 71.92  
شذى عيد قنان الظفيري 78.44  
شروق فرحان شريدة الظفيري 88.42  
شروق فيصل حربي الشمري 86.67  
شريفة سعيد شقير 77.62  
شريفة محمد عبداهلل الظفيري 84.87  
شهد أحمد كامل الفضلي 70.8  
شهد ثاني خلف الشمري 83.15  
شهد ناصر هادي الصلبي 80.97  
شهد نصار عبداهلل الشمري 87.71  
شيخة فرحي وراد مرزوق 84.5  
شيخة معيوف عودة سليمان 89.67  
شيخة مهلى عزاره الضفيري 89.88  
شيماء عواد ريكان الظفيري 87.67  
صفاء صالح الفريح 86.52  
طفلة عامر عبداهلل العجمي 74.72  
طيف حبيب محمد 80.22  
طيف محمد دبوس احلسيني 88.09  
عائشة سرحان عزران الظفيري 77.27  
عائشة منصور مجبل البذالي 81.75  
عالية جاسم جنديل مصحب 71.77  
عايدة رجاء العوتي العنزي 76.55  
عبير سالم تركي سويدان 85.86  
عبير عايد كرمي شيحان 94.92  
عبير مشرف صغير الهاجري 75  
عفاف راضي حماد حايف 90  
عليا محمد أحمد صالح 85.86  
عنود سعيد خلف الظفيري 93.5  
عنود عواد محمد الشمري 96.67  
عهد حمدان عبداهلل سويلم 74.75  
عهود سعد حمود الهاجري 74.72  
عهود شلواح حزام الظفيري 87.04  
عهود محمد حديد الشمري 96.83  
غادة فهد دوحان الشمري 80.8  
غالية سعود متعب سعد 85.1  
غدير جاسم محمد العلي 93.08  
فاطمة حسني عناد ثقيل 80.65  
فاطمة سعد محمد العنزي 78.53  
فايزة عقاب مطر احلربي 97.5  
فايزة عواد مطلق السليماني 92.33  
فايزة غنيم شمالن صلبوخ الرويعي 91.5  
فتون عادل مشلح الشمري 90.02  
فجر احلميدي حماد العجل 93.24  
فجر رخيص دهام الظفيري 69.89  
فوزية سماح ثعيل الرشيدي 73.5  
كوثر محمد هالل محسن العنزي 90.89  
ليلى عواد فالح عناد 92.08  
مديحه سالمة خابور العنزي 80.83  
مرام عويد غامن الظفيري 86.88  
مرمي جاسم غثيث العنزي 83.07  
مرمي سعود مطلق زيد املطيري 87.2  
مرمي صالح رويشد البذالي 84.56  
مرمي عناد غنيم جريشان 76  
مرمي غازي هداد اخلالدي 78.77  
مرمي غضبان فياض الشمري 92.37  
مرمي فهد عواض فهد املطيري 71.54  
مشاعل هالل رجاء اخلالدي 71.3  
معالي تركي حسن عيد 90  
منار سماح مطلق احلربي 94.5  
منال سعد عواد الظفيري 91.42  
مناير عيد قنان الظفيري 77.61  
منى جاسم تومان الشمري 64.59  
منى محمد عبداهلل العنزي 79.23  
منيرة سعد فهد احلربي 76.16  
منيرة عبداهلل حمود الشمري 87.34  
منيرة مضحى محمد الهاجري 84.17  
منيفه مرضى عودة العنزي 90.83  
مها نايف عشوي العنزي 98.25  
مها راشد معتق احلسيني 93.08  
مها شلواح حزام الظفيري 95.51  
مها عباس محمد الشمري 97  
مها عبداهلل سالم العجمي 94.77  
مها فارس كردى الظفيري 89.58  
موضي محمد عياد الشمري 92.23  
موضي منيف مطلق الديحاني 98.08  
مي سعد جاراهلل الشالش 96.08  
مى عبداهلل ربيع شطي 81.8  
مى مجحم دهش املطيري 94  
مي محمد خلف العنزي 87.75  
مى ناصر ريكان هادي 84.47  
ميثاء ظاهر عقيل الشمري 93.62  
جناة أنور العبداهلل 79.38  
جناة الفي عوض احلربي 89.25  
جند صالح طليحان الشمري 79.9  
جنود ناصر عبيد احلربي 75.1  
ندى محمد شعيفان العتيبي 67.27  
نوال شليويح عايد الرشيدي 77.75  
نوال محمد إبراهيم العنزي 63.45  
نور ربح نغيمش العنزي 95.75  
نورة ارشيد عبداهلل الصليلي 80.85  
نورة بندر عبدالهادي احلربي 92.26  
نورة خلف ماجد الرشيدي 75.52  
نورة عبيد بجاد املطيري 88.26  
نورة كمال حصيه 71.99  
نوف رسام مرزوق مرزوق 76.03  
نوف عواد دايود العنزي 66  
نوف غريب عثمان العيبان الشمري 96.92  
نوف نواف ناصر املطيري 71.02  
نوير سعود مطلق املطيري 77.68  
هبة صيوان جابر مطر 96.58  
هدي عيد رجا املاجدي 78.19  
هال صباح راكان الشمري 89.06  
هند راشد عاصي السعدون 79.82  
هند عقيل مزعل الظفيري 88.67  
هيا عبدالعزيز عيد الشمري 84.53  
وجدان عبداهلل هليل البناقي 81.42  
وجدان علي دهام عزبه 85.67  
وسمية مبارك وسمي الظفيري 88.09  
وضحة خلف سلطان الظفيري 98.67  
وضحة طاحوس ناصر العكشان 77.47  
وعد ناصر هادي الصلبي 80.77  
وفاء راضي جنديل الظفيري 80.1  
وفاء عامر عواد الشمري 81.7  
ياسمني حسني علي الشمري 92.74  
ياسمني صباح مدلول الشمري 79.25  

 مركز الدوحة الثانوي نساء 

أسماء محمد أحمد فرحان 98  
آالء فيصل عواد بطاح 93.62  
ابتسام بدر محيا الرشيدي 87.12  
استبرق عيد داود العنزي 94.35  
أسماء رشيد عوض الدويلة 82.12  
الهام  يوسف عبدالرحيم علي 96  
اماني حمد صقر احلريجي 95.5  
أماني فريج مغتر العميره الهاجري 60.04  

انوار جابر زيد مكمخ 80.68  
انوار عبداهلل عيد مطلق الرشيدي 93.42  
انوار محسن أحمد 94.46  
إميان حمود سعود جريد 97.67  
إميان خالد خليف عيد 81.89  
بتول رحيم عبيد خليف العنزي 85.04  
بتول عبداهلل عبدالرحمن الهاجري 95.78  
بدور عواد دحام غالي 96.58  
بشاير نواف زبن صقر املطيري 86.99  
حترير محمد جهيمان الهاجري 93.83  
تهاني يوسف محمد عبداهلل الرشيدي 92.91  
حمدة حمود غضيان الهاجري 84.42  
حنان عقيل سعوى البذالي 87.39  
حنان محمد منحوش الشمري 91.33  
دانة بدر مفرح خليفة سالم اجلميلي 89.41  
دانة محمد جهيمان الهاجري 89.56  
دالل ثميل خميس العنزي 93.33  
دالل عماد عبداللطيف السعيد 83.55  
دالل محسن عوض احلربي 90.5  
رغد علي سليمان العنزي 89.3  
روان انور لطفى العوض 71.54  
رمي فاضل دايخ فاضل 74.56  
ريوف راكان ماشى شباب الظفيري 75.1  
زهرة يوسف محمد سبتي 67.08  
زينب جمال محارب الفضلي 90.17  
زينب حسن مخيطر الظفيري 73.92  
زينب عبداحلسن عبدالزهرا مدى 68.67  
زينب عبدجمعة ثامر 67.51  
سارة علي حسن احلامت 86.3  
شيماء عبداهلل محمد الصائغ 86.08  
شيماء عيد عبدالتواب سيد 95.04  
شيماء مطلق محمد الشمري 88.41  
ضحى فرحان ساكت العتيبي 91.67  
ضحى فالح مريسل جافور 90.49  
عبير بدر خلف عويد شريف 80.06  
عبير صحن سردي هليل اخلالدي 94.78  
عذاري عواد دحام غالي 95  
عفاف حجاج خصيوى املطيري 93  
عليه سعود حفر اجلميلي 82.78  
عنود فريج مطلق السليماني 85.09  
عيدة سالم طالب الهاجري 86.75  
غدير الفي عايد ميزر الهرشاني 94.58  
غال أحمد معيوف الهليلى 91.07  
فاطمة حسني نور محمد 92.97  
فاطمة عايد بن كردوش الظفيري 92.05  
فاطمة علي كندش العجمي 76.34  
فضيلة عبدالهادي بندر مبارك 95.42  
قيروان عقلة نصار الشمري 92.32  
كلوديا هوسب اوقجه اوغلى 89.87  
لطيفة زيدان املجارى الدللو 89.48  
مرمي حمد عواض نهار خضر املطيري 80.01  
مرمي نعيم عبداهلل صيوان 77.75  
مشاعل زايد خلف بادي 79.46  
مشاعل الفي غريب احلربي 67.58  
مضاوي مرزوق مساعد البذالي 87.84  
مالك أحمد خلف الشمري 67.55  
منى فيحان عبداهلل املطيري 78.75  
مها خالد عودة العنزي 92.5  
جناة رجعان مدين العازمي 75  
نور سعد عبداهلل الويف العجمي 83.51  
نورا جابر زيد مكمخ 80.15  
هاجر عبداهلل عبدالعزيز العنزي 84.41  
هبة هواش وردي احلماد 81.07  
هدى محمد جميعان احلربي 86.42  
هديل نعمة زبون العبوده 96.33  
هدية صنيتان عقاب الراشد 74.92  
وفاء سليمان الفريح 98.5  
وفاء عجيل ثامر ظاهر 94.83  
ياسمني عودة منصور الشمري 96.83  

 مركز الرجاء الثانوي نساء 

عبير ربح خلف عداي 81.3  
ندى مهدي محمد امير 81.23  

 مركز الرجاء الثانوي رجال 

أحمد نقا بدر املطيري 84.07  
بدر حامد خلف الشمري 93.11  
بندر حامد خلف الشمري 92.53  
جايز رجا جايز الهاجري 88.63  
خالد مزيد عبداهلل الفالح 95.85  
سعد فالح سعد العجمي 90.03  
عبداهلل سعد عدهان الشمري 82.53  
فالح أحمد عبداهلل املعصب 85.9  
فهد ناصر عيد العجمي 92.47  
فهد سعود سعد املطيري 90.43  
فهد مرزوق مصبح العازمي 90.61  
محمد سعود براك العتيبي 88.87  
محمد أحمد محمد الصميط 88.71  
محمد حاشوش خزعل اخلالدي 96.32  
ناصر حسني مروي املطيري 88.17  

 مركز الرقة الثانوي نساء 

آالء بدر غايب العصيمي تركي 91.94  
أماني مطلق سعد املطيري 70.33  
أمل سعيد محمد صقر 95.83  
أمل عجب عايض الشمري 92.92  
أمل محمد ختالن راوى العنزي 97.67  
أمالك حمد مطلق العازمي 88.26  
أنوار مرشد محمد العازمي 85.31  
أسماء سالم فالح العازمي 84.8  
اجلازي مسلم فهيد العجمي 99.08  
امل مرضى خلف منصور العنزي 90.33  
انوار أحمد عبداهلل الشطي 77.89  
بشائر طراد العصمان 92.55  
بشاير ناصر جريس العازمي 89.29  
بلقيس مصطفى إبراهيم صادقيان 97.75  
تهاني طرمى بشير صبار 79.62  
جواهر ارشيد سالم العازمي 89.45  
حسنا قاعد هالل العتيبي 93.83  
حنان حسني مشرف العنزي 92.25  
حنان محمد عبداهلل السيد عمر 82.47  
خلود فهيد رجا العازمي 95.5  
دانة عسيالن شبيب اخلالدي 88.63  
دالل فالح فهد الدوسري 85.09  
دالل نايف مروى الشمري 96.75  
دميه ناصر منصور العجمي 83.6  
رثعا الفي عبداهلل العتيبي 96  
رهف حامد مطلق الصواغ 83.69  
رواء عبداهلل حمد العجمي 95.81  
رمي سعود علي املطيري 85.57  
رمي سعود محمد الدوسري 93.27  
سارة عادل عبداحلميد النجار 82.12  
سارة عامر عايش العنزي 86.95  
سارة مدعث زيد الدوسري 91.58  
سميحه مبارك سعد البواردي 92.67  
شهد عبدالعزيز محمد املنيع 87.77  
عالية عبداهلل راشد الفضلي 94.5  
عهد فهد سعود شبيب السهلي 88.79  
غدير عويض منير العازمي 97.83  
فاطمة عبداحلي حاجي عبدالغفار 84.95  
فاطمة محمد فالح الكندري 91.18  
فاطمة يوسف عبدالعزيز سبتي 88.14  
فجر سعود سالم الذايدى 92.08  
لطيفة حمد جابر املري 88.01  
لطيفة علي جمعان العرجاني 82.21  

مرمي عيسى أحمد عامر 94.42  
مرمي مسحل مسفر دغليب 99.08  
مرمي هابس فهد الرشيدي 86.04  
معالي حسني دهيس املطيري 74.27  
منيرة فرزان فارس القحطاني 94.08  
موضي تركي احلميدي العتيبي 87.45  
نورة منصور عبداهلل العجمي 96.33  
نورة عنتر محمد السهلي 89.71  
نورة نقا ناجي حمود الشعالنى 85.18  
هديل مقبل سعد العتيبي 62.52  
وسمية ناصر عنيزان العجمي 77.58  

 مركز الصباح الثانوي رجال 

أحمد سمير خضر سمير الضفيري 93.54  
أحمد عبداهلل حمد معال 98.88  
أحمد عبداهلل فهد مرزوق املطيري 96.67  
أحمد غازي محمد الرشيدي 87.88  
أحمد فايز حنيف املطيري 94.45  
أحمد منصور علي املطيري 86.1  
أنور بدر نهار عاطش املطيري 97  
إبراهيم بدر محمد الرشيدي 97.25  
أحمد إبراهيم ثامر السعيدي 97.92  
أحمد بدر أحمد احلمدان 97.08  
أحمد جاسم محمد عبداهلل 98.25  
أحمد خالد حمود اخلضاري 90.96  
أحمد مفلح فهم النومسي 91.29  
بدر حمود عايد ال عقيل 93.03  
بدر سالم بدر الظفيري 91.01  
بدر سعود مهنا رشيد الرشيدي 98.83  
بدر ناصر بدر السبع 94.63  
بدر نايف حامد البغيلي 95.29  
براك الفي غالب املطيري 96.42  
تركي حسني تركي املطيري 89.67  
ثنيان سليمان خلف ريحان 95.92  
جابر فهد جابر قعود 93.58  
جراح سعد هالل عودة 97.58  
حسام فوزي خلف 78.73  
حسن زيد عبداهلل املطيري 99.5  
حسن نايف سعود محمد حمادة 93.67  
حمد سليمان زيد مساعد اخريص 92.75  
حمد عبداهلل حسن الرشيدي 87.63  
حمد عبدالهادي حمد الشبال 87.74  
حمزة عباس عبدالرضا املوءمن 90.59  
حمود حمدان مسلوب الرشيدي 97.08  
حمود مزيد ملفي عباس املطيري 91.57  
حيدر عبداهلل عطية الشمري 91.15  
خالد بركة سلمان الرشيدي 93.75  
خالد جابر حوميد جابر 95.83  
خالد حبيب مضحى الرشيدي 94.67  
خالد سعدي فانوس الشمري 91.78  
خالد عبدالهادي عبداهلل حامت 89.91  
خالد فرحان عويش الرشيدي 92.61  
خالد مطلق خالد املطيري 98.17  
خلف مبارك خلف الرشيدي 97.75  
دعيج سالم عياد العازمي 89.34  
راشد حسني كاظم نصر اهلل 91.21  
سالم سلمان سالم املطيري 90.03  
سعد خالد سعد املطيري 91.03  
سعد يوسف سعد الرشيدي 96.67  
سعود حمدان مسلوب الرشيدي 95.33  
سعود صالح فخري الرشيدي 96.67  
سعود عبدالعزيز صابر عبداهلل 97.36  
سعود مبارك عبيد اهلل الرشيدي 94.37  
سعود مطر غثيث الظفيري 97.83  
سلطان محمد حماد املطيري 92.21  
سلمان مبارك هجرس الرشيدي 76.33  
سلمان أحمد حمود الرشيدي 96.58  
سمير عباس سمير املطيري 91.58  
صباح نايف صباح العنزي 91.5  
صعب هزاع ماجد املطيري 90.1  
طارق موسى هديبان العازمي 91.92  
طالل علي احلميدي املطيري 97.33  
طالل عويض خنيفر الرشيدي 92.97  
عادل محمد مطلق املطيري 96.92  
عامر محمد سعد املطيري 96.67  
عباس زيد خالد عبداهلل 91.59  
عبدالرحمن خليفة زيد املطيري 90.39  
عبدالرحمن شالل الفي املطيري 98.33  
عبدالرحمن ماجد عفتان املطيري 91.48  
عبدالعزيز أحمد جبر الرشيدي 93.75  
عبدالعزيز حسن محمد عباس 90.81  
عبدالعزيز خالد عواض العازمي 89.51  
عبدالعزيز سعود حمود الديحاني 92.58  
عبدالعزيز سعود صحن الهاجري 91.3  
عبدالعزيز عياد ثعيان البغيلي الرشــيدي   

98.08
عبدالعزيز مفرج هزاع العدواني 85.59  
عبداهلل دخيل سعد الرشيدي 96.25  
عبداهلل أحمد حمود الرشيدي 88.5  
عبداهلل خالد عوض الرشيدي 87.75  
عبداهلل سعد مشيعيب املطيري 88.47  
عبداهلل ضيف اهلل ضاحي ملهاب الرشيدي   

95.75
عبداهلل عشوي حميد العنزي 90.71  
عبداهلل ماجد جمعة الشمري 90.59  
عبداهلل محمد عبداهلل العيفان 97.83  
عبداهلل مشعل باني املطيري 92.74  
عبداهلل مطلق فهد الرشيدي 96.83  
عبدالهادي محمد حامد العنزي 86.25  
عبدالرحمن ناصر عواد املثيب 91.35  
عبدالصمد سعود ثاني الرشيدي 92.89  
عبداللطيف سلطان عبداللطيف مشاى 90.36  
عبداهلل شخير خدعان العازمي 93.68  
عبداهلل عيد العسكر 92.33  
عبداهلل فالح علي جبر الرشيدي 97.08  
عبداهلل فالح خصيوي العتيبي 97.67  
عبداهلل مخلف الشاجي 94.08  
عبداهلل منصور محمد املطيري 94.95  
عبدالناصر بدر احلاج 83.01  
علي سلمان مهوس ذياب 92.15  
علي فالح عيد الرشيدي 94.17  
علي مخلد علي زويد 89.96  
عواض محمد راشد املطيري 98.83  
عواض نواف عواض الرشيدي 90.12  
عياد عبداهلل عياد ريكان اجلنفاوي 89.27  
عيد سند مزيد الوعالن 98.42  
عيسى ثارى سعود الرشيدي 89.82  
غامن عزيز رسن عويد 94.23  
فايز بركة بطيحان الرشيدي 93.08  
فالح حمدان عبداهلل املطيري 95.58  
فالح سعود فالح سعود 98.5  
فالح عبداهلل سعد الرشيدي 94.17  
فالح منديل فالح اضحوي املطيري 97.25  
فالح نايف فيحان املطيري 90.24  
فالح نواش عبيد نواش محمد الديحاني 97.17  
فندى فرحان محمد احلسيني 93.01  
فهد جاسم تركي مسير 87.32  
فهد جمعان ناصر الرشيدي 94.97  
فهد حمد عايض الوهيدة 97.25  
فهد عياد ثعيان الرشيدي 96.42  
فهد فراج معزى املطيري 88.65  
فهد محمد عبداهلل الرشيدي 97.58  
فواز راشد علي العازمي 92.37  
فواز الفي خربوش املطيري 92.44  
فيصل حسن تركي العتيبي 88.38  
فيصل طريد جدعان الصقرى 93.41  

فيصل فهد نايف الرشيدي 90.82  
فيصل ناصر عيد البراك الرشيدي 97.08  
محمد بدر نهار عاطش املطيري 97.58  
محمد خلف هليل خلف 90.71  
محمد خليل العلي 92.72  
محمد رائد أحمد الهزاع 91.6  
محمد سالم صالح العنزي 91.96  
محمد صالح حمدان العنزي 89.11  
محمد عبداهلل محمد املطيري 95.25  
محمد عيد حمود الرشيدي 92.83  
محمد فالح علي جبر الرشيدي 97.75  
محمد فيصل علي اخلصيوى 92.09  
محمد مبارك عبداهلل الرشيدي 90.42  
محمد مهاوش وقاف العنزي 94.18  
محمد نزال فراج اجلسار 96.33  
مزيد مشعان مزيد العتيبي 94.05  
مشاري أحمد لزام الرشيدي 97.92  
مشاري سعود غنيم املطيري 92.59  
مشعل عبيد مشعان البراك الرشيدي 88.29  
مشعل فيصل عبداهلل املطيري 87.96  
مشعل محمد غازي املطيري 96.58  
مطلق راكب ظاهر الرشيدي 97.67  
مطلق عبداهلل مطلق الهلفي الرشيدي 92.16  
ميثم روضان منشد الفضلي مبارك 92.9  
ناصر حجي عبيد املطيري 98.17  
ناصر بدر ناصر سعود منصور 97.08  
ناصر جمعان ناصر الرشيدي 96.58  
ناصر غالى ناصر الرشيدي 95.94  
نايف كياد هجهوج محمد اخلالدي 99.33  
نزار عماد خلف 93.07  
نواف سعود ارشيد الرشيدي 94.75  
نواف عيد مطلق الرشيدي 98.58  
هزاع صغير رجا الرشيدي 94.57  
هزاع فيصل ذعار علي املطيري 96.67  
وليد خالد عبداهلل البراعصى 89.05  
وليد زيد خالد عبداهلل 89.96  
يوسف حمود سلطان املطيري 92.85  
يوسف سلمان سالم املطيري 94.85  
يوسف عبداهلل فالح املطيري 96.58  
يوسف محمد يحيى الرشيدي 96.67  

 مركز الصباحية الثانوي نساء 

أسيل رفاع محمد دحام جاحم العنزي 83.02  
آالء خالد حاوي 88.79  
آيات عبدالفتاح محمد سالمة 78.22  
ابتسام إبراهيم مطنى محمد 64.25  
أسماء اياد عبدالوهاب الزيد 66.35  
أسماء خالد جلود احلاوى 75.01  
أسماء عبيد خلف الشمري 93.5  
االء نبيل خلف قمبر 72.5  
العنود عبداهلل محمد الهاجري 81.67  
الهام سديري عقاب الشمري 64.92  
آمنة حمد مسفر ال فهاد 70.42  
انوار بدر إبراهيم املطيري 69.67  
بدرية حمود مطر قاسم 89.67  
بدرية وليد يعقوب يوسف الطويل 85.53  
بشاير سلطان حمود الرشيدي 90.94  
بشاير محمد حسني الشمري 81.52  
تركيه بنت محمد الطاهر القاسمي 93  
تهاني عالي مشعان املطيري 72.36  
تهاني عامر العلي 82.3  
تهاني عبدالعزيز املوسى 95.92  
جميلة مطر ثابت العتيبي 92.58  
جواهر خميس سالم العازمي 87.65  
جوزه ملفي جفينان العازمي 80.97  
حنان محمد مطلق مرزوق 70.07  
حنني عالوي صبيح 79.08  
خلود خالد شمروخ العازمي 84.92  
خلود خالد مهدي العجمي 87.71  
دانة عبدالوهاب عبداالمير احلداد 87.01  
دالل شعبان حبيب غلوم 71.69  
دالل محمد الياس عبدالقادر شاداد 87.93  
دهيمه صالح بداح العازمي 80.88  
رؤي خالد رفيق عبدالقادر 68.83  
رتاج عبدالكرمي ظاهر السعدون 72.93  
روان طالل نواف الشمري 63.83  
روان عادل موسى ابو ذياب 88.24  
رمي عالوي صبيح 70.1  
رمي نادر سلطان الدبوس 61.55  
رميا خالد برهان الدين قادوس 63.33  
زهراء محمد مراد ديناربر 60.87  
زهرة محمد أحمد العصفور 77.25  
زهرة صادق خليل بو حمد 85.08  
زينب عتيوي حبيب الرشيدي 68.17  
سارة راشد بخيت املري 87.5  
سارة رفاعي مطلق العازمي 92.58  
سارة علي عبدالهادي العجمي 67.52  
سارة فهيد محمد ركيان العجمي 81.05  
سامية ناصر مبارك الهاجري 88.75  
سعاد ناصر مرزوق العتيبي 85.25  
سعاد خضير اعبيد 87.17  
سميه مسعد طالب احلربي 98.17  
سندس سامي الشوالى 76.18  
شريفة عيد محمد العازمي 94.25  
شفيه محمد دغش العجمي 90.5  
شمايل حسني اسود احلروبى 60.69  
شيخة خالد منصور العجمي 86.09  
شيخة فيصل محمد العتيبي 93.41  
شيماء حمد نايف عفات 80.19  
شيماء مبارك محمد العجمي 88.92  
صافيه محمد علي املري 80.18  
صفيه محمد أحمد حسن 81.92  
عهد حامد حمد الشمالن 87.34  
غال محمد بداح العجمي 95.62  
فاطمة اليج شافي العنزي 89.25  
فاطمة مفرح قطيمان السبيعي 91.37  
فاطمة جاسم أحمد شهاب 94.67  
فاطمة زويد عبداهلل دايخ 85.1  
فاطمة فيصل علي العجمي 93.05  
فاطمة مبرك خصيوى العازمي 89.87  
فاطمة مصطفى أحمد جعفر 91.29  
فاطمة مناور علي الشمري 87.41  
فجر نادر جاسم العنزي 90.62  
فوزية جدعان مظهور هويت 86.18  
كرميه صبر شنات الشمري 89.58  
لطيفة فالح عبداهلل العازمي 82.08  
مليس سالم محمد الفرج 78.68  
لوران حمد عايد الشمري 94.64  
لولوة علي راشد العجمي 96.42  
ليلى سعيد عبداهلل آل سالم 96.25  
مرمي حمد فهد العازمي 74.75  
معالي علي عوض املطيري 62.33  
منال رثوع عازم العنزي 98.17  
منال فهد سالم العازمي 87.71  
منال نور أحمد شاه 77.02  
مها عبداهلل حسني الهاجري 74.51  
مها علي خليفة العازمي 90.42  
ميثاء منصور ناصر سالم الهاجري 82.38  
جنالء عبداملانع غريب العجمي 86.6  
جنالء علي سعيد العجمي 77.49  
ندى حسان امللوح 86.79  
نوال مطلوب خلف الشمري 80.42  
نورة محمد فراج العجمي 95  
نورة ناصر مجبل الهيلة 92.5  
نورة نايف حمد 86.69  
نوف سالم عبدالهادي احلشار 80.2  

نوف فهد عياد الشمري 89.85  
نوف هالل بخيت العجمي 87.03  
نوير عوض راشد عوينان 95.25  
هديل شاكر ماطر الشمري 90.08  
هناء عبداهلل صالح العريض 87.17  
هنادي سعود طلق العازمي 77.42  
هند عبداحملسن مسفر العجمي 88.67  
هيا راكان صاهود الشمري 59.61  
هيفاء فارس هادي العجمي 87.92  
هيفاء فراج عسكر املطيري 85.69  
ورده قربان زرتاج قبجاق 90.17  
ياسمني  عباس مهدي الشمري 91.58  
ياسمني عبدالناصر مير افضل محمد 75  

 مركز العدان الثانوي نساء 

أزهار حسني سالم 81.32  
أماني محمد عثمان ابو الذهب عثمان 74.86  
أمل محمد جاسم خلف 83.42  
احالم محمد منوخ املطيري 79.75  
اريج حمود ضعيف صحن الشمري 81.95  
الهنوف محمد نايف العنزي 82.91  
إميان سلمان راشد البطحاني 90.21  
إميان مجبل عبداهلل سلطان اجلدعي 97.83  
بشاير حميدي حامد شداد العازمي 89.58  
بشاير سلمان راشد البطحاني 83.92  
بشاير محمد نايف الهاجري 70.74  
بشاير ناصر كميهان الدوسري 91.67  
جمانة حميد ناجي القالف 91.46  
جنان محمود يوسف 93.17  
حصة مسفر سعود العجمي 77.78  
خلود مصبح مطلق العازمي 88.63  
خوله جاسم محمد الكندري 83.78  
دانا نايف رويبح الرشيدي 80.18  
دوستان محمود كرميه 93.58  
رتاج جاسم محمد سويدان 70.58  
رغد محيل إبراهيم العتيبي 75.34  
رقية محمد علي الشطي 73.13  
رهف عبداهلل الصديق العجمي 68.74  
روان عبدالعزيز خليفة املجادي 75.41  
زينب حمد عبدالرضا بوحمد 78.63  
زينب عبداالمير عبدالصمد نقى 95.33  
سارة شالح محماس خالد العتيبي 98.08  
سارة عبدالعزيز أحمد الكندري 92.24  
سارة خالد محمد بندر 89.42  
سلمي محمد فالح العجمي 96.08  
شريفة عبداهلل سالم األحمد 83.49  
شوق علي دغيم العازمي 78.27  
شيخة محمد حمد فرج 77.95  
شيماء سلطان محمد سلطان بورسلي 73.16  
طيبة محمد نفل العجمي 80.45  
عالية عثمان جامع علي 76.96  
عذراء كاظم يوسف عبداهلل 93.25  
عمره خرصان محمد العجمي 90  
عواطف بندر سهيل العتيبي 89.58  
عيدة وسام مبارك العازمي 76.9  
غصنة حبيجان حمد فهاد 93.5  
غنيمة جاسم محمد البركة 83.54  
غيداء عبداهلل إبراهيم احلبيل 69.57  
فاطمة ظاهر إبراهيم العتيبي 78.16  
فاطمة فالح فدعوس عبار العجمي 87.12  
جلني محمود يوسف 92.06  
لطيفة عبداهلل حسن العجمي 74.25  
لينا حسن صالح العجمي 90.85  
مرمي كاظم كنعاني زادكان 90  
مرمي سليم إبراهيم العتيبي 79.24  
مرمي فالح ناهض العتيبي 86.13  
مشاعل صباح مزعل العنزي 93.92  
منيرة نايف مبارك العازمي 81.44  
مها حمود جعيالن الفضلي 79.59  
مها ممدوح تركي العنزي 91.83  
موضي بليل خلف العتيبي 73.88  
نعمة محمد فالح العجمي 94.5  
نوال عوفي مجبل هويدي 78.75  
نوال ناصر سعد الرشيدي 79.26  
هاجر احسان عبدالكرمي عبدالكرمي 77.1  
هاجر عايض حمد العازمي 74.95  
هبة ظاهر عيد عباس 88.83  
هيا طالل محمد العجمي 80.49  
هيا يعقوب يوسف احلنيان 83.67  
وجدان صبحى مصطفى أحمد 77.5  
وجدان يوسف مالوش 69.09  
وفاء جاسم محمد أحمد حسن الكندري 92.75  

 مركز الواحة الثانوي رجال 

أحمد محمد راضي اجلميلي 86.73  
أحمد منيف عيادة مناع 80.8  
أحمد نواف صالح العنزي 69.75  
إبراهيم سلمان محمد الرويعي 70.36  
إبراهيم يوسف عبداللطيف الضفيري 76.54  
أحمد سعود جحيل اخلالدي 84.52  
أحمد سعود عبداملنعم الشمري 70.81  
بشار حسني محمد املياح 82.09  
بندر خليف نزال العنزي 96.69  
بندر علي عيد القحص العنزي 77.58  
بندر غازي عوض احلربي 76.76  
بندر محمد رسمان مبارك 80.76  
بندر هذال طايس الشمري 85.48  
تركي هميم محمد الظفيري 89.17  
ثامر فالح ثامر الشمري 75.86  
جراح عطروز سعود عطا اهلل 73.02  
حسن عادل حامد العنزي 68.61  
حسن علي صياح عبيد 84.99  
حمد رمضان سعود النومس 78.23  
حمد علي محمد فرحان 75.96  
حمدان مساعد سعود جريد 73.11  
حمود ناصر حمد العجمي 83.41  
خالد راهي منشر الشمري 79.25  
خالد ضيف اهلل سميان البذالي 96.83  
خالد غنيم رشيد الصلبي 84.29  
خالد منصور محمد القحطاني 81.85  
خليفة خلف عسل بدر 82.65  
راشد شباب الفي الشمالى 90.92  
رجا محمد عوض املطيري 84.56  
رومي دغيم زويحيف الظفيري 90.43  
سرحان بدر سرحان هادي 81.09  
سعد حمدان نزال العازمي 76.76  
سعد زيد راكان خليفة 79.37  
سعد سفر محمد املطيري 68.37  
سعد مسلم عيد العنزي 83.38  
سعود عبدالعزيز براز مسعود 69.92  
سلطان أحمد علي العنزي 73.51  
سلطان خالد هليل احلربي 85.7  
سلطان زيد سرحان العنزي 84.98  
سلطان ماجد مسفر العبدلي 82.7  
ضاري خلف هويدي ناشي العصيمي 91.27  
ضاري سالم راضي احلربي 79.77  
ضاري عادل حامد العنزي 78.54  
طالل دريدح صفوق العنزي 87.11  
طالل علي عطااهلل الصلبي 88.68  
طالل فهد سالم العنزي 70.71  
عادل دليل شامان جزاع 90.81  
عادل قعيد عبيد الشمري 84.61  
عايد فايز راشد الظفيري 83.08  
عبدالرحمن خالد عزران الظفيري 69.58  
عبدالرحمن هاني أحمد احلريجي 64.07  

عبدالعزيز فهد شباب املطيري 73.3  
عبدالعزيز مصلح جلوي العنزي 87.84  
عبداللطيف فهد هليل العنزي 91.42  
عبداهلل أحمد طليحان احلربي 76.28  
عبداهلل محمد ياسر شايع 92.49  
عبداهلل منيف فرج الشمري 91.58  
عبدالرحمن تركي مزيد ضاحي 87.24  
عبدالرحمن جبران حمود العجمي 86.55  
عبدالرحمن حمد عبدالرحمن العنزي 82.78  
عبدالعزيز سعود فهد الرشيدي 91.83  
عبدالعزيز فرحان غاطى الرشيدي 95.17  
عبدالعزيز محمد عبيد العجمي 74.09  
عبدالعزيز محمد عطااهلل السليماني 79.99  
عبداهلل ناصر عبداهلل العالطي 88.03  
عبداحملسن نايف حمدان الشمري 67.46  
عبدالهادي محمد عبداهلل العجمي 88.92  
عدنان محمد فارس العنزي 90.41  
علي حمدان علي العنزي 86.31  
علي سعد لهمود الشمري 84.88  
عمر ناصر بدر املطيري 87  
عواد يوسف عواد العازمي 79.23  
عوض مطر عواض العنزي 91.75  
عيد محمد راضي اجلميلي 87.76  
عيسي الهيلم زبار الظفيري 83.25  
غنيم سالم غنيم الصلبي 84.63  
فايز مطر خلف الظفيري 92.75  
فالح سعود هدمول الرشيدي 88.25  
فهاد عبداهلل مدلول الظفيري 95.77  
فهد إبراهيم شنبار مضحي 92.95  
فهد إبراهيم لطيف الظفيري 68.7  
فهد جابر راشد سهو 89.76  
فهد حمد عطية الشمري 75.95  
فهد راكان كايد احلسيني 82.41  
فهد صياح نافل العازمي 80.25  
فهد عبداهلل ظويهر الرشيدي 75.62  
فهد محسن رويتع الشمري 73.44  
فهد مشعل ناصر اجلليدان الشمري 97.58  
فهد هادي ناصر القحطاني 79.1  
فهيد فالح شافي العجمي 77.57  
فواز ذياب سرحان الظفيري 80.35  
فواز صالح منصور الهاجري 78.51  
فيصل باتل نافل العازمي 78.83  
فيصل حامد ريكان الظفيري 89.53  
فيصل هادي فيصل هادي 88.7  
كسار حمد عبيد السالم 86.71  
مبارك مشعل عودة العنزي 87.25  
مبارك ايدمي حسن ربح 79.73  
مبارك جابر رمضان الظفيري 79.87  
مبارك حمد غالب العنزي 87.89  
مبارك فرحان شحاذه عجيل 88  
محمد كامل رخيص محارب 87.52  
محمد نادر عايض العجمي 88.85  
محمد حبيب حمود البناقى 78.73  
محمد حمد عبدالرحمن العنزي 80.59  
محمد حمود إبراهيم اللميع العنزي 84.35  
محمد حييان سالم العازمي 84.65  
محمد خضر محمد املطيري 86.11  
محمد خليف شالل الشمري 82.81  
محمد رشيد مبارك محمد 80.6  
محمد سعيدي حمدان احلريجي 79.38  
محمد صباح صافي عبد81.08  
محمد عبدالعزيز غازي الرشيدي 85.83  
محمد عراك وبدان براك السعدون 85.4  
محمد فالح محسن العجمي 88.47  
محمد فهاد مانع العجمي 91.67  
محمد فيصل محمد دريس 83.66  
محمد فيصل محمد محمود 87.02  
محمد مبارك جمعان العيباني 78.51  
محمد مبارك عامر العجمي 86.58  
محمد محسن هويدي البذالي 89.33  
محمد ناصر مبارك العجمي 81.23  
محمد نايف كرمي الظفيري 87.19  
مشاري بدران تركي نعمان 89.34  
مشاري عواد صحن املطيري 90.75  
مشاري محمد رومي احلريجي 90.45  
مشعان رضاء شنني العنزي 95.33  
مشعل محمد مانع احلسيني 91.67  
مشعل مرفوع دعسان الفضلي 84.87  
مطلق عبدالرحمن طاحوس العتيبي 69.5  
معيض شهاب معيض العازمي 78.77  
مقرن عبدالرحمن ناصر املطيري 85.67  
ناصر سليم هزاع العنزي 93.87  
ناصر مبارك سعيد الشهري 88.49  
نايف خلف حمدان احلريجي 86.25  
نايف ناصر نواف تركي 81.89  
نواف جاعد خضر املطيري 86.5  
نواف صاهود شقير املطيري 83.13  
نواف عبداهلل حمود جابر 78.25  
نواف علي مدلول عواد 79.75  
هادي مطر فداغ الشمري 84.43  
يعقوب يوسف عبدالرحمن علي 75.26  
يوسف بخيت مدلول فزع 88.7  
يوسف بدر حسن الظفيري 73.95  
يوسف حسن حسن السيد 81.87  
يوسف نيف حمد العنزي 82.15  
يونس حسني عايد محسن 88.5  

 مركز ام احلكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 

أماني فهد اديغم الرشيدي 81.54  
إسراء يعقوب يوسف محمد 76.39  
الهنوف ضيف اهلل صالح املطيري 74.5  
انوار عيد صبيح الشمري 86.86  
إميان حمود نادر الشمري 97.25  
بدرية فالح عبداهلل العجمي 83.99  
بشاير عبداهلل عريفى طاهر 94.83  
حصة مرزوق سعيد مبارك 84.46  
خديجة خزعل موذن مهنا 97.33  
خديجة جاسم محمد يوسف 69.49  
خديجة كرمي عبدمشاري 70.11  
دالل جابر موءذن مهنا 89.42  
دالل حمد شافي الشمري 88  
دالل مهنا ناجي الرشيدي 84.17  
روان محمد إبراهيم العنزي 81.17  
رمي قويعان ضويحي املطيري 82.62  
زينب عبدالرضا إبراهيم البلوشي 85.9  
زينب عواد راضي علي 82.01  
زينب محمود غافل عبيد 71.15  
زينب وليد حاجي الفيلكاوي 71.04  
زينه معاود شامان العضيله املطيري 84.95  
سارة حسني أحمد كنكونى 80.68  
سارة سعد فيحان الديحاني 84.5  
سارة غازي حمود الرشيدي 84.3  
سارة الفي مطرف املطيري 86.85  
سارة مرداس مطر املطيري 92.5  
سارة ناصر راشد السبيعي 95.83  
شروق حسني علي الفضلي 88.31  
شريفة محمد صنيتان املطيري 88.66  
شموس عامر عايض املطيري 86.33  
شهد عبدالرحمن عبدالعزيز العمران 83.6  
شيخة ناصر الزم علي 92.28  
صيتة شيح عواد الراشد 82.92  
ضحي حمد ضاحي مطير 77.5  
عبله سعيد شبيب الرشيدي 85.08  
عذاري ثامر إبراهيم اجلرباء 71.75  
عذاري طالل العالو 77.87  
عزيزة مطلق محمد املطيري 94.58  

عيدة سعود سعد ابوهدلك 76.08  
غالية حمد جلدو العنزي 87.47  
فاطمة حمد خلف املطيري 90.95  
فاطمة خالد مفلح الرشيدي 82.5  
فايزة عظيم حيدري 75.92  
فجر محمد مانع العجمي 70.13  
في بدر عيد الهبله 88.18  
لطيفة أحمد عبدالرحيم الكندري 91.42  
ليلى جابر زغير ساجت 76.42  
مراحب مريف صالح الرشيدي 97.67  
مرمي حمد علي جابر 73.7  
مشاعل مهدي معتق الرشيدي 63.81  
مشاعل مهيدي عوينان العنزي 97.08  
مطاف ربح كرمي مانع 98  
مالك حسان العويص 86.65  
منار عبداهلل محمد العنزي 68.17  
منى محسن ماجد الرشيدي 80.83  
موضي خلف سعد املطيري 78.42  
موضي ماجد دحيم املطيري 89.27  
مويضي علي قنيفذ املطيري 87.05  
مى فهد فالح بن شوق 94.58  
نوف جابر موذن مهنا 95.08  
هبة محمد إبراهيم العنزي 75.95  
هديل خلف سويد العنزي 90.67  
هديل عايش شالش العنزي 78.14  
وفاء صنيتان الفي الشمري 83.08  
ياسمني تركي فيحان العتيبي 64.9  

 مركز ام عامر االنصارية الثانوي 

ابتهال محمد داغش 97.75  
أسماء بشير طعمة اخلالدي 71.25  
أسماء سعد محمد احلربي 79.67  
أفراح سالم عبيد املطيري 86.03  
أفراح علي ماطر العازمي 98.58  
اجلازي مفلح ضاحي الرشيدي 86.08  
اجلوري محمد بداح املشعان 78.09  
العنود زيد محسن الدوسري 97.42  
العنود مصبح براك العجمي 82.34  
امل علي محمد العتيبي 90.53  
آمنة سعد احلمد 66.54  
إميان محمد العبداهلل 72.88  
بتول فاضل أحمد حسني كمال 84.42  
بدور جواد حميد عبداهلل 97.75  
بيبى خضر محمد علي 67.2  
تهاني مفلح عبداهلل املطيري 93.33  
جواهر فواز السعود 98.08  
حسناء أحمد محمد شمس الدين 77.75  
حنان حسن نظر محمد 80.14  
حنان صقر حجب العنزي 71.31  
حوراء جمال حسن محمد حيات 84.8  
ختام فرحان ايوب سناد 96.67  
دالل خلف عليان الرشيدي 82  
ديانا أحمد دغيم ظاهر 62.87  
رغد عبداهلل جابر مذعر الشمري 65.14  
رنده محسن محمد 83.86  
رهف مساعد مفرج العدواني 81.13  
روان عادل محمد علي حسن 90.05  
روان نايف شامان العازمي 82.05  
رمي عايد حابس املطيري 80.19  
رمي عصام علي قاسم 88.34  
رمي نايض ثاني الرشيدي 72.11  
زهرة عقاب هليل املطيري 71.33  
زينب عباس محمد مبارك 58.01  
سارا محسن عطا اهلل املطيري 69.9  
سارة بسام علي إبراهيم 75.92  
سارة عوض مزيد املطيري 78.61  
سارة ناصر سالم الغريبه 84.26  
شروق حميد املصيطف 73.22  
شمايل فيصل محمد دريس 82.92  
شوق زاحم فواز طخاخ العنزي 92.33  
صباح مناحي بادي عطشان 88.33  
طيبة نبيل عيسى عبداهلل 92.14  
عائشة عبداهلل سالم الرشيدي 87.72  
عنود تركي حبيب الفضلي 86.72  
عهد مبارك مسلم الراجحي 68.37  
غدير فهيد حمود الرشيدي 94.17  
فاطمة صقر جعيثن املطيري 95.67  
فاطمة علي عبداحملسن املري 89.42  
فاطمة محمد عبداهلل مرزوق الهاجري 83.33  
فاطمة حامد مرزوق الرشيدي 69.36  
فاطمة حمد كرمي 80.52  
فايزة سالم عايض الوهيدة 80.22  
كوثر عقاب حمود حمدان 92.95  
لطيفة محمد خزعل صحن 96.25  
ليالى مرزوق مرجان املطيري 91.03  
مرمي جاسم العبيد احلمود 83.05  
مرمي حامد مرزوق بن صبح الرشيدي 77.98  
مرمي عبدمزعل الشمري 96.33  
مرمي فيصل نوري الدليمي 77.23  
مشاعل راشد علي اجلشعم 89.36  
مشاعل منصور سليمان الرشيدي 92.58  
معالي مخلف مصحب الظفيري 77.58  
منار حسني علي املطيري 82.06  
منال عيادة طعيسان العنزي 88.25  
منى علي اجلربوع 88.83  
منى عيسى أحمد الزاير 73.62  
مها حمد محمد السكران 92  
مها سالم ناصر املطيري 81  
مها صنيتان سلطان الديحاني 71.25  
موضي سعود عبيد املطيري 91.42  
موضي علي سعود العرادة 92  
نادية بداح صالح العتيبي 86.57  
نرجس خليل موسى عبداهلل 91.31  
نرميان عمر عبدالرحيم احلارون 93.75  
نها نوري عبدالرزاق الدليمي 98  
نورة جابر عامر املري 86.07  
نورة عبداهلل عايز املطيري 92.08  
نورة منصور فرج السيحاني 80.83  
نوف أحمد مرشد الرشيدي 83.79  
نوف حسيكان قنهوش العنزي 78.18  
نوف مثال شجاع املطيري 89.58  
نوف ملفي عايد الرشيدي 86.02  
هاله هايس النايف 96.98  
هبة خليف حمادة 74.93  
هند جاسم حفاش العبيد 80.46  
هند سعد زايد املطيري 87.5  
هند عبيان عيد الرشيدي 90.73  
ياسمني عواد خلف عبداهلل 88.33  

 مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال 

أحمد حسن عرد حسن 85.16  
أحمد قاسم ضمد ضالل 83.17  
أحمد محمد البرك 72.62  
أسامة حامد غافل خلف 92.19  
إبراهيم فالح حبيب غافل 88.03  
أحمد عبدالرؤوف السعدي 94.67  
أحمد عبداهلل سمار الرشيدي 85.17  
أسامة جواد حسن راشد 75.65  
بدر قبالن محمد العصيمي 86.55  
بندر شبيب مقبل املطيري 91.16  
بندر صويان الفي الظفيري 75.08  
جراح سعد فايز الرشيدي 81.94  
حسن إبراهيم برخان 77.78  
حسني عبود شويل ناصر 82.68  
حسني علي ممدوح العنزي 72.05  

حسني ملفي مضحي الشمري 87.44  
حمد أحمد خليف العنزي 82.49  
حمد سالم مطر الرشيدي 88.58  
حمد محمد جحيل فرحان 87.22  
خالد رمضان محمد مبارك 98.42  
خالد فهد بدر العنزي 76.01  
خالد ماجد سلطان املطيري 85.57  
خالد محمد حمود بلعاس 77.16  
خالد محمد هجيج العنزي 70.61  
راغب صبحى حميد اسماعيل 73.55  
سالم بادي كسار العنزي 79.74  
سالم عبداهلل قعود الصليلي 77.67  
سلطان سعيد حامد احلزام 74.39  
سلمان مرفوع مشهور العنزي 76.84  
صالح عبدالعزيز محمد اخلالدي 79.5  
ضيدان حمد فرج سلمان دحيبش 85.74  
طالل رافع اعبيد املصيخ 83.85  
عادل حمود سحيل العنزي 75.71  
عبدالرحمن جدوع سلطان العنزي 80.93  
عبدالرحمن حسني عبداهلل املتروك 72.37  
عبدالرحمن خليف العنزي 76.5  
عبدالرحمن سعد محمد العنزي 90.08  
عبدالرحمن ممدوح حمدان العنزي 77.53  
عبدالعزيز مساعد مبارك البذالي 89.33  
عبدالعزيز محمد صالح زانان 84.64  
عبدالكرمي صقر حسن كطافه 89.66  
عبداهلل بايش عبداهلل الشمري 85.01  
عبداهلل جلوي كعيران الدملاني 88.74  
عبداهلل غازي هجيج الشمري 88.92  
عبداهلل مرزوق جابر املطيري 81.98  
عبدالوهاب ربيع محمد العنزي 69.16  
عبدالرحمن خالد مدعث شطب 82.6  
عبدالرحمن عبداحملسن حسن عجيل 81.23  
عبدالعزيز مساعد مضحى العنزي 80.67  
عبداهلل حربي بجاد احلربي 65.96  
عبداهلل حسن عطشان جابر 80.23  
عبداهلل زبن عايش احلربي 82.14  
عبداهلل عبداللطيف جواد شنان 80.1  
عبداحملسن عويد عودة الشمري 84.54  
عبدالهادي فرحان رباح الرشيدي 82.75  
علي خالد ناصر صالح مزعل 63.32  
علي عبدالعزيز حمود اجليران 75.56  
علي عبداهلل مذكر الهاجري 70.59  
علي عبداللطيف رمثان دواس 75.52  
علي ملوح هزاع العنزي 80.83  
فارس يوسف عبدالهادي منصور 88.21  
فهد راشد محمد الهاجري 79.9  
فهد عيد دبيس الرشيدي 73.53  
فهد مرزوق ثامر الفضلي 73.09  
فواز هليل طارش زعال العنزي 79.83  
فيصل زيد نزال الصليلي 83.17  
الفي ذباح مرفوع زغير الشمري 76.83  
ماجد مضحي ساير العنزي 88.57  
مبارك طالب حمد الشمري 71.58  
محمد عايد حسن الظفيري 80.42  
محمد تركي عشوان العنزي 75.05  
محمد حمود عبيد الشمري 83.84  
محمد سلمان هادي الرشيدي 82.28  
محمد صالح عودة البناقي 77.46  
محمد عبدالعزيز محمد اخلالدي 82.33  
محمد غازي عبداهلل محمد 87.92  
محمد غافل نصار كايد 81.26  
محمد غزاي نور املطيري 80.29  
محمد كامل عجاج العنزي 79.3  
مساعد راشد خلف جراح 89.82  
مشاري محسن رديني الشمري 90.67  
مشعل سند فالح سند الفعر 83.75  
مشعل نواف مشعل العتيبي 88.48  
ناصر بدر سفاح الصليلي 81.09  
يوسف خليفة فياض الشمري 86.07  
يوسف صالح مهدي خضر 88.67  
يوسف علي شيخي الفضلي 97.08  
يوسف وائل إبراهيم صالح 87.77  

 مركز جابر العلي الصباح الثانوي رجال 

أحمد جاسم محمد بومجداد 60.28  
أحمد جمعان فهد العازمي 57.55  
أحمد خالد أحمد سالمة 90.6  
أحمد سعود الدباغ العازمي 72.65  
أحمد محمد أحمد الشطي 68.25  
الشيخ صباح فهد صباح الصباح 71.42  
جاسم محمد عبيد املطيري 70.33  
حسن فاضل عبداالمير محمد 76.2  
حسني جاسم محمد بومجداد 65.4  
حسني ضيف اهلل فريح الرشيدي 70.42  
حمد محمد حمد السكران 59.81  
حمود سعد شاكر السبيعي 84.28  
خالد عبداللطيف ثقيل الشمري 72.85  
زايد عايض مبارك العازمي 73.97  
سالم عبداهلل مبارك العازمي 76.72  
سعد خالد سعد العنزي 74.69  
سلطان علي رغيان الشريع 82.75  
ضاري عبداهلل هلوه العازمي 64.93  
عامر رجعان عامر سحلول 63.03  
عبدالرحمن علي حسن العجمي 73.06  
فيصل أحمد مخلف سالمة 90.42  
فيصل عبداهلل مبارك الكدادى 65.27  
محمد حمد حسني العازمي 76.9  
محمد علي ردن اخلالدي 68.4  
محمد فهد محمد العازمي 75.27  
محمد مشعان مجبل العازمي 81.57  
محمد مشعل علي محمد 80.12  
محمد معلي فهيد املطيري 75.55  
مرزوق رجاء مرزوق العازمي 67.78  
مرعى شامان الزين 91.25  
مشعل حسني دخيل العازمي 70.49  
مشعل صالح خلف سالمة 78.33  
مشعل مجبل صالح العازمي 72.06  
مطلق هادي فرحان العجمي 89.67  
ناصر محسن عايض العجمي 69.27  

 مركز جليب الشيوخ الثانوي رجال 

إبراهيم خضر مطشر طالل 95.75  
إبراهيم خليل إبراهيم الظفيري 84.15  
أحمد حمد العبداخلضر 91.08  
أحمد خلف املتونى 86.27  
أحمد دغيم عوض ظاهر 85.58  
أحمد عبداهلل فالح عرادة 87.97  
أحمد علي محمد جمعة 86.32  
أحمد مبارك مبارك صالح الرشيدي 86.75  
أحمد محمد عبداهلل العنزي 86.97  
امين عبداهلل العبدالرزاق 83.95  
ايوب محمد نهار ظاهر 94.42  
بداح سالم راشد الدوسري 91  
بدر مجالد ساير الظفيري 92.25  
برجس علي محمد ثامر الراجحي 82.49  
بندر ماجد بندر املطيري 84.11  
تركي سالم محمد 82.2  
ثامر فهد خلف املطيري 84.33  
جابر فهد عبداجلبار جمال 87.72  
جاسم سالم محمد مردود 89.42  
جمال محمد اخلاطر 82.18  
حسن أحمد حسن احلربي 87.27  
حسن محمد حسني املطيري 86.29  
حسن مسعود علي املطيري 90.17  
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حسني بدر ناصر امير 85.62  
حسني علي حسني املطيري 90.89  
حمد سالم محمد املاضي 92.34  
حمد محمد عباس محمد قاسم 87.52  
خالد نايف مسعد املطيري 94.83  
خالد راضي رهيف العجمي 81.75  
خالد زيد تايه عودة 94.67  
خالد فواز خماط هزاع 87.29  
خالد محمد مرضى العازمي 88.76  
خالد مشاري مبارك الرشيدي 94  
خالد يوسف عبداهلل املطيري 87.65  
خليفة كامل خليفة الشمري 85.76  
راشد عبدالرحمن راشد العتيبي 87.1  
زيد فهد عبداهلل مسيلم 96  
زيدان محمد اجلربوع 87.12  
سطام عايض طعيسان املطيري 92.68  
سعد سعد رفاعي العازمي 95.75  
سعد فالح خصيوى العتيبي 92.2  
سعد فهيد شريد الديحاني 96.92  
سعد مساعد االحول 92.74  
سعود رفاعي حايف الهزاع 89.46  
سعود عبدالعزيز راشد املجاوب 88.78  
سعود ناصر طامي املطيري 94.19  
سلطان سالم عيد الرشيدي 94.25  
سلطان عقاب غازي عقاب املطيري 90.39  
سلمان حمود محمد العازمي 90.88  
سليمان حمود سليمان الطريفي 90.4  
سليمان عودة سليمان عشان 87.42  
شامي خالد شامي الهاجري 83.95  
شبيب الفي شبيب املطيري 94.92  
صالح خالد ثويني فرحان 90.22  
صالح سالم خلف العنزي 86.08  
ضاري سلمان خالد العازمي 86.17  
ضاري عبدالسالم عليان احلربي 90.56  
عادل محمد عبداهلل اليونس 90.64  
عبدالرحمن سعود هزاع املطيري 82.56  
عبدالعزيز سعود هزاع املطيري 91.64  
عبداهلل جابر محمد حمد 91.65  
عبداهلل طالب محمد صاحي 97.17  
عبداهلل محمد خلف العنيزى 87.77  
عبداهلل ناصر سرحان الشمري 98.42  
عبدالهادي زعل دغمى الرشيدي 92.75  
عبدالوهاب محمد جبري صالح 88.41  
عبدالرحمن علي شداد خالد احلربي 85.22  
عبدالعزيز عليان محمد اخللف 89.32  
عبدالعزيز محمد جبري صالح 84.93  
عبداهلل خالد نزال مانع 90.76  

عبداهلل سعود عبداهلل حسني املطيري 97.67  
عبداهلل فواز حنيف املطيري 91.55  
عذبي ناجي علي السيار 96.92  
عطااهلل فرحان هندى العنزي 91.13  
علي حسن العبداحمليمد العيسى 91.95  
علي حسني فياض العلي 89.9  
علي حميد حمد 93.11  
علي سعد مسير موازي شالقه 88.88  
علي فاضل أحمد كمال 87.23  
علي فايز حمد الرشيدي 91.48  
علي محمد مرضي العازمي 87.74  
عمر ثامر محمد حمد 89.04  
عيسى اشنيف حامد رخيص الشمري 88.17  
عيسى سعد مطر عواد 93.56  
عيسى هويدي فالح الرشيدي 92.64  
غازي فيصل جعدان العتيبي 90.02  
غنام أحمد مبارك العازمي 91.07  
فايز أحمد سعد الصنوين 91.07  
فايز فهاد فهد املطيري 91.17  
فالح بدر ظاهر عبيد 91.26  
فهد ابداح حسن بداح املطيري 94  
فهد أحمد محمد حمد 87.86  
فهد حربي هالل صلبوخ 87.88  
فهد خليل ريكان محمد 91.9  
فهد سعد فرج محمد السويد 84.85  
فهد عبدالرحمن احلميدي املطيري 88.58  
فهد عبداهلل عبدالكرمي الهتيل 89.95  
فهد مهدي عيد عسكر الرشيدي 94.5  
فواز بداح حسن املطيري 93.61  
فيصل ضيف اهلل مطلق املطيري 85.28  
ماجد حمد حامد العازمي 91.08  
ماجد عماش العلي الفريح 92.86  
مبارك علي مبارك العازمي 86.07  
مبارك مليس صالح مليس 91.2  
محمد جاسم اجلليدان 88.51  
محمد جاسم محمد العنزي 91.06  
محمد حمد منصور محمد 89.11  
محمد خلف عودة مطير 88.91  
محمد شريف جبر ليلو 88.48  
محمد عبدالرحمن محمد الهاجري 91.07  
محمد عبدالعزيز سعود العبدلي 88.36  
محمد عبداهلل عبدالرحمن املطيري 96.92  
محمد عبداهلل محمد حمد 85.5  
محمد عبدالوهاب أحمد الدشتى 91.26  
محمد عذال الدبالن 90.63  
محمد فهد خلف املطيري 88.54  
محمود جاسم العطيوى 91.22  

مساعد جابر مؤذن مهنا 96.42  
مشاري محمد عبدالهادي املطيري 94.35  
مشاري يوسف نايف عيد الديحاني 86.96  
مشعل طفيل محمد العازمي 94.48  
ناصر سالم محمد العنزي 90.95  
ناصر مزيد عيد سالم عويد الرشيدي 98  
نواف عبداهلل نصيف عبداهلل 95.08  
هذال شرجي محمد الراشد 91.37  
وليد خالد دغش املطيري 97.92  
وليد عبداللطيف شاكر أحمد 91.72  
يوسف عبدالرحمن حسن العتيبي 92.88  
يوسف مصلح محمد العنزي 89.01  

 مركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساء 

آيه خزعل عبدالصمد عبداهلل 91.46  
أبرار فرج سعيد قحمان 92.67  
إسراء عبدالستار عبداجلبار حسن 69.88  
إسراء محمد عبداهلل ايوب 85.61  
أسماء عبدالغني سعيد احلسن 88  
البندري بدر صالح الشمري 64.41  
العنود فخرى عودة غامن التميمي 67.47  
أمثال سعد محسن العنزي 81.25  
امل جاسم قاسم املطرود 78.15  
اوراد فيصل عبداهلل أحمد 84.3  
بدرية ناهض راشد املسعودى 81.05  
بدور ناصر مخمخم الرويعى 69.45  
بشاير إبراهيم علي الصايغ 69.33  
بشاير سمير أحمد القالف 83.69  
جنان عبداهلل عبدالعزيز السويلم 72.08  
حواء سعيد باروني بلوج 92.79  
حوراء ناصر خميس اخلميس 87.33  
خديجة عبدالعزيز معرفى 95.08  
خديجة جمعة محمد حسني 79.74  
خلود عبدالرحمن حسني السكونى 65.7  
دانة جمال محمود الكندري 78.85  
رجاء سالم االمعري 68.08  
روان بديوي 65.75  
ريتا استبان كويورك 70.99  
رمي حسن علي النكاس 64.85  
زهرة محمد جعفر مهدي 79.25  
زهور محمد عبداهلل العطار 69.78  
زينب سامي محمد الدبيان 75.84  
زينب محمد عبداهلل محمد 93.17  
سناء أحمد محمد القالف 69.72  
سهيلة حمود عبداهلل القالف 71.32  
سوسن محمود حسن عبداهلل 80.79  

شروق فايز مالك درباس 81.5  
شروق محمد سيد عبداهلل الرفاعي 85.79  
شيماء ناصر ظاهر الشمري 87.73  
صفيه فؤاد أحمد الصايغ 89.28  
عبير خالد مبارك سابج 69.17  
عبير فخري عودة غامن التميمي 70.32  
غالية عبدالعزيز علي السعد 87.67  
فاطمة توفيق خلف احلوطي 75.04  
فاطمة فاضل محمد الصراف 81.67  
فاطمة مبارك عبداهلل سعدون 72.95  
فاطمة محمد عبداهلل احلداد 88.78  
فاطمة وليد عبداهلل الدوسري 94.06  
فاطمة يوسف راشد املذن 94.74  
فتوح ناصر محمد عبداهلل عيسى 96.42  
فضة سالم مبارك التكروني 82.08  
فهيمة أحمد سبت احليدرى 93  
كوثر عيسى اسد حيدر 66.15  
لطيفة عبداهلل محمد العصفور 62.35  
لولوة اسعد محمد الفضلي 93.09  
مرح مهدي محمود البركات 92.25  
مرمي فرزت سلمان فقيه 79.94  
مرمي فؤاد جنم عبداهلل 84.52  
مرمي ناصر محمد اخلميس 71.41  
منال نايف غازي الرشيدي 94.67  
منى إبراهيم بالل اخلميس 74.33  
منيرة محمد يوسف الشالل 91.2  
مها توفيق أحمد اجلراح 98.33  
نرجس جمال محمود حسني 92.31  
نوال مروح فرحان العنزي 90.33  
نور محمود إبراهيم عرابي 76.94  
نورة ضاحي ونس الشمري 83.42  
نورة عبداهلل سالم بالل 76.89  
نوف محمد ظاهر الشمري 96.33  
نوف معتق جبان الصليلي 76.85  
هاجر خالد مال اهلل إبراهيم مال اهلل 87.98  
هاجر عباس خضر 89.42  
هاجر نوري ناصر عيدان 62.98  
هبة عبدالكرمي حجي املهدي 73.89  
هبة محمد محمد مندى حسن 87.48  
وله زهير علي النجار 79.32  

 مركز خالد بن سعيد الثانوي رجال 

أحمد عبداهلل عودة الشمري 88.01  
أحمد محمد حزول العنزي 87.65  
أنور حمدان عبدى العنزي 76.75  
إبراهيم عارف شتيوى ظاهر 86.69  

أحمد عبداهلل احلسني 81.99  
أحمد عيد سلطان شالش 84.12  
أحمد عيسى عاصي ذياب 88.06  
أحمد محمد مفضي الشمري 84.2  
أحمد نهار خلف املطيري 91.58  
انور الهيلم اسود عامر 87.3  
بدر أحمد سطيح الشمري 84.14  
بدر حامت اجلاسم املعضادي 84.83  
بدر زائد سعود الشمري 92.58  
بدر كاظم داوود حنظل 99.42  
بندر علي محسن شناوه 89.23  
ثامر أحمد طالع الشمري 79.82  
ثامر سالم مزعل الشمري 88.58  
ثامر فهد رفاعي املطيري 86.57  
ثامر الفي سعود الوليد 85  
حسن فالح حمد الشمري 87.09  
حسن نواف حسن الشمري 81.44  
حسني بدر حسني جازع 84.18  
حمد غازي شامى الظفيري 79.21  
حمد محمد خلف العنزي 80.74  
خالد ثويني حجر الشمري 86.07  
خالد راضي سنيد الشمري 90.64  
خالد رشدان راشد البذالي 81.76  
خالد فهد حامد الفضلي 83.27  
خالد محارب علي الشمري 91.58  
خالد محمد فرحان عبيد 80.98  
خالد مناور عجيل ظاهر 82.07  
سالم راكان جابر العجمي 86.17  
سالم فالح رحال محمد 85.42  
سالم محمد راضي الشمري 87.33  
ساير جدعان االسود عزاره 90.33  
سعد فهاد سعد العجمي 85.83  
سعد ناصر سعد العدواني 81.34  
سعود عناد سميحان نهار 82.4  
سعود غازي سعود الشمري 79.39  
سلطان سعد فهيد العجمي 80.74  
سلطان صالح طعمة الظاهر 84.03  
سلطان صقار خلف العنزي 85.29  
سلطان طخطيخ محمد العنزي 80.88  
ضاري سالمة ضحوي العنزي 72.5  
ضاري ماطر عقيل الظفيري 78.69  
طالل سعود ممدوح الشمري 78.2  
عادل عبيد محمد السعيدي 84.42  
عايد ماجد جهاد محسن 80.67  
عبدالرحمن حمد عقل الرويسان 71.17  
عبدالرحمن حمود محمد الشمري 81.96  
عبدالرحمن خالد محمد الفضلي 79.6  

عبدالرحمن سعد حمد اجلميلي 85.24  
عبدالرحمن محمد أسود العنزي 81.93  
عبدالرحمن محمد فراج الشمري 87.49  
عبدالعزيز أحمد عبيد السعيدي 87.13  
عبدالعزيز سالم فالح العنزي 76.33  
عبدالعزيز مجبل دليم املطيري 88.43  
عبدالعزيز منصور ميس نايف 82.77  
عبداللطيف راضي عطية العنزي 83.08  
عبداهلل خالد محمد املطيري 87.64  
عبداهلل سالم شباب الشمالي 87.47  
عبداهلل سعد نواف اخلالدي 90.49  
عبداهلل طعمة صالح العنزي 81.55  
عبداهلل طلب عيدان ناصر 80.82  
عبداهلل فيصل ناصر عودة 89.99  
عبداهلل محمد جربوع الشمري 85.37  
عبداحملسن محمد مطلق الرويعي 91.81  
عبدالرحمن حامت اجلاسم املعضادى 80.64  
عبدالعزيز جمعة علي العنزي 84.08  
عبدالعزيز ظاهر عقيل الشمري 79.23  
عبدالعزيز فواز فهد الشمري 81.93  
عبدالعزيز مناور هزاع املطيري 79.55  
عبداهلل إبراهيم سلطان سدران 82.07  
عبداهلل خالد اجلارى 88.15  
عبداهلل صالح محمد العجمي 87.97  
عبداهلل علي محمد العنزي 88.39  
عبداهلل كامل عبداهلل فرحان 86.12  
عبداهلل محمد أسود العنزي 88.54  
عبداهلل محمد مبارك ثويبت 93.14  
عبداهلل منذر نعمة العنزي 88.8  
عبدالوهاب خالد عبداللطيف السعيد 85.75  
عبدالوهاب سعود رباح العنزي 88.54  
عبدالوهاب ممدوح جزاع العنزي 84.07  
عبدالوهاب يوسف دحام منهى 94.36  
عبدان أحمد عبدان الدوسري 86.65  
عثمان فواز محمد السعيدي 83.43  
علي جدعان غنام العنزي 97.75  
علي حبيب حمود العنزي 91.82  
علي حمود علي محمد 93.82  
علي سعد راهى رشيد 82.37  
علي غالب حنيبل اخلالدي 97.58  
علي فاضل حمود راشد 84.16  
علي هاني علي املرشاد 84.06  
عمر تركي مصلح العنزي 90.42  
عمر خالد محمد الظفيري 95.92  
عمر عبداهلل ظاهر املطرفى 89.19  
عمر ناصر بارز الظفيري 76.48  
عيسى حمود سليمان الظفيري 86.83  

عيسى مسلم كمعان احلربي 88.61  
غازي منور مرضى الظفيري 89.67  
فالح عجمي فالح احلربي 89.98  
فهد جليعب فالح العنزي 87.87  
فهد حامد شقاحى السعيدي 91.25  
فهد حبيب غامن عبداهلل 88.36  
فهد حمد عقل الرويسان 86.69  
فهد شاهر سلمان العنزي 86.94  
فهد عبداهلل نهار العنزي 91.86  
فهد عويد صفوق العنزي 82.44  
فهد محمد جاسر سليمان 84.4  
فهد مخلف ضحوي الشمري 83.93  
فهد منصور جنيخان العجمي 78.17  
فهد وسمي مسلم الرشيدي 90.08  
فواز سامي سالمة العنزي 95.58  
فيصل غالي رحيم الشمري 84.96  
فيصل محمد عشوي فرج 86.29  
فيصل هادي مفظي بوظهير 91.89  
الفي سعد الفي الراجحي 89.67  
ماجد حماد حمدان علي دعيج 88.17  
ماجد عبيد سعد العنزي 87.87  
محمد حامد رعيد حسن 89.08  
محمد أحمد حمدان املطيري 95.58  
محمد أحمد زعال الضفيري 89.73  
محمد جاسر نايف الظفيري 85.51  
محمد جمعان محمد خلف 98.08  
محمد جميل ياسني ظاهر 92.07  
محمد عايد بشير حمود 95.83  
محمد عبدالرحمن العتيبي 87.29  
محمد عبداهلل صياح احلسيني 95.83  
محمد عبداهلل هادي العجمي 82.74  
محمد علي محمد املطيري 89.11  
محمد فهد محمد املالح العجمي 94.08  
محمد قبالن عوض الرشيدي 90.82  
محمد مطر رجاء اخلالدي 97.67  
محمد ناصر نايف العنزي 89.99  
محمد نصار فالح حسن الظفيري 90.8  
مخلد ثامر مخلد املطيري 89.52  
مساعد محمد خلف العنزي 89.65  
مشاري احلميدي حماد العجل 90.52  
مشاري سالم عودة الظفيري 91.55  
مشاري سالمة فالح العنزي 93.5  
مشعان بدر حسني العدواني 86.88  
مشعل سعود عودة الظفيري 94.91  
مشعل شافي فهد بوعجيم 90.06  
مشعل عبداهلل ساير احلربي 90.24  
مشعل علي عنبر املاجدي 92.92  

مشعل مزيد رحيل العنزي 87.18  
ملوح علي ملوح احلريجي 88.69  
منصور رعد عويد الرويلي 92.3  
ناصر راشد اذعار املطيري 93.77  
ناصر عيادة حبيب البناقى 85.6  
ناصر غازي مرضي العنزي 88.62  
ناصر محمد أسود العنزي 84.63  
ناصر مطلق رمثان الظفيري 95.93  
نايف حمود سليمان عايد 89.4  
نايف صالح حسني الهاجري 87.55  
نواف خلف جعيثن الشمري 90.92  
نواف علي مرزوق الظفيري 87.25  
نواف فايز كايد بنيه 98.75  
نواف مفرج حماد الشمري 89.33  
هادي عيد غامن رحيل 77.75  
وائل كرمي طباع طنيان 87.09  
يوسف أحمد األحمد 89.97  
يوسف عبداهلل راشد احلسيني 89.84  
يوسف مرضى حجي العنزي 91.44  

 مركز جليب الشيوخ الثانوي رجال 

أحمد سعد مسير شالقه 88.79  
أحمد عايض مرزوق البنيان 84.45  
أحمد فهد عبدالرحمن العبدلي 95.92  
أحمد مضحي دحام السويط 96.08  
أحمد ناصر صالح مزعل 99.08  
أحمد هادي مضحي العنزي 89.33  
إبراهيم سعد صيوان سلمان 91.61  
إبراهيم عبداهلل إبراهيم املسيعيد 91.62  
إبراهيم محمد عوض العنزي 88.47  
أحمد سليمان فهد الديحاني 95.83  
أحمد رجعان سعد املعوشرجي 96.75  
أحمد سعد عقاب الهاجري 88.76  
أحمد عبداهلل حمود املطيري 91.63  
أحمد عوض سمير املطيري 95.5  
أحمد فالح عوض الرشيدي 87.53  
باتل نايف مفلح بن شوق 86.6  
بدر بطيحان دغيم املطيري 83.68  
بدر حسني متعب املطيري 90.41  
بدر سعد جريش العدواني 86.29  
بدر مهدي صالح اجلدي 92.2  
بدر هيثم هاشم الكبسي 85.31  
براك أحمد خلف ضيدان الظفيري 94.75  
بشار عبداحلميد عيسى معرفى 87.93  
بندر الفي سمار فالح الرشيدي 88.74  
بندر مطر حبيب خليل 97.08  
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كلية إدارة األعمال في «AUM» حتصل 
AACSB على االعتماد األكادميي

«AUM» حتصل على ٥ جنوم
في تقييم QS Stars العاملي

حازت كلية إدارة األعمال في جامعة الشــرق 
األوسط األمريكية االعتماد األكادميي من الهيئة 
 (AACSB) الدولية لتطوير كليــات إدارة األعمال
العاملية. ويشمل هذا االعتماد كل برامج البكالوريوس 
التي تقدمهــا كلية إدارة األعمال في AUM وهي: 
بكالوريوس العلوم في احملاســبة وبكالوريوس 
العلوم في إدارة األعمال مع ٤ تخصصات: التمويل، 
التســويق، إدارة نظم املعلومات، وإدارة املوارد 

.(MBA) البشرية، باإلضافة إلى برنامج املاجستير في إدارة األعمال
إن اعتماد AACSB هو تأكيد على جودة التعليم في أي مؤسسة تعليمية متنح شهادات في مجال إدارة األعمال، 

.AACSB علما أن أقل من ٦٪ من كليات إدارة األعمال قد منحت اعتماد

جنحت AUM في احلصول على تقييم ٥ جنوم 
من مؤسسة (QS) Quacquarelli Symonds العاملية. 
كما منحت اجلامعة أيضا أعلى درجة تقييم من ٥ 
 ،Teaching جنوم في املعايير التالية: جودة التعليم
التطوير األكادميي Academic Development، الطابع 
العاملــي Internationalization، توظيف اخلريجني 
 Online التعليــم عبــر األونالين ،Employability
Learning، املرافق واخلدمات Facilities، وشمولية 

.Inclusiveness االهتمام بالطلبة

«AUM» ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ في
عام أكادميي مليء باإلجنازات العاملية

 Green Metric حتقق مركزًا مرموقًا في تصنيف «AUM»
العاملي لالستدامة البيئية والتنمية االجتماعية

لم يكن العام األكادميي ٢٠٢١/٢٠٢٠ في جامعة الشــرق األوسط األمريكية 

(AUM) كغيره من األعوام، فعلى الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي فرضتها 

الظروف الصحية الطارئة إال أنه كان استثنائيا ومثمرا ومليئا باإلجنازات.

وقد شــهد العام تطورات كبيرة على عدة أصعدة، شملت حتقيق املزيد من 

االعتمادات الدولية، التألق بالتقييمات والتصنيفات العاملية، وإحداث تأثير إيجابي 

من خالل املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة.

«AUM» األولى في الكويت
QS في تصنيف اجلامعات العاملي

 QS) - Quacquarelli Symonds) صنفت مؤسسة
العاملية جامعة الشــرق األوسط األمريكية ضمن 
أفضل اجلامعات في العالــم، حيث احتلت مركزا 
مرموقا في فئة ٧٥١-٨٠٠ وفقا لتصنيف اجلامعات 

.(٢٠٢٢ QS World) University Rankings العاملي

ويجعل هذا اإلجناز اجلديد AUM اجلامعة الرائدة 
فــي الكويــت و٣٣ عربيا ومن بــني أفضل ٣٪ من 
اجلامعات في العالم. كما يظهر هذا التصنيف أن 
AUM هي الوجهة األفضل للطالب الذين يبحثون 

عن جتربة تعليمية عاملية املستوى.

حصول تخصص الهندسة الكيميائية 
ABET على االعتماد الدولي

علــى صعيــد كلية 
الهندسة والتكنولوجيا، 
حاز برنامج بكالوريوس 
الكيميائيــة  الهندســة 
األكادميــي  االعتمــاد 
الدولي مــن قبل جلنة 
الهندســي  االعتمــاد 

 ،(ABET) التابعــة لهيئــة االعتمــاد األكادميي للهندســة والتكنولوجيــا (EAC)
والتي تعد اجلهة املعترف واملوثوق بها عامليا العتماد برامج الكليات واجلامعات 
في العلوم التطبيقية والعلوم الطبيعية واحلوســبة والهندسة والتكنولوجيا 
الهندســية. اجلدير بالذكر، أن برامج بكالوريوس هندســة الكمبيوتر، الهندسة 
الكهربائية، الهندسة امليكانيكية، والهندسة الصناعية، قد سبق أن حازت نفس 

.ABET االعتماد من

حققت AUM مركزا مرموقا على مستوى اجلامعات في الكويت، واملركز ٢٢ في العالم 
العربي، واملركز ٣٠٢ على مستوى العالم، وذلك في تصنيف اجلامعات اخلضراء العاملي 
«UI GreenMetric World University Rankings»، والذي شاركت فيه جامعات مختلفة من 

أكثر من ٨٤ دولة حول العالم.
ويعد تصنيف UI GreenMetric أحد أهم التصنيفات العاملية التي تقيم اهتمام اجلامعات 
بالقضايا املتعلقة بالتنمية االجتماعية واالســتدامة البيئية ومدى التزامها باملمارسات 

الصديقة للبيئة ونشر ثقافتها والوعي بها داخل احلرم اجلامعي واملجتمع.



بندر ناصر معود عباس 89.95  
تركي عبداهلل جدعان املطيري 88.69  
ثنيان رائد سلمان عودة الثنيان 86.63  
جابر سلطان مطشر الفضلي 95.83  
جابر غازي شاعى املطيري 86.19  
جابر مضحى دحام السويط الظفيري 90.62  
جراح زيد دغيم العميره 90.23  
جراح سالم صالح أحمد الدويسان 96.33  
جزاع فواز حنيف املطيري 88.24  
حامد زعل عايد الرشيدي 86.57  
حسن طفيل محمد الرشيدي 89.32  
حمد ضيف اهلل ياسني املطيري 90.85  
حمد نزال شحاذه الظفيري 86.89  
حمود شاهر حمود هاجد املسيلم 91.75  
حمود محسن سلمان الشمري 87.29  
حمود ناصر اربيج العتيبي 98.25  
خالد تركي جازي الرشيدي 89.56  
خالد خميس محمد إبراهيم 89.2  
خالد سعد عبداهلل السحيب 91.63  
خالد صالح غالب امليمونى 88.31  
خالد صالح محمد العمير 89.14  
خالد طالل جعيدان مرزوق 98.17  
خالد عوض سمير حامد املطيري 96.58  
خالد فارس سلمى الديحاني 90.5  
خالد فوزي مرزوق العدوان 88.59  
خالد مبارك مرزوق العيسى 92.84  
خالد مشرد سعود املطيري 95.01  
خالد نهار ناصر املطيري 95.5  
خالد ياسني حسني العنزي 89.04  
خلف سلطان حمود العيبان 86.89  
دحام شاهر محسن االصقه املطيري 95  
راشد أحمد حسني العنزي 88.67  
راشد حجاب جريوى احليان 89.28  
راشد عبداهلل محمد العا رضي 93.67  
رياض سعد محمد الدعاس 96.42  
زياد شليل فالح العتيبي 96.58  
زيد قصاب جريد الرشيدي 95.25  
سالم فالح مهنا الرشيدي 94.5  
ساير راشد ساير صغير 97.08  
سطام عبدالكرمي سطام العنزي 98.67  
سعد خالد محمد الهاجري 87.82  
سعد سويد نادر العجمي 91.11  
سعد الفي مجري الشعالني 89.68  
سعد محمد نايف مذري الشمري 96.5  
سعد ناصر راشد العبدلي 87.4  
سعدي جابر محمد السعيدي 89.3  
سعود حمد فهد املطيري 91.96  

سعود خالد سعود عايد عيد العازمي 96.25  
سعود خالد عبداهلل الهاجري 90.74  
سعود خلف زيد اجلباري 90.71  
سعود سعد محمد الديحاني 89.76  
سعود علي مطلق اجلويسرى 88.63  
سعود محمد عباد سوارج الرشيدي 93.7  
سعود ملفي سعود الرشيدي 88.36  
سلطان خالد حمود الديحاني 85.94  
سلطان دغيمان سلطان املطيري 88  
سلطان غريب فهد املطيري 89.68  
سلطان كمال حجاب العنزي 87.93  
سلطان مبارك هويدي محمد املطيري 86.56  
سلمان بدر عوض الدويخ 88.84  
سلمان فالح مخلد املطيري 89.36  
سليمان أحمد عباس العباسي 85.01  
سليمان ياسني عبدالرزاق الشمري 85.61  
سند منصور نهار العنزي 93.92  
سيف غامن شالش صفوق 89.42  
شاهني محمد عبداهلل الدوخى 86.87  
صالح عواد صالح هزاع 86.08  
صالح عوض صالح املطيري 89.06  
صقر دحيم حمود املطيري 95.08  
صقر شقير فرج املطيري 88.34  
صالح عودة بدر مناحي 94.69  
ضاري برغش نداء الديحاني 90.33  
ضاري محمد جابر السعيدي 87.6  
ضاري محمد عبداهلل الدوخى 89.1  
طالل بدر خلف امهمل 96.25  
طالل جعيدان مرزوق العنزي 96.25  
طالل مطيلق ثابت العصيمي 85.26  
طالل مفلح صالح الرشيدي 86.87  
عادل سعود شامان العازمي 88.1  
عامر عبدالرحمن عامر املطيري 93.79  
عامر فايز حميدي املطيري 88.43  
عبدالرحمن عايض مرزوق البنيان 84.36  
عبدالرحمن عجمي متعب الرشيدي 88.09  
عبدالرحمن فايز حمود الرشيدي 88.57  
عبدالرحمن مطلق شاهني الظفيري 90.14  
عبدالسالم مصطفى الهاشمي 92.13  
عبدالعزيز أحمد شاجى العنزي 90.58  
عبدالعزيز أحمد خنيفر الرشيدي 87.11  
عبدالعزيز احلميدي شامي الرشيدي 89.86  
عبدالعزيز ثامر صقر املطيري 87.38  
عبدالعزيز حسن دغيمان املطيري 89.66  
عبدالعزيز عمر علي الشطي 87.87  
عبدالعزيز عمر هالل املطيري 97.42  
عبدالعزيز غازي عيد الرشيدي 89.45  

عبدالعزيز غصاب خشمان فرحان 86.46  
عبدالقادر خليل إبراهيم التركي 86.34  
عبدالكرمي عوض رجا الرشيدي 84.48  
عبداللطيف جمال عبدالعزيز املسفر 87.78  
عبداهلل إبراهيم شياع طعيس 83.96  
عبداهلل أحمد مطلق املطيري 88.58  
عبداهلل حميدي سعد الفجي 82.12  
عبداهلل دابى خلف الفضلي 88.36  
عبداهلل رفاعي محمد الرشيدي 90.04  
عبداهلل زبن سعيد املطيري 80.92  
عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل املخيال 87.54  
عبداهلل عبيد مثعي الرشيدي 82.83  
عبداهلل عوض الدليشه العنزي 82.31  
عبداهلل عوض فرحان العنزي 95.5  
عبداهلل غازي ضيف اهلل املطيري 84.7  
عبداهلل غازي محمد حمد 90.71  
عبداهلل فهد خلف الديحاني 82.12  
عبداهلل فهد شالح العتيبي 89.87  
عبداهلل فهد مطلق الرشيدي 90.14  
عبداهلل فيصل حمود الديحاني 87.68  
عبداهلل محمد جاسم منصور 86.48  
عبداهلل محمد حماد حمود العدواني 96.92  
عبداهلل مزيد فالح الرشيدي 80.32  
عبداحملسن بدر مجبل اجلدعى 86.35  
عبداحملسن خالد سعود عايد العازمي 84.36  
عبداحملسن عبداهلل عايض الثومير 87.5  
عبداحملسن معجب سعود املطيري 86.11  
عبدالباسط اسماعيل أحمد اسماعيل 85.09  
عبدالرحمن محمد سليمان الضويحي 96.42  
عبدالرحمن ملفي ضحوي العازمي 89.77  
عبدالرحمن يعقوب عبدالقادر البهدهي 88.18  
عبدالعزيز بدر خليفة هالل السويدان 81.88  
عبدالعزيز خالد حاكم املهيني الشمري 87.42  
عبدالعزيز سعود عبداهلل املطيري 88.75  
عبداهلل يوسف محمد بوحيمد 87.87  
عبداهلل ماطر جزا العصيمي 97.42  
عبداهلل أحمد عبداهلل جراد 83.56  
عبداهلل أحمد بطيحان الرشيدي 87.52  
عبداهلل جبار غازي عواد قاطع 87.72  
عبداهلل مبارك عايض العازمي 91.13  
عبداهلل محمد روبله فارح 86.87  
عبــداهلل محمد عبداهلل محمد ابر الديحاني   

96.42
عبداهلل هذال محمد العدواني 88.32  
عبيد فهد مخلف اجلنفاوي 87.93  
عبيد محمد عبيد الهاجري 91.25  
عبيد جنم عبداهلل الشمري 86.77  

عثمان عبداهلل عبدالعزيز احلربي 88.25  
عثمان ناصر سالم الشمري 87.09  
علي إبراهيم مهدي كثير 88.14  
علي أحمد منشد عابر 89.26  
علي بدر أحمد الكندري 88.91  
علي حسن علي عابدين 88.52  
علي حسني علي مظفر 85.74  
علي خالوى خزام صالح 84.49  
علي خليفة رخيص املهمل 89.49  
علي عبداهلل محمد احليان 89.91  
عمر باتل حسن الرشيدي 89.53  
عمر بدر سليمان الشهاب 91.09  
عمر عبدالعزيز يوسف العنزي 87.82  
عمر محمد عبدالوهاب البدر 87.5  
عمر مسلط مصلح صويان املطيري 96.33  
عوض سعود عوض العدوان 89.37  
عيد فهد حمود الزعبي 95.83  
عيسى مرزوق جزاع الرشيدي 90.79  
عيسى يوسف عبداهلل محمد 90.08  
غزاي محمد عبداهلل السويجي 94.83  
فالح حمد فالح عصفور 90.15  
فالح مجبل فالح الندى 94.83  
فايز سعد عقاب الهاجري 93.23  
فايز فهد فالح الرشيدي 91.25  
فهد حمود محمد العازمي 95.5  
فهد خالد عبدالرحمن أحمد سليمان الفيلكاوي   

93.33
فهد خليف عواد حمود العازمي 87.41  
فهد عبيد مشعان الديحاني 90.85  
فهد فالح رفاعي العدواني 87.08  
فهد ماضي مطلق املطيري 87.8  
فهد مبارك هادي الرشيدي 88.09  
فهد محمد عبدالوهاب البدر 90.61  
فهد محمد علي حمد الشمري 92.08  
فهد ناصر عامر املطيري 96  
فواز جابر ظاهر مرعى 87.18  
فواز عبدالرحمن حسني الشمري 89.81  
فيصل حباب محمد الرشيدي 88.42  
فيصل شليل فالح مرمح 91.37  
فيصل عطااهلل أذعار عطااهلل املطيري 90.76  
فيصل غازي معزي املطيري 98.5  
فيصل فارس مطلق دبي الرشيدي 96.92  
فيصل مجبل صعفك املطيري 92.57  
كامل إبراهيم مهدي وجنى 94.25  
ماجد بجاد فضيل ابو رميه 96.33  
ماجد عبداهلل خلف غازي املطيري 86.07  
مبارك الدريبي بخيت العازمي 98.75  

مبارك صالح دحام الظفيري 90.61  
مبارك علي شداد احلربي 95.5  
مبارك غازي عبيد الديحاني 89.31  
محارب عواض محارب مرزوق 97.08  
محمد سلمان غثيث الظفيري 97.17  
محمد أحمد محمد العماوي 89.52  
محمد حجاب جريوى احليان 93.76  
محمد حماد ماجد محسن الرشيدي 98.75  
محمد حواس صنيتان الديحاني 92.67  
محمد خلف دخيل اهلل الراجحي 91.9  
محمد رجعان مناحي النصافى 89.86  
محمد سالم عابر اخلالدي 88.53  
محمد سالم محمد املطيري 84.5  
محمد سعد مسير شالقه 90.11  
محمد سعود عبيد املطيري 87.13  
محمد سعيد مسيعيد املطيري 96.25  
محمد سلطان محمد املطيري 88.68  
محمد سماح ثعيل الرشيدي 90.75  
محمد سند حمدي الرشيدي 89.06  
محمد سند محمد سند املطيري 84.42  
محمد ظاهر مصطفى حسن جمال 89.54  
محمد عايض عيد املقاطى 95.75  
محمد عبداالمير مهدي عطيوى 97.67  
محمد عبداهلل نصار العجمي 89.03  
محمد عبداهلل وضيحان الرشيدي 90.74  
محمد عبود صعفق الظفيري 87.37  
محمد عجيل حمد معال 89.38  
محمد عيد ماجد املطيري 90.44  
محمد غازي مشعان الديحاني 91.27  
محمد فهد حمدان الهبيدة 86.08  
محمد الفي سالم غريب 84.51  
محمد ماجد عيد املطيري 87.51  
محمد مبارك خالد الرشيدي 98  
محمد مطر محمد املطيري 91.9  
محمد ناصر سعيد العتيبي 90.11  
محمد ناصر محمد الرشيدي 91.92  
محمد نايف هزاع املطيري 86.15  
محمد نفاع سعود الرشيدي 89.52  
محمد نواف غالب املطيري 88.91  
محمد ياسني حسني العنزي 87.38  
محمد يوسف فالح العنزي 86.77  
محمد يوسف محمد بوحيمد 86.75  
مرتضى سعد مسير شالقه 87.9  
مرزوق محمد مرزوق الرشيدي 88.79  
مزيد ناصر عبدالرحمن الوعالن 87.74  
مساعد خميس مدعث شنيار 90.64  
مساعد عمر هالل املطيري 95.67  

مشاري تركي راشد عبيد 94.17  
مشاري فيحان سحمى املطيري 90.37  
مشاري فيحان سليم املطيري 89.95  
مشاري ماطر حسن ربح 92.42  
مشاري محمود مرشد الشمري 90.85  
مشاري مشعل غنيم املطيري 87.87  
مشعل زيد حمد الرشيدي 97.17  
مشعل معدي اصليبي العتيبي 87.21  
مطلق بداح مطلق بداح الشــويخ الرشيدي   

91.63
مطلق فالح مطلق املطيري 88.32  
مطلق محمد مريبد الرشيدي 91.6  
مطلق مشعان ماطر الديحاني 83.27  
مفرح عبيد دغيم الهاجري 89.39  
منصور غثيث علي سيف 94.5  
منصور جابر موءذن الفضلي 90.75  
منصور علي عبدالهادي العجمي 88.76  
مهدي دغيم مهدي املطيرات 93.92  
ناصر أحمد ناصر الشقيحي 88.72  
ناصر بدر مرزوق العازمي 88.51  
ناصر حربي فريح املطيري 84.91  
ناصر محمد عبدالرحمن الشريف 87.78  
ناصر نايف عوجان العتيبي 90.02  
نايف دخيل عايد املطيري 87.66  
نصار خالد حاكم املهيني الشمري 95.67  
نواف فهد عباس الشمري 97.58  
نواف فيصل مجحم املطيري 86.33  
هادي زيد فالح الرشيدي 86.5  
هادي ضاوي عوض املطيري 88.98  
هادي عبيد هادي البرازي 89.86  
هذال فهد هذال الهاجري 92.51  
هيف نواف سعود املتلقم 90.8  
وليد حسن ياسر عجيل 98.42  
وليد ماطر حسن ربح 96.33  
يعقوب يوسف حسني الفودري 89.11  
يوسف أحمد مطلق مبارك الرشيدي 95.08  
يوسف سعود مجبل احلسيني 90.61  
يوسف سمير علي الرمضان 88.96  
يوسف عادل عباس غفران فضل عبدالرحمن   

86.03
يوسف عبدالرضا علي العطار 95.4  
يوسف عبداهلل فالح املسيلم الرشيدي 91.89  
يوسف عيسى محمد املطيري 92.82  
يوسف مطلق دهيران ابا اخليل 96.25  
يوسف مليس صالح مليس 90.75  
يوسف ناصر معود عباس 93  

 مركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساء 

أريج حمد صقر الغامن 94.4  
أفنان سعد غالي الفضلي 83.88  
أمنة أحمد معيوف الرفاعي 60.77  
آمنة فؤاد سعيد أحمد 79.67  
ابتسام عبدالعزيز أحمد العارورى 97.75  
أبرار ماجد سيد مهدي الرضوي 86.64  
أبرار ناجي جاسم بن ناجي القناعي 83.98  
اروى عبداحلميد جاسم الباللى 83.5  
اريج صالح محمد الفضلي 87.95  
أسماء وليد طه الراجح 72.43  
امتثال سالم طاهر ضيدان الشمري 96.08  
امل عبدالغنى سعيد احلسن 73.58  
أمينة فهد عبداهلل تقى 70  
انوار حمود حمد الصانع 83  
انوار فيصل محمد مندني 74.57  
إميان صالح جنم ضاحي 70.85  
إميان علي مهلي البناقي 79.25  
إميان محمد راشد الشويحان 61.28  
بتله جابر عبداهلل العرقان 90  
بدرية جمال عشير املسلماني 63.24  
بدرية خالد ياسني ياسني 69.92  
بدرية عبدالرزاق يعقوب اللوغاني 80.42  
بسمه عتيق فرتاج الهاجري 83.11  
بشائر حبيب سلمان األحمد 91.75  
بشاير حمد عبدالعزيز الربيع 80.97  
بشاير عيادة حبيب البناقى 77.27  
بشرى صالح عبداللطيف احلمد 70.85  
تهاني عباس حجي شهاب 64.83  
جمانة فاضل عبداهلل الصفار 88.47  
جميلة محسن سعود هندال 67.11  
جوهره إبراهيم مشعان العتيبي 94.92  
حصة عبداهلل عودة العنزي 62  
حصة فهد زيد محمد 53.58  
حال سعد ناصر اجلبري 79.08  
حليمة فؤاد سعيد أحمد 75.99  
حنان راشد إبراهيم الهولي 67.69  
حنان يعقوب يوسف الرشيد 77.06  
حوراء إبراهيم خليل حيدر 64.48  
حوراء شاكر عناد مهنا 81.79  
حوراء عبدالرضا حسن الوايل 88.43  
خديجة عبدالصمد محمد حسني 81.33  
خلود علي أيوب الفيلكاوي 76.83  
دانة جمال بركات عبداهلل 68.69  
دانة صالح فرحان البخيت 88.7  
دالل عبداهلل سعود اخلميس 78.84  

رتاج حسني دريس الرومي 61.1  
رقية عبدالعزيز محمد البلوشي 80.26  
رهام علي الصالح الفداغى 84.75  
رواح إبراهيم مبارك حمود الفنيني 72.5  
روان خالد محمد شرفا 67.35  
روان عمر مراد محمد سعيد 67.35  
روان فهد يوسف ثنيان الغامن 70.45  
روان يوسف محسن العنزي 77.36  
روزان فواز عباس سلطان 65.17  
رمي عبداهلل علي فهد الدويلة 81.25  
رمي فهيد محمد الرشيدي 91.09  
زاهيه إبراهيم مبارك الفنينى 91.25  
زبيدة إبراهيم غلوم جعفر 91.17  
زينب مبارك عبدالهادي بندر مبارك 95.5  
زينه سلطان علي سلطان 94.75  
سارة براك عبداحملسن الرقيعى 79.22  
سارة جمال بدر السبع 80.9  
سارة خالد يوسف العنزي 73.95  
سارة فيصل جاسم القطان 81.08  
سارة ناصر راشد القراوى 65.48  
سجى جواد جاسم القطان 87.42  
سحر عدنان منصور املضاحكه 91.5  
سعاد محبوب عبدالرحمن السعيد 59.66  
سمره جابر وادى سلطان 84.31  
سوالف جابر راضي خليفة 67.92  
سيرين محمود خليل جراده 74.33  
شهد عادل حمد البصيلي 85.68  
شهد محمد صياح العازمي 72.64  
شهد محمد علي اجلاسر 81.15  
شهد ناصر ظاهر الشمري 81.36  
شهد يونس فهد عبدالشريدة 75.09  
شوق خالد عبدالرحمن الشمالي 70.46  
شوق عادل صالح السنى 79.17  
شوق مرزوق جمعة بورسلي 83.23  
شيخة سعود فهد محمد العبهول 90.25  
شيخة سعيد محمد الشرفاء 83.29  
شيخة عدنان محمد احلمد 85.75  
شيخة مشعل عبدالرحمن امللحم 76.76  
صديقه أحمد أحمد دشتى 62.6  
ضحى هادي هالل الديحاني 86.59  
طريفة محمد سيف البطي بوطيبان 80.56  
طيبة خالد عبداحملسن الياقوت 85.11  
عبير محمود أحمد الفودرى 85.33  
عجايب دريدح صفوق العنزي 90.23  
عزيزة خلف قعود العنزي 82.25  
غدير زيد مرزوق اجلويدان 65.62  
غدير عادل عبدالكرمي أبو جابر 73.37  

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة 2021/2020
االحد 27 يونيو 2021

41



غنيمة عبداهلل شاوى القالف 64.33  
فاطمة مشعل راشد الرندي 68.32  
فاطمة إبراهيم عبداهلل الريحان 82.18  
فاطمة حامد أحمد إبراهيم 70.74  
فاطمة سالم فالح الظفيري 79  
فاطمة عبداهلل مصطفى الرباح 58.45  
فاطمة فيصل عبداهلل احلمادي 79.5  
فاطمة محمد ناصر باش 89.92  
فاطمة مرزوق ظاهر الشمري 73.84  
فاطمة هشام علي البحراني 82.33  
فاطمة يوسف حبيب القالف 73.36  
فجر عبداهلل محمد بوشهري 61.19  
فرح سامي عبداهلل العمر 77.16  
فرح محمد عبدالكرمي مقامس 92.87  
لولوة علي مد اهلل الصالل 69.89  
لولوة ناصر عبداحملسن اجلريد 93.92  
لولوة نبيل بدر الوهيب 63.57  
ليلى محمد علي البلوشي 79.5  
مرمي حسن حسني جراغ 86.93  
مرمي حسني حسن عبداهلل 71.92  
مرمي خالد سيف املشعل 61.55  
مرمي سعيد جمعة متيوح 65.83  
مرمي عبداحلميد يوسف الرجيب 58.23  
مرمي علي حاجي الري 88.25  
مرمي محمد بالل منصور 69.99  
مرمي يعقوب أحمد الشايجى 76.79  
مكيه جمعة مرزوق بورسلي 83.15  
منار حسني سيد عباس الصالح 73  
منار خالد أحمد عبدالرسول حيات 87.7  
مناير مشاري عبدالرزاق اخلبيزي 78.17  
منى مالك سلطان املطيري 88.61  
منيرة أحمد عبداملجيد بن حيدر 95.08  
منيرة حمد راشد عيسى العصفور 74.67  
منيرة عبداهلل عودة العنزي 69.76  
منيرة عبداهلل مخلف العنزي 78.29  
ميرنا ممدوح محمود راشد 79.83  
ميعاد عودة طعمة عيسى 87.25  
نشميه ماجد كرمي حسن 72.71  
نوال عبداملجيد عبداحلميد كرمي 74.38  
نوال علي موسى اجلابر 64.08  
نور حمد عبداهلل العسعوسي 89.07  
نورة أحمد فهد اخلرجي 82.74  
نورة انور مبارك النمش 64.65  
نورة خالد خميس السبع 95.58  
نورة وليد خالد السجارى 65.82  
نوف علي محمد السويدي 71.15  
نوير نهاد عبداحلليم عبيد 74.67  
هاجر حمود مهلي حمود 78.08  
هبة عادل عبدالكرمي ابو جابر 67.42  
هيا إبراهيم عبداهلل القطان 79.66  

 مركز خالد بن سعيد الثانوي رجال 

أحمد زيدان خلف العنزي 90.67  
أحمد شيحان محمد العنزي 85.34  
أحمد عبداهلل دخيل العنتري 82.46  
إبراهيم نزال خلف السعيدي 80.25  
أحمد الهيلم اسود العنزي 96.67  
أحمد بندر ضاحي مرزوق 94.5  
أحمد شاهر مخلف العنزي 92.08  
أحمد عجالن عبداحملسن املطيري 86.66  
أحمد فهد ثجيل عيد 88.92  
أحمد يوسف سرحان الهندال 79.16  
بدر الهاب جزاع املطيري 84.14  
بدر جاعد عطية العنزي 85.63  
بدر علي سعد املطيري 81.87  
بدر محمد عيد ذويب علي 89.42  
بدر مطلق رمثان الظفيري 90.29  
بدر ناصر علي الشمري 78.45  
بدر نقيمش عبدالعزيز العنزي 85.75  
بدر نواف عبدالعزيز العنزي 78.14  
بسام فالح سليمان العازمي 57.66  
بندر فهد مسير الضفيري 79.84  
جاسم راشد مليح الرشيدي 82.21  
جمال سالم شعالن الظفيري 81.33  
جمعة ساير خلف العنزي 94.83  
جهز عبدالكرمي جبر النومس 86.75  
حسن راجى ناصر املطيري 85.82  
حسن يوسف ميرزا بلوشي 77.17  
حمد حمود طراد العنزي 90  
حمد عبداهلل زرم العنزي 83.6  
حمد فيصل سمان الفضلي 81.42  
حمود خالد أحمد احلسن 85.39  
حمود مطر حسني دغيمان 88.4  
حميد عشوي عنبر عقلة 85.33  
خالد ثامر بطاح العازمي 69.18  
خالد حسني جواد شنان 84.83  
خالد عجيل مشني الشالل 82.32  
خالد محمد حزول هزاع العنزي 86.35  
خالد محمد خالد بوحمد 66.67  
خالد مطر مويس العنزي 84.7  
خلف ذياب خلف مسير 78.15  
خليفة مطر زيد الشمري 84.64  
داود ناجي راضي ثويني 81.58  
راشد حقيب سالم العجمي 94.75  
زياد ثابت عبدالرحيم عبدالغنى 78.06  
زيد هزاع محسن العنزي 81.84  
سالم صباح فريح العنزي 82.06  
سالم ناصر سالم املطرفي العنزي 90.87  
سامي سعود سوعان الهديب 88.97  
سامي علي فرحان العنزي 78.84  
سعد حراب محمد السبيعي 80.53  
سعد ماجد خرسان شتيوى 83.56  
سعد محمد سعد العنزي 84  
سعد محمد ناصر العجمي 83.96  
سعدي مطلق عبود شهاب 90.21  
سعود سالم عبداهلل اجلروان 85.8  
سعود طالل سماح الرشيدي 71.88  
سعود فيصل عويض املطيري 78.3  
سعود محمد خلف السهلي 87.66  
سعود نزال خلف املطيري 86.6  
سلطان بندر مضحى العنزي 84.48  
سلطان حمود نهابه الظفيري 76.75  
سلطان حيالن قريط العنزي 75.33  
سلطان سعدي سعد الرشيدي 88.75  
سلطان محمد عواد العنزي 87.93  
سلطان نايف فالح املاجدي 78.05  
سلطان هيف هندي احلجرف 94.67  
سلمان صباح سعيد العنزي 82.56  
سلمان منور عيسى عيسى 61.05  
سليمان فالح باجيه الشمري 88.02  
شمالن زياد مانع العنزي 78.88  
صالح حمد نايف عفات 80.08  
ضاحي فرحان ضاحي الشمري 70.45  
ضاري حمود محمد الشمري 86.25  
ضاري محمد دغيم الشمري 77.96  
ضايف جاسم مبارك سالم 87.5  
طارق أحمد عواد السعيد 76.29  
طارق فرحان خلف شاهر 84.8  
طالب يوسف ميرزا بلوشي 76.6  
طالل سعود مطر محمد 67.58  
طالل عبداهلل فهد العنزي 86.57  
طالل فرحان خضر العنزي 65.03  
طالل فهد خليف الرشيدي 86.02  
طالل متعب نوفى عماش 77.11  
طالل محمد خزمي الضفيري 77.84  
طالل ناجي سعود احلربي 83.68  

عادل جمعة ساير العنزي 96.17  
عادل محمد حسني غالب 81.72  
عادل مرعى جمال العنزي 71.55  
عامر محمد نومان احلسيني 83.42  
عبدالرحمن الهاب سباح املطيري 76.68  
عبدالرحمن سالم غدير العنزي 79.07  
عبدالرحمن عايد صنهات احلسيني 87.69  
عبدالرحمن عبداهلل برجس البرازي 86.54  
عبدالرحمن نواف عبداهلل العنزي 78.67  
عبدالعزيز احلميدي حماد العجل 95.25  
عبدالعزيز حسن جواد شنان 89.43  
عبدالعزيز عيد عبدالعزيز املطيري 84  
عبدالعزيز محمد عبداهلل العنزي 86.39  
عبدالعزيز ونس عنوز العنزي 91.92  
عبداهلل خلف نزال السعيدي 96.17  
عبداهلل داله حمود الرشيدي 87.88  
عبداهلل سعود ضاري العاقول 84.38  
عبداهلل شافي مروى شافي 93.92  
عبداهلل شاكر ماطر الشمري 86.25  
عبداهلل شتيوى نزال العنزي 89.39  
عبداهلل فيصل مشعل العنزي 62.63  
عبداهلل مانع حسني العجمي 82  
عبدالهادي حسن عبدالهادي العجمي 73.78  
عبدالوهاب خالد حلو العنزي 68.03  
عبدالرحمن عادل خفيف الشريف 74.71  
عبدالرحمن علي ضيف اهلل العنزي 62.23  
عبدالرحمن مشاري الظفيري 86.35  
عبدالعزيز عطااهلل فرحان العنزي 80.19  
عبداهلل خلف فهد الظفيري 85.83  
عبداهلل سليمان سمير احلسيني 76.61  
عبداهلل عادل عواض الرشيدي 82.72  
عبداهلل عامر هضيب العجمي 85.1  
عبداهلل عبيد طعمة الشمري 68.07  
عبداهلل فراج عيادة الظفيري 83.29  
عبداهلل فهد حمد العجمي 87.18  
عبداهلل ماطر عقيل الظفيري 79.9  
عبداهلل محمد سعود العجمي 88.26  
عبداحملسن سعد محمد العنزي 82.39  
عبود سالم محمد 71.61  
عثمان شطي مشهور السعيدي 84.61  
عثمان عايض حميدي العازمي 71.42  
عثمان فارس نايف الظفيري 77.29  
عذبي عادل سعد العنزي 80.79  
عذبي عبداهلل عقاب العنزي 86.16  
عذبي فالح محمد الظفيري 75.39  
علي بدر محيل الضفيري 75.78  
علي جريد عبداهلل احلربي 84.93  
علي سعود سعد احلربي 81.08  
علي صحن عليان املطيري 88.42  
علي مبارك حمود العجمي 83.21  
عمر غربى هليل العنزي 65.91  
عمر نواف عبداهلل العنزي 67.98  
عواد محمد سيف البذالي 72.74  
عوض ماطر عوض الظفيري 88.57  
غازي علي ساير الضفيري 73.46  
غامن غنام مطر العنزي 61.48  
غامن مطر مويس العنزي 86.08  
فارس خالد محمد السبيعي 68.07  
فارس خفيف جحيل العنزي 83.51  
فالح حمد رملى الشمري 87.67  
فالح عاصي فالح الهاجري 67.9  
فريح أحمد فريح الشمري 78.36  
فالح بدر هيف احلجرف 87.89  
فالح فجحان مبارك الهرشاني 77.8  
فهد علي مياح العركي 94.08  
فهد محمد عنيزان عودة 77.19  
فهد مسير فرحان جار اهلل 61.75  
فواز حمود شارع الظفيري 86.24  
فواز خالد حميد العنزي 83.77  
فيصل امهلي مفرج الهاجري 66.72  
فيصل جاسم رجا املاجدي 76.22  
فيصل طالب رزاق بادي 86.2  
فيصل عبدالعزيز سليمان الفدغوش 83.38  
فيصل محمد عشوي العالطي 78.01  
فيصل محمد ميس اجلنفاوي 75.38  
ماجد راضي سعد العنزي 87.75  
ماجد محمد سنيد العجمي 68.42  
ماجد محمد مفرح الهاجري 74.82  
مبارك بدر مبارك العازمي 80.21  
مبارك سعد ماجد العنزي 75.31  
مبارك سليمان مبرك الصليلي 80.92  
مبارك محمد نايف الشمري 74.93  
متعب محمد ميس اجلنفاوي 87.84  
محمد أحمد محمد الزوين 74.16  
محمد بدر ماطر العنزي 88.1  
محمد سالم حمدان العنزي 86.18  
محمد سالم راشد الظفيري 64.67  
محمد سالم عبداهلل نصير 77.45  
محمد سعد عيد اخلالدي 82.67  
محمد سلطان محمد املطرفى 64.21  
محمد شريف أحمد الساير 88.1  
محمد غامن عيد الشمري 88.69  
محمد فهيد ملعان العجمي 79.44  
محمد فيصل محمد السبيعي 89.13  
محمد مبارك حمود العجمي 77.94  
محمد مشعل سعيد املطيري 77  
محمد مضحى حسني الظفيري 77.3  
محمد منشر عوض الظفيري 77.6  
محمد نهار محمد املطرفى 84.62  
مزعل محمد مزعل احلسيني 82.24  
مزيد طالل مزيد الظفيري 85.13  
مشاري بدر مبارك العازمي 83.74  
مشاري صبيح سعد العنزي 91.25  
مشاري نواف مهلي الدرعه 83.79  
مشاري يوسف عبداهلل يوسف 71.64  
مشعل حسني علي العنزي 92.19  
مشعل عامر ناصر العجمي 81.73  
مشعل محمد غدير الغضوري العنزي 86.36  
مشعل محمد مفرح العنزي 70.01  
مشعل مقطوف دقه 84.67  
مشعل ناصر حزام املطيري 75.04  
مفرج سالم هزاع املطيري 87.51  
مفرح ناصر مفرح الهاجري 74.27  
منصور منيف عطا اهلل الشمري 89.43  
مهاوش عبداهلل دريس مهاوش 89.5  
مهنا ريكان كايد العنزي 75.94  
ناصر حواس الهيلم الظفيري 79.52  
ناصر خالد حميدي الظفيري 75.63  
ناصر صالح محمد العنزي 82.15  
ناصر عبداهلل خالد العجمي 79.85  
ناصر عجيج طارش العالطي 78.43  
ناصر عودة نديان العنزي 85.62  
ناصر محمد ناصر محمد 62  
نايف مبارك نايف ابو ظهير 82.24  
هادي خلف هادي العنزي 87.74  
وائل عبداهلل راكان عوض 83.71  
وائل فرحان مهدي العنزي 85.75  
وليد طالل سعيد املطيري 72.73  
وليد علي عبيد العيادة الشمري 80.75  
يعقوب فهيد حمود املطيري 78.47  
يعقوب مطر كياد هداد 85.08  
يوسف سليمان حسني العنزي 77.28  
يوسف عمر عبداهلل الرشيدي 83.83  

 مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال 

أحمد عبدالسالم أحمد كرم 91.58  

أحمد علي أحمد البندر 79.51  
أحمد فاضل هاشم اشكنانى 83.26  
إبراهيم شايع راشد العاطفى 84.38  
أحمد بشير محمد العنزي 87.67  
أحمد حسن عباس عطا اهلل 84.21  
أحمد عبداالمير حسان ناصر 88  
أحمد عبداهلل فالح العجمي 90.67  
أحمد هزاع شاعي املطيري 80.21  
أحمد يوسف عبدالرحمن العلي 87.73  
الشيخ صباح ثامر عبداهلل الصباح 82.85  
بدر حسني علي دشتي 81.42  
بندر هادي سلمان العازمي 74.84  
متيم راشد عبدالهادي الدوسري 82.22  
جابر عبداألمير علي اخلميس 81.77  
جاسم عماد جاسم الشمروخ 83.17  
جراح دعيج خليفة العربيد 72.79  
حسن إبراهيم عبداهلل بوحمد 83.69  
حسن علي اسد العامري 92.25  
حسن علي جوهر أحمد جوهر 92  
حسن علي سردار فريدون 88.92  
حسني خالد حسني العطار 80.75  
حسني علوان جابر عيسى 88.83  
حسني علي سردار فريدون 89.25  
حسني علي كمال علي كمال 75.44  
حطاب سعد ناصر العجمي 88.58  
حماد حمود خالد دغيمان العازمي 86.36  
حمد ثامر عقلة اخلالدي 92.33  
حمد جابر صالح املري 85.48  
حمد محمد عبداهلل الهاجري 85.5  
حمد وليد سالم الرخيمي 73.26  
حمود سعد عبيد الشمري 79.44  
خالد بدر عبداهلل املرشد 89.48  
خالد عبداهلل محمد الهاجري 87.67  
خالد فالح عبداهلل الشمالي العازمي 79.85  
خالد مبارك سعد الدوسري 92.33  
خالد جنم عبداهلل الشمروخ 92.83  
خلف محمد حسني الفيلكاوي 94.92  
خليفة حسني علي ماضي 87.66  
خليفة طالب خليفة عرب 81.24  
خيران محمد عبيد العجمي 81.36  
رائد سعد فاهد الدوسري 79.28  
راشد فهد عبدالرحمن العبدالهادي 74.4  
راشد محمد سطام العازمي 81.51  
زايد جاسم محمد السهو 91.17  
زبير محمد سبتي الكندري 89.5  
سعد عبدالعزيز سعود الفريج 79.38  
سعد محمد سعد الكلثم 82.85  
سعود الفي ضيف اهلل العتيبي 87.5  
سعيد حميدان جابر حمد 86.56  
سليمان خالد سليمان القطان 86.79  
صبري حسني حجي علي بو عباس 86.66  
طالل مسفر طالب املري 83.77  
عامر جابر حمد املهنا 88.54  
عامر سعيد محمد املري 88.16  
عامر علي عامر نوطان املري 84.02  
عايض عايض غزاي العتيبي 91.5  
عبداجلليل أحمد احلاج زياد 83.7  
عبداحلميد طارق عبداحلميد النجار 83.65  
عبدالرحمن أحمد عثمان الشهاب 84.45  
عبدالرحمن جاسم محمد الغيص 82.21  
عبدالرحمن جليل تريحيب الديحاني 87.91  
عبدالرحمن عبداللطيف راشد الشعالن 82.34  
عبدالرحمن عدنان عوض الهدية 84.52  
عبدالرحمن عمر عبدالرحمن القناعي 81.76  
عبدالرحمن عيد علي املطيري 85.1  
عبدالرحمن فايد رجا الرشيدي 89  
عبدالعزيز امان خليل القطان 83.63  
عبدالعزيز علوان جابر عيسى 72.33  
عبداهلل سامي يعقوب علي 80.26  
عبداهلل مصطفى يعقوب البطي 78.77  
عبدالعزيز زكي مبارك املبارك 83.74  
عبدالعزيز عماد اسماعيل الشرهان 79.1  
عبدالعزيز فالح مبارك العدواني 81.51  
عبداهلل عيد ثامر العازمي 85.48  
عثمان عبدالعزيز سعود العقيل 81.22  
عقيل حمزة عباس علي 87.48  
عقيل عيسى غلوم أحمد 76.14  
علي حسن علي الصيرفي 89.31  
علي صالح جابر املري 79.83  
علي عامر محمد الصرعاوى 85.66  
علي محمد علي املطيري 84.42  
علي نواف جايز الديحاني 80.81  
علي هزاع فاضل العجمي 82.32  
فراج عبداهلل صالح الدوسري 88.57  
فالح طالب مبارك الهاجري 87.14  
فالح مفلح فالح املطيري 79.03  
فهد خليفة سلمي املطيري 79.03  
فهد سعد حسني العماني 78.5  
فهد عبدالسالم مصطفى املرزوق 85.89  
فهد عبدالعزيز خليفة احلريبى 79.33  
فهد فؤاد عبدالعزيز الفليح 74.28  
فهد فالح شوميى العجمي 81.54  
فهد فوزي صقر الصقر 83.98  
فهد ملحان حمد العجمي 85.45  
فهد يوسف ثويني ثويني 82.95  
فهيد مهدي سعد العجيلي العازمي 93.5  
فيصل تركي حسن عيد 90  
فيصل تركي غنام املطيري 73.78  
فيصل راشد علي املري 76.58  
فيصل فايد رجا الرشيدي 89.42  
ماجد عايض غزاي العتيبي 94.58  
ماجد علي خلف وقيت الشمري 83.46  
مبارك رجا محمد الهاجري 85.21  
مبارك مهنا خالد الهاجري 87.52  
مبارك ناصر نصار العازمي 88.45  
محمد جاسر سالم العجمي 82.26  
محمد جمال أحمد الضليعي 91.42  
محمد خليل إبراهيم أحمد خليل 87.07  
محمد سالم محمد الهاجري 95.33  
محمد سمير عيسى اخلضير 86.29  
محمد شبيب محمد الهاجري 88.33  
محمد صالح محمد العوضي 82.73  
محمد فهد محمد املطيري 81.54  
محمد مشعل حسني الناصر 72.82  
محمد مطلق سعد فريج 77.43  
مشعل حمد شنيفي العجمي 87.07  
مشعل عبداهلل محمد جابر جاسم 88.33  
مصعب فاضل محمد املسلم 75.48  
معجب محمد معجب الهاجري 78.17  
معيض محسن سعد العجمي 80.92  
مناور دخيل اهلل بادي الرشيدي 76.58  
ناصر أحمد سيد مجيد الشماع 86.41  
ناصر خالد جبر العنزي 80.69  
ناصر عادل منصور املنصور العرفج 82  
ناصر عبدالنبي جمعة دشتى 86.51  
ناصر فالح صانوت العازمي 85.38  
نافل فرج سالم املري 85.74  
نايف ناصر حمد الهاجري 83.92  
نشمي سالم صالح العجمي 83.44  
هاني حبيب محمد الشريف 82.26  
هاني فيصل غازي الكسوب 89.68  
يعقوب سعيد عبداهلل السعيد 84.58  
يعقوب يوسف حسن حسني 80.17  
يوسف عبداهلل أحمد بدر 80.06  

 مركز درة الهاشمية الثانوي نساء 

أبرار حديد فريح الرشيدي 71.51  
أسماء اسماعيل فالح األحمد 71.27  
أسماء عايض عواض املطيري 64.77  
أسماء ماجد طلق العتيبي 75.03  
أشواق سعيد محمد الهاجري 75.25  
أشواق غريب مرزوق املطيري 80.92  
أفراح حامد علي حسني 72  
أفنان عبداهلل مسمار اجلدعي 73.67  
أم البنني محمد حسني الرامزي 74.96  
أماني داله حمود الرشيدي 68.86  
أمثال زايد هجاج املطيري 67.85  
أمل عزيز فارع املطيري 96.25  
أوراد عادل شاكر سباع 83.14  
أبرار يوسف مانع املطيري 81.58  
احكام مبارك ناصر الرشيدي 69.11  
احالم خير اهلل مجلى الشمري 70.5  
إسراء سعد نزال مصبح 80.92  
أفراح فالح مطلق الرشيدي 84  
أفراح ملفي ملفي املطيري 67.39  
االء عبدالرضا علي العباد 71.91  
اجلازي جفني جهز املطيري 87  
اجلازي سعد ناصر العازمي 88.58  
العنود زيد محمد احلربي 94.17  
العنود سيف محمد املويزري 85.25  
العنود عوض ثامر احلريص امللفي 64.75  
العنود ناصر عبداهلل الرشيدي 61.33  
الهنوف زبير عيد العازمي 84.63  
أمثال فهد عبداهلل العازمي 73.42  
امل أحمد قاسم الظفيري 85.29  
امل عقلة نصار الشمري 87.42  
امل مبارك خالد الطشه الرشيدي 82.92  
امل محارب قويعان الشريف 81.66  
امل معيدى حمد السعيدي 84.67  
أميرة رجا عقيل خلف الظفيري 88.97  
أميرة الفي عبداهلل الديحاني 85.65  
أمينة سعود مهنا الرشيدي 96.25  
انتصار عتيج مرزوق العازمي 84.69  
انتصار غنيم غنام املطيري 79.61  
أنفال عبداهلل عبدالرحمن املطيري 90.01  
أنفال عواد مهنا العنزي 72.16  
إميان سلطان محمد املطيري 83.07  
إميان شبيب مرزوق سعود 58.92  
بتول فاضل لفتة خلف 64.01  
بدرية صقر مناور الرشيدي 75.07  
بدرية رفاعي فالح املطيري 78.17  
بدور شاكر راشد العنزي 81.47  
بدور صقر عوض العتيبي 65.45  
بدور الفي سعد الهطالني 78.12  
بشاير بداح طماح املطيري 96.17  
بشاير حسني محسن املطيري 91.92  
بشاير سعد شريدة املطيري 77.83  
بشاير سعد عوض الرميح 91.33  
بشاير عبيد سميح جحيل 95.17  
بشاير علي عبدالرحمن املطيري 90.25  
بشاير عليان عايض الوهيدة 93.92  
بشاير فيحان فايح املطيري 64.24  
بشاير مجدى راشد املاص 61.64  
حترير سعد ناصر الرشيدي 86.15  
حترير فهد عيد الرشيدي 88.24  
حترير محمد حديد الشمري 95.67  
تغريد ساير خلف العنزي 80.25  
تهاني حمد عايض الوهيدة 86.45  
تهاني ذياب جمعان املطيري 86.99  
تهاني صالح عوض العازمي 94.5  
تهاني عايد مهنا الرشيدي 93.83  
تهاني عويد عجيل الظفيري 93.92  
تهاني فرحان طليحان مسهوج 97.25  
تيسير جاسم عودة الفضلي 83.2  
جميلة فهد عواض راشد 73.52  
جنان حسن عبيد الرشيدي 89.68  
جواهر مطر علي املطيري 83.33  
حربيه حمد محمد اخلالدي 86.83  
حسناء نقي مرزوق املطيري 96  
حسنة رجعان مناحي النصافي 97.5  
حصة ذياب جزا املطيري 97.33  
حصة ذياب جمعان املطيري 88.27  
حصة شامان عايد العضيلة 96.83  
حصة فارس محبوب الرشيدي 94.92  
حصة نافل شعوف املطيري 94.75  
حنان خلف مالح سليمان 89.25  
حنان سلطان سعيد الشهري 86.17  
حنان سليمان ماوى املطيري 87.69  
حنان عطا اهلل غزاي العتيبي 96.5  
حوراء عبداحملسن عطية صغير 84.86  
حورية صالح مرزوق الرشيدي 85.51  
حياة حامد كتام سلطان 75.06  
حياه هادي فهد الرشيدي 88.17  
خالده سالم فريج الرويلي 73.8  
خزنة زيد صقر املطيري 81.3  
خلود رحيل نهار اخلالدي 87.17  
خلود سرور زيد املطيري 81.22  
خلود فهد سعران الرديني املطيري 91.58  
خلود فهد عبداهلل العازمي 89.07  
خلود فهد ماطر املطيري 78.24  
خلود محمد عقلي الهاملي 91.33  
خلود محمد عماش الديحاني 91.75  
خلود ناصر عامر املطيري 98.17  
دانة سعود عبيد الديحاني 69.74  
دانة غزاي دغيمان املطيري 83.48  
دالل عبداهلل علي حسني محمد 82.45  
دالل غازي هزاع املطيري 84.3  
دالل نعيم حسني محمد 87.85  
دميا طعمة شاهر الشمري 88.25  
ذكريات محمد بطحى املطيري 88.17  
رحاب محماس عايض املطيري 84.8  
رحيمه محمد حمود الثومير 92.17  
رفعة عذاب فاضل بقان 93.58  
رقية فهد جابر الشمري 84.26  
رهف رشيد مطلق املطيري 84.69  
روان جازي عبيد الصواغ العازمي 88.35  
روان راشد فدعوس املطيري 86.58  
روان صالح مبارك الصفران 86.86  
روان فيحان مرزوق املطيري 86.83  
روان هادي فالح العجمي 88.05  
ريان راكان عبدالرحمن املطيري 77.44  
رمي سعود مليجان الرشيدي 97.17  
رمي احلميدي مطلق املطيري 94.25  
رمي حبيب امبيح الديحاني 91.26  
رمي راشد عبداهلل الرشيدي 89.25  
رمي عبدالرحمن محمد الدوسري 88.96  
رمي محمد خويشان الديحاني 95.67  
رمي مسلم بداح املطيري 92.75  
رمي مطلق عبود شهاب 98.08  
رمي نواف عبداهلل املطيري 89.83  
زهراء حمد نصيف جنم 87.59  
زهراء علي نواصر ناصرى 88.4  
زينب فزع محسن مقصود 96.17  
زينب جاسم مسير 91.73  
زينب شاكر حمزة القالف 85.97  
سارة ساير محمد العنزي 94.33  
سارة عيسى دغيمان املطيري 86.32  
سارة محمد حميد العنزي 97.17  
سارة ثومير عبداهلل الرشيدي 89.26  
سارة جازي عبيد الصواغ العازمي 89.39  
سارة حسني مزيد الديحاني 95  
سارة حمود نعيس الديحاني 97.58  

سارة خالد خضير املويزري 89.27  
سارة زيد محسن الدوسري 90.14  
سارة فاضل يعقوب الصراف 91.49  
سارة فايز عبدالرحمن املذن 80.26  
سارة فهيد محسن الديحاني 88.73  
سارة نهار مضحى العالطي 96.67  
سامية راشد غالب الشمري 96.92  
سامية حمود صنت الديحاني 90.35  
سامية مبارك صلبي املطيري 89.49  
سعاد محمد عايض الرشيدي 87.83  
سعاد ياسني مزعل الشمري 92.94  
سلمى محمد غالي الرشيدي 88.49  
سلوى مبارك مزيد الديحاني 97.25  
سمر زاهد زعل العنزي 95.17  
سميه عامر محمد العجمي 88.26  
سناء نعيم حسني محمد 96.58  
سها إبراهيم محمد املطيري 91.72  
سهام سليمان فهد سعود الديحاني 89.84  
شروق برجس غازي العبيكه 94.33  
شروق فرحان حامد العنزي 89.55  
شعيع مبارك عطاهلل الراشد 97.92  
شهد حامد مرزوق املطيري 91.5  
شهد سلطان مناور املطيري 88.61  
شوق راكب ظاهر الرشيدي 87.43  
شوق سعود رفاعي الرشيدي 89.48  
شيخة طالل عبداهلل الدبيخى 91.22  
شيماء حسني علي ارشيد 92.94  
شيماء مفلح مرزوق املطيري 98.25  
شيماء وسام مخلد العازمي 90.64  
شيمه مخلد راشد املطيري 88.13  
صفاء سلطان سالم الفضلي 89.37  
صلفة دوخي عطية املطيري 96.67  
ضحي إبراهيم صباح العدواني 90.86  
طفلة ربيع عايض امليمونى 97.83  
عائشة رفاع محمد الرشيدي 90.93  
عائشة سعد محمد العازمي 90.28  
عائشة علي ضيف اهلل املطيري 84.58  
عائشة مطلق علي الرشيدي 97.42  
عائشة مفلح جريدى الرشيدي 90.02  
عائشة هويدي عايض الشباك 96.92  
عالية نايف عبدالعزيز الضفيري 97.5  
عالية حسني مزيد الديحاني 94.75  
عالية دعيرم عبداهلل العفاسي 89.87  
عالية عيد مسلم الشالحي 91.28  
عالية محمد بركة املطيري 90.02  
عالية ناصر صباح الفضلي 84.75  
عايشة سعود مهنا الرشيدي 90.04  
عبير عتيج مرزوق العازمي 86.05  
عذاري زيد مرزوق اجلويدان 96.83  
عذاري سعيد عبداهلل العيدي 96.42  
عذاري مشاري بيان الراجحي 86.67  
عزيزة جابر حسن عامر 89.14  
عزيزة سعود ناصر الرشيدي 97.75  
عفاف ماجد عبداهلل عناد 97.25  
عليه عجمي سلمى املطيري 96.25  
عمشة رخيص عيد املطيري 96.92  
عنود بدر مبارك البيدان 95.67  
عهد شجاع نداء الديحاني 85.8  
عهود دخيل فهد صباح 95.83  
عهود دغيم داهوم الرشيدي 97.42  
عهود سعود علي املطيري 86.39  
عهود مجبل مطر مشرف 89.33  
عواطف جاسر عبيد املطيري 80.99  
عيدة ركبان مطلق الرشيدي 95  
عيدة فهد راشد اعليه 88.65  
عيدة مزعل دغمى الرشيدي 96.67  
غالية سعيد عبيد العتيبي 87.05  
غالية هادي عوجان الرشيدي 86.21  
غدير خلف عواض املطيري 97.25  
غدير عايد شالل املطيري 97.5  
غدير مسعود شبيب الرشيدي 91.68  
غزالن عبدالهادي محمد املطيري 91.23  
غيداء مفلح مرزوق املطيري 86.26  
فاطمة عبداهلل سعد الفضلي 93.92  
فاطمة الفي محمد املطيري 89.14  
فاطمة مبارك سعود النصافي 97.33  
فاطمة ثنيان يوسف الثنيان 87.87  
فاطمة حمد هديان خميس هديان 97.33  
فاطمة فهد جابر الشمري 87.18  
فاطمة مجبل مرزوق الرشيدي 89.56  
فاطمة مصيف جاسم العنزي 98.25  
فاطمة منور سند الرشيدي 87.73  
فايده شرشاب نايف كثير 97.42  
فايزة عبداهلل محمد ناجع 89.32  
فايزة فيصل علي العنزي 88.9  
فجر ارشيد مشعان الديحاني 97.75  
فجر سعد شريدة املطيري 88.35  
فجر غنيم سعدون الرشيدي 85.21  
فجر ناصر عبدالرحمن الوعالن 87.75  
فرح علي غالب البصيري 95.92  
فرح غنيم سعدون الرشيدي 84.16  
فضة سعود هذال احلربي 95.25  
فلحه فهد ماطر املطيري 93.33  
فيحاء علي شباب املطيري 81.94  
كوثر فاضل لفتة خلف 87.33  
لطيفة عيسى دغيمان املطيري 88.26  
لطيفة جازي شمروخ العازمي 95.25  
لطيفة عامر عبدالرحمن البيدان 90.5  
لطيفة علي شباب املطيري 85.74  
لولوة خير اهلل مجلى الشمري 98.67  
ليالى مساعد شامان العازمي 90.13  
مديحه فالح فهد البيدان 96.42  
مراحب صالح عواد املطيري 96.42  
مرام محمد فهيد املطيري 88.44  
مرمي سعد راشد املطيري 95.58  
مرمي شريدة محمد علي 98.67  
مرمي صالح عبداهلل املويزري 89.99  
مرمي طلق محمد املرجى الرشيدي 96  
مرمي علي عبدالرحمن املطيري 93.25  
مزنة منزل عشوي الرويلي 94.88  
مستورة فالح عويهان ابا العريف الرشيدي   
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مشاعل ضحوي عويض املطيري 84.23  
مشاعل محمد نايف املطيري 83.54  
مضاوي مطلق محمد الدويش 90.25  
مضاوي ناصر غازي املطيري 94.75  
معالي أحمد فرحان العنزي 90.99  
معالي جلوي شنار املطيري 91.06  
معالي سهو علي الزعبي 96.67  
معالي فالح فهد الهاجري 89.94  
معصومه هالل نايف الشمري 82.96  
مالك عسكر معوض الرشيدي 83.98  
منار مانع مناور املطيري 89.25  
منال خالد سلطان املطيري 84.85  
منال عبداهلل شريف راشد 90.58  
منى حمود سعد الرشيدي 95.75  
منى خالد مجبل العازمي 89.29  
منى صقر كتاب املطيري 95.08  
منى عقلة الطرقي الرشيدي 86.15  
منى قبالن محمد العصيمي 83.42  
منى يوسف سكران الظفيري 95.17  
منيرة حميدي بتال اجلدعي 90.92  
منيرة فالح مطلق الرشيدي 88.01  
منيرة فالح مسلط املطيري 88.91  
منيرة مبارك عوض الديحاني 83.85  
منيرة محمد عبيد العازمي 83.43  

منيرة ناصر مسفر ناصر 94.25  
مها مخلف فهد املطيري 80.33  
مها جلوي محمد الديحاني 95.92  
مها سعد حمدان العلثات 93.23  
مها سعيد سعد العتيبي 88.33  
مها صالح برغش الديحاني 86.26  
مها عبيد محمد املطيري 82.43  
مها فضيل ضيف اهلل أبورمية 94  
مها فهد عايد املطيري 80.7  
مها مطلق هذال املطيري 83.53  
موضي عبداهلل عقاب املطيري 93  
موضي ذياب جمعان املطيري 88.2  
موضي شجاع شافي سماوي الشمري 76.03  
موضي علي طحيشل العازمي 95.67  
موضي مبارك قناص البرازي املطيري 90.63  
مي علي طلق الرشيدي 74.2  
مى ماجد عوض املطيري 86.25  
نادية جزا مناحي العتيبي 87.08  
نادية خالد معدي حمد الرشيدي 89.31  
نادية ناصر عامر املطيري 96.58  
نبأ يعقوب عبدالفضلي 83.3  
جنالء عبدالرحمن قنيفذ الوعالن 89.25  
جنله حزام مطلق املطيري 90.08  
نوار حمود فهد املويزري 83.62  
نوال حمود خالد املطيري 93.33  
نوال خالد محسن املطيري 96.08  
نوال شنني روجان العنزي 86.96  
نوال محماس عايض املطيري 89.17  
نوال ناصر فهد الهاجري 82.69  
نور عياد الريح اخلالدي 77.54  
نورا فايز محمد املطيري 82.74  
نورة علي مطر املطيري 87.19  
نورة ناصر عامر املطيري 85.74  
نورة ترحيب خالد املطيري 93.5  
نورة سعد امسلى املطيري 76.95  
نورة سعد مترج الرشيدي 89.36  
نورة صفران حريبى الرشيدي 92.17  
نورة عبدالرحمن عبداهلل املطيري 81.76  
نورة عبيد ايدام عوض 79.25  
نورة عيادة شمالن السليماني 82.65  
نورة قفيدى ارشيد القفيدى الكعمى 85.32  
نورة ماطر مجبل الشريكه الرشيدي 96.92  
نورة محمد جاسم احلذيفي 96.5  
نوف حامد مطر املطيري 69  
نوف حمد عبداهلل الرشيدي 80.04  
نوف سند مطلق املطيري 94.17  
نوف شايع قاطع العنزي 74.1  
نوف عبدالعزيز حزباوى 92.67  
نوف عبيدان مرثع العازمي 86.55  
نوف مشعل حمد الشمري 85.2  
نوف نايف عيد خلف الديحاني 93.67  
نوف نواف دغيم الديحاني 90.22  
نوير مبارك فالح بن شوق 94.67  
نيله علي دهام الرشيدي 83.5  
هاجر بدر عزارة شنيار 81.55  
هاجر ثامر دبيس الظفيري 86.49  
هاجر دبيس رباح مفرح الرشيدي 85.74  
هاجر غالب مصلح امليمونى 90.06  
هاجر هزاع ارشيد الرشيدي 72.5  
هاجر يوسف جاسم السليم 86  
هبة عبيد مخلد املطيري 85.51  
هبة ياسر خلف جبر 71.88  
هدى حسني عودة فرحان 84.33  
هدى سلطان عبدالكرمي سلطان 74.98  
هدى ضيف اهلل مزيد املطيري 89.64  
هدى عبداهلل حوار 86.69  
هدى فليح عبدالساده 85.2  
هدى مجبل فرج مشعان 75.29  
هديل فهد فرحان الفضلي 85.77  
هدية مرضى ضاوي النصافى 89.17  
هال فهد دخيل اجلبلى 73.06  
هناء عبداهلل عبدالقادر مقطوف 95.11  
هند محمد علي املطيري 90.11  
هنوف محارب قويعان الشــريف املطيري   

87.67
هيا تركي علي املطيري 86.67  
هيا مرعى عبداحملسن املطيري 77.39  
هياء حمود مبجح الرشيدي 80.5  
ود فالح مسلط املطيري 87.85  
وداد قاصد محمد مزيد اجلفيره 96.58  
وسمية سليمان عويض العازمي 81.27  
وسمية سيف منور حجنف املطيري 88.06  
وضحة الطرقي مرزوق رشيد 96.92  
وضحة سالم ناصر احلامد 85.05  
وضحة سعد ناجع الرشيدي 94.33  
وفاء الفي حويان املطيري 96.42  
والء فالح عبدالهادي املطيري 62.96  
يازى ضاحي ونس الشمري 86.5  

 مركز رملة أم املؤمنني الثانوي نساء 

أبرار عبدالعزيز إبراهيم خليف 67.26  
أحالم فالح نافل العازمي 87.33  
أسماء إبراهيم عبداحلفيظ يوسف 71.52  
أسماء عبداهلل دليم جعيثن فرحان 70  
آالء فهد عبدالعزيز املطيري 87.89  
ألطاف محمد سليمان محمد العنزي 91  
إلهام علي عباس سلمان 88.44  
أمل سعد برقى العنزي 76.53  
آمنة مشعل نايف حمد الديحاني 76.25  
أمينة مساعد حمد عبداهلل املاص 68.33  
أنوار هاشم حوري ذريب 89.25  
أبرار خالد سعود السبيعي 75.3  
احالم جعيثن هادي املطيري 70.29  
اريج سالم عويضه العجمي 83.87  
إسراء إبراهيم عبداهلل التركي 76.82  
إسراء جمال بدر البصاره 68.02  
إسراء محمد مسيرراجح الشمري 70.78  
اسرار جاسر سالم العجمي 77.08  
أسماء علي عباس سلمان الظفيري 86.46  
أسماء غنيم محمد العتيبي 77.06  
أسماء يوسف ربيع خميس 83.33  
أفراح حفيظ محمد العجمي 80.81  
أفراح فالح متعب العتيبي 75.08  
أفنان سليمان حمدان محمد العازمي 83.67  
البندري حسن عبيد الشمري 83.07  
البندري حمود هايف العتيبي 72.51  
اجلوهرة عبداهلل ناصر مفرج الهاجري 88.32  
املها محمد عبداهلل الهاجري 64.69  
أماني فهيد شايع العازمي 66.82  
أماني محمد فالح جويبر العازمي 95.25  
أمثال خليفة خليف املطيري 89.5  
امل هليل سمير الظفيري 90.83  
امالك خالد عواض العازمي 80.25  
أميرة عبدالغني علي عبداهلل الدباشي 71.78  
أمينة مرزوق الفي ظاهر العازمي 90  
انتصار عبداللطيف جاسم عواد 93.83  
انوار شبيب مرزوق سعود 88.83  
انوار مشعل علي كرم حسني 82  
انوار محمد مدغم العازمي 77.38  
إميان ثومان رشدان شريدة الشحومي 76.33  
إميان جابر مجبل الغريافى 71.09  
إميان حسن محسن العتيبي 86.07  
إميان عدنان عبدالرحمن جحيل 87.88  
إميان عيسى رمضان حسني خسروه 84.55  
باسمه علي عباس سلمان 88.33  
بتول عبداالمير علي خليل اخلميس 79.19  

بشائر جبار محمد العلي 86.75  
بشاير سعد مبارك اخلتالن العازمي 83.22  
بشاير عودة نصار الظفيري 85.75  
بشاير عوض سعد زارع احلربي 85.5  
بشاير عوض متعب العتيبي 79.99  
بشاير يوسف سويد السويد 88.92  
بهيه ناصر شعيب العلي 88.14  
حترير الهاب علي املطيري 87.22  
تهاني جابر فرج علي هادي املري 95.67  
تهاني محسن محمد احلجيالن 71.27  
جواهر عبيد البياهي العجمي 83.75  
جواهر ملفي عجيرم العازمي 87.4  
حسنة حامد سلمان املطيري 79.61  
حسنة خلف حروش العتيبي 73.03  
حصــة خالــد عبدالــرزاق عبــداهلل مبارك   

الدعي 74.67
حصة حسني عبداهلل عوض 83.25  
حصة خالد عبداهلل احلبيتر 73.81  
حصة سالم ظافر آل معجبه 91.88  
حصة شعيب محمد الشعيب 86.42  
حنان جاسم محمد غلوم 72.45  
حنان خلف ســدحان راضــي عبيد النصار   

ابولبقه 72.67
حنان سلمان راشد مسعود يحيي البطحاني   

77.92
حنان طرجم ضبيب العازمي 88.4  
حنان فالح محمد العازمي 82.17  
حوراء عبدالرضا عبدالرسول دشتى 66.18  
حوراء يوسف حميد عبداهلل حاجي حسن   

68.9
حياه طالل متعب السعد 76.06  
خلود حمود حنيف العازمي 86.1  
خلود عادل أحمد الدريعى 75.78  
خلود ناصر ســعود فهد عبداهلل القرضام   

87.83
خيره محمد منصور الرشيدي 58.3  
دانة حمود عبدالوهاب عبدالرحمن حســني   

العسعوسي 57.1
دانة فراج كروز العجمي 70.88  
دانة فواز فهد زامل حمود الفجي 93.33  
دالل فهد محمد متعب عبداهلل العازمي 91.5  
دالل سعود عشق عاطف سعيد العجمي 91.41  
دالل فالح سالم العازمي 85.56  
دالل فهد فرحان علي الدوسري 78.14  
دالل مبارك جدعان العازمي 82.71  
دالل محمد ابداح العازمي 79.36  
دالل نوري عبدالستار بندر 92.58  
رقية إبراهيم ليلي مسيعيد 84.8  
روان إبراهيم عبدالهادي البقيش العبدولي   

82.69
رمي فالح إبراهيم العبودى 78.43  
رمي مزيد هجاج اجلالوي 85.81  
رمي مطلق راشد الهاجري 85.39  
زهراء فاضل محمد كايدى 81.67  
زهرة شمخى جابر الهندال 59  
زينب عبداهلل حسن محمد الصايغ 88.5  
زينب عوض عجمي جنم 77  
زينب هاشم عبدالرسول الصفار 65.45  
سارة حبيب درويش أحمد جراغ 74.7  
سارة محمد إبراهيم الشمري 67.14  
سارة محمد عبدالرحمن فنيسان 86.5  
سارة بتال محمد العجمي 93.17  
سارة حبيب ابرمي العازمي 77.97  
سارة حسن عاجل جنم 93.58  
سارة خالد أحمد األحمد 82.81  
سارة خالد فهد العتيبي 84.83  
سارة خليل بارون عبدالرحيم 86.58  
سارة عادل أحمد خالد بدر 83.18  
سارة علي شليويح العازمي 73.8  
سارة فيصل يوسف املكيمى 85.39  
سارة مصطفى صالح البلوشي 77.12  
سارة ملحان حمد عويضه العجمي 82.98  
سارة نافل عايض حسني العجمي 92.42  
سكينة عدنان مهدي ماج الشماع 86.33  
سكينه أحمد عبداخلضر القالف 82.9  
سلمى محمد فالح فهيد العازمي 92.42  
سهام فالح هويدي هادي املطيري 73.58  
شريفة حمد ماضي الهاجري 86.85  
شريفة سلطان أحمد علي 74.95  
شمايل هالل عبداحلميد ابو البنات 67.84  
شمعه مطلق نفيخ العازمي 79.98  
شهد فيصل علي مراد الكندري 76.68  
شهد يوسف حسن حسني 79.69  
شوق عبداهلل مجبل عبداهلل العازمي 80.58  
شوق مبارك محمد الكندري 76.8  
شوق مشعل نايف الديحاني 86.75  
شيخة حمود عبداهلل الهاجري 89.42  
شيخة عبداهلل بادي الشمري 88.87  
شيخة فيصل يعقوب يوسف أحمد املعتوق   

85.98
شيرين إبراهيم ارناؤوط 92.31  
شيما علي حرزي جناد 86.08  
طفلة فهد سالم العجمي 91.14  
عائشة مبارك محمد شعيل العازمي 90  
عائشة علي حسن العجمي 77.75  
عبير محمد مرزوق العازمي 73.03  
عذاري داخل غازي عواد 66.22  
عليا راضي صالح العليوي العازمي 66.17  
عنود حسني علي اجلبعة 69.92  
عهود جابر حمد املري 77.09  
عهود حسني أحمد احلداد 92  
عهود حمود عبداهلل محمد احلجيالن 90.67  
عواطف بدر جاسم خلف محيسن الشمري   

91.17
عواطف عياد ضيف اهلل العازمي 82.04  
غالية فهد سالم العجمي 88.12  
غالية حسني طالب السواعي 69.01  
غدير سالم سعد حمد حمود احلميدي 78.56  
غدير صالح شرمي العجمي 75.63  
غدير محسن رحيم حمد حامد املطيري 87.26  
غدير محمد فالح محمد جوبير العازمي 81.58  
غزيل راجح منيرمحمد مهدي العجمي 86.35  
فاتن مرضي مبارك العازمي 73.58  
فاديه جاسم عبداهلل هاشم الزامل 81.75  
فاطمة براك سعود براك العازمي 91.67  
فاطمة جاسم علي الديحاني 68.26  
فاطمة داود سليمان اخلريف 84.28  
فاطمة علي حسني عباس حجي الناصر 86.08  
فاطمة فهد حمد العجمي 93.83  
فاطمة دحيالن رجيبان فياض احلربي 91.92  
فاطمة الزهراء بيلوط 89.92  
فاطمة حسني علي موسي 87.58  
فاطمة سالم عبداهلل العازمي 86.43  
فاطمة عبداهلل محمد الهاجري 74.37  
فاطمة عواد عويهان العازمي 63.95  
فاطمة مشعل عيسي القطان 75.98  
فجر زايد خلف مزيد الزايد العتيج 83.68  
فجر عبداهلل رميضي محمد الهرير العازمي   

71.93
فجر محمد جاسم حمد الدوب 68.09  
فجر جنم علي العصفور 65.4  
قينه ناصر محمد العجمي 83.52  
كوثر هاشم عبدالرسول تقى عسكر الصفار   

71.04
لطيفة محمد إبراهيم ناصرعبداهلل العبودى   

89.27

لطيفة مسلم عبداهلل رشيد احلجيالن 90.58  
لطيفة محمد إبراهيم اخلميس 74.08  
مليس عمر املير 82.62  
لولــوة خالــد عبــداهلل إبراهيــم العبداهلل   

احلبيتر 69.42
لولوة خليل حاجي حسني 72.86  
ليلى إبراهيم صفر علي مراد اشكناني 68.92  
ليلى علي عبدالقادر أحمد 88.35  
ليليه مطر بخيت سعيد املطيري 77.75  
مراحب عبداللطيف محمود التتان 95.83  
مرمي أحمد عباس دكسن 88.35  
مرمي أحمد عبداهلل الراشد 82.63  
مرمي حمدان حسن العجمي 80.68  
مرمي خالد محمد العازمي 63.52  
مرمي صالح مطلق السعد السعيد 68.91  
مرمي عبداهلل مرزوق العبداهلل 64.97  
مرمي عبداهلل موسى اجلاسم 57.8  
مرمي محمد حسن الهاشمي 87.08  
مرمي محمد عبدالوهاب سيد هاشم احلنيان   

80.67
مرمي محمد مسير عودة 74.58  
مشاعل حسني يوسف العوضي 66.88  
مشاعل عوض مزيد مبيريك املطيري 81.88  
مضاوي علي ردعان ماطر 85.92  
معالي جمال خالد الزويد 63.88  
معالي حجي سمري رويعي العازمي 89.08  
معالي سالم جربوع العدواني 80.77  
معالي غازي محمد صنيتان جويعد املطيري   

89.1
معانى جابر فرج املري 80.1  
مالك فهد عبدالرحمن املطيري 83.72  
منال جاسم محمد غلوم 69.01  
منال حسني زايد علي العازمي 95.75  
منال علي مليح علي الرشيدي 79.97  
منال محمد علي احلمادي 75.05  
منــال ناهــض عبدالرحمــن ناهــض نايف   

الدوسري 74.58
مناير مجبل مبارك العازمي 89.77  
منى سالم عبداهلل غريب العازمي 95.08  
منيرة فيصل يعقوب يوسف املعتوق 75.83  
منيرة منيف محمد العجمي 85.25  
منيرة ضيدان فالح دليمان العجمي 89.08  
منيرة عبداهلل مطلق السبيعي 82.63  
منيرة مرشد منيف مرشد املطيري 92.5  
منيرة ملفي جعيثن فالح غالي املطيري 87.92  
مها محمد فالح الدوسري 95.42  
مها محمد فالح العجمي 80.93  
موضــي دخيــل اهلل بادي ثعيــان البغيلي   

الرشيدي 67.86
موضي شفاقة عبيد محمد احلمادي املطيري 81  
نادية مطلق صقر الهيم 94.17  
نادية غالم علي خسروي 78.92  
ندى محمد فالح العازمي 73.92  
نعمة عايض سعود العجمي 78.16  
نعيمه مبارك مناحي العجمي 74.73  
نوال بدر مرزوق العازمي 81.53  
نوال سعد هادي العازمي 88.93  
نور أحمد عيسى كمال محمد 70.87  
نور سعود محمد العجمي 65.8  
نور وائل عيد الفضالة 78.05  
نورة عبداهلل حمد محسن عبدالرح الهاجري   

86.67
نورة حمد عبداهلل محمد عصام السبيعي 82.5  
نورة سليمان صالح املولى 88.03  
نورة فالح محمد العازمي 80.84  
نورة فالح حمد العازمي 72.79  
نورة يوسف علي الصالح الصويلح 59.93  
نورية علي إبراهيم علي 79.25  
نوف محمد سعود املجرن العازمي 80.67  
نوير بتال محمد العجمي 90.92  
نوير براك إبراهيم البطحانى 80.9  
هاجر محمود حسن العنزي 71.06  
هاجر يعقوب عبداهلل محمد 91.08  
هبة وهبي محمد الغويرين 68.42  
هدى ضيف اهلل عبداهلل بردي الفضلي 87.42  
هند أحمد علي حاجي 77.92  
هنوف عايض مجبل العازمي 89.68  
هنوف عوض ادبيس عوض العازمي 94.17  
هيا حمد ماضي الهاجري 89.24  
هياء محمد عياد الصانع 78.29  
هيفاء سلمان عياد العازمي 81.39  
وحش محمد سعود املري 78.99  
وســمية ســعيد عايــض مناحــي عايــض   

العجمي 85
ياسمني علي رجب عبداهلل حسني 87.5  

 مركز سالم املبارك الثانوي رجال 

أحمد ناصر عبداهلل اجلرمان 83.56  
إبراهيم راشد عبداهلل العازمي 86.56  
إبراهيم محمد فهيد الهاجري 88.99  
أحمد حمدي عيد نهوجي املطيري 95.42  
أحمد خالد عبداهلل اجلوفان 87.83  
أحمد عبداهلل زايد النغيمش 87.92  
أحمد عرميش نهار صلفيق الفضلي 97.92  
أحمد علي موسى فالح 81.42  
أحمد محمد فالح العجمي 88.67  
أحمد مشعل شداد ســعد الصواغ العازمي   

92.66
احلارث مساعد مناحي العلي 88.72  
بدر أحمد براك اخلالدي 87.47  
بدر عبدالهادي خلف جابر 85.31  
بدر عيد محمد العجمي 93.69  
بدر فالح محمد العازمي 87.93  
بدر مخلد فراج الكفيدى 84.26  
بدر مشعل عكاش سعد العبدلي 84.22  
تركي ذيب غازي ذيب الهاجري 88.56  
تركي الفي تركي العازمي 88.49  
ثامر زيد سعد زيد العازمي 87.29  
ثالب عوض ثالب املطيري 87.52  
جابر عبدالعزيز عوض الفضلي 86.1  
جاسم وديد رماح القحطاني 94.33  
جمعان بدر مرزوق صعفاك العازمي 87.54  
حسن جابر جالي فهد الشمري 94.25  
حسن جابر عبداهلل نعمة 82.98  
حسني شبيب محسن امليع 97  
حماد راجح خميس العجمي 89.34  
حمد جابر علي املري 84.95  
حمد حجي حمدان العازمي 87.39  
حمد حسني علي اجلالوي 88.74  
حمد عبداهلل فراج السهلي 85.4  
حمد محمد حمد الهاجري 85.13  
حمد نايف صعيب العتيبي 79.67  
خالد أحمد سالم الرومي 89.54  
خالد جارد نهار املطيري 83.1  
خالد حمدان سلمان الدماج العازمي 94.83  
خالد راشد عمير العجمي 95.17  
خالد زيد سعد العازمي 86.43  
خالد سالم املصيطف 88.18  
خالد صباح قبالن العازمي 75.21  
خالد عبداهلل حميد املطيري 88.45  
خالد علي طويحن العازمي 88.11  
خالد محمد سلطان املطيري 84.57  
خليفة طالل عايض املطيري 84.91  
راشد سويان فالح سويان الهاجري 89.26  
راشد عيسى منيخر العنزي 88.71  
راشد محمد ماجد السبيعي 90.46  
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راكان عيد بداح العجمي 90.28  
زايد عايد فارس زايد 93.75  
سعد حماد فهيد العجمي 90.14  
سعد خالد محمد احمادة 89.82  
سعد ناصر سعد العازمي 87.92  
سعود عبيد فهد السهلي 96.83  
سعود فهد سعود الضرمان 88.39  
سعود فهد سعود العازمي 88.57  
سلطان عبداهلل مبارك العازمي 88.88  
سلطان محمد نزال ذهب الشمري 91.08  
سليمان سالم حمد احلمدان 95.25  
سليمان صالح شالح النومسي 90.37  
صاحب عبدالعلي غلوم اكبر 95.83  
صالح عبدالرحمن صالح العوض 97.75  
طالل خالد حسني اخلالدي 89.47  
ظافر سعود سويد عمير العجمي 95.56  
عايد صباح صاحي غليون 97.25  
عبدالرحمن بدر عبداهلل املطيري 88.03  
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العجمي 90.97  
عبدالعزيز أحمد سالم الرومي 82.91  
عبدالعزيز حمود جبر غالى 88  
عبدالعزيز محمد رباح العتيبي 86.62  
عبداهلل معيوف احلاكة 98.08  
عبداهلل ابجاد حامد سمار العبدلي 86.82  
عبداهلل بدر وضاح العازمي 88.57  
عبداهلل جاسم جاسم محمد عبداهلل 79.46  
عبداهلل حزام راشد الزعبي 77.02  
عبداهلل حسن محمد أحمد 83.28  
عبداهلل حمد شبيب العازمي 85.81  
عبداهلل راشد سعيد سعد 92.34  
عبداهلل ربيع يوسف العازمي 88.13  
عبداهلل سيف مطلق العازمي 86.98  
عبداهلل فهد عبدالرحمن العتيبي 87.69  
عبداهلل فهد عبداهلل احلويله 89.95  
عبداهلل فهد مرزوق سلمان احلبيني العازمي   

78.82
عبداهلل مبارك فهد الداهوم 91.7  
عبداهلل محمد معال العنزي 87.47  
عبداهلل منيف صويلح العازمي 89.31  
عبداهلل ناصر مبارك محمد الهاجري 82.81  
عبداهلل ناصر محمد فهد 81.32  
عبداهلل نايف رجعان العازمي 90.78  
عبداهلل هادي عواد الفضلي 88.18  
عبدالهادي سليمان حمود الشمري 93.28  
عبدالرحمن محمد سعد عايض املطيري 96.92  
عبدالعزيز راشد فهيد العجمي 93.42  
عبدالكرمي جابر جالي فهد 95.58  

عبداهلل وبدان شاهر روضان 96.67  
عبداهلل سلمان مبارك مشفى العجمي 89.2  
عبداهلل طارق شعيب العبدالسالم 93.75  
عبداهلل ناصر منصور العجمي 89.86  
عبدالهادي سعود مانع العجمي 86.74  
عبدالهادي محمد عبداهلل العجمي 97.75  
عبيد مزعل هزاع املطيري 91.31  
عساف ضيف اهلل مرزوق العتيبي 90.23  
علي سعد علي العازمي 88.5  
علي عامر عزاب قطيم العتيبي 77.96  
علي عيسى أحمد األنصاري 84.32  
علي فاضل عبداهلل حسني 85.88  
علي محمد حمد العجمي 93.08  
علي هديان علي احلربي 86.61  
عواد هادي عواد الفضلي 90.89  
عيسى شبيب ماطر امللعب العازمي 92.75  
عيسى فهد سعود العازمي 88.12  
غامن مبارك حمد الهاجري 88.81  
فارس جاسم محمد احلمدان 95.5  
فارس فيصل حسن الفارس 90.5  
فايز مرزوق سعد العازمي 87.17  
فراج ثواب منير السعدون 92.58  
فرحان عبداهلل مبارك العجمي 84.78  
فالح ركان خالد حزام العجمي 94.17  
فالح عواض بادي املطيري 89.4  
فهد أحمد محسن العتيبي 89.79  
فهد بدر ماضي الغريب 91.3  
فهد عبيد محمد العتيبي 84.36  
فهد علي عبيد العنزي 90.19  
فهد عواد حنون عويد الشمري 92.57  
فهد فيصل فهد السهلي 89.03  
فهد متعب غويزي املطيري 97.42  
فهد محمد عنيزان العجمي 87.12  
فهد مفلح عوض غازي املطيري 88.74  
فهد ناصر عبداهلل العجمي 91.17  
فيصل فالح فهد الدوسري 90.03  
فيصل مشلش عبداهلل صويان العجمي 97.25  
الفي حمدان الفي املطيري 85.25  
ماجد جزاء مبارك العصيمي 84.43  
ماجد محمد سالم العجمي 93.86  
ماضي سيف هندي الهاجري 82.36  
مانع محمد مناحي العجمي 82.25  
مبارك جابر مبارك العازمي 83.87  
مبارك ساكت هندي غتر 97.42  
مبارك عبيد متلع العازمي 90.83  
مبارك محمد عبداهلل عازب العجمي 89.34  
محمد فهد ذيبان العجمي 97.17  

محمد بدر صالح العازمي 83.99  
محمد حسن مانع العجمي 95.5  
محمد حمد علي العازمي 89.13  
محمد صالح عبيد عبداهلل العجمي 92.83  
محمد عبداهلل سمران املطيري 92.73  
محمد عبداهلل عكاش العبدلي 80.71  
محمد علي يوسف أحمد 97.27  
محمد فرحان ظاهر والي العنزي 88.01  
محمد فضي مرزوق الرشيدي 87.83  
محمد فالح عزيران احلجيالن 78.37  
محمد فهد سالم العازمي 85.17  
محمد مرزوق علي نزهان العازمي 96.92  
محمد ياسني مهلهل مرهج 97.25  
مذكر حزام نهار العجمي 86.93  
مرزوق حميدي مرزوق الوصيص 89.91  
مرزوق ناصر محمد مهدي العجمي 91.33  
مسلط ناصر فراج العتيبي 81.65  
مشعل إبراهيم اديلم العنزي 87.85  
مشعل راشد سالم الصواغ العازمي 88.71  
مشعل سعد عبدالوهاب اسود 97.25  
مشعل مجول عطا اهلل العتيبي 84.22  
معجب حزام فهيد العجمي 92.67  
ناصر بدر ناصر البربر 86.16  
ناصر حمد ناصر العجمي 88.36  
ناصر سعود ناصر العجمي 77.5  
ناصر عيد محمد العجمي 86.96  
نايف مخلد مبرك سعود العازمي 92.35  
نواف ضيف اهلل مرزوق العتيبي 97.17  
نواف عبدالرحمن مرزوق الوصيص 85.88  
وليد عبداهلل هايف العتيبي 71.55  
يوسف محمد يوسف جرخي 89.79  

 مركز سليمان العدساني الثانوي رجال 

أحمد خلف عجيرم العازمي 64.99  
أحمد ناصر محمد املطيري 69.85  
أحمد بدر عبداهلل املاجدالغامن 72.27  
أحمد عبدالرحمن أحمد الفيلكاوي 54.5  
أحمد الفي فالح العازمي 73.44  
أحمد مالك وارد هالل 75.88  
احلميدي مناور احلميدي املطيري 81.33  
الوليد طامي شبيب العجمي 70.82  
انور مبارك كاظم الظفيري 82.81  
بدر خالد مخلد املطيري 77.87  
بدر سمير عبدالرزاق احلامت 76.32  
جاراهلل ناصر خميس العجمي 82.25  
جراح الفي سعد الشريعان العازمي 83.2  

حمد محمد حمد فرج 70.41  
خالد جمعان سحلى العازمي 72.36  
خالد ضيدان فالح العجمي 84.67  
خالد فايز سليمان الضعيان 79.75  
خالد محمد سالم العجمي 72.32  
خالد محمد صالح الرشيدي 67.95  
خليفة بادي خليفة الراجحى 77.24  
راشد خالد راشد املطيري 82.07  
راشد عبداهلل صياح املطيري 83.86  
سالم حسني علي العجمي 63.92  
سعد غامن منير السهلي 58.25  
سعد فالح سعد العازمي 84.74  
سعود ناصر سعود املطيري 79.92  
طاهر جمال موسى ميرزا 82.49  
طالل سعد سالم العازمي 69.81  
طالل عصام عيسى املزيعل 74.35  
عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن القطيفى 68  
عبدالرحمن صالح عثمان اجلاسم 67.18  
عبدالسالم داود حسني عبدالسالم 68.09  
عبداهلل أحمد محمد الهولي 70.24  
عبداهلل بادي خليفة الراجحى 80.19  
عبداهلل عالش دحام عبداهلل 84.58  
عبداهلل فيصل عبدالرحمن الشالحي 86.09  
عبداهلل مالك محمد التقى 82.46  
عبدالرحمن أسامة علي البلوشي 86.43  
عبدالرحمن سالم سعيد العجمي 86.42  
عبداهلل حاضر خالد العجمان 75.96  
عبداهلل علي عبداهلل الكندري 84.53  
عالء محمد اخلطيب 70.57  
علي محمد عبداهلل العتيبي 87.67  
علي مرزوق عيد العازمي 83.13  
عمر علي محمد الثويني 86.46  
عمر ماجد جابر العنزي 83.75  
عيسى أحمد عبود العازمي 80.17  
فارس فهد عبداهلل الصوله 82.08  
فهد جاسم محمد البعيجان 76.37  
فهد طالل عبداهلل العازمي 83.91  
فيصل علي الغربي 85.69  
مبارك محمد مبارك الدوسري 86.67  
محمد حسن عبداالمير عيدى 81.67  
محمد خالد محمد املروت اخلالدي 81.38  
محمد سعد مرزوق الرشيدي 89.75  
محمد عبدالرحمن عايض العتيبي 77.83  
محمد عبداهلل مبارك فهيم 63.54  
محمد فهد عوض ياسني 70.82  
محمد مبارك محمد العجمي 75.08  
محمد مترك عبداهلل القحطاني 86.08  

محمد مصطفي شعبان زمان 79.5  
محمد مفرج محمد الهاجري 78.33  
محمد ناصر سعد العجمي 81.06  
محمد نوري عبد الشمري 97.33  
مشاري خالد عبدالوهاب الفودري 89.58  
ناصر بدر عبداهلل الشراح 76.77  
ناصر منصور مهدي العجمي 80.54  
نواف شباب محمد السبيعي 80.75  
نواف طالل عبداهلل العازمي 79.49  
يوسف سعد جابر كريدي 94.75  
يوسف محمد حسن عبداهلل 87.71  

 مركز عبداهلل اجلابر الثانوي رجال 

أحمد جابر علي جعفر 77.72  
أحمد خالد عبدالكرمي مال عواد 70.85  
أحمد عبدالرحمن عيسي املذن 75.96  
أحمد كمال محمد كمال 77.76  
أحمد نواف فهد العنزي 73.6  
إبراهيم سالم بطاح العازمي 75.84  
إبراهيم صالح إبراهيم الصنات 77.47  
أحمد محمد عبداحلميد النجار 75.58  
أحمد جمال عبدالكرمي مضحي الظفيري 82.08  
أحمد خالد عبدالستار بندر 85.45  
أحمد خليل إبراهيم بوعركي 77.5  
أحمد سالم يالوس العنزي 71.25  
أحمد سعد نصار كايد 82.17  
أحمد عبدالصمد محمد سليمان حسني 68.45  
اسحق محمد أحمد املسري 80.68  
اسماعيل محمد مرزوق فاضل 62.58  
احلارث أحمد حسني السبيعي 79.64  
بدر أحمد محمد السعدون البدر 68.46  
بدر أحمد عبدالصمد زعالن 74.33  
بدر بشار بدر سيد هاشم الزواوي 71.83  
بدر خالد بدر القالف 67.64  
بدر عبدالعزيز حاجي العوضي 65.17  
بندر محمد سلمان األحمد 74.68  
ثامر ناصر مروح الشمري 75.5  
جاسم يعقوب سالم الشامي 77.56  
جراح حمد جاسر طريف 73.45  
جراح ناصر لطيف 84.14  
جزاع محمد عبداهلل إبراهيم القليش 76.99  
جمال عبداملجيد مبارك سعد 85.58  
حسن يعقوب يوسف فرج القالف 72.67  
حسني حبيب حسني علي حيدر الدشتي 60.33  
حسني علي خياط 75.08  
حمد خليفة مريح عبدالرزاق 66.65  

حمد عبدالرحمن عباس عبداهلل العنزي 74.5  
حمد نواف حمد احلسن 69.08  
حمزة عباس فاضل العباد 63.34  
خالد محمد مناحي العازمي 83.07  
خالد وليد خالد الغيث 61.1  
خالد وليد مناحي السبيعي 80.47  
خليفة محمد خلف املسباح 64.77  
رائد جاسم محمد بو حمد 72.08  
راكان خلف زيد الشمري 82.56  
رسلي محمد صقر بورسلي 73.6  
سالم داوود سالم الشمري 76.27  
سالم مبارك عطية شويحان 85.25  
سالم محمد سالم الهويدي 68.28  
سعود عبداهلل سعود التركيت 66.91  
سعود نايف سعود العتيبي 82.36  
سعيد حشاش مخمخم الرويعي 80.55  
سعيد غامن محمد ذياب 69.19  
صالح عبيد سلطان السعيدي 65.59  
صقر أشرف محمد العسكري 67.64  
صقر عيد جاسم الرمضان الهاجري 88.5  
صقر غامن صالح احلسن 70  
طاهر يعقوب طاهر عبداهلل املطوع 77.16  
طالل سعد عامر رجاء سعيد 58.66  
عبدالرحمن حسني علي عرب 72.58  
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن السنان 69.82  
عبدالعزيز حسني علي الفيلكاوي 70.72  
عبدالعزيز خلف ناصر الناصر 70.67  
عبدالعزيز راشد محمد احلريجي 65.98  
عبدالعزيز وليد يوسف احلساوى 63  
عبدالعزيز يوسف أحمد الشطي 66.25  
عبداللطيف حمد عبدالرحمن حمد احلميميدى   

60.83
عبداهلل حميد عبداهلل الزماي 75.46  
عبداهلل سعيد حسني الصراف 72.57  
عبداهلل صادق عبداحملسن الشمري 71.69  
عبداهلل فيصل دلى العنزي 77.76  
عبداهلل محمود حسني 74.57  
عبداهلل هشام عبدالعزيز العثمان 78.38  
عبدالوهاب منصور محمد اخلضير 62.25  
عبدالرحمن محمد عبداحملسن العلي 72.2  
عبدالرحمن وليد عبدالرزاق الدوسري 87.58  
عبدالعزيز عبداللطيف محمد السرحان 75.33  
عبدالعزيز مزهر صعفق الظفيري 74.17  
عبداهلل بطحي ادحيالن املطيري 85.67  
عبداهلل خالد سالم الهاجري 65.72  
عثمان فايز حمد العازمي 74.34  
عذبي براك الهاجري 64.08  

علي أحمد سليمان احلساوى 65.1  
علي أحمد سيد مجيد الشماع 81.5  
علي حسن علي حسن علي 64.75  
علي حسني شحاذه الغالول 64.4  
علي حسني غلوم شاه 72.77  
علي خالد عبداللطيف العمر 68.34  
علي عبداللطيف ناصر عبدالعزيز 67.64  
علي مؤيد أحمد حسني 63.3  
علي محمد شداد العجمي 77.62  
عيسى أحمد فالح عوض منر البذالي 72.23  
عيسى أسامة أحمد البديوي 60.04  
عيسى صالح عيسى حسن 63.86  
عيسى يوسف حميد التميمي 55.17  
فهاد مفيد مبارك مبارك 60.85  
فهد مهنا مبارك احلمدان 71  
فهد أحمد علي املسعود 65.92  
فهد أحمد محمد الهاجري 57.27  
فهد محمد فهد العبداجلليل 81.47  
فهد ناصر زايد عبيد 53.75  
فيصل حمد عبداهلل العسعوسي 71.79  
فيصل خالد سالم الهليلى 73.23  
فيصل صالح دغيم العازمي 64.88  
فيصل فوزي عبداهلل اخلميس 90.63  
فيصل ناصر ضيف اهلل العلي 72.69  
قاسم سعيد محمد املقصيد 71.58  
ماجد محمد سيف البطي بوطيبان 59.68  
ماهر عبداهلل عبدالكرمي السعدون 83.08  
محمد باذر مطر الكريباني 68.83  
محمد بدر مسفوه السعدي 59.63  
محمد حزام مدلول اجلشعمي 77  
محمد طلق سالم العازمي 65.6  
محمد عبدالعزيز علي اخلليفي 75.5  
محمد عبدالرحمن فؤاد عبداملنعم 64.23  
محمد عبدالعزيز عبداهلل العجمي 69.11  
محمد غامن عبداهلل محمد 88.5  
محمد مالك متران الشمري 67.25  
محمد محمد حجي الرشيدي 67.11  
محمد مرزوق سعود الرطيب 72  
محمد مسلم عوض الرشيدي 53.17  
محمد مهدي علي يعقوب حسني 73.53  
محمد نبيل أحمد محمد 62.33  
مساعد ناصر حسني علي 72.25  
مشاري حمد جاسم احلسن 57.42  
مشعل حمد علي عبيد سمحان 63.83  
مهدي محمد قنواتي زاده 56.24  
ناصر فيصل سعد السعد 68.62  
نواف عبداهلل سالم فاضل 60.35  

هارون جابر زغير ساكت 57.81  
هيثم عادل زايد العنزي 65.92  
يوسف إبراهيم اعليان صباح 65.61  
يوسف سعود عبدالعزيز اجلمعة 60.75  
يوسف يعقوب محمد اللوغاني 63.22  

 مركز عمر بن اخلطاب الثانوي رجال 

أحمد خميس محمد رغيان العازمي 71  
أحمد صالح جابر املري 73.4  
أحمد عبدالعالي خزعل الشمري 67.17  
أنس نفاع محمد العنزي 67.58  
أحمد حمدان مناحي الدماك 67.66  
أحمد ماجد عبداهلل املطيري 81.91  
احلمدي مسعد حمدي الديحاني 80.04  
بدر عبداهلل حرمل العجمي 78.77  
بدر محمد سالم اجلرمان 60.11  
بدر محمد محسن العجمي 85.43  
بندر سالم مروى صالح العازمي 82.7  
بندر علي رومي موينع الفضلي 71.38  
تركي مبارك غريب العجمي 79.4  
حسن محمد مانع العجمي 79.81  
حماد مطرف حماد الدوسري 88.67  
حمد حمد محمد العجمي 72.84  
حمد راشد علي العويدى 66.54  
حمد سعود نهار العصفور الهاجري 61.55  
حمد عيد مناحي الدماك 66.6  
حمد فالح مسفر العجمي 78.05  
حمد نايف نصار العازمي 78.21  
حمود بدر حمود العازمي 77.18  
حمود محمد عايض عيد السبيعي 74.08  
خالد محمد عبداهلل الكهيدان 86.92  
خالد سالم خالد العازمي 68.64  
خالد سعد عايض الهاجري 81.61  
خالد منصور حمود العجمي 74.25  
خالد وليد خالد العنزي 77.93  
راشد حمود راشد بن الهاجري 84.03  
راشد سعيد راشد الهاجري 71.67  
رزين يوسف مرزوق العازمي 72.89  
ريكان رجاء عبيد الشمري 87.56  
سالم خالد محمد القحطاني 67.07  
سالم مبارك عيسى احلربي 78  
سالم موسى سالم الدماج 72.5  
سالم ناصر حمد العجمي 77.55  
سامي الحق محمد العتيبي 86.67  
سعد مبارك هادي الهاجري 83.96  
سعد محمد عاطف العجمي 84.38  
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سعد هادي حسن الدوسري 81.67  
سعود أحمد محمد راشد 69.45  
سعود حمد سعيد الكداري 94.33  
سعود راشد رجعان العازمي 64.99  
سعود راشد سالم العازمي 81.5  
سعود عبدالعزيز ناصر الشميم 69.29  
سعود علي شبيب محمد العجمي 86.07  
سلطان بداح عازم العنزي 72.74  
سلطان جابر محمد العجمي 62.66  
سلطان فهد رتيبان العجمي 68.99  
سلمان حسن حجاب العجمي 72.11  
سلمان هزاع شاعى املطيري 78.55  
سليمان ناصر عبداهلل العنزي 78.32  
سيف محمد فهد الدوسري 80.67  
طالل مرثع محمد العازمي 63.34  
ظافر عبدالهادي ذيب الهاجري 82.55  
عايض مسرع محمد العجمي 67.55  
عبدالرحمن سالم حمدان العجمي 76.33  
عبدالرحمن فيصل جابر مطر 77.23  
عبداللطيف موسى حسني الشمري 66.52  
عبداهلل جاسر راشد الهاجري 85.87  
عبداهلل فيصل محمد املري 67.45  
عبداهلل مطلق وحير الهاجري 81.36  
عبداهلل منصور محمد العجمي 73.06  
عبداملانع عبداهلل عبداملانع العجمي 71.66  
عبداملجيد متعب مبارك العتيبي 78.12  
عبدالوهاب محمد صالح البطحانى 70.53  
عبدالرحمن أحمد عبداهلل السماك 81.33  
عبدالرحمن فالح عبداهلل الذروة 74.49  
عبدالقادر سعيد صالح علي عبده 75.33  
عبداهلل وسمي سعد العازمي 80.25  
علي عيد علي العازمي 73.04  
عمر مشعل خالد الصواغ العازمي 81.65  
عيد ناصر عيد العازمي 65.87  
غنيم نايف عبدالرحمن الهاجري 78.97  
فارس عبداهلل امريط الهاجري 79.05  
فالح أحمد شويش شريف 72.65  
فالح ثقل عامر الهاجري 69.81  
فالح ناصر فالح العازمي 74.26  
فهد بندر فهد منير املطيري 77.33  
فهد حمود شامي العازمي 74.95  
فهد رجعان بن حرمييس سعود العازمي 85  
فهد مساعد فهد العازمي 68.49  
فهد ناصر علي العجمي 71.41  
فيصل سعد جريان العازمي 73.89  
فيصل عيسى مسلم الدماج 79.17  
فيصل ناصر خالد العازمي 58  
ماجد عبود سالم العتيبي 74.17  
مبارك أحمد مصبح العازمي 68.81  
مبارك فالح عبيد العتيبي 75.66  
مجبل خالد مجبل خلف 79.56  
محمد انور غازي الهاجري 86.38  
محمد راجح داهم القحطاني 85.23  
محمد راشد علي بخيت العويدي 68.42  
محمد سعد محمد العازمي 60.08  
محمد شافي محمد العجمي 76.99  
محمد عبداهلل فهد العجمي 69.76  
محمد فيصل محسن العجمي 79.16  
محمد مسعود مبارك الهاجري 79.01  
محمد مسفر مبارك العجمي 59.17  
محمد مفرح محيا الرشيدي 68.44  
محمد منصور عبدالعزيز الهاجري 61.66  
محمد ناصر شداد العجمي 72.17  
مرزوق شبيب مرزوق معتقه 71.15  
مشاري بدر مداد العازمي 63.43  
مشعل عبدالرحمن نايف الهاجري 71.62  
معجب مفلح معجب الدوسري 77.74  
معيض ضيدان محسن ال بريك 69.49  
مهنا خالد مهنا العازمي 71.43  
ناصر حمد حسني العجمي 68.29  
ناصر خالد محمد العازمي 76.61  
ناصر خليفة ناصر خلف العازمي 75.66  
ناصر سعد عبدالكرمي العتيبي 87.74  
نايف حلمي محمل املطيري 82.33  
نواف أحمد عويد محمد العنزي 78.88  
نواف فالح حلوان العازمي 71.61  
نواف فهد فيصل املطيري 78.8  
وليد فرج سالم السعد 71.58  
يوسف سعود سعد املطيري 73.24  

 مركز فلسطني الثانوي رجال 

أحمد خميس خالد حسني القيشاوي 68.92  
أحمد عايد عبدالعزيز طاهر محمد 62.78  
أحمد علي عواد محمد السحيب 85.25  
أنور راشد منصور العازمي 78.43  
إبراهيم خالد اسماعيل املال 72.58  
أحمد صباح محمد خلف 72.03  
أحمد وليد أحمد الضفيري 79.83  
ايوب انور محمد تقى 71.31  
بالل عمر عبدا لرزاق عبدالرزاق 74.83  
جاسم مهدي جاسم فخر 60.23  
جهاد عمر شحادة زامل 67.42  
حسن علي غلوم محمد البلوشي 69.5  
خالد أحمد عبدالعزيز الراشد 82.17  
خالد ناصر حمد يحيى الصميط 75.41  
خليفة عباس عبداهلل الزامل 88.67  
رامي اياد محمود ابوشنب 62.8  
سلمان فاضل عبداهلل علي القطان 56.75  
طالل صالح يعقوب النهام 68.67  
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الصراف 80.75  
عبداهلل أحمد رجب حسني 79.5  
عبداهلل جاسم خليفة محمد العميري 64.8  
عبدالهادي علي ابر اهيم العطار 66.58  
عبدالرحمن أحمد النوفل 62.13  
عبدالرحمن خالد رجب حسني 73.07  
عبدالرحمن رفعت محمد احللبونى 71.1  
عبداهلل حسني سعد خلف العازمي 59.42  
علي حسني نيروز اشكنانى 69.83  
علي رضا علي القابندى 69.15  
علي عبدالرضا يوسف بوعباس 73.25  
علي عبدالشهيد جعفر إبراهيم 68.66  
علي عبدالعزيز محمد احلبابي 92.6  
عمر محمد أحمد عبداملقصود 74.28  
فراس خلدون اجلاجه 71.82  
فرج عادل فرج اهلل عمبر 73.79  
فهد جميل اسماعيل التميمي 77.67  
فهد محمد سعد فرج 86.42  
فيصل محمد هاشم جواد 76.04  
كرمي محمد منير بالن 79.09  
مبارك عصام عبدالرحمن الراشد 81.96  
محمد عماد خليل السيد عمر 75.55  
محمد أحمد سليم شعبان 68.49  
محمد طالب رشدي أحمد الصالح 67.58  
محمد فاروق حسن غلبان 64.4  
محمد فاضل جعفر املسرى 68.36  
محمد ناصر مناحي املبارك 81.84  
مدعج أحمد مساعد املدعج 76.93  
مساعد زايد حماد العازمي 84.62  
معتز عطا حسني رباحه 71.3  
نواف خالد مبارك صالح العازمي 88.35  
وجدي أحمد يوسف سمحان 82.42  
يوسف اسماعيل سيد حسن املوسوي 78  
يوسف وليد يوسف معتوق 89.58  
يوسف عبداحلميد عايد العنزي 84.37  
يوسف مشعل عبداجلبار الداللي 87.46  

 مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال 

أحمد تيسير خليل مسلم 71.58  
أحمد خالد مفلح املرشاد 89.78  
أحمد شهاب أحمد العبداهلل 78.73  
أحمد عبيد مهنا الرشيدي 72.33  
أحمد محمد صياح صاهد املطيري 75.95  
أحمد تركي رميح املطيري 90.18  
أحمد حامد مرزوق املطيري 68.67  
الوليد نواف هجاج املطيري 80.92  
انور ناصر ساكت محمد الساكت 79.83  
بداح عبداهلل فهاد العجمي 77.32  
بدر خالد بادي الشمري 74.59  
بدر خالد عبداهلل العجمي 85.82  
بدر فايز عادل غنام 73.96  
بدر مرزوق هديب الشنفاء 77.29  
بندر سالم حمدى العازمي 87.25  
تركي راشد سلطان العجمي 80.17  
جاسم محمد أحمد احلمدان 77.94  
جديع سالم حسن العجمي 80.25  
جراح جمال عاشور كنكوني 83.83  
جزا محيسن جزا املطيري 78.96  
حامد معزي حامد الرشيدي 80.67  
حسني محمد حسن عباس 67.02  
حمد حمود محمد فهيد الرشيدي 77.05  
حمد خالد مفلح املرشاد 86.62  
حمود خالد غافل جدعان 72.5  
حمود عايد حمود الهاجري 84.93  
حمود هشام صالح اجلاسر 81.56  
خالد جبر جبيران الديحاني 69.87  
خالد سعد سمران العازمي 68.77  
خالد عيد عشوي اخلالدي 70.01  
خالد فيصل محمد السبيعي 81.63  
راشد شافي عبداحملسن املري 87.08  
راشد فهد راشد الرشيدي 87.1  
راشد قبيل مبارك الرشيدي 89.17  
راشد مثيب مرزوق العبدلي 85.23  
راشد نايف راشد الركيبي 82.45  
رافع عبدالعزيز احلمدان 83.07  
سالم أحمد حسن درويش 78.84  
سالم خميس عباس اجليماز 79.17  
سامي حسام مرعى حسن بومرعى 71.41  
سرور عبداهلل فالح عرادة 84.37  
سعد راشد مفرح الرشيدي 86.66  
سعد سالم سعد العجمي 94.67  
سعد سعود سعد الرشيدي 86.75  
سعد عبدالهادي مجيد الظفيري 93.58  
سعد غنام غصني الدوسري 86.67  
سعد فارس مهنا الرشيدي 83.17  
سعد فيصل سعد النيصان الرشيدي 85.15  
سعد محمد هديان خميس هديان 79.78  
سعد محيا موسم الديحاني 94.58  
سعد ناصر سعد السحوب الزعبي 85.83  
سعود سرحان عبداهلل الرشيدي 87.04  
سعود سمير علي نظر 73.51  
سعود عبدالرحمن وليد املطيري 83.56  
سعود عبدالعزيز ساري املطيري 86.2  
سعود فهد سعود الرشيدي 84.99  
سعود مسفر مرزوق العبدلي 87.54  
سعود مطلق محمد املطيري 88.42  
سعود ناشي ناصر العتيبي 86.83  
سلطان سعد عثمان محمد 83.08  
سلطان طارق مرزوق العتيبي 85.54  
سلمان الفي خلف البرازي 74.25  
سلمان مناحي حسني احلريص 88.3  
سليمان سعد بتاع املطيري 79.65  
سليمان مطر طليحان املطيري 85.57  
سليمان هديبان سليمان الرشيدي 71.83  
سليمان وليد عبداهلل محمد 64.81  
شاهني غامن شاهني الهاجري 84.67  
شبيب سعود سعد الرشيدي 92.17  
صالح شاكر داود الشمري 83.28  
صقر ناصر زيد العتيبي 91.53  
ضاحي مبارك مليح الرشيدي 88.25  
طالل سعد فيحان شديد الديحاني 85.95  
طالل عيد مبارك العرادة 92.92  
طالل فيصل محمد املانع 85.51  
طالل محمد افنيطل البحا 86.42  
طالل مشعل مسلط العتيبي 80.61  
عايد ناصر عايد الديحاني 75.71  
عايض مرزوق عبداهلل انصافى 85.69  
عبدالرحمن مرزوق مسعد املطيري 88  
عبدالعزيز براك غمالس اخلرينج 85.4  
عبدالعزيز سعود بندر املطيري 88.55  
عبدالعزيز عبداهلل سعد النمشان 78.59  
عبدالعزيز عبداهلل يحيى القحطاني 89.58  
عبدالعزيز فرج فلجي عيادة 78.73  
عبدالعزيز فهد محمد الديحاني 89.49  
عبدالعزيز مذكر محمد املطيري 86.4  
عبدالعزيز مطلق فدعوس املطيري 88.05  
عبدالعزيز ناجي عبيد العنزي 83.52  
عبدالكرمي محمد عبدالكرمي كليب 87.33  
عبداهلل أحمد عبدالعزيز احلصني 84.92  
عبداهلل بجاش عبداهلل الطفالن 84.71  
عبداهلل جمعان دغيمان الركله 84.22  
عبداهلل خالد غافل جدعان 93.08  
عبداهلل خالد ناصر العازمي 87.19  
عبداهلل خلف بنيان حسني اخلالدي 97.08  
عبداهلل راشد الدسم الرشيدي 91.62  
عبداهلل ربيع محمود حسن 96.42  
عبداهلل سالم اشتيل الدوسري 92.45  
عبداهلل صالح حمد الهاملي 88.99  
عبداهلل عبدالعزيز حزباوي 99.17  
عبداهلل عياد بليهيد العازمي 93.99  
عبداهلل فهد شافي احلميدانى 95.38  
عبداهلل فيصل عبدالشهيد الهدار 88.56  
عبداهلل قاسم محمد محمد 94.67  
عبداهلل مبارك مشعان املطيري 89.63  
عبداهلل محمد ثويني العرادة 86.83  
عبداهلل محمد ماجد املطيري 90.69  
عبداملنعم عبدالرحمن الهاجري 97.17  
عبدالرحمن محمود موسى البشايره 91.83  
عبدالعزيز محمد عبدالكرمي املطيري 84.51  
عبدالعزيز مسلم العتيبي 84.72  
عبدالعزيز موسي محمد اجلمعة 87.62  
عبدالعزيز نايف مجبل الظفيري 84.24  
عبداهلل خالد سعد الرشيدي 85.7  
عبداهلل دخيل سعود عجيان مرعي 97.25  
عبداهلل دميثان نزال الهاجري 89.05  
عبداهلل زياد محمد ربحى شطاره 90.02  
عبداهلل سالم عطاااهلل مرزوق متعب 93.75  
عبداهلل عبدالعزيز الرشيدي 97.25  
عبداهلل عماد سيف علي 87.36  
عبداهلل غالب عبداهلل الشمري 93.83  
عبداهلل مبارك راجس العدواني 89.78  
عبداهلل مطر عبيداهلل الديحاني 93.38  
عثمان سعد عثمان محمد 97.17  
علم دار غلوم علم دار محمد 89.78  
علي حسني خالد الزايد 88.87  
علي راشد فدعوس املطيري 97.83  
علي سعد عايض الشالحي 89.36  
علي عبداحملسن عطية صغير 91.75  
علي عبدالعزيز عبدالكرمي العلي 89.21  
علي محمد غازي املطيري 89.31  
علي مطير مجبل الرشيدي 95.48  
علي مهيدي االسود الرشيدي 91.83  

علي نواف علي اجليران 90.56  
عمر سعد عبدالرزاق الشريفي 90.58  
عمر صالح القحطاني 87.66  
عويد علي عويد العويد 90.07  
غازي محمد عواد غازي 91.83  
غامن راشد غامن راشد الرشود 89.92  
فايز طالل العتيبي 87.01  
فايز مطلق مطر الرشيدي 88.43  
فراس نوري عبداحلميد محمد 94.33  
فهد خالد يوسف حمادة 88.36  
فهد سعد غزاي العتيبي 90.16  
فهد طارق يوسف آل بن علي 85.12  
فهد عبدالعزيز عبدالقادر محمد 88.72  
فهد فالح مبارك الرشيدي 93.15  
فهد مبارك سويلم الرشيدي 88.67  
فهد مبارك صنت الديحاني 88.19  
فهد محمد راشد الشويحان 88.08  
فهد مشعل نايف الديحاني 91.03  
فهد ناصر مطلق ماطر العتيبي 89.09  
فهيد محمد سعد الزعبي 90.03  
فواز حجيل طعمة اخلالدي 89.17  
فواز خالد منصور بذال الرشيدي 92.75  
فواز مبارك سالم الرشيدي 97.42  
فيصل عبداهلل مصطفى أحمد 96.58  
فيصل محمد سالم املطيري 94.5  
فيصل محمد غالب الرشيدي 89.74  
فيصل نواف عجمي املطيري 87.09  
ماجد عبداهلل مطلق عطااهلل املطيري 96.08  
مبارك أحمد زعال العازمي 88.76  
مبارك سعود مبارك الديحاني 87.34  
مبارك عسكر عيد عسكر الرشيدي 95.67  
مبارك محمد صالح العامر 92.42  
محمد خير ماجد الرفاعي 96.42  
محمد إبراهيم مسير خلف 98.17  
محمد أحمد سلمان حسني الشمالي 97.08  
محمد باسم محمد الصيبعي 85.44  
محمد بدر ناصر الصانع 90.12  
محمد جدعان برجس املطيري 86.45  
محمد جمال سعد بن خضير املطيري 92.5  
محمد حسني هاشم البلوشي 94.18  
محمد خالد عبداهلل العجمي 87.94  
محمد خالد محمد املطيري 90.85  
محمد خلف مزيد العدواني 89.7  
محمد ريكان عبداهلل حبيب 98.67  
محمد سراح شبيب الرشيدي 89.23  
محمد سعد محمد املطيري 92.48  
محمد سعود سعد الرشيدي 90.34  
محمد سالمة نافع احلربي 95  
محمد سلطان عبداهلل طارش 96.92  
محمد عادل حمود اجلسار 77.38  
محمد عبداهلل سليمان العتيبي 88.49  
محمد علي معيوف الفردان 89.23  
محمد مشعل محمد العتيبي 95.75  
محمد مشعل نايف الديحاني 90.31  
محمد ملحق زايد الديحاني 92.41  
محمد ناصر محمد الدلوم 88.78  
مزيد سعد مزيد املطيري 96.92  
مشاري حمد فهد املطيري 97  
مشاري محمود توفيق شهاب 91.06  
مشاري مناور ساري الثومير 97.67  
مشعل سعد عبيد الديحاني 84.55  
مشعل شعبان محمد العنزي 96.75  
مشعل عيسى عبداهلل الرشيدي 85.66  
مشعل مجاهد هالل املطيري 94.58  
مصطفى محمد مطر مرزوق الشمري 88.03  
مطلق سالم ناصر الرشيدي 80.13  
مفلح مطلق شفا املطيري 94.42  
مناور عيد مناور اجلدعى 89.42  
مهدي سالم حسن سالم العجمي 89.13  
نادر بركة عساف ماطر الديحاني 92.5  
نادر طالل ناصر العتيبي 85.09  
ناصر خالد أحمد القلفص 84.58  
ناصر خالد ناصر العثمان 73.29  
ناصر علي مطر املطيري 95.08  
ناصر علي مطلق عرادة الرشيدي 91.16  
ناصر عوض كليب املطيري 90.05  
نايف توفيق مسفر العبدلي 90.6  
نايف ناجي فرج الصلبوخ 91.97  
نواف حسني رشيد العنزي 90.48  
نواف خالد زبن املطيري 86.66  
نواف شامي علي شامي الراجحي 87.57  
هزاع مشعل ثويني اخلالدي 96.42  
يوسف بدر صنت الديحاني 93.22  
يوسف شعيفان مزيد املطيري 89.45  

 مركز هارون الرشيد الثانوي رجال 

أحمد بخيتان خلف احلبيني 96.17  
أحمد خالد مجبل العازمي 88.54  
أحمد ناصر سعد فريج 90.72  
إبراهيم سعود محمد املجرن 89.85  
إبراهيم محمد منصور العجمي 90.75  
أحمد بطي مطر الشمري 89.69  
أحمد سلطان بندر جدا العتيبي 88.98  
أحمد فرحان اسماعيل املرزوق 95.33  
أحمد مرزوق رزيق العتيبي 94.64  
أحمد مطلق سعد بقيجان العازمي 89.95  
أحمد نواف منصور املناصير 84.02  
اسامة روضان غدنان جوده 93.83  
اجلابر جابر عدوان العنزي 86.59  
احلمد سعود حمد الفي الهمليط 79.16  
الوليد جابر عدوان العنزي 85.76  
باسل محمد عذبي مروي الظفيري 97.67  
بدر خالد عبداللطيف املقيط 89  
بدر ذياب خليفة العازمي 89.47  
بدر راضي رشيد خابور الشمري 96.25  
بدر فهد سعود العازمي 92.57  
بدر ماجد عبيد الدوسري 89.27  
بدر ناصر مندنى علي محمد 93.5  
بسام محمد سليمان العنزي 96.67  
تركي سعود مجبل العازمي 88.49  
تركي مانع تركي املطيري 89.23  
ثامر أحمد مسلم العازمي 88.71  
ثامر فالح محمد فالح العازمي 87.79  
ثامر ناصر سعد صفتان 95.25  
جابر صالح عوض العجمي 91.15  
جابر عبداهلل سعيد القحطاني 91.48  
جاراهلل حسني فالح العجمي 95.67  
جراح مطر طحيشل غريب العازمي 93.42  
جراح ناصر سعد امليمونى 93.62  
جريان مطلق جريان اوتيد 97.25  
حامد حمود عبداهلل النفيشان 89.09  
حسن علي عبداهلل علي 90.14  
حمد اسماعيل يوسف احلمدان 90.46  
حمد محمد عبدالرضا جوهر 89.97  
حمد مفرح حمد الدوسري 87.56  
حمود خلف بخيتان احلبيني 91.57  
حمود فيصل حمود البوص 91.36  
حمود مبارك فهيد الرميح 98.17  
خالد حمود خلف العازمي 87.22  
خالد سعد فهد العازمي 89.23  
خالد طارق عبدالوهاب الدخيل 94  
خالد عايض مطلق العازمي 89.44  
خالد فالح فرحان العازمي 90.13  
خالد محمد خالد طالب العجمي 90.42  
ذعار فيحان عبدالرحمن العتيبي 93.33  
ذيب عبداهلل محمد العجمي 91  

راشد حمود سعد احلجيالن 76.83  
راشد سالم محمد فهم مبارك 83.57  
رشيد محمد خليفة العازمي 91.06  
زايد مبارك مزيد العازمي 89.12  
ساري علي عبداهلل خليل العيبان 93.5  
ساطي سعود سعد العتيبي 91.08  
سالم جمعان حماد العازمي 89.44  
سالم حمد عويضه العجمي 87.75  
سالم سليم نافل املطيري 94.42  
سالم فالح سالم احلجيالن 93.01  
سالم فالح سالم العازمي 84.59  
سالم معيض مسفر العجمي 95.42  
سامي عيد عيادة العازمي 80.01  
سعد أحمد سعد العازمي 85.56  
سعد حمود سعد احلجيالن 87.42  
سعد علي عبداهلل العازمي 87.09  
سعد ناصر سعد فريج 88.39  
سعود سعد سعود العنزي 85.71  
سعود فالح حبالن هاظل العازمي 92.11  
سعود مطلق نفيخ العازمي 82.36  
سعود مفرح حمد الدوسري 86.87  
سعيد حمد سعيد الهاجري 92.83  
سلطان مفلح محمد العازمي 88.53  
سلمان صقر مسلم العازمي 85.4  
سلمان محمد اكميخ العجمي 89.69  
سند عبيد شافي العجمي 91.05  
سيف الفي عبداهلل الشمري 90.71  
شبيب عبداهلل جهاد العازمي 82.8  
صالح محمد سليمان العنزي 90.21  
صالح مشاري نافل احلضيري 90.02  
صالح محمد أحمد الكندري 97.58  
ضاري طالل بطي الشمري 91.6  
طالل محمد رشيد العازمي 88.04  
طالل محمد فالح العازمي 87.51  
عادل فايز خالد سبيل 87.8  
عادل مناور فالح العازمي 91.67  
عايد سعد عايد الشراكي 90.57  
عايض فالح عبدالهادي الهاجري 89.07  
عايض محمد سعيد العجمي 95.58  
عبدالرحمن أحمد عواد الهطالني 87.6  
عبدالرحمن بخيتان خلف احلبيني 88.43  
عبدالرحمن حمد عبداهلل العجمي 96.83  
عبدالرحمن خضر عبداهلل الفضلي 92  
عبدالرحمن الفي خلف العازمي 90.61  
عبدالرحمن مسفر منصور العجمي 87.14  
عبدالعزيز حبيب غلوم علي 86.83  
عبدالعزيز راشد عبيد العازمي 87.44  
عبدالعزيز فيصل أحمد الكندري 83.09  
عبدالعزيز مناحي محمد العجمي 89.93  
عبدالعزيز هادي صغير العازمي 91.87  
عبداهلل بدر عبداهلل العازمي 88.62  
عبداهلل حسن حمد علي 86.44  
عبداهلل سعد مطلق العازمي 85.39  
عبداهلل صالح عطا اهلل املطيري 88.37  
عبداهلل عايد سيف عيد العازمي 94.33  
عبداهلل غنيم مفرج املطيري 95.17  
عبداهلل فرحان سالمة العنزي 86.56  
عبداهلل فالح سعد العازمي 82.04  
عبداهلل فهاد نصار العازمي 81.29  
عبداهلل مضحي سعود العازمي 86.66  
عبداهلل مناور فالح العازمي 85.22  
عبدالرحمن ثامر جفني العجمي 87.78  
عبدالرحمن فالح سابج العازمي 90.24  
عبدالرحمن قالط مصبح العازمي 88.47  
عبدالرحمن محمد فهد العازمي 85.1  
عبدالعزيز فهد سالم العازمي 88.52  
عبدالعزيز فهد مجبل سرحان املطيري 86.3  
عبدالعزيز نايف محمد العدواني 88.37  
عبداهلل دغش عبداهلل الهاجري 92.58  
عبداهلل صالح حسني العازمي 97.42  
عبداهلل علي عبداهلل خليل العيبان 96.58  
عبداهلل عناد مكراد العجمي 86.42  
عبداهلل محمد عايد احملجان 87.95  
عبداهلل محمد غنام محمد العجمي 79.75  
علي عبداحلسني يحيى الغضبان 91  
علي حسني علي احلربي 91.5  
علي سعد طلق العازمي 87.91  
علي صاحب عيسى ابو احلسن 87.11  
علي عبداهلل إبراهيم أحمد 83  
علي فهد سعد احلجيالن 87.28  
علي ماجد محسن سعود 90.16  
عيد خلف عيد العازمي 89.33  
عيسى شامخ فالح الرشيدي 88.43  
عيفان مضحى عيفان الهاجري 95.75  
غازي جزا غازي العتيبي 88.75  
غامن حسني ذياب حجي 91.76  
غامن فالح علي امليع 82.45  
فالح حمد عبداهلل العازمي 86.38  
فالح راشد هذيلى العجمي 76.11  
فايز عيد خلف العازمي 90.19  
فراج فهد عبداهلل العجمي 85.25  
فرحان متعب عيد الغريب 81.34  
فالح فهد علي العازمي 85.57  
فهد أحمد خلف جليدان العازمي 82.85  
فهد حمدان عذبي مروي الظفيري 92  
فهد خالد فالح العازمي 85.65  
فهد خلف بخيتان احلبيني 80.69  
فهد خلف فازع الرشيدي 96  
فهد سالم ساجي ناصر الدوسري 96  
فهد سعد علي شحيتاوي العازمي 73.07  
فهد فالح سالم زويد العازمي 88.78  
فهد فالح صالح املطيري 90.88  
فهد فرج محسن املطيري 87.67  
فهد مفلح محمد العازمي 83.11  
فهيد حمد غريب العجمي 84.77  
فواز خالد محمد هداب العازمي 89.84  
فواز محمد سعيد مبارك 66.91  
فيصل راشد هذيلي محمد العجمي 72.17  
فيصل سعد عبداهلل النومس 87.13  
فيصل سند ناصر السريع 84.76  
ماجد عزيز فيصل عماش العتيبي 94.5  
مبارك عبداهلل مبارك العازمي 79.87  
مبارك الفي مبارك العازمي 89.23  
مبارك مجبل هادي العازمي 82.11  
مبارك محمد سعد العازمي 94.08  
محمد أحمد عذبي الظفيري 88.06  
محمد حسني صباح حسن 81.37  
محمد حمد مبارك محمد العجمي 96  
محمد خالد مبارك سريع 83.67  
محمد راشد عبداهلل العجمي 80.92  
محمد راشد مبارك العازمي 87.14  
محمد راشد مجبل العازمي 87.47  
محمد سالم محمد املري 88.93  
محمد سعد عبداهلل الصفار 82.62  
محمد سعود طاهر الشمري 84.82  
محمد سويلم علي العازمي 92.83  
محمد صالح حمد مشعل 93.92  
محمد عايد سيف العازمي 84.72  
محمد عبداحملسن سرحان العنزي 87.97  
محمد عبداهلل حميدي املعضادى 72.67  
محمد عبداحملسن حشان العجمي 84.29  
محمد فالح محمد العازمي 88.26  
محمد فهد ترف فجرى 88.97  
محمد فهيد محمد العجمي 77.66  
محمد فيصل سعود الشريع العازمي 87.58  
محمد الفي عايض العازمي 87.02  

محمد مجبل محمد العتيبي 82.17  
محمد مفرح فهد هشام 95.5  
محمد ناصر راجح العبداهلل 87.13  
محمود عدنان محمود معرفي 81.18  
مسفر هادي حسن العجمي 85.82  
مشاري رجاء نومان الضفيري 91.67  
مشاري صلف علي املطيري 72.98  
مشاري مريزيق شرى الرشيدي 84.86  
مشاري مشعل ثامر العازمي 78.55  
مشعل باني عبدالهادي العازمي 89.13  
مشعل صالح حمد مشعل املري 86.36  
مصعب فهد شعيب الفضلي 87.08  
مفلح الفي بطيحان العازمي 88.25  
منصور متعب فهد العجمي 85.44  
منيف مطلق نفيخ العازمي 82.02  
مهدي مطلق مهدي العازمي 70.27  
ناصر محمد داود عبداهلل السراج 88.42  
ناصر حمد مطلق العازمي 86.97  
ناصر حمد ناصر العجمي 89.63  
ناصر خالد فالح العازمي 86.93  
ناصر صالح مرزوق العازمي 84.87  
ناصر عيد عبداهلل راعي امللحه 87.13  
ناصر مطلق ناصر مبارك العازمي 88.24  
نايف جمال دخيل العتيبي 86.01  
نايف سعد ناصر سعد العجمي 96.08  
نايف عادل سعد العتيبي 93.69  
نواف فليح ناصر سعد 93.42  
نواف فواز هزاع العنزي 86.42  
نياف جزاء عمر العتيبي 97.08  
يوسف عبدالعال سعد الرشيدي 87.36  
يوسف عبداهلل حمود جفني 96.75  
يوسف فايز رفاعي العازمي 87.77  
يوسف منصور صنت الرشيدي 89.46  
يوسف مهدي سالم حمود العازمي 94.92  

 مركز هشام بن العاص الثانوي رجال 

أحمد عبدالرحمن ابل الكندري 64.83  
أحمد عوض عبداهلل الرشيدي 89.46  
أحمد عوض هاجد عتيج عبيد 82.12  
أحمد فيصل براك عيد العليوي 84.17  
أحمد مناور حسني املطيري 76.59  
بجاش حمود محمد الهاجري 86.92  
بدر راشد دخيل اهلل املطيري 86.83  
بدر سالم فارس احلطاب 88.33  
بدر عيد سعد العازمي 82.55  
بدر ناصر فراج الفراج 82.55  
براك محسن مهلهل فايز 79  
بندر دخيل ضحوي الظفيري 88.33  
تركي ماجد ناصر العجمي 82.58  
جابر أحمد اخللف احلسني 81.14  
جابر مبارك صياح ضمن العتيبي 85.66  
جاسم رباح رجا الرشيدي 83.15  
جراح محسن مهلهل فايز 83.58  
حبيب مصطفى جعيفص الهاشمى 72.08  
حسن حامد غامن جابر 96.17  
حسن علي ناصر سيف 70.25  
حسني جمال عبيد اخللف 70.92  
حسني حامد غامن جابر 86.67  
حمد أحمد سعد العازمي 72.23  
حمد سويرح فايز الرشيدي 81.84  
حمد محمد خميس العقاب 84.37  
خالد حامد غامن جابر 91.83  
خالد خليفة عبداهلل فجري العازمي 83.97  
خالد راشد حمد العجمي 83.76  
خالد سعد قبالن العازمي 87.79  
خالد صقر بندر املطيري 83.54  
خالد عمار دعيرم العجمي 84.29  
خالد فارس خالد حمود املطيري 81.47  
خالد فالح علي عوض العازمي 82.14  
خالد محمد صحن العازمي 70.64  
راشد خالد راشد اجلويسرى 76.14  
راشد عبداهلل راشد البوص 70.38  
راشد عدنان صالح الدويسان 86.2  
راشد يعقوب يوسف احلملى 80.35  
زيد علي عبداهلل العتيبي 96.92  
سالم بدر حمود العازمي 85.43  
سالم علي راجح سعد الهاجري 78.42  
سالم محمد سالم قصاب القريشى 86.62  
سعد حسني سعد الثويني 90.75  
سعد هادي عبداهلل العجمي 88.99  
سعد وسمي زايد العازمي 72.75  
سعود سعيد عوض العجمي 92.75  
سعود مبارك سعد البواردي 94.08  
سعود مرزوق مظلوم صنيدح 93.28  
سلطان حمود محمد العازمي 83.67  
سلطان محمد سلطان العجمي 87.83  
سلمان عبدالرزاق غضبان غامن 89.92  
سلمان عجاب شمروخ عجاب 86.42  
شبيب ظافر حسن العجمي 88.85  
صالح براك فرحان زبار 88.5  
صالح محمد عبداهلل العنجري 85.73  
ضاري محمد رفاعي العازمي 84.25  
طالل أحمد مدغم العازمي 89.73  
طالل إبراهيم طالل غازي 91.86  
عامر سالم فالح العازمي 84.27  
عامر فهد حمود العجمي 85.36  
عبدالرحمن زياد عبدالرحمن العازمي 87.83  
عبدالرحمن عبداهلل فهيد العجمي 87.15  
عبدالعزيز عطا اهلل سرحان خلف 75.43  
عبدالعزيز محمد عوض احملزوم 82.82  
عبداهلل جاسم أحمد الكندري 86.34  
عبداهلل خالد علي مبارك 82.65  
عبداهلل عيد سعد العازمي 85.97  
عبداهلل فهيد عبدالهادي العجمي 82.53  
عبداهلل مشعل خالد الصواغ العازمي 89.74  
عبداهلل مشعل دغمى املطيري 78.81  
عبدالهادي فهيد عويضه العجمي 89.92  
عبدالرحمن راشد فالح العازمي 82.13  
عبدالعزيز سعود سعيد العتيبي 94.75  
عبدالعزيز عبدالرحمن ابل الكندري 90.16  
عبداهلل اسماعيل شافعي 94.75  
عبداهلل حسن خميس سعيد العجمي 92.5  
عبداهلل مصطفى حسن عبداحلميد 78.63  
علي عبداهلل محمد العجران 88.68  
علي فهد ابداح العجمي 74.32  
عمر امني محمد محمد 84.59  
عمر محمد عبداهلل الكندري 76.94  
عيسي مهنا عطوان عيسي العنزي 91.17  
فارس عوض فارس العازمي 86.87  
فهد بجاد ثامر عتيق العتيبي 91.67  
فهد حمد تركي محمد املطيري 91.48  
فهد حمد سعران العازمي 97  
فهد سعود عبداهلل عزيران 89  
فهد فالح محمد العوير 88.27  
فهد مبارك خالد الصواغ العازمي 89.37  
فهد محمد سلمان اخلرينج 83.87  
فهد نواف غريب العنزي 76.24  
فواز محمد اعجمي الهاجري 82.25  
فواز يوسف عياد املطيري 77.05  
فيصل اسماعيل محمد الكندري 92.33  
فيصل شالح محماس العتيبي 83.72  
فيصل فيحان زايد املطيري 85.25  
مانع محمد مانع الدوسري 75.61  
مبارك راشد خالد الهاجري 90.68  
محمد بندر محمد الهزانى 86.74  
محمد جابر ضويحي الهاجري 82.69  

محمد حمد علي العرجان 87.41  
محمد خالد حمد الدماج العازمي 91.91  
محمد سالم حسن البداح 82.7  
محمد سعود مدعج زريب الديحاني 86  
محمد عايد محمد العازمي 79  
محمد عبداهلل عبداحملسن حمدان 82.23  
محمد فالح حلوان العازمي 72.26  
محمد فالح محمد العجمي 88.65  
محمد مبارك عبدالعزيز خلف 88.33  
محمد ناصر مبارك الهاجري 81.66  
محمد هادي ناصر مبارك الهاجري 85.89  
مسعود سيف سحيم العجمي 85.89  
مشاري محمد مبارك اخلمسان 91.48  
مشاري هذال محمد القحطاني 87.82  
مشعل عبداهلل سيف الرشيدي 88.75  
مشعل مهنا عطوان العنزي 96.33  
مشعل هالل عودة شريف 97  
مناور حمود مناور احلجيالن 84.69  
ناصر بدر عميم العازمي 72.6  
ناصر علي بداح الهاجري 87.25  
ناصر عيد محمد عقلة 81.62  
ناصر محمد سلطان العجمي 90.73  
ناصر محمد منصور الهاجري 85.29  
نواف أحمد راشد العازمي 93  
يوسف خلف مخلد املطيري 83.88  
يوسف علي عبداحلسني جانكيز 69.17  

 مشاعل اجلهراء االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أنوار طعمة ناصر خابط 73.56  
أوراد أحمد عايش هادي 68.47  
أسماء ناصر محسن يوسف فيحان 62.82  
اصايل عواد عبداهلل منصور 83.53  
االء أحمد يوسف السيد هنو 98.24  
االء حسني عبداملنعم حسني 74.27  
اجنى عماد صفوت شوقي 89.86  
اوراد فيصل جابر ناصر 71.39  
بدرية هادي فيصل داثان 75.64  
ثراء خميس أحمد الرشو 62.83  
دعاء حسن عبدالفتاح أحمد السيد 91.07  
دعاء عيد مسير الشمري 94.37  
دنيا عبده علي محمد 86.62  
رتاج جاسم دوحان غازي 95.76  
رغد مطر ظاهر جابر 74.24  
روان حبيب سعد خزعل 64.07  
زهراء حمود مصبح عويد 61.97  
زينب خالد ياسر جبر 63.33  
زينب عباس صباح عبداهلل 91.28  
سبأ سعد محمد السبيعي 86.08  
سعاد حمود كرمي حسني 74.53  
شعاع خالد فهد الهاجري 61.4  
شهد سالم خابور فنوس احلسيني 57.68  
شهد صالح نغيمش صقر 72.28  
شهد عبداهلل أحمد مزيد 58.82  
شهد عيد راشد اجلميلي 82.83  
صاحله خالد جابر شريدة 67.32  
صباح محسن كرمي السعيدي 65.94  
طيف طعمة ناجي حاكم 69.14  
عائشة خشمان رعيد سلمان 71.52  
فاطمة الزهراء حسام الدين علي علي املهدي   

مطاوع 68.42
فاطمة خالد ايدام عبود 89.79  
فاطمة خالد عطيوى ليلو 61.1  
فاطمة صباح ركان مهاوش 68.83  
فاطمة موسى عقلة طالل 76.61  
فجر مرزوق ناصر رومي 93.19  
قطرالندى محمد حسني راشد 76.79  
جلني منتصر محمدمحمد محمد يوسف 96.99  
لطيفة حمد خامت العجمي 61.73  
مثايل عبداهلل عبيد العنزي 82.62  
مرمي فيصل عوض املوعد 63.72  
مرمي محمد لطفى عبداجلواد 84.43  
منار سرحان فرحان عايد 73.15  
منال فهد فهيد املطيري 77  
منيرة مليحان عبيد ظاهر الظفيري 70.18  
منيرة وليد عطيوى ليلو 71.6  
موج فهد فرحان سناد 90.64  
ميثاء رسم سليمان طعمة 78.79  
نادية ساكت عطااهلل ناصر كشمر 76.44  
نهال أحمد محمد علي الفقى 69.65  
نور بندر عقاب العنزي 72.9  
نورة فهد غزيف ندى 83.52  
هاجر سعد سعدون عواد 72.98  
هبة سعد الشمري 72.04  
هديل عبداهلل محمد العجمي 68.42  
ورود طعمة دعبول ساير 74.54  
وسمية سعد براك مزعل 71.55  
وضحة نايف سودى الظفيري 71.78  
وهب ذياب براك مزعل 75.99  
يارا عبود احلصيه 79.21  
ياسمني حمد الفالح 82.06  

يعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنني 

أحمد نايف عبداهلل العنزي 83.59  
أسامة سالم جليل الشمري 93.97  
بشير فواز أحمد الرشيدي 94.8  
جعفر هشام الصيرفي 78.18  
حسن محارب سلطان الفضلي 96.45  
حسن ناصر عبداحملسن الفضلي 95.13  
حسني علي قاسم محمد 84.16  
حسني محمد علي امني 95.83  
حمد مزيد حزام الظفيري 97.43  
حمد يوسف إبراهيم عاشور 90.68  
حمود منيف منوخ الشمري 89.08  
خالد السيد محمد أبوالعنني 98.23  
خالد عبدالرحمن مريف البذالي 87.76  
خالد محمد سالم السبيعي 96.71  
راشد خالد راشد ذيب الهاجري 81.73  
راشد مساعد صالح النبهان 97.11  
زياد فارس زياد الرشيدي 88.55  
سالم محمد حسني البلوشي 82.18  
سعد مرسال سعد املاجدي 92.21  
سعود عبدالعزيز زيدان الذايدي 91.21  
سلطان غازي دهيم الضفيري 85.11  
سلطان مفرج حجاب اجلبلى 78.12  
سيد حمزة سيد أحمد أحمدي 79.89  
صالح باسل صالح البناي 93.65  
صقر هاني عبداهلل الشمري 92.33  
ضاري متعب عتيق العنزي 88.77  
ضاري وسام عمر أمني 95.82  
طالل فهد سالم الثالب 97.89  
عبدالعزيز جمعان احلربش 96.37  
عبدالعزيز سالم السماعيل 93.44  
عبداألمير ضياء الدين املزيدي 90.94  
عبدالصمد أحمد محمد اخلباز 85.94  
عبدالعزيز عبداهلل العنزي 94.57  
عبدالعزيز علي عيفان جربوع 77.97  
عبداهلل خالد السيد علي إبراهيم 95.12  
عبداهلل علي طالب صاحى 86.52  
عبداهلل عيسى عبداهلل العنزي 87.24  
عبداهلل هاني عبداهلل السبع 90.88  
عبدالهادي مرضى رهيف العجمي 86.6  
عبدالوهاب فيصل زبن العنزي 80.23  
عذبي فيصل تركي الشمري 91.43  
علي أحمد لزام الرشيدي 88.62  
عمر أحمد هايف العازمي 96  

عمر فيصل عيد الهاجري 80.34  
فهد عبدالرحمن خليفة السويلم 91.77  
فيصل اسماعيل خليل العطار 93.76  
فيصل فهد هادي العجمي 94.74  
محمد إبراهيم محمد العوضي 99.02  
محمد عيسى عبداهلل الرشيدي 89.39  
مساعد عبداهلل مرضى العجمي 99.47  
مساعد ماهر أحمد عبدالكرمي 84.93  
مشعل علي كرمي العنزي 86.54  
مصطفى ناصر إبراهيم عاشور 88.34  
مطر عادل مطر العنتري 89.71  
مهنا هاني مهنا الرشيدي 94.55  
موسى أحمد محمد جنديل 97.53  
موسى نايف حسني البدر 89.06  
ناصر خالد سعود الكهيدى 90.97  
هادي فالح راضي العجمي 90.39  
يعقوب يوسف اسماعيل 93.47  
يوسف حسني كاظم كرمي 96.55  
يوسف وليد عبدالكرمي العوضي 91.55  

 يوسف العذبي الصباح الثانوية للبنني 

أحمد بخيت بنيان ساير 90.09  
أحمد حسني جمعة إبراهيم 97.15  
أحمد خالد عودة مطلق 82.95  
أحمد منيف مبارك عقيل 97.22  
أحمد ناصر مضحى الظفيري 90.96  
أسامة خالد نايف احلربي 88.99  
أسامة فايز هدل العنزي 90.39  
أسامة هادي مرخص الظفيري 83.58  
إبراهيم أحمد ثويني العنزي 94.16  
إبراهيم محمد إبراهيم الشافعي 84.62  
أحمد سلطان عذبي الشمري 83.52  
أحمد محمد فهد الضفيري 91.64  
أحمد محمد محمود نصار 97.61  
أحمد محمود سيد أحمد 97.22  
الوليد خالد جدعان العتيبي 89.84  
باسل ناصر محمد العنزي 87.16  
بدر أحمد كامل الضفيري 80.38  
بدر سعيد زيد الشمري 89.57  
بدر عبداهلل خلف العنزي 86.94  
بدر محمد راشد املطيري 92.88  
بدر مساعد نومان العازمي 90.92  
بدر مشعل سعد املطيري 89.88  
تركي سلطان مرزوق اخلالدي 90  
تركي فواز جابر مطر 95.56  
جزا فواز جزا العتيبي 92.6  
حماد حميد زايد الشمري 84.66  
حمد سامي محمد عقلة 75.22  
حمد عبدالعزيز عبداللطيف احلبشي 90.93  
حمد ناصر حمد الفالجى 97.43  
خالد انور فرج سلطان فرج العنزي 94.39  
خالد حزام عامر العجمي 93.22  
خالد حمود ساكت العنزي 95.33  
خالد خلف فهد املطيري 93.09  
خالد صالح سعود العنزي 98.25  
خالد عبيد صقر العنزي 94.53  
خالد فايز سعد العنزي 97.74  
خالد محمد حمود العنزي 90.77  
خالد نايف حزوم الشمري 94.86  
خلف عبداللطيف خلف الشمري 90.6  
خلف محمد خلف العنزي 91.13  
خليفة حميد عيد العنزي 93.4  
راشد حسن راشد العجمي 93.82  
راشد حسن مبارك العجمي 93.67  
راشد حمود ضيدان السهلي 78.87  
راشد سالم راشد الشمري 95.29  
راشد فالح سويد السعيدي 92.55  
ريان حمادة حمادة 96.66  
زياد فايز عبدالسميع إبراهيم 98.93  
ساير أحمد ساير الشمري 80.26  
سعد بدر ناصر العجمي 96.97  
سعود جاسم محمد العريفان 92.99  
سعود صالح معيبر الظفيري 97.84  
سلطان ناصر مناور العنزي 91.59  
سلطان ناصر نهار املطيري 90.78  
سلمان حامد فارس الضفيري 94.73  
سلمان حميد جابر الشمري 92.43  
سلمان عبدالرزاق خالد العنزي 90.62  
سند فرحان غدير الشمري 86.84  
سنيد سعد سند الشمري 91.91  
ضاري أحمد سعود الشمري 97.55  
طالل زيدان زعال الظفيري 95.18  
طالل عبداهلل حمدي احلربي 91.73  
طالل عواد عايد الرشيدي 87.69  
طالل ماطر بدير املاجدي 90.76  
عاطف يسن نده إبراهيم 95.08  
عبدالرحمن محمد مجبل احلربي 95.67  
عبدالعزيز محمد سعود السهلي 88.8  
عبداهلل فهد مرزوق العدوان 92.66  
عبداهلل الفي عبداهلل احلربي 90.67  
عبدالوهاب حمد راجح املخيال 95.2  
عبدالرحمن الرشيدي 92.87  
عبدالرحمن عبداهلل السعيدي 92.74  
عبدالرحمن الفي خزعل جحيل 95.41  
عبدالعزيز رومي اخلالدي 95.54  
عبدالعزيز سعود صاهود 93.73  
عبدالعزيز سلطان الشمري 97.56  
عبدالعزيز فهد مطلق الشمري 94.16  
عبدالكرمي اويل عثمان باهنان 87.99  
عبداهلل بدر منصور البقمى 86.12  
عبداهلل جبر ثويني العنزي 94.55  
عبداهلل حسن عبداهلل العجمي 93.86  
عبداهلل حمادة السليمان 92.7  
عبداهلل حمد مرداس السعيدي 93.29  
عبداهلل دخيل عبيد العنزي 92.28  
عبداهلل رجعان الضفيري 87.18  
عبداهلل علي محمد العجمي 88.32  
عبداهلل فواز مشهور العنزي 93.42  
عبداهلل فيصل سعد احلربي 96.92  
عبداهلل محمد عبداهلل الظفيري 93.39  
عبداملجيد محمد بنيا السليماني 88.91  
عبدالهادي موسى حميد العنزي 91.8  
عثمان مجبل هويدي البذالي 93.28  
عثمان محسن عجيل حسن 89.42  
عراك سلطان سليمان الشمري 95.15  
علي حسني صالح العتيبي 93.33  
علي محمد غامن عزران 98.12  
عمر حسن محسن البصيري 95.36  
عمر حسني هالل اخلالدي 94.37  
عمر سامي مدلول الشمري 73.72  
عمر يوسف طعمة الشمري 97.65  
عمرو املصلحى سالم شحاته 96.51  
عواد فواز عواد السليماني 92.19  
عيسى نايف محمد احلربي 88.06  
غامن عيسى غامن احلربي 96.8  
فرحان عبداهلل فرحان الشمري 93.91  
فهد سعد عايد الرشيدي 93.06  
فهد سعد نومان الشمري 94.69  
فهد علي مجبل الشمري 97.74  
فهد مبارك عبداهلل الظفيري 76.58  
فهيد عبداملانع فهد العجمي 94.57  
فيصل أحمد غريب العنزي 91.12  
فيصل تركي فرحان العنزي 96.91  
فيصل خلف رضوان الشمري 93.34  
فيصل عبداهلل رسمان مبارك 95.15  
قتيبة أحمد شطي العنزي 93.34  

قتيبة مبارك عبداهلل احلميدي 94.63  
مبارك محمد مبارك العجمي 92.98  
محمد حامد ندى اجلريد العنزي 94.65  
محمد سعد محمد الشويعر 84.09  
محمد سعود احلميدي القحص 88.33  
محمد سعود هداد احلسيني 88.94  
محمد صالح عيادة العنزي 96.97  
محمد عبداهلل مبخوت العجمي 95.21  
محمد عسل مبارك الدوسري 87.12  
محمد فالح عطية العنزي 94.23  
محمد ماجد السعداوي 97.73  
محمد منصور منصور مهدي 75.76  
محمد منصور الفي العنزي 75.04  
مروان دخيل اهلل فليح املطيري 94.76  
مشاري حمدان سعود الشمري 94.38  
مشاري علي عامر العجمي 93.24  
مشاري علي مطني الظفيري 87.78  
مشاري محمد عبدالكرمي الهتيل 96.94  
مشاري مشعل سامح الشمري 91.78  
مشرف غامن مشرف العنزي 93.32  
مشعل تركي عايد الشمري 95.41  
مشعل حمد فالح العجمي 85.67  
مشعل سعدون مشجر السعيدي 89.19  
مطلق خالد مطلق املطيري 93  
منصور عبدالهادي احلياني 78.32  
نايف جردان الفي احلريجي 96.41  
نايف خالد ساير الشمري 95.35  
نايف خالد ضحوي الظفيري 94.25  
نايف فرحان راضي الشمري 90.66  
نواف حمدان محمد الرويعى 92.14  
نواف فايز مجبل الشمري 90.54  
هاشم  خليل سعيد 97.31  
هجرس  خليل سعيد 95.09  
وليد محمود حسني أحمد 97.66  
يزن جاسم اجلدعان 94.41  
يزيد محمد طنا العنزي 92.78  
يوسف جابر علي حزران 94.21  

 يوسف بن عيسى الثانوية للبنني 

أحمد هاني حسن آرتي 86.2  
السيد عبدالعزيز مؤيد الرفاعي 98.69  
جاسم صالح حسني املزيدي 94.35  
حسن علي حسن العوض 93.31  
حسني طالل عبداهلل فاضل الداود 77.64  
حسني عبدالعزيز حسني علي 77.45  
حمد أحمد عجاج العركي 98.5  
خالد عبدالرزاق داود العبداجلليل 95.75  
خالد عيسى خالد اخلميس 93.74  
زيد اسماعيل بارون علي بارون 94.4  
سالم نواف سالم كايد 84.17  
سعد محمد سعد اجلابر 95.51  
سعود أحمد السجاري 82.56  
صالح محمد صالح الرفاعي 80.77  
ضاري فيصل عبداهلل الغامن 91.58  
عبدالرحمن أحمد باقر السلمان 86.5  
عبدالرحمن بسام محمد القناعي 72.63  
عبدالعزيز بدر عبداهلل احلمود 71.66  
عبدالعزيز عبداللطيف محمد املطوع 91.28  
عبداهلل أحمد طاهر بوحمد 88.6  
عبداهلل لؤى عبداهلل جمال 90.51  
عبداهلل مبارك عبداهلل الكندري 97.48  
عبداحملسن جالل الطبطبائى 87.37  
عبدالوهاب حمد عبداهلل الفالح 68.05  
عبدالرحمن أحمد الرفاعي 86.6  
عبدالرحمن عبداهلل املجحم 96.6  
عبدالرحمن ميسر حديد 97.94  
عبدالرحمن ناصر خالد مال اهلل 89.96  
عبدالعزيز محمد الراشد 95.96  
عبداهلل أحمد محمد الرفاعي 77.32  
عبداهلل عبدالرحمن محمد محمد 20.17  
عبداهلل عذبي عبداهلل اخلضير 42.28  
عبداهلل نواف احمليطيب 82.47  
عذبي عادل سعود العنزي 86.77  
علي أحمد علي احليي 34.28  
علي طالب محمد كرم 70.78  
علي عبداهلل علي الكندري 50.89  
علي عبداهلل علي املاص 76.68  
علي عثمان علي بو حمد 49.89  
عمر مشعل مرزوق مرزوق 32.49  
فهد عبدالرحمن الصقر 88.69  
فواز خالد عبداحملسن الطيار 18.39  
فوزان أحمد سليمان الفوزان 80.18  
فيصل أحمد فرحان النومي 76.07  
محمد طارق صالح بوخمسني 38.58  
محمد عبداهلل سعد السلبود 94.78  
محمد عبدالعزيز محمد الشعيب 49.59  
محمد عبداللطيف عبدالرضا 68.18  
مشاري عبدالرحمن الدويش 99.86  
مشعل ناصر خادم بخيت 62.98  
مصطفى لؤى حميد مصطفوى 88.69  
ناصر أحمد ناصر الصانع 35.48  
يعقوب محمد يعقوب صرخوه 82.98  
يعقوب ناصر يعقوب ابوقريص 81.19  
يوسف خالد محمد عبدالعزيز 59.28  
يوسف خالد يوسف التويتان 89.57  
يوسف عزام يوسف الغامن 93.98  
يوسف يعقوب سليمان سليمان 28  

القسم األدبي
 مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنني 

أحمد فالح محمد العازمي 96.29  
حسني بدر إبراهيم عاشور 85.38  
خالد طالل سعد النويف 84.03  
سالم محمد سالم املطيري 63.02  
سعود فيصل فالح الديحاني 72.21  
عبداهلل علي عبداهلل نامي محمد 65.81  

 أجيال املستقبل االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد طالل أحمد دشتى 85.73  
أحمد عايد هنيدي الهرشاني 86.53  
أحمد فهد عنيف العنزي 89.08  
أحمد موسى مسير الفضلي 74.75  
أسامة صالح عودة البناقى 86.88  
إبراهيم سعود ضاري العاقول 85.29  
إبراهيم ماجد فهد شنوف 78.48  
أحمد محمد عنيف العنزي 86.39  
أحمد ممدوح مطلق العالطي 72.89  
ايوب فضي مرزوق الرشيدي 86.39  
بدر أحمد ضاهرنزال العنزي 85.74  
بدر بندر محمد اخلالدي 81.36  
بدر عقاب محمد املطيري 80.42  
بدر غازي فالح حمادي 83.75  
بدر فالح عبيد السعيدي 81.43  
بدر محمد سفاح املال 87.72  
بدر مساعد حمدان الظفيري 88.82  
براك عبداهلل براك الهاجري 69.54  
بندر جابر حمود اجلعيب 68.41  
بندر فالح سميان الظفيري 91.16  
بندر وسمي نزال العنزي 93.41  
تركي بدر محمد املطيري 77.42  
تركي صالح اجلحل الهاجري 89.58  
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تركي ناصر خالوى الفضلي 82.92  
جاسم بريك محمد الهاجري 92.26  
حامد بدر ناصر املطيري 84.63  
حسن نادر ناصر السامح 87.59  
حطاب حفر حطاب السليماني 82.89  
حمد بدر سلمان السعيدي 79.77  
حمد حمود عياد صبار 82.66  
حمد خضير حمد السليمان 83.85  
حمد عامر حمد عامر العجمي 69.53  
حمد عبداهلل ريكان بدر جراح 82.89  
حمد محمد فهد الهاجري 86.5  
حمد يوسف حمد العنزي 92.9  
خالد محمد عايد حمود 83.55  
خالد ناصر سعد املطيري 89.18  
خليف خالد عطا اهلل العنزي 79.84  
دهام فهيد دهام السعيدي 78.5  
راشد دويلة راشد الدويلة 90.65  
راكان عباس محمد الرشيدي 85.66  
راكان محمد شافي فهد بوعجيم 87.5  
زياد حمود جهز العتيبي 89.23  
سالم سطام عويد العنزي 81.05  
سالم عادل سعد العازمي 82.5  
سالم عدنان سلمان مجلي 79.26  
سعد طرقي مهنا احلسيني 91.23  
سعد عبداهلل عقل الرشيدي 92.19  
سعد مشعل صالح العنزي 87.24  
سلطان أحمد مطر السلمان 88.74  
سلطان مساعد محماس املطيري 87.8  
سلطان مطر هادي املطرفي 88.66  
سلمان مانع طامي الظفيري 86.66  
سلمان محمد مرزوق محمد 89.96  
سلمان محمد هزاع الهاجري 81.44  
سيف عايد فايز الكعمي الرشيدي 74.5  
شهاب محمد إبراهيم شهاب 87.83  
صالح خالد مثال صالح 89.1  
صقر وليد أحمد احلقان 85.8  
ضاري جار اهلل مسير مانع 83.25  
ضاري حمود سعيد الشمري 85.89  
ضاري سعد ريكان جراح 82.84  
ضاري عيد ضاحي سالم 91.03  
ضاري عيسى مهلهل جاسر 80.86  
ضاري ناصر عوض هذال الظفيري 72.88  
طالل سعد مدلول العنزي 78.29  
طالل فهد سعيد الرشيدي 86.61  
عامر أحمد سعيد الشمري 75.65  
عبدالرحمن محمد عبداهلل املطيري 86.22  
عبدالعزيز جالل شلوان اجلميلي 82.12  
عبدالعزيز عقيل مقبل العنزي 75.87  
عبدالعزيز فهد جــاراهلل اجلرمان املطيري   

86.81
عبداهلل ثنيان مبارك الهاجري 88.76  
عبداهلل جالي بدر الضفيري 68.44  
عبداهلل سلمان عبداهلل دهلوس 76.85  
عبداهلل عادل أسنينه 86.55  
عبداهلل وليد عطية الشمري 89.25  
عبداملجيد عبداهلل زغير ضاري 85.84  
عبدالهادي فايز العنزي 83.02  
عبدالرحمن صباح سليمان 80.37  
عبدالرحمن عبداهلل الهاجري 75.41  
عبدالرحمن علي دهيرب علي 78.32  
عبدالرحمن عوض الرشيدي 78.25  
عبدالرحمن محمد املطيري 70.5  
عبدالعزيز أحمد فالح العنزي 85.9  
عبدالعزيز راضي السليماني 84.46  
عبدالعزيز سعود خالد العازمي 83.96  
عبدالعزيز طالل مطلق الظفيري 75.33  
عبدالعزيز علي عبداهلل املطيري 89.82  
عبدالعزيز فهيد مزعل الظفيري 84.61  
عبداهلل بدر أحمد الصيخان 83.02  
عبداهلل ثامر عنيز الظفيري 70.07  
عبداهلل خضير الضفيري 78.15  
عبداهلل عادل عواد الرحيلي 73.93  
عبداهلل عوض عبيد الشمري 76.42  
عبداهلل مثنى بتال الرشيدي 68.81  
عبدالوهاب محمد نزال العازمي 75.96  
عبدالوهاب مرزوق الشعالن 76.57  
عثمان عشبان رمضان العنزي 84.05  
عثمان فايز مرزوق العدوان 68.6  
عذبي بدر عوض العنزي 77.74  
عذبي فهد عذيب شالش 85.29  
علي حمد نايف سلطان 68.16  
علي سعد علي احلجرف 68.44  
علي عيد عبدالرحمن هزاع 65.64  
عمر خليفة الفي العازمي 66.42  
عمر متعب سعد الوليد 83.41  
عمر محمد فرج العنزي 63.94  
عيسى فؤاد عيسى احلمر 69.44  
فراج سعود علوش املطيري 86.75  
فراج عواد فراج السبيعي 72.33  
فراج محسن فراج املطيري 81.29  
فالح ناصر محمد الدوسري 69.12  
فهد جاسم محمد العنزي 80.68  
فهد عبداهلل منيف الرشيدي 78.03  
فهد مبارك نافع السعيدي 91.64  
فهد محمد فهد الهاجري 78.96  
فواز عبداهلل عوض طويحني 62.24  
فواز منصور عقلة الشمري 86.22  
فيصل حنني رحيل سمير 71.88  
فيصل محمد جاسم العنزي 79.62  
فيصل هادي هاتو فالح 84.4  
ماجد سعد ماجد العنزي 89.44  
ماجد علي عبداهلل السليماني 83.82  
مبارك أحمد الياس العنزي 81.52  
مبارك أحمد اخليف مهباش 81.25  
مبارك فهد مبارك الشمري 80.47  
متعب مشعل فالح الهاجري 74.6  
محمد أحمد محمد املطيري 82.46  
محمد أحمد محل احلسيني 68.33  
محمد ثنيان حمود الهاجري 85.08  
محمد راشد زمام السليماني 70.47  
محمد سالم خنيفس العنتري 82.79  
محمد سلطان مطلق فهيد 77.16  
محمد طارق مطر السلمان 81.09  
محمد طالل جابر مطر 81.91  
محمد عبدالعزيز سعود الصليلي 85.6  
محمد عبداهلل خلف العنزي 83.69  
محمد عبداهلل راشد العاردى 84.15  
محمد فالح مشل العنزي 89.11  
محمد فهد مهيل العنزي 80.63  
محمد محسن مهلهل ليلو 72.32  
محمد مشعل مرزوق الرشيدي 67.67  
محمد مطلق مناور املطيري 81.61  
محمد مناور مفرح الشمري 81.72  
محمد مونس نافع السعيدي 83.65  
محمد هندى محسن العنزي 85.78  
مسعود ندى خليف املطيري 78.55  
مشاري فالح سليمان العنزي 91.1  
مشاري ماجد محمد احلربي 67.66  
مشعل سعد صالح العنزي 70.73  
مطلق طالل مطلق شهاب 73.69  
مطلق علي مطلق املطيري 85.46  
معاذ نواف عويد الشمري 71.78  
موسى حمد ماضي العازمي 86.2  
ناصر جاسم محمد اجلشعمي 72.79  
ناصر جمال ثويني العدواني 83.4  
ناصر سرور محمد العنزي 74.9  

نايف دهيمان محمد الشمري 85.87  
نايف سعود نايف عوض 78.06  
نايف فراج خلف احلسيني 69.16  
نايف مشاري نايف الشمري 77.35  
نشمي سلمان نشمي املاجدي 75.77  
نواف عادل محمد عبيد 68.64  
نواف فراج خلف احلسيني 78.73  
نواف فيصل خالد العازمي 72.98  
هشام كمال محمد املصري 76.21  
هويدي عبداهلل الهاجري 78.42  
وليد أحمد بادي الرشيدي 72.35  
وليد سلطان نواف العنزي 72.24  
يعقوب عبداهلل مبارك العنزي 77.3  
يوسف أحمد الشمري 68.63  
يوسف حمود حامد حمدان سعد 71.76  
يوسف ذياب مطر حمود 76.65  
يوسف صايد حمدان احلريجي 79.15  
يوسف فهد محمد العازمي 80.89  
يوسف منصور الظفيري 71.16  
يوسف ناصر محمد مزعل 68.11  

 أحمد الربعي الثانوية للبنني 

أحمد حسني منصور القطان 69.84  
أحمد علي عبدالرحمن الهولي 90.65  
أحمد فرج أحمد املطوطح 82.02  
أحمد وليد أحمد املسفر 77.09  
إبراهيم صالح محمد السلمي 71.13  
أحمد جمال محمد الشعيب 87.85  
أحمد مشعل جوهر البناي 76.08  
أسامة نواف خليفة خليفوه 77.68  
بدر سعد بدر بوهادي 78.42  
بدر عبداهلل جنم احلبيل 82.29  
براك محمد حميد العنزي 91.44  
جبر سلطان جبر احلامد الشريف 92.2  
حسن محمد حسن الكندري 77.87  
حمد فهد سعد ابوحيمد 77.99  
خالد عبدالرحمن يوسف الشويب 84.09  

خالد نبيل خالد السليمان 78.8  
راشد إبراهيم أحمد احلرمى 72.94  
زايد محمد نوري الزايد 73.77  
سالم اسعد حمود اخلتالن 82.08  
سعد أحمد سعد العتيبي 75.5  
سعود علي حسني سيار 89.43  
سليمان حمد إبراهيم حذيفه 88.67  
صالح فيصل دخيل احملطب 79.4  
صالح نواف عبداهلل محمد 60.38  
ضاري انور بدر البلوشي 80.2  
ضاري فواز علي الهذيل 82.18  
ضاري ماجد عزمى قاسم 74.6  
طالل عبداهلل محمد جمعة 74.22  
عبدالرحمن محمد أحمد طالب املال 75.94  
عبدالرحمن نادر جاسم القالف 83.67  
عبدالعزيز خالد عبداجلليل اليوسف 72.7  
عبدالعزيز عزاز علي الهذيل 86.43  
عبداهلل أحمد علي محمود 73.98  
عبداهلل بدر صالح العنزي 77.67  
عبداهلل سعود محمود العصيمي 76.52  
عبداهلل عبدالرحمن ناصر العبيد 77.59  
عبداهلل عبدالعزيز خالد أحمد 75.64  
عبداهلل ناصر كرمي السبع 76.99  
عبداهلل هشام مسعود املسعود 72.56  
عبداهلل يحيى زكريا الرويح 64.01  
عبدالرحمن غامن فايز العنزي 78.16  
عبداهلل أنور عبداهلل النجدى 81.03  
عبداهلل محمد عبداهلل الكندري 81.07  
عبداهلل موسى علي احلسني 75.44  
عبدالوهاب محمد السيد 84.62  
علي حسني عبدالعزيز الراشد 74.85  
علي رضا عبداألمير علي حياتي 72.42  
علي فيصل سعود الدويسان 75.63  
عمر طارق محمد الطوارى 85.54  
فارس سلمان حمد الرومي 90.86  
فارس فهد جبار املطيري 85.98  
فهد عبدالرحمن ناصر النهام 83.89  

فهد محمد عوض دوخى 71.93  
فواز حسني عبداهلل القطان 80.39  
فواز مشعل عبداهلل السعيد 89.9  
محمد سالم محمد بوهدور 77.51  
محمد صالح محمد السلمي 66.74  
محمد عبدالرحمن محمد العمر 81.51  
محمد فوزي محمد املغربى 83.34  
محمد وليد محمد البخيت 72.91  
مساعد سعود القطان 73.89  
مشاري خالد علي املخيزمي 87.07  
مشاري عبدالعزيز اخلميس 77.38  
مهدي سالم جعفر املويل 88.98  
ناصر صباح بدر الرومي 76.75  
ناصر محمد ناصر البحوه 74.09  
هادي أنور هادي العازمي 64.38  
ياسر علي عبداحلسني غلوم 80.08  
يوسف بدر خلف العنزي 84.58  
يوسف بدر مبارك الديهان 74.65  
يوسف علي حبيب رضا 83.81  

 أكادميية الكويت التعليمية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

أحمد حسن علي املطوع 84.36  
أحمد عدنان محمد بوعركي 76.6  
أحمد محمد جاسم ثقيل 68.25  
أمين هزاع جمال 71.49  
اصيل صباح ظاهر شرهان 71.78  
بدر أحمد إبراهيم أحمد 73.89  
بدر عبدالقادر ياسني بارودى 71.23  
براك عبداهلل محرم املطيري 87.24  
حسن علي بيت سياحي 68.19  
حسني كرمي زيدان محمد 79.11  
حمزة سليمان حسن دحبور 76.72  
حمود ميثم بدر االستاد 77.17  
حيدر الكرار عبداهلل إبراهيم عاشور 76.03  
خالد هاني عبداهلل اخلميس 71.26  
راكان فادي دندشلي 77.25  

سراج طارق بخيت سلطان 82.73  
طالل يوسف راشد العتيبي 61.88  
عبدالرحمن أحمد صباح املال 80.76  
عبداهلل عبدالرزاق عثمان اخلليفي 68.31  
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الصبر 76.43  
عبدالعزيز فؤاد محمد العسعوسي 77.38  
عبداهلل رافت عقل عبدالعال 88.36  
عبداهلل منصور نبجي اجلناح 76.04  
عبدالوهاب علي غامن العنجري 78.56  
علي حسني علي محمد 71.74  
علي عدنان مهدي الشماع 84.51  
علي مساعد مطلق العروج 77.39  
علي ناصر أحمد بوعباس 77.27  
عيسى فالح حسن العلي 78.5  
عيسى وليد جاسم العثمان 67.48  
فواز عبود خليفة العبداهلل 73.17  
لؤى مجدى محمد أحمد الرفاعي 69.37  
محمد جمعة الغباغبى 64.26  
محمد رجا محمد السعيد 77.31  
محمد عاصم عبداحلميد علي 72.38  
محمد نبيل اسحق أتش 74.29  
مشاري أحمد إبراهيم العنجري 79.88  
مصطفى محمد أحمد عبداحلميد 74.7  
مطلق بدر عبداهلل املطيري 82.47  
معاذ أسامة عبداملطلب شريف 77.93  
هاني خالد بيرويان 67.05  
يوسف جاسم طالب احلمد 85.09  

 أم القرى النموذجية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أبرار أحمد غلوم كندري 68.58  
أبرار ناصر أمير الصايغ 62.22  
أسماء عمر سعود العتيقى 97.79  
أسيل بدر مبارك العازمي 94.4  
أصايل حمد سلمان العازمي 82.2  
أفراح مرزوق فالح العازمي 67.98  
أفراح وليد ملفي اقريعيط 90.52  
أنفال جابر أحمد علي 89.6  

أنوار أحمد مناور العازمي 88.05  
أنوار سيف مريط العازمي 70.62  
أنوار عيد مطلق العازمي 80.7  
أنوار فهد مرزوق العازمي 89.79  
أنوار مشعل شارخ العازمي 91.32  
أوراد سالم عبداهلل العازمي 78.49  
آيه عيسى قاسم حسن 84.17  
ابتسام أحمد براك اخلالدي 82.65  
البندري بدر براك الونده 90.83  
اجلازي سعود القحطاني 86.44  
اجلود جالل سعود السهلي 88.56  
اجلوري أحمد سيف مثيب 78.01  
الرتاج خليل إبراهيم العبداهلل 92.79  
ألطاف صالح عايض العجمي 91.08  
العنود مناحي جلوي العجمي 86.57  
انوار عايد مرزوق العازمي 85.43  
انوار علي ناجي العازمي 77.02  
ايالف أحمد سليمان البالول 90.48  
بتول عادل عباس حسني 68.31  
بخيته ناصر منصور العجمي 92.68  
بدرية ذياب عبدالكرمي زنكوي 75.55  
بدور عيد سعيد العازمي 90.08  
بسمله مجدي شوقي محمد 74.32  
بشاير أحمد عبيد اجلويسرى 84.92  
ترف نصار فهيد العجمي 73.99  
جود نواف بدر العتيبي 85.41  
جوزه سعد مطلق السبيعي 89.61  
حصة خالد رشود حمد الرشود 86.66  
حصة خالد حسن العتيبي 78.44  
حصة ضرار محمد الدعيج 69.34  
خديجة بدر خالد العازمي 65.1  
خلود خالد محمود محمد محمود 90.88  
دانة بدر ناصر العازمي 73.28  
دانة حامد عبداملجيد البوحسن 82.67  
دانة شافي منصور العجمي 89.18  
دانة منصور شقير العتيبي 85.93  
دالل عبيد عيد العازمي 80.91  

دالل محمد خالد الهاجري 93.46  
دالل مطلق جاسر الفضلي 81.29  
دميا يوسف عبداهلل مال اهلل 87.29  
دميه أحمد عيد الشريدة 75.07  
دميه عجيل بدر الرفاعي 64.57  
دميه غامن عيد العازمي 69.85  
رغد إبراهيم خليل عوض 90.37  
رغد إبراهيم صالح العتيبي 74.71  
رغد خليفة بدر الذيب املطيري 86.4  
رغد فالح هاضل العازمي 73.69  
رغد محمد مسلم العازمي 95.41  
رغد مطلق عواد االزمع 85.71  
رنا خالد عبيد الشميالن 81.22  
روان حامد محمود خشاوي 88.77  
روان فالح عايد العازمي 71.69  
روان محمد علي انى 91.18  
ريان عمار محمود خليل 80.68  
ريان يوسف حميد العازمي 91.54  
رمي أحمد ناصر الدماك 96.07  
رمي سعد محمد العازمي 80.61  
رمي محسن محمد العجمي 87.4  
رمياس ناصر طليحان املطيري 88.91  
ريوف عماد عبدالرزاق الصفران 73.5  
زينب بدر عبداهلل الباروني 71.74  
زينب حبيب جمعة اخلطيب 86.8  
زينب ماجد جنم العبداهلل 94.68  
سارة حمود مناور احلجيالن 92.52  
سارة سالم محسن العجمي 86.23  
سارة علي محمد الفقيه 82.43  
سارة مشعل مبرك حواس 89.52  
سلمى عبداهلل مخلد العازمي 69.43  
سندس مشعان صقر املطيري 83.53  
شروق محمد حميد العازمي 90.9  
شريفة ناصر سعد فريج 83.16  
شهد أحمد مناور العازمي 86.14  
شهد علي عبداملجيد دشتي 89.21  
شهد علي فالح العازمي 65.43  

شهد عوض مجبل خلف 90.41  
شهد عيد هتالن العازمي 72.87  
شهد ناصر سالم العازمي 92.73  
شوق محمد ضاوي العازمي 83.95  
شيخة عيسى حسن الكندري 70.46  
صاحله عامر مبارك العازمي 67.24  
صيتة خالد مانع العجمي 85.57  
ضحى صالح محمد النصر 92.75  
طفلة مبارك فهاد العجمي 71.07  
طفلة مبارك مناحي احلجيالن 93.02  
عائشة عيسى حسن الكندري 68.02  
عائشة يوسف حميد العازمي 81.41  
عزيزة موسى سالم الدماج 80.09  
غدير يوسف مسلم العازمي 91.2  
غال خالد سعد العازمي 86.65  
فاطمة أحمد محمد حسن 92.29  
فاطمة بدر ظاهر وسمي 80.21  
فاطمة براك جمعة براك 69.46  
فاطمة راضي حمود العازمي 86.52  
فاطمة شافي هادي العجمي 73.1  
فاطمة صادق محمد املهنا 83.95  
فاطمة عايض عايد العازمي 92.09  
فاطمة عبدالرضا علي عزيز 69.95  
فاطمة علي عبدالرسول القطان 80.11  
فاطمة عمران محمد الهاجري 77.67  
فاطمة غنيم ذياب العازمي 91.56  
فاطمة محمد سعيد سبهان 72.31  
فاطمة محمد صالح عبداهلل مرادي 87.13  
فاطمة محمد فالح العوير 75.96  
فجر فيصل ارشيد الهيلع العازمي 88.84  
فرح خالد برهان الدين قادوس 72.47  
فرح سعد عجنان العازمي 73.78  
فرح صالح حمود الهران 78.58  
فرح مجبل سعد العازمي 67.33  
كذايل أحمد قعيد العازمي 69.23  
جلني إبراهيم عبداهلل الكندري 82.35  
لطيفة مبارك مالك الصباح 82.87  

ملى بشار دقسى 96.39  
ملى عبداهلل سلطان العتيبي 91.98  
لولوة محمد سعيد الهاجري 63.87  
لولوة وليد فهد رجعان 76.63  
مرام عايض عبداهلل العازمي 81.94  
مرمي بدر فرحان العازمي 83.28  
مرمي حمد هالل دهش 88.66  
مرمي زياد صحن العازمي 84.69  
مرمي عايض محمد راشد 93.18  
مرمي عبداهلل محمد اجلاسم 61.97  
مرمي يوسف خضير االصفر 72.23  
مشاعل الفي خالد العازمي 85.75  
منار أحمد سعود العازمي 76.16  
منار مروان علي محسن السيفي 89.21  
منار مشعل شارخ العازمي 90.48  
منال جمال جعفر بوشهري 78.68  
منال عيد مطلق العازمي 74.13  
منه محمود محمود الرازقي 70.23  
منى أحمد مطلق املرجتى 85.11  
منى مجبل سعد العازمي 66.42  
منيرة محمد جعفر الهاجري 85.63  
منيرة مطلق شليويح املطيري 91.67  
مها خالد ظاهر التمتام 88.99  
مها علي مبارك العجمي 91.67  
مها مجبل راضي العازمي 69.76  
مها مطلق فالح العازمي 87.17  
موضي محمد راشد الهاجري 86.99  
نادية محمد بجاد العتيبي 67.97  
نصره محسن علي عناد 68.62  
نورا سالم سعد العتيبي 84.76  
نورة عادل خضير الشمري 78.97  
نورة حمد سلمان الرشيدي 65.68  
نورة خالد راشد الرومي 87.76  
نورة صالح فهد العازمي 61.17  
نورة عيد مطلق العازمي 62.79  
نورة محمد صالح العازمي 77.98  
نوف حمود شافي العجمي 94.65  

نوف شافي هادي العجمي 78.28  
نوف محسن فالح العازمي 86.53  
هاجر ذياب فرج املري 72.92  
هاجر ناصر عواض العتيبي 72.94  
هدى عبداملنعم عبدالعزيز 77.35  
هنوف حسني عوض العازمي 85.22  
هيا خليفة بداح العجمي 85.22  
هيا فهد محمد السهلي 91.16  
هيا نايف محمد امليع 86.26  
وجدان حبيب عبداهلل العازمي 69.32  
وديان عادل عبداهلل مسلم 83.43  
وسمية غالب علي احلربي 87.9  
وضحى فيصل الهاجري 87.65  

 أم حبيب بنت العاص القرشية الثانوية 

أداه أحمد محمد ماجد 64.29  
أسماء أحمد حرفان العازمي 74.63  
أسماء ناصر رفاعي العازمي 84.75  
أسيل مطلق ناصر العازمي 78.03  
أوراد عبداهلل راشد الرميضى 96.64  
إسراء علي عبداحملسن الشمري 70.54  
الغالية عبدالعزيز علي بن ناجي 77.83  
النيره سليمان تركي الصالح 72.38  
بدرية عبداهلل أحمد النوح 73.46  
بشاير نايف عزيز الرشيدي 75.44  
جوري عبدالرحمن حمد الدوسري 76.73  
حوراء سعد قاصد الشمري 85.83  
دانة غامن ضافى القحطاني 91.07  
دميه حمد سالم الرشيدي 73.13  
رتاج جاسم محمد عبداهلل محمد 87.7  
رتاج سعد اجفني العازمي 86.18  
رتاج مسيعيد الفي العازمي 87.54  
رغد خالد مسعد الرشيدي 85.82  
رغد فايز محمد املطيري 86.7  
روند مشعل بويش السعيدي 78.04  
رميا مشعل محسن عايد 73.88  
زهرة عبداللطيف عبدالكرمي خلف 69.48  

زينب عبداللطيف عبدالوهاب الشمري 74.26  
سارة محمد مجبل املطوطح 79.35  
شهد سالم سلطان السالم 62.41  
شهد عبداحملسن علي العنزي 91.52  
شيماء سعد يعقوب سليمان 75.37  
عالية عايد عوض اخلالدي 87.72  
عالية عبداهلل عباس القالف 79.18  
عهود امين عبدالرسول ميرزا 75.42  
عواطف ناصر صالح الهليلي 69.26  
غالية سالم طعمة الشمري 83.26  
غزالن أحمد ستار العنزي 85.61  
غنيمة حسني راشد الدمخي 83.92  
فاطمة سالم ثجيل فرحان 84.9  
في جاسر عيد مانع 78.74  
لولوة خالد عبداهلل الصاهود 79.25  
مرمي زياد أحمد القحطاني 84.32  
مرمي عواد مبارك الرحيلي 79.16  
مكيه عادل أحمد عرب 79.13  
منيرة صالح سعود العازمي 91.83  
نور يعقوب يوسف صادق 96.01  
نوف مشعل عادل دابى 89.09  
هاجر عبداهلل عبداالمام جاسم 81.53  
هيا صالح مذكر الهاجري 69.16  
هيا منصور محمد الرشيدي 72.15  
وضحة علي سعد الفضلي 80.88  

 أم زياد األشجعية الثانوية للبنات 

أبرار بجاد صالح املطيري 92  
أريام طالل عيد املطيري 75.53  
أسماء أحمد محمد املطيري 80.5  
أسماء رشيد نداء املطيري 69.38  
أسماء غازي فيصل الشمري 77.53  
أمل حسني عوض مطر 87.18  
أنوار صالح مناور الرشيدي 73.91  
اجلازي نواف دغيم املطيري 64.75  
بدور هاضل مزيد املطيري 91.15  
ترف محمد هادي املطيري 70.59  

تسنيم محمد مطر الشمري 66.19  
جمانة سعود سعيد املطيري 80.49  
جوزه علي جدي الرشيدي 70.68  
حصة عبداهلل سالم الهيفى 85.08  
دانة سعود سعد املطيري 76.48  
دانة عادل الفي الهرير العازمي 85.61  
رتاج عبدالرحمن تركي الشريف 68.93  
رتاج نواف موسى االسعد 71.28  
ريان مشعل العدواني 81.09  
رمي خالد بداح املطيري 74.77  
رمي ماجد مطلق الدويش 91.91  
رميا فارس عبداهلل العرم 90.5  
زهراء أمير السيد مصطفى العبار 79.11  
سارة مبارك علي اخلنفور 86.45  
سارة مرضى صالح الرشيدي 76.63  
سارة مشعل حمود العدواني 90.13  
شهد أسامة سند الدخان 85.27  
شهد جاسم محمد املجيبل 80.83  
شهد عادل حمود الرشيدي 94.23  
شهد محمد محمد املطيري 86.3  
شوق فهد سعود العتيبي 73.04  
عائشة احلميدي عباد العدواني 78.61  
عائشة بدر ناصر العدواني 89.57  
عائشة غازي عيد الرشيدي 75.13  
عالية محمد جزا الرشيدي 88.08  
عبير فهد معتق الضعينه 83.12  
عزيزة مطلق شاهني الظفيري 75.51  
غالية عبداهلل فهد احلمد 81.43  
فاطمة محمد اخلليل 80.13  
فتون خالد ناصر املجاوب 76.46  
فجر أسامة سند الدخان 87.48  
فرح جابر سرور الرشيدي 92.28  
فرح فيصل حامد الشالحي 91.18  
فوز فيصل عايض الرشيدي 74.86  
في محمد عبدالرزاق العميري 82.45  
لطيفة باتل ملفي املطيري 87.98  
مرحب حمود جديان البغيلي الرشيدي 79.04  

مرمي خالد عبداهلل الراجحى 78.27  
مرمي فهد عبدالهادي الردعان 86.76  
مشاعل سعد محمد العنزي 78.59  
معالي فيصل ماطر الرشيدي 94.19  
منال منصور عتيق الرشيدي 92.8  
منيرة عادل خالد بو حواس 86.24  
منيرة مطلق محمد الرشيدي 66.69  
مها بندر عويد الديحاني 72.56  
مها فهد فالح اخلرينج 89.43  
مي عبدالرحمن سليم املطيري 83.11  
نرجس أحمد اشناوه عويد 84.46  
نورا عالء محارب اجلسار 80.23  
نورة سلمان هزاع املطيري 94.18  
نورة نشمي مزيد الديحاني 74.84  
نوف عبداهلل هديب الشنفاء 90.64  
نوف مطلق فالح الرشيدي 69.52  
نوف نايف محمد املرشد 89.92  
هاجر بدر ناصر اخلالدي 91.19  
هاجر عبدالرحمن عبداهلل العمير 91.23  
هاجر ناصر حمود الشمري 62.09  
هديل حنس عبيد املطيري 84.31  
هند عبدالعزيز حمود الشمري 84.09  
هند مشاري جديان الرشيدي 84.33  
وسمية أحمد فهاد املطيري 78.07  

 أم معقل األسدية الثانوية للبنات 

أروى ناصر منصور أبولبقه 88.83  
أرياف الفي سعد العازمي 77.39  
أسماء محمد سعد السبيعي 85.45  
آالء حسن صالح العلي 83.25  
أملاس جاسر عقاب املطيري 83.83  
آيه حامد خالد مفلح 74.88  
آيه وليد فالح العيد 79.4  
البندري علي ناصر اجلفيره 81.31  
اجلازي صالح محمد املطيع 85.37  
الدانة نورة نوري عبداهلل املطيري 81  
العنود حمد عماش العجمي 93.45  

املها انور جاراهلل احلبيب 92.48  
بدرية إبراهيم مطلق الدغباسي 84.54  
بدور الفي سرحان جازع 87.49  
بشاير ناصر عايد الديحاني 72.48  
جمايل مرضى حسني العنزي 68.8  
جورى فهد زعال العازمي 83.05  
حوراء جاسم محمد مهيمل 84.21  
دانة طالل عبداهلل العازمي 90.27  
دانة علي عجمي املطيري 85.85  
دانة محمد دغيم العازمي 90.52  
دالل فهد مرزوق الرشيدي 83.92  
رتاج منصور زايد الديحاني 77  
رهف ماضي شجاع العجمي 78.75  
رمي تركي سلطان اخلصيوي 79.75  
رمي رسام عبداهلل البراعصى 89.65  
رمي منيف فاضل الشمري 81.95  
زهراء علي عبداهلل حيدر 95.43  
زينب محمد ناصر البلوشي 92.24  
سارة زيد عيد املطيري 78.47  
سارة محمد الكندري 83.22  
شريفة جالل سعد فريج 63.85  
شهد جالل علي العنزي 89.99  
شهد خالد حبيب الفضلي 83.27  
شهد مطلق فالح العازمي 81.11  
شيخة وليد سليمان السلطان 84.54  
ضحى عبداهلل زيد املطيري 81.89  
طيبة عبداهلل محمد البخيت 83.21  
عائشة حميد محمد العدواني 76.65  
عائشة موسى جبيران الديحاني 82.99  
عالية فايز بهيش العازمي 84.33  
عليا مشاري صالح احلربي 93.32  
علياء محمد حبيب الشمري 80.65  
غال سعد حمود العازمي 88.22  
فاطمة بدر راشد اللوغاني 80.01  
فاطمة تركي عبداهلل اجليماز 80.42  
فاطمة حسني محسن الصايغ 89.58  
فاطمة علي مبرك الصليلي 65.43  
فاطمة محمد عبداهلل القبندي 88  
فاطمة يوسف عبد علي اإلبراهيم 70.67  
فجر حمد سعود البراك 91.61  
فجر فخري عالي الرشيدي 74.21  
فرح بدر رجا العازمي 82.48  
فرح محمد علي وبران السيحان 94.24  
في زيد خلف صلبوخ 74.28  
كوثر أحمد سلطان الفضلي 73.82  
لطيفة عبدالعزيز سالم الثويني 72.58  
لطيفة محمد عوض العتيبي 86.21  
لولوة محمد عبدالوهاب مندنى 83.1  
لولوة ناصر سعود البدهه الرشيدي 83.61  
ليلى حسني غلوم شاه 93.74  
مّاثر أحمد تركي الرشيدي 84.43  
مرمي عيسى سالم الدماج 86.35  
مرمي محمد فهد املطيري 79.63  
مرمي وليد فهد الرشيدي 80.49  
منار صالح مفلح الهبيدة 95.89  
منار عسكر برجس املطيري 82.43  
ميمونه سالم عويد العازمي 87.16  
نعيمه ناصر مطلق العازمي 88.95  
نور فؤاد عبدالرحمن الكندري 91.63  
نورة راشد حزام الظفيري 76.51  
نورة سيف خالد الديحاني 87.6  
نورة فايز عتيج بطحاني 74.04  
نورة مبارك رسام الهاجري 82.42  
نورة مصلح ضحوي املطيري 73.68  
وسمية عبيد محمد عرادة 96.1  

 أمة بنت خالد الثانوية للبنات 

أروى نايف مبارك اجلميعة 85.11  
أصايل غالي محسن العنزي 64.97  
البندري بدر فالح العازمي 77.57  
اجلوري محمد ناصر الهاجري 87.96  
ايالف سامي محمد خالف 98.42  
بتول سلطان عبدالكرمي العدواني 84.35  
بشائر سالم أحمد باقادر 75.69  
بهيه مطلق سعد املطيري 80.82  
تسنيم صباح منشد الهندال 90.81  
جازه محمد فالح العجمي 68.96  
حنان خالد عواد العازمي 90.21  
حوراء علي فهد العازمي 74.37  
دانة جلعود محمد القحطاني 80.08  
دانة ماجد بندر املطيري 72.27  
دانة محمد حزام السبيعي 88.19  
رتاج سعد ضيف اهلل الشويب 92.04  
رغد خليفة رجعان العازمي 87.75  
روبا إبراهيم رمضان محمد سالم 91.02  
ريان حزام ناجم الهاجري 75.04  
رمي علي سالم العازمي 80.58  
رمي فهد حسني العجمي 71.92  
ريهام سعود رشيد العازمي 87.89  
سعاد مسعود راشد العجمي 66.51  
سما أحمد بيومي عبدالسالم 89.72  
سهيلة حسام الدين عطية ابوبكر 96.18  
شمايل مسلم مطلق العجمي 72.12  
شهد سباع علي اخلالدي 69.5  
شهد محمد جاد محمد حفني 86.55  
شوق عامر فالح العجمي 77.26  
شوق فهيد سعيد الهاجري 76.61  
شيخة عادل فالح العازمي 77.05  
ضحيه عيد علي شحيتاوي العازمي 76.75  
ظبيه محمد علي العازمي 70.25  
عذاري نايف خالد العنزي 69.96  
فاطمة حسني عبدفرحان 70.45  
فاطمة محمد حسني اخلياط 67.83  
فرح علي ناصر الهاجري 64.17  
لطيفة عوض خميس اجلمحى 63.86  
مرمي أحمد مدغم العازمي 85.63  
مرمي أحمد محمود الدكرورى 96.48  
مرمي اصيل السيد السيد مصطفى عيد 78.89  
مرمي ظافر حسن العجمي 65.32  
مرمي عيد راشد العويهان العنزي 85.61  
منيرة سعود غنام العجمي 91.05  
منيرة عبداهلل سيف الهاجري 83.21  
منيرة غامن عبداهلل الكريباني 79.12  
منيرة يوسف فهيد العازمي 80.26  
مها عبيد محمد العجمي 78.5  
ميار أحمد عاطف علي 87.53  
ندى يوسف فهيد العازمي 65.03  
نصره محمد منيخر االصقه 86.87  
منشه عامر شارع العجمي 84.59  
نور علي أحمد جعفر 75.55  
نورة حامد الهبى العازمي 89.5  
نورة مشعان علي العتيبي 84.03  
نورة يعقوب يوسف الكندري 75.2  
هاجر حمود مبارك العازمي 95.34  
هاجر عبدالرزاق باروك العتيبي 67.31  
هديل فهد عبدالعزيز الرشيدي 90.85  
هيا عزم خالد الهاجري 65.3  
وجدان إبراهيم مانع اخلالدي 90.42  
ود عبدالعزيز غازي الرشيدي 77.04  
وضحة فالح عبيد العجمي 85.72  

 آمنة بنت األرقم املخزومية الثانوية للبنات 

أثير نافع الفوز الظفيري 84.85  
أحالم عتيق حييان العازمي 80.96  
ألطاف شعالن عبيد الشمري 83.49  
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أميرة صقر شجاع احلربي 91.6  
أنوار غامن غنام احلسيني 85.74  
أسماء محمد خلف الشمري 83.22  
اضوى ناصر عصرى العنزي 72.24  
البندري غامن سعود الظفيري 72.66  
اجلوري فهد فريح العنزي 86.36  
أمثال محمد طويان احلسيني 70.25  
انتصار صالح محمد الشمري 89.69  
انتصار علي مطر العازمي 77.6  
بيان فهاد فهد الشمري 76.47  
تغريد أحمد عبداهلل الرشيدي 68.97  
جورى برجس مجبل املطيري 79.79  
خديجة سعود نوران الرشيدي 71.7  
خلود خلف صالح الصليلي 74.21  
خلود فرحان فهد الرزنى 80.14  
دانة عبداللطيف ربيع العنزي 79.66  
دانة رجاء هادي الظفيري 84.66  
دانة نايف عبدالرحمن احلربي 92.46  
دانة يوسف محمد الصليلي 79.49  
دره سعد سالم النشوان 79.9  
دالل أحمد فارس اخلالدي 79  
دالل الفي محمد املطيري 90.01  
دهله طالل مطلق شهاب 83.12  
دميا عيد صالح الشمري 84.5  
رئام بكر زيد الشمري 90.71  
رتاج أحمد فالح العنزي 89.59  
رتاج محمد بشيت اجلميلي 73.49  
رغد نهار ثروي الظفيري 87.18  
رناد أحمد فالح العنزي 92.7  
رهف صالح عبدالهادي احلشار 86.85  
ريانه عواد مزيد املطيري 73.57  
رمي سليمان زامل الرشيدي 64.72  
رمي محمد خلف العنزي 90.32  
رميا فياض فالح العنزي 90.79  
رمياس عيد مجبل العنزي 84.1  
سارة سعد حمود الهاجري 78.96  
سارة مانع حسني العجمي 71.89  
سارة محمد خلف العنزي 93.31  
سارة مطر خلف الشمري 77.15  
شهد فهد ممدوح الشمري 88.54  
شهد محمد رافد املطيري 93.93  
شوق فالح شطي مفضي 73.86  
شوق مشعل ضحوي السعيدي 84.41  
شيخة سعد هزاع اخلالدي 90.35  
عائشة عبدالعزيز دغيشم الشمري 83.71  
عائشة ناصر فهد العجمي 85.92  
عالية بدر هزاع اخلالدي 86.94  
عذوب رافع ضاري العنزي 82.75  
عواطف مبارك سعدون احلسيني 86.42  
غادة عبداهلل عايض السعيدي 92.76  
غفران هليل مهدي العنزي 78.24  
غال مشعل عيد العنزي 68.75  
فاتن فيحان محمد املطيري 77.64  
فاطمة جمال عويد الظفيري 80.67  
فتون بدر مجبل البحا 66.48  
فجر عويد خلف الصليلي 81.01  
فرح عبداحملسن فرج العنزي 69.34  
لينا فالح عواد الشمري 92.8  
مرمي رجعان مبارك العازمي 87  
مرمي صياح مطلق املطيري 66.87  
مرمي عطا مطر مشرف 75.26  
مرمي علي سباح املطيري 90.2  
مرمي مرزوق عبداهلل بن سعيد 69.85  
مرمي هليل خليفة الصليلي 93.2  
مضاوي علي برشوم املطيري 69.73  
منار مسفر حمود الهاجري 66.92  
منيرة ضاحي حزام السعيدي 68.53  
مها حميد معاشي مرزوق الظفيري 89.78  
مها عبدالعزيز عكاش العنزي 83.72  
مها مطر حمدان البذالي 91.25  
نادية محمد عواد العنزي 96.89  
نور بندر عطية الظفيري 83.36  
نورا علي ناصر احلسيني 82.16  
نورة مبارك مجبل املطيري 83.24  
نورة نايف رضيمان الشبلي 74.24  
نوف سعود محمد الشمري 77.75  
هند علي عنتر الظفيري 83.43  
هند فرحان نايف الظفيري 78.98  
وضحة ركان بشيت اجلميلي 81.12  

 أيوب حسني األيوب الثانوية للبنني ـ األحمدي 

أحمد امني محمد طميهير 84.7  
احلميدي محمد بدر السبيعي 87.66  
بدر سالم فالح املطيري 80.17  
بدر عبداهلل مناحي الدوسري 87.64  
بدر فارس سلمي الديحاني 85.89  
تركي عامر تركي االسمر رحيل 92.74  
تيسير يوسف عبداهلل ابوحسني 87.5  
جابر احليمر جابر املري 75.88  
جابر علي جابر املري 82.11  
جابر ناصر عبداهلل العنزي 84.55  
جار اهلل محسن مناحي العجمي 89.27  
جراح عادل سعد العازمي 84.98  
حسن خلف حسن الفيلكاوي 81.45  
حسن زين العابدين حسن حجي 87.94  
حسني فيصل محمد السليم 78.68  
حسني محمد حسن قمبر 85.67  
حمد طالل راشد العازمي 88.46  
حمد عبدالرحمن حمد املري 89.48  
حمد علي طالب املري 87.5  
حمد محمد مبارك حمد 86.57  
حمود سعد حمود العازمي 89.87  
سالم خالد سالم الثويني 87.53  
سالم زايد سالم العازمي 82.29  
سالم فهد علي حماد 76.72  
سعد محمد سعد القحطاني 91.1  
سعود عيد عبداهلل العتيبي 74.55  
شهاب محمد جواد كرم 79.49  
طالل حمد علي املري 75.7  
طالل عبدالعزيز خلف العنزي 73.2  
عبدالرحمن خالد عوض املطيري 76.19  
عبدالرحمن خالد مرضى العنزي 82.09  
عبدالرحمــن عايض عبــداهلل العتيبي   

85.52
عبدالعزيز نواف محمد مكي 89.18  
عبداهلل حمد محمد العجمي 81.45  
عبداهلل راضي عبداهلل السبيعي 91.15  
عبداهلل سالم ناعس املطيري 94.32  
عبداهلل سعد شجاع العجمي 86.46  
عبداهلل فيصل عبداهلل الهاجري 79.14  
عبداهلل محمد عبداهلل العتيبي 89.58  
عبدالرحمن خالد \الشويربات 81.18  
عبدالرحمن راشد العتيبي 94.57  
عبدالعزيز جاسم سعيد العازمي 78.74  
عبدالعزيز حســن عبدالكــرمي بوحمد   

85.69
عبدالعزيز داود أحمد الربيعى 86.57  
عذبي زايد حمود العازمي 90.59  
عوض فايز عوض املطيري 79.77  
فارس باذر مشعان الرشيدي 75.49  
فالح مرشد فالح العازمي 82.21  
فهد خالد سعد العازمي 81.38  
فهد عبداهلل سعود العبيد 79.45  
فهد عيد فهد العجمي 88.57  
فهد فيصل فهد الدوسري 88.55  
فهد محمد عبداهلل املطيري 88.64  
فيصل طالل راشد الصنيدح 92.47  

مبارك ناصر مبارك احلربي 89.95  
متروك هاني تركي العنزي 87.83  
مجبل عادل مجبل املطيري 88.3  
محمد أحمد مطلق العازمي 84.44  
محمد أحمد مقبول العتيبي 79.49  
محمد حمود عبداهلل بودستور 91.13  
محمد فارس سعود العتيبي 84.21  
محمد فهد حمود نعير العازمي 86.67  
محمد فواز فيصل الفضلي 85.78  
محمد مفرح عيد الركيباني 80.76  
محمد هندى عبداهلل الهاجري 75.75  
مريزيق عيسى مريزيق العازمي 89.09  
مشعل حمود ناصر العجمي 86.32  
منصور خالد عبداهلل املطيري 91.99  
نواف يوسف محمد العتيبي 83  
يعقوب يوسف حسني اجلريدان 79.35  

 ابرق خيطان الثانوية للبنات 

أماني نواف مهدي العنزي 67.4  
حنني محمد علي محمد مبروك 97.19  
حور بدر عبدالرحمن الفايز 76.41  
داليا أشــرف يوســف يوسف حجازي   

86.02
دميه فيصل اسماعيل ارحمة 89.63  
رغد بدر ناصر املطيري 71.99  
رغد خيرالدين ديب رشيد سمحه 89.25  
روزان غازي عقاب العتيبي 75.72  
رمي إبراهيم عبدالعزيز احمليش 72.84  
رمي خالد عبداحلى املشاري احلليل 76.64  
ريهام اسالم عاطف أحمد حشيش 88.93  
زينب بدر حبيب العوض 82.21  
زينب عبداهلل عبداحلميد البسام 82.73  
سارة انور أحمد الشامري 89.99  
سارة عبداهلل محمد املطيري 74.16  
شهد السادات محمد محمد سالم 97.09  
شيخة جاسم محمد محمود 67.92  
ضي أحمد صعفك العتيبي 76.11  
عائشة راشد محمد البطي 70.56  
عالية طالل عوض العتيبي 77.94  
عالية عبداهلل مطلق الضويحي 67.07  
عذوب علي محمد العجمي 79.02  
فاطمة أيوب عبدالرزاق البلوشي 88.59  
فاطمة عبداهلل محمد العازمي 93.58  
فوز صالح طامي املطيري 86.79  
ملى حمد راشد املري 92.7  
ليلى عبداهلل عوض العتيبي 64.73  
مرمي بدر سالم الشريع العازمي 87.43  
مرمي فيصل غازي العتيبي 70.03  
جنود هزاع صالح الصالح الهزاع 89.44  
نهاد عبداهلل حجي البغلي 72.61  
نورة أحمد نايف العتيبي 74.4  
نوير علي الفي املطيري 76.91  
هبة سعيد أحمد الشعملى 76.57  
هبة عبداهلل محمد ديهاد 90.75  
هيا عبدالعزيز حسني الديحاني 76.22  
هيا عيد هجاج الرشيدي 64.38  
هيا نواف عوض العتيبي 80.22  
وجد مشعل بطاح املطيري 90.96  
ورود سعد فاهم ظاهر 79.86  
وسن أحمد نايف العتيبي 69.01  
وهايب سالم مصبح العنزي 76.97  

 ابن العميد الثانوية للبنني 

أسامة نايف مجبل الظفيري 82.33  
إبراهيم محمد يوسف الثويني 77.58  
أحمد علي حسني حسن 82.13  
حمد عبداهلل سليمان احلميدان 83.98  
خالد سعد خالد عتوان الرشيدي 87.02  
خالد عويد عمير الرشيدي 93.16  
راشد أحمد مطلق العدواني 77.39  
راشد سلمان راشد الدوسري 82.86  
سعود سليمان عبداللطيف املقيط 70.61  
سليمان عبداهلل سالم القنيصي 75.15  
ظافر عبداللطيف محسن العنزي 76.34  
عباس خالد عباس عبداهلل 81.93  
عبدالرحمن محمد يوسف الثويني 80.67  
عبدالعزيز خالد جديع الرشيدي 76.58  
عبدالعزيز مرضي سعد الرشيدي 78.65  
عبدالعزيز وليد عبدالرزاق الدليمى 83.12  
عبداللطيف حمد عياض اللميع 78.9  
عبداللطيف فيصل خالد السعيد 85.76  
عبداهلل مشعل عبداهلل اخلالدي 67.93  
عبداهلل سعد عبداهلل الرشيدي 83.72  
عثمان فيصل بطيحان صقر 80.47  
علي حسني عبداالمام محمد 74.77  
عمر أحمد غزاي املطيري 78.88  
عمر حمود حمود الدويلة 62.21  
غامن طالل غامن احلسيني 84.23  
فهد خالد أحمد علي 75.21  
مبارك مفلح فالح الرشيدي 68.96  
محمد عبداهلل عبدالرحمن محمد 64.57  
محمد مشعل بدر الفريج 73.03  
نواف سالم ناصر املشعل 78.17  
نواف غايد محمد اخلالدي 88.55  
يعقوب أحمد علي اجلاسم 64.36  
يوسف سالم قناص النمران 78.12  

 أحمد البشر الرومي الثانوية للبنني 

أحمد صالح أحمد تقى 67.75  
أحمد فوزي علي الفراج 81.19  
أيوب حسني علي الديولي 76.07  
احلسن محمد حسن الدورقى 70.05  
حسني علي بدر مكي 81.01  
حسني ناصر يوسف الصايغ 75.23  
خالد عبداهلل حسني املناعى 85.82  
داود أحمد سلمان االشوك االستاد 72.42  
سالم خالد سالم الضمير العازمي 81.52  
سالم نعمان محمد صالح املبارك 76.78  
سالم يوسف خليفة يوسف النجم 85  
سيد محمد حامد سيد محمد الشماع 70  
عامر عبداجلليل العوضي 85.23  
عبداحلميد حسن علي 84.32  
عبداهلل عمر حيدر مقامس 86.04  
عبدالرحمن أحمد التركيت 88.61  
عبدالعزيز سامي العوضي 75.94  
عبداهلل عذبي نايف العجمي 79.54  
علي أحمد جعفر أحمد 76.02  
علي حسن محمد االقرع 83.1  
علي خالد فرج عبداهلل 80.98  
علي طالب خليل القالف 68.79  
علي عادل جواد الصايغ 68.47  
علي محمد إبراهيم اإلبراهيم 91.11  
علي هاشم سيد رجب الرفاعي 79.61  
عمار ميثم عبدالنبي االربش 62.78  
فهد خالد عبدالواحد احلمادي 92.77  
مانع مساعد سعد املانع 77.77  
محمد بدر أحمد احملارب احلمود 76.09  
محمد هيثم محمد اسكندر 64.56  
مناف عباس عبدالرسول علي 84.56  
مهدي عبداالمير محمد اكبر 71.01  
هاشم ماجد يحيي حسني 67.53  
يعقوب أحمد علي الصايغ 75.01  
يعقوب عبدالعزيز حمود االشوك 77.98  

 أحمد شهاب الدين الثانوية للبنني 

أحمد باسل عواد الرحيلى 85.12  

أحمد حشاش مخمخم الرويعى 78.47  
أحمد سعد سرتيب الشمري 69.43  
تركي محمد خالد املطيري 85.55  
ثامر يوسف حبيب الشمري 77.62  
حسن نصر اهلل حسني مهاوش 64.49  
حسني حامد ناصر علي 77.48  
حسني علي هود مبارك 78.67  
حمد أحمد عبداهلل القحطاني 86.24  
حميدي فهد حميدي الرشيدي 68.13  
خالد ناصر محمد العتيبي 88.45  
داود سليمان حميدان الهاجري 80.1  
طالل عيد هدروس البذالي 78.6  
عادل محمد ناصر الهرشاني 81.22  
عبدالرحمن طارق قاسم محمد 84.96  
عبدالرحمن فهد العوضي 79.09  
عبدالعزيز فالح خلف العنزي 67.76  
علي عبداحملسن صيوان الشمري 80.39  
عمر إبراهيم عبدالعزيز الفضلي 70.27  
عمر باسل عواد الرحيلى 81.56  
عمر حسني عبداهلل العازمي 84.24  
فارس سالم محمد الهاجري 79.01  
مبارك صالح مبارك الهران 77.6  
مبارك فرج مبارك الرحيلى 64.71  
محسن جمال محسن الصليلي 80.44  
محمد جاسم محمد صالح 78.93  
محمد حسني علي الرشيد 68.17  
محمد عبدالرزاق النزال 70.32  
محمد ناصر إبراهيم الصوله 71.14  
مشاري أحمد عبيد الهاجري 83.82  
مصطفى حسني حاجي الصراف 67.93  
مطر عادل مطر الهاجري 78.65  
منصور غنيم منصور املتلقم 87.8  
ناصر محمد جليدان الرويعي 80.93  
ناصر هياد حمد خزعل 74.79  

 أحمد مشاري العدواني الثانوية للبنني 

أحمد عادل عبداهلل اليعقوب 84.44  
أحمد عبداهلل ناصر املشيطي 86.87  
أحمد يوسف أحمد البلوشي 72.65  
أسامة حمد عبداهلل الرشيدي 74.42  
أحمد حسن أحمد حسني 73.82  
جاسم محمد حسن تقى 70.23  
جاسم محمد عبداهلل الشطي 68.47  
حمد سامي حمد عبداهلل 70.28  
حمد علي محمد اليعقوب 86.2  
خالد عبدالرزاق أحمد العمار 67.18  
خالد عبداهلل ياقوت العواد 71.54  
خالد محمود علي البلوشي 72.43  
درويش طارق درويش صالح 69.36  
دعيج خليفة ناصر بوعركى 80.67  
راشد مشعل انور الفودرى 72.29  
سعود أحمد سالم الدماج 82.75  
سليمان ناصر سليمان السليطى 92.52  
شاهني يعقوب جويعد شحاذ 79.18  
طالل عبداهلل يوسف شبكوه 88.02  
عبدالرحمن بدر محمد العوضي 89.54  
عبدالرحمن صالح جاسم االرملى 87.33  
عبدالعزيز محمد صالح خريبط 85.68  
عبدالعزيز نواف محمد الشتيوي 87.87  
عبداهلل أحمد سعود العميري 80.09  
عبداهلل عبدالعزيز محمود بخش 76.3  
عبداهلل الفي مطيع العنزي 83.55  
عبداهلل محمد عبداهلل شهاب 86.45  
عبداحملسن أحمد عبدالرزاق الهاشم 78.5  
عبدالوهاب دعيج خليفة ابل غلوم 85.96  
عبدالرزاق خالد حسني املريخي 67.84  
عبدالوهــاب ســالم عبدالعزيز املطوع   

76.33
علي نامي يوسف النامي 72.97  
علي يعقوب جويعد شحاذ 76.76  
عمر نبيل حمد العمار 78.14  
فواز فيصل صالح املطيري 89.85  
فيصل بدر شايج الشايجى 81.96  
محمد بدر محمد املطوع 80.7  
محمد عبدالرحمن محمد اخلنفر 75.45  
مزيد نواف مزيد املطيري 90  
مساعد عبداهلل مرزوق العتيبي 80.79  
مطلق مساعد مطلق العروج 78.22  
ميان سعد فهد امليان 74.43  
يوسف طالل حسن اخلضير 83.4  
يوسف عادل عبدالكرمي اليحيى 72.4  
يوسف غالب عبداهلل الهاجري 87.13  
يوسف فيصل صنيهيت املطيري 84.4  

 األصمعي الثانوية للبنني 

أحمد وليد فهد الرشيدي 75.64  
جاسم عبداهلل جاسم اجلوهر 86.83  
حسن نادر حسن الرفاعي 71.36  
حسني علي عبداهلل احلشاش 74.5  
حمد حايف حمد العنزي 80.39  
حمزة حسن يوسف عبداهلل 70.97  
حمود أحمد براك البريكى 62.91  
خالد أحمد محمد الهاجري 84.73  
راشد خلف نزال العازمي 70.74  
سالم خالد سالم جوهر 81.53  
سعود خليفة براك عقيل 72.28  
سعود صباح سعود احلامد 75.9  
سعود فيصل ناصر العازمي 74.25  
سلطان مساعد رشم الشمري 61.72  
شمالن مساعد رشم الشمري 63.83  
صالح خالد صالح احلوال 79.59  
عبدالرحمن محمد أحمد الرشيدي 67.68  
عبدالعزيز فالح فهد العازمي 61.83  
عبداهلل امير علي باقر 69.88  
عبداهلل خالد عبداهلل القطان 64.49  
عبدالرحمن محمد سالم العنزي 83.46  
عبدالعزيز خليف عودة العنزي 79.88  
عبداهلل سند ثويران املطيرات 72.49  
عبداهلل عبدالعزيــز عبداهلل الصليهم   

82.89
عبداهلل فهد صحن الهاجري 86.54  
عبداهلل محمد عبداهلل احلربي 77.45  
عبداهلل محمد عبيد الهاجري 74.24  
عدنان محمود عبدالرزاق اخلضير 71.42  
علي أحمد محمد الرشيدي 65.11  
علي باتل ناصر الهران 65.41  
علي جالل علي العنزي 88.39  
علي محمد حبيب املطوع 73.87  
علي وليد حسن الكندري 70.62  
عمر بدر راشد اللوغاني 84.31  
عمر طالل عيسى احلملى 75.95  
فهد عادل سويد العازمي 68.69  
فواز خلف سالم العازمي 75.12  
محمد بدر شبيرم العازمي 76.45  
محمد بدر الفي العازمي 68.99  
محمد سعد علي بويابس 71.61  
محمد عبداهلل عايد الرشيدي 59.39  
محمد غازي مطلق العتيبي 70.94  
محمد مساعد محمد املطيري 72.86  
مهدي مشعل علي القطان 70.49  
ناصر عبدالقادر عبدالكرمي هندال 74.84  
ناصر عبداهلل سعد املرشد 72.83  
ناصر هزاع سعد الراجحى 92.78  
وليد خالد عبداهلل بوكبر 77.75  
يوسف خالد سلطان الشمري 63.88  
يوسف عيد عبداهلل الرشيدي 76.43  
يوسف محمد عبداهلل القبندى 66.71  

 االخالص االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أسيل محمد حمود 88.83  
آيه سليم فتحي محمد ناصيف 88.52  
آيه صالح منير حمدان 81.29  
ابتسامه أسامة الطنطاوى أحمد 82.17  
إسراء سمير علي محمد سيد 79.01  
اليسا ظهير تنيان 95.01  
اليسا هيثم جنيب ماضي 80.17  
ايه رياض محمد كتكت 93.05  
بتول أكرم خشاب 88.89  
بسمله أحمد عبداملنعم الشربينى 85.96  
بشرى امين فرحان نشيواتى 95.99  
بشرى عبداللطيف رفعت املصرى 86.9  
جنى سامي سكيف 93.74  
جود محمد لطفي محمد السماره 83.77  
جوري مصطفى مسعود املغربي 78.66  
حال فادي أحمد معاليقي 86.95  
حال محمد هالل التجار 74.04  
حنني سمير محمد العبادي 88.18  
حور خليل إبراهيم حيدر 93.2  
حياة طعمة مبارك عقال 87.58  
خديجة فادى جواد 95.16  
دانة خالد عبدالرحمن جابر 92.78  
دانة بن خضراء 69.72  
دولت عبدالسالم نصير شهاب 80.06  
رؤى محمود مصطفى عبداهلل 90.78  
راما رائد محمود عزرون 85.18  
راما عمار عبداملهدي صالح 79.64  
رانيا جمال محمد األصهب 84.97  
رزان أحمد حسن صقر 71.61  
رزان عالء الدين جعفر عبدو 74.18  
رضوى اشرف حسني محمود عمر 97.76  
رغد غسان عبدالرحمن الزريقي 96.91  
رغد ياسر خريس 81.57  
رنا حيدر محمد مصطفى شعيب 82.39  
رهف غسان يوسف دوله 96.87  
روال خالد محمد محمود 88.32  
رمي بالل عودة الديك 91.58  
رمي ياسر محمد 76.77  
ريهام علي محمد عبدالرحمن 85.92  
زهراء ناجي علي درويش 98.23  
زينب يعقوب كعبي ساملي 83.53  
سارة رياض عبدالغافر محمد 92.24  
سارة ياسر صبري محمد 89.78  
سجى سمير كرمي كرمي 85.8  
سالم عبداحلكيم محمود ناصر 88.95  
سلمى عادل محمد أحمد 80.05  
سما محمد عبدالغنى حتسونه 85.3  
سمر خالد أحمد محمد ابواحلاج 79.64  
سيده فاطمة سيد محمد ميالنى 95.41  
ســيده فاطمة ســيد محمد صادق سيد   

محمد حسني قزويني حائري 80.48
شمس خضر عادل حمدان 93.84  
شموس ناصر طاهر العتيبي 94.45  
شهد أشرف محمد عزب 80.95  
شهد اياد فرج 77.31  
شهد علي حسني شحيمى 98.9  
شهد علي شريف عرب 79.5  
شهد قاسم فايز طهماز 69.94  
شهد محمد محمد نورالدين الفره 76.76  
شهد مهدي سلمان يزده 68.58  
شيماء حمزة سلمان يزده 81.34  
ضحى حسني رمضان زكي سالم 91.02  
ضحى فتحي إبراهيم عبدالرحيم 71.55  
غادة محمد محمد الرز 77.19  
فاطمة الزهراء نواف اخلالدي 79.35  
فاطمة حميد عبدالرضا ناصري 91.51  
فاطمة سامي جامع إبراهيم ابوالروس   

93.5
فاطمة محمد أحمد رشدى املنسي 97.77  
فاطمة نبيل شخيص 93.43  
فجر عزام عرسان خليل 70.3  
فرح أشرف محمد القشالن 98.73  
فيرونا اندراوس 83.7  
جلني خالد علي اجلعفري 80.54  
جلني منر علي زامل 87.92  
لولوة محمد صالح إبراهيم 86.34  
ليان ضياء الدين أحمد رشيد 75.49  
ليان منر عدنان زايد 98.3  
لني حسن شحاذى 82.46  
ماسه نائل جمول 76.82  
مايا فادي خضر املير 63.9  
مجدولني مهند عدنان ويس 83.67  
مرمي أحمد إبراهيم محمد عثمان 77.63  
مرمي عبداهلل اياد الهادي 84.09  
مرمي عمر علي أحمد علي 81.3  
مرمي هيثم الشبراوي حامد 90.1  
ملك أحمد إبراهيم أحمد 90.27  
ملك سيد امني عبداحلميد 77.25  
منار عبدحسني عبدحسني املصري 93.27  
منة اهلل عبدالفتاح سيد أحمد 91.37  
مها أحمد عبدالرحمن غامن 79.85  
نارميان محمد تيسير السعدي 81.6  
نارميان مصطفى عدنان خزمه 83.57  
ندى سمير محمد شاالتي 92.64  
ندى هشام صالح سعاده 94.61  
ندى ياسر يعقوب اليعقوب 77.08  
نور أحمد محمد 74.25  
نور سالم محمد علي مباشر 87.08  
نورا عبدالناصر دبوس 81.95  
نورة علي مصطفى جغل 79.03  
نورة هشام منير اسماعيل شعث 92.03  
نيفني أمين فريد مرزوق 78.25  
هبة اهلل شــريف عبدالوهاب مصطفى   

79.9
هبة علي قداوح 80.51  
هديل سامي علي أحمد القوقا 90.99  
وعد مهند اسماعيل سلمان 80.94  
يارا عادل عبدالرحيم طحل 88.24  

 اإلسراء الثانوية للبنات 

أبرار طالل محمد العسعوسي 83.35  
أروى عادل أحمد بوعركى 74.52  
اجلازي سامي عبداهلل العمر 81.96  
اجلود جراح خالد الشرهان 86.83  
اجلوري عبداهلل عجيل مد اهلل عجيل   

82.9
إميان محمد عبداهلل العبكل 79.47  
جمانة عادل أحمد بوعركى 81.81  
حصة خالد عبداهلل النوه 76.25  
حصة خيران علي العتيبي 85.5  
دانة طارق فهد العمير 72.92  
دميه فراس رشيد الكندري 96.13  
دميه قتيبة جاسم الياسني 89.49  
رتاج أحمد عبدالواحد الزاير 82.59  
رتاج فيصل عبدالرضا املوسوي 86.34  
رتاج مشعل سعد الدملاني العنزي 91.19  
رتاج ناصر خالد البالول 81.26  
روان بدر شعالن عبيان 72.78  
ريان جمال ناصر العنزي 74.8  
ريان علي عبدالعزيز النجدى 73.02  
رمي عيسى ناصر العتال 93.83  
رميا جابر حسني الصراف 92.89  
زينب سيد أحمد شرف احلداد 82.27  
سارة رياض سامي العامر 92.67  
سارة نواف فالح املطيري 86.6  

سمر سعود عبدالعزيز الصديقى 84.4  
شاهه خالد أحمد اجلريوي 93.13  
شهد باسل محمد البلهان 85.59  
شوق عبداهلل حسني الفيلكاوي 70.21  
شيخة نعيم سعد فرج 88.1  
طيبة طالل أحمد إبراهيم أحمد 85.36  
غالية عادل أحمد العون 84.16  
فاطمة صالح محمد اسد محمد 66.09  
فاطمة عادل إبراهيم اجلناحى 65.26  
فاطمة عبداهلل عويد اإلبراهيم 79.44  
فاطمة عصام إبراهيم الفويرس 91.22  
فرح أحمد حسني محمد 83.85  
فرح راشد محمد الفهد 96.87  
كادي أحمد عبداهلل الرشيد 86.74  
ليلى جمال محمد 86.22  
مرمي جاسم فاضل القطان 82.62  
مرمي نواف رجعان اخلالدي 92.07  
منيرة خالد محمد العجمي 74.54  
منيرة سليمان أحمد العبيدى 87.1  
منيه محمد ناصر املشعل 83.03  
وضحة محمد جاسم الرهيف 72.08  

 االمام مالك الثانوية للبنني 

بندر محمد غريب العجمي 70.01  
حسن عبداالمير حبيب احلداد 80.87  
حسني علي اسماعيل بارون 74.29  
حسني فاضل راشد الفضلي 72.75  
حمد جاسم محمد الشريف 73.68  
حيدر حسني محمد اشكنانى 76.04  
سعود أحمد سعود النويبت 73.03  
سلمان أحمد سلمان الشمري 67.9  
عبدالعزيز خالد مبارك العويس 84.06  
عبدالعزيز فايز سالم العازمي 90.5  
عبداللطيف سعود نامي احلربي 90.16  
عبداهلل صالح عبدالرحمن الهندى 66.24  
عبدالوهاب عبداهلل محمد خلف 69.35  
عبدالعزيز عدنان اخلليفي 74.36  
عبداهلل أحمد حمد احلمدان 90.42  
علي مساعد خليل جمعة 73.98  
علي هادي علي العجمي 87.88  
غامن عادل غامن الرشود 93.23  
فارس محمد أحمد الوهيب 75.93  
فهد جمال عبدالرحمن الغايب 78.85  
مانع عبيد سالم العجمي 78.07  
مبارك أحمد حمدان العازمي 87.86  
متعب بدر متعب املطيري 72.82  
محمد بدر فهد املطيري 76.89  
محمد حمود محمد العجمي 78.14  
محمد خالد محمد العجمي 82.13  
محمد هاني عبدالرضا كرم 84.76  
مشعل نواف أحمد عبداهلل 63.88  
مهدي نواف حسن الباذر 79.61  
يوسف داود سليمان مال اهلل 67.69  
يوسف عدنان شاكر سباع 68.56  
يوسف محمد أحمد الكندري 83.1  
يوسف محمد سعود العنزي 72.12  
يوسف يعقوب يوسف القالف 81.38  

 االمتياز االهلية الثانوية املشتركة للبنني 

أحمد جابر محمد الشتيوي 85.26  
أحمد زبن سعيد املطيري 85.37  
أحمد ناصر فهد املطيري 86.55  
أسامة موسى هديبان العازمي 88.77  
أنور مشعل سلمان الداود 89.47  
إبراهيم فيصل عبداللطيف املري 79.12  
أحمد فيصل ساهر اخلالدي 89.63  
بدر طلق ناصر اجلنوبي 88.98  
بندر سامي بشير اخلالدي 86.36  
تركي عادل منقل مران 81.1  
ثامر علي جريدى الرشيدي 83.78  
ثويني عبيد مطلق الهرشاني 72.6  
جاســم صالح الدين حربــي اجلويدان   

75.37
جرمان فيحان سرور املطيري 87.59  
حامد مرزوق جعيالن الرشيدي 76.1  
حسن خالد فالح الرشيدي 91.58  
حسن علي عبدجالى 87.4  
حســني محمد عبدالهادي جنم عبداهلل   

77.07
حمد عدنان حمود املساعيد 78.5  
حمد فهد فهاد املطيري 81.28  
حمد فهد هاضل اجلالوي 87.01  
حمد مشعل دغيمان الرشيدي 89.83  
خالد ثامر بادي الرشيدي 89.03  
خالد عاتق حجاج املطيري 90.92  
خالد عيسى فهيد اخلرينج 85.41  
خلف ناصر عبداهلل العتيبي 87.06  
دعيج خليفة عبدالكرمي اخلليفة 78.72  
راشد حامد حمد الهبيدة 88.99  
راشد عادل محمد العازمي 81.07  
سالم علي سالم املري 84.19  
سالم عيد فهد الوطري 67.68  
سرحان فهد غامن السرحان 81.97  
سعد خالد سعد املرشاد 83.97  
سعد عبداهلل سعد املطيري 78.29  
سعد فالح شريدة العازمي 81.52  
سعود أسامة عبدالعزيز النجدى 80.57  
سعود خالد ناصر الدوسري 81.27  
سعود زيد محمد العرادة 79.3  
سعود محمد عواد حمود 85.4  
سليمان أحمد سليمان الرشيدي 78.83  
سند عويض صنت الديحاني 90.68  
سيف فهد سيف الرشيدي 83.98  
صقر حمد نايف الشمري 77.13  
صالح حبيب ابرمي العازمي 86.55  
صالح خالد علي الرشيدي 84.12  
ضاحي مصبح ضحي الدائري 73.33  
ضاري فيصل بطي اخلالدي 90.83  
طالل سعود دغيمان الرشيدي 86.53  
طالل عبداهلل عبدالكرمي اخلالدي 84.54  
طالل محمد سعدون اجلفيره 73.16  
عادل صالح ظاهر الشمري 84.36  
عبدالرحمن بندر علي الرشيدي 87.8  
عبدالرحمن سعد فالح العدواني 89.7  
عبدالرحمن يوســف الدواس املطيري   

72.43
عبدالعزيز بدر عبدالعزيز العنزي 82.11  
عبدالعزيز فهد حمد الرشيدي 68.59  
عبدالعزيز فهد دغيم العميره 90.3  
عبدالعزيز يوسف محمد املطيري 70.91  
عبدالغنى خالد عبداللطيف الشــمري   

86.75
عبداللطيف فهد سالم البطحانى 75.8  
عبداهلل حسني مسمار اجلدعي 81.27  
عبداهلل علي عبداهلل حافظ 80.29  
عبداهلل فؤاد جابر الفضلي 74.54  
عبداهلل ناصر غويزى املطيري 86.47  
عبداحملسن بدر عبدالعزيز العنزي 80.95  
عبدالوهاب عبدالرحمن الشطي 83.83  
عبدالوهاب يوسف محمد العازمي 80.59  
عبدالرحمن بدر حمد اخلضر 72.25  
عبدالرحمن عايد عواد حسني 80.42  
عبدالرحمن عبداهلل سامي صالح 86.51  
عبدالرحمن فهد محمد الرشيدي 91.93  
عبدالرحمن نواف عبداللطيف حنون 92  
عبداهلل جمال نهيتان املطيري 70.47  
عبداهلل خلف ناصر غالى 77.27  

عبداهلل ناصر زيد الرشيدي 79.63  
عبداهلل نصر غنام العنزي 86.18  
علي جاسر عليوى العتيبي 74.54  
علي جميل علي الرشيدي 75.74  
علي عادل علي مراد 85.26  
علي عوض حيال مجبل 72.12  
علي فهد سعود عزام 82.87  
علي مشعل علي السبيعي 80.59  
علي ناصر صعفك املطيري 72.67  
علي هويدي علي الراجحى 65.65  
عمر حسني جالل أحمد 72.98  
عمر حمود فالح البيدان 74.15  
فايز نواف حجاج املطيري 86.42  
فهد أحمد عبيدان العازمي 85.14  
فهد جراح فهد العالج 89.37  
فهد طالل فهد الصواغ 86.2  
فهد فيصل مفلح العازمي 87.61  
فهد يوسف غامن العنزي 72.32  
فواز إبراهيم شعيب عبيد 61.86  
فواز بدر مجبل اجلالوي 81.35  
فواز علي سالم الشختلى 87.13  
فواز علي عبدي الرشيدي 70.81  
فواز فوزي عبداهلل املرجان 86.29  
فواز متعب فارس املطيري 86.66  
فيصل فهد حمد املري 84.55  
فيصل فواز فالح الوطري 77.53  
ماجد محمد علي السبيعي 82.58  
مبارك منذر إبراهيم الصالح 73.94  
متعب أحمد فراج الهاجري 78.42  
محمد أحمد محمد البركة 75.87  
محمد أحمد محمد احلسيني 76.26  
محمد باتل محمد املرشاد 92  
محمد حمدان عبيدان العازمي 87.19  
محمد سالم محمد الراجحي 77.1  
محمد سلطان سعود اجلبري 90.09  
محمد صالح مجبل فرج 82.66  
محمد عادل فاروق حامد 88.15  
محمد عبدالعزيز أحمد الكندري 69.94  
محمد عدنان إبراهيم دشتى 80.72  
محمد عمر إبراهيم الكندري 84.39  
محمد ماجد جبر الرشيدي 85.2  
محمد ماجد سعد البخيت الديحاني 70.47  
محمد مساعد مطلق العازمي 78.91  
محمد هويدي علي الراجحي 68.76  
مشعل فهد حمد الهبيدة 76.6  
مشعل مبارك علي العنزي 69.67  
مطر بدر مطر الرشيدي 73.03  
معاذ فهد حماد املطيري 84.35  
منصور فهد منصور اجلنوبى 86.14  
مهدي شاكر هندى مرزوق 75.94  
مهدي عدنان إبراهيم دشتى 81.13  
مهنا مرزوق فالح العرادة 75.24  
ناصر عبداللطيف مخلد املطيري 89.82  
ناصر عبداهلل محمد ابو حمادة 86.2  
ناصر عبداهلل نايف العتيبي 68.29  
نايف محمد عبيد الديحاني 85.65  
هادي مهزع محمد هادي 70.27  
وليد بدر عبداهلل العتيبي 90.45  
وليد خالد مشعل املطيري 83.75  
يوسف أحمد عباس بارون 76.02  
يوسف تركي حبيب الفضلي 78.93  
يوسف سالم علي العدواني 75.46  
يوسف هديبان سليمان الرشيدي 77.89  

 االمل و ـأهيل األمل الثانوية للبنني املشتركة 

شجاع ياسر محماس العتيبي 81.62  
معاذ فهد حاشوش اخلالدي 81.83  

 االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات ـ املشتركة 

سارة صالح عبدعلي اإلبراهيم 69.85  

 التميز النموذجية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد مجبل رشيد الرشيدي 91.56  
أسامة بدر مناور املطيري 90.97  
إبراهيم مبارك عبداهلل الرشيدي 87.79  
بدر أحمد غازي احلربي 92.59  
بدر رجعان سعد غريب 90.24  
بدر سعود غنيم املطيري 86.3  
بدر فيصل علي اجلبري 93.44  
بدر محمد مطلق الديحاني 92.12  
بدر ناصر هابس املطيري 96.07  
بسام بسام حسن اجلعيدى 88.17  
بندر مصلط محسن املطيري 92.92  
جابر ســعد عجالن احلصم الرشــيدي   

90.75
جراح نشمي سعد املطيري 92.52  
حســن بصمان منيع زيــد متعب فالح   

البصمان 89.85
حسني عبداهلل عبدالكرمي البحر 88.3  
حسني يوسف سالم الشمري 83.69  
حماد جراح حماد املطيري 89.07  
حمد عبداهلل سند الرشيدي 88.86  
حمد محمد حمد عنيزان الرشيدي 90.68  
حمد ناجي حمود املطيري 90.43  
حميدي عبدالكرمي حميدي العازمي 94.32  
خالد أحمد طحيشل اخلشاب 94.06  
خالد حمد غازي عرادة 93.2  
خالد حمدان خالد السوارج 90.26  
خالد ضاحي حجي الرشيدي 87.98  
خالد ضيدان شعيل السبيعي 93.94  
خالد طالل محمد املعصب 89.41  
خالد فهد محمد العدواني 89.22  
خالد مساعد خالد الرشيدي 91.45  
خالد نزال خالد املعصب 91.6  
خالد وليد أحمد الشرهان 91.5  
خالد وليد خليفة الصواغ 88.37  
خليفة سعد صحن الرشيدي 86.3  
خليفة محمد عوض الدويلة 77.82  
راشد خالد أحمد اخلضر 91.41  
راشد عادل راشد عرادة 86.29  
راشد محماس رفاعي الرشيدي 88.77  
رافع عبيد رافع الديحاني 93.24  
رفاعي ســعد رفاعي بصمان الرشيدي   

89.37
رميح محمد رميح املطيري 93.28  
زايد عيد محيا العتيبي 87.93  
زيد سعد مرزوق املطيري 91.84  
سالم جاسم محمد الدخيل 92.24  
سالم صالح سعود الفجي 85.75  
سالم نواف سالم الرشدان 93.09  
سعد صالح أحمد العامر 90.21  
سعد عايض سعد اجلالي العازمي 93.13  
سعد مساعد رجعان الهبيدة 88.28  
سعدون حسني محسن القومي 75.73  
سعود خالد محمد املطيري 90.26  
سعود عبدالعزيز علي الرشيدي 87.97  
سعود عبداهلل مثعي الرشيدي 93.44  
سعود علي نيف املطيري 89.31  
سعود فارس مناحي املطيري 96.05  
سعود مشعل سعود العيباني 93.02  
سعود منصور سعود الضعينة 93.61  
سلطان مشعل سلطان املطيري 92.76  
سلمان خالد برجس املطيري 89.3  
سلمان خالد عبداهلل علي 88.05  
سليمان صالح سليمان احلامد 93.89  
صياح مشعل صياح العدواني 87.73  

ضحوي عيد هجاج الرشيدي 88.53  
ضيف اهلل خالد عبيد الشمري 88.74  
طالل أنور حمود العنزي 89.42  
طالل خالد عيد الهرير 87.34  
طالل سعود جلوي العتيبي 92.36  
طالل عبداهلل سعود املطيري 96.74  
ظاهر خالد ظاهر الفضلي 93.15  
عادل أحمد مفلح العازمي 95.19  
عبدالرحمن جاســم عبداهلل الغضبان   

85.72
عبدالرحمن عبداهلل سالم العجمي 85.27  
عبدالرحمن مطلق زيد املنير 85.61  
عبدالعزيز جريد درمييح املطيري 88.09  
عبدالعزيز طالل عايد فليطح الشمري   

91.41
عبدالعزيز عبيد مناور العازمي 85.7  
عبدالعزيز محمد ناصر العدواني 92.68  
عبدالعزيز مطلق راشد الغريبه 87.12  
عبدالكرمي مبــارك عبدالكرمي املطيري   

90.44
عبداهلل إبراهيم علي اإلبراهيم 81.99  
عبداهلل أحمد قبالن العازمي 83.97  
عبداهلل حاكم غنام املطيري 91.46  
عبداهلل حمد عبداهلل محمد 89.12  
عبداهلل حمد عوض الدويلة 92.91  
عبداهلل خالد راشد صنيدح 92.82  
عبداهلل رائد فالح املطيري 93.74  
عبداهلل عبدالرحمن احملورفى 90.63  
عبداهلل فهد عبداللطيف العوضي 93.78  
عبداهلل فهد مطير الرشيدي 92.64  
عبداهلل فواز عبداهلل االفنيس 94.22  
عبداهلل فيصل عبداهلل املسعود 88.79  
عبداهلل فيصل غزاي العتيبي 91.16  
عبداهلل محمد عيد العازمي 84.68  
عبداهلل ناصر عدهان الرشيدي 90.82  
عبداهلل نايف زيد املطيري 90.98  
عبداهلل نزال عبداهلل املعصب 92.99  
عبداحملسن عبداهلل الظاهر 93.15  
عبداحملسن محمد العدواني 89.81  
عبداحملسن محمد محسن العتيبي 93.58  
عبداالله فهد الفي املطيري 93.75  
عبدالرحمن أحمد شبيب العدواني 94.7  
عبدالرحمن إبراهيم القرزعى 96.11  
عبدالرحمن صالح حماد احلماد 87.55  
عبدالرحمن طالل سفاح العدواني 81.95  
عبدالرحمن ناصر عويد العازمي 80.93  
عبدالعزيز خالد عياد املطيري 89.48  
عبدالعزيز سعدون الديحاني 88.49  
عبدالعزيز سلمان خليفة الهيفي 93.86  
عبدالعزيز فيصل حمد املزين 87.57  
عبدالعزيز مسلم راشد الرشيدي 93.31  
عبدالعزيز مشعل عجيل الفضلي 93.06  
عبدالعزيز وليد أحمد القديرى 93.81  
عبداللطيف خليفة خالد العازمي 84.89  
عبداهلل أحمد خلف احلربي 79.69  
عبداهلل بدر عويد الديحاني 83.45  
عبداهلل حربي عبداهلل العرميان 94.71  
عبداهلل عبدالرحمن خالد املجني 90.38  
عبداهلل فهاد كريدي العجمي 92.07  
عبداهلل مبارك جاسم العازمي 89.47  
عبــداهلل محمد عبداحملســن العدواني   

88.39
عبداهلل مطلق عبداهلل املسيلم 89.75  
عثمان محمد عثمان الكوح 95.11  
عثمان محمد عوض املهمل 85.42  
عزام أحمد عبداهلل القنيصى 90.59  
علي أحمد غازي احلربي 91.04  
علي بدر علي املطيري 91.48  
عمر بدر غدير مكمخ 84.65  
عمر بدر محمد العدواني 92.28  
عمر عبداهلل علي الدوسري 95.16  
عمر عبدالعزيز إبراهيم الهويدي 91.94  
عمر عيد مطلق الديحاني 93.88  
عمر مبارك فهد املطيري 95.72  
عمر محمد عواد العنزي 85.02  
عمر محمد جنم الشرف 91.48  
عمر ناصر سالم العجمي 92.69  
عمر هايف جايز الديحاني 90.41  
عمر يوسف محمد احلوشان 89.17  
عنجري نواف محمد العنجري 95.28  
عوض مسعود عوض املطيري 85.12  
فارس حجاب ماجد العتيبي 91.37  
فارس مشعل فارس الشباك الرشيدي   

94.12
فالح محمد فالح املعصب 93.34  
فالح رشيد مبارك الرشيدي 92.34  
فهد بدر صنت الديحاني 92.54  
فهد بن محمد بن محياء الرشيدي 93.13  
فهد خالد شباط العفاسي 92.62  
فهد خالد نفل املطيري 89.58  
فهد سعد فهد العجمي 90.84  
فهد عبدالرحمن محمد احملورفى 94.51  
فهد عبدالعزيز سعود الوطري 95.84  
فهد محمد سعد الرشيدي 93.41  
فهد محمد سند الديحاني 91.03  
فيصل أحمد محمد احلسيني 84.45  
فيصل عبداللطيف عبداحملسن الظاهر   

89.84
فيصل فالح مطارد احلربي 90.25  
فيصل مشاري صقر اشتيلي 94.88  
فيصل مشعل مطلق الرشيدي 88.41  
مبارك خالد مبارك العازمي 92.22  
مبارك خالد محمد املطيري 89.86  
مبارك فهد فراج املطيري 83.89  
مبارك يوسف مبارك سوارج الرشيدي   

95.34
متعب خالد زايد املطيري 84.78  
محمد جاسم محمد الفجي 94.24  
محمد خالد غالب املطيري 94.09  
محمد سعود محمد الهاجري 95.73  
محمد ضيف اهلل محمد العتيبي 94.87  
محمد طالل محمد املعصب 92.23  
محمد عادل عبدالرزاق اجلالل 92.63  
محمد عادل مثعى هدبا الرشيدي 91.23  
محمد عبدالعزيز عبداهلل املسلم 88.33  
محمد عبيد مطني املطيري 94.21  
محمد فايز محمد املنديل 95.48  
محمد مشعل عجالن الشمري 91.26  
محمد مشعل مطلق املرشاد 90.27  
محمد مطلق حسن الرشيدي 93.65  
محمد منصور محمد العدواني 92.95  
محمد ناشي عبداهلل العازمي 79.21  
محمد ناصر ضويحي اخلالدي 90.32  
مزيد نهار غازي املطيري 86.27  
مسباح سلطان محمود املسباح 90.18  
مشاري أحمد محمد دخيل العوض 89.78  
مشاري أحمد ملفي الديحاني 88.49  
مشاري خالد مالك حسن 91.51  
مشاري عبداهلل بندر املطيري 89.88  
مضحى حسني عواد البركة 89.78  
مطلق علي مطلق الضويحي 94.74  
مطلق يوسف مطلق الضويحي 86.17  
مهدي جاسم مؤمن احلداد 77.27  
نادر مشعل فهد الديحاني 93.66  
ناصر علي ناصر جابر 87.29  
نايف عبداهلل بداح املطيري 88.64  
نواف متعب حجاب املطيري 92.89  

يوسف أحمد جعيثن املطيري 93.7  
يوسف أحمد محمد اليحيوح 92.64  
يوسف بدر أحمد مندي 85.73  
يوسف جمال شريدة املجدلى 92.35  
يوسف حامد عويد املطيري 90.11  
يوسف خالد عبداحملسن الظاهر 89.69  
يوسف خلف عبداهلل الراجحى 84.3  
يوسف سطام محمد العتيبي 93.82  
يوسف سعد فرحان الفضلي 95.72  
يوسف سعد قطيم الشالحي 91.47  
يوسف سعيد علي املطيري 91.06  
يوسف عبدالعزيز عاجل العنزي 94.02  
يوسف فهد دخيل الشمري 97  
يوسف محمد عواد العتيبي 90.51  

 التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتـ 
املشتركة 

آيه محمد مبدع غطفان الدندشى 71.04  
اية حسني عبدالرحمن متام 83.9  
ايه إبراهيم أحمد عبداللطيف 88.54  
بريهان باندي أحمد 81.96  
تســنيم أحمد عثمان أحمد ابو ســيدو   

94.66
جمانة ماجد إبراهيم أبو ياسني 77.91  
حال عبدالصمد موسى محمد 89.69  
حنان حسني محي الدين 95.07  
حنني طارق أحمد 67.55  
دانة انس ياسني ياسني 68.93  
دلع نائل فهمي عنبه 75.84  
ديانا غسان موسى عيسى 76.74  
راما مصطفى احلريري 61.84  
رحيل حسن األحمد 68.44  
رزان بسام لبده 78.49  
رزان فائز عثمان 80.53  
رغد حميد الرحماني 77.53  
روان أبوالنجا رمضان سالم 83.14  
روان إبراهيم رشاد عبده 79.58  
روان امين عبدالصمد السيد نصار 74.1  
زهراء هشام إبراهيم 89.97  
زهور منصور احلمود 80.58  
زينب عبداهلل سعدون جابر 92.47  
سارة اكرم جمعة 80.02  
سارة ياسر محمود يوسف 79.49  
سجا سليمان فندى 79.79  
سالم نزار الشلبى 70.23  
سنابل جمعة محمود عبداملجيد 68.03  
سندس شجاع حسني 71.57  
شهد علي السارى 71.32  
شهد عمر السيد 70.69  
فاتنه محمود أحمد خضر 72.9  
فاطمة عادل محمد العاصي 70.9  
فاطمة محمد محمود سالم 69.6  
فرح حافظ فايز الشاويش 81.8  
فرح عماد طلبه مسلم 89.06  
فرحة إبراهيم محمــد إبراهيم عبداهلل   

90.06
مرح سامح حنني 90.18  
مرمي محمد زهدى سليمان 92.44  
منار مأمون عدنان خليل 80.23  
منور ضياء الدين باظ 72.3  
ندى أحمد حسني النادي 75.15  
ندى ثروت محمد سعدالدين بشير 76.29  
نور أسامة جياد عارف بركة 63.5  
نور حازم علي هدية 94.36  
نوف نبيل محمد ابو علي 59.75  
هدى رجب عثمان محمد عيسى 78.82  
يارا رباح محمد االصهب 79.54  
يسرى حسني حربي )أحمد شقور( 73.06  

اجلابر االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أمثال عبدالرحمن رسن عويد 93.15  
أنفال محمد جبري صالح 82.16  
أنوار مبارك سعد املطيري 93.23  
أنيسه جابر منصور جنم 67.97  
آيه علي حسني عوض حسني 78.76  
أسماء طاهر شديد 90.02  
اجلورى محمد عبداهلل الرشيدي 89.68  
ألطاف عارف محمد القضيب 85.35  
العنود فالح سعد الرشيدي 83.79  
امل دحام خضر خلف عبداهلل 82.22  
بدرية رجا فالح املويزري 88.8  
بشــاير فالح صالح الطويل الرشيدي   

88.19
حسنا مبارك عناد الهيفى 95.86  
حصة أحمد فالح املطيري 89.17  
حصة عبداللطيف عباس العباسى 86.24  
حنان سليمان خلف عبداهلل 85.56  
حوراء حسني شمال ثجيل 78.82  
خالده عزيز ظاهر حاذور 85.62  
خلود عبدغربي عكله 84.63  
دانة زومان الرماح 79.13  
دانة فيصل عطية عقال 92.99  
دانة فايز نايف البغيلى 82.17  
دانة مساعد خلف املطيري 75.32  
درر سلطان فهد العنزي 82.09  
دالل خليفة عبدالكرمي اخلليفة 85.54  
رتاج فارس غالي حزام 90.84  
رتاج فواز فالح غازي املطيري 89.27  
رجاوي جابر جاسر املرد 93.73  
رغد حمدان سعد ناصر 89.46  
رغد فايز كاظم عذافه 92.16  
رقية طالل عثمان عطية 64.65  
رناد عارف محمد القضيب 74.99  
رناد عبداهلل فالح النون 78.47  
رند عيسى عبداهلل الرشيدي 65.37  
رهف ردعان مداد الرشيدي 85.99  
رهف فوزي أحمد الرشيد 72.71  
روان عايد عواد حسني 92.32  
روفان مجدي محمد محمد رضوان 97.93  
ريان فيصل متعب الرشيدي 89.66  
رمي مشاري هليل علي 78.71  
ريهام عبداهلل عطا عباس 88.04  
زينب قاسم سعد جعاز 94.36  
سارة خلف مرزوق العنزي 71.58  
سارة سالم احملي 84.98  
شهد أحمد محمد وادى 77.01  
شهد متعب فهد الرشيدي 73.4  
شيماء فاضل دايخ فاضل 68.66  
شيهانه علي سليمان الشمري 63.25  
عائشة ثامر محمد وادى 84.1  
عائشة ساير سلمان محيسن 83.52  
عائشة وليد خالد العازمي 68.27  
عالية مفلح سعد العازمي 89.94  
عبير نشمي عبداهلل الرشيدي 86.47  
عهود محمد فرج مطر 69.97  
عواطف محمد علي عبداحلميد 91.35  
غالية جمال فرحان اخلالدي 73.18  
غالية عبداحلميد سويد عبداهلل 75.57  
غرام سعود سليمان الشمري 73.03  
فاطمة جاسم محمد سعود 86.5  
فاطمة عباس راهي عيد منهي 73.46  
فاطمة فالح حسن عذبي 88.97  
فاطمة شعيل فرج عبداهلل 87.77  
فاطمة فايز هايف املطيري 78.58  
فجر سعد جدي الرشيدي 81.4  
فوز فهيد ارشيد الرشيدي 79.6  
لطيفة عادل عبداهلل املشخص 90.87  
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مرمي حميد شايع جبر ساهي 91.78  
مرمي طالل عبداحملسن الوطري 88.67  
مالك بدر ناصر غلوم 80.18  
منى غامن مشلح الرشيدي 88.94  
منيرة سليم فالح الرشيدي 73.27  
جناح براك برجس املطيري 70.07  
نرجس أحمد حرفش خفي 78.86  
نورة سعد سليمان الشمري 65.83  
نورة صالح عمير الرشيدي 63.16  
نورة مطلق محمد البغيلي الرشــيدي   

67.85
هبة ماجد خلف الشمري 76.51  
هيا أحمد فهد عرادة الرشيدي 71.76  
واجد جياد الوكاع 80.61  
وجد إبراهيم صباح العدواني 79.73  
وجدان حمود حمدان الرشيدي 87.71  
وحش مشاري خالد الديحاني 86.05  
وعد حسني عبداللطيف النهام 73.13  
ياسمني قاسم سالم عداي 73.06  

 اجلابرية الثانوية للبنات 

آالء انور عبدالوهاب عبداهلل 81.36  
آيه عبدالهادي حجي غضنفر 87.98  
اجلوري مهند فاضل الصباغه 82.48  
بسنت محمد فتحي محمود 89.66  
بيبي حسن عبداالمير عيدى 69.09  
تاال خالد حسن اجلمعة 79.37  
ترتيل صالح عبداهلل اشكنانى 74.71  
جنى امني عبداحلميد أحمد 73.26  
جنى بدر ناصر الغامن 86.5  
جوانا عبداالمير مندنى حميد 85.91  
جويل اسكندر خضر 77.9  
حوراء عبدالعزيز عبداملجيد شعبان 88.05  
دنيا أيوب عبداهلل فتح اهلل 86.97  
رتاج هاني عبداحملسن صالح 76.83  
رقية محمد إبراهيم اكبر 87.33  
زهراء يوسف غلوم حسني 78.71  
زينب عبداهلل علي غضنفر 92.97  
زينب محمد أحمد جعفر 90.56  
سارة أحمد يعقوب اخلرس 67.7  
ســارة منصور عبداهلل ســيف عبداهلل   

82.39
سارة يوسف عبدالرحمن القبندي 89.3  
سدن طارق عبدالنبي اجلزاف 89.83  
شهد يعقوب يوسف الشمالى 84.04  
شيماء أحمد يعقوب اخلرس 64.27  
غالية رابح محمد جحيل 79.19  
غالية منصور علي املبارك 92.63  
فاطمة سامي يوسف احملميد 77.78  
فرح عادل ناصر الشايع 76.4  
فوزية عنبر معتوق عنبر 81.28  
ماريا محسن ديبه 80.86  
مرمي حسني علي القطان 91.2  
مرمي خالد عبداللطيف أحمد 74.21  
مناي عبداهلل إبراهيم اجلليبي 92.35  
ندى أحمد زنبركجي 98.12  
هاجر محمود حسن أحمد صالح 83.21  
وفاء ناصر عباس حسن 83.56  

 اجلاحظ الثانوية للبنني 

أحمد شداد جريد املطيري 86.84  
أحمد علي سليمان اخلالدي 78.86  
إبراهيم محمد فيصل خلف 82.46  
أحمد خالد سعد املطيري 77.85  
بندر ردن مخرب وطبان الدويش 82.49  
بندر محمد نهار املطيري 82.5  
بندر ناصر مطلق املطيري 90.21  
بندر يوسف عايد العنزي 77.09  
ثامر فيصل خالد املطيري 93.38  
جابر أحمد مرزوق الرشيدي 81.2  
حامد أحمد حامد البطاح 87.31  
حسن نواف حسن الدسم 84.83  
حسني خالد حسني املطيري 92.28  
حمد منصور حمود البغيلي 93.7  
حمود حامد حمود اخلالدي 83.49  
حمود عقال حمود العنزي 91.06  
حمود غازي حمود العتيبي 75.55  
حمود مضحي باتل بن شوق 81.18  
خالد حامد عوض العنزي 79.03  
خالد سعد حمد الهاجري 83.42  
خالد سعود خالد املهمل 77.91  
خالد عبداهلل حمود الرشيدي 89.42  
خالد عبداهلل عبداحملسن العدواني 95.12  
زيد ماجد حويان املطيري 88.15  
سعد تركي سعد املطيري 90.35  
سعود عبدالعزيز نور املطيري 87.85  
سعود مجاهد محمد اجلش 84.25  
سلمان غزاي عيد الرشيدي 76.64  
سلمان مشعان فايز املطيري 86.53  
صقر عبداهلل صقر اجلمهور 90.68  
عبدالرحمن عبداهلل الديحاني 81.92  
عبدالرحمن عبداهلل ناصر العتيبي 84.33  
عبدالعزيز سلمان هزاع الديحاني 84.36  
عبدالعزيز نواف خيران الرشيدي 79.54  
عبداهلل بدر شريدة الديحاني 85.04  
عبداهلل عيسى عويس الرشيدي 88.18  
عبداهلل محمد مناور املطيري 77.87  
عبداحملسن عبيد الديحاني 80.11  
عبدالعزيز حمود عبيد الرشيدي 91.25  
عبدالعزيز صالــح عبدالعزيز احلالوه   

82.82
عبداهلل فالح عبداهلل البغيلي 79.88  
عبداهلل محمد حمود الصقر الســعدون   

81.97
عذبي خالد حابس املطيري 89.74  
علي عبدالوهاب سالم الرشيدي 88.82  
فالح محمد فالح الرشيدي 90.22  
فهد محمد نايف العجمي 86.03  
فهد ناصر جاعد الرشيدي 85.02  
فيصل صالح صاهود املطيري 87.38  
فيصل نواف مشخص الرشيدي 87.61  
ماجد بدر ناصر املطيري 77.91  
مبارك أحمد مبارك املطيري 80.73  
مبارك خالد راشد الهيفي 78.61  
متعب نايف متعب املطيري 89.98  
محمد جاسم إبراهيم البلوشي 83.23  
محمد خالد حمد املطيري 88.96  
محمد خالد محمد عبداهلل الرشيدي 86.71  
محمد مشعل عبداحملسن العدواني 84.27  
محمد وليد كمال العنزي 83.21  
نواف جزاع زبن املطيري 91.42  
يوسف مخلد جزاع املطيري 85.06  
يوسف مشعل ناشي العدواني 81.06  

 اجلزائر الثانوية للبنات 

أفنان بشار أحمد األنصاري 78.65  
الرمي السيد علي عدنان الرفاعي 94.71  
ثريا طارق عبداهلل احلسينان 82.47  
جمان عبداهلل ابل العوضي 78.74  
جنى ناجي أحمد العبيد 82.48  
حصة محمد سعود الظفيري 73.72  
دانة محمد راشد اجلليبي 71.22  
دالل احسان فهد الساير 88.16  
دالل داود سليمان صالح 84.17  
راويه محمد حمود الدخيل 89.45  
رتاج أحمد عبداهلل املرزوق 82.79  

رتاج أحمد عبدالرحمن حسني 77.23  
رتاج وليد عيسى العود 78.44  
رتاج يعقوب محمد املكيمى 79.78  
رثان فهد سالم املاص 86.97  
رغد عبدامللك عبدالرحمن الفرهود 81.18  
رمي محمود إبراهيم الشطي 82.57  
زين فهد محمد الرمثان 74.67  
زينب فهد عبدالعزيز كرم 81.01  
سارة صالح محمد العيدان 96.37  
سارة عدنان سلطان عبدربه 85.06  
شوق أحمد عبدالرحمن التنيب 82.65  
شوق سليمان عبداهلل القطان 95.63  
شوق فهد فهد البالول 87.02  
شيخة أحمد سليمان الشطي 77.73  
شيخة فوزي حسني حبيب 74.7  
طيبة محمد سالم املونس 85.11  
عالية محمد إبراهيم الفرج 93.46  
غالية أحمد عبداهلل الناصر 78.78  
غالية خلف محمد الفرج 86.63  
غنيمة ماجد كرمي حسن 71.14  
فاطمة أحمد خليل الكندري 74.08  
فجر عادل عباس الشطي 91.73  
فرح فراس يوسف آل بن علي 82.7  
فريال اسماعيل أحمد الفيلكاوي 88.68  
فيء ادريــس عبداللطيف العبداللطيف   

91.98
لطيفة مشاري عبداللطيف الهويدي 94.44  
ملياء فايز ناصر التناك 70.9  
لولوة حمد محمد اخلليفة 75.66  
لولوة سليمان عبداهلل النجدى 93.7  
لولوة عبداهلل عودة العنزي 83.85  
مراحب نواف بندر عبداهلل 88.36  
مروج أحمد عبدالرحمن حسني 71.6  
مرمي عيسي محمد البلهان 88.23  
مالك فيصل محمد إبراهيم 95.78  
منى حميد خليفة البلوشي 96.64  
موضي مشعل محمد النعمة 87.6  
ميار حمد مطلق الظفيري 78.8  
نادية يوسف راضي الناصر 81.56  
نور بسام أحمد اجليران 95.25  
نور عيد فهد الصانع 71.69  
نور محمد خليفة الدوخي 82.01  
نورة حمد فالح الردهان 78.56  
نوف شــريدة عجيل الشريدة الشمري   

82.86
هيا مبارك مرزوق معتوق 72.82  
وضحة باسم علي السعد 87.53  

 اجلهراء االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أسماء حامد عقال مجلى 85.1  
أسماء هشام راضي سالم 81.47  
أمل عقل راشد تركي 67.32  
آمنة صالح كنش فهد 59.81  
أوراد حمود عمير الشمري 73.83  
آيات حمود كتام محيسن الشمري 80.69  
آيه يوسف صكبان سليمان 76.67  
أبرار مدعث راضي قيطان 93.03  
اروى خالد عبداللطيف تركي 81.29  
اريج عادى عيد حاشى 86.01  
أسماء ملوح محمد جريدي 75.5  
اسيل خلف منشد قاطع العنزي 91  
اسيل شنيف عبداهلل شنان 72.73  
اسيل محمود عجيل محمد اخلالدي 78.45  
اجلوهره عساف بادع نزال 79.7  
العنود رحم ديالن متعب 67.54  
انتصار سعدون مطر جوار 64.22  
اوراد محمد عيد عويد ثامر 79.51  
ايات خالد خضير جبر 80.59  
إميان جاسم محمد بطي 71.52  
إميان راشد كاظم سلطان 80.27  
بتول ماجد جاسم راشد 73.75  
بتول نعيم حسني محمد 75.51  
جنان نايف محمد حمود 82.26  
حنني علي شذر فرحان دهش 80.04  
حنني مهدي صالح شالش الظفيري 83.16  
حوراء حامد مطر خليل 86.06  
خوله موحان وحيد الشمري 66.87  
دانة بدر عبداهلل سالمة 64.39  
دانة حامد دبيس دويخ 66.89  
دالل سعود فليح مصبح 60.53  
راما وفي عاهد إبراهيم 92.21  
رحمة أحمد عبداهلل حمود 69.8  
رغد غالب سعيد ربيع فرج 71.92  
رنا نبيل إبراهيم حسن 98.17  
رهف طالب حسني التميمي 87.35  
روان عبدالرحمن حسني شنان 68.93  
ريان خالد جارى الشمري 85.82  
ريانه اسود علي عبداهلل 71.11  
رمي جراح ايوار عواد 74.96  
رمي محمد مقطوف صغير 66.96  
رمي مشعل برجس رشيد 65.34  
زهراء قاسم عزران جاسم 70.86  
زينب سلمان والى داعوس 84.93  
سارة محمد خليف خلف 76.41  
سارة تركي دويخ شمران 71.58  
ســارة حســني صالح صعفك الظفيري   

84.66
سارة شنان زقم العنزي 75.28  
سارة مرشد خالد شالقه 77.77  
سعاد حمداهلل زبن جراح 75.99  
شروق عبده سالم عبدالغني سالم 98.52  
شهد أحمد جابر محمد 89.46  
شهد عزيز عطوان الظفيري 85.75  
شهد علي جردان احلريجي 69.67  
شهد غامن مسير عطشان 70.19  
شهد غثيث حزام علي 85.08  
شيخة أحمد ضيف قبيل 88.66  
شيخة جاسم فرهود حسني 65.44  
شيماء شعالن عبداهلل ذياب 75.44  
شيماء مطرود زعال مضحي 66.46  
طيبة محمد حمود العنزي 82.9  
طيف حسن مانع العنزي 71.03  
طيف عبداهلل عقلة حسني 84.32  
طيف فهد جابر ضاحي 82.27  
عائشة جابر مرزوق يعقوب 76.9  
عائشة فرج عجاج جوهر 66.34  
عائشة محمد فرحان مجلى 67.59  
عالية عبداهلل حسني الشمري 66.76  
عالية علي ثويني سعد 80.72  
عالية كرمي عاصي مديد الظفيري 69.58  
عزايز نعيم شريف جبر 70.65  
غرام خالد عقاب مطلق 71.25  
غزالن فيصل محمد مخلف 71.22  
فاطمة سلطان سرحان عبداهلل 70.84  
فاطمة عيد عبدالرحمن هزاع 71.45  
فاطمة فالح إبراهيم فالح 89.96  
فاطمة الفي صالح عيسى 72.27  
فجر مدلول حمد علي 93.79  
كوثر بدر حسني جازع 72.01  
لطيفة صباح ريكان الشمري 67.53  
لولوة سعدون شذر دهش 77.01  
مروه كتاب حمد مطلق 70.89  
مرمي حسني راشد رميض 95.25  
مرمي عقيل حمود سرحان 81.75  
مرمي فهد جارى الشمري 80.53  
مرمي محمد زامل عبداهلل 77.7  
مرمي هالل جمروز الظفيري 92.47  

مشــاعل عبدالعزيز هــادي ناصر عقلة   
78.65

مالك محمد وحيد ذياب الظفيري 80.01  
منار حزام صباح سليمان 71.92  
منيرة عطية مبارك صديان 87.16  
منيفه مهاوش لطيف ظاهر 80.5  
مها أحمد جابر حسن عامر 71.14  
مها ارشيد خالد دهيم 90.41  
مها عطشان نواف عفات 78.19  
مها ناشي عفراوي ذياب معيقيط 69.93  
جند محمد فالح ربيع 81.58  
نوال عايد عناد شنيار 70.42  
نور بدر مسلم راضي عودة 75.73  
نورة لطيف خضير مانع 84.62  
هاجر جابر عاجل جفال 67.55  
هاجر سالم عبداهلل خزار 82.05  
هاجر سفاح حسن مطلق 79.71  
هاجر الفي حسن السهلي 86.35  
هبة محمد فريز السقا 74.91  
هديل سالم عجيل فالح 65.38  
هند صباح علي خشيش 61.74  
هيفاء نايف كرمي سلمان سلطان 71.03  
وفاء عصام عياش الهروش 78.99  
مينى عبداملؤمن عطايا 83.92  

 اجلهراء االهلية الثانوية للبنني 

إبراهيم بدر ناصر حسني 61.67  
أحمد شعبان عبدالوهاب عبدالنعيم 73.74  
بدر حمد هالل محسن ناصر 62.36  
بدر ناصر الفي فرج 59.27  
بدر ناصر محمد العدواني 77.9  
بشار عيسى السالمة 59.48  
بندر حسن الفي فرج 57.23  
بندر سعد عداي علي 69.95  
جاسم فيحان جاسم كساب راشد 71.2  
حسني علي مروي ناصر 94.04  
حمد طالل سعود شنان 71.25  
ساجد سائد عمر تيم 89.1  
سعد محمد مطر جبر 84.87  
سليمان غامن عيد رشيد 62.82  
سيف ضيف اهلل قاطع عايد 62.3  
طالل نايف شواك 73.46  
عبدالرحمن باجى حمود خالد 57.15  
عبدالرحمن فالح سحاب صالح 90.28  
عبدالعزيز حمد ساير الظفيري 59.73  
عبداهلل جودة حمود خلف عويد 86.62  
عبدالرحمن مسير ناهى زغير 73.13  
عبدالعالي عبداهلل حمد الفضلي 81.76  

عبداهلل خلف باني العنزي 61.98  
عبداحملسن حسن شنبار حسني 61.91  
علي فرحان ساير علي 62.22  
فهد فيصل طاهر املشعان 60.85  
لزام صالح حزام عبداهلل 63.33  
محمد بدر مرزوق حسني 61.35  
محمد فرحان مذكور ثامر 59.8  
محمد مزعل عاجل الشمري 63.73  
محمد مزيد العبداهلل 70.97  
مسير سالم مسير مخاط 68.4  
مشاري جواد ثجيل فهد 70.82  
مشرف نايف مشرف ارهييف 77.34  
مناحي عبداهلل حمد الفضلي 85.8  
مهند عماد عبداللطيف قمر 69.42  
نايف بدر عواد أحمد الشاكر 74.22  
يوسف لواح صالح زعال 56.48  
يوسف محمد الشاجي 73.7  

 اجلهراء الثانوية للبنات 

أروى سند فهد العجمي 88.96  
أسيل فهد حاكم املهيني الشمري 93.12  
أشواق حامد مشرف كحيط 88.45  
أصايل متعب مدغلب احلريجي 85.17  
أصيله صالح عودة البناقي 85.57  

آمنة حامد انغيمش الشمري 81.98  
آمنة عبداهلل محسن الشمري 84.92  
أميرة فهيد عبداهلل العنزي 81.11  
أنفال فراج فالح احلجرف 90.59  
أنهار صالح منصور الهاجري 86.43  
اسيل سعد معيبر الظفيري 87.57  
االء أحمد السايح محمد 94.69  
البندري بندر دهيمان الشمري 75.46  
اجلازي إبراهيم عبداهلل املانع 87.61  
اجلازي عبدالرحمن العنزي 89.7  
اجلازي الفي جليدان احلريجي 76.21  
الدانة محمد مطلق املطيري 98.04  
املاس سالم علي السعيدي 92.24  
املها فواز جابر مطر 88.27  
اليمامه حميد ثويني العنزي 80.89  
اليمامه سعد مشعل العنزي 85.37  
امل علي نادر العجمي 88.06  
أمينة يوسف فهد القحص العنزي 78.89  
انتصار طاحوس مسامح احلريجي 93.61  
تركيه عبدالعزيز فريح احلربي 92.54  
جوري خالد محمد املسانع 84.43  
حدوه عارف سالمة العجمي 85.44  
حزمى سالم سعيد مهدي 79.19  
حصة سعد عبداهلل العجمي 84.41  

حصة عادل أحمد النصراهلل 96.98  
حصة عبدالعزيز سعود العبدلي 91.81  
حصة مبارك نايف ابوظهير 83.04  
حصة مشعل نهار املطيري 81.19  
حصة ناصر شاهر اجلنفاوي 82.43  
حال عبدالعزيز سعيدي احلريجي 84.67  
خزنة تركي محمد الشمري 93.6  
دانة جابر ثويني العنزي 82.45  
دانة عادل عجيل الضفيري 82.38  
دانة عبدالعزيز نهار احلسيني 90.4  
دميا هيف فالح احلجرف 89.32  
دميه محمد سلمان العنزي 82  
دميه محمد فراج العجمي 82.81  
راحيل عايض علي احلربي 90.82  
رتاج خالد فريح اخليوطى 83.3  
رتاج عبدالكرمي جاسم الشمري 90.89  
رتاج محمد مطلق العنزي 92.01  
رتاج مسعود زيد املطيري 93.85  
رغد جاســم محمد العصيمــي العتيبي   

68.46
رغد نايف هدروس الظفيري 86.34  
روان مبارك سعد العازمي 84  
رمي بدر ضيدان الشمري 84.48  
رمي طالل سعود الشمري 88.12  

رمي عبدالرحمن سعيد مرشد 90.14  
رمي عبداهلل عواد احلريجي 85.55  
رميا محمد شقير الشمري 92.93  
رمياس سعد محمد اخلالدي 83.35  
سارة حشر نهار املتلقم 84.65  
سارة عيد محسن املخيال 93.89  
سارة فالح علي املطيري 86.49  
سارة مصعب سعيد السعيدي 91.2  
سارة منديل سعد الهدب 89.19  
سبأ عبداللطيف سعد الوليد 81.39  
سميه أحمد سعود السعيدي 87.77  
شهد مهنا عناد اخلالدي 87.5  
شهد ناصر محسن عايد 85.72  
شوق فهد غالب اخلالدي 88.5  
شيخة خالد محمد العتيبي 88.36  
شيخة علي عبداهلل العريفان 91.81  
شيخة فارس برغش املطيري 90.25  
شيخة محمد ناصر العجمي 90.28  
صيتة شافي غليفص العجمي 88.34  
صيتة محمد مبارك العجمي 85.43  
ضاويه محمد مطلق العنزي 97.88  
ضوى مشعل عبيد احلربي 88.26  
طيف سعود اجفني العازمي 83.63  
عائشة حمد فايز العجمي 89.93  

عائشة محمد ناصر العجمي 94.04  
عالية مزهر عاصي الشمري 92.39  
عذبه راشد بدر العمر 86.42  
عهد أحمد عقلة العنزي 86.71  
غادة حمد محمد برجس بن عيد 90.65  
غالية حسن زبن املطيري 92.6  
غزالن سعود سالم العتيبي 91.81  
غال عبدالرحمن سعيدي احلريجي 92.45  
غال نواف سعود العنزي 95  
غيداء فهد غربى الشمري 85.74  
فاطمة مفلح حمد احلريجي 83.23  
فجر يوسف فهد القحص العنزي 82.22  
فرح حمدان حامد الرويعى 88.31  
فرح عيد هادي العنزي 87.53  
فرح فهد سالم الشمري 85.28  
فرح هادي مسعود املطيري 85.98  
في مبارك عواد جردان 85.06  
لطيفة محمد حمد احلبشى 92.41  
لولوة علي باجيه الشمري 88.79  
مرام علي عواد احلريجي 85.73  
مرمي أمين سليمان احلبشي 94.42  
مرمي حماد محمد العجمي 96.86  
مرمي حمد نادر العجمي 93.93  
مرمي مبارك حبيب العنزي 94.21  

مرمي ناصر خالد الهيلم العجمي 91.77  
مضاوي فايز منصور البقمي 93.61  
معالي مطلق ساير العنزي 75.89  
منار سعد سعود احلربي 89.47  
منيرة عبدالرزاق القحص االعنزي 86.68  
مها خلف جزاع العنزي 90.02  
موضي حامد صعفك الشمري 78.3  
ميار مشعل عيد الشمري 74.59  
نادية فرج علي السليماني 69.27  
نادية ناصر عبداهلل املطيري 69.26  
جنال حمود ناصر السامح 90.79  
جنود مشعل هربود اخلالدي 88.56  
نوال سعود شالش احلجرف 81.46  
نور فواز فهد الشمري 88.76  
نورة جبر عبداهلل الصهيبي 88.6  
نورة صالح مطر احلريجي 83.7  
نورة طارق حمد العريفان 73.3  
نورة مشعل محمد اخلالدي 87.92  
نورة مناور مضحى الشمري 88.15  
نورة نواف غدير العنزي 96.25  
نوف عبداهلل فالح العنزي 85.5  
هاجر سالم سعود املطيري 88.28  
هبة فهد محمد العجمي 77.14  
هبة منسوب عبداهلل محمود 80.05  

هدى عبيد سالمة السعيدي 75.13  
هال علي محمد احلريجي 85.98  
هيا فهد ناصر العجمي 79.57  
هيا مانع سعد املانع 90.35  
وسمية عبداهلل صالح احلبشي 82.09  
وصال خالد عبدى العنزي 66.58  
وضحى سالم غنيم الظفيري 87.4  

 اجليل اجلديد االهلية الثانوية للبنات 

أبرار رائد راكان السعدون 86.84  
أرزاق عيسى خالد عيسى 87.35  
أفنان عبداهلل علي السالم العبداهلل 85.37  
أميرة يسري بكري محروس 83.47  
أيه باسم حافظ قاسم 72.98  
إسراء حاكم وحيد العيساوي 91.4  
إسراء عبدالناصر علي تورنا 73.21  
أفنان أحمد عبدالرزاق جحا 82.23  
احلوراء كمال عبدالنبي ريحاني 75.22  
اية امين توفيق حارون 78.11  
ايه يوسف املصرى 76.87  
تسنيم شحاته إبراهيم عبده 90.88  
جنى علي كمال 62.94  
جنى علي محمود ياسني 81.62  
حبيبه شريف زيدان عباس 81.1  
حبيبه مصطفى سمير حافظ 93.09  
حنني خضر حاطوم 95.27  
حور هشام محمد الشرقاوى 82.68  
حوراء محمود عواضه 83.24  
داليا نادر عثمان الغالييني 73.54  
دانة إبراهيم عبيسى 71.56  
دانة جمال داود 83.74  
دانة جمال محمد الدنون 75.46  
دانيه محمد عثمان محمد محمود 74.26  
دعاء عماد محمود الشمالي 73.53  
دالل طارق محمد عبداهلل 88.21  
دالل محمد عبداهلل دنون 68.67  
دلع صالح معروف قاسم 79.27  
دينا عنان محمد فريج 97.85  
راما عبداهلل رفيق احلاج شحادة 78.14  
رايان امين عبدالهادي 78.09  
رحمة رافت إبراهيم محمد 94.76  
رحمة محمود يحيى إبراهيم 87.83  
رنا علي عرابى 96.76  
رنيم محمد سعيد السيد 73.08  
رهف حمد احلمد 85.94  
رهف عبداحلميد العبدالكرمي 82.18  
رهف كمال كدالم 66.11  
رمي جهاد محمد سلمان 92.2  
زينب طالب فاعور 76.23  
سارة احسان عمر عريقات 94.5  
سارة باسم هشام حسن 79.35  
سارة محمد صبري جبان 69.79  
سارة يوسف سليمان ابوتلول 95.16  
سجى اسماعيل محمد ابوالوى 89.78  
سدره محمد البياع 90.69  
سدن فتح اهلل جعفر محمد حسن 87.25  
سلمى معتز علي سيد الشبراوى 93.91  
سناء محمد إبراهيم احملمد 79.75  
سندس كامل يوسف احلمد 76.23  
شهد أحمد البدراوي علي محمد 97.54  
شهد ماهر فؤاد فريج 90.33  
شهد هشام مصطفي درويش 70.04  
شوق حمود راشد الشمري 85.64  
عفاف رأفت أحمد البربرى 68.72  
غدير سمير طه الدبوس 82.62  
غدير عقيل محمد دعبول 75.44  
غزل عادل كمخلي 93.21  
فاطمة بسام إبراهيم جنيب 84.93  
فاطمة سامي محمد أحمد زيدان 98.22  
فاطمة علي عادل منصور 91.81  
فاطمة عماد شباب 75.11  
فجر أحمد محمد رسالن 94.57  
فرح فؤاد أحمد العبد90.52  
قمر وسيم دمشقيه 78.6  
كنزي مازن محمد مجدي الليثي 84.57  
النا أسامة ذياب حمدان 91  
مرام خالد علي عرفات 72.59  
مرمي باسم علي عباس 91.23  
مرمي شوكات سلمان 73.32  
مرمي صالح خالد عدوان 89.71  
مرمي علي سالمة اخلليلي 84.17  
مرمي محسن فوزي محمد 97.17  
مرمي مصطفى محمد علي إبراهيم 98.62  
مرمي نبيل مصطفى محمد 73.51  
مرمي وليد سراج 85.55  
مرمي يحيى عبدالسالم اشقير 89.12  
مالك عبدالناصر اسعد شحيمى 76.78  
منى وليد البليلي 71.45  
موضي طالب محمد روضان 78.99  
نوال محمد السعدي 97.01  
نور بشار إبراهيم النجار 90.99  
نور صابر صالح حسني صبح 95.89  
نور محمد إبراهيم جاد اهلل 93.43  
نورا اشرف امني عبداحلميد أحمد 92.09  
نورا كرم عبده عبداحلافظ 76.88  
هايدي طارق السيد فليفل 93.82  
هايدي مطيع املصري 83.39  
هبة اهلل فائد حلمي الرابي 78.18  
هبة محمود خالد املوسى 78.24  
هدى جمال توفيق حسني عثمان 95.4  
هديل مجدي إبراهيم مهداوي 88.76  
هيا نبيل هاني املجذوب 99.41  
هيفاء عبدحديد 89.58  
ورد هاشم هاشم 94.53  
يارا أحمد طه البياع 94.5  
ميني محمد السادات بدوي شلبايه 92.11  

 الدوحة الثانوية للبنات 

أروى عبدالعزيز أحمد صالح 85.93  
أروى مشعل عبداهلل احلربي 82.48  
أريام مشعل عبداهلل احلربي 71.41  
أسماء سعود اكعيد اخلصيلي 67.69  
آمنة مبارك نشمي الضفيري 74.23  
أمينة محمد فليح العازمي 72.28  
أنوار فهيد فالح العازمي 76.3  
آيه إبراهيم مدوش عيسى 67.27  
آيه أحمد فريج السليماني 71.98  
اريام مساعد سالم العنزي 73.84  
جميلة محمد حبيب كرم غلوم 74.95  
حال ناصر سلمان الهبيدة 85.54  
حنني فرحان مهاوش الظفيري 66  
دانة تيسير يعقوب الثويني 71.6  
دانة مهدي عوض الرشيدي 81.19  
رشا أحمد عبدالفتاح أحمد 88.67  
روان صقر حمدان الهيب احلريجي 71.54  
رمي محمد مناحي العازمي 69.71  
رمي مهدي عوض الرشيدي 79.14  
رمياز عامر احلميدي اجلحيدلى 79.11  
زينب شايع شريف الشمري 71.11  
زينه حامد حمود الهاجري 87.07  
سارة ظاهر سنيد اخلصيلي 82.39  
سارة مبارك هندى بكاى 63.91  
سجى أحمد خلف الراجحى 81.6  
سلمى عبداهلل مسلم الرشيدي 81.4  
سندس عبداهلل سعود املاجدي 85.37  
شروق سعد ساهي العنزي 67.11  
شيخة أحمد ماطر العازمي 89.45  

عائشة محمد سميان الظفيري 87.64  
عايدة مطير سليمان السعدي 87.81  
عهد محمد عبداهلل احلصم الرشيدي 78.18  
فاطمة عبدالعزيز شمالن الضفيري 79.02  
فجر زاهى ماطر العازمي 81.19  
فرح سفاح جبار مجيدل 77.66  
فرح فاضل اسماعيل إبراهيم 68.05  
كوثر عدنان قاسم محمد 72.36  
لطيفة عادل محسن البذالي 81.91  
لولوة زيد صالح النتيفى 77.2  
ليلى عواد بطي العنتري 80.15  
مزون عبداهلل مزيد الرويعى 87.96  
مضاوي مبارك فهد الرشيدي 75.99  
مضاوي مشعل قمر الضفيري 61.95  
منار خالد سويد الشمري 72.87  
منار عبداللطيف عبدالعزيز الفضلي 78.11  
منيرة محمد مبارك العازمي 84.19  
ناضه مطلق محمد الهاجري 83.48  
نور حمود حمدان الرويعى 86.46  
نورة علي خالد الصليهم الهاجري 82.13  
نورة محمد عوض الهاجري 73.59  
نوف عامر مبارك جابر 72.24  
هاجر خلف حويل العازمي 79.98  
هاجر محمد مطر العنتري 74.17  
هند حمد حييان العنتري 70.25  

 الرابية الثانوية للبنات 

أريام حمد مطلق الرشيدي 89.86  
أمثال علي رابح الرشيدي 77.39  
أنفال علي رابح الرشيدي 78.87  
أنوار بدر محمد الرشيدي 81.8  
أنوار فالح محمد ادغيليب 84.28  
أسماء مبارك مطلق العرافه 94.77  
أفراح خالد محمد الشالحي 92.56  
اجلازي منصور فايز املطيري 78.69  
اجلود خالد عبداهلل الرشيدي 77.96  
الزين خالد شريدة املطيري 90.61  
العنود حسن خالد وبران السيحان 76.67  
العنود فهد حويضان الرشيدي 94.77  
الغالية ناصر حســن شريكه الرشيدي   

90.46
املها علي فهد الديحاني 81.11  
انوار عايض جمعان العازمي 71.18  
إميان علي عويد الرشيدي 84.54  
باشه فهد عبداهلل الرشيدي 88.38  
بشاير صقر عوض الرشيدي 90.09  
بلقيس مبارك حمود اخلرينج 91.67  
تركيه فيصل عبداهلل الدريبي 68.6  
جمايل محمد صنت املطيري 89.78  
جود فايز سعيد اخلرينج 86.07  
حصة جمال سعد املطيري 76.2  
حصة طالل سعيد الرشيدي 87.61  
حصة متعب جميعان املطيري 88.84  
حصة مشعل حمود املجاوب 88.61  
حور راشد رجا احلصم الرشيدي 69.36  
خزنة فايز مساعد الدبوس 68.19  
دانة سالم حجي املعصب 93.62  
دانة سعد عجيل الهلفي الرشيدي 86.25  
دانة صالح محارب اجلسار 79.19  
دانة فالح عبيد الراجحي 85.17  
دالل حسن عوض الرشيدي 81.12  
دميه مشعل مصلح البالود 85.08  
رغد سعد عيد النصافي الرشيدي 88.64  
رغد شريان مرزوق مبارك املطيري 88.51  
رفعة فارس فرحان البصمان 71.44  
رهف بدر مد اهلل الرشيدي 89.99  
روض عبداهلل سعود الدويلة 97.03  
ريان حامد ظلعان الضعينة 73.28  
رمي رفاعي محمد الرشيدي 75.3  
رمي شطي مطلق العرافه 89.58  
رمي يوسف عبداحملسن الوطري 97.94  
سارة أحمد محمد الوطري 95.08  
سارة أحمد هاجد الوطري 75.07  
سارة جاسم محمد املطيري 91.84  
سارة سعد عجيل الهلفي الرشيدي 83.91  
سارة فهد حجي قطوان 80.08  
سوى حمود حمود الدويلة 91.39  
شعاع نادر زيد البصمان 86.15  
شهد أحمد طليحان عماش العتيبي 81.75  
شهد انور سعد الرشيدي 86.31  
شهد سيف سيف الرشيدي 75.09  
شهد مرزوق محمد العازمي 88.21  
شهد همالن مبارك الرشيدي 77.21  
عائشة أحمد بطيحان الرشيدي 87.97  
عالية طالل مطلق املرشاد 70.47  
عايدة عيد حمود الرشيدي 79.91  
عذاري مبارك عايض الرشيدي 76.63  
عليه فيصل محمد الدويلة 85.92  
غالية فهد شبيب املرجي 87.87  
غالية يوسف زيد البصمان 90.92  
غزالن طالل مسفر الرشيدي 80.98  
فاطمة جاسم عبدالرحمن مال محمد 90.66  
فاطمة عويد فالح الرشيدي 81.81  
فاطمة محمد مطلق اخلالدي 95.31  
فرح خالد سعود الوطري 74.44  
فرح علي سعيد البطحاني العازمي 72.04  
فرح فهد براك الهيفي 77.86  
فوز عيد عبداهلل الرشيدي 70.5  
فوز غنام ناصر الشليه 94.64  
في فايز مرزوق الفرحان الصريعى 84.42  
لولوة مشاري صقر اجليماز 71.2  
مراحب عبداهلل مطلق العرافه 85.87  
مرام مجبل سالم الشختلي 75.56  
مرمي متعب مبارك الرشيدي 87.91  
مرمي محمد مطير الشريجه 83.63  
مرمي محمود ممدوح العنزي 86.21  
مرمي ناصر حمود الغريبه 71.37  
مرمي يوسف جعدان العتيبي 84.95  
منار مرزوق فالح غريب اجلسار 81.21  
منيرة مساعد مطلق العرادة 83.78  
منيرة خالد مفلح الرشيدي 90.35  
منيرة رشيد محمد عقيل 88.51  
منيرة نايف رجا العازمي 74.37  
موضي أحمد عبداحملسن بو شيبة 90.65  
موضي راشد مطلق املطيري 81.67  
موضي عبدالرزاق محمد اخلاطر 92.17  
ميثا محمد مثال الرشيدي 88.94  
جند مجبل رجا العازمي 91.08  
نوال جابر عبدالغني العيدان 79.77  
نورا بدر علي املطيري 91.4  
نورا راشد عبدالعالي اجلبر 93.52  
نورة إبراهيم شجاع املطيري 90.49  
نورة بدر سعود الفجي 91.37  
نورة براك عيد العدواني 82.94  
نورة سعد عبداهلل الرشيدي 82.93  
نورة فهد عبداهلل املسيكان 91.2  
نورية خالد ســند بــن خضير املطيري   

89.87
هاجر عبداهلل مطير الرشيدي 77.63  
هاجر مشعل عليان الديحاني 80.02  
هبة بدر سعيد البطحاني العازمي 76.51  
هدوه محمد عبداهلل البغيلي 86.12  
هيا رياض سعد البغيلى 80.85  
هيا عبداهلل فرج املطيري 71.02  
وضحة عبداهلل سلمان العتيبي 80.4  
يسرى مفرح رابح الرشيدي 77.14  
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الراعي النميري الثانوية للبنني 

أحمد عبدالباسط حسني الراشد 81.44  
أديب بدر فهد العنزي 87.77  
تركي فرج جربوع عبداهلل 85.77  
حسن علي محمد أكبر محمد 86.36  
خالد جمال سليمان الصقعبي 92.16  
راشد جمال راشد ناصر 89.45  
سعود خالد سعيدان الشمري 89.18  
سلطان صقر سالم املري 80.76  
سلمان غريب خلف الديحاني 87.1  
سلمان مطلق فهد الرشيدي 89.55  
سليمان مناور جدعان عباس 94.55  
صقر فايز رفيع العنزي 88.9  
عبدالرحمن خالد إبراهيم صبحى 86.13  
عبدالرحمن عيسى أحمد سلمان 91.69  
عبدالرحمــن مريبد محمــد الديحاني   

84.52
عبدالعزيز خالد إبراهيم صبحى 85.98  
عبداهلل حبيب أحمد علي 82.13  
عبداهلل يوسف مضف خلفان 84.52  
عبدالعزيز يوسف عبدالواحد الشمري   

90.2
عبداهلل خالد مطلق خلف 87.73  
عبداهلل محمد برغش حسني 68.08  
عبداهلل محمد عبداهلل املطيري 91.26  
عبداهلل محمد منصور العنزي 88.74  
عبيد نايف فراج املطيري 85.85  
علي أحمد عبدالوهاب الدشتى 81.6  
علي حمد محمد العميره 83.85  
علي كامل سعود السبيعي 85.75  
علي منهل جوده العنزي 86.17  
عمر فالح صنيتان املطيري 89.74  
فهد غامن سعد بن عيد املطيري 87.92  
فيصل أحمد عيد املطيري 91.13  
محمد عادل عباس خان 91.24  
محمد منصور راشد العبدلي 91.22  
مشاري فالح بشير املطيري 89.86  
مشعل بدر فهد العنزي 92.4  
مشعل مطلق عبداهلل املطيري 91.84  
مناور محمد منصور العنزي 89.58  
ناصر حســني علي إبراهيم اإلبراهيم   

87.07
نايف سلطان نايف املطيري 87.41  
وليد خالد فيحان املطيري 89.94  
يعقوب فوزي يعقوب املليفي 89.53  
يعقوب يوسف صفاء الرفاعي 90.12  
يوسف رضا حمود عرادة 87.71  
يوسف سعد الطرقي العنزي 90.51  

الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات 

آمنة جاسم محمود احلسن 84.93  
أميرة فالح سعد املطيري 78.15  
أنفال فهد غدير الشمري 85.3  
آيه جعفر علي كمال 71.56  
اجلازي جاسم محمد الهبيدة 89.2  
الهنوف محمد نايف الديحاني 76.57  
امواج خالد نشمي الرشيدي 77.5  
انتصار عيد فضيل ابورميه 79.57  
دالل خالد ناصر اخلضر 76.39  
روان عبداهلل سعود الرويجح 82.7  
ريان عساف ملوح املطيري 88.18  
ريانه توفيق مطر العدواني 79.96  
رمي محمد سعد البصمان 74.86  
زينب جاسم محمد الصيبعي 74  
سارة فهد مرزوق املطيري 81.32  
شروق ضياء علي اخلرس 80.63  
شهد سعود متعب املطيري 75.91  
شيخة أحمد محمد أحمد الفارسي 86.55  
شيخة حمود دويبي املطيري 91.8  
شيخة عادل جاسم بوناشي 86.32  
صاحله فواز فايز الرشيدي 78.88  
عائشة عيد عواد الظفيري 85.75  
عائشة نايف أحمد ضاحي 82.3  
غزالن مجبل عبداهلل ابو رميه 80  
غال صقر غالب املطيري 79.48  
فاطمة بندر محمد املطيري 84.03  
فاطمة حمد فهد اخلميس 86.66  
فاطمة سعود راشد العبدلي 89.97  
فاطمة محمد فارس جفني 85.5  
فرح محمد سالم السحيب 82.67  
فوز منصور ياســني الهاملي املطيري   

71.47
في حسن نوري اجباره 73.47  
في عبدالعزيز عبداهلل املطيري 78.5  
كوثر محمد ناصر محمد 88.54  
لولوة انور خلف العنيزي 82.54  
لولوة مشاري بشير اخلالدي 72.03  
منال سعدي الفي املطيري 81.34  
منى مشعان برغش العنزي 92.41  
منيرة ناصر محمد الهوميل 83.94  
موضي بندر حجاج الشمري 72.83  
ميمونه عبدالعزيز فاضل العنزي 85.14  
نرجس انور عقلة زبن 88.04  
نور عبدالهادي عطية صغير 86.29  
نورا براك سعد الرشيدي 95.26  
نورة أحمد محمد اجلعفر 77.75  
هاجر عبداللطيف اسماعيل جمعة 88.03  
هيا ناصر أحمد الدخيل 70.6  
وجدان مجبل عبداهلل أبورمية 91.78  

الرتقة الثانوية للبنات 

أبرار بدر محمد العامر 84.82  
أسماء سعد فالح العجمي 87.83  
أميرة عادل عبدالهادي الصواغ العازمي   

89.15
آنار خالد أحمد العبيدلي 87.07  
أنوار ضويحي علي السهلي 82.48  
آيه عباس حسني البلوشي 89.41  
أبرار منيف مرزوق الرشيدي 85.73  
أسماء فالح براك العازمي 74.96  
اسيل حمد سعد القحطاني 90.84  
اجلازي محمد مطلق العجمي 81.82  
اجلوهره هادي فهد العجمي 90.5  
ايالف فهد متاعب العازمي 84.08  
بشرى علي ناجي العازمي 82.57  
تسنيم صالح عناد سعد 92.03  
جود عبداهلل شاجع العجمي 82.66  
حمدة عبدالرحمــن فدغوش الهاجري   

87.12
حنان أحمد فالح العازمي 86.69  
حنان سعود محسن عتيج 68.73  
حنني شاهر إبراهيم العنزي 85.74  
خلود نايف محمد الهاجري 79.69  
دانة أحمد ناصر العازمي 84.86  
دانة نايف أحمد العنزي 75.08  
دانة ياسني ناصر الفريح 91.59  
دانة يوسف حمد العيد 82.08  
دالل خالد راضي العازمي 84.2  
دالل مساعد مدعج الشالحي 88.71  
دالل ناصر خلف الشمري 97.91  
دميا محمد سعيد الهاجري 96.77  
دميه طلق هزمي العازمي 81.77  
دميه عيد هادي العازمي 94.23  
دميه يوسف حمد العيد 80.21  

رزان جمال خليفة العميره 87.08  
رزان شبيب محمد العازمي 93.59  
رغد سعد امهدي القحطاني 78.19  
رغد عبداهلل بطاح الدويهيس 81.84  
رغد محمد سعد العجمي 81.96  
رغد محمد علي املطيري 76.27  
رفعة بصيص فهد عويضه فهد 76.03  
رفعة سالم احفيظ العجمي 65.91  
رفعة سالم محسن العجمي 85.2  
روابي مرزوق فالح العازمي 93.08  
روان خالد محمد القحطاني 86.04  
روان مساعد فالح العازمي 91.65  
ريان خليل إبراهيم الشيبة 80.31  
رمي انور وجدي سيرت 80.75  
رمي سالم فهد العجمي 85.18  
رمي مبارك فالح الدعيات 89.6  
رمي ملفي ماطر العازمي 82.86  
رمي ناصر منقاش الهاجري 82.62  
سارة صالح عجيج الزايد 82.8  
سارة ظاهر سالم العنزي 68.4  
سارة فالح شافي العجمي 79.18  
سارة فالح محمد العجمي 95.18  
سارة منصور محمد العجمي 75.76  
سارة نايف رجعان العازمي 96.4  
سبأ سامي خضير الفضلي 95.52  
سلمى حمود عبدالهادي العازمي 81.09  
شذى محمد فرحان الديحاني 93.81  
شريفة أحمد سعد احمليلبى 79.75  
شهد خالد خميس العازمي 74.57  
شهد راضي حبيب العازمي 91.12  
شهد فهاد محمد العجمي 83.77  
شهد محمد دخيل الهاجري 92.87  
شوق نايف زهيم العازمي 93.59  
شيخة عادل علي زويد 82.43  
شيخة عبداهلل محمد العجمي 91.05  
شيماء عبدالعزيز أحمد الشايجى 72.3  
ضحى راشد عبداهلل العازمي 80.54  
ضحى محمد مطلق الصواغ 85.45  
طيف مانع سيف امللعبي 80.65  
عائشة بدر سعود االصفر 87.46  
عائشة محمد عبدالرحمن الهاجري 89.1  
عروب زايد العتيبي 82.37  
عهود مجبل محمد العازمي 83.21  
غايه مجبل فالح الزويد 92.65  
غدير سعود سالم العازمي 86.76  
غزالن بداح حفيظ نفخان 78.04  
غال أحمد كنعان العتيبي 70.26  
غيداء مشعل سارى املطيري 94.25  
فاطمة جميل خالد احلجيالن 85.46  
فاطمة خالد سعود العازمي 91.58  
فاطمة سالم صالح املري 75.61  
فاطمة عبداهلل حمد العجمي 81.56  
فاطمة علي مناحي زبره 88.12  
فجر أحمد سعد العازمي 91.67  
فجر فرج حمدان النويعم 88.53  
فرح ملفي نحيطر العازمي 89.2  
فوز محمد هجاج العجمي 89.95  
كنوز جابر سالم العازمي 90.16  
لولوة نواف محمد اخلالدي 76.39  
مرام خالد مساعد الفزير 93.74  
مرام فالح نايف املطيري 70.23  
مرام نايف فالح العازمي 84.42  
مرمي حمد حمدان العازمي 88.8  
مرمي حمود فهد العتيبي 71.79  
مرمي راشد محمد املري 86.99  
مرمي محمد جليل الزيد 85.33  
مرمي مطلق فالح العازمي 93.74  
مرمي ناصر جلوي العازمي 84.09  
مضاوي معجب ناصر الدوسري 61.91  
مالك عبداهلل غالب املطيري 72.56  
مالك علي ثقل العتيبي 74.51  
مالك علي مطلق العازمي 70.5  
منار سامي سعود العازمي 88.44  
منال عبداهلل عيد العازمي 89.45  
مها عادل سالم الدواس 94.27  
مها فايز سعد احلربي 82.85  
مها محمد خالد العتيبي 87.42  
مها محمد مبارك القحطاني 92.48  
مها مفلح سبيل العازمي 81.61  
موضي بدر راشد املطيري 61.89  
موضي فهد محمد املطيري 73.1  
مي عصام صالح ياقوت حسن 82.93  
مي مرزوق مسلم الهدية 79.5  
نبأ محمد ياسني الشمري 71.79  
جنود طلق هزمي العازمي 76.37  
نور سعود عزيز عنبر 74.11  
نور عمير عبداهلل العجمي 79.16  
نوران مساعد صالح سلمان 86.15  
نورة بدر مطلق املطيري 70.78  
نورة زيد حليس الدوسري 77.95  
نورة سالم صالح املري 73.67  
نورة عبدالرحمــن فدغوش الهاجري   

72.12
نورة فيصل مفرج الهاجري 63.49  
نورة مريزيق شرى الرشيدي 64.55  
نورة مشعل دغيم العدواني 77.64  
نوف خالد هليل الظفيري 71.6  
نوف محمد سعدون العازمي 78.83  
نوف نادر نايف احلربي 71.27  
هاجر حمود مرزوق العازمي 81.35  
هاجر علي طامي العازمي 75.44  
هبة أحمد سيف البليهي 89.13  
هديل أحمد مسلم العازمي 82.86  
هديل مبارك سميليل العازمي 92.28  
هديل محمد راشد الهاجري 94.17  
هديل مشعل زاهى العازمي 65.16  
هال بدر ظاهر العدواني 90.37  
هنادي عايد ماطر العازمي 91.44  
وجد متعب مطلق العتيبي 79.2  
ورود سعد طامي العجمي 95.24  
وسمية جبر سعود بن جامع 71.63  
وضحة جاراهلل جابر مرزوق 71.35  
وهج سلمان عواد العازمي 92.95  

الرجاء الثانوية للبناتـ املشتركة 

أسيل محمد أحمد العثمان 87.19  
انوار فراج حميد اخلالوى 88.01  
بتول عبداهلل عايد الهاجري 90.35  
حنان حامد حسن الفيلكاوي 89.87  
رمي حمدان محمد املطيري 90.06  
رميا محمد سعيد الهاجري 94.39  
سارة أحمد عبداللطيف الفارس 93.92  
سارة ايهاب طلعت عارف 92.15  
عائشة نواف فرحان الشمري 90.72  
عواطف فالح محمد الزعبي 91.18  
فوز متعب فارس املطيري 84.32  
ملياء عبداهلل جيجان العنزي 89.86  
مزون ملفي علي املطيري 89.46  
منار عبداهلل سيف املدعج 90.38  
نور لؤي عبداحلميد علي أحمد القطان   

90.39

الرجاء الثانوية للبنني ـ املشتركة 

سليمان محمد سليمان محمد 88.89  
طالل فهد محمد القصار 83.77  

الرفعة النموذجية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أسامة أحمد رمضان العنزي 85.74  
إبراهيم مدلول زياد الشمري 79.55  
جاسم محمد مطلق الهرشاني 80.33  
حامد حمود حامد العجمي 83.79  
حســني علي خضير ضيدان الرحيمه   

74.35
حمد عبدالرحمن حبيب ضامر 88.9  
حمود غامن فهيد حذيفان 80.33  
حمود فواز حمود الشمري 89.76  
خالد أحمد محمد العنزي 87.99  
راشد أحمد عبيد العنزي 81.38  
راكان مخلد الشنيفى الظفيري 81.77  
عبدالرحمن خالد حمد احلربي 87.89  
عبدالعزيز حمود عقيل احلسيني 85.58  
عبدالكرمي حيال وحيد الشمري 79.6  
عبداهلل سعد برشوم مرشود 84.68  
عبداهلل عبدالعزيز احلميدي العنزي   

83.61
عبداهلل علي محمد العنزي 84.03  
عثمان محمد درداح السعيدي 80.01  
علي مبارك شافي بوعجيم 88.01  
عمر خالد هالل موسى 89.1  
فريح بدر خلف الشمري 87.57  
فيصل سعد سميان الفضلي 74.28  
ماهل نواف ماهل الظفيري 93.35  
مبارك حسني عبداهلل العجمي 85.81  
مبارك يوسف طويرش شتات العنزي   

92.69
متعب سعود نايف الظفيري 67.3  
ناصر أحمد علي دربي 72.98  
ناصر مشاري ناصر العفاس 86.74  
نواف عبداهلل جديد العنزي 82.34  
هادي مشاري هادي احلجرف 88.35  
يوسف جابر عجيل نغماش 90.65  
يوسف فايز سعد العتيبي 78.99  

الرقة الثانوية للبنات 

آرام محمد سالم العازمي 81.73  
أريج ساهر راضي العنزي 77.72  
إسراء خالد فهد العجمي 89.34  
أسماء عادل محمد العازمي 74.78  
أسماء فهد فرحان الرشيدي 71.43  
آسيا فيصل عبداهلل علي 62.01  
أسيل ناصر حمد املري 88  
أصايل حمود ظاهر الشمري 77.31  
أصايل سالم عيد العجمي 86.82  
آالء عبداهلل منصور السبيعي 76.59  
أماني عوض عبداهلل العازمي 86.79  
أمثال خالد جبار الضفيري 95.19  
آمنة حمد ناصر العدواني 76.13  
أميرة محمد شبيب العازمي 75.11  
أنوار بطي مطر الشمري 76.87  
استبرق بدر صالح العتيبي 85.3  
أسماء حمدان الفي املطيري 87.57  
اجلازي مجعد احلميدي املطيري 82.82  
اجلوري ظافر بشير الدوسري 94.01  
اجلورى فهد محمد العجمي 90.77  
اجلوهره مشعل حمد الرشيدي 91.09  
العنود رباح عبداهلل املطيري 76.47  
انتصار طارق عبيد العجمي 71.27  
إميان محمد سالم العازمي 86.05  
بدور أحمد هجاج العازمي 75.51  
بشاير أحمد فرج الشمري 82.71  
تهاني عبداهلل مسرع العجمي 87.52  
جنان عبدالعالي حبيب ناهض 81.41  
جود مبارك عامر العجمي 82.88  
حصة محمد عبدالرحمن العجمي 78.66  
حصة ناصر دغيم العدواني 85.05  
حور علي عبداهلل العازمي 80.34  
دانة أحمد متاعب العازمي 66.99  
دانة سعد رشدان الهاجري 74.98  
دالل خالد عبداهلل الرشيدي 82.64  
دالل رتيبان برجوس العجمي 78.59  
دالل عبداهلل خليل مذكور 80.07  
دميه عبداهلل مطلق العتيبي 87.83  
دميه محسن نهار العجمي 88.85  
رتاج عبدالهادي مبارك العجمي 80.05  
رجاوي بــدر ناصر الطواري العازمي   

75.79
رغد أحمد محمد العازمي 87  
رغد خالد فهد العتيبي 90.54  
رنا فواز عجيل الشمري 80.43  
رنا محمد عبداهلل العتيبي 82.95  
رهف عبداهلل محمد العجمي 91.49  
رهف محمد حميد املطيري 93.71  
روان سعد حربي العازمي 89.12  
روان طالل رجعان البحيرى العازمي   

85.24
ريان فهد عبداهلل العجمي 85.17  
رمي سعد عبيد الدوسري 79.71  
رمي عجمي مشل املطيري 77.82  
رمياس أحمد حسني العنزي 80.79  
رمياس بدر كريدي السبيعي 75.07  
رمياس فراج صالح السبيعي 82.7  
زينب عادل صادق غالم 80.08  
سارا أحمد غازي املطيري 88.37  
سارة خالد رشدان الهاجري 90.73  
سارة عبداهلل سعد العجمي 79.92  
سارة عيد سعد الصواغ العازمي 78.93  
سارة فهد مرزوق العتيبي 84.39  
سارة مبارك عبداهلل الهاجري 86.26  
سارة محمد سعود العجمي 80.25  
سارة محمد عبدالرحمن الكندري 78.77  
سارة نايف راشد العجمي 91.26  
سارة هادي صالح العازمي 77.55  
سحاب سالم محمد املري 88.47  
سلمى خالد سعود فهد 95.63  
شاهه يوسف مبرد الفضلي 88.24  
شهد خالد علي العازمي 79.25  
شهد صالح فهد العجمي 78.72  
شهد فهد محمد العتيبي 74.61  
شهد محمد محمود علي 82.71  
شهد هاني شاكر اخلير اهلل 79.84  
شيخة أحمد بدران الدوسري 93.48  
شيخة بندر خالد املطيري 85.84  
شيخة فالح الهذيلى عبيد 86.54  
شيماء سارى عدالن العنزي 73.43  
ضي فارس صالح املطيري 88.23  
طفلة جاسم وديد القحطاني 86.59  
طيبة شباب سلطان املطيري 83.38  
طيف سيف حمد الهاجري 74.78  
ظبيه محمد عبداهلل العجمي 69.99  
عائشة مبارك ناصر العازمي 85.32  
عائشة محمد سليمان عويد 73.61  
عائشة مسلم عايض املطيري 88.29  
عالية سعد شافي الشمري 80.17  
عبير محمد نشا القحطاني 79.37  
غالية سعود عبداهلل العبداهلل 85.12  
غدير حزام فالح احلبيني العازمي 87.37  
غال حامد مبارك اخلتالن العازمي 79.66  
غال سالم ناصر العازمي 75.16  
غال سعود سند املطيري 80.54  
غال فارس محمد الشمري 90.67  
غال وليد سالم كليب 92.33  

فاطمة حجي حمدان النويعم 83.89  
فاطمة حسني مسرع العجمي 78.44  
فاطمة سند محمد العجمي 85.19  
فاطمة شباب سلطان املطيري 80.9  
فاطمة محمد راشد العازمي 96.6  
فرح صقر محمد القحطاني 87.01  
فرح محمد حمد العازمي 90.75  
فوز فهد محمد العجمي 89.87  
فوز مناور سعود املطيري 72.53  
كلثم ناصر محمد فهد 81.45  
ملياء عايد هادي العازمي 77.79  
مرمي سعد دواس العازمي 83.95  
مرمي فالح سيف العازمي 93.97  
مرمي ماضي حزام القحطاني 73.95  
مرمي مبارك عليان احلربي 89  
مرمي محمد إبراهيم اخلليفة 78.21  
مرمي نصار فهيد العجمي 91.18  
مرمي نواف محمد الشمري 74.48  
مرمي يحيى صالح البطحاني 70.06  
مضاوي عبداهلل ناصر العتيبي 92.37  
مضاوي محمد ناصر العتيبي 63.05  
مضاوي محمد هادي العجمي 68.36  
معالي حزام صاهود السبيعي 72.28  
معالي سعود سعد املطيري 89  
معالي مساعد مناحي العلي 73.83  
معديه فالح حزام العجمي 95.61  
مفاز أحمد علي املطيري 84.47  
منال ملفي مبرك العازمي 85.12  
منيرة جاسم محمد العازمي 69.57  
منيــرة فهــد عبداحملســن العظيمــان   

العجمي 78.03
منيرة هاني شاكر اخلير اهلل 66.65  
مها فايز هويدي احلبيني 64.78  
مها نفل سعد الرشيدي 88.12  
مها نواف محمد املطيري 82.97  
موضي فهد محمد العجمي 88.9  
جنود عبداهلل عبيسان املطيري 80.21  
نوال عامر عايش العنزي 64.83  
نوال مفلح فهيد العجمي 84.19  
نور علي محمد العازمي 88.92  
نورا فالح سحمى العجمي 85.18  
نورا ناصر فهد العازمي 84.64  
نورة ثامر عقلة العالطي 81.32  
نورة سلطان مجبل اجلدعى 85.49  
نورة عبداهلل دغيم العدواني 78.07  
نورة مبخوت فالح العجمي 91.18  
نورة محمد بندر السهلي 76.87  
نورة مسرع مسرع العجمي 91.64  
نورة مفلح فهيد العجمي 83.37  
نوف حمدان إبراهيم البطحاني 79.7  
هاجر بدر رجا العازمي 91.67  
هاجر حجي حمدان النويعم 84.03  
هاجر فارس علوش العجمي 93.84  
هاجر محمد فريان العنزي 85.4  
هاجر نواف محمد الشمري 70.45  
هبة راضي نايف فيصل 89.62  
هديل بدر شبيب العجمي 80.18  
هديل هايف عيد العازمي 79.46  
هند سالم فراج البرازي 81.2  
هيا أحمد بشير البلوشي 81.32  
هيا أحمد صحن امليع العازمي 91.81  
هيا سالم راشد العجمي 93.46  
هيا مخلد مبارك العازمي 87.18  
وجد عبداهلل سالم الدوسري 88.44  
وجدان ناصر متيم الدوسري 72.3  
ورود مبارك مبرج العازمي 89.97  
وضحة حسن علي العجمي 89.17  
وضحة عارف مرضي العازمي 94.2  

الروضة الثانوية للبنات 

أروى عبداالمير حسني الصايغ 96.2  
أوراد أسامة محمد بوشهري 81.71  
بدور عبدالرزاق سالم الوهيب 94.24  
جنان عبدالعزيز سليم راشد 72.78  
حصة عبدالرحمن صالح الشعيب 81.09  
حصة علي حمود شاهني الغامن 90.24  
حنان أسعد عبداجلليل الزواوي 76.05  
خديجة فهد سعود الرغيب 82.63  
دالل عادل سالم الشيتان 82.7  
دميه وليد صقر الغامن 78.15  
رحاب أسعد عبداجلليل الزواوي 76.5  
رقية خالد علي اخلطاف 76.01  
رهف زياد يعقوب الطراروه 89.43  
سدن أحمد صقر اخلالدي 78.04  
سندس عدنان أحمد العوسى 82.82  
شهد عبداهلل طارق العبيد 79.55  
شوق عثمان إبراهيم االنصاري 83.58  
شيخة بدر عبداهلل اخلميس 89.01  
شــيخة نصر اهلل عبدالرحمن النصر   

اهلل 89.63
شيماء يوسف يعقوب عيادة 92.66  
فاطمة خالد عبداهلل الصفران 89.94  
فجر بدر ناصر الصانع 76.62  
قنوان طارق حسني مال اهلل 81.46  
لطيفة أحمد إبراهيم ساملني 79.8  
لولوة عبدالعزيز محمد املانع 91.86  
لولوة عبداهلل بدر الهالل 93.28  
مرمي متيم أحمد العلي 88.27  
مرمي جاسم محمد املعيلى 74.83  
مرمي خالد حميدان الشمري 96.67  
مستورة وليد محمد عنزه 96.99  
نسيمه منصور مبارك املجيبل 72.39  
نورة وليد عبداهلل السبع 79.52  
هديل محمد املذن 76.6  

الروضتني الثانوية للبنات 

أريج ماجد عبدالرحمن اخلالدي 82.5  
أماني علي مرزوق بنيه العازمي 83.48  
أمثال علي رجاء حسني العجمي 87.62  
استبرق أحمد محمد اجلزاف 66.3  
إسراء عماد حسن الناصر 85.46  
أسماء داثان عبداهلل العتيبي 81.7  
اصايل محمد فيصل السبيعي 77.8  
اجلازي عبداهلل حسني العجمي 63.53  
اجلازي مشــعل عليان عادى املطيري   

86.13
انوار حسني فهيد العجمي 83.02  
جود فهد شارع العتيبي 88.12  
حصة تركي غايب العصيمي 89.84  
حصة ذعار ثالب املطيري 85.74  
حصة فارس علوش جويعد 80.93  
حنني سعود عبداهلل العتيبي 86.28  
دانة صالح فالح العازمي 86.34  
دانة فهد راشد الدوسري 86.93  
دانة يوسف نعمة العنزي 80.6  
دالل مبارك غزاي العتيبي 87.62  
رتاج عامر سامي صالح 72.04  
رغد فهد عبيد عوض 77.47  
رفعة ناصر محمد الهاجري 76.2  
رناد فيصل عبداهلل املطيري 75.2  
روان محسن عبداهلل العجمي 67.16  
رمي حامد حراب العتيبي 81.29  
رمي محمد مبارك العازمي 83.3  
سارة جابر محمد املري 85.48  
سارة خالد محمد سعيد الهاجري 69.49  

سارة مجبل سالم مطبقي 66.96  
سارة محمد سلطان خزام العتيبي 93.98  
سندس ندمي سالم ملك آل هيد 80.61  
شموخ محسن صالح العجمي 83.77  
شهد علي ضيدان الهاجري 91.11  
شهد مبارك سعد العازمي 70.67  
شهد محمد طريدي الشمري 82.05  
شوق راشد رجعان العازمي 82.19  
شيخة ماجد نهار املطيري 68.9  
صيتة مساعد علي الهاجري 73.44  
عالية شــاجع جمعان شايع الهاجري   

90.67
عجايب حسني سعيد العجمي 72.41  
غدير حمود ناصر العجمي 82.45  
غرام ظافر سالم العجمي 75.43  
فاتن عادل فالح املطيري 90.12  
فاطمة بدر مبارك الدوسري 74.58  
فاطمة عمر قاسم األحمد 87.67  
فاطمة مشاري فالح املياس 73.25  
فجر إبراهيم مكي القالف 79.03  
لطيفة عبدالعزيز ناصر بوحيمد 69.23  
مرمي طارق يوسف احلساوى 87.34  
مزنة عبدالهادي محمد املري 79.33  
منار مشعل الفي الدوسري 79.94  
منى سعود عيد ابوعوينه 83.56  
منيرة فهد راشد الدوسري 71.29  
موضي فالح سالم العجمي 80.73  
جنالء رجا محمد الهاجري 88.72  
نوال هادي ناصر العجمي 87.67  
نور ناصر فهد الفهيد 74.76  
نورة حسني عبداهلل الذروه 77.44  
نورة خالد فجر الشمري 84.48  
نورة ناصر نايف العتيبي 80.46  
نورة نواف فهد الدوسري 73.9  
هاجر حسني عبداهلل الدوسري 74.05  
هيا خالد محمد الهاجري 71.36  
هيا راجح محمد الهاجري 82.37  
هيفاء ثامر حمود العجمي 73.58  
وسمية مشعل محمد العجمي 79.65  
وضحة الفي سعد العازمي 94.68  

الساملية الثانوية للبنات 

أسماء فيصل حسن عبداهلل 82.05  
أسيل عامر عدنان عارف 71.52  
أمينة بدر عبداهلل احلداد 87.94  
آيه محمود جاسم عرب 89.56  
بدرية ايوب مندى خدادا 95.33  
بسمه أحمد عبداحلميد محمد 89.64  
حبيبه سيد بدوى أحمد اجلمل 93.75  
حنني امين محمد اخلياط 93.98  
خديجة سعيد عبداهلل بطيق 81.04  
داليا عادل عيسى العبداجلليل 63.84  
دانة عبداخلالق عبداحلسني الزنكوى   

88.6
دانة ناصر سالم العنزي 84.27  
رتاج سعود عبدالعزيز الراشد 89.24  
رغد حسام عبداملقصود أحمد منصور   

97.82
رفال هشــام صالح فضــل اهلل بدوي   

94.25
رقية تركي عبداهلل األحمد 83.09  
رناد عادل قطب محمد 89.2  
رمي محمد إبراهيم محمود 97.99  
زهراء محمود مظلوم منصوريان 77.42  
زهرة جليل إبراهيم الشعله 87.59  
سجى مصطفى خالد عرجه 68.38  
ســلمى تامر السيد عبدالعزيز مجاهد   

97.32
شريفة يوسف سلطان محمد 80.35  
شمس خالد محمد حسنني أحمد 97.69  
شهد اياد محمد املتعب 83.09  
شهد حسام صالح العيق 75.22  
شهد محمد حامت ابوالفتح 97.87  
شيماء مؤيد حبيب احلداد 81.3  
ضى مصطفى كامل أحمد 97.85  
طيبة فاضل عبدالكرمي عبداهلل 85.71  
طيف خالد عبداللطيف الشعالن 68.28  
عزيزة محسن أحمد دشتى 88.2  
عهود صالح أحمد الشمري 86.53  
فاطمة الزهراء حميد مندني علي محمد   

82.27
فاطمة محمد أحمد عبدالغني 96.72  
فاطمة حسني محمد فرغلي 98.11  
فاطمة صالح عطية الباطنى 72.66  
فجر عبداهلل فيصل املرشد 93.72  
فجر يوسف بيرويان 80.7  
فرح طارق فؤاد محمود محمد الرفاعي   

90.86
كنزى بدر عجاب العبدلي 92.95  
ليلى عيسى حسني حسن أحمد 79.58  
مرمي بدر مرزوق الدوسري 85.45  
مرمي نزار محمد سعيد طقطق 74.88  
منار اشرف محمد أحمد علي 99.13  
مى عاطف محمد محمد عبدالستار 97.65  
ميرنا محمود علي ابوضيف 87.57  
نارميــان حامد أحمد اســماعيل الفقى   

88.49
نوال حســام الدين محمد كامل محمد   

85.88
نور أمين أحمد الصالح 79.78  
نوران محمود عبدالكرمي زايد 96.75  
هاجر عبدالعظيم أحمد بازيد 94.28  
هاجر علي عبدالشافي علي عوض 77.8  
هديل محمد اخلطيب 65.42  
وداد عادل كاظم جاسم 82.28  
وهج مجير عمر السلمان 72.62  

السفر االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أسماء طارق إبراهيم عرفه 75.19  
اريــج مصطفى إبراهيــم عبداملوجود   

98.97
اسيل إبراهيم عرسان 83.2  
االء عصام إبراهيم اجلوده 70.81  
الهام محمد عبدالفتاح عبداملؤمن 76.9  
حال علي احلسني 81.51  
حلى مروان فاروق احلمال 67.72  
حنني فرحان عبداهلل جبر 71.91  
حوراء هادي جنم فندى 68.59  
دانة عبدالقادر عبدالقادر الشناوى 73.4  
دميا محمد محمود 76.49  
ربا نواف محمد احلاج قاسم 96.23  
روان طلعــت عبدالنبي حســب النبي   

املعداوى 86.13
رمي ضياء عبداحلميد عصام الدين 90.71  
زينب خير اهلل حسني احلالني 93.85  
زينب طاؤس خان 82.66  
شروق محمد حنفى محمود 70.47  
شهد أحمد فتحي محمد مكاوي 91.4  
شهد سعدون عويد نعيثل 82.86  
شهد عبداللطيف أحمد ياسني 76  
شهد فارس احلمد 77.74  
عال زياد املفرج 91.71  
عهود ناجي راوي عبداهلل 70.48  
غالية عيد عبداللطيف 71.16  
غالية محمد عبادي يتيم 80.99  

غفران علي احلورى 75.33  
فاطمة عبدالزهرة علي الكنعاني 72.46  
فرح مصطفى عمر محمد يوسف 72.05  
لطيفة حسن كامل محمد 75.75  
ليالي أحمد محسن الشمري 87.69  
لينا اشرف محمد اسعد 93.69  
مرح خليل محمد عبدالرحمن 84.26  
مروه اسماعيل أحمد زياده 76.61  
مرمي دوائرى 98.69  
مرمي محمد طالب 77  
مرمي محمد محمود السيد عوض 82.62  
مرمي يحيي طلعت محمد الشهاوى 80.54  
ملك جهاد احلموطه 78.39  
منار إبراهيم سيدهم راوي 92.51  
مناير صباح ناتى محمد 93.8  
ندى أحمد األلفى أحمد محمد 92.16  
ندى اشرف حسن جبر 71.3  
ندى ماهر وهبة أحمد جمعة ابويونس   

98.08
نور احسان أحمد 79.82  
نور محمد عبداملنعم حسن 65.71  
نوران أحمد شعبان محمود 85.91  
نورة ضياء حسني احلسيني 83.72  
هاجر ظاهر محمد العدواني 73.99  
هديل عبود الهفل 75.55  
هناء هشام عماش احلسني 68.84  
والء محمد محمود الطبالوي 96.18  
يارا امين موفق الظفرى 93.85  
يارا محمد بسام بغدادي 91.2  

الشاهني االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

آدم شادي خليل 76.25  
إبراهيم محمد إبراهيم علي حسن 83.73  
أحمد عبداهلل مصطفى السالم 81.9  
أحمد ماهر عبداحلميد السيد اسماعيل   

62.26
ادم هيثم محمد كنج 71.72  
اكرم اشرف فهمي جورجيوس 90.15  
انطون بهجت حموى 65.06  
بدر أنس عصام قرقش 83.31  
خالد عبداملنعم عبدالقادر عبداهلل 65.18  
شهير محمد بشر النوري 87.18  
عبدالعزيز فراس راتب ابو سرور 81.5  
عبدالرحمن بسام محمد الزحلف 81.26  
عبدالرحمن عمر محمد الصلخدى 73.13  
عبدالرحمن مخلص الكيالني 77.7  
عبداهلل خيري إبراهيم قايد 71.07  
عبداهلل فريد محمود العقيل 78.87  
علي أحمد كنعان 85.46  
عمر ثامر فواز احلسن 71.46  
عمر ماهر موسى ابو صيبعه 77.68  
عمرو محمود محمد كمال الغندور 78.13  
فؤاد محمد مجدي الليثى 73.77  
محمد ادهم ضاهر الزهيري 75.78  
محمد جواد املناع 69.5  
محمد هشام محمد علي 76.71  
محمد وليد محمد ابو هميله 77.28  
محمد يوسف حسن محمد عسيلي 81.86  
محمدعلي عصام حسان 82.6  
محمود أمين فاروق احلسيني الويشي   

82.41
محمود حسن حسان حسن 82.52  
مروان ممدوح صبرى قناوى 90.09  
هادي أحمد عبدالهادي محمد 74.5  
يوسف احلاج السيد بن السيد محمد   

78.64
يوسف محمد يوسف فراشه 65.14  
يوسف هيثم محمد أسديه 68.13  

الشرقية الثانوية للبنات 

أريام محمد علي العنزي 81.6  
أسيل طارق جاسم املطر 85.52  
آالء خليفة محمد بهمن 70.95  
آمال محمد علي العتيبي 89.46  
أمل يوسف أحمد علي 77.69  
آمنة عبداهلل مرزوق العبداهلل 78.08  
أنعام أحمد صالح مهاوش سلمان 69.38  
أوراد حسن عبداهلل احلداد 89.29  
بتول جابر علي جاسم محمد 73.6  
جود بدر جاسم الشمروخ 74.43  
جوري عبود علي العتيبي 80.55  
حوراء سالم صالح اجلدي 73.28  
حورية عايض فهد احلميدانى 86.94  
دانة أحمد عبدالعزيز الصانع 93.1  
دانة مخلد عطا اهلل الرشيدي 75.95  
دالل مشعل سعدون العازمي 90.9  
رتاج بدر محمد نور إبراهيم 71.29  
رتاج مشعل مناحي العازمي 74.29  
ريان علي حسني النبهان 84.43  
رمي يوسف يعقوب احلسن 84.8  
زهرة عباس موسى حيدر 70.74  
زينب هاشم ناصر محمد 67.92  
سارة عوض محمد الهاجري 73.14  
سعاد أحمد صالح مهاوش سلمان 75.19  
شهد خالد إبراهيم 74.44  
شهد عبداحملسن مبارك الوزان 70.97  
شوق هداف رجا الهاجري 86.34  
شيخة خالد خليل الفودرى 82.18  
شيخة عبداهلل محمد العنزي 76.98  
عالية مرضى معيض العازمي 67.83  
غيداء عبداهلل محمد العتيبي 82.39  
غيوض محمد ناصر عشيمه ناصر 89.21  
فاطمة بدر عبدالرحمن علي 85.3  
فاطمة غازي عيسى املطيري 80.29  
فاطمة فيصل سالم املنصوري 78.46  
فجر محمد مطيران العازمي 91.03  
فرح عبداهلل محمد املزيد 85.55  
ليلى مشاري شافي الدوسري 85.09  
مرمي سليمان حامد اخلشنام 71.19  
مرمي عبداهلل شمروخ الشمروخ 61.55  
مرمي فالح عايض العازمي 91.94  
منيرة علي عبدالرحمن السكوني 69.72  
منيرة مصبح عيد العازمي 87.04  
نورة راضي سليم العنزي 89.94  
نورة علي عبداهلل العازمي 83.13  
هديل خالد حسني محمد 73.82  

الشيخ سعد العبداهلل الصباح الثانوية للبنني 

أحمد جابر نفاع العنزي 77.58  
أحمد رمضان محمد املطيري 73.51  
إبراهيم جاسم محمد احمليش 81.87  
بدر سامي مرضى العنزي 83.29  
بدر عبداحملسن فايز العجمي 79.82  
برجس منصور برجس العجمي 79.72  
برد منور برد العنزي 80.3  
بندر مشعل بندر هايف املطيري 83.95  
بندر ناصر فضي الرشيدي 77.6  
تركي سطام غازي خلف غازي 81.64  
تركي طالل فراج املطيري 80.92  
تركي عبداهلل محمد عياد املطيري 76.81  
ثامر ناصر عبداهلل العالطي 72.61  
جابر عبدالعزيز عطية احلمدان 78.96  
حسني جالل غامن خلف 60.76  
حمود خالد حمود مزعل العتيبي 78.91  
حمود مساعد حمود السعيدي 87.55  

حيدر هاني حمزة اسيرى 71.67  
خامت سلطان خامت العجمي 82.45  
خالد صالح حاشوش اخلالدي 71.99  
خالد فهد علي العنزي 77.7  
خالد مبارك وســمي محمــد الظفيري   

80.42
خالد مشعل سالم الظفيري 81.51  
خالد ناصر خلف الشمري 69.43  
راشد علي مبخوت العجمي 85.18  
سالم راشد عبداحملسن املري 81.35  
سالم محمد عبداملنعم بركات الشمري   

78.23
سالم مشاري سالم الشمري 83.46  
سعود حسني ســعود حربي الفضلي   

78.22
سعود عادل نايف عالطي 78.14  
سعود عبدالعزيز هليل العنزي 80.3  
سعود عمار عبداحملسن الشمري 76.84  
سعود فهد سالم الهاجري 75.57  
سعود محمد مسفر الدوسري 81.1  
سعود محمد مالبش العنزي 83.71  
سلمان مفيد سليمان مرزوق العنزي   

78.26
سلمان ناصر ثامر الشمري 76.65  
صالح جزاع مطلق العالطي 79.66  
ضاري عواد عطية ربيع 79.53  
طالل فهد ناصر الصقر 82.61  
طالل نواف مطلق املطيري 85.49  
عادل بدر سعد العتيبي 69.14  
عبدالرحمن أحمد نهير العنزي 88.87  
عبدالرحمــن جلــوي عيــد الصليلــي   

العنزي 87.54
عبدالرحمن حمدان عبداهلل احلصم 76  
عبدالرحمن خالد رباح املطيري 81.3  
عبدالعزيز جمال زيد السعيدي 84.28  
عبدالعزيز عبداهلل ناصر املطيري 77.48  
عبداللطيف شاهر ناوى العنزي 87.26  
عبداهلل حمد سويري العجمي 86.62  
عبداهلل خالد مزعل العنزي 84.96  
عبداهلل فهد الفي الرشيدي 84.58  
عبداهلل فيصل صالح العجمي 90.01  
عبداهلل مساعد ناصر العنزي 74.74  
عبداهلل نواف عبداهلل العتيبي 93.75  
عبدالوهــاب مســاعد محمــد احليص   

الفضلي 78.33
عبدالرحمن رافع خير اهلل الشمري 86.4  
عبدالرحمن محمد مطلق الصليلي 84.61  
عبدالعزيز فواز عايض الضفيري 89.36  
عبداهلل سعود بهلول الضفيري 84.74  
عبداهلل سعود حسني شبلي 82.21  
عبداهلل صالح شريد املطيري 90.06  
عبداهلل عماد ثاني العنزي 90.32  
عبداهلل فيصل حمود العتيبي 74.03  
عبداهلل محمد عبيد العجمي 84.04  
عبداهلل محمد الفي املطيري 74.85  
عبداهلل معاون عبداهلل الشالش 76.32  
عبداهلل منيف راشد املطيري 82.17  
عبدالوهاب علي خميس العنزي 74.72  
عبيد فهيد عبداهلل ضيف اهلل البرجس   

80.97
عثمان محمد سعد العتيبي 80.89  
علي حمد عبدالعزيز ناهى 75.49  
علي راشد علي سالم املري 82.41  
علي سلطان مبارك التواجر 71.3  
علي محمد عياسري املطيري 81.98  
عمر حمدان صالح املطيري 85.48  
عمر خلف عبداهلل الصليلي 84.46  
عمــر عبداهلل صحن قويعان املطيري   

79.41
عمر مرضى مليح السرحان 78.41  
عمر نافع عساف الظفيري 84.18  
عيسى سعد فالح سعيد 73.15  
عيسى عايد مجبل حمد العنزي 79.95  
غامن سالم شافي العجمي 82.6  
فراس خالد مرضي العنزي 81.99  
فالح يوسف فالح الصليلي 80.17  
فهد إبراهيم عماش العنزي 88.14  
فهد سمير نافع الصليلي 82.02  
فهد ظاهر فراج احلسيني 88.92  
فهد عايض علي حصني سعد العجمي   

92.63
فهد مجبل حسني دغيمان 88.55  
فهد محمد عبود العنزي 96.12  
فواز عايد مجبل العنزي 71.59  
فواز محمد عابر العنزي 76.07  
فيصل بدر علي مطر املطيري 84.09  
فيصل سعد خالد الهرشاني 74.92  
فيصل سعود عزيز الفضلي 77.87  
كنعان خميس كنعان الشمري 83.93  
الفي مناع الفي احلربي 88.79  
مبارك خالد ناصر العنزي 81.19  
مبارك فالح رحيل الشمري 78.47  
محمد بدر جاعد العنزي 84.8  
محمد جابر فهد العجمي 81.79  
محمد حمود سالم العدواني 76.62  
محمد رسام عواد الشمري 74.27  
محمد سليمان محسن الشمري 79.02  
محمد فارس جهز العتيبي 90.23  
محمد فالح غنيم املطيري 90.77  
محمد فهد عجيل مشعل جراح الظفيري   

82.43
محمد فهد محمد الزعبي 78.54  
محمد مسعود محمد الرشيدي 82.18  
مشاري بندر محيسن العجمي 82.93  
مشــاري ســالم رشــيد علي رويشــد   

العازمي 80.95
مشاري مثيب شباب املطيري 77.55  
مشاري وليد عبداهلل العتيبي 88.4  
مشعل ثامر ناصر العدوان 76.66  
مشعل محمد منور العتيبي 81.61  
مطلق زيد مطلق العتيبي 79.22  
مناحي محمد مناحي القحطاني 88.84  
ناصــر حمــود رمضــان عبيد ســيف   

العنزي 82.98
ناصر خلف محمد العنزي 83.75  
ناصر صالح عبداهلل العنزي 74.25  
ناصر طالل محمود الرفاعي 74.78  
ناصر عيد مرعى الشمري 79.48  
ناصر منيف صلفيج املطيري 83.28  
ناصى جابر محارب املطيري 71.18  
نايف عبداهلل ثويني العنزي 72.16  
نايف ماجد خلف املطيري 79.44  
نواف جابر محمد الفضلي 78.25  
نواف جاسم محمد الظفيري 83.35  
نواف سعود مرضى الشمري 85.75  
نواف عبداهلل رجا املطيري 92.48  
هالل غازي هالل العتيبي 88.24  
وليد أحمد خنيفر الرشيدي 75.95  
وليد جابر ادخيل العنتري 66.78  
وليد خالد لهيلم الظفيري 87.08  
يعقوب محمد رحيم العنزي 85.8  
يوسف بدر سعد العنزي 89.09  
يوسف عبداهلل فالح الصليلي 76.98  
يوسف فارس مريف احلريجي 83.17  
يوسف محمد ضايف جنم 83.27  

الصباح الثانوية للبنني 

أحمد زايد عوض الديحاني 95.96  
أحمد سالم محمد الديحاني 95.43  
أحمد مجعد جاعد املطيري 93.72  
أحمد محمد شريدة الديحاني 94.45  
أحمد محمد صخي الديحاني 92.17  
أحمد مشعل ناصر الدغباسي 92.49  
أسامة مشاري خالد الدلح 93.38  
أنور منور خلف العنزي 92.12  
إبراهيم فالح احلميدي الرشيدي 91.27  
أحمد عيد عايض الرشيدي 93.86  
أحمد هادي مضحي النمران 94.62  
ارشيد مناحي سعد العصيمي 90.23  
احلميدي عوض احلميدي صطام 92.87  
بدر جميل عويد ناجي 95.59  
بدر حسني سعود املطيري 94.48  
بدر زيد صالح املطيري 92.22  
بدر عويض مطر الديحاني 93.87  
بدر محمد علي املطيري 92.27  
بدر ناصر محمد املطيري 94.35  
بندر سعد إبراهيم الرشيدي 89.58  
بندر عبدالرحمن مطلق الدفيليج 92  
بندر علي عبداهلل الشمري 92.98  
تركي عبداهلل صحن اخلرينج الرشيدي   

93.75
تركي علي محسن املطيري 89.78  
تركي نادر فيحان العتيبي 90.13  
تركي نصار عذال السويط الضفيري   

95.47
ثامر طالل هزاع العارضي 92.53  
ثامر محمد عنيزان الرشيدي 93.9  
جاسم محمد صالح العجوني الرشيدي   

92.2
حمد خالد مبارك البيدان 91.54  
حمد عبدالهادي مبارك الرشيدي 92.65  
حمد محارب فالح اجلسار 91.3  
حمد محمد سعد املطيري 91.89  
حمد محمد عبداهلل فالح بن شوق 91.78  
حمد موسى حمد الوهيدة 92.75  
حمدان سعد عايض الرشيدي 94.12  
حمود عبداهلل ختالن الرشيدي 94.31  
حمود فيصل حمود الرشيدي 93.02  
حمود محمد حمود املطيري 90.85  
خالد ردن حمود املويزري 91.62  
خالد علي أحمد الطليحي 91.99  
خالد عويض خنيفر الرشيدي 94.32  
خالد نواف مشعل السويط الظفيري   

93.22
دخيل حيدر داود الشمري 90.71  
راشد عرادة راشــد العرادة الرشيدي   

87.83
راشد محارب راشد املطيري 92.62  
راشد محمد راشد الرشيدي 91.07  
راشد مرشد راشد العازمي 91.39  
راكان سيف الفي املطيري 90.93  
زياد صالح سمير الشالحي 93.34  
سعد رشيد مبارك الرشيدي 91  
سعد عبداهلل خالد الزعبي 96.75  
سعد مبارك سعد احلسيني 90.34  
سعود تركي محمد املطيري 92.21  
سعود حمدان غالب جالي 90.67  
سعود عايش عوض املطيري 91.74  
سعود عبداهلل سعود املطيري 90.85  
سعود عبداهلل سعود مسفر 91.46  
سعود محمد محمد املطيري 91.22  
سعيد علي سعيد هزاع علي 92.96  
سلطان مشعل نشمي السويط الظفيري   

92.4
سلمان انور خلف العنزي 89.11  
سلمان محمد جمعان الرشيدي 92.03  
سلمان نايف علي املطيري 92.49  
سند مثيب ثويران املطيرات 91.78  
شبيب رشيد شبيب الرشيدي 93.03  
صقر محمد صقر املطيري 92.67  
ضاري خالد عوض الرشيدي 92.25  
ضاري سامي سالم الرشيدي 89.23  
طالل تركي قطيم املطيري 92.85  
طالل محمد حمد البصمان 96.05  
طالل مفرح شريد املطيري 92.01  
عبدالرحمن حمد عايض الوهيدة 91.22  
عبدالرحمن سليمان الظفيري 85.5  
عبدالعزيز بدر ناصر البرازي 92.28  
عبدالعزيز خالد حصني الظفيري 91.18  
عبدالعزيز راكان عبدالرحمن املطيري   

91.48
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز مسعود   

94.27
عبدالعزيز سعود قبالن الطشه 96.17  
عبدالعزيــز طليحان هــزاع الديحاني   

92.46
عبدالعزيز عقاب مبارك القوبع 93.86  
عبدالعزيز عوض متروك العتيبي 90.78  
عبدالعزيز عوض مجبل الديحاني 94.69  
عبدالعزيز متعب مهنا الديحاني 90.57  
عبدالعزيز مطلق فهيد الرشيدي 85.2  
عبداهلل باتل تومي البغيلي 93.48  
عبداهلل حسن عبداهلل املطيري 89.6  
عبداهلل حمد عبداهلل الضفيري 95.1  
عبداهلل حمد عوض املطيري 92.8  
عبداهلل خالد عبيد الشمري 91.07  
عبداهلل سلطان غامن الزعبي 92.75  
عبداهلل صعفك سرور املطيري 88.96  
عبداهلل ضاري عواض سعيد 85.2  
عبــداهلل عادل يوســف حاجية محمد   

94.08
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الظفيري   

93.06
عبداهلل غامن شافي املطيري 90.66  
عبداهلل غالب عبداهلل الرشيدي 90.91  
عبداهلل فيصل خضر اخلالدي 91.04  
عبداهلل مبارك محمد الرشيدي 90.9  
عبداهلل مبــارك هزاع زبيان الهطالني   

92.37
عبداهلل محمد دغش املطيري 92.05  
عبداهلل محمد سعد الرشيدي 93.39  
عبداهلل مطلق مضحي الرشيدي 92.53  
عبداهلل مناور عشوي العازمي 87.74  
عبداهلل ناصر مرزوق الرشيدي 92.8  
عبداهلل هايف نايف ابورميه املطيري   

92.56
عبداملجيد محمد هديب الرشيدي 91.22  
عبدالهادي عوض مهدي العنزي 89.55  
عبدالوهاب نايف جازي املطيري 93.15  
عبدالرحمن خالد قزار اجلاسم 91.76  
عبدالرحمن زيد محسن املطيري 92.93  
عبدالرحمن فريح عواد العنزي 91.81  
عبدالرحمــن منصــور محمد املطيري   

92.54
عبدالعزيز حسن حمود املطيري 91.04  
عبدالعزيز زيد كميخ الشريعان 92.86  
عبدالعزيز ســعد وضيحان الرشيدي   

90.14
عبداهلل مطلق حرابه الضفيري 93.3  
عبيد سعد شبيب الرشيدي 92.62  
عبيد نواش عبيد الديحاني 92.66  
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عثمان يوسف فهد الرشيدي 91.1  
عذبي عبداهلل عشوان العنزي 90.42  
عذبي غديفان حمدان الرشيدي 92.17  
عذبي فهد نهار املطيري 93.54  
عذبي مشعان سالم الضفيري 93.29  
عطااهلل محسن عطااهلل املطيري 93.39  
علوش سعود علوش املطيري 90.83  
علي أحمد علي الظفيري 90.01  
علي سند فالح النمران 94.34  
علي فراج دويبى املطيري 93.78  
علي مطلق علي الرشيدي 91.83  
عمر أنور جديع الوشيتان 93.51  
عمر الفي سعدون الرشيدي 93.38  
عوجان سيف عوجان حمد 87.61  
عوض مبارك عوض فندى الرشــيدي   

90.45
عيد سيف عيد اخلرينج 91.65  
عيد ضيدان مجعد املطيري 92.56  
عيد مسلم عيد الرشيدي 87.95  
عيسى محمد جبار حمادي 91.15  
عيسى منيف ناصر املطيري 93.5  
عيسى هذال عوض الرشيدي 94.85  
غازي فيصل سعيد عابد سعيد 91.74  
غازي فيصل غازي املطيري 93.22  
غنيم عبداهلل ملهاب الرشيدي 90.38  
فارس راشد مزيد املطيري 92.8  
فالح خالد فالح الرشيدي 94.38  
فالح عبدالرزاق فالح البصمان 92.2  
فالح عيد فالح املويزري 93.27  
فهد أحمد فرحان الضفيري 95.43  
فهد صالح سالمة املطيري 92.7  
فهد طالل غريبان الديحاني 92.04  
فهد عبداهلل جاسى املطيري 95.48  
فهد عبداهلل حمد املويزري الرشــيدي   

90.23
فهد عوض فهد املطيري 94.05  
فهد فراج سعيد املطيري 92.96  
فهد فيصل فهد البصمان الرشيدي 91.96  
فهد مهدي عوض العنزي 90.58  
فهد هزاع جامع الرشيدي 93.3  
فيصل أحمد بطاح املطيري 92.36  
فيصل خلف ضيدان العارضى 91.42  
فيصل سعد خالد الزعبي 95.31  
فيصل مرشد راشد العازمي 94.23  
ماجد حمود دعسان املطيري 93.31  
ماجد طالل هزاع املطيري 94.01  
مبارك جراح محمد العيفان 94.07  

مبارك عادل مبارك املطيري 91.48  
مترك رفاعي مترج الرشيدي 94.28  
محسن بدر محسن الديحاني 95.25  
محسن مبارك جمعان العيباني 92.74  
محمد أحمد صخي الديحاني 91.03  
محمد أحمد محمد الهلفي 93.52  
محمد أنور محمد مرزوق الرشيدي 93.16  
محمد إبراهيم علي الرشيدي 93.45  
محمد بدر محمد اجلبلي 95.06  
محمد جاسم محمد الرشيدي 94.32  
محمد حسني ناصر البلوشي 94.71  
محمد حمود عبداهلل الرشيدي 91.86  
محمد حواف سعد العدواني 93.31  
محمد خالد ناصر النون 94.37  
محمد راشد قطيم الهاجري 90.86  
محمد زيد جعيالن املطيري 90.8  
محمد سعد صالح العتيبي 89.95  
محمد سعود حسني الرشيدي 92.15  
محمد سعود رجا البغيلى 89.84  
محمد سعود محمد رجا الرشيدي 93.23  
محمد علي سمير الرشيدي 91.7  
محمد غامن شافي املطيري 93.18  
محمد فهاد مبارك الفهاد 93.14  
محمد فهد عايض املسيلم 93.73  
محمد فواز محمد املطيري 92.99  
محمد مرزوق مطلق املطيري 94.86  
محمد مشاري محمد املطيري 89.8  
محمد مطلق باتل الرشيدي 92.58  
محمد معتز شعيفان الرشيدي 93.8  
محمد ناهي مرزوق العدواني 90.4  
محمد هادي مطلق الرشيدي 93.64  
مخلف أحمد مخلف املويزري 93.66  
مساعد أحمد عسل العجمي 92.87  
مساعد حسني سعيد الهاجري 93.86  
مشاري خالد عويد الظفيري 91.41  
مشاري عيد عايد النصافي 85.59  
مشاري متعب نوران الرشيدي 90.95  
مشاري نهار محمد املطيري 90.27  
مشعل حمود عبيد املطيري 93.71  
مشعل مساعد ملفي املطيري 90.38  
معاذ بدر مغيران املطيري 93.76  
معيض خالد معيض املطيري 94.02  
ملفي مشعل ملفي املطيري 92.49  
مناور سالم مناور الرشيدي 94.56  
منصور ماجد فواز املطيري 87.99  
ناصر حسني عبداهلل الزعبي 93.14  
ناصر رشيد مبارك الرشيدي 93.09  

ناصر سعود نهير املطيري 93.27  
ناصر شجاع مثال املطيري 94.24  
ناصر مد اهلل جريدي الرشيدي 91.78  
ناصــر نواف ناصر البراك الرشــيدي   

96.56
نايف بدر غازي املطيري 94.97  
نايف ذعار علي املطيري 92.37  
نايف ضاري عواض سعيد 88.7  
نايف عبداهلل نايف البغيلي 92.95  
نايف محمد عبداهلل الرشيدي 89.68  
نزال خالد حامد املطيري 94.97  
نواف علي رحيم املطيري 94.43  
نواف فواز محمد املطيري 92.8  
نواف مشعل ذياب الرشيدي 92.74  
هادي محمد فالح العجمي 93.94  
وليد خالد سعدون الطشه 91.24  
وليد طالل زيد البصمان 91.8  
يوسف بريكان عبداهلل الهرشاني 93.12  
يوسف خالد عجمي العرادة 90.63  
يوسف خالد فهيد الرشيدي 94.88  
يوسف خالد محمد املطيري 91.8  
يوسف رباح مبارك القوبع 94.35  
يوسف سلطان مسلط العفاس 92.45  
يوسف صالح زيد البصمان 93.92  
يوسف صحن سعد الرشيدي 93.05  
يوسف صالح عبداهلل الفجي 93.55  
يوسف طامي الطرقي الرشيدي 94.12  
يوسف عويض خنيفر الرشيدي 92.68  

الصباحية الثانوية للبنات 

أشواق علي بخيت املري 81.97  
أفراح خالد سعود العازمي 88.22  
أفنان مهدي سعد العجمي 85.04  
أميرة هادي مخلد املطيري 89.51  
أنفال مبارك عبداهلل املطيري 74.75  
أنوار فيصل مطلق املطيري 86.89  
اصايل ضرمان فهيد العجمي 73.74  
اجلازي مبارك حسيان الدوسري 67.61  
اجلازي هاني عطا اهلل الشمري 82.55  
اجلوهره عبداهلل حمود السويلم 79.96  
العنود رفاع صالح املطيري 65.38  
العنود عبدالعزيز غالب الدوسري 90.06  
امجاد فهيد فهد املطيري 73.9  
انوار بدر مبارك العازمي 91.1  
إميان منصور محمد سلطان 74.52  
بشاير حمود فالح الصواغ 89.7  

بنا عبداهلل هادي العجمي 66.59  
جمانة جبار عواد مطير 74.27  
جمايل ناصر علي العتيبي 87.46  
جود عايض حنيف العتيبي 76.88  
حصة خالد محمد الهاجري 66.22  
حنان صياح براك العتيبي 77.99  
حنني محمد ناصر الدوسري 81.42  
خديجة عطا اهلل جمعان العتيبي 70.8  
دانة نايف سالم العجمي 83.38  
دميا أحمد حسني اجلويسرى 86.74  
دميه سالم مقعد الدوسري 88.96  
رتاج مصبح مطلق العازمي 87.1  
رثعه عبداهلل هادي العجمي 82.72  
رغد ســالم عبــداهلل املرجتي العازمي   

83.69
رغد فالح راشد املري 83.31  
رغد فايز فالح العازمي 92.12  
رغد مرزوق مهدي اخلياط 75.44  
رهف بدر فالح العازمي 93.52  
روابي خالد مرزوق العازمي 73.84  
رمي راشد فالح الهاجري 84.26  
رمي سعيدان مهدي العازمي 76.3  
رمياس سعود خلف املطيري 70  
سارة خير اهلل سرحان خلف 93.33  
سارة حسني ناصر املطيري 70.9  
سارة حمود درمييح العازمي 84.75  
سارة سعد شوميى دليمه 67.13  
سارة سعود قبالن العتيبي 91.22  
سارة فارس عويض العازمي 86.36  
سارة فهد خالد العذاب 86.88  
سارة مبارك محمد اخلمسان 73.3  
سارة محيل حجيل العتيبي 71.2  
سدمي عيد نايف العتيبي 83.23  
سلمى براك فالح العازمي 88.63  
سلمى سعد سعود العازمي 78.91  
شروق فهاد سعيد الرشيدي 86.84  
شهد عيسى فايد الرشيدي 71.39  
شهد مبارك سالم العازمي 95.51  
شوق أحمد غنام العازمي 79.07  
شوق حسني فالح العازمي 84.77  
شيخة أحمد خلف السعيدي 86.07  
شيخة دعيج خليف العازمي 82.5  
شيماء عبداهلل مانع العجمي 78.88  
شيهانه فارس عذيب رداد 91.18  
ضحى ياسر مجبل العازمي 79.6  
عائشة حسني امعري العازمي 79.59  
عائشة معجب مساعد العجمي 86.39  

عائشة ناشي عايد زومان 94.78  
عنود فهيد سعيد العازمي 80.55  
عهد مبارك سالم العازمي 94.81  
غادة ذعار عبدالعزيز العتيبي 69.94  
غالية اردينى صنهات العتيبي 93.08  
غالية عبيد سلمان الرشيدي 81.53  
غدير عماد صفوق العنزي 68.73  
فاطمة خالد مبارك العازمي 77.21  
فاطمة علي فهيد املتني العجمي 87.11  
فجر عبيد اهلل أحمد احلقان 79.18  
فرح خالد سطام العازمي 77.52  
فرح رفاعي راشد العازمي 93.31  
في فايز سالم العازمي 81.52  
مراحب سلمان سعود العجران 71.01  
مرام مساعد فهد السبيعي 68.68  
مرمي عادل حسن الكندري 88.36  
مرمي فهد راشد الهاجري 88.08  
مرمي مرزوق مظعون الدملاني 82.47  
مزنة أحمد علي وقيت الشمري 69.22  
مشاعل صالح مبارك العازمي 93.52  
منال مبارك راشد العاطفى 80.77  
منى وليد فرحان الرشيدي 69.38  
مها خالد جظعان العازمي 76.05  
مي فهد نزال العازمي 68.39  
نورة بدر فاضل العجمي 94.39  
نورة فهد مبارك العجمي 78.26  
نورة مســلط ســعد احلويله آل سعد   

80.84
نورة نواف مارق العتيبي 81.54  
هديل بتال فراج السبيعي 82.01  
وجدان صويان طامي الهاجري 91.81  
وسمي الفي عبداهلل العتيبي 82.76  

الصباحية الثانوية للبنني 

أسامة عبداهلل محمد العجمي 85.37  
إبراهيم خالد نصار العازمي 84.1  
اعجمي حبيب اعجمي العازمي 79.83  
بجاد شجاع بجاد العتيبي 84.44  
بدر منير محمد العازمي 72.3  
بدر نايف عبدالرحمن الهاجري 72.51  
جابر علوان جابر املري 80.45  
خالد محمد جلوي العجمي 85.6  
خالد مسفر نصار العجمي 85.7  
راشد فهاد فهد العجمي 79.95  
راكان ناصر عوض العجمي 82.17  
سعد فالح حربي العجمي 85.39  

سعود سلطان محمد ابو حمادة 81.66  
سلطان جزاء عفار العتيبي 76.95  
شافي محمد شافي العجمي 83.88  
شبيب سعد شبيب السهلي 76.27  
شالش عبدالرحمن شالش العجمي 71.2  
طالل سعد عبداهلل أحمد 81.7  
عبدالرحمن مانع حنش العجمي 77.62  
عبدالرحمن محمد صالح املطيري 78.57  
عبدالعزيز محمد حسني العجمي 86.25  
عبدالعزيز نايف سعد العازمي 78.71  
عبداهلل عايض ملحم العجمي 73.66  
عبداهلل فالح جلوي العجمي 74.47  
عبداملجيد هليل سعود العتيبي 74.69  
عبداللطيف ناصر العتيبي 83.25  
علي سالم عبيد العازمي 79.02  
علي عبيد اهلل أحمد احلقان 76.97  
علي ناصر كرمي منا 79.34  
عيسى عيد عبداهلل العازمي 79.27  
فارس محمد زامل العتيبي 87.25  
مبارك خالد محمد الكهيدان 62.98  
مبارك محمد مقبل الدماج 84.1  
مبارك محمود مبارك املطيري 79.63  
محمد سفر علوش العتيبي 82.58  
محمد عبدالهادي محمد العنزي 88.89  
محمد مهدي هابس القحطاني 86.26  
مشاري ثامر ناحى املطيري 86.09  
مناحي سالم مقعد الدوسري 88.57  
ناصر عبــداهلل عبدالرحيــم الكندري   

70.66
ناصر متعب مبارك العجمي 86.76  
نواف رجا فهيد العجمي 78.26  
يوسف سعود مبارك الهيلع 74.16  

الطاهرة بنت احلارث الثانوية للبنات 

أبرار عبداهلل أحمد الشطي 93.9  
أريــام فرحان عبدالرحمــن الديحاني   

75.93
أسماء محمد أحمد الذوادي 83.95  
أفراح جمعان مبارك العازمي 85.27  
أفنان اسماعيل محمد الكندري 83.71  
أمل عيد عياد املطيري 87.97  
أمل وليد مضحي البغيلى الرشــيدي   

70.73
آمنة راهي فرحان الشمري 70.16  
أميرة زيد غايب الرشيدي 83.82  
أنوار مناحي فالح املطيري 64.8  

إسراء علي يوسف كرمي 80.9  
البندري شعيفان طفيل الرشيدي 79.31  
اجلادل سند محمد املطيري 81.65  
اجلود مذكر محمد املطيري 87.7  
اجلورى أحمد محمد عبدالقادر 91.81  
العنود بدر صنت املطيري 86.94  
الغال علي حسني املطيري 76.39  
انتصار ضيدان سند الديحاني 75.25  
بتله فالح دابس الرشيدي 79.02  
بدره عبدالرحمن فالح الرشيدي 90.24  
بدور زيد صالح سعيد 72.76  
بدور نصار محمد الدلح 78.27  
بشاير اسماعيل حسني العنزي 77.53  
جنا ناصر مزيد املطيري 89.72  
جورى عوض علي املطيري 72.09  
جوزه عبداهلل حمود دمخ املطيري 86.6  
حصة أحمد سعيد الفحم املطيري 88.28  
حصة سند محمد الصعيد 89.5  
حصة فهد احلميدي العايض 76.73  
حنان خالد ســعود السرهيد املطيري   

90.04
خديجة إبراهيم محمد غنام 90.96  
خزنة مهدي عيد العازمي 68.23  
دانة مبارك محمد الشــالحي املطيري   

79.57
دانة محمد أحمد العصفور 80.78  
دانة محمد عواض الديحاني 86.3  
دانة محمد فهد العرادة 64.3  
دانة ناصر سهيل العنزي 90.52  
دعاء حمد حمود الفزير 87.31  
دالل خالد أحمد بو جروه 81.02  
دالل عبدالرحمن جار اهلل احلبيب 80.68  
دالل فالح عبداهلل الرويح 89.75  
دالل فواز محمد القطان 89.11  
دلع يوسف حمد اخلالدي 62.76  
دميا عبداهلل محمد املويزري 88.19  
دميه أحمد عرهان الرشيدي 92.79  
دميه فهد هالل العنزي 74.05  
دميه ناصر عبداهلل املطيري 75.05  
رتاج عادل حسني املطيري 86.96  
رتاج محمد سالم املطيري 90.93  
رتاج محمد علي الرشيدي 86.82  
رحب رشيد محمد الرمثان 70.54  
رغد علي حنيتم العازمي 72.05  
رقية علي حسني اشكناني 83.21  
رناد فواز عيد الهبله 69.92  
رهف فالح محمد املطيري 85.26  

روان حمد مسلم الراجحي 86.94  
روان حمود محمد مرتع العازمي 87.74  
روان نادر محمد السبيعي 83.45  
ريان حمد مرزوق الزريج العازمي 66.01  
ريان فالح زايد العدواني 89.41  
ريان وليد خالد السليم 66.54  
رمي راضي شداد العازمي 82.01  
رمي علي الفي املطيري 92.3  
رمي محمد فهد العرادة 80.43  
رمي يوسف رديني الرديني 67.84  
رميا عيد شميخ الدواي الرشيدي 89.24  
رمياس سعد عايض الديحاني 85.16  
زهراء جواد محمد امير 86.72  
سارا دخيل فارس الرشيدي 93.18  
سارة سيف محمد املويزري 85.51  
سارة عبداحملسن عبداهلل العازمي 87.2  
سارة عبدالعزيز علي احلقان 89.1  
سارة عوض سعد املطيري 84.32  
سارة فيصل عبدالعزيز املذن 88.04  
سارة محمد أحمد الذوادي 92.71  
سلوى خالد فهد الرباح 76.7  
سندس مضحى مطر العدواني 93.65  
شذى سالم هاضل اجلالوي 89.23  
شروق فهد مساعد العازمي 89.36  
شهد أحمد عايش العازمي 87.95  
شهد سعود عبيد الرشيدي 85.02  
شهد عايد فالح املويزري 97.67  
شهد فيصل عبداملجيد التتان 77.51  
شوق صالح عودة العسعوسي 88.87  
شوق صالح جنم اليعقوب 93.91  
شوق مثعى محمد العتيبي 82.66  
شيخة سالم مشرى املرشود 82.62  
شيخة سعود محمد املتلقم 90.41  
شيماء محمد عبداهلل العتيبي 91.85  
ضحى إبراهيم محمد الشمري 85.36  
ضي منصور حسني الشمري 90.98  
طيبة بدر سعود الدويسان 72.48  
طيبة عثمان أحمد الكندري 71.71  
عائشة بدر سليمان القرزعى 97.8  
عائشة سعد مبارك الرشيدي 93.05  
عائشة الفي عبداهلل املطيري 85.51  
عائشة محمد عبداهلل العتيبي 92.6  
عائشة نايف غربي الشمري 80.89  
عالية فايز مبارك بذال الرشيدي 87.25  
عالية قضاب علي املطيري 81.01  
عالية ناصر منور املطيري 85.01  
عايشة راشد نهار الرشيدي 90.86  
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عايشة ناصر جزا العتيبي 93.15  
عجايب نايف مفلح بن شوق 83.82  
عليا خليفة سيف الرشيدي 83.58  
عهد سعود عبيد الرشيدي 87.46  
عواطف عبدالعال سعد الرشيدي 81.81  
غالية خالد عواض العازمي 88.15  
غالية عبدالعزيز تركي رحيل 83.62  
غالية عيسى عطا اهلل الرشيدي 84.33  
غدير مشعل مسفر املطيري 83.52  
غال حامد عبداهلل العرادة 87.34  
غال حسني مخلف املويزري 78.81  
فاطمة نادر محمد السبيعي 83.94  
فجر أحمد فالح املطيري 80.6  
فجر عبداهلل محمد الهبيدة 87.45  
فجر فهد يوسف املطيري 87.56  
فجر نواف مطلق احلربي 90.72  
فرح عبدالرحمن خالد احلزمى 86.14  
فرح علي مطلق الهلفي 96.14  
فرح مجبل رجعان اجلسار 90.21  
فرح مطلق هزاع الرشيدي 60.6  
فوز عبداهلل مسعود املطيري 71.86  
فى سعود حميد الرشيدي 88.11  
في عادل محمد طاهر معرفي 84.53  
في فهد نافع الرشيدي 88.76  
كرميه صالح ناصر الشقيحى 88.12  
كوثر جليل صالح بندري 90.82  
جلني مساعد عبداهلل النقيثان 81.67  
لطيفة جاسم سمير املطيري 88.06  
ملا عبداهلل فالح املطيري 91.39  
لولوة ناصر عبداهلل املطيري 78.94  
مرمي سعد درج الشريعان 91.45  
مرمي صالح فهد العمران 71.59  
مرمي عبداهلل عيسى القروى 79.46  
مرمي علي فهيد املري 88.34  
مرمي غنام مطلق احلربي 90.01  
مرمي فهد حميد احلالق 65.67  
مرمي محمد عبدالرحمن الرشيدي 79.07  
مرمي هادي سالم الشريع العازمي 87.91  
مكيه أحمد يعقوب درباس 88.74  
منيرة تركي سليمان السعيد 72  
منيرة خالد محمد الدوسري 84.9  
منيرة سالم سعيد الرشيدي 90.16  
منيرة سعد شريد الرشيدي 78.49  
منيرة طالب علي املري 83.3  
منيرة يوسف محمد الغضوري 90.62  
موضي أحمد زيد اخريص 83.07  
موضي دومي فالح املويزري 94.18  
موضي نواف سعيد الصواغ 86.01  
موضي نواف محمد املطيري 68.84  
ندى راشد رشيد الرشدان 88.88  
ندى علي مبارك العازمي 85.63  
نورة رشيد حجي الرشيدي 82.77  
نورة مشعل محمد املطيري 78.26  
نورية ماجد مسعد سعد 84.99  
نوف يوسف رجا اخلالدي 87.41  
نوير ثامر مثيب العبدلي 84.94  
هاجر حمد مضحي العتيبي 84.2  
هاجر مبارك شداد العازمي 95.29  
هاجر محمد عبداهلل الرشيدي 92.17  
هديل ناصر سهيل العنزي 76.93  
هند خالد ناصر العتيبي 88.39  
هنوف خالد علي الهاجري 88.2  
هيا عامر محمد العجمي 90.2  
وجد راشد فهيد املري 89.68  
وجدان أحمد مطلق املطيري 93.68  
ورود بدر محمد العتيبي 92.29  

العدان الثانوية للبنات 

إسراء وليد جمعة خميس 73.72  
أسرار محمد عامر املري 76.58  
أمينة خميس مرزوق احلدان 87.26  
أوراد سالم ناصر املسند 86.54  
آيات عماد جاسم اجلدي 87.23  
آيه محمد يوسف صفر 92.18  
اجلوهره عبداهلل صالح العجمي 91.27  
املاسه سعد راشد السهلي 86.84  
بدور سالم أحمد الزعابي 84.03  
بشاير فهد سعود العتيبي 88.59  
بيبي أحمد صالح السني 75.51  
جمانة يوسف عباس عبداهلل 77.58  
جورى ثامر محمد الشايع 71.78  
حور محمد كرمي عبدالرزاق 80.42  
دارين طارق راشد الونده العازمي 73.37  
دالل علي عبدالعزيز محمد 72.2  
دميه مرزوق اشذى العازمي 92.94  
رؤى جاسم محمد املتروك 80.07  
رقية ناصر حيدر عبداهلل 77.93  
رناد أحمد يوسف الشايجي 78.93  
زهراء عبدالكرمي محمد جراغ 79.16  
زينب علي جمال دشتى 75.75  
سارة سعود مبارك العازمي 84.31  
سندس حامد إبراهيم القالف 77.06  
شذى محمود عبدالهادي احلربي 91.37  
شهد ناجي سالم الراشد 76.39  
شيخة سيف حسني اجلويسرى 82.96  
عالية عوض متعب العتيبي 74.48  
فاطمة جاسم محمد البلوشي 94.96  
فاطمة فيصل فالح احلميدي 74.58  
فاطمة مسلم عايد العازمي 75.23  
فاطمة نواف قنيفذ القحطاني 73.58  
فجر خضير عبدالكرمي دشتى 70.73  
منار طالل محمد العجمي 86.77  
نادية مرزوق مبارك العازمي 78.56  
نورة ارشيد راشد احلضينه 76.8  
نورة سعد سعيد الزعبي 81.53  
هاجر أحمد شافي الدوسري 89.2  
هال فالح عبداهلل السبيعي 76.85  
هند فهد حسني السليم 87.43  
وجدان مطلق حسني اجلويسرى 69.63  
وضحة سالم سعد العازمي 86.33  

العصماء بنت احلارث الثانوية للبنات 

آمنة عادل أحمد العوض 67.71  
آية محمد فاضل العوض 97.47  
جنا بدر عبدالرحمن الكندري 95.07  
جنى جابر عبداهلل بوصخر 91.59  
حصة جمال بركات عبداهلل 81.35  
حصة محمد ادريس الزامل 82.87  
دالل صالح علي الهزمي 93.33  
دميا فوزي محمد الهذلول 84.64  
رئال عبدالرحمن خليفة محمد الشايجي   

86.85
رانيا جمال عبدالعزيز العثمان 92.55  
رمي علي عبدالرحمن بن حمد 93.96  
سارة خالد أحمد احلماد 87.08  
سلمى يوسف يعقوب الفرحان 76.12  
ضحى خالد عبدالكرمي الشيحة 97.38  
ضحى وليد عبدالعزيز العمار 94.14  
عواطف نواف عبدالعزيز السندى 85.39  
غالية عسكر سليمان العساكر 94.57  
غال محمد نايف العنجري 72.72  
فاطمة أحمد حبيب شكراهلل 92.05  
فاطمة محمد يوسف املزيني 78.93  
فجر أحمد فرحان النومي 81.16  
فرح جاسم دريس سلمانى 88.36  

فال بندر فهد الراشد 82.22  
لطيفة بدر محمد االنبعي 92.03  
ملى فهد عبداهلل القحطاني 87.97  
لورا حمد أحمد احلمد 80.86  
منيرة خليل محمد الرفاعي 89.65  
موضي طارق إبراهيم الشرهان 84.36  
موضي محمد صقر بورسلي 72.68  
نورة جاسم عبداهلل الهدهود 88.62  
هيا عبداهلل عبداحلميد العثمان 76.83  
هيا مشعل متعب السعيد 89.4  

الفجر اجلديد االهلية الثانوية للبنني 

أحمد صباح حمد عودة معال 83.66  
أحمد عبداهلل فالح علي ناصر 85.78  
أحمد يوسف كامل سالم محمد 85.03  
إبراهيــم زيد خلف عبداهلل الشــمري   

83.56
إبراهيم هالل ساهر مهنا اخلالدي 82.3  
أحمد فهد راضي رجا عباس 77.45  
بدر مساعد وحيد سعد مطلق 85.13  
تركــي خالد ضحــوي بــركات مقذال   

الديحاني 87.72
تركي عادل منشد جابر عابر 90.94  
ثامــر بنــدر ناصــر فالح بــن خضير   

املطيري 91.44
جاسم عواد عبداللطيف عواد 90.87  
جراح أحمد احمليمد 88.88  
حسني أحمد حريز مهاوش 80.49  
حسني فرج سرحان بدر 86.46  
حسني محمد علي فهد 83.15  
حمد صالح ساهر مهنا اخلالدي 81.08  
حمد يوسف مطرعبداهلل اجلديد 83.36  
حمود غازي حمود ســلطان املطيري   

89.64
خالد جمال راضي مرزوق سعيد الطلح   

86.98
رفاعي مجبل رفاعي صفران الرشيدي   

78.87
ســالم راشد مطلق ســعد بن خشمان   

الهاجري 85.55
سعد جديع سعد محمد املطيري 88.78  
سعد مطلق فالح مطلق علي املطيري   

91.81
سعود رائد سلوم نتوش عسكر 86.41  
سند زويد سند زويد املطيري 94.33  
شمالن علي حسن علي جابر الشمري   

89.48
صالح خالد غامن حمد السهيل 92.19  
ضاري محمد منشد جابر بريك 90.6  
طالل عارف حسن مطلق علي 83.84  
عباس إبراهيم جبار علي 79.53  
عبداللطيــف    خالــد  عبدالرحمــن 

عبدالرحمن امللحم 87.35
عبدالرحمن ســلطان مبارك ســلطان   

الهبله 77.53
عبدالعزيز خلف جاســم حمد ســاهر   

79.43
عبدالعزيز صالح رشيد مرشد الرشيدي   

85.53
عبداللطيف حمــد عبدالكرمي مال حمد   

الطيار 83.68
عبداهلل سعد فالح سعد الرشيدي 82.95  
عبــداهلل علــي أحمــد محمــود محمد   

الفيلكاوي 77.82
عبداهلل محمد بالل عيد السالم 86.82  
عبــداهلل منديل محمد منديل الفيحان   

77.14
عبداهلل يوســف محمــد صخي عذافه   

سعيد العنزي 88.33
عبدالوهاب راشد جبر لفتة موسى 91.79  
عبدالرحمــن محمد عبدالرحمن محمد   

املليكى 65.55
عبدالعزيز اســماعيل أحمد اسماعيل   

86.93
عبدالعزيز سعود راضي عواد احلسني   

87.61
عبدالعزيز مجيد محمد حسني املقصيد   

84.1
عبدالعزيز مروان حسني حسن عودة   

85.44
عبــداهلل حمود محمــد ضاحي محمد   

92.64
عبداهلل شطي صياح احلميدي 82.17  
عبداهلل عيد ايدام عوض 87.92  
عبداهلل محمد حمادي عبداهلل 97.42  
عبداهلل يوسف سالم الديحاني 76.94  
عبداحملسن حسن عويد مسافر خنجر   

88.86
عبدالهــادي محمد مخلف محمد دهش   

املطيري 90.29
عذبي جاسر ثجيل فارس عبيد 91.5  
عالء اسعد حسن العلي 92.03  
علي حمد حميد عبداهلل مرزوق 91.33  
علي راضي دهش محمد علي 66.22  
علي عايد الفي عجيل 78.9  
عمر محمد إبراهيم عبداهلل األحمد 79.99  
عمر وليــد علي هزمي مصطفي الهزمي   

64.44
عيسى عادل مرزوق مبارك العيسى 73.1  
فالح سعود مطلق فالح املطيري 67.43  
فيصل خضير الفواز 61.99  
مبارك عبداهلل فرحان 63.38  
مبارك فهد نعمة فرحان فارس 62.61  
محمد حسن علي أكبر عابدين 67.39  
محمد حمدان مطرود راشد 87.79  
محمد عادل حمد محمد الرشيدي 72.76  
محمد علي سعد زريج 66.22  
محمد كامل فرحان 63.22  
محمد مبارك حسني شاهر 83.63  
محمد ناصر فالح خصيوي الديحاني   

69.51
محمد نهار عماش نهار املطيري 76.4  
محمود أحمد مصطفى سليمان 73.67  
مشاري محمد منشد جابر بريك 67.68  
مشعل فالح حسن محمد سعيد 67.1  
مطلق عادل مطلق ســعد بن خشمان   

الهاجري 76.43
مطلق فالح سعد مهنا الرشيدي 63.56  
منصور حمد منصور محمد 79.46  
مهدي اسماعيل ثجيل حاكم 86.73  
وليد سعد محمد عجران الزعبي 88.12  
يحيى عادل أحمد محمود مهران 76.14  
يزن محمد محارب 67.22  
يعقوب حســن هارون حسن عرمش   

82.57
يوسف حسني عبداحلميد السيد أحمد   

67.34
يوســف حمدى مذكر حمــدان حمدي   

املطيري 64.23
يوسف طالل يوسف شليويح املطيري   

77.15
يوسف عادل مزعل فهد الشمري 75.61  
يوسف مبارك محمود البدر 72.36  

الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات ـ 
املشتركة 

اخالص مروان إبراهيم صليعي 88.29  
أسماء فرحان الشبعان 81.47  
اماني جمعة حلمي عبدالرحيم 85.38  
ايه مؤمن صادق محمد 93.93  
ايه مروان حمدى املصرى 85.54  
بتول خليل السلخدى 88.35  
تسنيم عامر شعار 81.46  
تغريد خالد محمد إبراهيم 93.66  
جواهر مرزوق مظلوم مرداس صنيدح   

88.61
حنان عدنان مشعان املياس 82.23  
حنــني عبدالســالم علــي عبداللطيف   

نصار 81.89
خلود منتصر أحمد عبداحلميد 89.15  
دانة أحمد السليمان 82.5  
دانة فايز أحمد اخللف 76.96  
دانة ماهر محمد أبو الروس 93.27  
دعاء محمد ديج 78.53  
دينا رامى عمر حجازي 88.15  
راوند محمد سليمان أبوتلول 90.66  
رحاب محمد حسونى 86.27  
رزان منصور ماجد احلراكي 74.33  
رغد مجدى شفيق اخلطيب 87.22  
رمي حمام حسني محمود 90.26  
رمي هالل جاسم الداود 70.17  
سلسبيل فهد هندى ماجد 74.4  
شهد اشرف يوسف محمد شحات 83.52  
شهد حسني منتصر محمد 90.78  
شوق خالد الهتيمي 84.88  
شيخة بدر مهدي ناصر 96.01  
عائشة رشيد املطلق 84.84  
عائشة فايز الهتيمي 79.61  
غصون جنم عبداهلل ياسني 84.77  
فاطمة أحمد منصور محمد 74.68  
فاطمة صالح جوده محمد 92.1  
فاطمة علي مصطفى عمور 81.68  
فجر سمير صبرى ذيب صالح 91.46  
فجر محمد عناد وكاع 85.97  
ليلى عبداهلل عبدالكرمي 90.81  
ليلى محمد قنبر 94.74  
ماريا عبدالرحمن العلي الهالل 85.21  
مرمي حمود عطية عقال 74.27  
مالك خالد مفلح العنزي 89.98  
منار عبداهلل قاطع الشوكه 77.28  
منال مصطفى جعيفص الهاشمي 88.21  
مي جنم محمد حمود 95.01  
نور أحمد سامي العراقي 95.2  
نور محمد سيد شعاع 92.35  
نورهان عزت فهمي محمد 98.1  
هاجر هادي أحمد شــويش الشــريف   

79.23
هبة طارق القزق 80.89  
هبة طنطاوى بيومي يوسف 79.6  
هيال موسى إبراهيم السليمان 81.65  

الفردوس الثانوية للبنات 

أبرار نايف احلميدي العنزي 76.32  
أريام شاعي العصيمي 80.7  
أريام طراد مريجب العنزي 71.84  
أريج هزاع نهار العنزي 93.81  
أسيل مشعل الفي الرشيدي 88.4  
أنوار ثومير عبداهلل الرشيدي 77.31  
أنوار عبداهلل محمد الرشيدي 80.2  
اريام فهد فالح الشباك 81.51  
البندري هالل سويد العنزي 77.84  
اجلازي سلطان محمد القحطاني 78.99  
اجلورى عبدالهادي مخلد املطيري 76.13  
اجلوهره عبداهلل فهد املطيري 72.62  
العنود عبدالعزيز قبالن الطشه 77.69  
أنفال عبداهلل هذال املطيري 67.19  
إميان حسن مزيد الديحاني 78.96  
إميان فهد فرحان الفضلي 90.58  
بدرية محمد اصليبى العتيبي 75.25  
بشاير محمد علي الرشيدي 75.29  
جوري سالم فرحان العنزي 67.39  
حور فهد طفيل الرشيدي 88.45  
دانة براك مبارك الرشيدي 64.34  
دانة محمد دغش املطيري 90.11  
دانة نشمي هزاع املطيري 91.89  
دالل علي ظاهر الرشيدي 95.5  
دالل فهد زعل العنزي 71.86  
دالل مرزوق مبارك العدواني 79.05  
دالل مشعل حمود الضفيري 77  
دليل أحمد براك الرشيدي 78.9  
رتاج عبدالرحمن سعود الرشيدي 87.05  
رتاج وليد عايد املطيري 91.42  
رغد علي راشد العرادة الرشيدي 77.09  
رغد غنام عايد املطيري 83.03  
رهف أحمد حسني الرشيدي 80.94  
روان ماجد مرشد الرشيدي 82.25  
رمي ثامر عبدالرحمن اخلالدي 89.93  
رمي شافي هاشل العجمي 77.87  
رمي محمد رحيم املطيري 88.18  
رمي نابي سعد الرشيدي 91.58  
رمي هادي خضير الرشيدي 72.05  
رمياس عبداهلل سعود املطيري 97.45  
سارا سلطان صالح الديحاني 89.21  
سارة سعود محمد الشمري 92.96  
سارة محمد كامل اخلالدي 66.41  
سعاد شريان سعد البصمان 92.2  
شذى حمد فاضل جابر 86.91  
شهد بدر علي العتيبي 88.08  
شهد خالد سالم الشختلي 75.24  
شهد سلمان مطلق العنزي 82.93  
شهد عبدالعزيز سعود الرشيدي 83.55  
شهد محمد فالح العتيبي 96.01  
شوق خالد عبدالعزيز احلربي 82.98  
شيخة محمد سعد الزعبي 80.4  
طيف عالي عبداهلل الرشيدي 68.76  
عائشة قفيدي ارشيد الكعمي 83.86  
عائشة مشعل عبداهلل الدوخي 86.56  
عالية عبيد ناصر املطيري 82  
عالية مشعل علي السبيعي 86.15  
عايشة سعد ناصر املطيري 78.57  
عايشة محمد عبدالرحمن العتيبي 91.58  
غالية بدر محمد الظفيري 83.31  
غالية بدر ناصر املطيري 89.45  
غالية صالح حمدان العازمي 85.74  
غالية فهد حسن سوارج الرشيدي 76.16  
غدير متعب محمد الرشيدي 75.12  
غدير محمد علي الشريكه 71.44  
غصون منصور هابس املطيري 83.12  
فاطمة طرفي ثامر الشمري 84.85  
فاطمة هزاع سارى العنزي 79.87  
فجر محمد عواد العنزي 67.49  
فضيه رشيد حنيان الرشيدي 88.58  
فوز فواز ضيف الدملاني 74.74  
مرمي سديرى عقاب الشمري 68.2  
مرمي سعد دابس الرشيدي 71.5  
مرمي سليمان علي الكندري 65.13  
مرمي محمد فالح الشريجه 75.76  
مرمي مرضي مبارك العازمي 76.5  
مزون نداء ساري املطيري 82.32  
منار حزمى ملفي العازمي 71.67  
منار محمد اصليبى العتيبي 69.74  
منيرة جاسم محمد الرشيدي 85.75  

منيرة رشيد فالح املويزري الرشيدي   
79.83

ندى أحمد فليح دهيمان 84.81  
نوال عبداهلل ملهاب الرشيدي 73.84  
نوال نايف دابس الرشيدي 82.11  
نورة جاسم محمد املسيلم 72.96  
نورة عصام عيد الرشيدي 67.99  
نوف ناصر فالح الهاجري 72.16  
نوير نواف مبارك الرشيدي 74.61  
هاجر سالم عطية بريك 71.1  
هاجر عوض نايف العتيبي 85.96  
هديل عبدالعزيز محمد احلقان العازمي   

90.92
هديل وليد عزيز الرشيدي 75.31  
هند عمر بعيجان العتيبي 75.3  
هيا بركة حمد الرشيدي 87.69  
وجد مرزوق عبداهلل معجب 92.04  
وصايف نواف مبارك النصافي 76.12  
وضحة محمد عيفان املطرفي 86.59  

الفروانيه الثانوية للبنات 

أريام عيسى حمود البغيلي الرشيدي   
84.47

أسماء صباح مبروك املطيري 83.21  
أنوار خالد حمود العدواني 74.86  
أوضاح مساعد سعد املرشاد 88.61  
بتله سلمان سعد املرشاد 82  
بدور طالل زيد البصمان 89.16  
بدور محمد داود املنفى 87.32  
بشاير فايز عبداهلل العيفان 88.53  
تسنيم محمد كمال شوشه 96.74  
جوري أحمد فهد الديحاني 80.19  
حصة مبارك حضيرم الرشيدي 81.06  
دانة خلدون أحمد القاسم 95.36  
دانة عيســى حمود البغيلى الرشيدي   

79.92
دانة هادي مليح الرشيدي 88.09  
دنيا السيد هاشم املصري 99.23  
دينا سالم عوض البغيلي 75.34  
رحمة محمد حلمي عوض 96.37  
رغد عادل باتل الفارس املعصب 86.84  
رنا إبراهيم عبدالعليم خليل 84.84  
رهف محمد عبداحلميد درويش 84.88  
روان إبراهيم عبدالعليم خليل 91.77  
روان خالد مفلح املرشاد 87.68  
رويدا رضا إبراهيم عبدالكرمي 95.96  
رمي مصطفــى إبراهيــم عبدالرحمــن   

البهوتى 92.11
سارا حاضر مطلق البغيلي الرشيدي   

75.58
سارة أحمد الفي املطيري 97.77  
سارة بندر عبدي اجلسار 76.68  
سارة حامد خالد الرشيدي 90.65  
سارة سالم مسلم صقر النصافي 95.25  
سارة عبداهلل فهد احلمد 84.14  
شمه محمد مطلق الرشيدي 88.95  
شهد محمد إبراهيم السيد أحمد 97.77  
صابرين عبدالقادر محمد افرح 77.7  
صفا رافت سعيد السيد مصطفى 94.53  
ضحى عبدالناصر اسماعيل أحمد 85.6  
ضوى عدنان محمد القحطاني 84.68  
عالية أحمد سند الرشيدي 87.14  
غال منصور فالح اخلرينج 73.24  
فاطمة أحمد مناور الثومير 91.57  
فاطمة علي مفلح زيد اجلبر 81.42  
فاطمة محمد السيد عبدالعزيز احلالج   

98.39
فاطمة محمد سعود املطيري 86.86  
فاطمة وليد سعود املعصب 76.1  
فجر ناصر براك الرشيدي 83.69  
فرح يوسف الشحات علي الزفرى 98.96  
مرمي أحمد هاني عنتر حسن 96.84  
مرمي شريف كامل محمد 97.84  
مرمي فهد رميح املويزري 89.31  
مرمي محمد أحمد شــوقي أحمد عريبه   

98.86
منة اهلل رافت سعيد السيد 93.79  
منيرة عبدالرحمن عنيزان الرشــيدي   

94.93
منيرة مساعد عبداحملسن العيد 83.2  
موضي مشعل بدر الدويش 95.46  
مي سعد علي الرشيدي 92.56  
نادية سعد مزيد املطيري 94.9  
ندى حســام الدين محمــد عبدالرحيم   

94.31
نورة بدر صقر اجلمهور 90.65  
نورة عوض عبداهلل العرادة 89.19  
نورة فالح محمد العدواني 85.08  
نورة مجبل فالح خنفور الرشيدي 87.14  
هاجر طالل سعد العازمي 94.65  
هاجر محمد مطلق الدغباسى 84.3  
هنوف عمار مصلح الرشيدي 95.85  
هيبت اهلل امين أحمد محمد الصواف   

87.45
وحش راشد عايض الثومير 92.37  
يارا امين حامد صابر احلصري 99.1  

الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات 

أروى بطيحان قريان املطيري 88.14  
أريج هباس حسن العتيبي 74.7  
أسماء خالد ياسني العبداجلادر 70.61  
أسماء فهد مسفر احليان 74.67  
أسماء متعب مبارك الراجحي 79.32  
آمار عبداهلل علي التويس 64.31  
أوراد مبارك مشوط العجمي 85.19  
اريام يوسف محمد املطيري 73.4  
البندري فايز مطر املطيري 87.73  
بدرية مشاري معتق الديحاني 74.01  
بدور مبارك عوض الركله 95.79  
جود أحمد علي الصانع 81.97  
جود نواف غازي املطيري 79.17  
دانة بطي عواض الرشيدي 81.93  
دانة سلمان رجب الدالمه 76.6  
دانة عيد مفلح اجلسار 66.28  
دانية راشد مناحي العجمي 78.94  
دالل فهد بطحى املطيري 78.55  
دالل ناصر علي عبداحلي 90.06  
دميا ناصر سعد املطيري 79.89  
رحب بدر جاسم الصالح العبداهلل 94.86  
رغد حمد محمد رزيق 88.12  
رهف خالد محمد املطيري 86.25  
ريان بدر عبيد العصيمي 72.4  
ريتاج ناصر عليثه العتيبي 90.44  
رمي زبن مناور املطيري 60.5  
رمي محمد عبداحملسن العدواني 92.66  
زهراء عادل حسني البلوشي 92.61  
زهراء هاني أحمد احلداد 61.67  
سارة أحمد فرحان العنزي 89.6  
سارة خالد يوسف البشير 76.79  
سارة محمد جزا الديحاني 90.34  
سارة نصار شنار البخيت 92.49  
سلمى جابر هايف العتيبي 86.96  
سلوى ماثل فهد الديحاني 67.17  
شهد صنيتان صالح املطيري 92.53  
شهد عبداهلل شريد املطيري 88.12  

شيماء ناهى محمد النومسي 94.85  
صبا بدر سعيد العتيبي 75.5  
ضحى عزيز مطلق الهدبه 74.41  
طيبة أنور ناصر العدواني 87.11  
عائشة صالح محمد العمير 68.83  
عائشة محمد فالح الديحاني 92.53  
عائشة محمود مشعان العنزي 82.2  
عالية ثامر ســعد الســويط الظفيري   

88.35
عبير جمال صالح الرشيدي 86.63  
عواطف مشعل نايف العتيبي 90.44  
غدير طالل عياد الرشيدي 88.38  
غزل زيد فرج الديحاني 81.54  
غزل فرج بالل فرج 77.85  
غزالن محمد فهد املطيري 71.14  
غال بندر سلطان املطيرات 73.2  
غال فهد عبداهلل العتيبي 75.07  
غال محمد شهاب ثامر 61.43  
غال ناصر برجس الشمري 80.75  
غيداء بدر حسوني الشمري 87.83  
فاطمة خالد شريدة الشريدة 71.99  
فاطمة عبدالعزيز صالح املطيري 67.08  
فاطمة ماجد عفتان املطيري 92.21  
فاطمة محمد عرهان العجمي 74  
فجر انور يوسف البراهيم 83.87  
فجر عيد شاهر البغيلي 96.32  
فجر غامن خلف صلبوخ 80.93  
فجر فيصل مرزوق الشــريع العازمي   

90.2
فرح فيحان خليفة زايد 89.61  
فريــدة أســامة عبدالرحمــن غفــران   

عبدالرحمن 80.83
جلني محمد هاني اجلميعي 81.46  
لطيفة علي سرور املطيري 74.37  
لولوة عبداهلل علي االنصاري 84.15  
مرمي راشد جابر العجمي 90.87  
مرمي صنت دوخى املطيري 77.62  
مرمي عادل عجنان العازمي 83.73  
مرمي عبدالرحمن حسن العتيبي 90.92  
مرمي عماد أحمد الكندري 97.78  
مرمي فالح مانع الهدبه 76.25  
مشاعل محمد سهو اخلالدي 90.85  
مشاعل محمد فايز البغيلي 86.91  
مها خالد محمد الهوالن 75.76  
نور جمال أحمد احلالوه 70.08  
نور محمد فالح العطيفة 84.39  
نورة فهيد سعود شغبان العجمي 71.2  
نورة جزاء ظيف اهلل املطيري 79.31  
نوف بدر ناصر املطيري 80.18  
نوف راشد سعد املطيري 74.06  
هاجر عباس ملفي املطيري 85.29  
هاجر عبيد حمود املطيري 69.97  
هديل سعود خليفة زايد 94.03  
هنوف سلمان عذافه الشمري 74.12  
وسم علي مرزوق مبارك جديع شيتان   

67.7
وضحة مشــاري عبدالهادي املطيري   

98.57

القبس االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد ناصر شنتيائي 85.9  
أحمد نواف أحمد الغيص 68.46  
إبراهيم بشار أمني مسامح 76.53  
إبراهيم عبداملهدي محمود الصالح 79.17  
إبراهيم عماد الرفاعي 76.26  
أحمد عبدالرزاق اجلبان 84.02  
اسماعيل زكي السراحني 73.72  
اياس خليل محمود 66.16  
باســل نشــأت صدقى محمود العبيد   

69.09
بافلى صبري كامل حبيب 65.76  
بدر بسام هاشم الرياحى 65.69  
حامت متيم حامت حسني 83.75  
حسام أحمد الغزاوي 70.88  
حسني حسام احملاميد 79.19  
خالد عبدالعزيز عيد املرجتى 76.46  
خالد محمد الرفاعي 74.32  
زكي خضر زكي احلداد 67.83  
زياد امين رمضان عبداحلليم 69.31  
سلمان دوحان عبيد طهيمير 85.83  
ظاهر محمد طاها 86.04  
عبدالرحمن هشام إبراهيم النصر 79.2  
عبداهلل فهد عبداهلل الرشيدي 74.23  
عبداهلل سعيد محمود العمر 81.91  
عبداهلل فهد سالم الشويع 73.59  
عبداهلل محمد محمود اجلالب 73.15  
عبداهلل محمود حكواتى 66.81  
علي يوسف عزيز ظاهر 70.57  
عمر موسى ابازيد 76.54  
عمر موسى شمس الدين حسني 69.93  
فادى الياس يوسف عربش 81.97  
محمد اخلضر دلو 77.8  
محمد ايهاب محمد محمود ورده 78.54  
محمد بديع حسن عاشور 80.77  
محمد جابر محمد اكبر 78.9  
محمد رافت جنده 69.69  
محمد عامر محمد سليم هودلى 72.61  
محمد مبارك خالد العازمي 68.87  
محمد مجدى حسن طه محمد 63.45  
محمد نبيل فراس اخلراط 73.42  
محمد هشام بسطويس الفرماوى 78.86  
محمود إبراهيم شبلي 69.49  
محمود زيد عقلة 68.14  
مصطفى جميل البيطار 63.26  
مصطفى محمد مصطفى عيتاوي 77.6  
مهدي إبراهيم بدرالدين 57.09  
مينا صالح ناجي عطااهلل 65.92  
ناصر بدر ناصر األحمد 78.45  
نبيــل عمادالديــن عبدالتــواب محمد   

عطية 83.63
يوسف بالل محمد عبدالنبي 70.33  
يوسف رضا أحمد حافظ محمد 78.86  
يوسف زاهر احلمادي 67.48  
يوسف هاشم حسن االستاذ 72.77  

القرطبي الثانوية للبنني 

إبراهيم حسني حمود الشمري 88.07  
إبراهيم سيف عاصي امليع 91.6  
أحمد زبار نهار العتيبي 84.84  
بدر فيحان سعران فيحان 85.15  
براك مشعل مبارك العازمي 93.34  
تركي صقر عبدالرزاق عباس العنزي   

89.2
حمد بدر قبيل العنزي 87.63  
حمد محمد فالح العازمي 88.45  
خالد حمود حزام الدوسري 88.36  
خالد ذياب فراج اجلويسرى 90.38  
خالد محمد سعد العنزي 95.36  
راشد حمد راشد الهيلع 91.14  
راشد حمود سعود العازمي 91.12  
راشد مفلح محمد الهيلع 91.56  
سعود سالم منصور العازمي 91.37  
سعود عثمان عبدالرزاق العنزي 93.03  
سلطان عبدالعزيز ساير املطيري 88.71  
سلمان محمد عليان العنزي 90.18  

صقر مبارك عبدالرزاق العنزي 93.99  
ضاحي علي محمد الضاحي 92.81  
عبدالرحمن ساير سعد العازمي 88.77  
عبدالسالم صنت مخرب املطيري 93.67  
عبدالعزيز عيد سعد العازمي 87.82  
عبدالعزيز نواف سعد العتيبي 94.36  
عبداهلل خالد عبدالرحمن اجلمعة 91.04  
عبداهلل فالح ناصر الدوسري 94.43  
عبداهلل ناصر صالح العازمي 88.99  
عبدالهادي طلق هادي شميالن العازمي   

90.2
عبدالرحمــن صالح مــرزوق العازمي   

89.79
عبدالعزيز سعود مبارك العازمي 87.35  
عبداهلل طالل مروي العازمي 94  
عبداهلل عبدالعزيز ســعود بن جامع   

75.59
عبيد نايف سعد العازمي 84.6  
علي مشعل زايد العازمي 91.19  
علي يوسف الفي العازمي 89.98  
عمر حامد سعود العازمي 89.41  
عمر دخيل مفلح العازمي 91.34  
عيسى صالح ارشيد العازمي 88.94  
عيسى عادل عبدالعزيز العطار 83.27  
فارس محمد فهيد الهاجري 91.98  
مبارك نواف مبارك ضرباح 90.99  
محمد سالم فارس احلطاب 89.47  
محمد سيف يوسف الشمري 87.06  
محمد عيد سابج العازمي 93.25  
مساعد علي ضيف اهلل املطيري 89.67  
مشعان محمد مشعان رجا مشعان 91.69  
مشعل بدر محمد العجمي 86.52  
ممدوح صالح عليان العنزي 85.68  
ناصر فالح سعد العازمي 88.13  
هادي عبدالعزيز هادي العازمي 91.81  
يوسف زيد عويد العازمي 90.54  
يوسف محمد طامي السويلم العازمي   

90.42

الكندي الثانوية للبنني 

أحمد حمود معيض العتيبي 88.76  
أسامة صالح سيار العنزي 88.44  
أواب تركي احلميدي العتيبي 91.15  
الراوى بدر محمد العنزي 82.69  
باتل عبداهلل باتل العجمي 86.47  
جابر فريح ضاحي العجاجي الفضلي   

89.2
جابر محمد عايض الهاجري 88.09  
جراح مسلم جعيدان العنزي 92.17  
حمد فريح ضاحي العجاجي الفضلي   

89.33
حمود ناصر عايض العتيبي 95.23  
خالد صالح ذعار العتيبي 91.12  
خالد محمد غازي العتيبي 91.08  
خالد مفرج راجح القحطاني 85.25  
دليهى فارس معجب الهاجري 86.4  
راجح بدر نهار شنوف الهاجري 96.75  
راشد إبراهيم راشد الطراد 81.86  
راشد يوسف راشد اخلشم 87.62  
سالم محمود حسني العنزي 86.31  
سعد ظافر عبداهلل العجمي 85.19  
سعد فارس مطر العتيبي 89.36  
سعد فايز فالح العجمي 89.52  
سلطان خالد حسني املطيري 85.58  
سلمان يوسف هجاج العازمي 92.14  
سيف عبداهلل محمد املهري 88.48  
طالل علي طامي العازمي 78.99  
عبدالرحمن أحمد عبداهلل العازمي 89.06  
عبدالرحمن خالد عوض املطيري 90.54  
عبداهلل اوس عبداهلل الرومي 90.14  
عبداهلل عبيد دهيسان العتيبي 86.19  
عبداهلل فيصل صنت العتيبي 86.47  
عبداهلل منصور فالح الهاجري 88.74  
علي أمين غريب محمد عبدالسالم 85.55  
عمــر عبدالعزيز فالح ماضي العازمي   

91.55
عمر فايز خلف العتيبي 89.72  
عياد سلطان ضحوي املطيري 93.5  
فارس رايد عجاب شمروخ عجاب 91.84  
فايز فيصل غازي العتيبي 90.27  
فرج أحمد فرج أبو الهويا املطيري 87.55  
فهد منصور فهد العتيبي 77.4  
محمد إبراهيم راشد الطراد 83.96  
محمد عبداهلل صنت العتيبي 90.91  
محمد عبداهلل ضيدان سابق 93.22  
محمد عبداهلل فهد الزعبي 88.1  
محمد عبداهلل سعود العازمي 86.99  
محمد ناصر محمد العصفور الهاجري   

86.24
مشعل أحمد محسن العنزي 90.23  
معاذ مشعل خليف أبوعدل 90.91  
نافع محمد نافع العدواني 85.59  

الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنات ـ 
املشتركة 

أسيل عبداهلل نواف رشيدي 61.7  
آالء حسن عبيد جماله 75.55  
آالء لؤي محمد سليم رضوان 85.46  
أميرة جهاد محمد عماوي 75.22  
أنفال خليل الشمالن 71.2  
أوراد شمالن ياسني احلواج 74.92  
آيات ناصر عقاب حسني 80.62  
ابتهاج كامل عناد علي 82.84  
أبرار عمران الغزاوى 90.31  
استبرق أحمد مطر طارش 76.81  
أسماء حسني حريفش جابر 77.48  
اكرام سلطان كاظم كرمي 73.44  
البتول موسى محمد علي حماد 96.5  
الشيماء ابو بكر تركي محمد االمني 89.3  
أميرة عاصم بريغش 69.01  
إميان السيد سعيد شعبان حميدة 84.36  
ايه إبراهيم فاروق راتب 87.56  
ايه توفيق ضالعى 73.32  
بتول وحيد ماضي حمزة 78.67  
بسنت رشدى عبدالكرمي السرسى 72.21  
تسنيم عادل زهران محمود 85.14  
جمانة علي حسن املشهود 69.79  
جوري يعقوب يوسف فرس 85.11  
حنني خالد محمد إبراهيم 93.86  
حوراء مبارك سالم سيف 79.95  
خديجة محمد عبداهلل سفاح 83.46  
دانة علي عبداهلل راهى 97.52  
دانة نواف إبراهيم الراشد 67.88  
دانيه رائد عبدالعزيز الدبه 88.64  
دالل حسن عبيد جماله 74.66  
دالل علي عبداهلل راهى 95.07  
دينا وليد سمير سيد محمد 77.49  
رؤى خالد أحمد يوسف محمد 70.75  
رؤى سامح فوزي سالمة 91.18  
رغد وليد خلف طحيبيل 66.37  
رهف عمر خالد عبداهلل 79.78  
روان ثامر بادع حنون 89.37  
ريان خالد عودة شافي موسى 70.2  
رمي عطية عيد عبداهلل 76.78  
رمي ياسر ونان اخلالدي 81.26  

سارة أحمد عبدالرازق قاسم 73.69  
سارة سعود بدر الضفيري 80.87  
سجى محمد املديد 85.36  
سالم أحمد خليل 81.12  
سلســبيل عزالدين محمــد نور الدين   

عبدالرحمن 87.85
ســلمى أحمــد الدســوقى عبداحلميد   

عنيو 79.96
سندس ربيع محمد إبراهيم 80.75  
ســومه صالح عبدالعظيــم عبدالقادر   

74.97
شاديه نايف فرحان مبارك 76.73  
شهد صبري فهد عبداهلل 69.8  
شهد صالح محمد عبدالغفار 92.2  
شهد محمد إبراهيم عبدالغني 84.73  
شهد هاني أحمد الزبده 79.06  
شيخة محمد ناصر محمد 82.12  
عهد مرهش هالل العنزي 83.45  
غال محمود عبيد العنزي 77.13  
فاطمة خالد علي أحمد محمد 88.27  
فاطمة محمد فالح فرحان 78.58  
فرح عامر خالد العنزي 86.13  
فضيله عالوى نايف كزار 90.34  
فنر عادل تركي عبيد 75.14  
فوز محمد عبداهلل عبدالوهاب 66.7  
جلني هشام سمير العطار 77.63  
ماريان ممدوح رجائى سمعان 95.16  
مراحب محمد جاسر خليف 81.02  
مرمي أحمد أبو السعود امبابى 74.56  
مرمي محمود أحمد صرخوه 68.04  
مصاحله باالباغان غوماندير 88.87  
منار أحمد فهمي إبراهيم 93.87  
منةاهلل محمد عبدالعزيز أحمد إبراهيم   

74.8
منيرة عاصم بريغش 79.18  
نــور الهدى اميــن محمد عبدالســالم   

أحمد 96.37
نور عامر عوض محمدين 83.05  
نوران فريد سعد فريد محمد 98.55  
نورة سعود بدر الضفيري 70.38  
نورة صالح حسني شاهر 97.25  
نورهان أحمد حلمي عبداهلل 82  
هبة أشرف محمد محمد عبداملجيد 89.09  
هدى مصطفى أحمد عبدالغفار 85.96  
وعد امين فاروق راتب اسعيد 86.4  
مينى أحمد حسني البصيلى 99.13  

الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

أحمد فهد يوسف رجب املعيوف 68.39  
أحمد كرمي عطب 69.59  
ادهم محمد جمال علي محمود 89.39  
اشهد شادي اسماعيل علي الكدن 66.56  
ايهاب نصر عجايبي نصر اهلل 82.65  
بدر فهد سالم اخلشمان 67.03  
بوال كرمي مكرم وهبة 80.52  
جابر أحمد مطر بادي 75.65  
حسن راجح محسن عبداهلل 92.12  
حسن محمدحســن عبدالرحيم محمد   

66.09
خالــد غامن ابو العنني غامن أبو العنني   

76.26
سالم فهد سالم اخلشمان 70.11  
صالح علي موسى االسعد 76.72  
عامر نهاد عبداحلليم عبيد 80.43  
عبدالعزيز حسني برجس 80.58  
عبدالعزيــز طالل صالــح علي صالح   

حسني الطراروه 69.7
عبداهلل بدر رشود عبدالعزيز الرشود   

78.09
عبدالرحمن أحمــد مرزوق زكي حامد   

70.48
عبدالرحمن محمود حامت نايفه 84.53  
عبداهلل محمد عبدالــرازق عبداملجيد   

محمد 76.72
عبداهلل مرزوق سعود سعيد املطيري   

65.23
عبداملجيــد حســني عبداملجيــد غلوم   

دشتى 79.39
علي أحمد عبداهلل القطامي 82.33  
علي اسعد زويد احلجاج 90.19  
علي عبداهلل محمد حسني جمعة 68.13  
علي مبارك خلف فارس املطيري 85.7  
علــي مصطفــى ســعود أحمدعبداهلل   

السلمان بوحسن 74.88
عمر عبداهلل 81.95  
عمر مجدى علي عبداللطيف 65.28  
عمرو خالد يوسف حامد اخلياط 88.64  
عمرو مجدى علي عبداللطيف 68.94  
عيسى جاسم عيسى إبراهيم احلافظ   

86.7
فهد محمد عواد حسني 73.33  
محمد أحمد محمد العنزي 79.49  
محمد اسعد عبداملالك محمد احلصرى   

75.65
محمد اياد شحادة نصر اهلل 79.18  
محمد جميل عبدالعنزي 75.53  
محمد خالد حمدان سطوحى عمرو 87.5  
محمد خلف عويد صلبوخ 88.08  
محمد سعيد محمود محمد مسدى 81.27  
محمد عصام محمد سعيد القدومى 65.15  
محمد فايد فوزي خليل 72.57  
محمد فالح صكبان غازي 79.33  
محمد الفي عبداهلل العدواني 68.86  
محمد مطلق هالل باهي 87.18  
محمد نصراهلل السيد محمد 78.86  
مشعل خلف شريف خلف 69.49  
مناف منصور خضر 86.21  
مينا جالل معوض إبراهيم يوسف 87.95  
ناصر سالم علي حسني الوهيب 82.34  
وائل أشرف محمد سراج 82.19  
وسيم اياد شوكت عثمان 72.84  
يحيى ايهــاب إبراهيم يوســف محمد   

87.69
يوسف إبراهيم شحاته علي عبدالرحمن   

82.14
يوسف أسامة عبدالرحمن الديب 85.82  
يوسف كرمي جبر مطر 85.07  
يوسف محمد حسن عمر 82.55  
يوسف محمد رفعت عبده الردينى 78.12  
يوسف محمد نادر مسعود الشمري 79.7  
يوسف مقبل عزت بشاى 92.71  

الكويت النموذجية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد رشيد عبيد العازمي 72.17  
أحمد سعد سعدون العازمي 76.4  
أحمد سلمان سعد العازمي 77.81  
أحمد عبداهلل الفي العازمي 69.87  
أحمد محمد عيد العازمي 63.36  
إبراهيم خلف سالم العازمي 60.81  
إبراهيم عادل محمد احلضيري العازمي   

77.42
إبراهيم محمد حمد الهاجري 74.69  
أحمد مشعل مبارك العازمي 76.28  
الوليد خالد شامان املطيري 74.26  

انطونى سركيس احلامض 89.7  
بدر أحمد راشد العازمي 75.99  
بدر خالد سالم العازمي 68.48  
بدر عبداهلل فهد امللعبى 82.11  
بدر فالح محمد العازمي 71.37  
بدر محمد فهاد الدوسري 63.75  
براك بدر خالد الصواغ 71.76  
براك ناصر براك البريكى 69.4  
بشار فايز عبيد العازمي 81.05  
بندر أحمد مصبح العازمي 66.7  
بندر اسماعيل مفلح العازمي 83.98  
تركي أحمد عبداهلل أحمد الزايد 83.37  
تركي علي دعيج العتيبي 86.25  
جاسم أحمد محمد الفراج 70.14  
جاسم سالم مشعاب سحلول 62.05  
جمعان أحمد جمعان املرزوق 68.18  
حسن عبداهلل عيسى مال اهلل 71.61  
حمد بدر مفلح العازمي 62.23  
حمد حامد حمد العازمي 65.56  
حمد خالد محمد العازمي 85.73  
حمد صالح خالد العازمي 70  
حمد محمد جعفر الصفار 78.71  
حمود طالل حمود العازمي 84.57  
حمود مزعل هزاع املطيري 71.56  
خالد حمدي حجي العازمي 80.12  
خالد راشد خليفة الشحومى 75.8  
خالد سيف جهز املطيري 65.58  
خالد عبداهلل محمد العازمي 67.62  
خالد علي خالد العازمي 74.81  
خالد محمد سعد العازمي 80.19  
خالد وليد جهاد العازمي 66.79  
خليفة فايز خليفة العازمي 82.47  
راشد مطلق عواد االزمع 69.25  
رجا علي رجا العازمي 63.9  
سالم بدر سالم العازمي 64.7  
سالم راشد سالم الصواغ العازمي 68.09  
سالم سلمان سعد احلضيري 68.15  
سالم مبارك جابر عبد74.22  
سالم محمد سالم امليع 71.91  
سالم مشاري نافل احلضيري 74.02  
سالم ناصر سالم العازمي 84.55  
ساير بدر حابس املطيري 76.44  
سرحان مبارك سرحان العنزي 72.93  
سعد ثامر محمد ضبيب العازمي 76.24  
سعد حامد سعد العازمي 77.13  
سعد خالد سعد العازمي 63.01  
سعد سعود دليم العازمي 66.78  
سعد عادل سعد العازمي 68.19  
سعد مجبل سعد العازمي 76.83  
سعد ناصر سعد العازمي 75.53  
سعد ناصر سعود العازمي 74.87  
سعد هادي محمد عبدالهادي الدوسري   

79.74
سعود بدر سعود العازمي 87.28  
سعود الفي ذياب العازمي 73.62  
سعود محمد حجي العازمي 81.88  
سعود ناصر سعود العازمي 67.2  
سلطان عالي نزال العازمي 76.7  
سلطان فرج مبارك العازمي 70.43  
سلمان بدر سلمان العازمي 72.1  
سلمان زيد سالم العازمي 80.25  
سيف أحمد سيف العازمي 71.63  
سيف حجي سيف العازمي 75.82  
صالح حمد خلف العازمي 72.23  
صالح خالد صالح الوسمي 84.35  
صالح شنان صالح العازمي 72.2  
ضاري سعود محمد العازمي 76.35  
ضاري نايف سعد النامي 75.5  
طالل بدر كامل الرشيدي 73.54  
طالل علي غازي العازمي 65.68  
طالل فهد مبارك احلوطى 76.48  
عامر فالح مسلم العازمي 78.53  
عامر مطلق محمد الكفيدي 80.39  
عبدالرحمن حامد فالح العازمي 89.35  
عبدالرحمن خالد جديع العازمي 84.5  
عبدالرحمن سعد صباح العصفور 66.13  
عبدالرحمن ناصر راشد العازمي 80.79  
عبدالعزيز أحمد فارس العازمي 81.79  
عبدالعزيز بسام عبداهلل العازمي 71.98  
عبدالعزيز حسن الفي العازمي 63.34  
عبدالعزيز خالد فالح العازمي 64.96  
عبدالعزيــز خالد مبرك ســعود مبرك   

العازمي 68.99
عبدالعزيز سعدون أحمد العوسي 68.98  
عبدالعزيز عيد عبيد العازمي 63.59  
عبدالعزيز كمال رجعان العازمي 73.14  
عبدالعزيــز محمــد عايــض خشــمان   

العازمي 82.26
عبداهلل أحمد محمد الشريع 84.28  
عبداهلل بدر دغيم العازمي 76.29  
عبداهلل جمال عيد العازمي 77.16  
عبداهلل حمود مناحي الدماك 71.91  
عبداهلل صقر عداس العازمي 69.66  
عبداهلل فهد مسعد الرشيدي 92.3  
عبداهلل فهد وسمي العازمي 87.78  
عبداهلل مبارك عبداهلل حمود 71.12  
عبداهلل محمد صالح العازمي 85.42  
عبداهلل محمد مصبح العازمي 85.47  
عبداهلل مشعل مطلق العازمي 84.94  
عبــداهلل ناصــر عبــداهلل بوضريس   

العازمي 76.76
عبداهلل نافل الفي الكريباني 69.13  
عبداهلل نايف سعد احلضيري 85.12  
عبداهلل يوسف محمد اخلميلى 63.15  
عبدالهادي بندر محمد الهزاني 81.69  
عبدالهادي سعد هادي العجمي 87.71  
عبدالرحمــن مبــارك عبــداهلل جــري   

العجمي 86.65
عبدالعزيز جمال ناصر العتيبي 69.62  
عبدالعزيز هزاع هايف العازمي 70.92  
عبداهلل أحمد ابداح العازمي 71.76  
عبداهلل أحمد مرمس احلضيري 78.19  
عبداهلل بادي وناس سالم 78.56  
عبداهلل حمد محمد الكندري 83.79  
عبداهلل صقر عبدالكرمي الشطي 92.4  
عبداهلل عادل مجبل العازمي 83.67  
عبداهلل علي سالم اخلتالن 88.33  
عبداهلل محمد مشعل العازمي 89.18  
عبداهلل نايف عبداهلل العازمي 72.11  
عبيد فهد عبدالعزيز السعران 84.43  
عدنان بدر مطر عودة 85.87  
علي براك محمد العازمي 75.99  
علي خالد عبداهلل العازمي 83.85  
علي سعد علي العازمي 83.43  
علي طلق فالح العازمي 83.36  
عمار جاسم عبدالوهاب النجار 92.47  
عمار صباح مطلق بن مطلق 77.58  
عمر حمد راشد العازمي 94.37  
عمر سالم مبارك اخلتالن 84.94  
عمر سعد علي نويعم العازمي 84.66  
عمر سلمان عبدالهادي العنزي 88.98  
عمر عبداهلل غايب العازمي 72.34  
عمر عبدالعزيز سعود الرميضى 65.41  
عمر الفي محمد العازمي 84.89  
عمر محمد حامد العازمي 81.61  
عواد مرزوق سعد الغريب 73.69  
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عيد أنور عيد العازمي 86.15  
عيد جمال عيد العازمي 78.61  
عيد مفلح عايد العازمي 76.9  
عيسى أحمد عايض العازمي 81.7  
عيسى محمد سمران العازمي 88.64  
غامن مسفر علي امليع 78.88  
فالح سعد فالح مبارك العازمي 87.12  
فالح فهد حمود العازمي 79.11  
فهد أحمد فهيد العازمي 75.54  
فهد سامي سعد العازمي 80.3  
فهد طالل فهد امللعبى 88.22  
فهد عبداهلل معيوف الفردان 76.16  
فهد فيحان مقذل العازمي 76.88  
فهد محمد عنيبر العازمي 86.43  
فهد ناصر سالم العازمي 85.32  
فهد ناصر محمد العجمي 85.26  
فهيد الفي فهيد العازمي 71.8  
فواز خالد مناور حمود احلجيالن 86.6  
فواز عادل سماح الرشيدي 85.68  
فواز مهنا سلمان العدواني 77.97  
فواز ناصر جاسم الشمري 84.51  
فيصل حمود راضي العليوي العازمي   

87.2
فيصل مرداس رسام العتيبي 79.53  
مبارك بدر عيد العازمي 79.68  
مبارك عبداهلل مبارك العازمي 88.62  
مبارك علي محمد احلشان 68.42  
مبارك ماجد مبارك العازمي 85.62  
مجبل مساعد مقبل العازمي 86.44  
محمد أحمد عبداهلل البواردي 81.65  
محمد أحمد فالح اخلميلى 65.73  
محمد ارشيد فالح العازمي 91.12  
محمد جابر محمد العازمي 70.46  
محمد جاسم محمد العازمي 83.42  
محمد حامد مطلق الصواغ 71.03  
محمد حمد ماضي الهاجري 87.05  
محمد خالد جابر عفات 86.24  
محمد خالد مطلق العازمي 82.05  
محمد خليفة اشخير العازمي 78.08  
محمد ذيب طالب الهاجري 85.25  
محمد زعل مطلب العازمي 83.59  
محمد سالم سعود العازمي 74.13  
محمد سعود عبدالعزيز غلوم 80.62  
محمد صالح عيد العليوى 83.1  
محمد عايد خلف العازمي 91.6  
محمــد عبدالعزيز عطــا اهلل الفريش   

88.35
محمد علي بعيجان السبيعي 86.46  
محمد علي راشد العازمي 89.2  
محمد علي فهاد العازمي 87.53  
محمد عواد علي ماجد 69.81  
محمد فالح حبالن العازمي 80.04  
محمد فالح عبداهلل العازمي 87.73  
محمد فيصل ملفي الهرير 84.17  
محمد مبارك محمد املطيري 80.69  
محمد مساعد حمد الرشيدي 85.26  
محمد مشعل مجبل العازمي 83.12  
محمد مفلح فالح العازمي 89.26  
محمد مناور محسن العنزي 89.1  
محمد موســى محمد القشام العازمي   

87.82
محمد نصار ناصر العازمي 86.56  
مرزوق محمد مرزوق العازمي 88.92  
مساعد ماجد صالح العبيدى 91.18  
مساعد مطلق مناحي الفزير 89.97  
مسفر عادى مسفر الدوسري 74.84  
مشاري راشد الفي العازمي 89.73  
مشعاب علي مشعاب سحلول 79.96  
مشعل فايز الفي العازمي 86.14  
مشعل فايز مرزوق العميره 88.07  
مشعل مشاري سعد اخلياط 81.66  
مشعل نافل سعد اجلويسرى 81.78  
مقعد محمد مقعد العازمي 92.41  
منيف فالح نايف الهاجري 78.67  
مهدي فاضل أحمد حسني 90.25  
نادر خالد فهيد العازمي 63.38  
ناصر بدر سعود العازمي 84.41  
ناصر صباح قبالن العازمي 89.73  
ناصر فالح عبداحملسن املصيليت 80.89  
ناصر فهد غليفص الدوسري 82.18  
ناصر قبالن سعد العازمي 85.47  
ناصر مبارك هادي العازمي 89.3  
ناصر محمد حمد الهاجري 89.09  
ناصر مرزوق مطلق العازمي 74.71  
ناصر مشعل عبداهلل العازمي 90.41  
ناصر نايف ادغام العازمي 80.41  
نايف خالد تركي العازمي 84.28  
نواف حجي مشعاب سحلول 68.12  
نواف صالح بجران العواد 90.46  
هادي طالل عيد العتيبي 80.43  
يوسف انور عيد العازمي 87.52  
يوسف حمد محمد عنزه 75.28  
يوسف زيد سلمان العازمي 89.86  
يوسف عادل عواد املثيب 83.38  
يوسف عبداهلل فالح العازمي 88.07  
يوسف عبداهلل فهد البوص 85.63  
يوسف علي عيد العازمي 82.98  
يوسف عمار محمد البلوشي 94.37  
يوسف فايز عبداهلل الرشيدي 84.45  
يوسف فهاد سعيد الرشيدي 91.67  
يوسف مفرح صالح الرشيدي 75.52  
يوسف ناصر فهد الزعبي 94.36  

املباركية الثانوية للبنني 

أحمد تركي تركي النويهض 88.68  
أحمد حامد خالد الرشيدي 87.46  
أحمد خالد حمدان براك النصافي 86.04  
أحمد سعد فالح جفيدان 84.35  
أحمد سعود محمد النمران 89.48  
أحمد محمد أحمد أيوب 77.75  
أحمد احلسيني محمود سعد 90.13  
أحمد رافت عبدالواحد مصلحي 82.61  
اياد عاطف عبدالكرمي الطنطاوى 70.57  
بدر خالد مبارك اخلرافي 86.91  
حامد أحمد صالح الرشيدي 76.61  
حسن نصار مطر الشمري 82.19  
حسني محسن حسني الفارسي 88.64  
خالد عادل سعد الرشيدي 79.02  
خالد عيد حمود الزعبي 85.13  
خالد محمد عبداهلل العتيبي 86.07  
خالد نزال حمدان املعصب 91.86  
خليفة عبداهلل مسلم النصافي 91.19  
راشد صالح محمد إبراهيم 80.51  
ردعان خالد عبدالهادي الردعان 82.3  
رشيد محمد مطلق الرشيدي 90.56  
سعد أحمد سعد الرشيدي 92.55  
سعد بركات مريبد الرشيدي 92.74  
سلمان خالد عبدالهادي الردعان 84.71  
سيف الدين ايهاب العالمي 92.16  
عبدالرحمن صالح مطلق العنزي 91.63  
عبدالرحمن عادل سعد الرشيدي 84.19  
عبدالعزيز مطر البغيلي الرشيدي 86.7  
عبداهلل أحمد عايض الشالحي 93.37  
عبداهلل عبيد عبداهلل بوحواس 86.99  
عبداهلل محمد عبداهلل اخلنفور 88.66  
عبداهلل مطلق سيف العدواني 86.69  

عبداهلل هدلك مبارك الرشيدي 85.46  
عبداهلل وليد مجبل املطيري 85.91  
عبداحملسن بندر محسن املطيري 89.1  
عبدالهادي خالد عبدالهادي الردعان 81.4  
عبدالهادي معمر اكليفيخ املطيري 86.28  
عبدالرحمن عصام اسماعيل 89.36  
عبداهلل بدر فارس اخلرينج 87.43  
عبداهلل محمد صقر اخلرينج الرشيدي   

92.7
عبداهلل محمد مطلق الصانع 78.68  
عبدالهادي أحمد دليبح الشالحي 87.33  
علي طالل علي املطيري 91.8  
علي عواض رضيمان الرشيدي 90.81  
علي محمود محمد محمد علي 84.51  
عمر حسام محمد جالل الدين يس 95.94  
عمر سعد تيعان البغيلي الرشيدي 81.92  
عمر عبدالرحمن فهد النصافي 90.68  
عوض خالد عوض الوطري 87.55  
فارس محمد راشد السهو 83.59  
فهد أحمد فهد اخلنفور 91.33  
فهد ربيع تومي الرشيدي 89.24  
فهد طالل مطلق البغيلي الرشيدي 85  
فهد عايض مطلق البغيلى الرشــيدي   

86.05
فهد عبدالرحمن عوجان الرشيدي 81.51  
فهد هادي فهد النصافي 90.57  
فواز أحمد مطلق العنزي 88.39  
فيصل فارس مطلق العويد 95.28  
لؤي محمد احلنبلي محمود عبدالعال   
91.1
مبارك أحمد سعيد سعد 76.92  
مبارك بركات مربيد الرشيدي 87.67  
مبارك عبدالعزيز منصور بذال الرشيدي   

88.26
مبارك محمد صقر اخلرينج الرشيدي   

85.79
متعب فحيمان متعب اخلرينج 77.82  

محمد ثويني مشعل اخلالدي 86.82  
محمد حماد ضيدان أبوعدل 88.61  
محمد حمد مبارك شــيتان الرشــيدي   

94.98
محمد خالد مبارك املويزري 86.28  
محمد عبــداهلل عبدالهــادي الراجحي   

90.36
محمد عيد عبداهلل الرشيدي 89.24  
محمد منصور محمد النمران 91.37  
مشاري أحمد عبدالرزاق الضويحي 81.61  
مشعل أحمد عبدالرزاق الضويحي 82.97  
مضحي صالح سلمان اخلالدي 86.9  
مطلق طالل مطلق البغيلي الرشيدي   

85.71
مطلق عوض صبيح حمران 64.06  
مناور أحمد سعد الرشيدي 87.4  
مهدي سالم مبارك الرشيدي 87.68  
ناصر بدر راضي مجبل 78.63  
ناصر محمد ضحوي دخنان الغريبه   

92.32
نايف خالد محمد الدويش 93.05  
هشــام أحمد ســليمان الشــيخ هاني   

الكرد 85.73
وليد عبيد محمد املطيري 82.22  
وليد ناصر مطلق املطيري 86.24  
يوسف أحمد عيسى العويد 92.39  
يوسف سامر إبراهيم مختار 87.07  
يوسف منير عبيد الرشيدي 81.85  

املعرفة النموذجية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

ابتسام صالح مسفر احليان 88.01  
اجلوهره أحمد عبدالرحمن حمدان 73.22  
اجني حامت صبري جمعة 69.15  
بتول عايد سبيل العازمي 86.57  
حنان همام ماجد خنفوس 91.54  
خلود احلميدي الفي املطيري 76.97  
رواء ثامر مرزوق العتيبي 72.71  

روان انور جلوي العازمي 84.07  
رمياس منصور شويرب العجمي 65.34  
سارة خالد سالم عبداهلل العجمي 77.58  
سما أحمد حسانني محمد 83.83  
شهد بندر حسني الشعالن 71.59  
شهد طالل محمد الصواغ 74.85  
شوق علي محمد البلوشي 92  
شوق عوض سعود العازمي 83.57  
شوق ماهر سهيل مرعى 81.89  
عائشة متعب شجاع العتيبي 72.31  
عيدة مبارك محمد فالح 90.71  
فاطمة نواف سعيد العازمي 60.5  
فرح راشد حمود العازمي 73.52  
ليلى حسن محمود تقي 78.77  
مثايل جاسم أحمد السعيد 71.15  
مرمي تركي سعود املطيري 93.19  
مرمي خالد محمد الهاجري 63.83  
مرمي عايد شحاذه العنزي 79.16  
مرمي عيسى جمعان الرشيدي 76.8  
مرمي ناصر محمد املطاوعه 80.24  
منار خالد حمد املطيري 93.68  
منيرة إبراهيم ناصر القريني 59.85  
مها عويض مرزوق العازمي 69.41  
ميثه هادي محمد العجمي 81.24  
هاجر ناصر هادي العجمي 72.45  
هديل سليمان مبارك العامر 74.38  
هديل عبداهلل محمد العصيمي 86.14  
وصال خالد مبارك السالم 64.01  

املعرفة النموذجية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد بدر سليمان العنزي 87.85  
أحمد عيد ساري العازمي 88.9  
أحمد مشعل نويفع الرشيدي 92.71  
أحمد ممدوح مرضى الشمري 92.03  
إبراهيم عبداهلل إبراهيم الشمري 96.01  
إبراهيم مبارك إبراهيم العجمي 91.32  
أحمد محمد أحمد اسماعيل 94.72  

أسامة أحمد صابر نور الدين 96.83  
بدر عبداهلل عبداللطيف اليعقوب 94.93  
بدر راشد ناصر الدوسري 95.22  
بندر سلطان فهد العجمي 92.82  
بندر فهد فالح العازمي 92.56  
تركي محمد عطا اهلل الفريش 91.96  
تركي محمد علي بطي 93.86  
جابر سالم خالد الصباح 94.32  
جاسم سعد سعدون املطيري 94.31  
جاسم محمد مرزوق مبارك 94.4  
حسني علي حسني بن حسني 93.06  
حمد بدر مكراد املكراد 94.23  
حمد عبداللطيف محمد الدبيان 92.84  
حمد علي عتيق مبخوت 93.78  
حمد مسفر طالب املري 92.17  
حمد ناصر حمد العازمي 92.25  
حمود عبداهلل حمود العتيبي 93.67  
حمود فيصل حمود احلرفه 87.86  
حمود يوسف حمود احلميدي 93.31  
خالد راكان سلطان سلمان العجمي 91.16  
خالد سعد محمد املطيري 91.74  
خالد عادل سعد احلميدي 92.47  
خالد عبداهلل محمد العجمي 92.39  
خالد علي ابداح العجمي 94.69  
خالد فهد سعود املري 94.44  
خالد فيصل خالد احلجيالن 89.38  
خالد محمد ناصر العجمي 91.15  
خلف خالد عيد العازمي 93.78  
خليفة يوسف إبراهيم اخلميس 92.89  
راشد جابر مبارك العازمي 90.34  
راشد مريط راشد الهاجري 69.18  
رجا ناصر صويان الهاجري 88.85  
سالم بدر سعد املطيري 95.87  
سالم عبداهلل حمد الدوسري 89.07  
سالم عويد عبداهلل الدملاني 86.13  
سعد بدر سعد زريق 95.42  
سعد فالح نايف الهاجري 93.15  

سعد محمد ناصر العتيبي 87.52  
سعد مرشد فالح الوسمي 90.54  
سعود خلف سعود العازمي 84.94  
ســعيد حمدان سعيد اخلشم املطيري   

94.05
سلطان جزاع عبداحملسن العتيبي 93.88  
سلطان فالح غشام العازمي 88.71  
ســلمان جمعة سيف البطي بوطيبان   

94.04
سلمان حامت سلطان الصافى 94.56  
سلمان راكان خالد العجمي 95.11  
سلمان سالم سلمان املطيري 93.91  
سلمان فرحان حواس الفضلي 93.99  
سلمان مقعد شالح العتيبي 94.02  
سيف عبداهلل سيف البطي بوطيبان   

94.78
شاهني محمد سعود الشاهني 93.35  
صالح محمد صالح اخلرينج 94.8  
صالح محمد صالح الشطي 94.52  
صويان عبداهلل صويان العجمي 94.95  
ضاري خليفة جابر دهش 92.84  
ضاري عدنان لطيف الشمري 94.21  
ضيف اهلل أحمد ضيف اهلل العلي 92.33  
طالل مبارك فرحان النامي 95.19  
عامر فهد سعد احلميدي 95.78  
عايض بدر عايض مزيد 91.43  
عبدالرحمن أحمد ناصر فالح 97.04  
عبدالرحمن حســني طليحان املطيري   

92.12
عبدالرحمن راشد امريط الهاجري 96.03  
عبدالرحمن سعد سلطان رضا 95.86  
عبدالرحمن مسعد فالح شالش 96.42  
عبدالعزيز سعود ناصر الطامي 95.83  
عبدالعزيز عادل عباس إبراهيم 93.44  
عبدالعزيز عبيد فرج العجمي 93.06  
عبدالعزيز فهيد محمد السهلي 91.21  
عبدالعزيز مبارك طرجم السهلي 92.52  

عبدالعزيز نواف عبيد الشمري 88.5  
عبدالعزيز وليد خالد الفاضل 93.7  
عبداهلل أحمد جار اهلل العازمي 92.3  
عبداهلل خالد مخلد املطيري 93.69  
عبداهلل زيد عبداهلل دايخ 95.44  
عبداهلل صباح خليفة اجلالهمة 95.37  
عبداهلل عادل عايش العازمي 90.43  
عبداهلل فهد راشد العازمي 93.62  
عبداهلل فهد عبداهلل املري 90.1  
عبداهلل فيصل صالح الشمري 95.75  
عبداهلل مبارك الفي العتيبي 90.77  
عبداهلل ناصر نهار سريع 92.8  
عبداهلل نايف محمد العدواني 93.02  
عبداهلل نايف ناصر الدوسري 91.83  
عبداحملسن حسن دحيم الرشيدي 92.67  
عبدالهادي سالم عبدالهادي احلجيالن   

95.02
عبدالهادي صباح حمد العنزي 94.9  
عبدالهادي محمد سعد املري 93.58  
عبدالرحمن أحمد محمد اللميع العازمي   

96.23
عبدالرحمن عيد صبيح الشمري 91.23  
عبدالرحمن وســمي ناصر الدوسري   

93.67
عبدالعزيز غسان علي عبدالعزيز 93.96  
عبداهلل حمود عبداهلل اخلضير 93.65  
عبداهلل خالد فضي الرشيدي 93.94  
عبداهلل سعد محمد عبيد 90.38  
عبداهلل سعود عبداهلل العجمي 94.67  
عبداهلل عدنان يحيى احلواج 94.91  
عبداهلل محمد أحمد اسماعيل البرعى   

95.37
عبداهلل محمد مطلق العازمي 90.52  
عبداحملسن ناصر محمد التميمي 92.98  
عبدالهادي مشعل الفي العازمي 92.46  
علي أحمد محمود الطويل 92.35  
علي جهجاه سعد العدواني 91.87  

علي حامد عبداحلميد حسن 94.06  
علي حسني أحمد املطاوعه 92.55  
علي راشد حمود هداب 94.36  
علي عادل يوسف الباذر 87.8  
علي عبداهلل حمد الشالل 92.88  
علي مبارك عايض العتيبي 92.59  
علي نايف عبداهلل املطيري 89.11  
عمر جزا غازي العتيبي 94.43  
عمر خالد عبداهلل السنافى 96.1  
عمر خالد فهد العازمي 91.66  
عمر خالد محمد العازمي 94.73  
عمر شريف ابجاد العتيبي 92.41  
عمر ظاهر راشد العازمي 93.44  
عمر عبداللطيف عبدالقادر الراشد 78.21  
عمر غازي حمود العتيبي 92.44  
عمر محمد سالم الهاجري 96.61  
عمر محمد مصبح العازمي 91.88  
عيسى محمد حسن 94.46  
عيسى يوسف يعقوب املسباح 92.77  
غازي غزاي سعود العتيبي 94.16  
غنيم محمد غنيم العجمي 97.13  
فؤاد عمار فؤاد قربى 97.67  
فارس محمد حمد بولبقه 88.78  
فالح علي مبارك العجمي 86.97  
فرحان راضي فالح وسمي 94.07  
فهد بالل أحمد ابوصفا 95.42  
فهد خليفة ادهيم الفاضل 89.28  
فهد سعود محمد طامي الدوسري 96.43  
فهد صقر راشد اجلويسرى 88.2  
فهد صالح محمد الدوسري 85.78  
فهد طالل حبيب اإلبراهيم 89.65  
فهد فيحان عياد املطيري 91.39  
فهد ماجد حمد العنزي 95.5  
فهد ماضي سيف العازمي 90.28  
فهد محمد عامر العجمي 86.01  
فهد محمد وقيان الدوسري 92.65  
فهد مسلط يعقوب العتيبي 89.48  

فهد ناهض فهد العجمي 94.87  
فواز خليفة عيد الشمري 85.85  
فواز عبدالعزيز محيا العتيبي 92.5  
فواز محمد أحمد الفيلكاوي 95.96  
فيصل أحمد محمد الكريباني 93.34  
فيصل خلف عيد اوقيت الشمري 92.67  
كرمي عز الدين عفيفي إبراهيم 96.82  
كنعان طالب كنعان املري 93.64  
ماجد عادل فالح العجمي 93.57  
ماجد فهد ماجد الدوسري 92.11  
مانع خالد مانع العجمي 87.94  
مبارك زيد مبارك راكب 88  
مبارك سعد مبارك العازمي 92.48  
مبارك عبدالعزيز سعود النويبت 94.08  
مبارك عبداهلل مبارك احلجيالن العازمي   

94.14
مبارك عبيد صلبي العتيبي 92.17  
مبارك محمد مفرح العجمي 96.27  
محسن فيصل محسن اخلليفة 91.11  
محمد أحمد سعد احملجان 91.86  
محمــد أســامة محمــد الغريب ســيد   

عبداملتعال 97.87
محمد إبراهيم رجا اخلالدي 97.18  
محمد أحمد رجعان العازمي 95.75  
محمد أحمد صقر املطيري 91.18  
محمد أحمد محمد الشمري 90.19  
محمد حسني سالم الشمري 84.78  
محمد راشد علي املري 94.76  
محمد صالح علي اخلالدي 90.62  
محمد طالل علي العتيبي 96.27  
محمد علي سعود العنزي 94.94  
محمد علي عتيق مبخوت 95.04  
محمد فاضل علي املري 92.55  
محمد فايز مــرزوق صعفاك العازمي   

96.07
محمد فالح عايض الرشيدي 89.82  
محمد فالح ناصر الهاجري 95.49  

محمد مالك سعود السبيعي 90.71  
محمد محمد فرحات شرف الدين 84.03  
محمد مسفر محمد العجمي 93.21  
محمد مصطفى السيد مصطفى 90.84  
محمد مفلح محمد اجلفني 91.46  
محمد نايف عقاب العتيبي 88.24  
محمد جنيب عبدالصمد البلوشي 89.64  
محمد يعقوب يوسف الفرحان 91.64  
محمد يوسف صالح االثري 93.92  
محيسن مناحي محيسن املطيري 88.49  
مرزوق جابر مرزوق العازمي 95.11  
مرضي سعيد مرضى العنزي 92.72  
مساعد صالح محمد الدوسري 86.89  
مسعود حمد مسعود العجمي 94.5  
مشاري أحمد جابر صالح 92.4  
مشعل جراح عايد العازمي 89.03  
مشعل فراج هويدي العازمي 91.64  
مصعب أحمد حامد علي 95.73  
معاذ عماد حسن أحمد احلسيني 81.92  
مهاب جمال محمد عبدالرازق 86.86  
مهدي أحمد محمد السيد هاشم 92.23  
موسى فيصل سعود العتيبي 95.01  
نادر محمد نادر الدوسري 89.64  
ناصر جابر مسلم العازمي 88.14  
ناصر خالد علي الدماك 84.16  
ناصر عثمان ناصر الدوسري 93.85  
ناصر فالح مرزوق العازمي 86.48  
ناصر محمد ناصر العتيبي 92.34  
ناصر مطلق بداح العتيبي 90.3  
ناصر منيف ناصر املطيري 86.64  
ناصر وسام ناصر وسام العازمي 92.25  
نايف فالح علوش جويعد 93.87  
نايف محمد صالح املطيري 85.93  
نصار نواف نصار العازمي 91.62  
نواف بندر عبداهلل العجمي 94.25  
نواف فيصل خالد الغوينم 93  
نواف منصور عبدالرحمن العبدالهادي   

90.85
هادي أحمد هادي العنزي 84.57  
هادي محمد هادي العجمي 93.88  
وليد خالد مطلق العازمي 88.77  
وليد سامي فيحان املطيري 91.03  
وليد سعد محمد الدوسري 89.26  
وليد فايز مطلق العازمي 87.23  
وليد مجيد طارش 92.51  
يحيى يعقوب أحمد الكندري 97.63  
يعقوب علي عبداجلليل إبراهيم 89.15  
يعقوب غامن عواد الفضلي 93.13  
يوسف بدر نزال الكريباني 95.94  
يوسف جامع رفاعي العازمي 90.22  
يوسف طارق عبداحلميد ماضي 95.22  
يوسف عادل يوسف عبداهلل 95.91  
يوسف فيصل أحمد عبداهلل 91.29  
يوسف فيصل عبداهلل عبيد 83.86  
يوسف هاشم السيد عمر الربيع 96.35  

النجاة االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أريج نائل خالد أسعد 80.35  
إسراء سعيد توفيق أبو هنطش 93.89  
آالء محمد عبداهلل 75.51  
آالء نضال محمد الكرش 96.35  
اريج معمر احلريري 68.16  
اريج ياسر عزت سليمان الباز 89.98  
اصايل عمر اخلليفة 88.91  
أفنان وليد محمود العجارمه 85.5  
امل اغيد حسن العبداهلل التدمري 86.63  
بســمله عماد محمد أحمد الطنبداوى   

95.16
تغريد اكرم السيد اسماعيل 85.79  
حبيبه معتز أمني الزيات 87.16  
حنني طعمة السيد طعمة حسن 90.95  
حنني محمد مهاود حسن محمد 83.39  
خديجة تاج محمد 88.5  
رزان أسامة اخلطيب 82.41  

رقية حامت فتحي سليمان وهبة 98.66  
رهف وائل عبدالرحمن الدبعى 83.73  
سارة محمد علي البدري 89.26  
سجى رائد إبراهيم مكحل 72.33  
سحر مجدي حسن عبدالقادر 95.82  
شهد أحمد محمد االنصاري 78.18  
شهد ضياء الدين احملمود 71.97  
شهد عبداهلل أحمد سالم اخلشان 81.45  
شهد وائل عبدالرحمن الدبعى 86.25  
علياء جمال محمد أحمد كمال 90.25  
غالية محمد علي القرعاني 70.58  
غال نعمان عبداحلليم عبداحلافظ 83.56  
فاديه منير محمد الصيفي 89.84  
فاطمة سليمان محمود العمور 89.2  
فاطمة شاكر قاسم ندوم 84.1  
فاطمة عبدالرحمن محمود مرادي 96.04  
فاطمة كمال العوام 91.93  
فاطمة هاشم كاطع 79.1  
فجر بالل عبدربه أبوعمر 95.01  
فجر حسام حمدان 70.96  
فجر فاروق عادل الدله 88.09  
فجر وليد عبداهلل جبر 74.43  
فرح يوسف قزلباش 75.72  
فريدة طارق مصطفى حافظ حرب 95.53  
فريدة عماد حمدى راشد محمد 91.89  
كرميان محمود منير علي محمود 98.03  
ليليان عبداملنعم أحمد علي ابو احلسن   

79.76
لني عمر حنيفه 82.81  
مرمي مدحت محمد عبدالوهاب مرسى   

79.77
مرمي يوسف 72.9  
ملك عالء الدين السيد اسماعيل 87.03  
مونيا ايهاب محمد عيد دويب 87.01  
نور تيسير غالب ابوبطنني 96  
نورشان طارق حسني علي 71.29  
نورهــان رضا ابو الفضل أحمد محمد   

83.23
هاجر عبداحلفيظ أحمد حســن محمد   

84.63
هبة رعد غالب منصور محمد 72.43  
مينــي أحمد إبراهيم محمد اســماعيل   

92.56

النجاة االهلية الثانوية للبنني 

أحمد مجدي أحمد طه 76.42  
أحمد ياسر ادم ياسني 71.87  
إبراهيم أسامة إبراهيم عبدربه 84.36  
إبراهيم محمد إبراهيم جاد اهلل 84.99  
أحمد حسني الصلخدي 75.85  
أحمد عرفه أحمد عبداملالك 80.08  
أحمد محمود محمود اسماعيل 80.49  
اسماعيل خليل اسماعيل مهلي 84.52  
انس وائل رمضان ســالمة عبدالغفار   

82.58
خالد طارق أحمد زايد 87.39  
خالد عادل حسن ابوذان 77.83  
خالد فوزي بدر ابوالعنني 76.43  
زياد حامت يسرى محمد 79.9  
زيد إبراهيم اعليان صباح 73.73  
صقر بسام قاسم الصمد 80.39  
طالل ناهض كامل محمد اخلضري 72.79  
عامر ماجد محمد ارحيم 80.36  
عبدالرحمن علي اسماعيل 81.66  
عبدالرحمن محمد أحمد ارناؤوط 74.24  
عبدالرحيم حسام عبدالرحيم امني 73.4  
عبدالعزيــز محمد كامل مبارك ســالم   

93.98
عبداهلل أحمد رفيق ابوزينه 70.64  
عثمان محمد بكرى مبدى 85.49  
عثمان يحيى علي محمد الزيتاوي 84.47  
عدنان خالد عدنان محمد 73.41  
علي حامت جباره 73.03  
كرمي محسن محمد أحمد حسنني 79.7  

محمد رضا الصالح احلريري 73.56  
محمد رياض أحمد أبو شنب 79.87  
محمد علي أحمد ابوراميس 69.64  
محمد محمود عزت سليمان 82.67  
مهدي صباح عذيب البعالوى 77.09  
نور يوسف عثمان أحمد ابوسيدو 83.14  
يوسف سعيد أحمد ايوب 72.1  
يوسف محمد منر احلداد 92.29  
النجــاة النموذجيــة الثانونية للبنني   

املشتركة 
إبراهيم عبداهلل إبراهيم الشاهني 93.7  
بندر سعد سعود الهاجري 92.06  
حمد حسن فهيد العجمي 90.15  
خالد إبراهيم سليم سالم بلبول 94.99  
خالد محمد صالح 86.37  
راشد محمد حسن العنزي 90.56  
سعد مبارك سعد العازمي 86.25  
سعود منيف سعود العجمي 92.21  
سلطان خالد سلطان املطيري 94.76  
سيف خالد محمد القحطاني 88.98  
ضاري بدر مطلق العتيبي 91.69  
طالل راشد عايض املطيري 88.69  
عبدالرحمن فهــد عبدالرحمن املجيبل   

87.14
عبدالعزيز سعد عبداهلل العتيبي 98.91  
عبدالرحمن حمد علي العجمي 87.56  
عبدالعزيز عادل محمد الدريبان 85.84  
عبداهلل عبداملانع علي العجمي 91.79  
علي محمد سبتي السعد 84.04  
عمر جاسم محمد الشراح 89.88  
فراس عبدالرحمن عبداهلل إبراهيم 92.9  
فهد مزيد مزعل العتيبي 91.92  
محمد عبداهلل محمد العجمي 94.21  
مشعل نادر يوسف عبدامللك 87.57  
معتوق عالء معتوق الفضل 83.25  
ناصر فيصل حماد الكفيف 92.62  

النخبة النموذجية الثانوية ـبنني 

أحمد عيسى عايض الرشيدي 92.24  
أحمد فراج هزاع الرشيدي 85.83  
أحمــد ناصر تركي املرجي الرشــيدي   

93.61
أسامة انور سلطان املطيري 90.43  
باسل تركي متعب الرشيدي 87.34  
باسل مبارك محمد الثومير 96.69  
باني هادي باني النمشان 94.57  
بدر خالد حنس املطيري 91.7  
بدر سالم نايف املطيري 95.6  
بدر عبداهلل عبيد الرشيدي 86.4  
جاسم محمد فهد العازمي 89.13  
جديان ناصر جديان الرشيدي 87.34  
جراح عبداهلل فهد ابومتر 92.55  
خالد تركي متعب الرشيدي 88.93  
خالد جاسم محمد النمران 92.87  
خالد حمد فارس الرشيدي 86.88  
خالد فهد فالح الرشيدي 94.5  
خالد مخلف حجاب اجلبلي 86.83  
خالد هشام صالح اجلاسر 90.39  
خلف مبارك خلف الرشيدي 91.72  
رفاعي فهد رفاعي املطيري 92.03  
سالم طايب سعد الرشيدي 91.84  
سالم منصور سويلم الرشيدي 95.87  
سرور منصور سرور الرشيدي 94.4  
سعد بشاره سعد املطيري 94.33  
سعد راشد سعد العازمي 90.75  
سعد فواز بهيش العازمي 86.31  
سعد مبارك غمالس الرشيدي 88.3  
سعود خالد حسن الشخترى 90.29  
سعود علي سلطان النويعم 92.02  
سلطان سالم عنيزان الرشيدي 85.99  
ضاري مشاري بيان الراجحى 91.41  
طالل عبدالعزيز خليفة املطيري 84.65  
طالل منديل فهد املطيري 93.9  
عبدالرحمن جابر سعد الراجحي 89.18  
عبدالرزاق زيد عبدالرزاق الرشــيدي   

78.62
عبداهلل بدر سعود الفريج 90.75  
عبداهلل علي فهد العرادة 87.08  
عبدالرحمن خالد دغيم الرشيدي 87.67  
عبدالرحمن صياح شايع املطيري 95.79  
عبدالرحمن وليد حمد الوشمى 94.15  
عبداهلل صالح مرضي البغيلي 91.72  
عبداهلل عادل زيد املطيري 90.45  
عبداهلل عبدالعزيز عبيد ارشيد القفيدي   

الكعمي 93.4
عبداهلل مرشد ارشيد القفيدي الكعمي   

92.93
عثمان عبدالعزيز علي السليم 91.3  
عثمان علي رشيد املطيري 89.11  
علي إبراهيم محمد املطيري 92.61  
علي جمال محمد املطيري 94.24  
فهد محمد سعد املرشد 83.25  
فيصل يوسف فالح اخلرينج 95.37  
مبارك صالح جدوع الويحج الرشيدي   

94.58
مبارك فالح محمد الرشيدي 84.95  
محمد أحمد محمد الدويلة 89.92  
محمد صياح شامان سميران 92.48  
محمد عبداهلل رشيد حبيليص 90.65  
محمد عويد مبارك العرادة 85.82  
محمد مرشد سعد املرشد 86.72  
مرضي سلمان مرضي البغيلي 90.13  
مزيد نادر مزيد الديحاني 93.46  
مساعد محمد مساعد اخريص 90.79  
مشاري عوض محماس املطيري 89.65  
مشاري محمد فهد املطيري 94.84  
معاذ صباح محمد الرشيدي 93.11  
ناصر صباح زيد السهيل 93.34  
ناصر محمد خالد الرشيدي 85.88  
نواف محمد هادي املطيري 90.51  
هذال محمد هذال املطيري 93.01  

النهضه الثانوية للبنات 

أبرار محسن عناد خلف العنزي 72.32  
أســيل فيصل عدنــان جابــر عبداهلل   

العيدان 71.65
آيه عبداهلل سالم القطان 77.37  
الشــهد عبــداهلل صالــح إبراهيم علي   

إبراهيم الفيلكاوي 82.7
بشاير سامي بشاره حسن 83.71  
جنه محمد رشاد اسماعيل شهيد 98.81  
حليمة عبدالناصر ادن ادن 64.65  
حنان سالم صقر سالم العتيبي 72.65  
ســارة فيصــل عبــداهلل جابــر أحمد   

اجلالهمة 91.06
سماء محمد مصطفى رجب 98.41  
شهد عمرو جمال الدين رمضان إبراهيم   

97.88
شــوق ملحان عويضــه حمد العجمي   

80.41
شيخة سعد برقى باجي العنزي 84.98  
ضاويــه فايــز علــي عبداهلل املســلم   

العتيبي 69.8
ضياء حســن جمعان حســاني مبارك   

85.45
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عائشــة ناصــر عبداللطيــف عبداهلل   
املري 71.29

غيداء فالح فيصل سعود الدويش 78.31  
فاطمة حسن عيسى بن حسن املسرى   

77.72
قمره ســعود محســن هويش الالمى   

الشمري 82.14
مضاوي عبداهلل عقاب خريص حمدان   

العتيبي 69.58
منال عبداهلل ناصر حمد العنزي 85.88  
منةاهلل عادل أحمد محمد علوان 94.68  
منيرة جمعان فهد جمعان الســبيعي   

70.4
منيرة مشعل محمد عبدالرحمن إبراهيم   

السرهيد 82.76

النوار بنت مالك الثانوية للبنات 

أريام شامي حمدان الشمري 86.11  
أسماء مشعل فالح الظفيري 94.03  
أشواق مبارك راشد الصليلي 82.92  
أصايل فواز سعد الصليلي 84.02  
أصايل مطر صايل العنزي 80.14  
أفراح بريت جلفيف العنزي 85.96  
أماني علي عبداحملسن املخيال 78.65  
أمثال نواف مفلح مجول 90.32  
إسراء محمد عامر ارطام العجمي 88.52  
اسرار مشعل ماطر العنزي 90.43  
البندري طالل حامد الشمري 84.92  
البندري يوسف فرحان احلربي 81.36  
اجلوري عبدالعزيز عويد العنزي 91.17  
اجلوهره خالد طحيمر الشمري 87.21  
الرمي علي مبرد الشمري 91.08  
العنود بدر فالح الصليلي 89.83  
العنود محمد رفيس الهاجري 70.9  
الغالية مشعل غامن الشمري 84.37  
امل شاعف صالح العنزي 75.2  
أميرة فيصل عبداهلل السعيدي 95.99  
انوار عيد سند الشمري 95.85  
انوار نبيل خميس هزاع 69.33  
إميان محمد جابر العجمي 89.78  
إميان محمد خالد العجمي 82.09  
إميان محمد خلف العنزي 83.18  
بشرى مساعد عبداهلل الشرارى 78.97  
بيبي وليد رمضان السعيدي 96.13  
تهاني مبارك خليف القحص 77.58  
جوزاء نواف ضيدان اجلنفاوي 70.52  
حال مساعد عبداهلل الشرارى 70.01  
دانة حامد مطير البذالي 71.51  
دانة عياد تومان الظفيري 86.24  
دانة مبارك عبداهلل العجمي 92.4  
دالل صالح مرضي الظفيري 77.3  
دميه مساعد هالل اخلالدي 78.43  
دميه نايف مرشد البرازي 81.88  
رزان زاهى منحر الشمري 85.99  
رغد بدر فالح الصليلي 81.13  
رغد سالم هاجد العازمي 89.73  
رغد سعود عطا اهلل الصلبي 73.24  
رغد سعود نشار اخلالدي 89.21  
رغد مبارك معالء الرشيدي 96.77  
رغد محمد الصبي البناقي 81.55  
رهف رواف فالح ردن 76.14  
رهف عادل عايد الصليلي 87.94  
رهف فالح رمضان ساير 84.45  
رهف قصاب حطاب السليماني 80.82  
رهف محمد شويرب العجمي 86.27  
روان شبيب عويد العنزي 78.55  
روان ناجي حسن الظفيري 72.53  
ريان نايف عطااهلل العنزي 90.09  
ريتاج مدعث ماطر السعيدي 88.92  
ريف بكر عبداهلل البذالي 74.77  
رمي عيسى غربي صعفك العنزي 90.16  
رمي حامد زبن اجلنفاوي 94.48  
رمي سعد عايد الصليلي 88.65  
رمي فالح سعيد العنزي 82.24  
رمي مبارك مقيت العجمي 78.57  
رمي مشعل عواد السهو 90.93  
رمياس خامت محمد العجمي 94.94  
رمياس يوسف بعيجان املاجدي 72.94  
سارة بدر مبارك املاجدي 78.52  
سارة عادل مسيب العازمي 78.51  
سارة فالح عبيد الصلبي 79.61  
سلمى عبداهلل الفي العنزي 79.23  
شجون سعدون سعد العنزي 80.26  
شهد حسن محسن املطيري 76.53  
شهد علي جمعان عبيان العازمي 73.04  
شوق جابر سرحان هادي 85.1  
شوق حمود بنيه الذايدى العنزي 89.42  
شيخة سيف ظاهر العازمي 74.15  
شيخة فيصل مرعى الشمري 86.87  
شيماء ضيدان سعدون الضفيري 94.99  
ضمياء صالح عذال الصليلي 69.22  
طفلة سلطان نايف مانع 84.55  
عائشة فالح ضيدان املطيري 79.99  
عائشة محمد عسل العجمي 82.62  
عالية محمد سلمان احلسيني 96.22  
عذاري خالد صعب الظفيري 94.99  
عواطف مليحان بركة السعيدي 94.61  
غالية محمد سلمان احلسيني 97.45  
غزالن حمد بريج املاجدي 79.25  
غزوه عياد عيد احلربي 75.36  
فاطمة محمد سلمان احلسيني 96.49  
فخر ماطر سعيدان السليماني 86.22  
فرح أحمد جابر مرشد 82.02  
فرح خلف عقيل البناقى 73.7  
فرح زبن مطنى الشمري 70.47  
فرح عوض معاشي احلسيني 78.52  
قنوت مفضي خليف العنزي 83.81  
كوثر سالمة بشير السليماني 82  
كوثر عفاس سطام الشمري 84.76  
لطيفة صالح عبداهلل العطر 89.32  
لولوة محمد خلف العنزي 91.29  
لينا محمد عيادة احلربي 92.76  
مرام مبارك عبداهلل اجلنيدى 79.46  
مرمي خالد سفاح االزمع 86.05  
مرمي مبارك عبداهلل العجمي 75.99  
مضاوي مجبل ثواب املطوطح 71.28  
منار محمد علي املطيري 72.6  
منال خالد مرشد العازمي 77.11  
منيرة جراح صالح الشمري 72.37  
منيرة خالد راشد املطيري 90.16  
مها حسني عبداهلل السعيدي 77.98  
مها عبدالعزيز جبان الصليلي 65.64  
موضي إبراهيم بركة السعيدي 84.95  
موضي شباب عبداهلل العتيبي 96.24  
نازك رياض دالل باشى 69.61  
جند أحمد كرمي املطوطح 89  
ندى مخلف مطر الشمري 76.65  
ندى مصطفى ثابت هاشم 94.29  
نظر ركاد جراح الظفيري 77.52  
نواره سالمة عيد العنزي 73.16  
نورة علي محمد العجمي 93.09  
نوف خلف محمد الظفيري 84.89  
نوف عابد عبداهلل العتيبي 96.04  
هاجر جاسم محمد الشمري 88.82  
هاجر ممدوح هزاع الشمري 85.7  
هاجر منصور يوسف الشمري 74.89  

هاجر هادي سعد هضيبان 91.65  
هديل محمد مشلح العنزي 67.37  
هيا خالد ردن العنزي 91.48  
وجدان حمد عطااهلل الصلبي 74.93  
وحش زايد جزاع الظفيري 76.42  
ورود سعود زبن اجلنفاوي 82.98  
وصايف جمال سعيد العازمي 92.46  
وضحة طالل فالح سعيد 78.33  
وضحة علي محمد احلربي 82.08  
وضحة محمد صنت احلربي 93.95  
وعد عبيد رفاده العنزي 81.4  

النور الثانوية للبنني 

إبراهيم عبداهلل فالح حجيالن 96.08  
طالل حمد سعود العازمي 83.04  
عامر مشعل محمد العتيبي 84.81  
عبداهلل بدر شافي الشمري 86.77  
علي وسمي علي املرجتي 92.55  
مبارك خالد مبارك العازمي 85.27  
محمد حامد عبيد الشمري 83.99  
محمد فالح محمد العجمي 75.1  
معاذ شجاع بجاد العتيبي 82.86  
يوسف عيد خلف ناصر 91.6  

الهدي االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أبرار رحمان عبداهلل صبار 86.84  
أسيل خالد الدغيم 64.31  
آمنة رابح راشد جبر 74.4  
أوضاح صالح زامل عوض 83.94  
آية خيرت هالل سعيد جبر 75.14  
البندري عبداهلل سعود ظاهر 81.57  
اماني عبدالعزيز قمر بريدي الشمري   

60.97
اوراد جواد هالل لفتة الشمري 65.02  
باسمه عارف عبداللطيف عواد 65.01  
بتول عبد اهلل فرحان عواد 80.22  
جمانة باتل حسن ظاهر 75.46  
جمايل فخرى خشان عبداهلل 90.47  
حنني محسن كواي مزعل العنزي 92.57  
حوراء جواد عبدخلف 67.08  
خديجة فهد فرحان مري 61.83  
دانة طالل خلف فارس 87.82  
دنيا وائل حنفي عبدربه 91.99  
رتاج سعد عبداهلل عبيد 94.2  
رتاج ماجد ظاهر عبيد 84.73  
رزان محمد فهد العجمي 68.67  
رزان يوسف حمد الدغيم 62.45  
رغد فيصل عجيل ناصر 73.45  
رهف حسني جابر خليفة 84.61  
روان عادل البرك 84.53  
رمي سفاح عطب غازي 79.13  
رمي كرمي مديح جياد 77.23  
رمي يوسف خالد الرشيدي 87.49  
ريهام يوسف خالد الرشيدي 83.3  
زهراء يوسف فليح حسن 98.22  
زهرة عبدحسن العبد64.87  
زهرة ناصر بكاى معيش 84.52  
زهيه فؤاد حسني محمد منر 62.95  
زينب سالم كريدي غازي 93.07  
زينب فيصل قاصد شايع 89.84  
زينب محمد عادل مبارك 72.98  
سارة مطر غضبان خالد 77.23  
سارة حمد متونى 80.88  
سارة خميس شداد راشد 85.77  
سارة فيصل فهد علي 83.85  
شهد إبراهيم محمد إبراهيم علي 85.57  
شيخة كامل مبارك ظاهر 64.65  
شيماء محمد الدهيم 74.32  
طيف وليد هادي زياد الفضلي 62.33  
عمشة علي مصلح الرشيدي 77  
عواطف صباح عباس الغنام 81.9  
غالية سعود جحيل 63.74  
غالية صالح العبداهلل 79.84  
غدير عبدالعزيز عبداهلل جبر عبيد 79  
فاطمة بدر خيري جليل 71.82  
فاطمة فهد جبار حمود 64.88  
فاطمة منصور فالح 62.26  
فاطمة نصار فرج نصار 75.02  
فاطمة يوسف لفتة خلف 75.63  
فاطمة باتل حسن الفضلي 72.34  
فاطمة علي جوده ماجود 87.8  
فاطمة فارس شهاب ثامر 66.72  
فاطمة ماجد صالح حمود راضي 83.17  
فاطمة محمد حميد مرزوق 88.5  
فاطمة مطلق خميس سرحان 65.91  
كبرى مشعل حسن ظاهر 70.23  
كوثر حسن سحاب سعد الشريفي 71.16  
ملياء حمد راشد محمد 95.46  
مرمي أحمد حمود عفات 85.6  
مرمي سعد دحام حواس الشمري 91.87  
مرمي علي عايد محمد 78.4  
مرمي محمد كامل محمد 63.1  
مالك فهد صليبي هالل حبيب 80.6  
منال متعب صلبوخ الشمري 69.82  
نادية فهد عواد الشمري 90.1  
ندي ممدوح حمد مضحي 81.46  
هاجر حسني علي صايل 62.02  
هبة يعقوب علو 77.94  
هيا زيدان خلف الدللو 82.07  
وجدان حمد سعدون سنام محمد 84.71  
وضحة سطام عبدالكرمي العنزي 74.82  
وهج فهد زويد جالي 66.3  

الواحة الثانوية للبنني 

أحمد ناجي فهد اخلالدي 73.51  
بدر عبداهلل الفي العصيمي 72.2  
بدر علي خالد العازمي 85.6  
بدر ناصر مطر البذالي 79.43  
بسام صالح غربي العنزي 85.03  
بندر عادل عيد الذايدي 77.4  
ثويران أحمد ثويران املاجدي 73.64  
جراح مشعل مفلح الرشيدي 72.82  
جزال سعود جزال الشمري 82.9  
حسني دهام حسني راشد 88.6  
حسني عبداهلل خلف جبر 71.67  
حمد عبداهلل مجالد الظفيري 90.38  
حمد محمد سويرى العجمي 88.68  
خالد عبداهلل حسني الظفيري 90.56  
دعيج هادي حمود هادي 68.5  
رومي خالد مسفر احلريجي 70.51  
سالم خالد رشيد الصليلي 85.63  
سعيدان سالم سعيدان السليماني 72.86  
ضاري فيصل عايض الضفيري 59.39  
طالل عادل فالح العنزي 75.17  
عامر سليمان عامر اجلبعرى 70.06  
عبدالرحمن عايد عيد الرشيدي 86.24  
عبدالرحمن محمد عايض العنزي 72.24  
عبدالعزيز سعود مرعي الشمري 81.08  
عبداللطيف خالد عباس العنزي 77.57  
عبدالرحمــن عبــداهلل شــباب البريك   

العتيبي 75.63
عبداهلل أحمد حربي الشمري 89.16  
عبداهلل عطا عيدان خليف 79.12  
عبداهلل فيصل محمد دريس 76.51  
عبداهلل محمد أحمد عبداحلميد 98.8  

عبداحملسن سالم محسن العجمي 91.76  
عبدالهادي سالم سعد احلربي 77  
عثمان ناصر عيد الشمري 67.74  
عجمي ضيف اهلل متعب احلربي 85.11  
عقاب عواد حمود الشمري 85.4  
علوش خالد سعد الهليلى 84.02  
عمر فهاد خلف العنزي 75.69  
عواد فالح عواد الظفيري 76.79  
غامن مسير منوخ الضفيري 76.86  
فارس فايز نايف الشمري 77.98  
فالح ممدوح فالح العنزي 81.34  
فهد فرحان فهد الرزنى 82.82  
مانع محمد مانع رميش مانع 82.31  
مبارك خالد دينار جاروب 79.23  
محسن عبداملنعم شــليويح املطيري   

64.93
محمد جمال علي صالح 84.71  
محمد فراج نومان احلسيني 72.8  
ممدوح عبداحلميد ممدوح العنزي 71.38  
منصور فيصل منصور الهاجري 73.97  
منيف سعود بشير الشمري 76.72  
ناصر بندر عواد الشمري 76.04  
نايف خالد نايف العنزي 72.7  
يوسف أحمد كمال الدين عرفه 96.74  
يوسف ظاهر مد اهلل البذالي 78.21  
يوسف عايد مداهلل العنزي 81.14  
يوسف محمد مطلق الضفيري 90.95  

اليرموك الثانوية للبنات 

أذكار حمود حمد الصانع 76.12  
آمنة شهاب محمد العمران 79.17  
أوراد علي خالد الضاحي 91.61  
أبرار عبدالوهاب أحمد محمد الكحالني   

66.12
الرتاج فواز أحمد الدخيل 83.08  
بشائر أحمد محمد الكحالنى 83.64  
خوله خالد ياسني الشعيب 88.99  
دالل خالد عبداهلل العوضي 84.4  
دالل علي عبداجلواد البصرى 95.84  
دميه سامي سحمى الهاجري 77.85  
دميه وليد محمد السلوم 79.16  
دينا خليل عبداهلل عبدالكرمي 93.03  
ربى هايف فيحان اجلميلي 84.2  
رتاج حمد راشد الشويحان 81.18  
رتاج هيثم جاسم الكندري 87.88  
رغد محمود حمد الشتيلي 86.58  
رهف فيصل ياسني الفودرى 93.93  
روان علي يحي احلاشدي 86.19  
زينب أحمد عبداهلل القصار 78.41  
سارة جابر عبداهلل اجلالهمة 93.37  
سارة عبدالناصر عبداهلل الهاجري 84.6  
سلمى عبداهلل علي بن سعد الزمانان   

87.16
سلمى علي ناصر اجليعان 91.94  
شريفة خالد إبراهيم العمران 86.7  
شريفة عبداهلل جوهر مبارك نصيب   

68.09
شهد عبداهلل فهد العثمان 84.89  
شيخة محمد فريد الربيعه 76.48  
شيخة نبيل حافظ احلافظ 95.1  
عائشة علي صالح الشطي 92.03  
غالية مشعل سالم الشمري 95.81  
غزالن ياسر علي السالحى 83.44  
غال طالل فيصل احلنيان 86.02  
غال عبدالوهاب علي بوقماز 86.11  
فاطمة بدر محمد الدعى 91.42  
فاطمة عبداهلل فيصل الدعيجانى 82.32  
فاطمة عبدالرحمن سعد الطويل 93.45  
في أسامة يوسف العمر 84.98  
لطيفة فهد عبداهلل أبوصليب املطيري   

93.6
ملياء ناصر خميس اخلميس 75.21  
لولوة طالل سالم البكر 81.82  
مرمي عبداهلل سعد الشالحي 83.19  
مرمي عدنان عبداحلميد فرج 78.87  
منال طالع سعد القديرى 75.27  
منيــرة خالد عبدالعزيــز احلميميدى   

87.73
منيرة عبداهلل سعود احلامد 90.95  
منيرة محمد عبداهلل الفارس 85.75  
جناة مساعد عبدالعزيز الياسني 85.54  
نور خالد عايد الشمري 84.44  
نورة مؤيد صالح الشعبان 92.64  
نورية مشعل عبدالرحمن احلبيب 59.93  
هيا نواف زايد العدواني 71.33  
وجد خالد صالح الشهاب 80.39  
ياسمني عادل أحمد بعركي 91.14  

ام احلارث االنصارية الثانوية للبنات 

أسماء فهد عوض ضاحي 94.17  
أمثال حامد حضيري الرشيدي 82.01  
أمل خليف ناهي املطرفي 82.34  
آمنة خضير عبدالرحيم سلمان 77.76  
آمنة شمالن حجي املطيري 79.61  
اخالص ناصر بودي الظفيري 69.85  
االء يوسف عطية عيفان 64.94  
البندري سعود رجاء املطيري 86.28  
البندري منديل منيخر اخلالدي 82.44  
اجلوهره دحام غنام غنام 74.56  
العنود عبدالعزيز بزيع العتيبي 89.08  
أنفال عبداهلل باهل الشمري 80.04  
أنفال محمد أحمد التميمي 84.83  
اوراد جمال خلف الشمري 78.39  
إميان انور فرحان العنزي 88.96  
بتول صغير عقال راشد 68.95  
بتول قاسم أحمد حسن أزرنوشه 81.34  
ترف جراح محسن الظفيري 87.35  
حوراء جاسر قاسم اخلالدي 86.85  
دانة محمد مشارف العنزي 71.78  
دالل طلب جابر الظفيري 88.07  
دالل جنر عايش املطيري 77.87  
رتاج أسعد دهالوي سالم 71.34  
رسميه أحمد سالم عبدالهادي 87.87  
رغد فالح حجي املطرفي 82.57  
رقية ناصر نايف الشمري 82.42  
رهام خالد عياش العنزي 82.57  
ريام نصار مفرح الظفيري 95.9  
رمي عيسى مناور العازمي 82.14  
زهراء عايد هادي غامن 76.59  
زينب عدنان عزيز سوير 72.25  
سارة مالك ساير شخير 77.49  
سارة محمد هليل الطواله 83.19  
سارة مطرب شالح الهاجري 71.29  
سامية أحمد محمد العنزي 72.17  
سعدة مرزوق مسعود الرشيدي 88.08  
سكينة مطر عودة عجيل خلف 68.31  
شهد شافي نحيطر الظفيري 81.1  
شهد فيصل جبان العنزي 71.26  
طيف ناصر مرزوق الظفيري 88.64  
عالية مناحي صنيتان املطيري 67.67  
عهد فيصل جبان العنزي 74.09  
عهود عايد الرشيدي 64.84  
فاطمة محمد عبداهلل عودة علي 89.16  
فاطمة خالد سعد اخلالدي 81.02  
فاطمة سمير ثامر فزاع 74.41  

فاطمة محمد حمود املطيري 68.05  
فجر خالد علي العنزي 79.43  
فرح عالوى منفى عابر 71.75  
كوثر منديل منيخر اخلالدي 79.01  
مالك خالد ضاحي الشمري 68.25  
منار خليفة عودة رحيم 68  
منال سبيل عايض الرشيدي 72.07  
منى حمد هالل جنم 77.04  
ندى محمد مشارف العنزي 78.62  
نوال انور جاسم العبداهلل 74.44  
نوال مشعان غافل اخلالدي 85.44  
نور خميس دوحى الفضلي 70.56  
نور محمد عبدالهادي املطيري 79.22  
نورة مبارك فزاع هويدي 90.11  
نوف ياسر أحمد مانع 80.6  
هاجر مشعل رخيص الضفيري 73.76  
هبة محمد ساهر 73.71  
هديل طالل فهد السعدون 90.58  
هنوف غازي ضاري املطيري 66.99  
هيا ساير عبداهلل العدواني 79.1  
ورود محمد علي الكندري 92.59  
وسن عليوى البطي 71.99  
وفاء محمد فياض العنزي 85.33  

ام احلكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 

أرياف محمد فالح العازمي 86.96  
أريام خالد فهد العجمي 87.13  
أريام مدوس فالح الرشيدي 90.69  
أسماء بدر عبداهلل املسيلم 91.67  
أسماء عبدالرحمن عامر املطيري 85.26  
أسماء الفي حميد العازمي 83.21  
أسيل زبن ملوح املطيري 81.47  
أصايل برجس سعد احليالن 81.19  
أصايل حمود محمد العازمي 71.12  
أصايل سعد سلطان املطيري 85.85  
أفراح نايف مروي الشمري 83.63  
آالء صالح مرضي العنزي 77.3  
أماني حمد مفرح الرشيدي 85.53  
أماني عايض حمود العتيبي 75.31  
آمنة ناصر حيالن املطيري 71.05  
أنفال دليم غزاي املطيري 94.37  
أنفال فواز محمد العنزي 75.27  
أنوار حسن مشعل مزيد املطيري 93.4  
أنوار خالد محمد املطيري 75.63  
أنوار محمد أحمد الكندري 73.16  
أوراد طلق ناصر االشيقر 84.2  
أسماء عبداهلل إبراهيم الكندري 74.7  
أسماء متعب محمد املطيري 86.5  
اجلوري جرمان عبداهلل املطيري 79.7  
الرمي سند عياد العنزي 77.34  
العنود حسني جمعان املطيري 85.4  
املها مجعد متعب الرشيدي 72.37  
الهنوف صنهات بداح السهلي 87.05  
آمال أحمد سويلم الرشيدي 82.54  
بشاير علي إبراهيم املريخى 87.86  
جمانة غامن ياسني الظفيري 81.58  
جنان بدر محمد الهاملي 96.21  
جوري علي عاصي الشمري 82.78  
حصة طالل سعود الرشيدي 81.49  
حال غالب منيف العازمي 80.8  
حنان أحمد مجبل املطيري 77.44  
حور فهد اعجمي املطيري 91.46  
خديجة عواض عايض املطيري 84.8  
دانة سعيد عواد العتيبي 93.21  
دانة فيصل مشــعان البراك الرشيدي   

77.86
دانة الفي مهدي الرشيدي 83.57  
دانة مبارك عايض اجلسار 93.52  
دجى بدر مطلق الدجينى 92.59  
دالل يوسف حسني املطيري 69.09  
دميه خالد هدمول املطيري 83.34  
دميه فهد مرزوق العتيبي 94.6  
رتاج بدر ناصر بارون 76.15  
رتاج عواد عبداهلل املطيري 97.81  
رتاج مشعل سالم السالم 73.76  
رغد معتوق جزاء العازمي 90.27  
رهف عبداهلل سعود املطيري 94.48  
رهف غازي محمد املطيري 74.45  
روان سعد إبراهيم الرشيدي 78.37  
روان عايد خالد املطيري 85.73  
روان عبداهلل اسماعيل يوسف 89.11  
روان مشعل عودة العودة 89.62  
روان ناصر هطيل العنزي 79.55  
رمي خالد عايض العازمي 77.49  
رمي خليفة محمد املطيري 82.39  
رمي زيد هزاع املطيري 86.46  
رمي سعود محمد املطيرات 95.09  
رمي عبدالعزيز حسان حوحو 76.07  
رمي فيصل يوسف الدرويش 70.19  
زينب علي طعمة الشمري 72.53  
زينب علي محمد مهدي 96.95  
زينب مهند محمد الصفار 81.28  
سارة زايد غازي الديحاني 89.77  
سارة عوض حنس املطيري 73.12  
سارة متروك مفيز العتيبي 88.58  
سارة محمد مطلق املطيري 88.72  
سارة نواف محسن املطيري 94.16  
سعاد مرزوق محسن القومي 83.95  
سلطانه سند حمدي الرشيدي 72.29  
سهير خالد ضيف اهلل الرشيدي 75.19  
شهد سعد سعيد الرشيدي 87.79  
شهد علي سالم اخلالدي 91.28  
شوق سعود محمد الرشيدي 75.8  
شيخة بجاد مرشد رشيدي 75.06  
شيماء شويفى مناع شافي 82.34  
صاحله الفي حميد العازمي 93.27  
ضحى إبراهيم عايض البطيحاني 85.99  
طفلة مرزوق عبداهلل انصافي 79.75  
طيبة صالح عبداهلل احلربي 71.93  
طيبة مبارك سالم الشمري 88.19  
عائشة سعد دخيل الرشيدي 89.98  
عالية جمال فرحان اخلالدي 83.62  
عالية راشد مبارك الرشيدي 87.17  
عالية سعد رخيص احلميدي 70.34  
عالية علي صحن املطيري 84.86  
عبير مطلق خالد الرشيدي 84.35  
عذاري خلف عوض الرشيدي 67.3  
عزيزة عبدالرضا إبراهيم البلوشي 78.17  
عليه وليد عبداهلل العنزي 85.93  
غدير فهد عايض املطيري 89.92  
غدير محمد علي الهاجري 69.18  
غال زايد محمد املطيري 85.27  
غال مبارك جابر الدملانى 87.2  
غال مشعل عوض العنزي 78.39  
غال مشهور بشر املسيلم 85.32  
غال نداء سعيد الرشيدي 85.96  
غال هجاج زيد زهمول 74.43  
فاطمة عبداهلل علوش املطيري 66.78  
فاطمة عبداهلل عيد علي 81.52  
فاطمة عمر فريح الرشيدي 88.3  
فاطمة فهد عباس سبهان اسماعيل 83.95  
فجر مرزوق سليمان الرشيدي 89.8  
فنر ادريس بالي الشمري 92.51  
فوز سعد مجلي املطيري 82.05  
في دوخى رفاعي الرشيدي 84.81  
جلني سامي عبدالكرمي العنزي 82.34  

لطيفة بندر دحيم الرشيدي 76.95  
لطيفة يوسف سليمان الصقعبي 79.39  
ملياء سالمة مطلق املطيري 95.11  
مرمي جندل دغيليب املطيري 93.17  
مرمي حجري محمد املطيري 85.06  
مرمي خالد محمد العنزي 93.65  
مرمي صالح عبداهلل الراضي 81.68  
مرمي عادل محمد الشمري 75.27  
مرمي علي محمد العازمي 93.98  
مرمي فهد مجبل املطيري 88.49  
مرمي محمد ماطر العصيمي 92.12  
مرمي مشعل دومان املطيري 76.13  
مرمي مشعل عبداهلل العازمي 85.53  
مزيان محمد علي الزمانان 93.15  
مشاعل منصور محمد الرشيدي 84.83  
مشاعل نواس منيف املطيري 94.73  
مضاوي حميدان نافع الرشيدي 79.79  
مضاوي يوسف مسلط املطيري 70.14  
مالك محمد رجا العنزي 84.8  
منار عبداهلل راشد العنزي 88.28  
منار علي عوض شاهني 94.8  
منار هزاع محمد املطيري 80.61  
منال خلف ماوي املطيري 93.65  
منال عبداهلل ناصر العنزي 87.59  
منال علي إبراهيم املريخي 80.67  
مناير خالد نفل املطيري 89.31  
منى مساعد عزيز الشمري 70.75  
منيرة علي محمد املطيري 89.53  
منيرة فيصل فالح الدلك 91.59  
مها خالد دهام الظفيري 83.03  
مها فهد عبداهلل املطيري 83.09  
موضي فهد محمد العجمي 74.68  
موضي نايف عبداهلل املطيري 97.5  
نوال محمد عبداهلل العدواني 90.09  
نور فهد اعجمي املطيري 91.79  
نورة خالد عبداهلل أحمد 81.76  
نورة عبداهلل عبدالعزيز احلربي 76.55  
نورة غريب محمد املطيري 79.57  
نورة محماس مطلق العتيبي 86.71  
نورة محمد سعود املرشاد 86.59  
نورة مشعل هزاع الضفيري 71.85  
هاجر فيصل سرحان الظفيري 89.37  
هدى جمال جمعة يعقوب 79.82  
هال عبداهلل أحمد السماعيل 77.56  
هيا عقاب عبداهلل الرشيدي 80.92  
هيا منيف سعيد الرشيدي 87.74  
وحش عبداهلل محمد احليان 79.52  
وضحة جاسر عبدالرحمن جاسر 72.75  
وضحة مشعل عبداهلل العبيدلي 75.19  
وهج خلف مقذل املطيري 84.81  

ام العالء األنصارية الثانوية للبنات 

أريام مضحى حسن احلربي 86.11  
أوضاح مشعل سعود السهلي 88.01  
اجلازي مسلم ناصر العجمي 86.3  
اجلازي ناصر اصويان العجمي 85.14  
اجلوهره ذيب عبدالهادي العجمي 76.15  
العنود حمود حزمى السهلي 70.04  
اوراد ناصر سالم علي 87.47  
حصة إبراهيم ســعود اجلالل السهلي   

90.77
خلود خالد محسن املطيري 78.57  
دميه نواف فهاد الفهاد 84.95  
رتاج صالح رجا السهلي 95.37  
رتاج غنام متعب املطيري 80.47  
رمي سعود صطام السهلي 69.07  
رميا فدعوس ناصر العجمي 93.51  
ريوف مشعل محمد املطيري 97.5  
سارة خالد فالح العنزي 87.94  
سارة محمد سلطان العجمي 78.11  
سارة محمد ضيدان السهلي 93.28  
سارة نواف عبداهلل املطيري 95.89  
سهام عيسى يوسف غيث 66.89  
شــروع عبدالرحمن خميس العتيبي   

86.06
شيخة خالد مشبب جالل السهلي 92.11  
صبا صقر عيد الفضلي 94.78  
عالية عبدالعزيز غنيم العتيبي 96.18  
عالية هادي عبداهلل العجمي 82.51  
عذوب سعد حسن العجمي 75.21  
علياء محمد فهيد الهاجري 93.81  
غال عبداهلل فهد العجمي 89.31  
غال فواز بادي العتيبي 84.64  
فرح ناصر محمد أحمد العلي 75.08  
مرمي سعيد براك العازمي 82.12  
منار خالد فيحان العتيبي 75.31  
منيه متعب ناصر السهلي 80.48  
نورا عبداهلل الفي السهلي 76.24  
نورا مطر طرقي العنزي 81.62  
نورة خالد محمد العويهان 75.61  
نورة مبارك عبداهلل العجمي 88.81  
نورة متعب ناصر السهلي 85.83  
نورية ضيدان مبارك السهلي 81.7  
نوف جالل مطلق السهلي 86.07  
هاجر ناصر فهد العجمي 75.93  
هديل فهد مريخان العجمي 95.78  
هنادي يوسف هليل احلربي 92.55  
هوازن بنيان غايب العصيمي 74.2  
هيا محمد مفرح هشام 80.67  
وهج فهد رفعان العجمي 79.28  

ام الهيمان الثانوية للبنات 

أروى حسني حمد العجمي 70.79  
أريام حزام مسرع العجمي 87.49  
أريام الفي عبداهلل العازمي 91.95  
أسماء أحمد فهد العازمي 88.69  
أفنان مبارك محمد الدوسري 91.52  
آالء جمال راشد النويعم 84.9  
أمجاد عبدالعزيز فهد العجمي 94.61  
أمل محمد محسن الدوسري 79.02  
آمنة محمد سليمان العازمي 81.09  
أنهار سعد عبداهلل العازمي 82.36  
أوراد خالد محمد العتيبي 85.35  
أوراد عبيد محمد العازمي 78.88  
أبرار مسعود عويض العجمي 67.31  
اروى محمد فهد حمود علي 81.54  
إسراء حمود غازي املطيري 81.93  
أسماء عطااهلل بيشان احلربي 90.76  
أسماء عيسى مسلم العازمي 93.23  
اشواق عايض ظافر العجمي 84.69  
اصايل محمد سعيد الهاجري 76.96  
اجلادل مبارك نايف الدوسري 86.09  
اجلوهره فالح فهيد العجمي 92.7  
العنود عبداهلل سعد العازمي 88.17  
أنفال ناصر ثابت العتيبي 81.83  
اوراد عبداهلل مرزوق العازمي 92.92  
ايام حسني سلمي املطيري 77.41  
ايالف محمد هادي العجمي 72.08  
إميان سعد محمد العنزي 91.67  
بدور فريح مضيان عقال 91.36  
بشاير مشعل رباح العتيبي 66.08  
تهاني وديد مهدي القحطاني 85.42  
جمانة فالح محمد العازمي 93.98  
جميلة مبارك راشد الهاجري 76.41  
جوزه شبيب عليان املطيري 78.66  

حصة سعد عبداهلل العجمي 92.26  
حنان غضيان متيم الدوسري 81.07  
حنان محمد مبارك الهاجري 84.23  
حوراء مجبل شذر نشو 87.02  
خديجة عوض مصبح العازمي 79.8  
خزنة سالم محمد العازمي 89.54  
دانة أحمد محمد اجلميعة 87.57  
دانة أحمد علوى القحطاني 77.44  
دانة ثقل عامر الهاجري 87.42  
دانة خالد سعد العجمي 86.24  
دانة صالح صقير الشقفى 65.13  
دانة طالل ناصر الدوسري 80.6  
دانة عبداهلل ناصر الهيلة 74.84  
دانة علي محمد العازمي 94.88  
دانة محمد فهد اجلفني 78.81  
دانة محمد فهد حمود علي 87.24  
دانة وليد محمد عبدالرحمن الفيلكاوي   

85.14
دالل جمعان شافي العازمي 77.38  
دالل راشد فالح العازمي 91.86  
دالل غازي حمد ضيف 70.02  
دميا حامد هادي العازمي 91.24  
رتاج أحمد حمود العازمي 93.91  
رتاج حمود بركي العتيبي 90.17  
رتاج فهد عبداهلل العجمي 84.39  
رتاج محمد محماس الزعبي 86.62  
رحاب حمود سعد العازمي 82.35  
رزان حمد مبارك الهاجري 92.29  
رغد راشد سعد العازمي 85.05  
رغد سعد مطر القروي العازمي 95.75  
رغد فالح سعد العازمي 94.5  
رفعة فهيد عصفور العجمي 88.69  
رفعة فهيد عبداهلل العجمي 73.82  
رهف سالم محمد العجمي 87.28  
رهف سعد فالح العازمي 73.01  
رهف سعود قبالن العازمي 91.34  
رهف ضيدان عازم العنزي 88.45  
رهف مرثع محمد العازمي 85.55  
روان بدر مجبل العازمي 73.55  
روان محمد راشد املري 75.28  
ريان فليح مصبح العازمي 97.01  
رمي أحمد مسلم الدماك 74.05  
رمي أحمد عايض العازمي 86.81  
رمي بدر سعد العازمي 82.03  
رمي سعد هادي احلربي 78.31  
رمي سعود ناصر العازمي 87.29  
رمي عبداهلل خالد العازمي 84.51  
رمي عبداهلل محمد العازمي 79.35  
رمي عجاب كميهان العازمي 80.23  
رمي علي سعيد الهاجري 80.11  
رمي فالح عايض الرشيدي 82.26  
رمي مشعل فالح العازمي 92.11  
رميا نايف حمد العجمي 66.16  
رمياس ظرمان فالح العجمي 73.68  
رميه سعود ناصر العجمي 85.01  
سارا سعد عبدالهادي املطيري 78.74  
سارا فهد حمد العجمي 75.72  
سارا ناصر سعد الدوسري 90.61  
سارة حمد راشد املري 92.25  
سارة خالد سويد الهاجري 93.08  
سارة سعد سلمان العجمي 92.58  
سارة سعود سلمان العازمي 87.66  
سارة صالح عبداهلل العازمي 89.66  
سارة عبداهلل راشد الرشيدي 87.52  
سارة عبداهلل ناصر الهيلة 74.47  
سارة فهد ناصر الدوسري 87.8  
سارة محمد نصار العازمي 87.16  
سارة مشعل عبداهلل العازمي 81.28  
سلمى أحمد خالد العازمي 86.7  
سميرة خالد خميس العجمي 86.84  
شذى مبارك عايض الهاجري 70.84  
شروق محمد راشد الفضلي 77.14  
شموخ حامد رزين العتيبي 74.74  
شموخ محمد مسفر العجمي 76.9  
شهد سعدون جار اهلل املري 74.67  
شهد فيصل حمدان العجمي 88.96  
شهد محمد فهيد الهاجري 90.79  
شهد محمد معجب الهاجري 86.95  
شوق سالم هزاع املطيري 73.13  
شوق سعد فهد العازمي 82.8  
شوق عبدالعزيز فهيد العازمي 88.31  
شوق عبدالهادي علي املري 74.74  
شوق نواف منور العازمي 60.79  
شيخة أحمد شبيب العازمي 89.18  
شيخة ماجد معجب العتيبي 80.01  
شيخة مهدي دليم العجمي 92.54  
ضحى بندر مهدي القحطاني 79.82  
ضحيه عوض عبداهلل جوهر 75.05  
طفلة جمال عبداهلل الهمالن 86.05  
عائشة خالد وبران املعتقه 86.09  
عائشة داود سلمان العود 78.13  
عائشة سعود رفاعي املطيري 81.13  
عائشة عايش مبارك العازمي 89.94  
عائشة محسن مبارك الهاجري 86.41  
عالية حسن عبيد العجمي 79.96  
عالية شافي نحيطر العازمي 79.98  
عالية عبداهلل حسن العتيبي 89.18  
عالية فهد ناصر الهاجري 62.61  
عجايب حسن محمد العجمي 80.02  
عجايب سعيد مطلق الهاجري 80.19  
عدوة سعيد ظافر العجمي 72.75  
عليا نايف حميد العازمي 70.7  
عليــاء إبراهيم عبدالرحمــن العجمي   

83.47
عهود ثامر محمد الرشيدي 62.47  
عهود محمد سعود السحلول العازمي   

83.55
غدير جابر عايض الهاجري 65.48  
غدير محمد عبداهلل املطيري 69.7  
غزالن شبيب عبداهلل العجمي 83.01  
غزالن علي سعيد ناصر 71.42  
غال بدر طالل الفضلي 83.98  
غال غازي برجس الدوسري 75.67  
غال مبارك صالح القحطاني 93.65  
فاطمة جمعان عبدالرحمن املطيري 85.11  
فاطمة جهاد بندر العتيبي 84.34  
فاطمة خالد عيد مبارك العازمي 78.72  
فاطمة خليفة محمد العجمي 66.37  
فاطمة ذياب خميس العازمي 75.02  
فاطمة زيد عايض العجمي 74.21  
فاطمة عايض راشد املري 69.88  
فاطمة علوش جابر الهاجري 74.68  
فاطمة الفي مبرك العازمي 83.44  
فاطمة محمد فارس العازمي 81.68  
فاطمة ناصر عبداهلل العجمي 86.12  
فاطمة ناصر عبيد العجمي 83.52  
فايزة خلف عبداهلل الوقيت الشــمري   

85.94
فايزة محمد مانع العجمي 60.94  
فجر رياض ناصر احلقان 86.05  
فجر ناصر حسن العجمي 83.33  
فرح إبراهيم نفاع الرشيدي 79.93  
فلوه ناصر حمد العجمي 75.53  
فوز ناصر محمد العازمي 81.86  
في عبداهلل فرج الشمري 84.48  
في فالح سعود العازمي 87.44  

الما عبداللطيف ثويني الفضلي 84.57  
لطيفة فهد خالد احلبيني 80.27  
لولوة خالد ظاهر الدوسري 80.75  
ليلى عبداهلل محسن العجمي 76.75  
مثايل مناور حمد العازمي 69.43  
مراحب فارس محمد العازمي 75.31  
مرام حسني حمد العازمي 66.15  
مرام مرزوق مبارك العازمي 92.8  
مرمي ارشيد سريع العازمي 89.54  
مرمي بدر عبداهلل الرشيدي 91.25  
مرمي حمدان مناحي الدماك 91  
مرمي خالد فالح العازمي 82.25  
مرمي عامر رفاعي العازمي 94.53  
مرمي عايض مبارك الهاجري 82.17  
مرمي فالح الدباغ العازمي 82.6  
مرمي فالح سالم العازمي 77.3  
مرمي محمد جابر عبد71.87  
مرمي مساعد ناصر العازمي 91.74  
مرمي ناصر فالح القحطاني 83.75  
مرمي نايف سالم الرشيدي 87.4  
مرمي نايف هايف العازمي 86.35  
مزون فالح سعد العازمي 87.13  
مزون فهد غازي املطيري 77.11  
مستورة محمد جديع العازمي 92.95  
معالي غامن مسعود املري 85.38  
مالك خالد سعد العازمي 88.65  
مالك محمد مسفر العجمي 85.06  
مليحه مهدي صنيتان العازمي 82.19  
منال أحمد محمد راشد 94.88  
منال طلق فالح العازمي 81.95  
مناير أحمد مرزوق العازمي 88.2  
منيرة أنور راضي العازمي 82.6  
منيرة احلميدي محمد احلميدي 80.71  
منيرة راشد محمد املري 80.28  
منيرة راضي ماثل العتيبي 82.8  
منيرة رفاعي مبارك العازمي 92.06  
منيرة شارع جفني الهاجري 82.98  
منيرة عبداهلل فهد العجمي 76.05  
منيرة منصور جابر الهاجري 72.76  
مها عايض محمد العجمي 81.61  
مها الفي مبرك العازمي 88.28  
مها محمد حمد العجمي 69.39  
مها مشعل ترف فجرى 89.28  
مها مناحي عاطف العجمي 76.87  
مي فالح علي العازمي 79.74  
مي فالح سعود العازمي 74.34  
ميثه فهد خالد الهاجري 95.05  
جند إبراهيم سعيد العرفج 57.07  
جنالء عبدالرحمن سالم الدوسري 97.39  
جنالء فالح ضيدان الهاجري 81.07  
نوال راضي ناصر العازمي 65.25  
نور جواد كاظم الفضلي 90.54  
نور خالد سويد الهاجري 95.11  
نورة حزمى سعود الدوسري 71.23  
نورة حمد حسني العجمي 78.88  
نورة حمود راشد العجمي 73.25  
نورة عبدالرحمن مرزوق العجمي 84.13  
نورة عبداهلل راشد العنزي 83.38  
نورة عبداهلل راشد الرشيدي 80.67  
نورة محمد حمدان العازمي 68.18  
نورة محمد راشد الدوسري 70.64  
نورة محمد سلطان الزعبي 77.58  
نورة محمد فالح العازمي 80.5  
نورة محمد قبالن العازمي 76.53  
نورة مهدي فهد العجمي 83.09  
نورية وليد عبدالرحمن مال أحمد 76.75  
نوف حمدان منيخر العنزي 76  
نوف محمد بجاد املطيري 86.02  
نوف مرزوق فهد العجمي 86.69  
نوير مناور محمد الشريع 68.46  
هاجر فالح عبداهلل العازمي 74.5  
هاجر فهد ارشيد العازمي 85.1  
هاجر محمد صالح البطحانى 79.33  
هديل سامي حمران العازمي 81.87  
هديل محمد نايف العتيبي 66.76  
هديل هادي حزام القحطاني 71.7  
هند ناصر بداح الدوسري 77.1  
هيا حمدان قطيان العنزي 87.5  
هيا فهد محمد اجلميعة 73.01  
وجدان عبداهلل جويعد العجمي 87.19  
وجدان فالح ماطر العازمي 79.26  
وديان عايد علي العازمي 75.45  
وسم فالح بداح الدوسري 85.9  
وسمية محمد سعيد الهاجري 75.58  
وصايف صالح جار اهلل العجمي 82.26  
وصايف عبداهلل راشد العنزي 83.22  
وضحة بدر منصور الهاجري 82.76  
وضحة حمود فالح العازمي 94.04  
وضحة سعد مزبان الزهاميل 91.04  
وضحة محمد فهد الدوسري 86.95  
وعد فيصل عبداهلل العجمي 64.31  

ام عامر األنصارية الثانوية للبنات 

أحالم الفرزدق مضر االيوبى 76.01  
أسماء أحمد محيسن الرشيدي 91.06  
أسيل يوسف سعد املرشاد 84.58  
أصايل منصور حميد لزام 69.84  
آمار قشعان زيد املطيري 73.35  
ثريا عبداهلل شالش صفوق 65.5  
جميلة عبداهلل محمد املويزري 93.89  
حصة راشد عياد الرشيدي 86.02  
خزنة بدر ناصر املويزري 87.16  
دانة بدر فهد الرشيدي 96.29  
دانة سعد عباد سوارج 84.85  
دانة فايز ساير املطيري 82.76  
دميا مشعل عايض الرشيدي 87.21  
رتاج سليمان جزاء املطيري 80.74  
رتاج سليمان صالح العنيزي 79.54  
روان جاسر باتل الفارس املعصب 84.84  
ريان مفرح مبارك العجمي 85.35  
زهراء خليل أحمد املدوب 61.26  
زينب عبداهلل عبدالرضا بوحمد 76.4  
سارة خالد فارس البراك الرشيدي 91.25  
شوق عادل زايد الديحاني 88.35  
شوق علي جديان الرشيدي 77.73  
عائشة عبيد ناصر العدواني 93.65  
عائشة نواف محمد العتيبي 93.4  
عروب محمد دهام الرشيدي 90.02  
غال صالح فالح الضويحي 88.84  
غال طالل رشيد الرشيدي 85.83  
فاطمة عدنان عبداهلل الكندري 73.2  
فاطمة علي سعود الرشيدي 78.52  
فاطمة فيصل محمد املرشاد 84.91  
فرح مناع سليمان الرشيدي 80.33  
في مساعد الفي املطيري 82.43  
قيروان بدر ناصر الرشيدي 76.6  
معصومه حسن علي حيدر 83.47  
مالك نادر عتيق املطيري 84.41  
منال فهد مفلح املطيري 94.27  
مناير فالح غازي الرشيدي 87.35  
منى بدر سالمة الرشيدي 87.9  
موضي بدر مسفر الديحاني 82.86  
نوال الفي مبارك العازمي 96.11  
نورا ســعد عبداهلل مطلق الرشــيدي   

90.58
هتون بدر عيد املطيري 80.2  

هيا عبيد مثال الرشيدي 75.01  
وجود سعد محمد الرشيدي 84.74  
وعد فالح سالم العجمي 94.13  

ام مبشر االنصارية الثانوية للبنات 

أسماء راكان سالم العالطي 79.75  
أفكار باجى مطر الظفيري 64.95  
أمل أحمد حلوان الشمري 67.52  
أوراد محمد دلى العنزي 80.3  
احالم حربي شافي الظفيري 80.89  
اريام هادي زيد الظفيري 82.78  
العنود عامر مبارك جزعان العنزي 86  
العنود علي عبدالرزاق معيوف 92.53  
أنفال حمود باطح العنزي 83.34  
بتول حسني محمد محمد 73.47  
حور سعد حمد العازمي 91.97  
خلود واصل علي العنزي 74.88  
دالل طالب شالل الشمري 78.44  
رغد فهد عيفان احلسيني 82.3  
روز راشد ناصر العنزي 86.33  
ريان نوفل سعود الصلبي 84.29  
رمي سعد معيوف السعيدي 83.68  
رمي فالح جراح الظفيري 89.03  
زمزم هادي ديسان العنزي 84.51  
سارة طالل عبدالهادي احلربي 84.78  
سارة ممدوح زيد اجلنفاوي 73.74  
سناء الريض عويد العنزي 80.66  
شــهد عبدالرحمن خربوش الظفيري   

79.07
شهد مشعل مفلح الرشيدي 86.64  
شوق خالد ثامر العجمي 88.29  
شوق خلف سيجر عواد العنزي 92.53  
عالية خلف محمد العنزي 80.91  
عبير مناحي طراد العنزي 87.1  
غدير محمد علي العجمي 73.53  
فاطمة سودان فيصل عواد 70.47  
فرح اجلاهل محمد العنزي 82.67  
فرح عبداهلل راشد العنزي 80.71  
فوز حمد خضر الصلبي 74.07  
فوز سالمة احميد العنزي 94.66  
في منيف دخيل العنزي 82.82  
مرام سعود علي العنزي 76.28  
مرمي حمود نصار احلسيني 69.99  
مرمي ظاهر محمد الظفيري 84.46  
مرمي منصور فدعوس الهرشاني 69.72  
مالك محمد علي الشمري 70.94  
منار رثعان كرمي الذايدي 83.17  
منال قبيل سحيمان سودان 80.11  
منى عساف فرحان الشمري 72.67  
منيرة فالح فهد العجمي 73.19  
منيرة مضحى حسني الظفيري 86.95  
نشميه سالم فراج العنزي 85.79  
نور ماطر سالم العالطي 74.4  
هاجر سالم هادي احلربي 87.72  
هدية محمد عبداهلل الظفيري 86.86  
وجدان احلميدي هادي احلربي 64.13  

امامه بنت بشر الثانوية للبنات 

أريج فهد عبدالرحيم العوضي 71.1  
أسماء وليد عبدالقادر النبهان 67.83  
أسيل محمد حسني الكندري 82.9  
آالء عدنان جاسم الزلزله 87.54  
أنفال عبدالعزيز محمد اخلضاري 82.1  
آيه أحمد حسني الدشتى 89.92  
إسراء محمد مهدي بيرويان 77.67  
البتول محمد جنيب اإلبراهيم 84.91  
الغال فؤاد عبيان الرشيدي 84.39  
بتول بدر محمد احلالق 85.5  
بدرية بدر سالم البدر 70.52  
بيبي راشد عبداهلل القالف 92.55  
بيبى سعود عبدالعزيز القطان 82.72  
جمانة يعقوب علي كرم 90.79  
جميلة علي رضا البلوشي 83.52  
حوراء إبراهيم صالح املزيدي 93.11  
دالل إبراهيم فهد العريج 79.18  
دميا سليمان محمد العنيزي 84.72  
دميه أحمد مبارك العازمي 77.75  
رتاج عامر محمد اجلاسم 82.09  
رحيــق الزهراء فيصل جــواد البغلي   

86.02
رواء محمد حسني املنصور 80.02  
روان خليفة مبارك الشالش 70.29  
زهراء عادل عبداخلضر رضا 75.39  
زهراء محمد علي البحراني 90.17  
سارة سيد محمد سيد عبداهلل الرفاعي   

75.11
سارة صباح مطلق الوهيدة 85.98  
سارة عادل خلف 85.06  
سلوى صباح بدر صالح 73.75  
شهد ثامر عبداحلميد البناي 89.84  
شيخة طارق عبداهلل اخلتالن 81.76  
شيخة يوسف أحمد القلفص 84.39  
عالية عماد أحمد إبراهيم 91.78  
غالية خالد عبداهلل بديوى 81.75  
فاطمة الزهراء بدر خليل الصفار 83.71  
فاطمة ايوب سيد علي سيد غريب 79.49  
فاطمة حسني عبداحلميد العطار 80.62  
فاطمة طالل علي احلبشى 84.39  
فاطمة عبدالعزيز محمد جمشير 74.42  
فدك رائد عباس محمد 82.6  
فريزه أحمد موسى اخلرس 77.78  
فضة فهد عبدالرحمن اليوسف 87.92  
قماشه وليد عبدالقادر النبهان 87.27  
كوثر إبراهيم محمد الشطي 82.24  
كوثر هاني أحمد الهندياني 90.55  
مروج وائل عبدالعزيز اإلبراهيم 76.55  
مرمي إبراهيم محمد أحمد 82.27  
مرمي بدر عبداحملسن إبراهيم 79.01  
مرمي جاسم محمد الشطي 93.84  
مرمي هانــي عبدالرضــا جوهر حيات   

73.82
جند فهد عبدالرحيم العوضي 74.68  
نوف جاسم خليل الشطي 78.94  

اميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات 

أسماء سعد عوض الهلفى 88.44  
أسماء سلمان مفرح الرشيدي 71.39  
أمار عبداللطيف أحمد الرفاعي 77.62  
أوراد فايز ناصر العالج 90  
ابتسام مشعل سعود العماني 98.63  
ابتهال محمد بدر الرشيدي 75.9  
بدور علي فهد الهاجري 88.04  
تسنيم هادي مفرج العدواني 91.67  
حصة عيد ماطر العصيمي 85.02  
حور خالد حمود العدواني 73.92  
دانة علي فليح العازمي 83.02  
دالل فالح حسن العباد 90.69  
رتاج أحمد محمد املطيري 92.09  
روان علي سعد املطيري 75.45  
رمي انور سليمان الشراد 95.06  
شهد خالد معيوف الفردان 80.14  
شوق مشعل جابر السعيدي 74.81  
طيف مجحم محمد اخلالدي 74.46  
عائشة عادل محمد الكندري 82.51  
غزاله محمد أحمد مراد 74.08  
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فاطمة حمد سالم الدقباسي 95.91  
فاطمة سعود محمد املورجي العتيبي   

92.2
فرح فراج مطلق املطيري 78.01  
فوز كردي محمد اخلالدي 87.79  
ملك عبدالرحمن يوسف احلنيان 75.99  
مناير ربعيعبداهلل الرشيدي 80.43  
ميثه عبدالعزيز عبداهلل الرشيدي 92.21  
نبراس هيثم محمد املهينى 91.57  
نورة راضي محمد املطيري 85.93  
نورة عبداهلل خالد العجمي 78.62  
نوف خالد بتاع املطيري 89.88  
هاجر أحمد سليمان الدريعي 88.79  
هاجر إبراهيم أحمد عباس 73.7  
هاجر شمالن حمد املطيري 76.28  
هيا عادل حمد العدواني 96.92  

انس بن مالك الثانوية للبنني 

بدر عثمان إبراهيم الشاهني 83.45  
بشار مبارك غالب عبداهلل 75.28  
حسن سمير علي نظر 74.08  
راشد وائل حمد عبدالرحمن احلوطي   

86.74
سعود عبدالعزيز علي سهيل املطيري   

89.1
عبدالعزيز حسني علي بوزبر 90.16  
عبدالعزيز عمر ذعار العتيبي 78.35  
عبدالرحمن عدنان سعود الشمري 89.5  
عبدالرحمن محمد يسرى السيد 83.33  
عبدالرحمن مشــعل فرحــان العتيبي   

84.77
عبدالعزيز حسني عبداملجيد عبدالسيد   

86.83
عذبي جمال أحمد اجلطيلى 82.62  
علي حسني علي آغا رضا 84.19  
عمر عبدالعزيز رجب األنصاري 80.29  
محمد أحمد صالح املكيمى 83.1  
محمد جبار محمد املطيري 87.2  
محمد صالح عبداجلليل اجلدى 84.37  
محمد علي سرحان حسن 84.27  
محمد محمود شيخ عبداهلل شيخ 88.09  
مصلح سالم مصلح وهك 85.67  
يوسف رأفت صابر أحمد 93.82  

انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات ـ 
املشتركة 

أريام محيميد صالح العجمي 88.67  
آالء أسامة السيد حسانني السيد 97.52  
آيه خالد فالح العميري 90.75  
اريج خالد ثابت مصطفى 87.18  
اجلوهره ثامر مضحي السهلي 80.51  
الصفا صالح محمد مباركي 86.74  
إميان أسامة السيد حسانني السيد 86.92  
بشاير عادل محمد الكندري 93.83  
تســنيم مدحت فوزي شعبان عيسى   

89.91
تسنيم يوسف سليمان احلمدان 71.92  
جوري سلطان محمد العجمي 96.8  
رؤى فايق فالح صالح منخي 74.03  
رتاج أحمد فيروز اليوحة 75.78  
رتاج محمد أحمد املطاوعه 87.61  
رحمة اكثم زكي الروسان 85.22  
رمي زياد حسن زيد 70  
سارا أحمد مبارك احلقان 88.64  
سارة اسماعيل حيدر علي 76.54  
سهام اشرف فهمي بشاي 91.3  
شوق جابر أحمد اجلعفر 80.76  
غدير هاني امير النجاده 85.51  
فاطمة نواف تركي املطيري 82.36  
لولوة أحمد عيسى املجيدي 79.82  
مرام طالل جاسم البلوشي 80.45  
مكيه محمد عبداهلل الدندن 76.81  
منال فيصل عبداهلل السهلي 76.24  
منى عدنان سالم السويلم 77.55  
منيرة سالم حمد احلمدان 80.52  
نورة عبدالكرمي غامن الشمري 81.84  
نورة منصور خلف العديله 72.58  
هاجر نورالدين أحمد محمد أحمد 96.23  
وسمية جابر محمد املري 73.94  
ياسمني بنت حامت العلوي 88.77  

برقان الثانوية للبنات 

أبرار حسني محمد العجميه 78.89  
أبرار محمد زيد الرشيدي 78.37  
أرياف سالم عبداهلل العازمي 87.8  
أريج سالم راشد الفضلي 83.45  
أسيل ثامر فالح الرشيدي 75.46  
أنوار مبارك سعود العازمي 95.89  
أوراد عبداهلل سعد القهيم 82.88  
أبرار عبداخلالق عبداحلميد اخلطيب   

86.47
اسيل وليد إبراهيم املراغي 62.78  
اغدون فهد سعد العجمي 73.58  
احلوراء زينب محمد جاسم الصيرفي   

82.46
أمينة امين أحمد بوقريص 69.99  
أنفال عبدالرحمن حسني بوزبر 68.54  
بدرية رائد عبداحلميد السنى 73.99  
حسناء مفلح عبداهلل مجبل 74.67  
حصة ضيدان نهار العجمي 91.97  
حميدة ناصر حسني اجلريب 88.98  
دانة خالد حرمييس العازمي 81.63  
دانة عبدالرحيم يوسف علي 87.3  
دميه فهد سعود العازمي 84.75  
دميه فيصل سعيد العجمي 69.88  
رتاج صقر فيصل الهوشه 86.41  
روان حماد حمد شريدة العازمي 75.43  
روان محمد حسني الغيث 86.29  
ريان حسني علي الصفار 65.48  
ريان محمد عبداهلل الهاجري 74.49  
ريان مساعد خالد العازمي 89.96  
رمي رياض عبيد الشمري 65.96  
رمي يوسف عبداهلل الرشيدي 75.4  
زينب علي سيد حسني احلسيني 89.45  
زينب فهد عبداهلل محمد 85.5  
زينه ناصر يوسفي 69.2  
سارة ظاهر صالح الرشيدي 67.11  
سارة عايض فهد العازمي 91.19  
سارة عبدالعزيز معجون العنزي 77.87  
ســارة عبداحملسن خضير بوشعبون   

82.18
سارة عيد فراج الكفيدى 78.22  
سارة فاضل مطر فرج مطر 81.29  
سارة فهد سعود العجمي 86.7  
سارة محمد حمد القحطاني 88.78  
سارة مضحى فالح العازمي 84.25  
سكينه صالح جاسم دشتي 72.42  
شوق باسل علي البلوشي 72.69  
شيخة بدر محمد عبداهلل 74.9  
شيخة خالد معجون العنزي 85.97  
شيخة فواز خالد بشير 88.1  
شيماء عبداهلل خليفة خلفان سليمان   

73.07
ضي خليفة دعيج املريشد 76.43  
طيف علي عبداحملسن إبراهيم 82.31  

عائشة بخيت سعود العجمي 91.13  
غزالن علي حسني الثويني 74.37  
غال سالم مرزوق العازمي 88.75  
غال عبداهلل مهنا الهاجري 84.75  
غال محمد فرج العجمي 79.58  
فاطمة خالوى عبداهلل العازمي 71.26  
فاطمة عادل يوسف باش 79.68  
فاطمة علي حسني غلوم 80.03  
فاطمة فالح فالح العازمي 75.28  
فاطمة فهيد ضافر الدوسري 80.52  
فجر سمير نعمة الشمري 71.19  
فرح إبراهيم محمد موسى 65.79  
فرح فراس علي اجلاركي 88.17  
فوز أحمد عواد الفضلي 81.37  
فوز عبدالرزاق علي النصار 78.78  
فوز محمد نومــان العجاجي الفضلي   

77.02
لطيفة جاسم محمد الرويح 73  
ملياء خميس ناصر العجمي 86.66  
ملياء ماضي ضافي القحطاني 91.06  
لولوة خالد إبراهيم بو صلحه 88.64  
مرمي حسن شهاب مهدي 89.5  
مرمي محمد حسني قاسم 67.21  
مرمي محمد عبداهلل العجمي 85.89  
مرمي مرزوق سعد العبداهلل 90.64  
مرمي يوسف حسن الكندري 90.59  
مزون مشعل فالح البوص 83.08  
مستورة مضحى فالح العازمي 80.16  
منال سعود سعيد الهاجري 89.12  
منال علي صالح املري 86.74  
منى عبداهلل علي العصفور 83.26  
منيرة فهد فالح العجمي 78.45  
منيرة محمد فهد ناصر 84.28  
منيرة ناصر سعود الهاجري 76.97  
منيرة ناصر مسعود العجمي 73.48  
موضي ناصر محمد اخلالدي 88.97  
جناة بدر حسن محمد الكندري 91.54  
نور أحمد محسن الفضلي 91.81  
نورة سليمان داود الفيلكاوي 85.06  
نورة عبدالرحمن علي سويلم العازمي   

79.54
نورة علي سعد العازمي 73.99  
هبة يوسف عبداهلل يوسف 80.85  
هدى فهد متعب العجمي 61.68  
هديل عايض فالح العازمي 68.7  
هال حمود شجعان العتيبي 72.06  
هيا سلمان سعد الهاجري 72.13  
وضحة صنيتان مناور العتيبي 77.39  

بالط الشهداء الثانوية للبنني 

أحمد جاسم علي الصباغه 89.29  
أحمد صالح عبدالقادر علي 80.43  
أحمد عدنان عبداللطيف اخلرسان 73.23  
أحمد محمد فالح املطيري 88.69  
أسامة أحمد شخير العنزي 92.13  
بدر غنام شخير العنزي 88.37  
براك فالح براك العازمي 91.94  
جابر عبيد جابر العرقان 82.03  
حسن محمود سامي جوهر 88.86  
حسني بسام بدر الشطي 87.2  
حســني يعقوب حســني العبدالرحمن   

88.54
حصني مشعان حصني الهاجري 82.43  
حمد خالد حمد الهاجري 87.7  
حمد سعيد فالح العجمي 85.87  
حمد فيصل عبداهلل السهلي 90.84  
خالد سعود زيد العازمي 84.91  
خالد طالل سالم الفضلي 87.66  
خالد عبدالعالي شبيب اخلالدي 88.96  
خالد محمد راشد امليع 85.61  
خالد هادي محمد القحطاني 87.03  
راشد مشعل راشد املري 92.77  
سالم أحمد محمد العجمي 91.57  
سعد عبداهلل صادق الفودرى 87.52  
سعد محمد سعد سالم العجمي 81.2  
سلطان طالل أحمد احلمادي 88.09  
سلطان مبارك مسفر العجمي 93.07  
سلمان عبدالرحمن طارق النجار 89.02  
سليم مساعد سليم فهران 76.06  
سليمان خالد محمد البركة 87.11  
ضاري أحمد ضاوي العتيبي 87.23  
طالل جمعان سعود العازمي 89.18  
عبدالرحمن علي يوسف سليمان 86.32  
عبدالرزاق محمد دهيليس ابو خوصه   

82.1
عبداهلل براك محمد الفويطر 91.64  
عبداهلل عبدالعزيز فهد العنزي 85.08  
عبداهلل علي عبداهلل علي العجمي 89.04  
عبداهلل محمد سيف العازمي 89.63  
عبداهلل ناصر محمد السهلي 91.68  
عبدالهادي عبداهلل فاضل العجمي 91.95  
عبدالرحمن الفي فالح العازمي 90.43  
عبداهلل إبراهيم فليح محمد 84.88  
عبداهلل جراح عبداهلل الهاجري 84.19  
عبداهلل حمد محمد حسن 81.28  
عبداهلل خالد فهيد الشغبان 95  
عبداهلل راشــد هايف ماجد العدواني   

94.86
عبداهلل عبدالسالم جاسر العنزي 96.11  
عبدالوهاب علي يونس أحمد 94.02  
عثمان عبدالكرمي زيد السعيد 89.71  
علي بدر علي العنزي 86.15  
علي حمد عبداهلل العجمي 90.18  
علي محمد علي وقيت الشمري 86.41  
علي نايف أحمد العنزي 86.42  
عمر سعود عتيج العازمي 89.37  
عمر غريب مرزوق الغريب 88.79  
فارس سليمان محمد عبداهلل السراج   

87.8
فهد ثفنان عامر العجمي 82.81  
فهد دغش راشد السهلي 85.63  
فهد سالم خالوي الشمالي 87.69  
فهد محمد يونس الفيلكاوي 89.63  
فهد مطلق محمد العازمي 92.39  
فيصل أحمد مثال العازمي 89.51  
فيصل سعود براك العتيبي 89.55  
مبارك فهيد رفاعي العازمي 89.36  
محمد إبراهيم عزاب العتيبي 88.66  
محمد حمد محمد الناجعي 88.02  
محمد حمود محمد السبيت 89.31  
محمد سعد سيف العازمي 87.64  
محمد صالل محمد الشميالن 89.52  
محمد عبداهلل سعد العجمي 91.29  
محمد عبداهلل حسني العجران 86.18  
محمد فهد الهذيلي عبيد 90.23  
محمد فهد سليمان الشهاب 83.68  
محمد فيصل حمد السهلي 88.72  
مساعد أحمد ملفي العازمي 89.13  
مسلم ناصر سعود بن جامع 85.46  
مشاري عيد عبيد املطيري 88.88  
مشعان هيثم مشعان العنزي 89.14  
معاذ فيصل حمد السهلي 86.47  
ناصر سعد علي الهاجري 84.72  
ناصر سعد ناصر السهلي 85.46  
يوسف خالد فالح العازمي 85.15  
يوسف ركاد محمد املري 88.65  

يوسف سالم عامر العجمي 85.4  
يوسف غامن غنيم املطيري 92.05  
يوسف فهد محمد املطيري 91.85  

بيان الثانوية للبنات 

أصايل مشاري صالح يعقوب اجحيل   
69.36

آالء عبــداهلل خليفــة حســني علــي   
حيدردشتي 82.25

أمواج هشام ياسر جاسم النجار 73.09  
أنفال حبيــب درويش صالح درويش   

83.7
أوراد إبراهيم مندنى محمد 89.17  
آيه طارق عبدالعزيز سالم املونس 81.92  
أبرار مرزوق ناصر خصيوي العتيبي   

96.28
اريج خليفة مطلق سعد العازمي 78.28  
أسماء فهد حميدي الفايد الشمري 80.08  
اجلــازي خالــد عبداحملســن رفاعــي   

البريعصى 73.16
اوراد مرزوق فهد فهد راشــد العجمي   

81.05
بدور أحمد إبراهيم علي جوهر 81.75  
بزة عبداهلل سند راشد النفيص 73.98  
جود عباس إبراهيم علي العطار 74.87  
جود غامن جاسم غامن محمد احلساوى   

86.88
حنان يحيى سعد محمد العازمي 77.09  
حنني يونس حسن حسني أسيري 85.92  
خديجة جاسم يعقوب عمران املنصور   

91.54
خديجة عبداللطيف حسني علي صفر   

69.47
خلود محمد فالح سعد العازمي 75.83  
دانة راشــد مشــعل صعيجر العتيبي   

89.37
دالل حسام محسن حسن رمضان 94.32  
دالل طالل ســعود عبدالعزيز جاســم   

البالول 74.78
دميه محمد فالح حزام السبيعي 73.81  
دينــه تركي هباس الرفــاص العتيبي   

97.99
رتاج حسن كاظم حسن نصر اهلل 75.66  
رتاج خالد يوسف يعقوب بوغيث 73.37  

رتاج عبداهلل علي الرميضني 80.36  
رحاب أحمد عيد محمد عمر اجلويسرى   

91.02
رزان نوفل حمزة عباس حيدر 80.77  
رغد إبراهيم علي محمود العلي إبراهيم   

اخلليل 96.11
رفايــع عبداهلل راجــح جعيفن مدعث   

العبداهلل 87.6
رهف محمد عبداهلل عبدالرحيم محمد   

حسني الكندري 90.73
روان عبدالعزيز عبداهلل محمد شعيب   

66.4
روان محمد فاضل عبدالرحمن الكندري   

90.02
روان منيف فايد رجا نايف الرشيدي   

81.69
ريان فالح راشد حمود العازمي 90.94  
ريان فهد ســعود علي بسيس سريع   

العتيبي 76.91
ريان يوسف عبدالرحمن محمد سلمان   

86.68

زهراء سالم عبيد علي جاسم الشمري   
91.5
زهراء هاني عبداهلل جاسم القالف 90.38  
زهراء وليد كاظم محمد جاسم املتروك   

82.91
زينب خالد حسني جوهر شهاب 85.65  
زينب علي موسى الغريب 78.47  
سارة حامد جمعان العازمي 87.09  
سارة فايز راشد فرحان خفران العازمي   

87.83
سارة مشعل عبداهلل محمد العبداهلل   

الراشد 87.78
سارة وليد فهد فهد العثمان 77.06  
شهد محمد عبداهلل سعد محمد الغريب   

90.56
شهد هاني سالم فيروز ياقوت اجلوهر   

82.52
شــيخة محمــد فايــز خميــس جمعة   

البصيري 92.98
ضبيه مسفر سالم محمد مهدي 79.81  
طيبة حمد جاسم عبداللطيف احلميضي   

90.82
عائشة ماجد شهاب أحمد الراشد 82.95  

عهد محمد فهد عويضه العجمي 73.53  
غدير حسني جليل إبراهيم حسني 91.01  
فاتن مشعل عبدالبارى عبدالكرمي حسني   

محمد 94.45
فاطمة جمال يوسف يعقوب منصور   

72.36
فاطمة خالد علي أحمد اخلضرى 92  
فاطمة عباس صالح عبدالرسول تقي   

عسكرالصفار 79.21
فاطمة عباس فتح اهلل أسد 92.93  
فاطمة علي جمعة صالح العلي 81.93  
فاطمة مشعل درج سعد الشريعان 86.15  
فجر عبدالعزيز سعود كليب العازمي   

84.79
في جاسم محمد حسن علي هاشم 82.12  
كوثر عبداهلل أحمد عبداحلسني محمد   

إبراهيم 70.52
جلني عبداحملســن ســيد حمزة هاشم   

أبو احلسن 83.42
مراحب راشد مداد عياد عوض العازمي   

93.03

مرمي حسن علي حسن عباس الشراح   
75.02

مرمي حمد محمد عبداهلل بوحمد 93.05  
مرمي علي إبراهيم محمد عبداحلســني   

الصالح 74.23
مرمي ناشي دابوك محسن دابوك الدواي   

العازمي 76.19
مالك علي حيدر حمزة السلمان 89.93  
مالك فيصل جعفر الســيد علي السيد   

أحمد القالف 82.22
مالك محمد قاســم حميد قاسم جاسم   

البالم 90.53
ملوك مشــعل خليفة خضر احلســن   

اخلضر 89.74
منار محمود حسني غلوم حسني 82.06  
منار هاني عبداهلل فالح حسني السحيب   

83.13
مناي جاســم محمد ظاهر حبيب كرم   

95.2
منيرة مشــعل يوســف ســليم مفتاح   

النصار 68.59
منيرة منصور عامر سلطان العجمي   

75.63

منيرة نواف أحمد ثنينان علي املسيليم   
92.11

موضي أسامة سالم علي ساملني 88.13  
ميس فواز ناصر مسيرالعنزي 94.91  
جنــود هــزمي عبــداهلل عيســى أحمد   

الهزمي 89.69
نرجس جمال حســن عبــداهلل عباس   

الغضبان 73.88
نور خالد عبداهلل جاسم العبدالهادي   

89.42
نورة سعيد يوسف فرج العميري 72.75  
نــوف مــرزوق ســعود راضــي عواد   

العازمي 92.49
هاجر أحمد جاسم محمد فهد املالك 90.75  
هيا مشــعل عبدالرحمــن محمد عمير   

القحطاني 87.66
وسمية محمد إبراهيم فاضل اجلميلي   

85.76

بيبي السالم الثانوية للبنات 

أسيل محمد مرزوق العلوان 93.15  

أميرة محمد علي محمد تقى 81.09  
جمانة أحمد يحيى علي حيدر 87.85  
جمانة عبداهلل عبداللطيف احلمر 87.66  
جنه عبدالعزيز إبراهيم القبندي 73.43  
حنني يعقوب عبداهلل الثويني 95.86  
دانة أحمد يونس مظفر 82.67  
دانة عذبي صالح جحيل 73.56  
دانة علي محمد بوعليان 92.14  
ريان يوسف عبداهلل القصار 97.33  
رمي عبداهلل ثامر احلميدة 83.92  
زهراء شاكر رجب العابدين 78.91  
زينب عبدالعظيم أحمد احلمود 92.26  
زينب موسى جواد العطار 70.27  
زينب يوسف علي محمد 82.37  
سارة فوزي عبداهلل عبدامللك 84.73  
شذى مصطفى محمد األربش 82.51  
شهد مشعل عبداهلل احلملي 80.52  
شــهد مصطفــى شــكرى ســيد محمد   

سالمة 93.85
شهد ناصر محمد املزعل 87.32  
فاطمة أسامة فاخر املوسوي 77.42  
فاطمة الزهراء علي حسن عبدعلي 80.96  
فاطمة الزهراء هادي سيد محمد الشماع   

82.59
فاطمة عبدالعزيز أحمد حسن 87.5  
فاطمة محمد صالح الغرابي 86.8  
فرقد حامد ناجي البحراني 78.54  
فوز أسامة سالم الرشيدي 87.27  
جلني محمد علي اإلبراهيم 78.88  
مرمي سعد عيد الدهام 70.15  
نرجس فاضل عبدالرضا الفرج 92.78  
نور عبدالعزيز عباس الشطي 93.23  

تيماء الثانوية للبنات 

أرياف فهد عايد احلريجي 87.05  
أرياف محمد نشمي احلسيني 78.17  
أريام ساير عبيد الشمري 94.67  
أسماء حمود مسلم الظفيري 86.96  
أسماء سلطان مجمى الضفيري 83.27  
أسماء ضاحي ظاهر الظفيري 84.15  
أسيل محمد خضير حسني 85.75  
آمنة حامد عبداهلل ثقاب 83.91  
أوراد عويد لزام الشمري 88.83  
أوراد غنمان نومان املاجدي 86  
آيه عبدالعزيز سعود السعيدي 81.1  
اريام مطر سعد مكمى 84.37  
اسيل رشيد ناصر السعيدي 84.8  
اجلورى نايف هالل احلربي 78.64  
اجلوهره عبدالعزيز سليمان الفدغوش   

92.93
اجلوهره مفرج عبيد املطيري 94.28  
اجلوهره ناصر هنقل املطيري 92.15  
العنود طالل طراد العنزي 94.49  
اليمامه ماجد ممدوح الشرمي 89.14  
بلقيس حامد عبار جبر 85.82  
جمايل صالح شنيف شنوف املاجدي   

81.26
دانة خالد عاجل جحيل 94.48  
دانة زاهي حايف الظفيري 85.94  
دانة عبداهلل حايف السعيدي 86.15  
دانة محمد عطا اهلل اخللف 82.06  
دالل عطااهلل خلف احلربي 75.97  
دميا أحمد بشير العنزي 80.29  
رغد عواد محمد العنزي 95.76  
رماس فايز طينان العنزي 88.77  
ريان عبدالعزيز مدلول الظفيري 80.89  
رمي غازي عريان املطيري 91.72  
رمي منصور مفضي الظفيري 73.54  
ريهام عزيز نوري العنزي 84.73  
سارا عايد مقبل السهلي 86.48  
سارة حمد جليدان الظفيري 94.93  
سارة حامد سعني العنزي 91.32  
سارة سعيدان مسيعيد احلريجي 86.37  
سارة صالح طعمة الظاهر 87.76  
سارة عبداهلل حمود الشمري 84.89  
سلوى مرضى صالح العالطي 82.71  
شهد بشير حمود الشمري 87.73  
شهد تركي حامد الشمري 82.9  
شهد منادى مرخص الظفيري 78.37  
شوق هتاش عيادة الشمري 89.02  
شيماء رمضان حمدان العنزي 90.87  
عائشة حامد عبداهلل ثقاب 89.5  
عائشة فواز براك الرشيدي 90.56  
عالية سالمة رمضان الظفيري 82.29  
عبير مزيد مكي الظفيري 91.63  
عهود أحمد عماش الشمري 81.8  
غرام نايف جليعب العنزي 80.59  
فاطمة صالح شنيف شنوف املاجدي   

79.8
في نواف عبدالعزيز العنزي 81.43  
لطيفة عباس هادي الرشيدي 86.2  
لولوة سعود دغيفق الظفيري 87.25  
ليلى جراح مبارك فالح 93.81  
مرمي حمود سلمان احلسيني 91.19  
مضاوي عويش عبداهلل الرشيدي 76.49  
مضاوي فواز حمود اجلنفاوي 79.17  
منار عواد ريكان الظفيري 89.74  
منال أحمد نواف الشمري 84.09  
مها حمود محمد الطواله الشمري 82.41  
جند مطلق شطيط محمد 87.91  
نور يوسف علي السعيدي 84.52  
نورة سلطان مجمى الضفيري 73.35  
نورة هالل مناور السعيدي 87.15  
نوف حمود تركي الشمري 84.64  
نوف مشعل مفرح الشمري 94.12  
هاجر سعود عتقاء العازمي 89.5  
هاجر فالح مزعل السعيدي 80.35  
هاجر فيصل فرحان العنزي 79.91  
هديل خلف مطلق احلريجي 75.03  
هديل قعود فرحان عبيان 80.75  
هنوف حميد محمد الشمري 80.3  

ث. 25 فبراير الثانوية للبنات 

أسيل هاشم محمد تقي 98.25  
آالء باسل حسن العوض 89.82  
أماني فيصل فهيد العازمي 87.61  
أمل محمد فالح العازمي 86.55  
آيات حسني عباس بخش 72.1  
امار محمد مسفر املري 84.96  
بتول خالد شعبان باقر غلوم 86.8  
بتول عبدالرحيم عبداهلل علي 72.14  
بتول قاسم يوسف القطان 79.15  
جمانة جنم عبداهلل محمود 73.62  
جنان جابر محمد غلوم 74.84  
جنى طارق شاكر حسن 88.82  
رتاج أسامة حسن عبداهلل 88.42  
رتاج محمد عبدالرحيم علي 91.18  
رغد علي محمد الرامزي 82.47  
زمزم علي يوسف املال 68.92  
سارة وليد محمد الهندى 78.38  
شيخة حامد صالح اخلبيزى 66.79  
شيماء خالد جاسم العبداهلل 76.54  
طيبة صالح مهدي حسني 75.18  
عباير مساعد راشد العازمي 88.05  
غالية عماد أحمد إبراهيم 86.25  
غدير أحمد فاضل علي 76.04  
فاطمة خالد ناصر محمود 73.95  
فاطمة علي عبداهلل خلف 72.1  
فاطمة فيصل حيدر رضا 74.16  
فاطمة محمد عبداهلل العازمي 67.3  
فاطمة مصطفى علي اجلعفر 92.57  
فضيلة ياسر عادل خريبط 92.65  
فوزية حمود حمد احلسن 74.05  
كوثر عزيز عبداهلل علي 67.53  
لولوة عبدالعزيز مفرح الرشيدي 94.89  
مرمي علي عبداهلل علي عبداهلل 88.21  
منيرة حمود فالح العازمي 78.3  
مها وليد محمد الهندى 74.12  
هاجر اسماعيل فاضل التركماني 74.11  
وجدان فهد حمدان العازمي 88.33  
ياسمني محمد عبدالرضا احلداد 73.64  

ثابت بن قيس الثانوية للبنني 

أحمد علي حامد محمد 70.36  
أحمد فالح عبداهلل عنيفص 76.21  
إبراهيم وليد جاسم عبدالعزيز 71.56  
أحمد هادي مطر العازمي 71.95  
حسني إبراهيم برخان 64.86  

حسني جراد مرشد عوض 65.42  
حسني علي حسني محمد هزاع 73.01  
حسني محمد رسول معن 67.49  
راشد حسن علي الشمري 67.05  
سالم عوض سالم العازمي 69.09  
ســلمان عبدالعزيــز مســاعد صلبــي   

العنزي 71.77
سوعان ظاهر سوعان آل حسان الشمري   

69.33
عبداهلل ضاري طراد حمود 69.54  
عبدالعزيــز دهش عيد حســني دهش   

83.59
عبدالعزيز عشــوي عبداهلل العازمي   

77.67
عبدالعزيز منزل فروان عيد 70.24  
عبداهلل سعد عبدالرزاق الفضلي 78.71  
عبداهلل شريدة املطيري 87.25  
عبداهلل فؤاد حمد جابر غنام 68.99  
عبداهلل ماجد عوض سرحان 72.01  
عبداحملسن عيد عبداحملسن ناصر 63.14  
علي طالل جاسم زاهي الظفيري 67.65  
علي عبداحملسن مساعد العنزي 67.28  
غامن عدنان غامن مطر علي 85.1  
فراس ماهر مجحم الدندل 68.9  
فهد رهيف جبر الظفيري 62.29  
فهد عايد فهد الشمري 79.1  
فواز صالح زعال كريدي 67.38  
فواز عصام شجاع فالح غامن 81.69  
الفي محمد الفي محمد 67.17  
ماجد حميد سطيح الشمري 67.47  
محمد رجا حسني العنزي 61.77  
محمد عبدالرحمن ساير راضي جاسم   

75.36
محمد مشعان سعد الدوسري 82.27  
محمد نواف محمد العنزي 64.44  
مصعب عايد مطر الفضلي 81.92  
نايف نواف كنيهر املطرفى 65.92  
وضاح مطرف ثامر الشمري 76.99  
وليد صالح ثابت الرشيدي 86.76  
يوسف فالح شعيب عبيد 79.56  

جابر األحمد الصباح الثانوية للبنني 

أحمد خالد أحمد البحريني 79.06  
أحمد خالد عبداهلل املهنا 68.13  
أحمد نايف أحمد شيشتر 83.74  
أيوب عبداملجيد سالم علي سالم 97.32  
إبراهيم مؤيد أحمد العريان 65.79  
حسن حسني علي القالف 76.87  
حسن علي فاضل الداود 81.11  
حسني ثامر حسني الزعتري 93.57  
حسني محمد مختار رجب 84.23  
حمد طالل عباس عبداهلل 78.26  
خالد طالل عسكر املطيري 77.9  
ســليمان عبدالرزاق ســعود احلنيف   

67.49
عبدالعزيز خالد عيدان العيدان 85.97  
عبداهلل عدنان أحمد الشطي 78.78  
عبداهلل عدنان عبداهلل بن عيد 73.73  
عبدالوهاب فهد حمد احلسن 70.57  
عبداهلل صالح عبداهلل اشكنانى 79.86  
عبداهلل مبارك علي االمير 92.2  
عذبي أحمد جاسم بن حجي 85.24  
عذبي محمد حسن غاطي 73.46  
علي عبداهلل محمد احلطب 64.79  
عمار عبداللطيف عباس علي خان 76.41  
عمر فتحي الســيد ســيد أحمد النجار   

97.27
فاضل يوسف محمد الصراف 85.48  
فهد عبداهلل محمد الصيخان 67.01  
فيصل ناصر عبدالرسول القطان 86.59  
محمد أحمد فاضل الشيرازي 89.22  
محمد بدر عبداحلميد خداده 95.75  
محمد محمود إبراهيم القطان 85.43  
مشاري أحمد حبيب اإلبراهيم 78.17  
مهدي محمد حسني دشتى 85.9  
هادي سامي سلمان القطان 78.1  
يوسف صالح يعقوب الغريب 78.38  

جابر العلي الصباح الثانوية للبنني 

حسن خليل حاجي حسني 86.23  
خليفة فارس خليفة العازمي 81.49  
سعود عبدالعزيز سعود العلي 82.88  
سعود منصور سعود العجمي 84.11  
سلطان عايد غالى الفضلي 88.28  
سلطان عبدالعزيز مسفر الوادعي 79.19  
سليمان حامد إبراهيم القالف 78.66  
عبدالرحمن زيد عايش العتيبي 81.24  
عبدالرحمن عبــداهلل حويان العازمي   

78.37
عبداهلل محمد ناصر الدوسري 82.82  
عبداحملسن صالح محسن العجمي 89.01  
عبدالعزيز محمد مساعد املجرب 84.88  
عبداهلل عفات محمد العنزي 83.39  
عبداهلل مشعان عثمان كياد 80.08  
عطا اهلل طالل عطا اهلل العتيبي 88.81  
فالح أحمد فالح املطيري 87.5  
فهد يوسف فهد املطيري 85.3  
محمد جمال حجي الفرحان 79.31  
محمد عبدالرحيم محمد ساملني 87.21  
محمد ناصر عواض املطيري 85.21  
محمد يوسف فهد املطيري 81  
مرزوق حمد عقيل خليفة عقيل 86.03  
مشعل راشد مبارك الزيد 74.46  
ميثم حسن غلوم حيدر 73.95  
نواف عبداهلل شويص علي 84.82  
يعقوب أحمد يعقوب 77.84  
يعقوب علي يعقوب ماتقي 91.43  

جابر مبارك الصباح الثانوية للبنني 

إبراهيم شبيب إبراهيم الشريدة 85.79  
أحمد عبدالرحمن أحمد مال علي 86.7  
أحمد عبدالكرمي أحمد مهدي 73.25  
أحمد علي أحمد اخلالد 76.21  
بدر رضا حسن البقشى 79.69  
بدر طارق أحمد املعيني 76.54  
جابر صادق أحمد تقي 70.53  
حسني علي عبدالكرمي سوز علي 83.43  
حمد أحمد عبدالصمد الشطي 76.01  
خالد أحمد عبدالرزاق العصفور 76.6  
خالد عصام محمد الكندري 72.64  
راشد جمعة عيد بن عبيد 85.64  
زيد يوسف علي الزيد 78.57  
سالم فرج مرزوق الزاحم 77.07  
سالم نواف سالم الدعسان 93.47  
سليمان يوسف عبداهلل محمد 89.77  
صالح حمد عبدالعزيز الريش 84.85  
عباس عبدالعزيز عباس جريدان 89.82  
عبدالرحمن أحمد علي اخلليفي 69.75  
عبداهلل فيصل حمد العمار 85.01  
عبداهلل محمد عبداهلل املشعل 98.5  
عبداهلل نواف عبداهلل الهاجري 90.21  
عبدالوهاب مســاعد صالح الشعيبى   

84.97
عبداهلل محمد عبداهلل املاجد 75.73  
علي أحمد جواد أحمد 85.76  
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علي خالد عبدالكرمي سباتي 69.15  
فارس مساعد عبداللطيف احلدارى 84.1  
فهد جمال محمد الراشد 73.28  
فهد عبدالوهاب فوزان العبيد 92.57  
فيصل عبدالسالم محمد الهذلول 86.67  
محمد أسامة محمد تقى 91.81  
محمد انور عيسى الراشد 95.53  
محمد زياد محمد السنعوسي 89.79  
محمد هشام محمد احلشاش 87.65  
مساعد جاسم سليمان القيص 76.57  
مشاري خالد محمد خليفوه 81.15  
مشعل سعد أحمد احلجي 92.93  
ناصر حمد عبداهلل الريش 69.49  
نافع محمد حمدي عبداهلل 73.55  
يحيى أحمد سفر الفودري 75.65  
يوسف عبداهلل عويد سليمان اإلبراهيم   

81.94
يوسف فهد راشد احلديبي 84.06  
يوسف لؤى عبداحلميد القطان 82.01  

جاسم محمد اخلرافي الثانوية للبنني 

أحمد بسام أحمد الكندري 74.27  
أحمد علي علي الوهيب 79.58  
أحمد فايز مطر الضفيري 83.03  
أوس أحمد محمود التتان 61.31  
إبراهيم أحمد إبراهيم اخلليفة 86.72  
إبراهيم محمد جاسم العلي 88.43  
بدر سامي محمد الوازع 83.06  
بدر محمد جدعان السعيد 92.66  
حســن املجتبــي عبداجلليــل صالــح   

اجلدي 66.66
حمد سعود عبدالعزيز املديرس 81.44  
حمد عادل يوسف الشراح 72.17  
حمود أحمد صالح الوهيبى 82.84  
خالد بسام أحمد الكندري 70.67  
خالد عادل محمد الشطي 93.8  
خالد عادل يوسف الشراح 81.68  
خالد محمد خالد العامر 68.08  
خالد مشعل محمد العنجري 66.01  
خالد وليد خالد اخلضير 81.83  
خليل خالد خليل الناجم 68.09  
راشد وليد راشد الطرموم 79.62  
راكان عادل محمد املطوع 93.28  
راكان عبداهلل علي النجدى 81.05  
سالم علي سالم القيالنى 81.39  
سعود خالد جمعة العلي 74.93  
سليمان عبداهلل سليمان املزيني 95.39  
عبدالســالم بدر عبدالســالم الياقوت   

87.49
عبدالعزيز عبداحملســن بــراك العواد   

93.07
عبدالعزيز نافع عبدالعزيز الياســني   

88.31
عبداهلل محمد علي الفريج 66.24  
عبداهلل مشــعل عبــداهلل عبدالســي   

الفيلكاوي 70.32
عبدالرحمن محمــد عبداهلل الطليحي   

77.29
عبدالعزيز يوســف عبداهلل الرشيدي   

82.93
عبداهلل حسني عبداهلل القبندي 73.1  
عبداهلل وليد محمد التميمي 75.71  
عبداهلل وليد مســاعد املجاوب فهران   

71.47
عثمان محمد يوسف اجلسمي 78  
عذبي وليد عبداهلل الريش 62.33  
فواز خالد خليل الناجم 66.82  
فيصل صالح فيصل السيف 68.66  
مبارك سعد سلطان املزعل 80.05  
محمد جاسم محمد احلبيب 94.89  
محمد جاسم محمد الرغيب 85.55  
محمد خالد عبداهلل األنصاري 84.94  
محمد زيد محمد الغرابلي 79.35  
محمد فهد محمد الريش 75.83  
ناصر انور علي الطراروه 71.27  
ناصر محمد ناصر الدعيجاني 71.4  
وليد خالد جاسم االيوب 67.76  
يوسف وائل محمد أحمد 82.25  
يوسف يعقوب يوسف القبندى 64.44  

جليب الشيوخ الثانوية للبنني 

أحمد حمد عايد املطيري 68.8  
أحمد عادل أحمد العلي 67.64  
أسامة فهد عبداحملسن املطيري 74.64  
بدر حمود عواض املطيري 78.98  
بدر عبدالرحمن محمد العازمي 79.57  
بندر نقاء سعد الشالحي 73.22  
تركي محمد عايض املطيري 82.43  
ثامر ناصر فيحان املطيري 64.31  
حسني عايد خلف العنزي 88.37  
حسني عوض عبود العنزي 83.74  
خالد ضاوي سعد العتيبي 75.5  
خالد عبداهلل حويضان الرشيدي 85.75  
خالد مسعد مرزوق الديحاني 87.03  
ساري ناصر ساري املطيري 87.5  
سعد خلف زيد اجلباري 86.9  
سعد عقاب جلوي الديحاني 72.95  
سعود احلميدي محمد املطيري 80.97  
سعود حمود سعود اجلمهور 69.08  
سعود عبداهلل سعود املطيري 77.29  
سعود علي سعود املطيري 88.85  
سعود فارس مناحي املطيري 79.33  
سلطان رباح قويزان املطيري 75.87  
سلمان إبراهيم عوض املطيري 78.83  
ضاري فيصل ثامر املطيري 73.65  
عادل فالح فهد املطيري 73.41  
عايض سلطان غالب جالى 84  
عبدالرحمن صالح حمدان العنزي 69.41  
عبدالرحمن منصور برغش الديحاني   

72.29
عبدالعزيز صالح حمدان العنزي 69.02  
عبداهلل حمود طلق العتيبي 83.04  
عبداهلل محمد صباح العدواني 81.17  
عبداهلل حمد عبداهلل املطيري 81.81  
عبداهلل فهد حمود الزعبي 87.26  
عذبي جميل عواد حمود 76.94  
عمر حمود حميد الديحاني 85.49  
عمر خالد بداح الهاجري 86.68  
عمر نواف عوض املطيري 80.75  
فارس عبداهلل سهل املطيري 88.11  
فايز سعد علي املطيري 71.94  
فهد خالد غازي اجلدعي املطيري 78.25  
فهد عبدالرحمن محمد العازمي 71.46  
فيصل سعد صباح الشمري 69.49  
فيصل صالح حمد السهيل 89.57  
فيصل عبيد صياح املطيري 79.12  
فيصل نواف مخلد املطيري 75.07  
مبارك عبدالقادر سعدون عنبر 84.19  
محمد أحمد فريان العنزي 84.01  
محمد عبداهلل جالل الديحاني 86.21  
محمد عبداهلل خلف املطيري 63.4  
محمد عبداهلل صقر املطيري 87.32  
محمد منصور محمد املطيري 80.4  
مخلف فهد مخلف املطيري 66.4  
مشاري خالد محمد املطيري 80.5  

معاذ أحمد كدموس الديحاني 79.67  
معاذ عبدالعزيز صباح الفضلي 93.17  
نايف راشد صالح غنيم 86.44  
نايف مبارك مطر الديحاني 84.48  
نواف عبيد مسعود العيبان 75.76  
نواف فرج رباح املطيري 87.32  
يوسف طراد حماد املطيري 72.83  

جمانة بنت احلسن الثانوية للبنات 

أروى سالم هادي مسفر العجمي 90.44  
أروى محمد ثويني بردى العنزي 69.88  
أسماء متعب فالح مجحم املطيري 74.8  
أسماء ياسني محمد مراد 78.66  
أشواق سعد فالح الهاجري 84.79  
أمثال الفي عواض عايض العازمي 75.99  
أمل جابر جبر العتيبي 85.95  
أمل فالح شجاع عايض العجمي 80.75  
أميرة صالح بشير مطلق الشمري 75.82  
أمينة اسماعيل فالح األحمد 91.99  
أمينة عبدالرحمن حسني عنانى 69.98  
ارويه بليه محمد حمد العجمي 73.88  
أسماء احلميدي ضبيب حمدان العتيبي   

91.3
اسيل خالد سالم فهد 85.19  
اصايل عبداهلل ظاهر رتيبان الدوسري   
89
البندري محمد عبدالهادي العازمي 67.91  
اجلازي مشلح محمد العجمي 66.75  
احلره حسني تركي الدوسري 70.49  
الدانة مشعل حزام نايف العجمي 81.07  
العنود سالم عبداهلل محمد املري 88.66  
العنود سالم محمد سالم العجمي 85.49  
إميان مناور فالح العازمي 84.27  
بدره فهد فهيد الشغبان 90.75  
بدور ســلطان عوض ناصر الرشيدي   

64.42
بشرى نايف شبيب اخلالدي 84.01  
جزوى فهاد مسعود العجمي 68.82  
جواهــر مهدي محمد عبداهلل العجمي   

80.73
جود عبداهلل بدر سليمان املطيري 70.08  
حسنة يوسف حمد العازمي 81.92  
حال سعد مداد عياد العازمي 79.9  
حال فيصل صياح العازمي 71.95  
حنان خالد محمد دغيمان العازمي 81.64  
حنان ناصر عبداهلل الهاجري 85.97  
حنني عبداهلل سعدون عنبر 75.67  
حوراء حســن أحمد حســن بوجباره   

72.84
حوراء عبداالمير عبداهلل دخيل 69.02  
حوراء عبدالعزيز ناهى الفضلي 77.81  
دانة جاسم نزال عومير 72.6  
دانة محمد مشيط شبيب العجمي 78.27  
دعاء محمد كرمي حسني 71.09  
دالل علي حمد العجمي 90.47  
رتاج حمود فرحان الديحاني 76.58  
رتاج خليل معيان العنزي 75.47  
رحاب متعب حسن العتيبي 84.72  
رحمة علي جابر مسلم املري 77.89  
رغد فايز خلف العازمي 81.39  
رغد محمد باتع شمروخ العتيبي 84.55  
رناد محمد علي ناصر 92.61  
رنيم مرزوق محمد العجمي 91.34  
رهف محمد راشد العجمي 85.65  
ريان براك علي مبارك العازمي 75.64  
ريان محمد سالم ماجد الدوسري 82.12  
رمي جابر سعود عشق العجمي 85.86  
رمي ســعد حمود البطحانــي العازمي   

72.48
رمي غازي روباج البريكى 67.33  
رمي محمد شريد العيباني 74.83  
زهرة حسني جنم عبداهلل األشوك 69.54  
زينــب خالد عبداالله عبــداهلل بوزيد   

90.36
سارة أحمد عبداهلل سعود صرام 64.59  
سارة جابر سلطان فاضل املري 82.64  
سارة حجيب نهار علي 72.12  
سارة حمد ناصر املري 63.62  
سارة سعد هندى سعد العجمي 76.34  
سارة سيف عيد العازمي 76.24  
سارة شايع فالح عبداهلل الهاجري 82.65  
سارة مبارك محمد السبيعي 65.8  
سارة محمد سعيد دملوك الدوسري 86.5  
سارة مشعل مسلم زيد الصواغ 60.95  
سارة منصور مفرح قطيمان السبيعي   

93.64
سلمى بندر زائد العتيبي 94.16  
سندس عايد عبداملنعم الطرقي 81.21  
شروق مشعل سعد القحطاني 95.81  
شروق ياسني محمد مراد 70.19  
شهد ســعود قلفيص ناصر الهاجري   

78.95
شهد طينان حمد عبداهلل الهاجري 84.21  
شهد ناصر مهدي نصار احملرول 86.57  
شوق حسني فايز السبيعي 96.83  
شيخة نواف سالم محمد الضيف 82.56  
صافيه مبارك محمــد مبارك العجمي   

77.44
عهود حسني علي العجمي 73.64  
غزالن عبداهلل ضيدان الوقيت 74  
غال حسني فجحان الدوسري 77.54  
فاطمة خالد عيد محمد العازمي 80.61  
فاطمة مبارك محمد سند الهاجري 84.68  
فاطمة محمد سعد سالم العازمي 76.67  
فجر زياد ماجد بخيت 71.1  
فجر محمود خليفة الدرباس 77.72  
فرجه متعب فالح كميخ الهاجري 75.53  
فرح فارس مناحي راشد احلربي 72.58  
فرح فايز كامل العنزي 84.17  
فوزية ناصر صالح فهاد العجمي 81.51  
في فهيد هادي العجمي 94.63  
لطيفة فالح عبدالهادي امللعب العازمي   

95.18
لطيفة محمد سالم سعد عنبر 75.76  
لولوة راشد محمد مرعى الهاجري 80.16  
ليلى حسني سالم علي املري 95.2  
مرمي إبراهيم سيف العتيبي 76.3  
مزنة حمد سعيد املري 70.67  
مزنة عبدالعزيز فهد الهاجري 76.59  
مزنة مبارك فهد الهاجري 90.19  
مستورة خالد ضويحي العازمي 83.57  
مشاعل ناصر هادي الهاجري 77.91  
مضاوي مبارك حمود العجمي 76.82  
منار محمد عيد مبارك علي مبارك 82.18  
منار هادي بريكان حسني العجمي 64.91  
منيرة ناصر سعيد العجمي 79.5  
منيرة سعود فهاد حنيان العجمي 86.22  
منيرة عبداهلل سعيد الهاجري 77.09  
منيرة عبداهلل محمود املنيع 79.6  
منيرة ناصر عبدالكرمي املطيري 80.39  
مها فالح محمد الهاجري 78.28  
مها مســعود مرضي ضــاوي العازمي   

94.04
موضي سعد منصور ناصر السبيعي   

81.63
جند راجح فدغوش الهاجري 92.91  

جنالء عبداهلل علي الهاجري 94.14  
جنود سالم عبداحملسن املري 83.7  
ندى سلطان سالم العجمي 57.51  
نور راشد مبارك الرميح 84.95  
نورا فهيد دعسان العجمي 75.73  
نورة إبراهيم بدر احلساوى 79.38  
نورة جابر عبيد وادي احلربي 80.93  
نورة خالد عبداهلل حاضر الســبيعي   

97.64
نورة خالد مرضى سعيد العنزي 73.4  
نورة سالم مهدي العجمي 63.38  
نورة سعد فهد الدوسري 80.86  
نورة عامر ناصر الطعان 94.92  
نورة عبداهلل فهيد العجمي 86.56  
نورة عبداهلل علي العجمي 86.26  
نورة عبــداهلل غميض قنور املطيري   

87.69
نورة فهد فراج العازمي 71.85  
نورة مبارك محمد سعيد الهاجري 88.6  
نــورة مبارك مرزوق حســن العجمي   

88.02
نورية مســاعد عيد سيف عيد ناصر   

79.01
نوف جعيثن معيض العبداهلل 96.2  
نوير محمد راشد عبداهلل العجمي 80.05  
نوير هادي حمد وتيد 74.28  
هاجر مفلح ناصر العازمي 77.21  
هاجر نايف سعود فنيطل العازمي 88.4  
هديل محمد فراج عبداهلل البرازي 77.99  
هند علي فالح العازمي 84.94  
هند فراج سند الدوسري 82.73  
هيا دخيل اهلل حمود العتيبي 75.35  
وجدان فالح محمد املري 76.15  
وحش عيسى محمد عالي 76.03  
وسن فتحي محمد حسني 70.94  
وصايف خالد صالح العازمي 63.89  
وضحة حسن محمد العجمي 82.19  
وضحــى جابر إبراهيم عامر الهاجري   

87.87
وهج فهد ردن املطيري 78.93  
ياسمني حامد سالم الشمري 78.15  

جمانة بنت ابى طالب الثانوية للبنات 

أسماء بدر عبداللطيف أمان 77.66  
أسيل أحمد اسماعيل عباس اسماعيل   

التميمي 79.22
آمار خالد صاهود املطيري 93.02  
العنود أحمد يوسف محمد الفيلكاوي   

88.7
بدور ماجد عبداهلل الشمروخ 74.52  
جنان أحمد يوسف البارود 88.52  
حصة أسعد خليل الدهيم 94.2  
دانة جمال خليفة الدغيشم 76.48  
دانة راشد شريدة الشريدة 68.12  
دالل محمد أحمد محمد 75.01  
دينا مشــاري عبداهلل جعفر الكندري   

94.14
رغد عثمان سعود اسحق التركيت 60.3  
رغد محمد عبدالرحمن احلسينان 89.08  
روان امين يعقوب الفرحان 83.62  
روان طالل محمد النهام 91.3  
ريان طارق إبراهيم الشيحة 90.76  
سارة راشد خلف اخلالد العنزي 75.94  
شوق مساعد عبداهلل القديرى 91.48  
شيخة حسني مدلول الشمري 80.67  
شيماء عبداهلل فهد السبيتى 80.34  
طيبة صباح بدر الرفاعي 86.49  
عائشــة عبدالوهاب صبحــى الهندى   

76.47
عائشة مصطفى ناصر املطوع 88.26  
غرام خالد حسني الفارسي 70.11  
غنيمة عبدالناصر محمد املسفر 82.71  
فاطمة عادل محمد التحو 70.23  
فجر يوسف أحمد الطواري 81.92  
في خالد عبداهلل الشمروخ 90.39  
في زكريا محمد احلمادي 62.85  
كادي أحمد عبدالرحمن الفارس 93.96  
لطيفة فيصل عبداهلل املذن 98.49  
لولوة فارس عبدالرحمن الفارس 84.07  
مرمي وليد أحمد املوينع 94.16  
منيرة صالح راشد اجلليبي 89.89  
منيرة عبداحملسن سعد السهلي 81.09  
مي فيصل عبداهلل املسعود 81.3  
نعيمه عيسى محمد العيسى 80.96  
نور خالد علي اخلليل 90.72  
نور محمد عيسى املوسوي 85.42  
نور مشعل خالد السعيد 83.49  
هيا جمال يوسف بوعركى 86.08  

جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

أحمد عباس جاسم خلف 66.84  
ارشيد نايف فاضل املطيري 74.1  
امين جاسب حيدرى 78.89  
تركي محمد تركي الشمري 64.33  
جاسم أحمد جاسم هنيدى 75.93  
جراح نواف خلف العنزي 62.67  
حسني صقر مالح عجيل عايد الظفيري   

85.11
حسني فايز حسني غازي 81.7  
حسني فهد عقلة فرحان 70.46  
حمد صباح عبداهلل يعقوب 63.25  
حمد عبداهلل خيون مشاى 57.5  
حمزة عبدالهــادي احلميدي املطيري   

66.95
راكان عبدالكرمي حماد خليفة 74.25  
سالم جراح سالم دوحان 76.2  
سعد فيصل نزال مسعيد 64.4  
سلطان سعود دغيم ظاهر 66.82  
سيف أحمد حلمي السيد 85.31  
ضاري خلف خلف العنزي 60.62  
ضيف اهلل عبداهلل خضر عودة 72.7  
عبداللطيف هاني عبداللطيف 83.5  
عبداهلل خلف خلف العنزي 58.26  
عبداهلل مشعل خميس سرحان 74.74  
عبدالعزيز عبداهلل عطية محمد 78.94  
عبدالعزيز محمد جابر سايس 76.8  
عبداهلل حمد ناجي 73.02  
عبداهلل زامل عبدالرحمن حبيب 70.9  
عبداهلل عواد خفيف شهيل 81.58  
عبداهلل مطر حاجم سلطان 77.62  
عبدالهادي محسن خنير فحمان 76.95  
علي حسني الدللو 78.85  
علي ضايف دايخ الصاحلي 60.81  
علي عدنان ناصر راضي 72.51  
علي فارس علي الشمري 75.48  
عمر طالل نعمان الوزنى 65.17  
عمر عايد ضيف اهلل ناصر 77.53  
غامن سالم مطير غضبان 62.03  
فارس نايف سحمان العنزي 61.92  
فاضل أحمد ريكان خلف 75.28  
مبارك غامن عدهان الشمري 64.64  
محمد ثامر عبدرداد 67.65  
محمد جاعد غازي عبداهلل 83.58  
محمد خالد محمد مرزوق فاضل 87.68  

محمد سعد عودة تركي 64.79  
محمد شامى حسني 69.08  
محمد عبداهلل الواجع 84.69  
محمد عبدى محمد الصليلي 68.37  
محمد عدنان فاضل اجلربا 76.58  
محمد عطية راضي دحيبش 72.09  
محمد مبارك مدعث شطب 77.08  
محمد مسفر كايد جاسم 64  
مطلق فايز رميض الشمري 80.06  
مهدي محمود فهد دابى 61.67  
يعقوب عبدالهــادي حميدي املطيري   

70.88

حبيبة بنت شريق األنصارية الثانوية 

أبرار أنور محمد األستاد 93.98  
أسماء عقيل هزاع املطيري 89.47  
أسيل نهار عبداهلل املطيري 83.3  
أصايل محمد مبارك املفرج 77.73  
أفراح فايز حمدان الصليلي 92.12  
أفنان حمود علي اجلالل 89.68  
أوراد محمد حميد ضاحي 93  
أفــراح عبدالكرمي احلميــدي القحص   

العنزي 85.2
البندري صالح حجي الشمري 70.6  
البندري محمد باذر الكريباني 68.69  
بتول أحمد حسني رضا 67.87  
بتول فاضل عبدالرضا الشطي 82.66  
بثينه حمود عوض العتيبي 77.94  
بدرية طالل عيسى املعيوف 77.17  
بدور أحمد موسى احلسيني 80.31  
تهاني هاني دابى الفضلي 73.18  
جمانة فهد صالح السعيد 87.01  
جمانة وليد أحمد مطر سالم 91.94  
دانة عدنان سالم الصواغ 70.47  
دانة مساعد سعد املجمد 74.8  
دنيا سبع دريع الهرشاني 71.84  
دميا تركي حمدان البناقي 86.21  
دينا سعد عبداهلل املطيري 80.69  
رتاج عبداهلل ناصر العجمي 78.72  
رغد سعد مخلف الصليلي 80.94  
رقية ناصر محمد مراد حســني عباس   

88.57
رقية رشيد بلور البلوشي 85.65  
رهف فيصل خليف العنزي 77.3  
رونق يحيى أحمد دهراب 89.83  
رمي سمير جاسم الدوسري 71.72  
رمي عبدالرحمن عبداهلل العنزي 89.96  
رمي محسن دحام العدواني 91.79  
رمي محمد مطر الظفيري 72.31  
سعاد ناصر محمد الهاجري 73.42  
شروق سعد حواس الشمري 63  
شوق تركي خميس البذالي 77.86  
شيخة أحمد فرحان الشمري 98.23  
شيماء عمر زبن الشمري 89.07  
شيماء مشعل ماجد املطيري 87.17  
طيف خالد رومي الفضلي 71.53  
عنود ناصر بدر املطيري 79.65  
غدير أحمد حسني رضا 74.87  
فاطمة حمود سعد الزعبي 90.76  
فاطمة ناصر ظاهر الشمري 82.77  
فرح فهد سالم الضعيان 82.87  
فوز امني الفي العازمي 72.98  
جلني عبداهلل ناصر البلوشي 94.47  
لطيفــة عبدالناصــر محمــد طاحوس   

الشديد 75.31
مرمي بدر بعيجان املاجدي 69.73  
مرمي سالم فيروز مرزوق فيروز 82.35  
مرمي غازي عبيد املطيري 73.71  
مرمي محمد علي العنزي 75.34  
مرمي يوسف عبداهلل سيد محمد 69.07  
مضاوي فهد خلف إبراهيم خلف 70.43  
مالك محمد مهاوش السعيدي 93.24  
منار سعد مخلف الصليلي 86.99  
منيرة عادل حسن العرادة 75.6  
مها مساعد إبراهيم الرشيدي 93.25  
موضي محمد مسامح املطيري 75.74  
مي مشعل نايف الديحاني 82.69  
ميار سعد يوسف العيدى 85.24  
نفود فيصل فواز الفارس 84.35  
نوال عبداهلل ناشي العتيبي 74.93  
نور جاسم محمد املوسوي 89.24  
نورة بدر بعيجان املاجدي 70.55  
نورة بدر نواف العنزي 74.34  
نورة فيصل عايش العازمي 87.72  
هديل أحمد هديب املطيري 76.89  
هيا فالح علي العجمي 93.53  
وحش عبدالعزيز زيدان املطيري 91.51  
ورود علي هادي العازمي 86.38  
ورود فيصل خليف العنزي 87.73  
ورود نشمي صحن الهاجري 87.91  
مينى خالد محمد عبدالرزاق 79.92  

حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد أمان مصطفي عبداهلل 83.92  
أحمد حامد إبراهيم العصفور 75.72  
أحمد صالح عبداهلل العجيل 74.81  
أحمد طالل سعد فرج 72.85  
أحمد جنيب سعيد العوضي 73.32  
أحمد خالد عطوان النويدر 65.62  
أحمد سعد محمد التنيب 71.28  
جاسم محمد جاسم الشهاب 71.16  
جاسم وليد جاسم البحر 71.35  
حمد حسن مطلق العجمي 72.39  
خالد مشعل حمود العنزي 78.83  
خالد وليد حسن عبداهلل حمود الظفيري   

78.94
خالد وليد عيد املطيري 73.19  
خليفة دعيج خليفة املتعب 78.69  
سالم أحمد سالم الفيلكاوي 80.61  
سالم حمود سالم الفالح 79.69  
سعود خالد محمد الفهد 79.79  
سليمان جاسم جابر مال اهلل 91.31  
سليمان جنيب سعيد العوضي 69.26  
صالح سالم صالح الغيص 87.98  
طالع صالح سعد القديري 82.39  
عبدالرحمــن ادريــس عبداللطيــف   

العبداللطيف 83.66
عبدالعزيز عدنان أحمد املنصور 68.84  
عبدالكرمي باسل عبدالكرمي السالم 78.08  
عبدالعزيز عبدالكرمي صالح الهاجري   

74.34
عبداهلل خالد محمد القديرى 69.81  
عبداهلل طارق محمد البعيجان 77.28  
عبداهلل عادل شليويح املطيري 83.09  
عبداهلل يعقوب عبداهلل ناصر 70.54  
عبدالوهاب موسى عبدالعزيز الكندري   

72.56
علي جمال علي القيالنى 65.24  
عيسى علي جواد علي البوشهري 77  
فواز أنور سلطان الرومي 63.7  
فيصل بدر محمد كندري 67.01  
فيصل محمد فيصل العمر 86.51  
محمد عبداهلل سالم املطير 74.32  
محمد عبداهلل علي أحمد 73.24  
محمد عبدالرحمن سعيد الزيد 70.94  

مساعد عبداهلل سالم املطير 68.89  
مشاري عادل محمد فكري 65.31  
مشاري علي عبدالعزيز السمحان 77.59  
مشاري فيصل ناصر بوناشي 68.88  
مشعل سامي السيد ناصر قاهري 82.84  
وليد جاسم محمد بن حاي 70.17  
يحيى علي عبداهلل املطوع 66.1  
يعقوب علي يعقوب الهولى 64.24  
يوسف يعقوب يوسف اليعقوب 76.04  

حمود اجلابر الصباح الثانوية للبنني 

أحمد خليفة سرحان الشقيحي 87.85  
أحمد عبداهلل أحمد احلصني 74.88  
أحمد داهير ابوكر علي 73.82  
بدر ناصر عبدالرحيم الفودرى 83.49  
تركي سعود فهد الشبعان 80.79  
جاسم عبداهلل عباس جاسم 72.38  
جواد محمد علي حيدر 74.37  
حبيب إبراهيم حبيب الفضلي 87.2  
حسني عبدالعزيز جمعة محمد 68.4  
خالد بدر نايف الديحاني 67.96  
خالد عبدالرزاق مرزوق العنزي 76.76  
راشد أحمد محمد الدعي 71.21  
راشد سند راشد احلملى 72.24  
ســالم عبدالعزيز ســليمان الرشيدي   

87.27
شاكر ياسر أمني اخلرس 85.01  
شاهني سعد راشد اخلرافى 68.75  
صالح مصلح حمود العتيبي 81.21  
عبدالعزيــز عبدالرحمــن علي عثمان   

80.38
عبدالكرمي بشير شيخ عبداهلل ديريه   

60.75
عبداهلل أحمد عبدالعزيز احملمد 83.71  
عبداهلل عمر محمد العصيمي 74.95  
عبداهلل زكي سليمان الشراد 89.52  
عبداهلل فوزي فرج عبيد 77.91  
علي سعود علي السبيعي 79.02  
علي مؤيد علي الفجري 73.16  
عمر بشار عبداهلل أحمد 68.66  
عمر سالم أحمد الدريعي 73.47  
عمر عبداهلل ناصر العتيبي 81.04  
فارس خالد مشيلح العتيبي 74.11  
فهد محمد مشعل العتيبي 67  
ماجد لطام ردن املطيري 82.32  
مبارك عبداهلل مبارك اجلبري العتيبي   

90.57
متعب مشعل حمد الشعالن 85.23  
محمد خالد مشيلح العتيبي 72.25  
محمــد عبداهلل عبداحملســن العتيبي   

68.86
محمد مهند جهاد القريني 72.33  
مشاري أحمد عبدالكرمي اخلالدي 81.28  
مشرف مطلق خالد املطيري 84.45  
منصور خالد محمد العجمي 85.78  
نادر ماجد ياسر الذيابي 84.12  
ناصر بدر خليفة العيفان 76.25  
نايف بدر نايف الديحاني 76.11  
هاشم يوسف يعقوب حسن 73.19  
يوسف علي خالد كرم 84.23  

حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات 

أريج سعود هزاع الديحاني 80.82  
أسيل فيصل حزام املطيري 92.99  
ألطاف عياد عايد املطيري 91.7  
أنفــال خالد حمود احلصم الرشــيدي   

75.58
أنفال زامل نايف الديحاني 91.15  
البسمله أحمد علي الشمري 90.38  
اجلوهره محمد مهدي ابورميه 81.36  
اجلوهره مشعل رشيد العازمي 73.18  
الرتاج جاسم محمد غلوم 69.3  
الزين بدر الفي املطيري 97.62  
النايفه محمد ناصر العنزي 89.17  
أميرة عبدالرحمن خلوي املطيري 96.63  
ايالف ناصر عبيد العنزي 93.63  
بشاير محمود حميد الشمري 93.19  
جلنار فارس رميض سلمان 74.32  
حنني عوض مجبل العصيمي 93.37  
حور فهد الهاده البغيلي الرشيدي 77.58  
حوراء علي رجبى 87.67  
دانة فالح فهد املرشاد 87.77  
دالل محمد عايد املطيري 70.04  
رفعة محمد صفوق املطيري 86.35  
رقية علي حسني العنزي 70.66  
روان عادل عبداهلل املطيري 84.78  
ريان أحمد فالح املطيري 72.31  
رمي أحمد سعد النيصان الرشيدي 94.09  
رمي عبداهلل سعد العتيبي 94.67  
زليخه أحمد جمشير حمزة 71.47  
سارة أحمد مطلق الهاملي 76.34  
سعاد خالد سعد الفرج محروس 76.31  
سلوى مفلح ظاهر الفضلي 81.58  
سميرة سعود مجبل العازمي 85.49  
شروق حسن محمد الصميط 69.98  
شروق عبداللطيف سالم املالك 75.99  
شهد بدر مشرف الظفيري 86.47  
شهد عبدالكرمي محمد املطيري 94.33  
شهد علي حسني العنزي 72.23  
شهد عوض حمدان الرشيدي 83.74  
شيخة سعد أحمد الراشد 86.39  
شيماء تراحيب ماجد املطيري 83.2  
صفيه فواز سامي املزيني 89.03  
ضي عبداحملسن عطية صغير 89.69  
عائشة أحمد بندر الظفيري 71.11  
عائشة فيصل عبده الغولي 74.15  
عائشة مطلق صنت املطيري 77.53  
عالية عقيل عبداالمير طه التميمي 88.32  
عبير مبارك علي العنزي 77.28  
عبير يوسف صفاء الرفاعي 76.41  
عيدة منصور عايض املسيلم 70.97  
غنيمة طالل برجس العنزي 78.12  
فاطمة فيصل عبداهلل املطيري 77.16  
فاطمة علي ناصر العنزي 77.38  
فتون فيصل مبارك العازمي 83.22  
فجر عبداهلل شعبان عبدالرحمن 74.77  
فرح عبداهلل شعبان عبدالرحمن 63.13  
فرح فهد عبدالرحمن املطيري 99.16  
فضة تراك دوشان دهش 76.41  
الما طالع خالد املطيري 70.21  
جلني سعود عبدالعزيز القطان 72.71  
جلني طالل عبداهلل املطيري 92.13  
لني مفلح عياد املطيري 74.69  
مرمي عبدالكرمي منيف الشمري 85.32  
منار عبداهلل عبدالرحمن املطيري 93.61  
مناير صقر مطر العنزي 83  
منيرة سلطان ناصر الرشيدي 82  
موضي حربي حمود الضفيري 79.74  
نور قاسم جمعة اخلطيب 67.89  
نورا بدر محيا املطيري 82.01  
هدى عشبان عايد العنزي 79.68  
هدى منصور محسن العنزي 78.75  
هديــل عبدالوهاب عبدالعزيز إبراهيم   

74.84
هيا محمد سعود الديحاني 82.13  

وهب عدوان عيسى العدواني 82.71  

خالد بن سعيد الثانوية للبنني 

أحمد علي عايد اخلالدي 82.21  
أحمد محمد دخيل السعيدي 66.61  
أحمد عدنان ضاري االسلمي الشمري   

67.01
أحمد فيصل جاسم عبداهلل 66.55  
ارشيد مطلق ارشيد الصليلي 69.03  
أسامة سالم فالح العنزي 71.15  
بدر براك مضحي الظفيري 87.07  
بدر ظاهر عابر الظفيري 74.87  
بدر عبيد عايض الشمري 74.03  
بدر محمد رحيل الشمري 68.84  
بدر محمد شكاى املطيري 72.98  
بسام بدر حجاج العالطي 82.22  
بندر تركي سطام مجحم املطيري 84.32  
بندر مشاري بندر العنزي 82.23  
بندر مشل عبطان الظفيري 66.66  
بندر مطر عنيزان مهدي 68.45  
تركي مطيع العوني الظفيري 86.06  
جابر نواف جابر الشمري 76.64  
جراح سعود حسني سرور 70.4  
حسن خلف صباح الشمري 74.96  
حماد عبدالكرمي نايف الشمري 77.84  
حمد خالد حمادي نعمان 65.52  
حمود دحام مطيع الظفيري 85.52  
حمود سعود علوش احلسيني 65.45  
حمود محمد زيد احلسيني 81.75  
خالد حمود حزول العنزي 77.82  
خالد عبداللطيف فرحان العنزي 84.46  
خالد عبداهلل فيصل الفضلي 77.59  
خالد غازي شامي الظفيري 66.72  
خالد يوسف خالد سرور 68.74  
سالم عودة بداح البزيع 81.36  
سالم ناصر سالم الشمري 65.12  
سعد ميزر خالد العنزي 75.49  
سعود بدر ناصر اخلالدي 77.63  
سعود فرحان وسمي الشمري 78.72  
سعيد عبداهلل محمد املطيري 81.24  
سلطان سعود سوعان الهديب 77.3  
سلطان عطا اهلل نايف الظفيري 83.73  
سلمان حامد طراد الشمري 67.98  
سلمان خالد وسمي الشمري 82.43  
سلمان محمد طميش الظفيري 75.25  
شمالن محمد عيادة السليماني 73.26  
صالح عبداهلل صالح العنزي 88.61  
صبر عودة محمد الشمري 74.44  
صالح أحمد نافل احلربي 87.52  
ضاري سعد رجاء الشمري 82.92  
طالل مقبل عشوي الظفيري 82.4  
عبدالرحمن جبر نادي الظفيري 83.92  
عبدالعزيز مبارك شطي العنزي 80.07  
عبداهلل مبارك صالح الظفيري 82.72  
عبداهلل محمد سعد الزعبي 67.43  
عبداهلل محمد معيوف السعيدي 81.57  
عبدالرحمن أحمد صايل الشمري 79.83  
عبدالرحمن زيد خلف العنزي 81.76  
عبدالرحمن سفاح بشير الظفيري 80.62  
عبدالرحمن ســلمان خابور الظفيري   

64.5
عبدالرحمن عناد الشــنيفى الظفيري   

69.2
عبدالرحمن فالح شالل مديح 62.2  
عبدالرحمن كياد عودة الظفيري 78.85  
عبدالسالم سعد صابر مفرح 64.34  
عبدالعزيز أحمد حجي العنزي 82.86  
عبدالعزيز حامد حميد الرشيدي 70.74  
عبدالعزيز عبداهلل نخيالن الظفيري   

78.08
عبدالعزيز فالح مدلول الظفيري 69.85  
عبدالعزيز مساعد دويح الشمري 77.64  
عبدالعزيز مسعد عبدالرحمن اخلالدي   

84.69
عبدالعزيز نايف عبداهلل كريدي 83.67  
عبدالكرمي فرحان هويدي العنزي 76.11  
عبداهلل بندر ناصر الظفيري 86.92  
عبداهلل فايز طينان العنزي 73.54  
عبداهلل فهد عيدان الظفيري 73.4  
عثمان مطر مفضي الشمري 79.47  
عزام عوض شبرم الضفيري 72.19  
علي منسي سلمان الشمري 68.46  
عمر بندر ناصر الظفيري 86.68  
عمر زامل حصني الضفيري 78.59  
عمر صالح عيد الشمري 72.03  
عمر ماجد مطر منكر 83  
عواد كامل حمود حطاب 71.94  
عياد شامي نايف الشمري 83.74  
غازي هذال طايس الشمري 64.47  
فراج محمد فراج السبيعي 72.07  
فرحان فواز فرحان العنزي 68.29  
فليح خالد سيف البذالي 76.45  
فهد جمال مطر منكر 71.34  
فهد حسني هابس متعب 74.93  
فهد خالد خليف العنزي 71.84  
فهد خير اهلل غضبان الشمري 77.4  
فهد صقر عايد الظفيري 70.29  
فهد فرحان وسمي الشمري 79.39  
فواز طالل سعود املاجدي 78.74  
فيحان عبدالعزيز فيحان سالم 83.03  
فيصل فهد عيد الرشيدي 88.38  
ماجد هليل سليمان املظيبري 66.97  
مجبل مبارك مجبل املسانع 91.19  
محمد دهام سلمان العنزي 82.99  
محمد سالم محمد العجمي 79.74  
محمد سداح حمود الشمري 82  
محمد صالح محسن الشمري 73.35  
محمد عايد راضي الظفيري 74.9  
محمد عايد سلمان الظفيري 79.44  
محمد مجيد ساجد الشمري 75.58  
مساعد فيصل عيدان اخلالدي 83.44  
مشاري مشعل زهلول قعود 68  
مشعل حجاج رفيد العالطي 75.38  
مشعل راضي خليف اخلالدي 62.16  
معاذ خالد هليل العنزي 73.5  
ناصر محمد عبداهلل سعد 77.11  
نشمي زايد نشمي الظفيري 72.42  
يوسف خالد فرحان شاهر 75.01  
يوسف خويلد عايد العنزي 75.73  
يوسف فواز عبداهلل العنزي 82.59  
يوسف مشعل نعمة العنزي 85.3  

خالد سعود الزيد الثانوية للبنني 

أحمد زهير عبدالهادي احملميد 79.54  
أحمد صباح محمد التميمي 87.19  
أسامة فؤاد جاسم اجلاسم 85.38  
إبراهيم محمد حسن نور محمد 82.95  
إبراهيم محمد مهنا املهنا 73.69  
أحمد عبدالقادر صبر الهندال 84.24  
بداح سالم بداح احلنيان العجمي 82.84  
بدر محسن ذعار العتيبي 93.1  
بدر ناصر عباس الدريع 79.02  
تركي مشاري تركي العنزي 80.74  
حسن عدنان حسني علي 82.7  
حسني بدر حسني الكندري 89.41  

حمد أحمد عبداملجيد البوحسن 87.53  
خالد عبداهلل راشد الهاجري 79.29  
خالد مشعل عبيد امليع 93.46  
سلطان عبدالعزيز احملمود 88.39  
سلمان عبداهلل ليل املتلقم 93.45  
شاكر نواف شاكر عجيل 83.41  
شاهني عيد عايد العازمي 88.36  
شبيب مشعل شبيب العازمي 88.84  
عادل علي حسن حسني حسن 91.13  
عباس فاضل عباس محمد 83.14  
عبدالعزيز جالل محمد الفضلي 83.59  
عبدالعزيز عمر عيسى الفيلكاوي 87.23  
عبدالعزيز مهدي سعد العجمي 87.88  
عبداهلل حسن محمد الرشيدي 91.81  
عبداهلل حسني إبراهيم البالم 88.36  
عبداهلل حمد طلق العتيبي 88.26  
عبداهلل خالد عبداهلل احلربي 89.35  
عبداهلل سعد حشر البرغش 90.26  
عبداهلل مناور احلميدي املطيري 78.93  
عبداحملسن سلطان هليل املطيري 78.45  
عبدالوهاب جعفر عبداهلل أحمد الكندري   

84.41
عبدالعزيز منــاور احلميدي املطيري   

86.41
عبداهلل ثامر عرمي العازمي 85.83  
علي حامد محمد دشتي 85  
علي موسى عبداللطيف إبراهيم العطار   

89.41
علي جنم عبداهلل الصفار 74.13  
علي نواف علي العازمي 85.61  
عمر أحمد نعمة البدر 78.97  
عمر بدر سليمان املطر 93.75  
عمر غازي جاسم اخلليفة 77.03  
عمر محمد جعفر عبداهلل 85.19  
عيسى أحمد عبدالرحمن حسن احلمادي   

73.93
فايز فالح عبداهلل العازمي 79.72  
فيصل عبدالناصر يوســف الضليعى   

78.92
مبارك باتل مبارك الدويلة 90.47  
محمد أحمد محمد مراد 74.78  
محمد خالد بشير الشمري 75.8  
محمد خالد محمد القطان 79.79  
محمد داود محمد العجمي 83.7  
محمد سعيد عبدالعزيز العتيبي 84.17  
محمد مطلق مجبل التويس 72.39  
محمد منصور برقى العنزي 78.71  
مشاري عبدالرزاق محسن العنزي 85.83  
مهدي عقيل حمزة علي 89.97  
نايف محمد عقاب املطيري 94.99  
وليد عبداهلل وليد الكندري 82.43  
يوسف أحمد عبداهلل احلسن 85  
يوسف صبيح يعقوب الغريب 79.09  

خالده بنت األسود الثانوية للبنات 

أريج يوسف محمد اجلويسرى 95.23  
أسماء جابر فليح الصويلح 83.47  
أسيل نبيل محمد احلسينان 92.9  
آالء علي خليل قمبر 74.44  
آمنة فالح فالح األصفر 86.97  
أنوار أحمد صالح العليوي العازمي 68.6  
آيات سلمان جابر عبدالرزاق 71.54  
أيه حسن عباس محمد 72.44  
البتول جابر أحمد خشاوى 70.87  
اجلازي عادل ماجد الزيادى 91.88  
احلور أحمد حسني عبدالرضا 88.54  
العنود مرضى حمد العازمي 96.28  
بتول هيثم محمد الصالح 73.68  
بسمه حمود مرزوق اجلويسرى 89.34  
بشاير بدر محمد احلشان 82.16  
تسنيم عادل عبدالفتاح اجلابري 90.05  
جمايل بدر محمد العازمي 83.88  
جودي رائد علي اخلطيب 78.95  
حمدة حسني جمعان احلميدي 75.67  
حمدة سلمان رجعان عميره 86.18  
حنان عيد صقر الهيم 93.67  
حنني سمير حسني قندس 93.95  
حوراء رضا عبدالعزيز الشطي 77.47  
خديجة محمد راشد الهدية 75.05  
دانة فايز رجعان عميره 96.47  
دانة مشعل علي العقيل 84.85  
دالل خالد خلف اقريعيط 79.29  
دالل عادل حمود زامل 74.43  
دالل محمد عبداهلل شهاب 73.73  
دميه جابر علي العليوي 82.41  
رتاج جاسم جاسم الرميضني 93.66  
رتاج رائد عبدالرسول املويل 77.98  
رتاج عادل خلف اقريعيط 88.18  
رغد جابر حمدان العازمي 83.62  
رغد راشد محمد احلشان 92.02  
رغد عنبر وليد عنبر وليد احلمادي 92.8  
رغد مشعل خالد الصواغ العازمي 87.91  
رهف هاني بدر العتيبي 78.17  
روان أحمد سعد العازمي 81.34  
روان جاسم إبراهيم علي 94.79  
ريان عبدالرؤوف أحمد جنف الكندري   

89.38
رمي أحمد معزي امليع 76.22  
رمي فايز نزال عومير 92.52  
زهراء علي حاجية حسن 66.96  
زينب ياســني محمد صالــح اجلناعي   

89.62
سارة أحمد خضير األصفر 90.38  
سارة حامد سويد العازمي 76.16  
سارة حامد مفرح االصفر 88.4  
سارة طالل حسني اجلويسري 89.25  
سعاد فهد سعود الوسمي 78.93  
سكينه علي موسى بلوشي 84.22  
سلمى حمود فهد العازمي 86.84  
سلمى عبدالعزيز مفرح العميره 88.55  
شروق زايد حماد زايد الزايد العازمي   

82.58
شهد راشد محمد احلشان 90.2  
شهد عبداهلل حبيب جامع 87.38  
شهد محمد خليفة الشحومى 92.93  
شوق رائد عبداحلسني محمد 78.23  
شوق فهد حميد موالنى 83.35  
شيخة سالم محمود املجرن 79.17  
شيخة محسن صالح البالم 85.58  
شيماء سند راشد القعابي 81.1  
عالية بدر فالح العازمي 82.8  
عايشة حمد عايش الصواغ 70.87  
عبير مشعل سلمان البريكي 84.5  
غدير حميد محمد عنزه 78.75  
غنامي خالد صالح اجلويسرى 92.28  
غنيمة خالد راشد الرميضى 78.33  
فاطمة أحمد خليل عوض 81.28  
فاطمة حمد أحمد الكندري 77.05  
فاطمة سعد فهد الغامن 96.69  
فاطمة سلمان سعد الكحالوى 90.48  
فاطمة عادل حمزة العلي 82.81  
فاطمة عبدالكرمي خالد الدخيل 94.29  
فاطمة عبداحملسن شيخاني 87.16  
فرح أحمد سالم العازمي 95.1  
فرح ارشيد محمد العازمي 93.98  
فرح جابر محمد الصواغ 83.09  

فرح سالم عبداهلل احملجان 92.23  
فرح ناصر شحيتان الشحيتاوى 73.09  
مرمي حمدان صالح الغريب 79.76  
مرمي حمود سالم العازمي 93.73  
مرمي سعد عبداهلل العازمي 91.97  
مرمي صالح حمد الهيم 71.15  
مرمي طالل عيد مثيب 79.59  
مرمي علي سعيد بن شيبة 78.92  
مرمي فؤاد عبداحلميد فرج 78.32  
مرمي محمد سعود الغريب 85.71  
مرمي ناصر صالح الهران 82.52  
مرمي نواف فالح بن سلما 77.78  
مرمي يوسف عبداهلل السنافي 87.46  
مستورة ناصر مسيعد العازمي 86.43  
مســك مفلح ســعد البواردي العازمي   

96.33
منار خالد عواد املثيب 71.53  
منار صالح محمد العازمي 91.84  
منال امين علي املانع 81.87  
منى مرزوق سعد الغريب 93.48  
منى يوسف مساعد املجرن 93.34  
منيرة خالد فالح العازمي 92.77  
منيرة سامي علي العازمي 83.77  
منيرة مبارك مسيعد العازمي 91.57  
منيرة مشعل فالح العازمي 80.66  
جند حمود جدعان العازمي 80.36  
ندى ناصر رشيد الشحومي 93.31  
نورة عبدالرحمن مبارك العميري 79.08  
نورة مطلق خالد العازمي 86.59  
نوف طالل علي البسيس 92.18  
نوير حامد مبارك العازمي 89.4  
هاجر عبداهلل مبارك الداهوم 82.03  
هاجر فايز صالح احلباج العازمي 90.9  
هله جمعان عيد الونده 86.12  
هنادي خليفة راشد اخلتالن 91.35  
هيا فايز سعد الوسمي 98.45  
وجدان مشــعل فهد اجلودان العازمي   

88.26
ورود فيصل جاسم ابو عجل 85.91  
ورود محمد فهد اجلودان العازمي 96.26  
وعد صالح مداد العازمي 89  

خديجة بنت الزبير الثانوية للبنات 

آمنة بدر محمد الرامزي 93.83  
آيه عبدالعزيز منير املطيري 81.53  
ارياف مجاهد محمد اجلش 77.5  
أسماء علي رمضان داود 93.24  
البندري نواف زايد املطيري 81.68  
اجلوهره بتــال عبداهلل ناصر عايض   

الرشيدي 84.17
الدانة حربي مخلــف دغمي املويزري   

90.29
بشرى شــعالن سالم عداي الضفيري   

86.32
حصة عادل فهد املشعان 87.32  
حوراء عبداهلل أحمد بوعباس 81.16  
دانة سفر محمد محيميد العتيبي 85.6  
دانة عادل أحمد يعقوب العلي 73.62  
دميه بدر جاسر املطيري 91.68  
رتاج أحمد حمود الرشيدي 82.79  
رغد صقر نافع العدواني 93.58  
رغد يوسف مسلم الراجحى 81.56  
رهف بدر فهد العربيد 67.73  
روان يوسف عبدالرحمن حسني 68.6  
ريان فالح حمود فالح املطيري 91.12  
رمي فالح طليحان ماثل املطيري 73.45  
رمياس عبيد مسعود العيبان 76.21  
زهراء محمود عبيد 82.16  
سارة فهد عبداهلل السهيل 78.44  
سارة مشعل عبداهلل العدواني 79.79  
سندس عبيد شعيب عبيد 90.05  
شريفة خالد راشد الصدى 79.35  
شهد فالح نهارفالح الديحاني 90.15  
شوق الفي مطلق الهلفي 90.91  
شيخة خالد حزام الدوسري 83.87  
شيخة محمد سعود املطرقه املطيري   

78.38
طيف خالد صالح الدويسان 96.26  
عائشة خالد فالح الرشيدي 90.68  
عالية فواز الهاب ذعار املطيري 86.31  
غدير صالح مهل املطيري 96.02  
غزالن سعد مطر جاسم عواد 93.1  
غال الفي موسى املطيري 96.08  
فاطمة حسني ناصر الشمري 78.26  
فاطمة صالح مهيدي العبد88.69  
فاطمة طالب اكبر حسني 75.58  
فاطمة فيحان فرحان الرشيدي 85.53  
فجر مــرزوق عطا اهلل مرزوق متعب   

74.94
فوزية علي مطلق الدفيليج 90.18  
ليلى أحمد عبداهلل املطيري 95.35  
مرمي إبراهيم خضير العلي 87.84  
مرمي أحمد حمود سهيل 89.86  
مرمي عبدالعزيز فهد العسالوي 91.29  
مرمي فهد غزاي رميح 84.73  
مرمي محمد محمد حسني 94.77  
منار محمد شاجي العلي 82.35  
منال مطلق عيد الرشيدي 95.15  
مناهي غازي صالح الشمري 87.92  
مها طلق عيد الرشيدي 87.1  
موضي ثامر إبراهيم الرشيدي 79.3  
جنود فايز حميدي املطيري 89.06  
نرجس فهد جابر خميس ملوح 87.93  
نوال حسني علي املطيري 87.17  
نور طالل مجرش الرشيدي 89.2  
نور علي مزعل عواد 83.56  
نورة سالم عبداهلل املري 86.86  
نورة متعب معتق مقذل العازمي 90.98  
نورة محمد نوح املسباح 85.16  
نوف خالد فالح املطيري 74.99  
نوف عذبي معتق املطيري 79.97  
هيا الفي عبداهلل الرشيدي 87.24  
وحش منصور محمد املطيري 87.77  
وسمية عبداهلل فهد ابومتر 89.8  

درة الهاشمية الثانوية للبنات 

أريام محمد مبروك الديحاني 89.26  
أريام مطلق مدعج املطيري 88.15  
أريام يحيى نايف املطيري 71.62  
أريج صباح سلطان اخلالدي 80.74  
أسماء خالد ماثل املطيري 85.81  
أسماء منصور فهد بن شوق 90.98  
أشواق مرزوق فالح املطيري 87.57  
أمثال خالد رحيم املطيري 65.62  
أميرة خالد سعد االسطا 72.5  
أمينة عبداهلل مبارك العازمي 89.02  
أنفال مشعل فهد املرد 80.4  
أنوار خالد مبارك النصافي 95.4  
أنوار مطلق خالد السوارج 88.58  
آيه مشعان جزاع العنزي 80.53  
ابتسام محمد علي املطيري 86.84  
أبرار جالل فاضل ربيع 86.73  
إسراء يوسف صادق السبع 80  
البندري فيصل الدويش 88.18  
البندري معيض باني املظيبري 81.77  
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اجلازي راشد ناصر الرويشد 67.96  
أنفال عبيد سلطان املطيري 88.77  
إميان فالح رباح الرشيدي 88.42  
بشاير خالد شاهر املطيري 89.05  
جنى انور حمود اخلتالن 76.79  
جوري فايز عامر العتيبي 91.87  
حسنا خالد رحيم املطيري 65.53  
حياة صالح سعد الرشيدي 86.88  
دانة خالد عبدالرحمن اخلالدي 87.61  
دانة دغيم حمود املويزري 90.59  
دانة فايز مجبل الديحاني 78.65  
دعاء صويلح محمد العازمي 84.18  
دميا خالد عبدالرحمن اخلالدي 83.35  
دميا علي بركة الشالحي 91.58  
رتاج خالد محمد املطيري 85.16  
رتاج محمد سماح الرشيدي 76.54  
رغد مطلق مفلح الرشيدي 91.89  
رهف محسن رشيد الرشيد 71.2  
رهف محمد غالب املطيري 92.63  
روابي وليد خالد املطيري 83.39  
رمي بندر عزيز الرشيدي 88.43  
رمي رشيد غصاب فرحان 86.12  
رمي عايض محماس املطيري 80.31  
رمي علي محمد علي محمد 85.4  
رمي مطلق ملفي املطيري 68.14  
رمياس احلميدي شامان املطيري 77.76  
رمياس سامي محياء العيباني 81.44  
زينب فهد جابر الشمري 83.5  
سارة سعد سلمان الرشيدي 94.59  
سارة طالل خزمي العنزي 87.51  
سارة فهد عمر املطيري 82.94  
سارة فيحان مشعان رويشد 80.45  
سارة ماجد فهاد الدويش 85.61  
سارة محمد عبيد املطيري 91.14  
سارة نواف جزا الرشيدي 67.2  
سدن عبداهلل شجاع العتيبي 83.08  
سعاد فيصل ناصر السيحان 82.82  
سعاد ناصر عبدالكرمي الدوسري 67.11  
شهد علي أحمد اجلدى 91.4  
شهد محمد عبيد الرشيدي 94.94  
شهد مهدي عوض العنزي 59.78  
شوق يوسف مطلق الرشيدي 74.03  
شيخة سعد حسني الرشيدي 92.42  
شيخة محمد منجل اخلالدي 88.71  
شيخة مرزوق ندا املطيري 89.45  
شيماء صالح فاضل العنزي 82.03  
ضي عبدالرحمن فهد ابا الصفا 87.3  
عائشة رجعان محمد الرشيدي 87.26  
عائشة مطلق هادي الرشيدي 89.17  
عذاري فالح هادي الرشيدي 90.96  
عنود مشعل هابس العازمي 82.88  
غدير بدر عقيل الرشيدي 87.93  
غال بندر هالل الديحاني 88.61  
غال حسني مفلح احلربي 69.09  
غال سعود رشيد الظفيري 89.19  
غال فالح عبدالرحمن املطيري 83.78  
فاطمة ســعود عياد البيدان الرشيدي   

87.15
فرح أحمد جمعان الرشيدي 73.37  
فرح ماجد خليف املطيري 85.13  
فنر عبداهلل نهار املطيري 79.24  
في صالح متعب املطيري 71.33  
قيروان فهد مرضي الشريكه الرشيدي   

81.98
مرام محمد يوسف العتيبي 94.07  
مرمي جاسم بطيحان املطيري 77.42  
مرمي مناحي هادي الرشيدي 85.03  
مستورة هزاع حجي الرشيدي 85.83  
مشاعل خالد حمد الرشيدي 89.96  
مالك علي تركي املطيري 90.95  
منيرة بندر عبداهلل املطيري 90.12  
منيرة شعيفان خميس الرشيدي 72.07  
منيرة عوض عبدالهادي الرشيدي 76.63  
منيرة فهد محماس الدوسري 80.9  
مها هزاع عواض الرشيدي 76.32  
موضي فالح ارخيص املطيري 85.48  
موضي منديل محمد املطيري 93  
مي سعد صالح املطيري 86.44  
ندى فهد عالي الرشيدي 92.39  
نورا ناصر عايد النصافي 93.12  
نورة حاضر غالي الرشيدي 82.16  
نورة خلف فالح الرشيدي 89.57  
نورة رشيد عبداهلل الرشيدي 76.55  
نورة طالل مقعد العتيبي 73.02  
نورة محمد خضير الرشيدي 86.57  
نورة محمد فهيد العجمي 62.18  
نورة مشاري عبداهلل املطيري 85.09  
نورة ملهاب عيد الرشيدي 80.54  
نوف محمد مزيد املطيري 90.73  
نوير ضاحي ضيف اهلل الرشيدي 86.99  
نوير فهيد مبارك الرشيدي 86.47  
نوير نواف غثيث املطيري 88.78  
هاجر سليمان حويان الديحاني 90.61  
هاجر فالح هادي الرشيدي 85.88  
هديل فالح مبارك الرشيدي 87.79  
هديل مبارك عبداهلل حامت 85.98  
هديل وليد عياد الرشيدي 89.06  
هند نافع محمد الفيله 93.64  
وجد عبداهلل الطرقي العنزي 83.71  
وسمية يوسف دابس الرشيدي 88.37  
وضحة صالح طرجم املطيري 86.72  

دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنني 

أحمد حسني رشيد محارب 71.41  
أحمد سعد حمود املطيري 82.72  
أحمد عبداللطيف عوض الرشيدي 76.19  
أحمد محمد عبداهلل العتيبي 73.81  
أحمد موسى عبدالرحمن املطيري 67.64  
أحمد يوسف عبداهلل العازمي 72.68  
أسامة منير حلوان العازمي 80.76  
بدر ناصر مبارك العازمي 85.87  
بشار فواز صالح الزعابي 73.14  
بندر ناصر عسكر العتيبي 88.7  
جاسم محمد رضا تقى 68.37  
حمد وليد عبداهلل العازمي 77.43  
خالد بدر سالم العازمي 74.06  
خالد عبيد حمد العجمي 79.05  
خالد علي فهد عماره 74.97  
خالد فارس سالم الهاجري 77.09  
سالم مبارك مطلق العجمي 74.64  
سعود ادهام شويص علي 70.86  
سعود سعيد عبداهلل العازمي 85.88  
سعود عبدالعزيز دليم العجمي 88.2  
سعود عبداهلل صالح العدواني 74.51  
سعود عبداهلل فالح العازمي 80.99  
سعود فيصل بصرى الصواغ 75.9  
سعود مساعد فالح القفيدي العازمي   

82.05
سعود معدي مهدي العجمي 80.32  
سعود معزى حمود العتيبي 70.75  
سعود وليد جاسم الفداغ 71.02  
سلطان بندر عيد العازمي 71.09  
سلطان ثامر سلطان بوفتني 65.54  
سلطان محمد فالح العتيبي 87.26  
سلمان يوسف سعيد الشمري 77.23  
صالح سمير مالك العطوان 71.69  

طالل راشد علي العجمي 69.33  
عبدالعزيز غافل راهى شنات 66.11  
عبدالعزيز مطلق طلق العازمي 72.54  
عبدالكرمي عبداهلل عايض العتيبي 71.13  
عبداهلل راشد عبداهلل الهاجري 75.09  
عبداهلل سعيد عبداهلل العازمي 88.99  
عبداهلل الفي محمد العازمي 70.71  
عبداحملسن خالد فرحان العتيبي 84.36  
عبدالرحمن سعد علي زويد 86.71  
عبدالعزيز حمد إبراهيم بوقريش 72.45  
عبداهلل أسامة عبداهلل السمحان 77.6  
عبداهلل جاسر عبداهلل الهيلع 82.4  
عبداهلل مطلق رحيم العتيبي 75.99  
عزيز عادل عبدالكرمي خداده 62.46  
علي عبدالهادي علي العجمي 85.01  
علي فالح عبدالهادي احلجيالن 83.91  
عمر محمد عيد الرميضى 76.73  
فارس محمد عايض العتيبي 72.37  
فراس محمد سعود العتيبي 81.35  
فهد سلطان حمود فهد 77.09  
فواز جمعان محمد القحطاني 73.14  
فيصل مشعل محمد القروى 70.39  
مبارك علي عبدالرحمن دربي 69.41  
محمد خالد عبداهلل املطيري 67.39  
محمد خالد مزعل الشمري 82.41  
محمد عيد شبيب العازمي 82.17  
محمد فهد محمد الفيلكاوي 67.69  
محمد فيصل بدر الصباح 83.29  
محمد قبالن محمد العازمي 84.02  
مشعل زيد خلف الشمري 76.83  
نايف ماجد طراد العتيبي 68.63  
هادي سعيد خالد الهاجري 66.06  

رزينة الثانوية للبنات 

أريج نايف مخلد املطيري 87.86  
ألطاف يوسف فالح املطيري 82.78  
أميرة حمد سعود املطيري 91.3  
استقالل طالل محمد املطيري 80.81  
البندري فهيد عبداهلل احليان 90.4  
الهنوف محمد صالح املزيد 83.36  
أنفال إبراهيم سيحان مضحى 85.79  
إميان عبداهلل سعد املطيري 83.94  
بديعه صالح حمد الشبال 72.95  
بشائر مشاري فهد املطيري 82.97  
ترف محمد صباح العدواني 80.98  
جنان علي غازي املطيري 83.15  
جود عيد طريجي الشالحي 94.04  
حصة عبداهلل مزيد املطيري 85.35  
حصــة فواز عويض مقــذل الديحاني   

73.04
حور أحمد عبداهلل الشويع 90.57  
دانة نواف سعد املطيري 94.38  
دالل رعد داخل جنديل 79.8  
دميه سعد نشمي العنزي 85.71  
دميه علــي حمدان فجحــان اجلبيري   

83.44
رتاج خالد حمد العدواني 72.82  
رفعة راشد سعد العجمي 73.55  
رناد يوســف مطلق ابااخليل املطيري   

92.78
رهف عجب علي املطيري 81.68  
ريان يعقوب جاسم فهد 80.79  
رمي أحمد محمد الظفيري 82.3  
رمي سلمان مسلم الشالحي 89.49  
رمي طالل ضاوي املطيري 78.03  
رمي مجعد سالم املطيري 76.03  
رمي محمد هالل الشمري 62.8  
رمي نواف محمد الشمري 78.66  
سارا نواف بدر شرار املطيري 96.83  
سارة فهد عوض العميري 73.91  
سارة خالد عويد املطيري 79.17  
سارة صالح مجري الشعالني 84.48  
سارة طالل فهد الديحاني 85.72  
سارة عبدالرحمن محمد الزعبي 87.98  
سارة فالح عبداحملسن سفر 70.76  
سارة محمد مناحي العتيبي 93.94  
شذره معاشى مزعل الظفيري 65.32  
شروق عبداهلل صقر املطيري 88.99  
شهد أحمد مرعى احليان 92.5  
شهد محمد مسلم ناصر 71.4  
شهد مرزوق مسعد املطيري 92.69  
شوق دهام محماس املطيري 87.19  
شوق محمد عويض الديحاني 88.31  
شيماء سعود حشف املطيري 91.04  
ضحى بطيحان عايض املويزري 84.49  
عائشة أحمد عبدالقادر الكمالى 89.37  
عائشة فهد حميد املطيري 74.45  
عائشة مسفر محمد القحطاني 85.13  
عائشة مشعان سعود الضفيري 87.34  
عبير مساعد حزام الزعبي 69.01  
غال خالد متعب املطيري 94.87  
غال فيصل عيادة الدرعه 86.23  
غال منصور مثال املطيري 75.61  
غال نواف سعود العنزي 80.93  
فاطمة عبدالعزيز حمد العجمي 80.05  
فاطمة فهد شريدة العدواني 90.34  
فاطمة الفي فيصل بدر 81.24  
فاطمة نايف ساري املطيري 75.12  
فجر أحمد عبداهلل العجمي 77.99  
فرح براك صالح الرشيدي 75  
فرح نواف محمد املطيري 71.77  
فوز زيد محمد الديحاني 88.7  
فوز عزيز راشد العجمي 76.61  
في خالد نايف املطيري 89.46  
لطيفة فيصل حسني املطيري 96.08  
ملى عبداهلل تركي املطيري 94.19  
ملياء الفي مطلق اخلالدي 74.55  
ليان مبارك فهد املطيري 75.2  
ليان محمد هادي الديحاني 93.85  
مثايل محمد منير املطيري 73.82  
مراحب مبارك شارع الديحاني 78.81  
مرام عبداهلل سعد الزعبي 69.16  
مرمي عبداهلل عبدالرحمن املطيري 74.91  
مرمي عبداهلل سعد الزعبي 72.06  
مرمي محمد مخلف املطيري 83.82  
مضاوي عقاب فهد الرشيدي 78.69  
معالي عبداهلل غازي املطيري 93.45  
مالك زيد حمود العدواني 71.14  
منيرة سلطان فيصل هائف البصيص   

87.98
منيرة مسير إبراهيم املطيري 87.64  
منيرة مشعل عبداهلل املطيري 85.52  
مها بركات فراج املطيري 76.17  
مها راشد مخلد املطيري 95.12  
مها سعود مقحم املطيري 86.23  
مها عايض عواض املطيري 66.36  
مها عبدالعزيز عايد املطيري 84.52  
مها غثيث علي املطيري 74.43  
مها محسن محمد العدواني 73.64  
مهيه علي غازي املطيري 74.02  
موضي بدر ملفي املطيري 70.88  
موضي عبداهلل مزيد املطيري 85.71  
موضي محمد العتيبي املطيري 77.41  
جند رباح قويزان املطيري 72.8  
جند علي عبداهلل العدواني 65.43  
جنالء علي محمد املطيري 80.21  

نور علي محمد اجلمهور 84.34  
نورا محمد شاعي مقيران 82.82  
نورة خالد مطلق بوسمري 71.57  
نورة طالل ضاوي املطيري 82.26  
نورة فالح خالد عقاب املطيري 72.61  
نورة فيصل متلع املطيري 92.67  
نورة نواف شبيب العدواني 95.33  
نوف عطا اهلل ذياب الديحاني 80.93  
نوف عيد ملفي املطيري 89.25  
نوف فهد مخلف اجلنفاوي 78.12  
نوف منيف جايز الديحاني 84.25  
هاجر محمد حمد الهاملي 86.97  
هند ناصر عبدالهادي املطيري 85.53  
هيا صالح صالح الرشيدي 89.92  

ريطة بنت احلارث الثانوية بنات 

أثير حزام فالح الضفيري 84.54  
أروى خالد مطرف العنزي 75.49  
أروى عبداهلل حاشوش اخلالدي 93.57  
أروى مبارك سعد العنزي 89.14  
أريام حامد حديد العنزي 77.17  
أريام حمود عويد العنزي 94.02  
أريام سالم سطام العنزي 81.9  
أريام فهيد سعد الصلبي 78.57  
أسماء صالح نايف العنزي 78.12  
أسماء مانع عبدالعزيز العجمي 83.39  
أسيل أحمد عجرم الصليلي 78.74  
أفنان أحمد محمد املاجدي 68.78  
آالء أحمد الفي الصليلي 83.85  
أنفال فهد جندى احلسيني 81.72  
أوراد براك منر السعيدي 89.22  
احالم معمس شامان الرشيدي 65.73  
أسماء فرج منر غاطي 79.56  
البندري نصار فهاد العجمي 88.02  
اجلازي حمد محمد املسانع 87.28  
اجلوهره حمدان عوفى البذالي 85.74  
احلوراء ناصر ثامر العنزي 97.63  
الزين محمد عبيد العيادة الشمري 80.81  
العنود أحمد محمد اخلالدي 91.32  
انتصار خلف برد منيف 88.99  
بدور فالح عواض شعيب العنزي 84.77  
بدور مخلد جبر الظفيري 80.66  
بلقيس محمد عبداهلل الضفيري 87.57  
جادل عادل عبداهلل املطيري 83.85  
جوزه نايف سعد احلجرف 84.37  
حكيمه مطلق عوض احلسيني 84.07  
حنان عدنان مرشد البذالي 72.13  
حور حمود صنيتان النومسى 85.26  
دانة فيصل حمدان السعيد 61.8  
دانة بدر دهيمان الشمري 83.43  
دانة بكر عزيز العتيبي 97.62  
دانة حامد عواد الشمري 91.45  
دانة سعد ذياب املطيري 77.6  
دانة عبداللطيف أحمد الشراح 73.49  
دانة عبداهلل محمد العنزي 87.88  
دانة عمر عايض طويرش 77.88  
دانة فارس عبداهلل احلصم الرشيدي   

63.88
دميا باسم صالح غاطي 93.53  
دميا سعود ماجد املطيري 92.8  
دميه فهد عيد اخلالدي 69.13  
رؤى فهد الفي العنزي 87.25  
رتاج يوسف محمد العنزي 88.65  
رغد جاسم محمد السليماني 81.07  
رفعة محمد بنيان العجمي 79.79  
رهف حامد عايض الرشيدي 81.44  
رهف حسني علي الشمري 84.24  
رهف فهد عيد اخلالدي 72.09  
روان صالح سعود احلربي 74.97  
روان فهد جابر العتيبي 85.91  
ريا مشعل منصور السبيعي 78.87  
رمي بندر بدر الديحاني 73.47  
رمي عامر فالح احلسيني 81.15  
رمي عبداللطيف حسن الظفيري 88.85  
رمي فهد عبيد العجمي 82.89  
رمي مبارك عبدالهادي البصيري العجمي   

91.39
رمي محمد علي العنزي 73.93  
رمي مساعد عبدالعزيز الرشيدي 79.94  
رمي نايف علي املطيري 93.14  
رميا حمد عامر العجمي 84.22  
رميا زايد حنون الضفيري 75.81  
رمياس مشرف عايض العياش 84.52  
رمياس موسى نزال السعيدي 87.85  
زينب سيف عبدالرحمن اخلالدي 81.23  
سارة أحمد منر غاطي 81.71  
سارة سعود زيد احلربي 82.14  
سارة سليمان حسني العنزي 74.02  
سارة صنهات عبداهلل املطيري 87.93  
سارة فايز ابنيه السعيدي 88.57  
سارة ناصر بنيان العجمي 77.9  
سارة يوسف فهيد املطيري 65.55  
سعاد محمد عباس علوان 74.86  
سلمى نواف حمدان الشمري 67.62  
شروق سعيد محسن الشمري 75.02  
شهد جاسم محمد السليماني 82.99  
شهد عايش منر السعيدي 84.36  
شهد مبارك ملوح الصليلي 87.09  
شهد جنم عبيد الشمري 88.43  
شيخة ناصر فالح احلجرف 81.73  
شيماء أحمد عكله محميد 79.26  
صيتة فالح فهيد العجمي 75.81  
ضى جابر مزعل الفضلي 79.79  
طيف بندر سلطان الشمري 74.18  
طيف بندر عبداهلل احلربي 79.88  
طيف سلطان سويحل النومسي 84.14  
طيف طالل شليويح الشمري 80.61  
طيف محمد ساير الرشيدي 79.09  
طيف مشعل عبيد البرازي 90.12  
طيف مقحم منيف عبدالرحمن 87.75  
عائشة براك نومان العجاجي الفضلي   

64.78
عائشة خالد نايف الشمري 78.63  
عائشة سالم راهى العنزي 79.72  
عائشة سعد مقامس اخلالدي 92.9  
عائشة سلمان نشمي العنزي 75.8  
عائشة محمد سلطان الدوسري 89.5  
عائشة محمد عبداهلل احلميدي 89.48  
عالية محمد عودة املطيري 93.83  
عالية أحمد بريك اجلميلي 87.65  
عالية طالل خليفة الشمري 87.5  
عدن سعد منديل القحص العنزي 82.74  
عزيزة حمدان سعود الضويحي 83.28  
عال عايد شنان العنزي 90.9  
علياء حسني عايض الرشيدي 80.53  
غادة بندر سلطان املطيري 87.85  
غالية عبداهلل معاشــى ناصر العنزي   

73.77
غال سعد حنيف الظفيري 72.59  
غال فهد غريب العنزي 75.56  
فاطمة بدر سعود املطوطح 73.41  
فاطمة براك نومان العجاجي الفضلي   

75.44
فاطمة حمود فريان الغضورى 87.68  
فتون فهد غليون رومي 81.18  
فجر سعد حمد العنزي 84.44  

فجر منصور عبداهلل بن سعيد 87.51  
فرح يوسف صاهود العنزي 88.55  
فوز خليف هذال املطيري 81.41  
فوز غالى نافل احلربي 93.81  
قمر سلطان فيحان العتيبي 84.8  
كويت سعد فهيد الضفيري 85.18  
لطيفة عبداللطيف غامن الفليج 87.11  
ملى محمد مزعل السعيدي 82.46  
ليلى جابر نومــان العجاجي الفضلي   

71.71
ليلى فايز دهش الشمري 69.18  
مثايل فهد هالل الشمري 79.83  
مرام محمد هادي جاراهلل احلســيني   

83.88
مروه خالد علي العنزي 79.21  
مرمي أنور جدعان عباس 93.95  
مرمي خالد سعد اخلالدي 87.78  
مرمي عجاب مهنا الشمري 78.51  
مرمي فهد سعود سعد 84.64  
مرمي محمد جزاع العنزي 88.72  
مرمي محمد زعل العنزي 80.3  
مضاوي سامي ممدوح العنزي 79.87  
مضاوي يوسف شالل الشمري 82.14  
منار عزيز سالم الذايدى 81.04  
منار علي مطلق املطيري 72.41  
منار فايز عبداهلل العنزي 71.38  
منار منصور الفي املطيري 72.95  
منال فالح راشد املطيري 91.79  
مناير سعود صنهات احلسيني 75.91  
منــه اهلل شــريف محمــود مصطفــى   

البهى 98.06
منيرة مساعد مجعد املطيري 95.15  
مها يوسف عبداهلل الشويع 76.38  
موضي وليد فهد الرشيدي 79.95  
نشميه فراج ناصر البرازي 83.01  
نور خالد محمد العنزي 73.4  
نور خليف مطر الشمري 75  
نور فالح هذال احلربي 86.19  
نور مجبل عامر الشــويعر اجلبعري   

89.43
نور هاني مظعون الدملاني 72.9  
نورا بندر حمود اخلالدي 77.32  
نورة شافي ناصر اخلالدي 65.85  
نورة عبداهلل عبدالعزيز الشمري 84.7  
نورة فارس مشعان العازمي 86.31  
نورة فايز غازي العدواني 93.66  
نورة فهد مبخوت الدرعان 78.97  
نورة نواف علي املطيري 88.58  
نوف بدر جزاع العنزي 83.25  
نوف حمد بركات الرشيدي 81.73  
نوفه بدر عابر البذالي 91.5  
هاجر صالح ردن العنزي 91.94  
هاجر صقر صعب العنزي 80.26  
هاجر عادل حاكم الشمري 78.79  
هاجر فهد مشبب املطيري 82.42  
هتان محمد فهيد العنزي 79.46  
هديل سالم سعد العنزي 74.63  
هديل فالح مغيظ الزايدي العنزي 82.7  
هال حميد معلث الرشيدي 87.2  
هند أحمد محمد الشمري 90.18  
هيا أحمد جديع الضفيري 70.39  
وحش صالح سفاح االزمع 81.58  
وسمية علي جابر اخلالدي 89.54  
وصايف سلطان محمد املطرفى 93.19  
وضحة سالم شافي العجمي 68.09  

زينب بنت محمد بن عبداهلل الثانوية للبنات 

أروى كامل تركي سالم 91.79  
أريام حامد سليمان الشمري 79.17  
أريام فهد ردن العنزي 93.64  
أسيل حمود سطام املطيري 84.14  
أموال بدر ملوح احلريجي 71.93  
أنفال سعود محمد السعيدي 89.38  
أنفال مجلى شويهني الظفيري 74.42  
أنفال نافل حواس الشمري 84.13  
البندري عاشق فهد الشمري 73.45  
اجلوري عبداهلل ضحوي العجمي 71.74  
الفوز ناصر مطيران العاردي 69.6  
بدرية الهيلم مطيران الشمري 69.63  
بدرية رشيد عايش الرشيدي 74.29  
بريكه مصلح دبشه املاجدي 68.01  
ترف فرحان منيزل السعيدي 71.63  
جازيه حامد مهدي البذالي 73.08  
جعود سليمان السليماني 74.39  
جوزه محمد فياض الفضلي 79.02  
خديجة حامد مهدي البذالي 84.57  
خلود برجس عطية الظفيري 73.41  
خلود يوسف عماش الشالحي 80.02  
دانة نايف صليبان احلربي 81.99  
راويه بخيت حسني العجمي 78.87  
رتاج ثاني عبيدان الظفيري 83.4  
رتاج خالد كنعان الشمري 85.99  
رتاج مرزوق هادي البذالي 79.43  
رغد ثالب فراج العوام الشمري 73.37  
رغد طالل صالح الشمري 76.06  
رغد عايد دهلوس العنزي 71.79  
رغد مبارك مصلح احلربي 73.42  
روابي عناد سعود الصلبي 70.05  
روان خالد مهدي أحمد 70.77  
روان الفي راهي الضفيري 91.27  
رمي خالد ضيف اهلل الشمري 71.53  
رمي طويان خلف احلسيني 70.13  
زينب خالد شنات عقاب مزعل 61.04  
سارة عبداهلل عواد الشمري 72.01  
سارة علي رهيف الظفيري 76.94  
سارة فرحان عنيزان الشمري 71.59  
شهد عواد مرفوع الفضلي 74.15  
شوق أحمد خالد العتيبي 67.64  
شيخة سعود سلمان احلسيني 74.91  
شيخة خالد املطيري 90.95  
شيخة فهد غربي السعيدي 86.38  
شيماء صالح رحيل العنزي 81.53  
صفا عارف سعيد 75.7  
صيتة محمد درداح السعيدي 91.54  
ضحى عبداهلل الهيلم الظفيري 85.06  
طيف فرحان سند الشمري 90.93  
عائشة جمال دحل احلربي 86.22  
عائشة غازي عوض الرشيدي 72.11  
عائشة فيصل فريح الرشيدي 72.93  
عبير سعود عيد املطيري 82.58  
عهود علي سعد الرويعى 69.15  
عواطف أحمد عبيد جبر العنزي 62.08  
غالية ماجد عبدالعزيز السويط 92.79  
غالية معزي غنام احلسيني 91.66  
غدير فالح جلوي العنزي 91.61  
غرام محمد عبداهلل صالح 82.1  
غفران بدر كامل الضفيري 77.26  
غال تركي عناد الشمري 90.55  
غال سالم عبداهلل الفضلي 89.56  
فاتن مرزوق مضحى العتيبي 74.45  
فاطمة عايد زعل الظفيري 84.66  
فاطمة كردي تراك الشمري 88.73  
فايزة محمد مهدي البذالي 82.84  
فتون صالح ناصر العنزي 72.51  
فجر أحمد دحام الشمري 81.73  
فرح عزام عنيزان السليماني 75.56  

قوت فواز عجمي الشمري 96.56  
ملياء راضي حمد الشمري 81.37  
لولوة حسني علي العنزي 90.14  
مراحب سالم سلطان القوميانى 82.98  
مروه عارف سعيد 72.96  
مرمي عايد بشير السليماني 76.1  
مرمي مخلد دوان العنزي 73.05  
مشاعل عبداهلل مشعل سعيد املطيري   

81.03
مشاعل فهد طعمة الظاهر 72.91  
مضاوي ادعيرم عبداهلل العجمي 69.91  
مضــاوي عبدالرحمن نايف الشــمري   

73.37
منار حمد عيد الشمري 95.37  
منار سالم محمد الشمري 72.01  
منى حمود عقيل الظفيري 86.25  
منى محمد فياض الفضلي 71.73  
منيرة مجبل عطية الشمري 76.78  
منيرة أحمد مناحي الضفيري 72.09  
مها زيد جاسم اخلالدي 78.18  
مها عايد مصبح عمار احلريجي 65.82  
مها مضحى حبيب السليماني 74.57  
موضي ناصر مطيران العاردى 72.08  
مي محمد طالع العنزي 72.76  
مى مهزود كايد احلسيني 72.53  
جنالء عوض عبداهلل الرشيدي 82.27  
نورا كامل منوخ الشمري 83.09  
نورة سالم محمد اخلالدي 81.63  
نورة سعود خليف العنزي 86.43  
نورة عبداهلل ملوح املطيري 71.87  
نورة نايف عبداهلل اخلالدي 85.27  
نوف عامر فيصل العجمي 67.22  
هاجر سالم حمد العنزي 74.47  
هاجر عبدالعزيز عودة البزيع 86.7  
هاجر محمد جالل صالح الرقعي 71.38  
هاجر ناصر مريف احلريجي 75.33  
هديل عيد محسن الرشيدي 84.25  
هديل محمد هزاع الظفيري 79.13  
هند فواز عجمي الوردان الشمري 78.38  
وسمية نايف هالل الشمري 81.83  
وهب سعد عواد الظفيري 78.52  
وهج مرزوق عيادة السليماني 69.68  

سالم املبارك الثانوية للبنني 

أحمد محمد سالم العازمي 71.48  
بدر خالد شليويح العتيبي 74.44  
بشار عادل مبرج العازمي 92.93  
ثنيان شعيب نايف الفضلي 66.91  
حسني علي محمد املطيري 83.88  
حمــد مبــارك عبداحملســن العظيمان   

العجمي 82.03
حمود فارس فهد الهاجري 78.91  
خالد عبدالهادي مبارك العجمي 83.32  
خالد فالح فهيد العجمي 82.01  
خالد محسن سليمان العجمي 88.36  
خالد مرزوق سعد املطيري 77.67  
راشد خالد هادي الهاجري 85.83  
راشد سعيد عبدالهادي العازمي 79.91  
سالم جمعان مرضى العازمي 90.09  
سالم حسني عبداهلل العجمي 83.06  
سعد مجبل سعد شداد العازمي 92.67  
سعود محمد سعود عبيد العنزي 88.18  
سلطان حسني ضحوي الظفيري 87.32  
سلمان بندر حمود علي الشمري 73.01  
سلمان خالد طلق الزعبوط 77.25  
سلمان محمد عبداهلل العجمي 81.54  
شافي عبداهلل ناصر العتيبي 85.65  
شبيب حمد شبيب العازمي 90.32  
صالح علي حمد املري 78.36  
صالح فهد علي الدماك 90.64  
طالل سالم متروك العنزي 95.35  
طالل مشعل عوض شاهني 93.92  
عبدالرحمــن عبداهلل حمود الشــمري   

91.98
عبدالرحمن مانع شامي العازمي 89.8  
عبدالعزيز شايع عواد عبداهلل العازمي   

90.01
عبدالعزيز عايد عوض شاهني 94.09  
عبداهلل ماجد مساعد املطيري 88.72  
عبداهلل محمد تركي العازمي 93.41  
عبدالعزيز عبداللطيف حميدي الديحاني   

90.1
عبداهلل سالم العنزي 94.47  
عبداهلل عتيق فاروع العازمي 87.56  
عذبي فيصل خير اهلل عبداهلل 78.03  
علي مبارك علي العازمي 79.89  
عمر خالد مبارك العجمي 85.42  
عمر فالح سيف سعيد العازمي 80.6  
عيسى عبداهلل خالد الزويد 85.3  
فالح محسن الهذيلى فالح عبيد 84.38  
فراج سعد فراج السهلي 83.36  
فالح غالي فالح العازمي 90.23  
فهد سعد فهد عيد العازمي 77.64  
فهد غامن ضاري الشمري 81.8  
فهــد مبارك حمــدان النويعم العازمي   

81.64
فهد مجبل صالح العازمي 84.72  
فواز عبداهلل سعدون املطيري 86.91  
فيصل عبيد صمعان الهاجري 76.84  
الفي جاسم الفي مبارك العازمي 88.86  
مبارك حسني عبداهلل العجمي 85.75  
مبارك عبداهلل مبارك سعيد مبارك 85.61  
مبارك ناصر مبارك الدوسري 69.69  
محســن كروز محسن ســالم العجمي   

78.73
محمد أحمد خليفة عقيل 91.09  
محمد بدر محمد اجليماز 71.12  
محمد جاسم محمد رمثان العازمي 85.06  
محمد خاطر محمد اخلضر 92.05  
محمد سعد عواد العازمي 66.91  
محمد سالمة مدهاس العازمي 87.44  
محمد فالح مانع منصور العجمي 90.03  
محمد فهاد مصبح العازمي 79.33  
محمد فهد جار اهلل العجمي 74.94  
محمد فهد عبداهلل فهد السبيعي 89.27  
محمد فهد عبداهلل زنيفر احلويله 61.2  
محمد ملفي منيخر العازمي 84.72  
مرزوق خالد شليويح العتيبي 80.2  
مشعل سالم رجعان اجلويسرى 94.7  
مشعل عبيد اهلل ناصر الرشيدي 78.44  
مطر هزاع مطر العازمي 87.58  
منصور شافي صالح السبيعي 85.52  
ناصر بدر حمدان النويعم 85.99  
ناصر عبداهلل نايف العتيبي 81.48  
ناصر عبداهلل طرقي ضويحي 83.37  
ناصر عدنان ناصر العازمي 89.32  
نواف دالي محمد اخلمسان 86.28  
هادي راشد هادي الهاجري 78.71  
هادي ملحم ربيع حسني العجمي 82.03  
يوسف سعد شبيب العازمي 88.81  
يوسف منصور شامان املطيري 81.63  

سعاد بنت سلمة الثانوية للبنات 

أريام ظبيان عبدالرحمن الشمري 89.37  
أسماء هايف هدروس الظفيري 65.68  

أصايل غريب مطلق املطيري 78.39  
آالء صالح عبيد العنزي 89.45  
آمنة عايد محمد املطيري 82.71  
أميرة فهد ساير الضفيري 89.26  
أنفال سالم إبراهيم هادي 79.07  
أنوار محسن عبداهلل الصليلي 87.3  
أوراد ضيدان محمد الضويحي املطيري   

83.79
أوراد ناصر معيبر الظفيري 69.75  
ابتسام مشعل عيسى العنزي 81.23  
احميدة داله حمود الرشيدي 71.54  
اريج ناصر فضي الرشيدي 77.36  
أسماء علي خميس العنزي 75.78  
البندري هادي فالح احلجرف 63.21  
اجلوهره نايف ذعار السعيدي 85.82  
اليمامه جاسم رجا املاجدي 81.39  
انوار محمد صباح منصور فارس 74.93  
بسمله أحمد حميد ضاحي 83.23  
بشاير يوسف غالى الصليلي 85.13  
بهيه عبداهلل سلمان العنزي 77.35  
حور مشبب عايض العتيبي 90.47  
خلود خالد جدوع العنزي 96.89  
خلود فهيد ملعان العجمي 84.07  
دانة خالد عبداهلل يوسف 82.04  
دانة عادل صادق محيل 86.37  
دانة عامر هدروس الظفيري 85.12  
دانة فالح عبدالرحمن املطيري 71.28  
رابعة فالح نهار املتلقم 90.56  
رتاج سالم زيد السعيد 68.24  
رتاج سعد خويطر العنزي 77.12  
رتاج سعد عبداحملسن التميمي 64.09  
رتاج مبارك سليمان الصليلي 88.32  
رتاج محمد سند الظفيري 79.76  
رغد أحمد محمد السعيدي 86.66  
رغد عايض دواس الرشيدي 82.02  
رغد عجيل علي الشمري 77.39  
رغد فيصل هادي العنزي 80.22  
رهام مفلح صالح العنزي 81.64  
روان أحمد إبراهيم الرشيدي 84.25  
روان حبيب فالح املاجدي 81.4  
روان مطر رشيد الصليلي 89.79  
روان نواف فراج املطيري 75.04  
روز بدر جالب العنزي 88.54  
ريتاج حمود عايض املطيري 84.42  
ريتاج طالل سعود اخلالدي 91.92  
رمي جمال صالل القاشوط 67.47  
رمي حمدان عويد العنزي 71.5  
رمي سعيد فرحان مناور 82.44  
رمي عوض سلطان املطيري 78.39  
رمي فهد مساعد العنزي 78.42  
رمي معيجل إبراهيم الظفيري 74.64  
رمياس ضيدان محمد السبيعي 71.79  
ريناد بدر جالب العنزي 84.07  
زهراء أحمد يعقوب العنزي 71.97  
سارة خالد دلول مطلق مجيدل 73.01  
سارة غامن ذياب العنزي 87.59  
سارة مياح عبداهلل السبيعي 73.21  
سلمي نايف فاضل جدعان الشمري 88.3  
سميه هزاع سعد السعيدي 75.87  
شريفة مسعد مطلق الضفيري 72.58  
شهد طراد سعد اخلالدي 94.95  
شيخة عبداهلل حزام الدوسري 91.67  
شيخة محمد ضيدان العجمي 94.41  
شيخة ناصر علي املطيري 82.74  
صبيحه فهد مرزوق العبداهلل 73.93  
عائشــة خالد هزاع الهلفي الرشــيدي   

91.29
عائشة خلف محمد الضفيري 81.69  
عائشة ملفي سعود العنزي 87.93  
عالية طالل الفي املطيري 92.52  
عالية عبداهلل عبيد املطيري 90.15  
عالية مطلق محمد العتيبي 86.58  
عبير محمد سعد العنزي 86.81  
عذوب بدر ناصر الرشيدي 87.54  
غدير حميد محسن العنزي 91.88  
غدير فالح علي صالح الطويل الرشيدي   

68.94
غرام ماجد محمد احلربي 83.56  
غروب فيصل سالم الهاجري 79.82  
غال ناصر ماطر الديحاني 69.5  
فاطمة حبيني فهاد املطيري 92.36  
فاطمة ناصر محمد اجلفيره 71.08  
فايزة ساير عيد الظفيري 80.82  
فجر طارش عجيج العالطي 80.23  
فجر طه محمد العنزي 74.77  
فجر مشعل صباح الشمري 73.64  
فرح بدر عطية الظفيري 80.61  
فرح تومي فالح الرشيدي 81.6  
فرح سعود ذيب الهرشاني 84.97  
فرح فاهم شفاقة الضفيري 81.44  
فرح مفلح كنيان الهرشاني 79.29  
فوز مفرج ضحوي احلسيني 79.71  
في فارس فهد الهاجري 87.47  
في منران فيصل الفضلي 78.86  
لطيفة ضاحي غريب احلربي 97.65  
ليلى ثويني مرزوق العازمي 92.32  
لينه مصلح مجبل الرشيدي 86.67  
ماريا فهد فالح احلربي 80.98  
مروة فالح علي العنزي 80.61  
مرمي حسن عبداللطيف الضفيري 92.07  
مرمي خالد صالح الديحاني 88.64  
مرمي خالد فالح املطيري 87.1  
مرمي داله حمود الرشيدي 76.23  
مرمي سعد فرحان مناور 89.03  
مسك حسني علي الرشيدي 86.24  
مضاوي رشيد سعود العازمي 80.83  
مضاوي عبدالعزيز سعود العنزي 80.9  
مضاوي منصور صبيح الشمري 87.33  
منار مشعل ماطر الرشيدي 74.69  
منى أحمد نهار املطيري 87.74  
منيرة شداد عبداهلل شامان 95.62  
منيرة نايف احلميدي العتيبي 88.54  
موضي نايف صياح اخلالدي 93.79  
جنود سعد شبيب الزعبي 85.62  
جنود معزى عليان املطيري 88.8  
نوال فالح عبدالرحمن املطيري 79.27  
نور صالح عايد مطر الصليلي العنزي   
80
نور ناصر عباس محسن 82.95  
نورة حسني حزام السعيدي 83.01  
نورة عامر هادي عامر هادي 91.72  
نورة غامن فرحان ثامر 88.53  
نورة فيصل مشيعيب املطيري 84.81  
نورة محمد جابر املري 86.24  
نورة مذكر خالد الهرشاني 92.03  
نورة نايف خليل احلربي 90.04  
نورية جابر فاضل الفاضل 89.64  
نوف سعدي سالمة العصلب 89.13  
نوف سيف منسي الدملانى 74.55  
هاجر هالل صاهود العنزي 98.33  
هيا خالد عميش املطيري 85  
وجدان طالل عجالن العنزي 79.53  
ود فايز هاشم العنزي 89.85  
وسمية حسن حمد املخيال 86.78  
وضحة حسني الديحاني 83.61  
ياسمني سالم سلمان الرشيدي 96.21  

سعاد محمد الصباح الثانوية للبنات 

أسيل فاضل غلوم مبارك 76.44  
آالء طالل خليل القاسم 76.93  
آيات محمد عبداهلل املشموم 88.12  
إسراء مهدي عيسى القالف 73.66  
أسماء السيد علي عدنان الرفاعي 77.86  
حوراء مناف علي القطان 76.4  
حوراء هاني محمد الصالح 79.6  
دانة فيصل سعد احلربي 86.7  
دميه أحمد ناصر الطراروه 94.67  
دميه طارق أحمد العبدالهادي 84.08  
رقية جواد علي اجلعفر 84.49  
رقية ناصر سند املسعود 93.75  
زهرة حيدر علي اجلعفر 86.49  
سلوى فهد فيصل احلمادي 77.97  
سميرة صالح أحمد الصقعبي 95.97  
شعاع عبداحلميد جواد الصائغ 80.26  
شهد حسني جاسم املويل 92.59  
شوق عادل حماد زايد الزايد 82.29  
شيخة صالح عباس السلطان 75.29  
ضحى فهد عبدالرحمن املطر 66.93  
طيبة عبداللطيف عبدالوهاب العميري   

79.62
عائشة باسم مبارك املونس 90.56  
عطية يوسف فاضل الباذر 86.29  
غالية عبداهلل خالد الهولى 86.57  
غنيمة عبدالناصر سليمان الطيار 80.22  
فاطمة جاسم محمد الفيلكاوي 76.19  
فاطمة جمعة محمد صفر حسن صفر   

87.86
فاطمة رائد سليمان احلداد 82.64  
فاطمة عبدالعزيز عبداهلل احليى 76.88  
فجر جعفر علي اجلعفر 69.53  
في ناصر سيف املشعل 79.7  
ميار حسني حبيب الصفار 91.25  
نور أنور يعقوب اللوغاني 89.87  
نور محمد علي الصعيليك 91.36  
وهج حمود سالم الرغيب 88.6  

سعد بن الربيع األنصاري الثانوية للبنني 

أســامة عبدالعزيز عبــداهلل الكندري   
75.65

إبراهيم بداح محمد العتيبي 75.8  
إبراهيم مثال هويدي الهاجري 78.23  
بندر محمد ماطر العازمي 77.5  
حمد عيد محمد العازمي 76.24  
حمد نزار حمود احلمدان 77.82  
خالد بادي حبيب الشمري 67.8  
خالد عبداهلل سالم الرشيدي 76.17  
داوود سليمان جمعة صالح 69.44  
راشد شعيب ناشي العتيبي 66.96  
راشد نواف بدر املجادي 79.96  
سعد سالم شباب الهاجري 78.06  
سعود حمود سعود القهيدى املطيري   

87.84
سلطان علي عناد العنزي 84.39  
سلمان نصار مهوس الظفيري 71.3  
صقر محمد مناع العنزي 87.83  
طالب محمد طالب العجمي 86.9  
عادل ثجيل جميل فيحان 79.88  
عبداهلل رشيد نايف العنزي 87.69  
عبداهلل عيد محمد مرزوق الرشــيدي   

80.5
عبداهلل فالح سعد املطيري 74.35  
عبداهلل فيصل محمد العنزي 81.68  
عبداهلل محمد الفي العنزي 61.76  
عبداهلل محمد يعقوب درباس 67.92  
عبدالرحمن عجمي ماجد املطيري 76.41  
عبدالرحمن محمد مفرج العازمي 77.66  
عبدالرحمن مفرج ثنيان الدملانى 90.34  
عبداهلل أحمد مناور العازمي 77.05  
عبداهلل حمد بردى العازمي 87.08  
عبداهلل يوسف ناصر البلوشي 83.2  
علي خالد خلف قمبر 77.95  
علي داود سليمان حسن 82.43  
علي سالم علي الرشيدي 69.18  
علي عبدالرضا جابر عزيز 61.7  
علي يونس محمد عبداهلل 91.82  
عمر صالح أحمد محمد 70.21  
عويد غالي عويد العنزي 79.58  
فرج عبدالعزيز حمود املطيري 81.94  
فهد عويد محسن العنزي 81.21  
فهد فالح فهد العازمي 79.24  
فيصل سالم مطلق العازمي 74.91  
فيصل محمد خنيصر الهاجري 86.53  
مبارك دوان منر البذالي 75.44  
مبارك فيصل عادل غنام 75.09  
محمد أحمد سبت احليدري 83.71  
محمد بدر خضير العازمي 84  
محمد بدر محمد احلصم الرشيدي 85.99  
محمد رائد سالم أحمد ادريس 88.87  
محمد سعد مطلق الرشيدي 87.08  
محمد عارف محمد الشمري 85.72  
محمد علي يوسف احملميد 81.75  
محمد مشاري نهار الصانع 89.95  
محمد هاني فالح العنزي 79.59  
محمد وليد ناصر نصار السهلي 83.29  
محمــود عبدالوهاب أحمــد كرم أحمد   

بهبهاني 77.52
مشعل عبدالعالي مزيد العدواني 62.7  
مشعل فيصل عبداهلل الديحاني 82.7  
معاذ يوسف سرتيب الشمري 82.63  
هارون حسن أحمد العوضي 80.47  
هويدي محمد مناع العنزي 83.81  
يوسف إبراهيم حمد سعيد الهرشاني   

85.27
يوسف خالد علي املنصوري 84.96  

سعيد بن عامر الثانوية للبنني 

أحمد جاسم هالل الشمري 92.53  
أحمد عبداهلل محمد املطيري 93.05  
إبراهيم حمد هاشم العنزي 86.77  
بدر سعد حميدان الرشيدي 92.75  
بدر سعود فهد شافي السبيعي 94.38  
بدر عادل ساير الشمري 93.36  
بدر عبدالسالم عبداجلبار صالح 89.06  
براك يوسف رمضان العنزي 87.53  
بندر عبداهلل محمد العجمي 87.34  
تركي سعود فالح العجمي 89.54  
تركي صالح نهار املطيري 87.29  
جاسم محمد عبدالعزيز العتيبي 92  
جالل مشبب مطلق السهلي 93  
خالد بدر محمد الهزاني 89.38  
خالد حمود رجاء السهلي 91.77  
راجح سالم راجح العجمي 90.43  
راشد صقر راشد العجمي 85.18  
راشد عبدالرزاق راشد الوهيب 90.19  
راشد محمد علي العدواني 92.86  
سالم ثالب سالم الهاجري 86.05  
سالم خلف محمد القحطاني 87.62  
سالم عبداهلل حمد السالم 84.38  
سالم فهد سالم العجمي 91.14  
سالم فهيد حمد املري 93.28  
سعد عبداهلل ناصر العجمي 87.9  

سعود عبدالعزيز حسني العبيد 91.19  
سعود مضحي سعود السهلي 92.19  
سعود ناشي سعود املطيري 92.18  
سعيد حمد سعيد العجمي 87.82  
سلمان رائد مزعل الفضلي 87.87  
سلمان مبارك محمد العجمي 88.14  
صالح غازي حروش العتيبي 82.71  
ضيف اهلل صالح سعيد السعيد 83.06  
عبدالعزيز خليفة سلمى املطيري 85.28  
عبدالعزيز محمد ناصر العجمي 86.81  
عبداهلل أحمد حسن القالف 88.95  
عبداهلل راشد سالم العجمي 86.45  
عبداهلل عيسى عبدالقادر علي 86.39  
عبداهلل مبارك فيحان املطيري 91.11  
عبداحملسن منصور محسن مسلم عبار   

العجمي 94.54
عبدالوهاب مبارك عبداحملسن العظيمان   

العجمي 90.16
عبداهلل أحمد اسماعيل الراشد 84.67  
عبداهلل ناصر حمود املشعان 84.58  
عبيد مدعث عبيد السهلي 93.09  
عثمان عادل خلف الفضلي 93.37  
عمر سعود فهد شافي السبيعي 91.58  
عمر عبداهلل بدر املطيري 89.16  
عمر مطلق أحمد العنزي 89.57  
عوض سليمان عوض املطيري 88.98  
عويضه ناصر فهد العجمي 91.68  
غازي ناصر عبيد البرازي 88.45  
فرزان فارس فرزان القحطاني 89.92  
فهد سعود سعد العتيبي 86.83  
فهد طالل عايض املطيري 90.17  
فهد عايد ظاهر الرشيدي 90.28  
فهد ليل بطي املتلقم 95.33  
فهد محمد إبراهيم احلماد 91.16  
فهد نايف حمود اخلالدي 90.83  
فواز خالد حسن الشمري 93.58  
فيصل بدر عماش احلربي 93.06  
مبارك بجاد حميد العجمي 91.65  
مبارك بدر فهاد الفهاد 90.69  
محسن زيد حمد املري 89.86  
محمد حمود مبارك العجمي 88.17  
محمد سعود ناصر العجمي 88.77  
محمد عبدالقادر محمد العجمي 90.3  
محمد علي محمد اخلالدي 89.44  
محمــد مطلق محمد زمانــان العجمي   

89.45
محمد ناصر سعود احلنزاب 92.84  
محمد نوري خلف القالف 94.34  
محمد يحيى عواد العازمي 91.5  
مرزوق مطلق مرزوق املطيري 86.76  
مسفر مرزوق محمد العواد 86.98  
مشاري جراح حسن العنزي 88.47  
مشعل خالد محمد السهلي 88.97  
مشعل عادل رشود العنزي 88.04  
منصور محمد منصور الظفيري 79.85  
مهند محمد حزام العتيبي 89.41  
موسى عبداهلل حمد الرشيدي 84.07  
ناصر ظافر ناصر الرقيب 80.61  
ناصر معكام سالم العجمي 87.78  
نايف سلمان مبارك العجمي 88.93  
نواف هادي محمد فهيد الهاجري 86.85  
وليد حجرف اكميخ العجمي 84.59  
يوسف ناصر محمد العلي 84.91  

سلمان الفارسي الثانوية للبنني 

أحمد راشد يوسف املطيري 90.78  
أحمد سعد فارس الظفيري 65.7  
أحمد مطلق مرزوق الظفيري 87.78  
أحمد ياسني خضر الشمري 72.23  
إبراهيم طالل إبراهيم العنزي 79.91  
باتل مبارك باتل الرشيدي 92.44  
باسل مشاري ذعار املطيري 77.11  
بدر جابر فراج الهاجري 91.08  
بدر غامن جعفر املطوع 80.83  
بدر فهد خالد الفجي 80.6  
بندر محمد بداح املشعان 90.47  
تركي محمد سعود املتلقم 77.39  
حسني علي خليفة الشاهني 83.62  
حسني قاسم علوان اقطامي 78.67  
حمزة جميل أحمد حسن 81.9  
حمود عبداهلل مزيد بوشيبة 82.82  
خالد سهل عوض الهاجري 68.74  
خالد ماهر ضايف الشمري 87.06  
خالد وليد خالد عمر 78.42  
سامي علي عقاب خلف 80.76  
سعد أحمد سعد الشمري 71.82  
سليمان محمد سليمان راشد 83.65  
شمالن يوســف عبداللطيف اليعقوب   

83.85
صالح سليمان عايد العنزي 79.12  
صالح عبداهلل علي الصدى 77.18  
طالل بدر خالد املطيري 84.33  
عادل عبدالرحمن سمير كارون 75.18  
عبدالرحمن ســعد عبدالكرمي العنزي   

64.56
عبداللطيف عبدالرضا خليل مشاري   

80.86
عبداهلل تراك دوشان الشمري 79.81  
عبداهلل خالد عبيد املطيري 68.39  
عبداهلل علي عبداحملســن الدويســان   

85.95
عبدالرحمن ساير شهاب عبدجنم 77.07  
عبدالرحمن فهد مالح الشمري 74.06  
عبدالرحمن مشــاري رشــيد السبهان   

العازمي 77.83
عبدالعزيز جهاد علي اخلليفة 77.34  
عبدالعزيز ســعد عبدالكــرمي العنزي   

73.14
عبدالعزيز سلطان شنان راشد 78.72  
عبدالعزيز سهل عوض الهاجري 68.8  
عبدالعزيز محمد شايع املفلح 79.86  
عبدالعزيز ناصر مجبل احلميدي 82.16  
عبداللطيف فرهاد النصراهلل 84.08  
عبداهلل أحمد يوسف الرشيد 70.75  
عبداهلل فايز عودة قطامي 66.77  
عبداهلل ناصر الزم علي 68.61  
عبداهلل نايف عبداهلل الدريبي 80.4  
عبداهلل نايف عبداهلل املتلقم 82.83  
عبداهلل يوسف عبدالرحمن اخللف 71.04  
عبدالوهاب تركي شافي الدجني املطيري   

84.02
عثمان مريبد محمد الديحاني 70.45  
علي حسني مخلد املطيري 88.49  
علي سهيل مدوخ املطيري 82.03  
عوض منر خالد الهاجري 93.81  
فهد صالح راضي ملبس 83.89  
فهد منصور حمد احليان 88.43  
فواز خالد عوض اخلالدي 70.57  
فيروز صالح فيروز ساملني 72.88  
فيصل نواف محمد الفهيد 83.91  
محمد حسن محمد الصميط 68.6  
محمد رياض عبداللطيف الدوخى 75.66  
محمد صالح عبدالوهاب الصالح 72.14  
محمد صالح محمد اخلزي 75.03  
محمد عبداهلل محمد العنزي 70.24  
محمد عبداهلل ضحوي العدواني 83.5  
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محمد غامن عبداحملسن الشمري 86.97  
محمد فهد علي الشطي 82.76  
محمد مخلد حامد الشمري 77.5  
مشعل عبداهلل خميس متلع 86.31  
معاذ مساعد صالح العنزي 79.22  
نايف نهار سعود املتلقم 80.24  
نواف مشعل عايد املطيري 84.21  
وضاح أحمد سعيد علي فيلكاوي 89.12  
يوسف راشد سليمان الصيخان 75.56  
يوســف عدنان عبدالرحمن احلمازى   

82.55
يوسف مبارك اعجمي الهاجري 74.59  
يوسف محمد علي الطويل 93.8  

سلوى الثانوية للبنات 

أميرة امين عباس اخلضاري 87.96  
أوراد أحمد حبيب علي 83.75  
آيه حسن حبيب عباس 72.12  
استبرق امين عبداهلل ميرزا محمد 73.9  
امينة علي إبراهيم قوشتي 71.82  
بتول جعفر بدر البالم 79.12  
جنى يوسف علي محمد 78.7  
دانة فيصل إبراهيم الفرحان 80.16  
رتاج مبارك الزم الشمري 84.8  
رزان عبدالوهاب أحمد الكندري 76.19  
رقية وليد زيد العازمي 73.06  
ريان أحمد محمد املويل 79.57  
زينب رائد محمود دشتى 87.24  
سارة سعد سعود عبيد العتيبي 83.13  
شريفة عبداهلل أحمد حسني احليمود   

72.84
شهد إبراهيم يوسف علي حرسي 87.12  
شهد عبداهلل جواد سلطان 92.62  
صبيحة نايف عبداهلل إبراهيم 82.28  
صفا خزعل عبدالصمــد باقر عبداهلل   

75.28
فاطمة محمد أحمد األنصاري 78.02  
فرح علي عبدالرحمن العتيبي 85.05  
لولوة ماجد عبداجلبار عبداهلل حسن   

80.51
لولوة يوسف مرزوق العميره 82.58  
مرمي سليمان دريع العازمي 76.38  
منيرة عاطف خلف سرحان 69.65  
ميساء خليف صحن فهد العنزي 64.65  
نورة سالم دريع العازمي 89.73  

سليمان ابو غوش الثانوية للبنني 

أحمد عبداهلل أحمد التويجري 62.65  
إبراهيــم علي إبراهيم خلــف إبراهيم   

84.99
جاسم محمد عوض الهاجري 72.15  
حمد مبارك املطيري 71.06  
حمود عماد أحمد املريفع 70.98  
خالد نشمي جنم الشمري 80.77  
عبدالرحمن عادل إبراهيم احملمد 72.59  
عبدالرحمن عبداحلميد أحمد الكندري   

65.2
عبدالرحمن مصلح عبدالرحمن الرشيدي   

71.49
عبداهلل خالد محمد اخلضر 69.95  
عبداهلل عادل عطية الشويحان 75  
عبداحملسن فيصل عبداهلل احلوشان   

75.49
عثمان محمد حسن العبيدلي 85.35  
عوض محمد عوض الهاجري 86.81  
الفي مبارك املطيري 77.92  
محمد حامد مناع العنزي 80.71  
محمد حسني ناجي العجمي 75.83  
محمد طالل محمد قاسم 75.25  
محمد عادل عبدالعزيز الدوب 90.31  
محمد فراج محمد السبيعي 66.88  
محمد ماجد مدله املطيري 72.4  
محمد منصور راشد العجمي 84.22  
مشاري فهاد فهد العازمي 64.05  
منصور فهد منصور العتيبي 70.81  
ناصر حسني عبداهلل السنعوسي 86.46  
نواف منر حمد ابوشيبة 71.32  

سليمان العدساني الثانوية للبنني 

أحمد مشعل أحمد كنكونى 72.41  
أحمــد ناصر عبــداهلل حبيب عبداهلل   

76.24
آدم نواف شيحان قرينيس 85.43  
أسامة نبيل سعيد العوضي 81.85  
إبراهيم عبدالعزيــز إبراهيم احلمدان   

73.54
ثامر مرضى فالح العازمي 67.02  
ثنيان عبدالعزيز حمد الشيحة 80.28  
جراح هاني محمد الغيث 78.33  
حسن علي حسن املزدي 76.68  
حسني أحمد خليل بشير 82.94  
حمد خالد حمد احلامت 80.74  
حمد عبداهلل محمد العجمي 82.18  
خالد عبدالعزيز محمد العجمي 82.33  
خليفة حمد جنم العروج 76.53  
راشد محمد ناصر مهيالن 70.24  
راشد مساعد اعجمي العازمي 78.6  
سالم فهد طاحوس الدوسري 79.69  
سالم فهد مشعل اللنقاوي 77.01  
سعود عبدالعزيز حمد الشيحة 87.19  
سلمان بدر سلمان البلوشي 70.63  
سلمان عادل يعقوب بن جبل 65.73  
صالح مسير صالح املطيري 73.77  
عبدالرحمــن محمد عبــداهلل الفويطر   

81.69
عبدالرحمن محمد كامل عبداهلل كامل   

72.1
عبدالعزيز محمد صالح العجيري 93.09  
عبداهلل بدر حسن علي 73.13  
عبداهلل وليد محمد املزعل 70.31  
عبدالوهاب وليد أحمد سند 68.54  
عبداهلل محسن براك البراك 87.22  
علي أحمد خليل الشطي 65.22  
علي سالم ادغيمان العازمي 79.73  
عمر ماجد عمر احلوري 76.68  
عمر محمد سعد الصاهود 72.77  
فارس فهيد فالح امللعبى 83.5  
فالح فهد سعود العازمي 75.17  
فالح عبدالرزاق فليح الصويلح 79.53  
فالح محمد مجرى العصيمي 79.1  
فهد خالد شباب السبيعي 83.72  
فيصل سالم جعيثن العازمي 78.93  
مبارك ناصر حسني اجلريب 72.19  
مبارك ناصر مسعود العجمي 81.86  
محمد حسني مندنى محمد 71.09  
محمد عبداهلل حمود الفضلي 89.9  
محمد عيد زعيل املطيري 79.06  
مشاري مشعل محمد بورباع 81.71  
ناصر بدر مساعد الفزير 72.78  
ناصر سعد محمد التومي 72.02  
ناصر سعود رياض الراشد 84.7  
ناصر سليمان شعيب الطراروه 79.17  
هشام فالح ناصر العجمي 80.96  
يوسف أحمد عباس دكسن 73.04  

شجاع بن األسلم الثانوية للبنني 

أسامة عياد عبداهلل املطيري 87.84  
الســيد مهدي عزيز شــبر هالل ماجد   

95.37
بدر ضياء مهدي عبداحلميد الكاظمي   

89.28
بدر مشعل عبدالعزيز اخلرس 86.75  
بندر علي غازي شوق الرشيدي 88.52  
جراح خلف حسني أحمد احلداد 81.55  
حسن فيصل بطي الشمري 90.15  
حمد صالح ســليمان عبدالرزاق حمد   

70.88
ريان مساعد عبداهلل النقيثان 90.09  
سالم سعود سالم املطيري 91.71  
سعود إبراهيم سعود القطان 86.42  
سلمان بدر زايد املطيري 87.69  
سليمان علي سليمان عبداهلل السعيد   

86.55
سيد حسن عامر الهاشمي 98.53  
صالح أحمد جاسم الكندري 86.48  
صالح سعود مرزوق الغضوري 91.07  
صالح فيصل علي املنصوري 88.08  
صباح سعد صباح العصفور 89.65  
صنت عويض صنت الديحاني 79.38  
طارق شــعوان غازي سعود املطيري   

80.85
طالل مجبل ملفي املطيري 81.42  
عبدالرحمن أحمد فرحان العنزي 88.14  
عبدالرحمن خالد خضر حسني 74.61  
عبدالرحمن سعود مروى املطيري 90.91  
عبدالرحمــن عبداهلل ســلمان الهبيدة   

85.28
عبدالرحمــن محمد عبــداهلل بو غيث   

89.59
عبدالرحمن محمد منور املطيري 87.31  
عبدالرحمن مرزوق خلف الفجي 88.68  
عبدالرحمــن مســاعد هنــى ســعدان   

الرشيدي 79.63
عبدالعزيــز عبدالرحمن جزا العتيبي   

87.92
عبدالعزيز معتق عبداهلل معتق 84.03  
عبداللطيــف محمــد عبداللطيف علي   

محمد 76.33
عبداهلل داود رمضان الهندال 84.68  
عبداهلل سعيد إبراهيم الرشيدي 92.41  
عبداهلل محمد جمعان البريعص 87.1  
عبداهلل محمد مسفر العتيبي 83.23  
عبداهلل منصور علي عبدالعزيز الهزاع   

81.17
عبدالوهــاب فيصل إبراهيــم إبراهيم   

86.74
عبدالعزيز غامن حمد السهيل 83.68  
عبيد فواز فهد املطيري 88.91  
عذبي محمد حمد الرشيدي 83.64  
عقيل عبداحملســن حيدر عبداحملسن   

احلداد 90.53
علي جاسم طاهر القطان 92.25  
علي حسن عبداهلل الكندري 95.32  
علي حمود زيد املطيري 80.53  
علي خالد يوسف بوربيع 82.66  
علي صادق حسني علي 81.19  
علي عبدالعزيز محمد دشتى 83.45  
علي فايز ظاهر غادر 80.78  
عمر ناصر نصار النصار 81.91  
عوض محمد عوض املطيري 88.74  
عيد مشعل عيد مطلق املرجتى 83.76  
فالح رشيد محمد املويزري 88.8  
فهد عثمان خلف اخلتالن 87.18  
فهد محمد صالح املطيري 82.64  
فواز انور حسن جعفر 80.64  
فواز خالد غالب املطيري 87.33  
مبارك دهيم عوض الرشيدي 85.73  
محمد أسامة صالح الفريج 81.8  
محمد جاسم حسني رضا 79.78  
محمد حامد معتق حمود الضعينه 84.93  
محمد حمد طاحوس الرشيدي 88.89  
محمد خالد عبداهلل دخيل اهلل السبيعي   

87.2
محمد سعود علي اليوسف 88.19  
محمد سلطان سلمان الطويلع 85.11  
محمد عدنان جاسم الوزان 79.4  
محمد فالح حمد العازمي 87.87  
محمد وليد خليفة قاسم 67.99  
محمد وليد شاطر حمود العنزي 81.13  
محمد وليد شاكر مهنا 86.15  
مرزوق دخيل مرزوق املطيري 86.89  
مشاري عماد جنم اليعقوب 81.65  
مشــعل عبداهلل حمود فــرج املطيري   

80.82
معاذ عبداهلل حباب الرشيدي 87.47  
ناصر حزام عبداهلل خالد املطيري 90.91  
ناصر محمد صالح مبارك 83.28  
نايف عواض عايض املطيري 82.47  
نواف حربي بجاد شارع 87.65  
نواف فواز نواف البراك الرشيدي 74.74  
نواف يوسف حسني الشمري 70.6  
هادي سعد هويدي الرشيدي 78.61  
يحيى اسماعيل إبراهيم شمو 76.9  
يوســف حمزة عباس جاسم البندري   

78.82
يوسف محمد عبداحلميد السني 85.02  

شريفة العوضي الثانوية للبنات 

أبرار علي أحمد الكندري 84.23  
أروى عمر عبداخلالق البناي 83.95  
أسماء مشعل عبداحلى الشاهر 91.37  
أسيل عذبي مرزوق العنزي 71.34  
اجلود بدر ناصر الرميح 68.43  
بشاير عدنان عبداهلل املشخص 93.98  
حصة صالح سالم املذكور 72.54  
دميه أحمد ثويني ثويني 91.09  
رتاج محمد عبدالرزاق احلساوي 77.03  
شهد محمود اسماعيل الشهابي 83.18  
شوق فيصل أحمد البديوي 82.33  
شوق فيصل محمود الكندري 80.27  
شيخة سليمان عيد العبكل 75.37  
شيخة عبدالهادي محمد الصقران 82.39  
شيخة يوسف أحمد البدر 86.75  
عائشة عبدالعزيز محمد الرويس 88.92  
فاطمة إبراهيم خليل إبراهيم خليل 81.67  
فوزية علي أحمد زبيد 80.87  
ملياء فيصل محمد احلليل 86.19  
لولوة باسل يونس الكحيل 70.9  
لولوة جاسم محمد العريفان 75.23  
لولوة عبداحملسن فهد الطريجي 88.94  
لولوة ناصر أحمد الشامى 88  
مرمي صالح محمد العمر 78.98  
مزن سليمان محمد املنصور الفرهود   

87.48
منار عبدالعزيز محمد عباس 87.26  
نور خالد حسني العماني 73.93  
وجد إبراهيم عبداهلل اخلزى 91.62  

صالح شهاب الثانوية للبنني 

أحمد شهاب أحمد رجب 75.24  
أحمد طه عبدالرضا األمير 67.28  
أحمد عبداهلل عيسى الفيلكاوي 84.1  
أحمد عمر أحمد القحطاني 82.46  
السيد أحمد سيد عبداهلل أحمد الرفاعي   

74.97
الشــيخ سلمان خليفة جاسم الصباح   

72.52
بدر عبدالرحمن حسني اسماعيل 70.1  
جراح مشعل عبداهلل العبيد 76.4  
حسن أحمد كابلى موسوي 92.26  
حسني أحمد حسني اليعقوب 84.09  
حسني سليم حسن دشتى 74.75  
حسني عادل علي مندنى 82.38  
حسني محمد مصطفى جمال 78.87  
حمد خالد حمود احملمد 85.02  
حمد محمد حمد املري 77.86  
حمود بدر عبداهلل الفرح 82.63  
خالد امين صالح املرزوق 73.69  
خالد عبداحملسن عبداهلل البريدى 76.4  
خالد فهد عبدالرحيم الكندري 77.95  
خالد محمد أحمد دشتي 91.97  
خالد محمد خالد العصفور 72.14  
خالد نايف مطلق القمالس 78.82  
دخيل أحمد سليمان الهليل 79.66  
راشد أحمد سعد اجلويسرى 83.84  
راشد طالل راشد الونده العازمي 79.18  
راكان جاسم محمد الصراف 77.91  
زيد علي عبداملجيد صادق 69.76  
سعود يوسف يعقوب مال اهلل اليوسف   

92.44
سلمان خالد أحمد الكندري 80.02  
سلمان خالد اسماعيل ادريس 81.85  
سلمان طارق سلطان الفرج 78.07  
سلمان علي عباس النقي 97.17  
سلمان نواف فرحان املرزوق 79.53  
سليمان عبداهلل أحمد القالف 84.64  
سيد يوسف حســني يوسف الرفاعي   

94.42
عايض فهد عايض العجمي 83.37  
عبدالرحمن جابر عباس حسن 79.07  
عبدالرحمن جاسم محمد أحمد 82.82  
عبدالعزيز غسان عدنان كمشاد 79.45  
عبداهلل بدر عيسى الفيلكاوي 72.64  
عبداهلل خالد علي غلوم 68.55  
عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل العجمي   

80.99
عبداهلل علي زايد الشمري 79.18  
عبداهلل عمر أحمد املراد 69.51  
عبداهلل مشعل عبداهلل الوهيب 84.91  
عبداهلل ناصر مطلق اخلرشان 80.88  
عبدالوهاب خالد محمد الكندري 85.98  
عبدالرحمن سعد مساعد اخلتالن 82.84  
عبدالعزيز أحمد عبداهلل مال اهلل 89.65  
عبدالعزيز عبداهلل حســني اليوســف   

80.47
عبدالعزيز جنيب مصطفى الزيد 90.98  
عبداهلل إبراهيم عبداهلل بوكبر 87.96  
عبداهلل بدر صالح الفقعان 74.75  
عبداهلل خالد فاضل مكي حجي جاسم   

91.23
عبداهلل عادل محمد احلسن 78.46  
عبداهلل عبداحملسن عبداهلل البريدي   

79.17
عبداهلل فاضل سليمان الفضالة 86.92  
عبداهلل يوسف حسني الفيلكاوي 79.76  
عبداحملسن عبدالعزيز ظاهر الشمري   

90.05
علي أحمد علي الفضلي 78.32  
علي خالد جمال زرين 68.78  
علي مهنا حسن املهنا 74.83  
علي هاني أكبر محمد 76.05  
عمر بدر سالم السالمي 70.42  
عمر جمال عبيد الرشيدي 79.94  
عمر وليد بدر القناعي 80.17  
عمر يوسف بدر محمد 67.04  
عيسى عبدالرحيم عيسى الصفار 73.91  
فهد عبداهلل طفيح العازمي 64.52  
فهد علي عبدالرحمن بن عريعر البنى   

خالد 89.8
فهد يوسف فهد الصوله 79.28  
محمد أحمد محمد القطان 77.04  
محمد فهيد عايد العازمي 85.58  
محمد محمود مال اهلل عبدالكرمي 82.51  
محمد مشاري أحمد اجلسمى 78.48  
محمد نايف ماجد املاجد 80.85  
محمد يوسف رضا أحمد 77.3  
مشاري عبداهلل عذبي غريب 79.01  
موسى كاظم مجيد الكوت 67.81  
هاشم إبراهيم محمد مندني 71.88  
وليد خالد علي العسكر 78.51  
يوسف باسل يعقوب العلي 80.21  
يوسف رائد صالح الرشيد 94.54  
يوسف يعقوب يوسف القالف 76.11  

صباح السالم الثانوية للبنات 

أبرار عماش متعب العتيبي 87.62  
أسماء تركي عواض العتيبي 82.64  
أسماء سالم حمدان العازمي 79.54  
أسماء مرضى سعد العازمي 88.73  
أضواء شافي سالم العجمي 91.96  
ألطاف محمد عكرش محمد 68.81  
آمنة عبدالهادي خزعل مرهج 72.93  
اريج بدر منشر العصيمي 78.71  
اسيل عبداهلل محمد احلجيالن العازمي   

72.66
اجلازي عبيد متعب الهاجري 83.99  
الهنوف خالد بدر العتيبي 73.17  
بتله حمود مقذل زيد 62.32  
بحور نواف عبداهلل العازمي 73.46  
بدور مشاري محمد الرشيدي 69.51  
بشائر جاسم محمد العازمي 79.35  
بشاير عبدالهادي سعيد العجمي 84.01  
بشاير مهدي فالح العجمي 92.2  
تغريد محمد مبارك العتيبي 80.69  
ثمنه سعد حمدان العازمي 71.97  
جمانة عبدالعزيز علي علي 76.34  
جنان فهد حمود احلربي 94.59  
جوري فيصل ركيان املطيري 76.13  
حصة أحمد شاكر بوعركى 82.84  
حصة حوشان عبداهلل العازمي 83.99  
دانة جمعان عواد العازمي 74.1  
دانة مشاري عواد العازمي 83.52  
دميه بدر عامر العازمي 70.27  
رفعة علي حسن العجمي 74.12  
روابي فهد علي العجمي 93.15  
روان مناور حلوان العازمي 96.46  
ريان مشاري جاسم بن حجي 87.22  
ريانه مرزوق مشعان العجمي 69.7  
رمي راشــد محمد احلجيــالن العازمي   

84.34
رمي عبيد هلوه العازمي 91.18  
ريناد غامن شجاع العتيبي 67.11  
زينب إبراهيم محمد احلبيب 73.23  
زينه خالد محمد املري 74.04  
سارة حسني محمد العازمي 91.45  

سارة حمد ناصر العجمي 89.91  
سارة خالد عواد العازمي 81.82  
سارة سالم محمد العازمي 85.01  
سارة سعد محيا العتيبي 72.94  
سعاد علي صالح الدوسري 75.68  
سلمى عبداهلل محمد العجمي 86.07  
سناء زايد دواس العجمي 73.05  
سندس سلمان سالم الدوسري 93.71  
شهد خالد طالب احلمد 79.64  
شهد صالح سعود العتيبي 71.69  
شهد عادل جهاد العازمي 78.41  
شهد محسن محمد العازمي 75.75  
شهد ناصر مرزوق العازمي 92.83  
شوق خالد ضحوي العازمي 68.62  
شوق غازي سالم الصواغ العازمي 91.71  
شيخة إبراهيم عواض العتيبي 68.31  
شيخة خالد شجاع العتيبي 80.89  
شيخة ناصر مبارك العازمي 81.86  
عالية ثامر نعمة الشمري 77.13  
عالية سعد عواد العازمي 94.41  
عالية مجبل سعد الشتلى العازمي 86.16  
علياء علي محمد العاطفي 81.99  
غدير عمار زايد العازمي 83.94  
غدير عمار سالم العجمي 76.24  
غزالن بدر سالم العازمي 90.09  
غال عبداهلل ماثل العتيبي 80.28  
غال عبداهلل سعود العتيبي 90.9  
غال علي سالم املري 64.6  
غال مساعد بطي العتيبي 89.56  
فاطمة بدر عكرش محمد 66.74  
فاطمة بدر خالد القصاص 90.39  
فاطمة عجاب مفرهد العازمي 82.28  
فاطمة فهد مجعد العتيبي 75.86  
فاطمة ماجد سعد السبيعي 73.66  
فجر مسفر خليل الهندال 80.88  
فرح عبداهلل عواض العازمي 74.13  
فرح عوض سعود العازمي 94.22  
فرح مســاعد مهدي الصــواغ العازمي   

82.02
فوزية صالح محمد احليان 71.98  
كوثر خالد إبراهيم البناي 89.71  
لولوة عبداهلل عواض العازمي 71.93  
لينا فهد فالح الزعبي 89.84  
مرمي حمد بطي الزعبي 80.2  
مرمي حمد محمد املري 61.78  
مرمي عساف راشد الزعبي 83.94  
مرمي فهد محمد العجمي 88.58  
مرمي مشاري محمد الرشيدي 81.3  
مشاعل خالد مطلق السبيت العازمي   

77.26
مالك فيصل حمود صعفاك 89.72  
مناير عبدالهادي سعيد العجمي 90.93  
منيرة عايد عواد العازمي 77.38  
مها أحمد حميدي العازمي 94.97  
جناة جاسم محمد الشمري 69.04  
نورة زايد مبارك العجمي 72.66  
نورة إبراهيم محسن السبيعي 76.79  
نورة حجي حمود العازمي 71.14  
نورة راشد سعد العجمي 78.11  
نورة سليمان سيف العتيبي 66.69  
نورة فواز سعود العتيبي 93.84  
نورة متعب صالح مجبل 73.54  
نورة مسفر عامر العجمي 75.27  
نورة مشعل سعد العتيبي 70.68  
نوف خالد مرزوق العازمي 79.34  
نوف فالح محمد العازمي 69.86  
نوير جابر عقيل العازمي 85.8  
هند فايز سعد العازمي 79.15  
هوازن نايف سعد العازمي 80.17  
هيا عبدالهادي منصور العجمي 92.4  
وضحاء محمد عيد البريكى 84.47  

صباح السالم الثانوية للبنني 

بدر حمد مطلق العازمي 87.32  
تركي فالح زامل العتيبي 71.31  
جابر إبراهيم أحمد عبداهلل 77.07  
حسني فضل علي صفر 84.8  
خالد ضاري شالل الشمري 91.95  
خالد فيصل محمد املسعودي 69.77  
زمانان مبــارك محمد زمانان العجمي   

86.55
ساري سلطان ساري العجمي 67.09  
سالم حامد خليل الشمري 70.87  
سعد خالد سعد الرشيدي 89.07  
سعود سعد مساعد العازمي 73.37  
سعود عبداهلل ناصر املطيري 75.56  
سلطان فهد عبدالهادي العجمي 72.43  
سلمان بدر محمد بهبهاني 82.96  
سليمان مبارك محمد علي 72.55  
شهاب االمير عبداالمير احلداد 85.33  
ضاري فهد عيسى املكيمي 74.99  
طالل حمود عماش الرشيدي 85.65  
عبدالرحمن جمال خالد الدندن 72.73  
عبدالرحمن خالد فهد العجمي 86.29  
عبدالعزيز محمــد فرقان رياض مالك   

77.69
عبدالعزيز ناصر مبارك الغامن 85.41  
عبدالعزيز هادي سعد الهاجري 93.41  
عبداهلل ثامر فرج الشمري 73.71  
عبداهلل محمد عبداهلل الهاجري 85.58  
عبداهلل يوسف ركيان املطيري 77.88  
عبدالرحمن عادل عويد مشعان العنزي   

81.22
عبدالرحمن يوســف ســعيد العازمي   

84.92
عبدالرزاق محمد حمدان السبيعي 76.02  
عبداهلل مسلم عبداهلل البريكى 74.95  
عبدالوهاب مشــاري عبدالعزيز علي   

70.85
عذبي فالح بخيت العتيبي 74.56  
علي أحمد محمد العطار 75.46  
علي أسامة حسن املطوع 72.89  
علي حسني أكبر تاجيك 77.28  
علي مبارك مستور اجلعيد 72.11  
علي مهدي حرفان العازمي 85.28  
علي يحيى محمد اخلباز 87.06  
عمر مشعل علي محسن علي 80.47  
عوض خالد محمد العازمي 70.7  
فهد هديان فهد عويضه فهد 79.48  
فواز عامر عبدالرحمن العتيبي 83.12  
مانع عبداهلل مانع العجمي 86.54  
مبارك خالد مبارك العازمي 74.3  
محمد عادل مطلق املطيري 74.29  
محمد مشعل محمد العتيبي 82.71  
مشعل أحمد عماش الرشيدي 85.31  
مصعب محمد النجار 79.95  
مضحي عبدالناصر مضحي الشــمري   

74.57
منصور باتل حمود العازمي 82.01  
موسى عبدالوهاب حسني املهنا 73.15  
ناصر بدر ناصر العتيبي 79.79  
ناصر عبداهلل ناصر املطيري 77.13  
ناصر محمد ناصر العجمي 88.56  
وليد مطيع محمد العجمي 71.74  
ياسني محمد خلف العريعر 74.89  
يوسف عبداهلل يوسف الكيشان 67.21  

صباح الناصر الصباح الثانوية للبنني 

أحمد طالل نزال الشمري 77.43  
أحمد فيصل فارس اخلالدي 76.74  
أحمد مبارك ناصر العنزي 70.26  
أحمد هابس سعيد الشهري 74.36  
إبراهيم صالح صقر الهرشاني 69.88  
إبراهيم عبداهلل الشنيفي املاجدي 71.53  
إبراهيم فهد منحى ماضي 82.57  
أحمد صالح طعمة الشمري 78.33  
أحمد عبداهلل عامر الشمري 83.4  
بدر احلميدي فرحان العنزي 85.08  
بدر رشيد عايش الرشيدي 67.58  
بدر سعد صنهات احلسيني 81.63  
بدر عايد صالح الشمري 81.17  
بكر ناصر رجا املاجدي 71.43  
بندر رضى دلي العنزي 75.73  
بندر الفي عامر الظفيري 78.31  
بندر مدلول وسمي الظفيري 82.25  
تركي أحمد حصينى الشمري 82.16  
تركي جراح عيادة العنزي 74.88  
تركي سعود سماح احلربي 79.86  
تركي عبداهلل عيد املطيري 85.7  
تركي عيد طاهر العنزي 80.37  
تركي مجبل مصيخ الشمري 87.45  
تركي محمد غنام احلسيني 88.97  
ثامر أحمد كايد احلسيني 76.9  
جابر قايد علي اليرميي 79.63  
جابر يوسف عيد الذايدى 64.52  
جراح رومي محمد احلريجي 74.5  
جراح عبداهلل حمود اجلميلي 64.85  
حامد عبدالرزاق حامد العالطي 83.82  
حسن حجاج محمد العجمي 92.57  
حمد حمود مزهر الشمري 86.15  
حمود ناصر مريخان شالش 72.61  
خالد بندر حاكم عفيصان فراج 88.98  
خالد خلف عامر الظفيري 72.38  
خالد صالح عايد الظفيري 70.09  
خالد فهاد سالم العجمي 70.36  
خالد محمد عبيد العنزي 76.7  
خالد مشعل مدلول الظفيري 81.36  
زياد مرزوق نداء السعيدي 82.32  
زيد ممدوح زيد اجلنفاوي 73.84  
سعد مخيطر سلمان احلسيني 75.46  
سعود سعد صالح سهر 95  
سعود فاضل سعود الشمري 79.05  
سعود فيصل صنت الظفيري 67.47  
سلطان علي مروح الظفيري 72.07  
سلمان صنيتان متعب املطيري 69.62  
سلمان مضحي حشاش السهلي 89.78  
سلمان نواف علي الضفيري 80.28  
صالح حباب عبداهلل احلربي 77.42  
صالح غامن عيد الشمري 85.92  
ضاري حمود مفرح الهاجري 81.97  
ضاري زامل بديوى الشمري 74.94  
طارق فهد محمد الشمري 77.3  
طالل بندر ناصر السعيدي 81.65  
طالل عايض مطلق الشمري 78.55  
عايش سعد عايش احلسيني 87.92  
عبدالرحمن حمد راشد السليماني 84.45  
عبدالرحمن ماجد لهمود الشمري 75.25  
عبداهلل سالم حليس احلسيني 83.96  
عبداهلل محسن عبداهلل العجمي 77.88  
عبداهلل محمد جابر الشمري 87.46  
عبدامللك محمد غريب السعيدي 74.27  
عبدالرحمن تركي مكمي الضفيري 88.44  
عبدالرحمن عجيل عايش احلســيني   

82.86
عبدالرحمن فاضل جبار مجيدل 72.11  
عبدالرحمن فواز حنيان احلربي 82.78  
عبدالعزيز خالد عايش احلسيني 87.67  
عبدالعزيز سليمان دخيل اخلزام 72.45  
عبدالعزيــز عبــداهلل رمضان العنزي   

74.33
عبدالعزيز فاضل سليم 80.78  
عبدالعزيــز محمد حمــدان الضفيري   

80.39
عبداهلل سليمان فهد الضفيري 75.75  
عبداهلل صالح عوض احلربي 78.81  
عبداهلل عامر هدروس الظفيري 74.52  
عبداهلل عوض عبداهلل الرشيدي 72.81  
عبداهلل مبارك محمد البذالي 72.22  
عبداهلل محمد عبداهلل احلصينان 83.58  
عبداهلل معجب عبداهلل العجمي 71.95  
عبداهلل نايف هدروس الظفيري 73.2  
عبداحملسن عيد دخيل السعيدي 65.11  
عبدالوهاب أحمد ناصر الفضلي 82.79  
عليان عادل عليان البذالي 72.59  
عمر فاضل جبار مجيدل 75.38  
عمر فهد سليمان املطيري 73.98  
عمر مساعد هليل احلربي 89  
عوض مشاري بندر العنزي 85.68  
غالى ركان غالى اخلالدي 76.45  
فارس فالح مطر الشمري 73.32  
فالح سعد حلوش الصانع 75.73  
فالح سعد عذبي الظفيري 90.44  
فراج سامي عناد الشمري 81.02  
فراس سلمان فيصل الفضلي 89.3  
فهد شامخ محمد الرشيدي 76.59  
فهد فيصل خلف الضفيري 80.51  
فهد نايف ثامر الشمري 81.42  
فواز أحمد عبيد العنزي 74.49  
فيصل خلف شفاقة الظفيري 87.51  
مبارك طالل معلث الرشيدي 70.85  
مبارك محمد هزاع املطيري 72.85  
محمد بدر جبر العنزي 83.09  
محمد حجاج محمد العجمي 73.33  
محمد خالد جمال الرشيدي 82.26  
محمد عبدالعزيز محمد العنزي 73.21  
محمد عبداهلل ناصر القحطاني 67.08  
محمد غنيم عبيد الصانع 83.03  
محمد مبارك محسن اخلالدي 82.54  
محمد مهاوش صياح الشمري 87.05  
محمد ناصر ماضي الشمري 86.31  
محمد ناصر مطلق املطيري 84.67  
محمد نايف عايد املطيري 92.94  
محمد هابس سعيد الشهري 82.22  
مسيعيد رغيالن مسيعيد رغيالن 78.61  
مسيعيد صالح مسيعيد رغيالن 82.58  
مشعل نايف عقلة العنزي 83.74  
مصعب خالد حمدان العنزي 78.91  
مطلق حامد تركي الشمري 90.49  
معاذ نداء مرضى الشمري 84.22  
ممدوح علي غدير الشمري 86.82  
منيف سلمان عبداهلل صالح 90.08  
مهدي خلف بنيان اخلالدي 90.04  
مهدي ناصر مهدي البذالي 88.74  
موسى أحمد مناحي الضفيري 88.1  
موســى ناصر حاكم املهيني الشمري   

82.03
ناصر بدر براك الشمري 89.8  
ناصــر بــدر ناصــر طميــش عمــاش   

السعيدي 90
ناصر فالح عبيد العازمي 84.14  
ناصر مزعل ناصر العنقودي 84.67  
ناصر مسير ضبع الظفيري 85.08  

نايف محمد طالع العنزي 83.1  
نايف مزيد مطلق املطيري 81.32  
نواف فرحان راهي الضفيري 81.32  
هادي عيد هادي العازمي 84.6  
وائل أحمد عبداهلل العنزي 85.94  
وليد خالد قبالن الشمري 83.13  
يعقوب صالح خميس العنزي 84.51  
يعقوب يوسف حميد ضاحي 85.2  
يوسف صالح مجالد الظفيري 81.64  
يوسف محمد مجالد الظفيري 76.54  
يوسف مناحي عطية الشمري 90.18  

صفية بنت عبداملطلب الثانوية للبنات 

أبرار جابر محمد املقصيد 77.21  
أسماء خالد مشوط القحطاني 80.82  
أفراح عبدالهادي ناصر العجمي 94.21  
آالء عيسى راشد املطيري 88.52  
أمل راجح محمد العجمي 87.49  
أمل مضحى مبارك العازمي 90.48  
أنفال محمد دحيالن احلربي 77.14  
آيات محمد جاسم محمد 74.55  
استبرق محمد شريف عبداهلل 89.56  
االء عبداهلل رمضان العنزي 81.05  
املاس سعد شبيب العجمي 89.13  
امل منصور عبداهلل العبيدان 81.98  
ايثار محمد صبح 93.27  
بدرية مساعد مرزوق العازمي 74.57  
جمانة محمد دوشى العرادة 95.05  
جنه سمير عبدالرضا القطان 69.37  
دانة حسني عبداهلل العجمي 91.73  
دانة عبداهلل ناصر الدوسري 77.79  
دالل راشد محمد العجمي 78.29  
دميا فيصل نهار العجمي 83.45  
راويه سعد ضيف قبيل 93.78  
رحاب هيف نايف العجمي 75.46  
رغد محمد سعد العازمي 69.3  
رفعة مفرج محمد العجمي 89.35  
ريان سامي فيحان املطيري 93.94  
رمي صباح مطلق العازمي 83.33  
رميا حمد فهد العجمي 91.86  
رميا فهيد محمد العجمي 93.15  
ريناد عدنان غايب العتيبي 76.76  
زينب فهد شمخى الهندال 86.12  
سارة جابر جنر العتيبي 75.26  
سارة سالم بطي الهاجري 87.89  
سارة هادي محمد اللميع العازمي 97.07  
سدمي حمد مبارك حمد 73.76  
سعاد فرحان محسن العنزي 87.93  
سكينه علي محسن اجلعفر 96.98  
شريفة عبداحملسن شاكر الشطي 71.26  
شهد طالل عامر العميره 92.73  
شيخة عبدالكرمي صابر صيهود 83.24  
شيخة ناصر سالم بطني 86.55  
شيهانه نايف ذعار الدوسري 78.46  
غالية أحمد راشد الغريب 86.26  
فاطمة فهد حسني العجمي 72.43  
فاطمة محمد سند الشراكي 85.49  
فاطمة مطر علي العازمي 95.52  
فجر محمد حسني اربيع 89.68  
فرح محمد فهد العجمي 90.54  
لولوة طالل عبدالرزاق ادريس 86.64  
ليلى أحمد حامد احلمود 80.37  
مرمي حسن ناصر العجمي 73.07  
مرمي ضيدان حربي الشمري 76.75  
مرمي عبدالرحمن حباب الرشيدي 87.94  
مرمي فاضل شعبان حسني 89.15  
مناير سعود الفي الشحومى 78.61  
مها مشعل بدر املطيري 82.89  
مي صباح شاكر الشطي 76.12  
جنالء محمد فهيد صقر العجمي 93.47  
نــورة عبدالعزيز عبــداهلل الكريباني   

82.59
هاجر سعود عبدالعزيز محمد 75.62  
هاجر علي محمد سعد 69.58  
هديل سعد مبارك العجمي 73.16  
هديل عيسى راشد املطيري 88.96  
هيا بدر خالد الهاجري 88.87  
هيا ناصر محمد الرقيب 96.13  
ورود رابح حمد العنزي 91.13  
وضحة أحمد فالح الصويلح 90.83  
وضحة مبارك سعد العجمي 77.95  

صالح الدين الثانوية للبنني 

أحمد عبدالرحمن أحمد معرفي 86.72  
أسامة محمد صالح املطلق 87.74  
اسماعيل علي اسماعيل السيار 72.48  
بدر مشاري أحمد الراشد 81.14  
بدر يوسف بدر اخلياط 94.5  
بشار محمد فهيد الرشيدي 78.73  
جابر سالم جابر العربيد 66.13  
جاسم عبداللطيف جاسم الهالل 71.82  
حسن عبداهلل حسن عبداهلل 74.39  
حمد عبدالعزيز محمد احلسينان 84.16  
حمد مشاري حسني اسماعيل 72.65  
خالد سليم إبراهيم السليم 71.52  
خالد عبدالوهاب سعود الغرير 83.11  
راشد طارق محمد اخلراز 69.91  
راشد يوسف عبداهلل الرشدان 92.89  
ريس يحيى ريس كمال 83.33  
سعود عبداهلل علي الكندري 67.4  
صالح شايع صالح املاجد 73.76  
صالح فيصل علي األنصاري 78.87  
طالل محمد عبداهلل العصيمي 76.48  
طالل نواف أحمد املاجد 77.47  
عامر عبداهلل حسن العباد 82.73  
عبدالعزيز خالد عبداهلل العتيبي 69.82  
عبداللطيف وليد فاضل العبيد 77.1  
عبداهلل بدر علي القطان 88.35  
عبداهلل جابر عدنان الشوا 83.73  
عبداهلل جالل مبارك الدوسري 72.39  
عبداهلل داود سليمان اكبر 74.51  
عبداهلل عدنان جاســم محمد الصايغ   

75.15
عبدالهــادي فرج عبدالهــادي العجمي   

76.79
عبدالوهاب حسني أحمد الشطي 79.61  
عبدالكرمي سعد حمد السعد 77.56  
عبدالكرمي وائــل عبدالعزيز اخلميس   

72.9
عبداهلل أحمد محمد الطريجي 84.8  
عبداهلل فهد رفعان العجمي 70.33  
عبداهلل هشام فرهود مبارك 85.86  
عبداحملسن أنور مهدي الراشد 82.51  
عثمان مساعد عبدالعزيز احلشاش 69.5  
علي محمد جعفر الوزان 59.22  
عمر عادل جاسم بوراشد 81.32  
محمد أمين إبراهيم مال اهلل 73.45  
محمد بدر دخيل العنزي 85.27  
محمد جاسم محمد البزاز 82.94  
محمد حمد محمد املري 83.83  
محمد خالد غامن مبارك 69.81  
محمد زياد حمد املطوع 75.83  
محمد فهد شايع املاجد 65.26  
محمد محسن محمد املناوهلي 73.91  
محمد مساعد صالح الدويسان 76.69  

مشاري علي أحمد البناي 68.69  
مشعل فهد مرزوق األحمد 70.92  
مصعب مشعل يوسف الصفران 73.27  
مهدي يوسف محمد حيدر علي 83.34  
ناصر أسامة سمحان السمحان 90.67  
ناصر حسن عبداهلل أحمد 93.34  
هاشم ياسر درويش زكريا 68.91  
يوسف حسني عيسى العلي 71.62  
يوسف عبدالرحمن عبدالعزيز املطلق   

83.38
يوسف مشاري يوسف محمد 68.47  

طلحة بن عبيد الثانوية للبنني 

أحمد سامي أحمد الناقه 85.17  
أحمد محمد بداح عبداهلل 79.99  
أحمد محمد خالد احلجاج 86.94  
أحمد مساعد شبيب العازمي 80.56  
أسامة بدر سالم صقر 89.55  
أنور مشعل يونس العنزي 83.13  
إبراهيم جاسم نزال عومير 84.27  
امجد محمد صبري اسماعيل اجلداوي   

91.21
براك جاسم براك البريكي 93.1  
تركي مطلق مرزوق احلبيني العازمي   

88.29
تركي هادي بريكان العجمي 84.79  
حسني مطلق هادي الدوسري 84.72  
حمد أسامة محمد األنصاري 73.63  
حمد حسن حمد العجمي 86.16  
حمد سالم حمد العازمي 87  
خالد سعدون خضير املطيري 89.99  
خالد الفي صالح العازمي 92.18  
خالد محمد خالد احلجاج 85.75  
خالد محمد فهد العازمي 89.78  
خالد يوسف عبدالرحمن محمود 89.61  
داود أحمد عبداهلل القبندي 86.83  
سالم خالد سالم الدوسري 81.55  
سداح مسفر هادي العجمي 79.76  
سعد فهد سعد الديحاني 90.44  
سعد مساعد فهد العازمي 90.27  
سعد مهنا عايض احلشار 87.96  
سعيد ثنيان سعيد الدوسري 88.05  
سلطان مشعل حزام العجمي 85.15  
سلمان سعود فهد احمادة 89.26  
سليمان عبداهلل سليمان الصليلي 90.33  
شافي فهد شافي خلف 86.71  
عبدالرحمن بدير عيد العازمي 87.57  
عبداهلل عبدالهادي محمد املري 84.69  
عبداهلل محمد سعد عتيج 85.66  
عبداهلل محمد طرجم العازمي 86.03  
عبداهلل نهار عبداهلل الهاجري 88.16  
عبدالعزيز فهد بركة املطيري 88.3  
عمر بدر سالم الرمضان الهاجري 87.51  
عمر نايف سعد الهاجري 87.18  
عيســى عبدالعزيز مرجى الرشــيدي   

82.67
فالح حسن حمد العجمي 84.77  
فالح عارف فالح العازمي 83.43  
فجحان مناع شنوف شافي 86.04  
فهد حمود مبرج العازمي 88.81  
فهد صالح جابر املري 81.8  
فيصل فايز كامل العنزي 89.79  
مانع محمد مانع سالم 89.8  
مبارك مشعل مبارك العازمي 89.7  
محمد بدر محمد الهاجري 84.07  
محمد سعود عبدالعزيز السرهيد 81.47  
محمد سلطان محمد العازمي 78.59  
محمد طالل حمدان العازمي 86.41  
محمد عبداهلل سليمان الصليلي 90.99  
محمد فالح عايد االزمع 87.18  
محمد نواف عبيد عوض 85.09  
مرزوق مضحى مرزوق العازمي 81.59  
مشاري محمد مبارك دواس 92.51  
مشعل شوميى موطان السبيعي 86.35  
معاذ حسني علي العتيبي 85.7  
ناصر بدر ساجي الدوسري 77.13  
ناصر مطلق فرحان الشمري 84.2  
نافل بدر نافل العازمي 80.42  
هادي علي هادي العازمي 85.51  
هايل سطام مقعد العتيبي 87.83  
وسمي ناصر وسمي العازمي 80.49  
يوسف أحمد سعود الدغيم 81.51  
يوسف علي حسن علي 73.31  
يوسف علي طويحن العازمي 85.65  
يوسف هشام واصف ابوعريشه 83.8  

طليطله الثانوية للبنات 

آالء جابر عبيد الشمري 64.05  
آالء جاسم محمد الفيلكاوي 72.32  
أنوار ناصر زامل الزامل 68.88  
أوراد حمود عماش احلربي 77.12  
أيه عبدالعزيز شاكر السبيعي 76.05  
أسماء عبداهلل حمد العجمي 85.16  
اجلازي جاسم محمد علي 68.81  
اجلازي خالد فهد املطيري 81.38  
اجلوري شايع منصور العدواني 69.36  
املسك سالم فهيد العجمي 84.24  
ايالف عبدالعزيز حاجية 83.94  
بتول إبراهيم حسني محمد 88.61  
بتول حسني بطي العتيبي 86.3  
بتول نوري محمد علي االشوك 83.37  
حنان عبداهلل خالد احلمد 80.75  
حنني مرشد محمد العلوي 76.18  
داليا خالد محمد العنزي 88.7  
دانة سلمان عياد العازمي 84.74  
دانــة عماد منصــور املنصور العرفج   

82.33
دانة يوسف يعقوب مظفر 92.03  
دالل حمود حمد العجمي 84.39  
دالل سليمان عبدالعزيز الرندي 78.8  
دالل عبداهلل فالح اخلالدي 93.36  
دالل محمد خالد علي 93.52  
دميا خالد وليد الدويسان 79.86  
رغد سعيد شاطر العنزي 69.87  
رفعة راضي مبارك الزيد 75.44  
رهف عبدالعزيز السعيد 71.92  
رهف مسفر عايض خزمي 76.73  
روان اربيــح جــار اهلل فراج جار اهلل   

73.54
روان صالح عبداحملسن الشطي 68.36  
رونق خالد عبدالعزيز احلمدان 76.12  
زينب عدنان ناصر املشموم 84.61  
زينب هاشم جمعة الشماع 72.01  
سارة زيد شبيب املطيري 89.14  
سارة محمد صالح الدوسري 80.52  
سارة يوسف شنيفي العجمي 95.66  
شاهه محمد خالد املطيري 78  
شريفة ثامر يوسف القروي 75.94  
شمس فيصل محمد حسني 70.86  
شهد بشار أحمد القالف 89.93  
شهد حمد إبراهيم العبودي 92.04  
شهد حمد عبداحلميد الشومان 76.03  
شهد غامن برجس الشمري 86.38  
طيبة علي حسني احلمر 78  
غالية أسامة محمد بوجباره 88.03  

غزالن ابداح مقعد الدوسري 80.45  
فاطمة حسن أحمد العطار 90.41  
فاطمة حسن أحمد حسن الكندري 73.92  
فاطمة علي محمد الغيث 72.51  
فاطمة مهدي حبيب اشكناني 81.85  
كوثر أحمد حسن البلوشي 66.01  
جلني خالد راشد بوفتني 70.98  
لورا عبداهلل راشد الغريب 85.72  
لولوة علي مرزوق معتوق 88.35  
لولوة ناصر زامل الزامل 75.22  
مرمي يعقوب يوسف عبدالرضا 66.67  
مالك مشاري جابر السعيدي 81.81  
منار حامد ايوب القيص 90.75  
مناير علي محسن العجمي 82.51  
منى ناصر عبداهلل اخلضر 69.09  
مها ضيدان عبداهلل السبيعي 83.7  
مها عايض حمد املري 80.3  
موضي منير راجح العجمي 84.43  
نادية عبداهلل علي اجلمل 69.38  
نرجس محمد حسن رضا 69.59  
نورة بدر عماش احلربي 75.98  
نورة عبدالرحمن متيم الدوسري 93.41  
هاجر فهد عبداهلل الدوسري 84.94  
وجدان مشاري محمد املطيري 82.97  
ورود خلف مروي الشمري 67.46  

عبداللطيف ثنيان الغامن الثانوية للبنني 

أحمد ارشيد مبارك الهطالني 88.3  
أحمد عشق علي املطيري 86.15  
أحمد فهد عيد الرشيدي 87.84  
أحمد محمد أحمد الكندري 76.11  
أحمد يوسف حسني السند 90.67  
أسامة محمد رجعان اخلالدي 80.28  
باسل جزا سعد الراجحي 89.91  
باسل مسلم عنيزان املويزري 83.58  
بدر أحمد فهد الرشيدي 82.69  
بدر خالد سعد العدواني 87.65  
بدر ناصر عبداهلل الهاجري 81.63  
بندر إبراهيم خليف العدواني 84.07  
بنــدر بدر صعفق الســويط الظفيري   

87.61
بندر نفاع سعود الرشيدي 82.58  
ثامر دعيج صياح الركيبى 85.71  
جاسم محمد مبارك الرشيدي 81.77  
جراح محمد حمود الرشيدي 85.89  
حسن مرضي سند الرشيدي 91.31  
حسني عادل مطلق املطيري 69.54  
حمد جابر هطيل احلربش العنزي 79.45  
حمد سعود عبداهلل العازمي 88.13  
حمد عبدالعزيز ندى العتيبي 94.78  
حمد مبارك فهد العنزي 81.63  
حمد نواف أحمد ضاحي 79.58  
حمد نواف هزاع املطيري 80.88  
حمود محمد حمود العجمي 78.48  
حمود مناحي علي شاهني 87.67  
حميدي حمد حميدي العازمي 88.42  
خالد أحمد عشوي العنزي 86.99  
خالد إبراهيم عايض البطيحاني 78.13  
خالد حسني ذاعر املطيري 86.16  
خالد حماد سعد ثويني 89.41  
خالد عبدالهادي حمد الشبال 94.15  
خالد عناد سعد السويط الظفيري 95.47  
خالد فارس يوسف النهام 88.88  
خالد فالح سعود احلريص 87.15  
راشد فواز راشد الديحاني 89.84  
راشد فيصل سائر الشمري 87.92  
زبن فراج زبن العربيد 78.57  
سعود حجي سعود املطيري 83.15  
سعود فهد سعود هادي 85.82  
سعود نفاع سعود الرشيدي 86.63  
سعود يوسف سعود الظفيري 88.56  
ســلطان حســني عبداهلل ابــو صليب   

املطيري 90.3
صالح مشاري صالح عبداهلل 83.75  
طالل بندر ناصر الشمري 92.49  
طالل حمود نقا الشعالني 84.58  
عبدالرحمن صالح محمد الهاملي 90.14  
عبدالعزيز أحمد عبيد الرشيدي 85  
عبداهلل سعود عبداهلل العازمي 90.1  
عبداهلل عايض مطلق املطيري 89.35  
عبدالوهاب عبداهلل منور املطيري 86.23  
عبدالرحمن بدر حنيف املطيري 77  
عبدالعزيز خالد سعود الرشيدي 90.56  
عبدالعزيــز مانع صنيهيــت املطيري   

89.08
عبدالعزيز نايف ذعار املطيري 87.35  
عبداهلل عادل محسن عالج 87.46  
عبداهلل عبدالعزيز خليفة الشنفا 87.44  
عبداهلل غنام ضيف اهلل املطيري 81.4  
علي أحمد حسني الوزان 89.42  
علي خالد عيسى العنزي 86.07  
علي عبيد فراج احليان 89.89  
علي محمد طالب املري 83.86  
علي محمد علي الكندري 82.45  
عمر أنور مبارك الراجحى 83.37  
عمر درع مترج الرشيدي 87.28  
عمر سعد محمد الرمثان 87.9  
فالح أحمد فالح الطويل العجمي 87.69  
فايز بدر ناصر الشمري 85.46  
فايز عبداهلل ردن املطيري 87.42  
فهد أحمد عبداهلل الرشيدي 88.95  
فهد جزاع مشعان الهاجري 87.93  
فهد عبدالعزيز فهد املطيري 87.38  
فهد نواف حزام املطيري 84.89  
فيصل علي خليف املطيري 86.34  
كرمي محمد قاسم أمير 97.78  
مبارك سالم محمد الفيله 85.32  
مبارك عبداهلل قطيم الشالحي 90.75  
مبارك عيسى فاهد املطيري 92.37  
مبارك محمد مبارك املطيري 83.63  
مجبل خلف الفي املطيري 86.99  
محمد بداح مفرج املسيلم 87.2  
محمد حسن وليد الغريب 82.89  
محمد حسني أحمد االمير 82.82  
محمد خالد راضي العجمي 85.81  
محمد عادل مجبل املطيري 89.3  
محمد علي محمد الرشيدي 83.87  
محمد علي محمد رفاع 87.11  
محمد علي محمد فهد اجلمهور 82.53  
محمد فالح هالل املطيري 90.87  
محمد ماجد مرزوق العنزي 94.58  
محمد مسعود رحيم الرشيدي 92.71  
محمد ناصر فالح اجلسار 88.61  
محمد نايف جاسي مليح 77.6  
مساعد أحمد مساعد ذيب الهاجري 88.79  
مساعد حمود حسني الشريكه الرشيدي   

88.14
مساعد علي سعود املطيري 88.4  
مشاري ارشيد مبارك الهطالني 86.08  
ناصر منيف فرحان الرشيدي 82.74  
نايف احلميدي محمد الديحاني 87.47  
نواف سعد غازي راشد املطيري 85.05  
هداد فهد هداد الرشيدي 76.16  
يحيى جمعان حمود الرشيدي 88.25  
يعقوب فيصل صالح الظفيري 76.35  
يوسف بدر هجاج املطيري 85.61  
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يوســف خالد نايف ابورميه املطيري   
91.53

يوسف عبداهلل هزاع الرشيدي 87.68  
يوسف عبداهلل خليل الديحاني 84.11  
يوسف علي شوميي العازمي 74.96  

عبداهلل األحمد الصباح الثانوية للبنني 

أحمد سالمة سلمان الغريب 84.01  
أسامة عبداهلل محمد العتيبي 71.01  
أحمد خالد مخلد املطيري 92.61  
بدر بادي كروز العجمي 76.68  
بدر صالح فهد املطيري 74.83  
بدر مسفر مسرع العجمي 74.72  
برجس محمد فالح الهاجري 68.47  
تركي فيصل راشد الفضلي 82.56  
جفني محمد جفني الهاجري 73.46  
حمد شافي غامن سعيد الهاجري 88.12  
حمد ميثم خليل خريبط 78.87  
حمود بدر ياسني الذيابى 79.87  
حمود محمد غازي العتيبي 77.56  
خالد حمد راشد العازمي 68.96  
خالد محمد خالد العازمي 72.15  
راشد سعد راشد احلجيالن 80.95  
راشد عيد عبداهلل محمد شايع السهلي   

75.15
سارى سالم سارى العازمي 72.06  
سعد عادل سعد عتيج 89.45  
سعد فهد سعد املسعود 73.19  
سعد ماجد مبارك العازمي 77.94  
سعود نغيمش عبداهلل العجمي 75.41  
سلطان ماثل فالح العازمي 68.92  
سلطان ناصر سلطان عبيد 73.37  
ســلمان أحمد ناصر ســلمان العازمي   

79.15
شافي غازي فهد السبيعي 77.6  
صالح منصور عايض املطيري 69.28  
طــارق أحمد عايض محمد الرشــيدي   

69.81
طالل صالح محمد الهيلع 76.4  
طالل عيسى عيد العازمي 83.22  
عايــض زويــد عايــض محمــد عبود   

الرشيدي 73.62
عبدالرحمن عوض مهدي العجمي 71.76  
عبدالرحمن الفي عايض العازمي 70.19  
عبدالرحمن مضحى سعود العازمي 72.1  
عبدالعزيز راشد نومان العازمي 78.44  
عبدالعزيز فهد راشد العتيبي 74.66  
عبداهلل أحمد سعد العازمي 65.69  
عبداهلل خميس خليفة العازمي 70.36  
عبداهلل علي فهد العجمي 68.48  
عبداهلل عيد خالد العازمي 73.84  
عبداهلل فالح ناصر العازمي 73.36  
عبداهلل مفلح سعد العازمي 71.64  
عبداهلل نادر نفل العجمي 82.6  
عبداحملسن ملفي خالد احلوالى العازمي   

77.77
عبداللطيف بدر يوسف عبدالكرمي محمد   

الرمح 73.22
عبداهلل خالد عبداهلل الغامن 76.09  
عبداهلل سعد حمدان مسفر سالم حمد   

العجمي 76.3
عبداهلل فالح بدر العازمي 73.5  
عبدالهادي سويد ناصر الدوسري 77.66  
علي سعد سالم العتيبي 85.63  
علي عبدالرسول سيد املوسوي 88.79  
علي عبداملجيد عبدالكرمي علي 79.72  
عمر عيد ملفي شديد 83.49  
عيد عبداهلل عبيد املطيري 73.65  
فارس خالد مبارك العازمي 87.67  
فريح فايز فريح الرشيدي 81.45  
مبارك راشد مبارك الهاجري 77.27  
مبارك عايد زايد العازمي 71.11  
مبــارك عبداهلل عيد ميــزر عيد ملوح   

العازمي 76.17
مبارك فيصل مبارك الكريباني العازمي   

73.72
محمد بدر فالح العازمي 85.77  
محمد جاسم محمد احلمادي 75.58  
محمد حمد غريب العجمي 83.5  
محمد حميد خشان اخلالدي 78.74  
محمد خالد خميس الشــتلي العازمي   

85.56
محمد عادل مرزوق العازمي 77.38  
محمد عايد أحمد السالم 83.93  
محمد عقيل أحمد عطية 79.45  
محمد فايز سعود ذاعر الرشيدي 77.99  
محمد فهد عايش الرشيدي 75.54  
محمد فهد محمد الهاجري 70.45  
محمد فهد مناحي العازمي 65.09  
محمد هادي عبيد ناصر عبيد الدوسري   

72.14
محمود صادق محمود سناسيرى 73.74  
مشعل حمد فهاد العجمي 73.13  
ناصر محمد سالم محمد مبارك 71.15  
يوسف جواد أحمد االشوك 84.48  
يوسف راشد قبالن العازمي 80.33  

عبداهلل اجلابر الثانوية للبنني 

أحمد محمد خليل خليفة 88.64  
براك بشار بدر العمران 91.91  
جاسم فاضل سلمان إبراهيم 73.21  
حسني علي عيدان عبدالرزاق 83.88  
حماد طارق عبدالرزاق الدوسري 87.25  
حمد عبدالعزيز أحمد السابج 68.9  
سعود بدر ناصر اخلالدي 71.51  
سعود فهد سعود الرغيب 70.88  
سلمان فالح محسن الشمري 66.19  
سليمان عيسى صالح الطواش 70.56  
ضاري مشعل اسماعيل اخلميس 72.55  
عبدالرزاق صالح مرزوق مبارك 71.95  
عبدالعزيز جمال ياسر احلجي العبداهلل   

72.63
عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الفيروز   

89.74
عبداهلل أحمد محمد بورسلى 69.41  
عبداهلل صقر سليمان الروضان 72.15  
عبداحملسن حامد محمد التورة 70.35  
عبدالوهاب اشرف أحمد تركي 76.89  
عبدالرحمن حمود علي علوي 65.54  
عبداهلل عيسى ناصر العمران 80.52  
عبداهلل محمد هندي الدوسري 81.7  
عبداهلل نواف عبداهلل الزير 75.72  
عبداهلل نواف عبداهلل القطان 70.81  
عثمان صالح عبدالرزاق السويلم 80.03  
علي يحيى حمود الدخيل 80.36  
عمر أحمد سليمان املضف 86.61  
عمر خالد إبراهيم ساملني 79.66  
عمر طارق يوسف مندنى 76.48  
فهد أحمد نعمان بطاح محسن 83.38  
فهد محمد عبداملجيد التتان 71.61  
فيصل طالل أحمد الكندري 93.29  
محمد داود سليمان بن سالمة 75.6  
محمد عبداهلل جاسم احلمر 78.16  
محمد عبداهلل علي بهرامي 73.5  
محمد عبداهلل محمد بوغيث 86.63  

محمد مشعل إبراهيم الدغيشم 75.75  
محمد ناصر بدر املكيمي 91.08  
مرشد طالل علي الشمري 74.76  
ناصر بدر جاسر النجدي 79.95  
يوسف اياد غازي العطار 81.96  

عبداهلل العتيبي الثانوية للبنني 

أحمد جاسم محمد الغامن 87.74  
أحمد محمود محمد الغامن 79.45  
أحمد نواف عبداهلل الطراروه 88.74  
احلسن علي محمد اسد محمد 91.39  
بدر سعد بدر املكيمى 88.21  
بــدر عبدالعزيز محمد الرشــيد البدر   

93.49
براك محمد عبداهلل العبداجلادر 96.18  
جاسر عبدالعزيز أحمد احلمد 86.3  
جاسم خالد جاسم النيباري 91.61  
جاسم محمد علي الرجيبه 90.87  
جراح فيصل أحمد عبداهلل 91.12  
حسني طالع كامل محمد 87.49  
حسني نايف محمد اخلالدي 86.78  
حسني نبيل محمد صالح 82.86  
حمد عبداهلل فيصل احلذران 82.53  
حمد محمد حسن الرشيدي 79.66  
خالد أحمد ضاحي ادغيليب 87.71  
خالد باسل مبارك الغامن 94.01  
خالد شبيب مجحم اخلالدي 91.97  
خالد صالح خالد شعيب 85.76  
خالد مشعل حمود املجاوب 86.98  
راشد يوسف راشد الهاجري 82.34  
سعد سامي حمد اسماعيل 86.89  
سعد عدنان سعد العصفور 98.97  
سعد محمد سالم املطيري 85.32  
سعود ناصر محمد الديحاني 92.64  
سليمان عبداهلل سرحان حسن 83.12  
سليمان فراج فراج العربيد 90.25  
صقر أحمد محمد املال يوسف 88.95  
صقر عماد خالد القطان 87.57  
ضاري فهد صالح الهويدي 85.62  
عبدالرحمن يوسف يعقوب السابج 77.7  
عبدالرضا عبداملجيد عباس شهاب 92.81  
عبدالعزيــز أحمد عبدالعزيز املرشــد   

88.83
عبدالعزيز سعود راشد الرندى 78.64  
عبداللطيف مساعد هذال الدباسي 82.69  
عبداهلل عارف علي العريفان 91.61  
عبداهلل علي سعود العنبرى 93.77  
عبداهلل محمد أحمد الدرويش 95.63  
عبداحملسن ابداح عسكر احلربش 90.23  
عبداحملسن سليمان عبدالكرمي العبالني   

93.03
عبدالرحمن جاسم محمد الشبال 89.51  
عبدالرحمن طارق عبدالعزيز البيشى   

81.81
عبدالرحمن عماد جاسم الدمخي 86.79  
عبدالــرزاق خالد عبدالعزيز الشــطي   

89.14
عبدالعزيز يوسف هداد احلسيني 94.73  
عبداهلل أحمد حمد العدواني 80.05  
عبداهلل ســامي عبــداهلل احلبيليص   

املطيري 90.07
عبداهلل فواز مطلق املطيري 90.16  
عبداهلل فيصل علي عبداهلل البحر 93.43  
عبداهلل محمد خليفة الدوخي 85.82  
عبداهلل نواف عبداهلل البصيري 86.46  
عبداحملســن مشــعل عجمي الظفيري   

91.23
عبدالوهاب محمد عبدالعزيز الهويدي   

85.81
عبيد عبدالغني عبيد حسن 91.79  
علي حسني دريس الرومي 93.42  
علي حسني فاضل عطية 91.7  
علي عبداهلل علي الشطي 91.16  
عمر باسل أحمد التركي 72.25  
فواز عبداللطيف محمد الشايع 90.9  
فواز علي عبدالرحمن الكندري 93.53  
فيصل خالد دحام العدواني 85.95  
فيصل محمد أحمد القطان 86.69  
فيصل منصور غريب العفاسى 87.82  
محمد أحمد عبداجلليل اجلاسم 88.22  
محمد أحمد محمد املال يوسف 87.45  
محمد جاسم محمد بن غيث 91.12  
محمد طارق محمد احملارب 85.97  
محمد طالل محسن العنزي 83.68  
محمد عبداحلميد خليل اخلليل 91.55  
محمد عبدالعزيز محمد السعيد 93.86  
محمد عصام محمد عبدالرحمن محمود   

89.99
محمد فيصل محمد الرميضني 84.61  
محمد مشاري علي املسباح 90.98  
مساعد مبارك عذبي املزيني 85.89  
مشعل حسني علي محمد 91.01  
ناصر بدر محمد األنصاري 93.67  
ناصر جاسم طه اإلبراهيم 92.21  
ناصر سعود ناصر الناصر 88.78  
ناصر طالل ناصر العتيبي 78.94  
ناصر محمد حسني تقي 92.16  
وليد صالح حمود املعييف 71.5  
يوسف أحمد حسني النصر 87.27  
يوسف سعيد محمد اخلراز 91.54  
يوسف صالح بدر ابوغيث 90.3  
يوسف مشعل هاني اجلميعى 94.1  
يوسف مطلق بطيحان الرشيدي 93.56  

عبداهلل العسعوسي الثانوية للبنني 

أحمد فؤاد مرزوق اسنان 71.43  
أحمد محمد السيد سالم 74.15  
باسل محمود محمد البلوشي 72.52  
بدر رعد صبري مبارك 77.9  
حسني أسامة عبداهلل املطوع 82.71  
حسني عباس عبداحلسني مظفر 79.25  
حسني عبداللطيف أكبر 78.69  
حسني كمال الدين ميرزا السليمي 89.52  
حمود محمد حسن إبراهيم 73.14  
خالد محمد ناصر السليطي 69.56  
خلف احلامد مشعل راشد االستاد 72.13  
راكان علي إبراهيم بوحيمد 75.08  
سعدون أنور سعدون عبداهلل 81.67  
عبدالعزيز أحمد عبدالغنى القالف 74.58  
عبدالعزيز ناصر سلطان جوهر 73.62  
عبداللطيف خالد عبداللطيف الشعالن   

75.83
عبداهلل أحمد محمد العبداهلل 76.33  
عبدالرحمن شريف حسني محمد السيد   

81.33
عبدالعزيز يوسف سعود العازمي 71.47  
عبداهلل جمال حسن الرفاعي 96.22  
عبداهلل محمد جابر محمد 72.08  
عبداهلل محمد عبدالرحمن احلســاوى   

65.31
علي توفيق أحمد العيد 92.72  
علي عمر فرج العميري 81.05  
فهد نواف محسن اخلليفة 77.39  
محسن علي محمد ملك 69.93  
محمد أحمد خضير عبداهلل 72.3  

محمد أسامة الدسوقي عميره 94.84  
محمد خالد عبدالوهاب الرقم 72.65  
محمد رضا إبراهيم صنقور 82.72  
محمد وليد أحمد البندري 76.64  
مهدي حبيب بارون عبدالرحيم 67.34  

عبداهلل املبارك الصباح الثانوية للبنني 

أسامة عدنان فهد الرقم 77.33  
بدر علي خليفة املذن 95.91  
بدر محمد علي العجمي 86.91  
جاسم أحمد محمود الفداغ 84.4  
حسني محمود يعقوب الشطي 76.53  
حسني ناصر حسني العجمي 79.87  
حمد راشد سعران املطيري 85.28  
حمد مزيد حربي الزيد 91.56  
حمد مسلم مطلق السبيعي 89.91  
خالد مسفر محمد املسفر 90.58  
سالم أحمد سالم احلميد 84.96  
سعد عبداهلل فهد العجمي 85.19  
سعود محمد عبدالرحمن العجمي 89.01  
صالح جاسم علي املستكي 77.44  
صالح مناور عوض املطيري 80.33  
طالل أحمد محمود الفداغ 85.6  
عادل علي زهير عبداهلل 84.05  
عايض سعد عايض العتيبي 78.39  
عبدالرحمن خالد عيد العويدان العازمي   

89.9
عبدالرحمن فيصل ناصر الرويشد 92.12  
عبدالعزيز علي اسود الشمري 79.56  
عبدالعزيز يعقــوب خليل حيدر علي   

86.82
عبدالوهاب حمد يوسف اخلضر 90.22  
عبدالرحمــن مضحي عــوض احلربي   

94.53
عبداهلل حبيب حجي رستم 79.71  
عبداهلل حبيب عبدالعزيز السالم 85.47  
عبداهلل ناصر مبارك الهاجري 87.59  
عمر أحمد خلف اخللف 89.13  
فهد رحيم عوض مطر 84.37  
فيحان ساير فيحان احلربي 90.34  
فيصل شافي نهير السهلي 74.83  
مبارك محمد مبارك العازمي 83.96  
محمد أحمد فالح الصواغ 80.96  
محمد مختار جاسم ابل 83.4  
مشاري عبداللطيف محمد بكر 84.16  
ناصر محمد عبدالرحمن العجمي 85.24  
ناصر مطلق محماس العتيبي 79.57  
نايف سليمان يوسف اجليران 80.05  
وليد مرزوق جار اهلل الشالش 73.7  
يوســف عبداهلل عبداللطيف التميمي   

78.29

عبداهلل بن عباس الثانوية للبنني 

الهيلم خالد الهيلم العجمي 75.58  
بدر طالل سالمة املشحن العازمي 77.29  
بدر نايف سفيران السبيعي 78.55  
براك حمد عوض العازمي 80.13  
حسن صادق صفر املقصيد 71.97  
خالد صالح محمد املجرن 74.41  
راشد فيصل مجبل العازمي 71.24  
راكان خلف حمد اخلالدي 81.74  
سالم عبداهلل سالم الفزاري 72.57  
سعود فالح سعود السبيعي 81.41  
صالح أحمد صالح الفهد 78.84  
صالح حمد علي العجمي 75.86  
طالل محمد رهيف السبيعي 74.75  
عبدالرحمــن خويلد خالــد البطحانى   

72.34
عبدالعزيز أحمد عيسى الشطي 70.97  
عبداحملسن خالد محسن الهاجري 74.27  
عبداحملســن فيصل عايش الســالمني   

92.88
علي جعفر أحمد علي حماد أحمد 77.76  
علي عبدالرضا كاظم الفضلي 76.89  
علي محمد علي العجمي 79.03  
عمر عيد محمد العازمي 74.37  
عمر فيصل مجبل العازمي 70.37  
عمر مشعل صقر العتيبي 76.42  
فهاد محمد عبيد العجمي 83.32  
فهد محمد عبيد العجمي 80.25  
فواز أحمد مناور العازمي 77.29  
مبارك عبداهلل مبارك الهاجري 88.74  
مبارك فهد مبارك العازمي 65.29  
محمد خالد محمد العجمي 62.88  
محمد راشد محمد املري 81.94  
محمد ناصر محمد تركي الهاجري 77.61  
محمد هشام كمال الدين إبراهيم 93.24  
وليد خالد حمد السويدان 65.78  

عبداهلل عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد عبدالعزيز أحمد محمد 77.33  
أحمد عمران محمد شريف محمد 71.84  
أحمد فايز أحمد الشريدة 65  
أحمد مشاري بدر القطان 84.2  
أحمد ناظم محمد املسباح 73.57  
إبراهيم خليفة عبداهلل املسلم 75.6  
إبراهيم علي حسني اسماعيل 69.69  
بدر خالد عبداهلل القطان 79.88  
بدر ناصر بدر احلداد 63.96  
حسن سلوان أحمد الصحاف 77.57  
حسن جنم عبداهلل االستاد 72.39  
حسني أيوب حسني العوضي 88.65  
حسني جاسم عبدالكرمي البالم 58.36  
حسني ماجد عبدالرسول اجلمعة 92.18  
حسني محمد حبيب اشكناني 61.89  
حسني يوسف بدر خضر 77.09  
حمزة ماجد محمد حسني 68.15  
خالد بدر فهد مفرح 61.1  
خالد حمود خالد العازمي 77.42  
راشد عبداهلل سند النفيص 71.66  
راشد محمد محسن املطيري 65.94  
راكان صالح الدين ناصر املشعل 79.11  
سعود عبدالعزيز عمر العتيبي 93.82  
سليمان نواف عبداهلل العربيد 67.3  
ســيد علي خالد أحمد الســيد يوسف   

85.84
شاهني عارف محمد القطان 75.39  
صالح داود سليمان ابوحيمد 64.37  
ضاري فهد فايد الرشيدي 85.86  
طالل غازي خزمي العنزي 88.31  
طالل محمد فالح الزويد 82.03  
عبداحلميد حمد عبداحلميد الشومان   

69.87
عبداهلل أحمد عبداهلل سند 74.99  
عبداهلل خالد فالح العازمي 83.67  
عبداهلل محمد خزعل املتروك 66.3  
عبدالرحمن فؤاد حربي العازمي 73.62  
عبدالرحمن مشعل فؤاد البدر 92.04  
عبدالعزيز خالد أحمد الكندري 82.67  
عبدالعزيز صالح عبداهلل عبدالعزيز   

86.44
عبدالعزيز عمار عباس احلداد 74.8  
عبدالعزيز محمد أحمد مؤمن 80.31  
عبدالعزيز محمد حجي الشطي 75.49  
عبداهلل اديب جاسم أحمد 79.75  

عبداهلل جاسم محمد العتيبي 75.5  
عبداهلل عيســى عبدالرضا البلوشــي   

78.26
عبــداهلل محمد عبداهلل أمني العوضي   

71.77
عثمان عبداحلميد محمد النفيسي 77.28  
علي فالح سعود العازمي 80.76  
علي نبيل مهنا ساملني 76.59  
عمر عبداحلميد محمد النفيسي 70.46  
عمر علي عبداهلل اإلبراهيم 77.82  
عمر فيصل جمعان الهران 69.69  
فارس علي ظاهر جمال 85.53  
فاروق محمد فاروق محمد 77.25  
فهد جاسم محمد البسام 78.68  
فهد محمد سعود الدواس 75.14  
كاظم صالح منصور مسافر 75.72  
محمد أسامة ماجد املاجد 88.52  
محمد بسام علي السويدان 70.04  
محمد حسني مدعث القحطاني 77.75  
محمد سالم رجعان العازمي 65.57  
محمد عبدالرحمن خزعل مطلق 67.5  
محمد محمود حمد اجلويعد 80.69  
مشاري محمد حسني صندل 69.18  
هشام أحمد هشام املغربي 73.07  
ياسر محمود كاظم الغضبان 91.1  
يزيد عمر شبيب العصيمي 66.77  
يعقوب فيصل يعقوب بوغيث 72.99  
يوسف أحمد زنكي حسني زنكي 69.63  
يوسف فهد غازي الفودرى 85.21  
يوســف مصعب عبدالعزيز شمســاه   

65.03
يوسف نبيل أحمد الرفاعي 71.11  

عروة بن الزبيرالثانوية بنني 

أحمد خيري حميد املطيري 91.41  
أحمد دبوس مطرود الشمري 88.62  
أحمد طالل عطية الشمري 91.49  
أحمد عبدالرحمن ضايف الشمري 93.77  
أحمد يوسف عبداحملسن الشمري 97.17  
أحمداهلل عماد نهير العنزي 86.49  
إبراهيم غازي رحيل العنزي 90.1  
إبراهيم جنم عبدسلطان 86.97  
أحمد محمد سليمان الرشيدي 93.14  
باسل لزام عجيل الظفيري 87.15  
بدر جليدان محمد املطيري 91.78  
بدر صالح ناصر العدواني 88.06  
بدر مرزوق علي العتيبي 89.16  
بدر منصور عجالن املطيري 89.06  
براك محمد حسني العنزي 90.8  
بندر ضاحي عبداحلميد بندر 90.45  
بندر فيصل عوض املطيري 88.75  
بندر محمد خليل العنزي 87.86  
تركي عبداهلل مصحب الظفيري 83.88  
تركي مشعل عايد الشمري 87.95  
تركي ممدوح ارشيد الصليلي 89.8  
جابر غامن راكان احلسيني 89.24  
جدعان سلطان جدعان الشمري 94.86  
جديع محمد جديع الضفيري 96.27  
جراح فايز عوض احلسيني 88.59  
جمال سعد مجعد العتيبي 89.05  
حسن ناصر حمد العجمي 88.23  
حسني علي حسني سليمان 96.8  
حمد بدر ثامر ندى الظفيري 89.78  
حمد بدر جاسم احلسيني 90  
حمود شبيب خالد العجمي 84.28  
خالد سعود خالد اخلالدي 93.31  
خالد مد اهلل امان العنزي 90.74  
خالد وحيد عامر الشمري 90.86  
خليفة زيد خلف اخلالدي 87.29  
خليفة زيد خلف الشمري 93  
راشد فهاد طرقي الظفيري 87.65  
راشد مبارك مقيت العجمي 89.14  
راشد منيف ملعب الظفيري 90.27  
زيد ماجد محمد املطيري 91.16  
زيد محمد زيد املطيري 91.03  
سالم مبارك عبداهلل اجلنفاوي 90.78  
سالم مبارك غنيم مطلق غنيم 88.42  
ســاير عادل ناجي البغيلي الرشيدي   

89.04
سعد سعيد مزيد املطيري 91.32  
سعد فارس سعد الرشيدي 90.98  
سعد فهد حماد الشمري 89.87  
سعد فهد عايد الشمري 88.8  
سعود سعدون منصور اخلالدي 91.08  
سعود سند سعيد املطيري 88.59  
سعود شالش جابر احلجرف 89.72  
سعود صاهود عايش العازمي 92.33  
سعود عبداهلل سعود اخلالدي 92.22  
سعود عبداهلل جنيخان العجمي 93.83  
سعود محمد مشعل اجلليدان 96.13  
سعود مخلد جبر الظفيري 90  
سعود مزيد شجعان العتيبي 92.63  
سلطان أحمد سعد اجلهنى 88.23  
سلطان بتال محمد املطيري 90.86  
سلطان عبداهلل محمد العنزي 90.25  
سلطان محسن هادي احلسيني 91.3  
سلمان عبداهلل بخيت العجمي 88.5  
سلمان فيحان سلمان خاشقها 90.35  
ســلمان مطلق عوض ضويحي مطلق   

العنزي 92.97
سلمان منصور حاكم الشمري 89.46  
سلمان منصور فرحان العنزي 88.9  
سوهج ليفان سوهج الشمري 87.88  
سيف عبداهلل علي العتيبي 88.29  
صالح عيد صالح اخلالدي 88.77  
صياح محمد عبداهلل العجمي 88.68  
ضاري حمود مطلق العنزي 92.92  
ضاري هادي عبيد احلسيني 91.99  
طراد سالم طراد العنزي 91.44  
طالل بندر فالح الضفيري 91.13  
طالل سعود محمد اخلزي 89.63  
ظاهر أحمد ظاهر احلسيني 90.66  
عبداالله خالد بندر العنزي 89.43  
عبداحلميد حسني علي العنزي 86.52  
عبدالرحمن أحمد طنا العنزي 89.88  
عبدالرحمن منيف نايف العنزي 90.74  
عبدالعزيز خالد سعيد العنزي 89.68  
عبدالعزيز سعود هارب الرشيدي 87.25  
عبدالعزيز محمد غازي العنزي 91.87  
عبدالعزيز نداء سعد الشمري 92.79  
عبداهلل فالح بدر الظفيري 90.49  
عبداهلل فالح جزاع الهرشاني 89.64  
عبداهلل مشاري فرحان الرشيدي 90.92  
عبداهلل منيف عبداهلل العنزي 84.59  
عبداهلل نواف ذعار املطيري 84.41  
عبداهلل يوسف عبداهلل الشمري 86.9  
عبدامللك محمد هداد احلسيني 85.37  
عبدالوهاب جزاع فايز الظفيري 74.49  
عبدالرحمن أحمد خلف الشمري 92.13  
عبدالرحمن حمود مطر البذالي 91.18  
عبدالرحمن عبدالهادي عايد احلريجي   

87.7
عبدالرحمن علي مطلق املطيري 90.96  
عبدالرحمــن فهد خربــوش الظفيري   

89.96
عبدالرحمن مسير نواف املطيري 91.28  

عبدالرحمن مشعل عبداللطيف اخلالدي   
90.62

عبدالسالم عويد شنان العنزي 90.61  
عبدالعزيز بندر مكاري العنزي 92.21  
عبدالعزيز رجعان فهيد الظفيري 83.12  
عبدالعزيز سامي ممدوح العنزي 89.69  
عبدالعزيز ســعود عبدالعزيز شبيب   

91.11
عبدالعزيز سليمان مجبل املطيري 92.16  
عبدالعزيز طالل عارف العنزي 88.08  
عبدالعزيز فالح سعود احلسيني 87.84  
عبدالعزيز فهد حامد الفضلي 94.08  
عبدالعزيز محمد عويد العجاجى 89.08  
عبداللطيف صالح جابر العنزي 91.16  
عبداهلل جاسم تومان الشمري 92.59  
عبداهلل جزاع حبيب الشمري 91.99  
عبداهلل راشد فهيد ابوفاس 91.01  
عبداهلل صالح خلف اخليوطى 87.51  
عبداهلل فريح عطية الشمري 91.99  
عبداهلل فهد خربوش الظفيري 90.81  
عبداهلل فهد علي احلسيني 94.79  
عبداهلل الفي سعود شنان 90.22  
عبداهلل محمد زيد اخلالدي 92.84  
عبداهلل محمد هايف أباذراع الظفيري   

94.2
عبداهلل مساعد مطلق املطيري 88.23  
عبداهلل نافع الفوز الظفيري 92.66  
عبداهلل نواف حامد الفضلي 92.2  
عبداهلل يوسف عويد الصليلي 79.44  
عبداحملسن فرحان خلف الشمري 85.97  
عبدالوهاب فهد سعود السعيدي 92.93  
عثمان سعد عياد العتيبي 84.65  
عثمان صالح كهيد السعيدي 86.97  
عثمان فالح حاشوش اخلالدي 79.69  
عثمان محمد عزاره السعيدي 92.27  
عذبي خليل عيد الرويعى 77.77  
علي إبراهيم جابر اخلالدي 81.41  
علي بدر علي العتيبي 87.4  
علي بندر وادى احلسيني 85.83  
علي جفني صنهات احلربي 86.18  
علي خالد كوميان العنزي 87.85  
عمر بدر شقير الشمري 77.24  
عمر سعدي حديد احلسيني 86.36  
عمر شايع سعد الصليلي 83.89  
عمر عبدالكرمي مريخان شالش 80.67  
عمر فالح عواض شعيب العنزي 81.67  
عمر محمد خلف اخليوطى 79.39  
عمر هاني كرمي الضفيري 82.37  
عيسى انور جدعان عباس 84.6  
عيسى سعد عواد الرويعى 78.33  
غامن بدر غامن السعيدي 76.1  
فارس محمد قصاب العنزي 77.58  
فالح ناصر دوغان العجمي 82.99  
فراج خالد دخيل الشمري 85.95  
فالح بدر محمد العجمي 80.02  
فالح ساجر فالح املطيري 77.18  
فهاد عامر ناصر العجمي 84.47  
فهد احلميدي معجون احلسيني 91.31  
فهد خالد عواد السربل 88.46  
فهد سعد غازي العنزي 88.38  
فهد سعود سالم العجمي 89.48  
فهد فيصل سعود العتيبي 87.79  
فهد مبارك فالح الرشيدي 89.98  
فهيد سعود اديغم الرشيدي 80.26  
فواز سامي صعفك العنزي 86.89  
فواز عايد شطيط العنزي 83.78  
فيصل عادل فهد املطيري 85.4  
فيصل ماجد غالى الظفيري 85.71  
فيصل محمد عبداهلل العجمي 88.05  
فيصل مياح مبارك السبيعي 87.94  
فيصل نواف مهدي الرشيدي 89.84  
مبارك بدر مبارك الشمري 88.88  
مبارك خالد محمد العنزي 72.53  
مبارك عبداحملسن مبارك العجمي 85.67  
مثنى نواف عايد الظفيري 88.17  
محسن محمد محسن العجمي 87.63  
محمد جاسم محمد العنزي 89.74  
محمد خالد الفي العنزي 78.26  
محمد خلف حمدان احلريجي 78.62  
محمد راشد محمد املطيري 86.02  
محمد رباح عماش احلربي 84.63  
محمد عايد ردن العنزي 85.31  
محمد عيد محمد سالم الشمري 89.61  
محمد عيد مشلح العنزي 87.06  
محمد عيسى عبيد العرف 88.36  
محمد فالح سعد احلجرف 90.95  
محمد فالح شافي العجمي 89.02  
محمد فهد دهيرب الشمري 82.06  
محمد فهد مشعل الصليلي 85.98  
محمد فهيد راكان العجمي 85.15  
محمد ماجد عواد الشمري 66.98  
محمد ماجد محمد الشمري 79.64  
محمد مبارك مجبل املطيري 86.25  
محمد مجبل عوفى البذالي 78.32  
محمد ناصر سفاح البذالي 81.41  
محمد نشمي نومان العجاجي الفضلي   

84.43
محمد يوسف نايف عالطي 80.56  
مساعد خالد صالح املطوطح 92.99  
مساعد سعدي حبيب العنزي 93.05  
مسعد محمد مسعد املطيري 71.82  
مشاري حامد مطلق العالطي 93.93  
مشاري عبداهلل سعد العنزي 84.06  
مشاري مرزوق جهز العتيبي 77.5  
مشاري مشعان بشيت اخلالدي 85.2  
مشعل حزام عجيل الظفيري 85.2  
مشعل سعود رمضان العنزي 72.96  
مصعب سالم حسني احلسيني 85.07  
مصعب مبارك هادي احلسيني 77.93  
مطلق حمود مطلق العنزي 89.41  
معاذ فهيد عبدالرحمن املطيري 74.25  
معاذ نصار منشد اخلالدي 78.07  
منصر سعد احلميدي العجمي 76.26  
منصور فيصل مجمى الضفيري 83.15  
منصور مشعل جالي الظفيري 86.73  
منصور ناصر منشد اخلالدي 90.51  
نادر عايد نايف الرشيدي 80.72  
ناصر عبداهلل حسن العجمي 81.4  
ناصر كويد هجهوج اخلالدي 69.64  
ناصر محمد مشعل اجلليدان 89.76  
نايف سعد شليويح املطيري 83.21  
نواف ســعود مســيرفراج الشــبالن   

املطيري 72.56
نواف مساعد عبيد الديحاني 84.76  
نواف نايف محمد العتيبي 86.03  
هاشم صالح راشد احلسيني 79.31  
هزاع حزام ابداح املطيري 90.09  
هزاع عبداهلل صياح املطيري 83.47  
يوسف بندر ناصر الشمري 78.63  
يوسف ساير ثويني ساير 79.64  
يوسف سعد دويح الشمري 77.07  
يوسف عادل خلف بخيتان 76.61  
يوسف عطا اهلل نشمي الضفيري 75.05  
يوسف مترك الفي الديحاني 75.37  
يوسف محسن عباس سيد علي 80.84  
يوسف محمد عبداهلل الرشيدي 75.26  

يوسف مرزوق سعود العنزي 81.09  
يوســف منصور عبدالرزاق اجلدعان   

79.04
يوسف نايف حامد الفضلي 86.19  

عقاب اخلطيب الثانوية بنني 

إبراهيــم صالح إبراهيم حســن حجي   
محمد الكندري 68.63

تركي مشعل يوسف الشمري 79.02  
ثامر محمد جلوي العنزي 76.22  
جاسم عبداهلل جاسم احلقان 75.47  
خالد أحمد داود الشمري 82.98  
زيد عايد زيد الهاجري 75.7  
سعد يوسف محمد الرشيدي 82.67  
سعود سعد سعود العتيبي 76.84  
صباح عمر رخيص الفضلي 67.9  
صقر عبداهلل جاسم خلف اجلاسم 67.53  
صقر فيصل زيدان العنزي 86.54  
عبدالرحمن عادل جاسم اجلاسم 84.4  
عبدالرحمن محمد سبيل العازمي 68.98  
عبدالعزيز سلطان علي العدواني 74.79  
عبداهلل أحمد شباب املطيري 81.54  
عبداهلل صالح ذيب الهرشاني 65.4  
عبداهلل صالح محمد اشكناني 70.42  
عبداهلل عبدالعزيز راشد املذن 85.44  
عبدالرحمن عيســى سلطان السلطان   

73.35
عبدالعزيز حمود هويدي املطيري 72.86  
عبداهلل سامي سالم الرشيدي 75.27  
عبداهلل شايع راشد العازمي 72.06  
عبداهلل مشعل عبدالعزيز العيار 81  
عبداحملسن سليمان عبداحملسن السبع   

76.62
عبدالهادي خالــد عبدالهادي العجمي   

90.24
عثمــان منصــور صعفــق الســويط   

الظفيري 79.7
علي جاسم محمد إبراهيم 73.48  
علي طالب عبداهلل بوكبر 77.16  
علي نفل محمد العجمي 68.22  
عمر خلف خليف الرشيدي 79.66  
فهد مشعل مجعد املطيري 82.35  
مبارك فهد محمد املطيري 78.72  
محمد حسني حسن العجمي 78.48  
محمد خالد مساعد القديفي 76.74  
محمد راشد سمير الظفيري 84.95  
ناصر علي عويض املطيري 83.94  
هذال مشعل هذال الهاجري 78.36  
يوسف ناصر مزيد الهرشاني 78.76  

عمر بن اخلطاب الثانوية للبنني 

أحمد بدر سعود العازمي 90.69  
أسامة فالح مران احلربي 90  
إبراهيم حمود شبيب العازمي 89.42  
بداح فهيد بداح العجمي 86.34  
بدر مبارك فهيد العازمي 85.83  
براك نايف نغيمش حســيان العازمي   

83.37
بندر محمد مبارك العجمي 89.64  
حسن حمود كاظم الفضلي 81.56  
حسن سعود مهدي العجمي 83.31  
حمد عبداهلل مران احلربي 87.32  
حمدان فالح علي العجمي 87.03  
حمــزة محروس عبدالعزيز احملروس   

81.23
حمود مبارك سعود العتيبي 86.54  
خالد جالل مضيان القعود 88.42  
خالد جمعان عيد العازمي 88.15  
خالد سعد أحمد الشمري 86.43  
خالد فهد حمد الدسمه 87.12  
خالد مرزوق فالح العازمي 84.64  
خالد مفلح ســعود السحلول العازمي   

88.3
خالد هادي حمدان العازمي 92.04  
دعيج عبداهلل دعيج العتيبي 89.3  
راشد بدر راشد العازمي 90.97  
راشد علي راشد العجمي 87.93  
رفاعي محمد راشد ضرباح 86.14  
ساجى ناصر ساجى الدوسري 88.58  
سالم فهد سالم الهاجري 88.5  
سالم حمد سفر العجمي 85.83  
سالم مطلق فرحان العازمي 89.29  
ساير مطلق مبرك العازمي 89.49  
سعد حامد ثجيل الشمري 83.43  
سعد حسن عايض العجمي 87.88  
سعود طاحوس طينان العجمي 90.42  
سلطان متعب فرحان الديحاني 90.51  
سلمان صقر سعد العازمي 72.8  
سلمان فهد عبدالعزيز اخلالدي 84.91  
سيد جاسم أحمد سيد عبداهلل الرفاعي   
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شبيب أحمد شبيب العازمي 84.97  
صالح جمعان حميد اخلالوى 89.53  
عبداالءله ناصر ذعار العتيبي 89.03  
عبدالرحمن سعد عبداهلل العجمي 84.89  
عبدالرحمن صباح عامر الهاجري 86.3  
عبدالرحمن فالح شافي العازمي 90.19  
عبدالرحمــن محمد عبدالكــرمي املانع   

76.52
عبدالرحمن نافل عايض العجمي 89.31  
عبدالعزيز سند مرزوق معتقه 85.71  
عبدالعزيز عبداهلل ســالم الدوســري   

89.93
عبدالعزيز مقبل عيد الرشيدي 90.98  
عبدالعزيز هارون محمد امني نظر 79.93  
عبداللطيف عارف لطيف الشمري 75.08  
عبداهلل سعد فهد العازمي 85.01  
عبداهلل عايض هايف العجمي 81  
عبداهلل عسكر فهد السبيعي 66.4  
عبداهلل فهيد ناصر العجمي 79.58  
عبداهلل ماجد فهد الدوسري 79.55  
عبداهلل مبارك سالم العجمي 70.42  
عبداهلل محمد خالد العجمي 77.3  
عبدالهادي عبدالعزيز مهدي العتيبي   

84.37
عبدالهادي يوسف ذياب العازمي 83.04  
عبدالرحمن رشيد راشد العازمي 87.73  
عبدالرحمن محمد سعيد العجمي 85.08  
عبدالعزيز جابر محمد العجمي 74.85  
عبدالعزيز طالل يوسف الشمري 89.28  
عبداهلل أحمد عبداهلل العتيبي 87.65  
عبداهلل سالم سعيد الدوسري 84.38  
عبداهلل عبدالهادي عيسى املري 77  
علي عبداهلل علي الهاجري 81.95  
عمر ثقل عمر العتيبي 71.13  
عواد فهد عواد العازمي 87.4  
عيسى طلق فهد العازمي 69.9  
فارس جاســم محمد العــذاب العجمي   

88.61
فاضل علي فاضل الفضلي 80.28  
فهد جاسم محمد العذاب العجمي 87.78  
فهد حسن ناصر العجمي 84.89  
فهد حمد هادي العجمي 82.64  
فهد سعود علي العازمي 84.01  
فهد شبيب مرزوق معتقه 89.93  

فهد صالح بزيع اخلالدي 78.22  
فهد طالل جمعان العازمي 84.66  
فهد عبداهلل حسني العجمي 80.99  
فهد مسعود محمد العجمي 80.89  
فهد ناصر غليفص الدوسري 85.08  
فواز فهد عوض العنزي 83.68  
فيصل طاحوس طينان العجمي 78.52  
فيصل عيسى فيصل املري 77.99  
فيصل محمد حمد املري 72.24  
ماجد مساعد مسفر املطيري 76.79  
مانع مهدي مانع العجمي 81.48  
متعب نزال منور الرشيدي 84.15  
محسن سعد ناصر الدوسري 83.12  
محمد خالد عبدالرحمن العجمي 92.16  
محمد شافي سفر الهاجري 81.69  
محمد ظافر حمد العجمي 75.52  
محمد عبدالرزاق سعود القحطاني 83.27  
محمد عبداهلل فاضل العجمي 75.14  
محمد عبداهلل فالح العجمي 82.16  
محمد فواز الفي العازمي 82.36  
محمد مشعل عبدالرحمن املطيري 87.58  
محمد منصور سعد الدوسري 83.48  
محمد ناجي محمد العجمي 84.49  
مشعل فيصل مشعل العازمي 79.83  
معاذ مجبل محمد العبيدي 85.79  
ناصر حمود بركي العتيبي 85.83  
ناصر عبدالهادي سلمان العازمي 80.61  
ناصر علي مبارك الهاجري 80.47  
ناصر محمد شوميى دليمه 63.7  
نايف فايز نايف العتيبي 85.73  
نايف محمد صالح العجمي 72.73  
نواف حمد محمد املري 86.83  
هادي جابر ظافر العجمي 87.43  
هادي حسني هادي املري 91.14  
وليد خالد حشر العازمي 70.21  
يوسف جاسم محمد املهدي 85.71  
يوسف ماجد ستار العنزي 83.65  

عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات 

أروى فهد مرزوق عوض العدوان 83.2  
أسماء عساف عتقاء الظفيري 76.9  
أسيل حسني محمد املطيري 71.9  
أسيل محمد ثامر ثامر 76.44  
أماني طالل مسلط العتيبي 75.11  
أميرة مانع مطشر مانع الظفيري 87.16  
أوراد خالد سامي مدلول الشمري 79.23  
إسراء فريح انغيمش الشمري 91.41  
اجلازي غريب عيسى املطيري 71.29  
اجلازي فهد علي العجمي 79.17  
الفوز صالح الفي صاوي الشمري 79.2  
امل مزعل ضحوي الشمري 80.81  
إميان خالد محمد الفضلي 73.21  
ايه شاكر محمد العنزي 86.79  
جمانة صالح مســعود هادي املطيري   

86.45
جمانة هادي عبداهلل برميه 82.89  
حصة عبداهلل عامر احلربي 86.97  
خديجة مشعان عبداهلل الشمري 70.17  
داليا عيادة حمود العنزي 69.66  
دانة خالد نبقي الظفيري 74.32  
دانة صالح داخل الفضلي 77.98  
دانة فهد عبداهلل رميح الشمري 74.32  
دالل فارس طالل الشمري 68.91  
دالل فيصل حمد املخيال 78.18  
رتاج عبدالعزيز خيري الظفيري 81.31  
رتاج مبارك دحام الضفيري 68.69  
رزان الفي مزيد احلسيني 89.22  
رزان مبارك دحام الضفيري 66.87  
رغد حمد مبارك البغيلي 86.86  
رغد عايض عايد الرشيدي 72.94  
رغد مطر سعد العنتري 65.55  
رهف سعد جاسم الشمري 81.77  
رهف عبداهلل مبارك العجمي 98.47  
ريان هادي سعود العنزي 77.22  
ريان يعقوب دخيل العنزي 72.99  
رمي عبدالعزيز عوض العنزي 81.84  
رمي عبداهلل ماجد املطيري 92.3  
رمياس سالم مطيران السويط 78.03  
زينب عبدالعزيز عبيد الشمري 81.58  
سارة مبارك خلف احلربي 73.46  
سارة هايف عايف العازمي 77.39  
سارة هيف مبارك احلجرف 86.84  
سدمي فيصل فهد قريطه 78.57  
سندس حمد حزام العنزي 75.76  
سهام عارف عبداهلل العنزي 80.29  
شجون مصلح سريع العنزي 79.06  
شهد محمد ساجر العنزي 86.83  
شوق حابس مجبل العنزي 90.7  
شوق ناصر بدر محمد 93.43  
شــيخة ســعود محمد هيف احلجرف   

84.05
شيخة عبداهلل برغش املطيري 82.84  
صفيه صالح جابر العنزي 81.95  
عالية سعد ماجد املطيري 96.93  
عالية ضحوي حواج العازمي 87.1  
عالية طالل منديل القحص 89.48  
عالية غامن هويدي الفضلي 85.61  
عهود محمد برغــش صفوك املطيري   

82.28
غدير كريدي هيف املتلقم 79.59  
غزالن خالد عبيد الظفيري 81.1  
فاطمة معزى شالح الشمري 83.82  
فجر سعيد خلف سعيد الظفيري 88.41  
فجر سالمة شمروخ الشمري 72.27  
فجر محمد فهيد العجمي 83.85  
فدك سعد خلف مهدي 85.65  
فرح مرضى جاسم الهاجري 87.72  
فضة صقر محمد الوسمي 86.36  
فوز داود يوسف الشمري 72.81  
لولوة صالح سعود الديحاني 96.55  
لولوة عبداهلل نزال الشمري 87.45  
لولوة يوسف حميد العنزي 71.51  
لينه شامي مليح الظفيري 68.22  
مرمي عبدالهادي مناحي القحطاني 80.58  
مرمي محمد نايف العنزي 75.94  
مضاوي سهيل حاشوش اخلالدي 76.73  
مضاوي ماجد خلف الشمري 78.84  
مطيعه خلف ذياب الشمري 80.05  
مــالك قحيصان حمد محمــد العجمي   

84.56
منار عبداهلل عوض العنزي 90.18  
منار مشعل خالد اجلنفاوي 84.23  
منال مشعل مرزوق الرشيدي 81.1  
منيرة هضبان محمد العجمي 66.46  
منيفه سعود ثامر الشمري 87.59  
مها بدر عبداهلل العنزي 86.2  
مها علي دريعي الشمري 92.24  
نايفه فرج حسان الظفيري 67.95  
نفود عفيف خلف الشمري 77.15  
نور عقيل جمعة عنبر عبداهلل 77.67  
نورة خالد حلو العنزي 80.32  
نورة علي رشيد الرشيدي 74.89  
نورة مرزوق عقيل املطيري 70.69  
نورة هادي عبداهلل الدوسري 94.63  
نوف خير اهلل غضبان الشمري 91.01  
نوف عبداهلل عامر احلربي 96.29  

نوف يوسف جزاع العنزي 89.08  
هاجر حسني مجاهد العنزي 91.61  
هاجر محمد خلف احلربي 89.67  
هاجر محمد نايف العنزي 72.75  
هديل شافي مطلق احلربي 77.9  
هديل مضيان محمد الشمري 64.68  
هناى فيصل صقر العضيله 90.77  
هند محمد هليل العنزي 72.53  
هيا جاسم سليمان الفهيد 83.26  
هيا ملفي ردن املطيري 88.39  
وضحة حمد عيد العنزي 69.99  
وهب سعد عطية املهيني الشمري 86.8  

عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات 

أبرار نواف فاضل احلداد 91.48  
أريام سامي خالد الغوينم 79.54  
أريام مشبب علي العجمي 79.31  
أنفال عبداهلل محمد العجمي 73.29  
آيه فواز فيصل حسني 78.2  
أبرار أحمد دهيليس أبوخوصه 84.25  
اريام منصور عبداهلل العازمي 87.02  
البندري بدر شاهر الفضلي 89.01  
اجلازي رشيد محمد العجمي 87.9  
اجلازي سويد سعود العجمي 90.53  
اجلازي مفلح منيخر العازمي 83.44  
العنود راشد سعد الهاجري 90.15  
املاسه محمد الفي العازمي 80.85  
النجدين حامــد عبدالرحمن التوحيد   

92.98
أنفال جديع زنيفر العازمي 88.6  
بشاير فيصل فالح السبيعي 72.71  
تينا مرزوق قبالن العازمي 91.77  
جزوى ناصر سالم العازمي 92.18  
جميلة جابر عباس محمد 87.81  
جوري بدر سعد الشراكى 85.67  
حور سعود صالح العجيري 83.13  
حور عيسى حشاش العازمي 97.11  
حور مشعل رثوع العنزي 90.8  
دانة عيد سعود العازمي 97.32  
دانة فهاد قعيد العازمي 91.09  
دانة مبارك عــوض القفيدي العازمي   

90.84
دالل سعد سلمان الهاجري 96.8  
دالل مشاري عيد احلضيري 89.71  
دليل ظافر محمد الهاجري 93.92  
رتاج عبدالعزيز ناصر سعود 76.84  
رتاج علي ارشيد العازمي 94.56  
رتاج فالح عايض العازمي 85.97  
رتاج وليد خالد العازمي 89.85  
رغد مشعل حمود العازمي 84.65  
رهف راشد عطشان العازمي 81.16  
رهف سعود سعد العازمي 84.98  
رمي خالد ثنى العازمي 89.37  
رمي عادل محمد العازمي 85.36  
رمي عبداهلل ناصر العجمي 83.85  
رمي علي سالم حبروت 86.32  
رمي فيصل فهد العازمي 80.4  
رمي ناصر شبيب العازمي 81.07  
سارة جاسم محمد العازمي 96.66  
سارة صقر مشعان العتيبي 92.44  
سارة علي مسفر العجمي 77.07  
سارة محمد عبداهلل الهاجري 91.5  
سارة مرزوق محمد البحيرى 71.49  
سارة مشعل مبارك العازمي 90.85  
سارة مشعل مطلق العازمي 89.95  
سلمى حبيب فالح العازمي 92.95  
سلمى محمد فالح العازمي 79.65  
شروق محمد عبداهلل الذروه 73.88  
شهد أحمد خلف اخلالدي 81.12  
شوق إبراهيم خالد عبداهلل 74.65  
شيخة عبداهلل سيد أحمد سيد عبداهلل   

86.05
ضحى شبيب حزام العجمي 76.15  
عائشة غازي عبداهلل العازمي 89.26  
عائشة غامن علي العازمي 88.18  
عائشة فالح رفاعي العازمي 94.65  
عبير أحمد شريدة العازمي 75.84  
عبير علي خليفة العازمي 70.76  
عليا حسني علي البواردي العازمي 84.7  
عنود سعود عبيد العازمي 77.58  
غالية مسلم مزعل العازمي 92.71  
غالية مشعل مشوط العازمي 92.01  
غدير خالد حمد الداهوم العازمي 91.21  
غزالن سعد منادى الهدية العازمي 81.84  
فاطمة حسني فاضل الصايغ 74.36  
فاطمة سالم شعيل الهاجري 89.12  
فاطمة سالم صبر جفيل 70.69  
فاطمة سامي طاهر الفضلي 86.53  
فاطمة عيد سالم ثويب 84.74  
فجر مشعل سامي عواد 83.98  
فجر مهدي زعال العازمي 93.73  
فجر يوسف ظرمان العازمي 86.29  
لطيفة محمد حمدان العازمي 80.27  
لولوة دخيل محمد الهاجري 82.91  
لولوة شبيب حميد اخلالوي العازمي   

78.2
لولوة طارش صويان الهاجري 89.51  
مراحب سعود محمد العازمي 81.59  
مرمي راشد هادي مبارك كميخ مشيرد   

العازمي 85.46
مرمي رجعان رفاعي العازمي 79.23  
مرمي عادل يوسف العنزي 86.85  
مرمي محمد منيخر العازمي 89.83  
مالك سعيد جابر العجمي 78.75  
منار عيد حراب املطيري 80.35  
منال فهد عوض العازمي 72.8  
مناير سامي خلف العازمي 80.66  
منيرة بادي كروز العجمي 86.63  
منيرة بدر جلعود الهاجري 88.93  
منيرة محمد سعد العازمي 79.69  
مها خالد فهد العازمي 83.96  
موضي سالم فالح الرشيدي 76.61  
ميساء منصور محمد السهلي 78.41  
نادية سلمان سارى العازمي 82.26  
ندى طالل فارس الهاجري 85.59  
نوال عبداهلل مجبل العازمي 97.09  
نورا خميس رشدان العازمي 74.27  
نورا فهد محماس العازمي 92.68  
نورا محمد علي القحطاني 75.59  
نورة أحمد محمد العازمي 87.37  
نورة ثامر خلف العازمي 91.17  
نورة جمعان فالح العازمي 90.64  
نورة شريد عبداهلل الردينى املطيري   

79.37
نورة علي بدر سعيد 79.32  
نورة عيد فالح بريج العازمي 91.36  
نورة فايز جمعان العازمي 82.29  
نورة مبارك سالم احلجيالن 72.89  
نورة مجرن محمد املطيري 84.43  
نوف الفي مصبح العازمي 87.8  
نوير مناور فالح العازمي 91.55  
هاجر طالل عيد العازمي 84.53  
هاجر عيد دليم العازمي 82.07  
هاجر مبارك محسن احلربي 77.61  
هاجر مطلق سيف العازمي 86.84  
هدى طالل سعد شايع 90.75  
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هديل جازي جنر العازمي 82.14  
هديــل فالح محمــد البحيري العازمي   

85.72
هيا حمد حمود العازمي 92.98  
هيا فراج مسعود املري 85.17  
هيا محمد حمود احلميدي 83.29  
هيا هادي فهد العازمي 88.37  
وصايف عادل حمود العازمي 95.86  
وضحة سعيد علي املري 74.01  
وفاء يوسف سالم زايد 70.73  

عيسى أحمد احلمد الثانوية للبنني 

أحمد عبداهلل محمد إبراهيم السبيعي   
70.26

اسعد عوض عمر عميران 85.35  
حسن مشعل سلمان مشعل 82.28  
حسني عبدالرحمن خلف الرفاعي 77.39  
حسني علي أحمد العلي 77.94  
خليفة خالد أحمد البطي بوطيبان 67.01  
داود يوسف عبداهلل األيوب 86.41  
دعيج خلف دعيج العطوان 78.42  
راشد اسماعيل راشد ماجكي 75.95  
ريان يوسف علي الكندري 81.13  
عباس أحمد عباس االربش 72.15  
عباس مقداد علي الفيلي 74.2  
عبدالعزيز ياسر جاسم احلبيل 81.86  
عبدالرحمــن خليفة مســاعد احلميدة   

69.99
عبدالرزاق عبداهلل عبدالرزاق اإلبراهيم   

74.08
عبدالعزيز بوحمد عباس بوحمد 82.86  
عبداهلل سعود عبدالرزاق الهاشم 76.04  
عثمان عبداهلل عادل الربيع 69.4  
علي حسن عبداهلل اشكناني 61.58  
علي سامي فيصل عبدال 74.07  
علي عيسى حبيب غلوم 83.4  
علي محمود إبراهيم االستاد 85.65  
فهد جابر ندى العتيبي 91.05  
محمد زياد أحمد النمش 73.63  
محمد طارق محمد الغامن 69.29  
محمد عبداهلل صالح العطية 71.65  
مساعد يوسف ناصر التناك 75.59  
يوسف ناجي عبدالرزاق املاص 84.73  

عيسى عبداهلل الهولي الثانوية بنني 

أحمد فهد عبدالرحمن احلمادي 74.69  
إبراهيم حمد محمد السهلي 81.93  
أحمد عمران علي محمد علي 81.51  
بدر مساعد معوض الرشيدي 79.73  
بشار فؤاد جابر اجلابر 84.39  
حسني علي حسني الصيرفي 86.43  
حسني محمد إبراهيم عبدالوهاب 80.73  
حمد خالد سليمان مراد 85.04  
خالد نادر علي العوضي 78.46  
سعد بعيجان محمد احلربي 86.98  
سلمان غازي مرزوق العتيبي 84.7  
سليمان ناصر دخيل العتيبي 72.34  
صادق خليل إبراهيم اوزبك 85.94  
طالب فهد طالب املري 71.84  
ظافر ناصر ظافر العجمي 67.87  
عبدالرحمن مبارك صبيح املاجد 78.74  
عبدالسالم يعقوب أحمد الكندري 73.63  
عبداهلل فرحان سارى العنزي 90.84  
عبداهلل مانع سبيل املطيري 75.51  
عبداهلل نايف سعود العتيبي 69.79  
عبدالوهاب محمــد عبداللطيف محمد   

74.15
عبدالعزيز يوســف عبدالعزيز اللهو   

71.35
علي سعيد حبيب عزت 87.36  
غامن عبداهلل مطر الشمري 65.85  
فالح فايق فالح منخي 70.7  
فهد خالد فهد العجمي 90.14  
فواز فيصل داوى الشمري 86.56  
فيصل عايض كليب العجمي 86.55  
مترك حماد محمد العجمي 72.02  
محمد حمود علي احلمدان 71.94  
محمد علي محمد املطيري 85.49  
محمد ناصر محمد اجلميعة 79.19  
محمد هادي كميخ العجمي 75.7  
مرزوق مبارك علوان العجمي 60.86  
مشعل بدر ناصر املزيعل 70.82  
مصطفى محمود السيد يوسف 84.97  
يوسف ظاهر محمد املطيري 77.33  

غنيمة املرزوق الثانوية للبنات 

أبتسام ناصر خليفة اجلويسرى 83.6  
أبرار جاسم ريحان محسن 86.35  
أريام مشعل عايض املطيري 75.99  
أسماء أحمد طلق العتيبي 90.15  
أفراح فالح خالد العازمي 80.87  
آمنة عبدالرحمن حسن العجمي 67.86  
أميرة حمود محمد العتيبي 85.68  
ابتهال مفرح ناصر السبيعي 88.03  
الزين ناصر عبداهلل احلشار 89.56  
العنود خالد حمد الهاجري 76.54  
الهنوف منير فالح العازمي 77.17  
بخيته عبداهلل ساير العجمي 70.46  
بدرية طالل يوسف الزعابي 97.88  
بــدور جابر غنيم الســحلول العازمي   

72.32
بشاير عبداهلل ثقل الدوسري 88.15  
بشاير فواز مبارك العجمي 76.58  
تينه فهاد مرزوق العازمي 85.94  
جمانة فاضل جمعة حسني 93.42  
جوري عبدالعزيز عبداهلل الفيلكاوي   

74.59
حنان عبداهلل سالم العازمي 96.72  
خلود حسن عايض العجمي 84.55  
دانة فواز مطر العنزي 67.63  
دالل سعد مناحي العتيبي 74.13  
دالل فيصل مجيد محمود 84.36  
دميه مشعل جالل السهلي 77.74  
دميه ناصر غازي الرشيدي 84.43  
رتاج منصور سالم العجمي 74.28  
رغد ناصر محمد الهاجري 72.55  
رفعة عامر محمد العجمي 74.28  
رفعة عبداهلل طنف الدوسري 73.09  
رهف ماهر خميس جنم 63.12  
رهف ناصر عبيد الدوسري 84.99  
روان أحمد مرزوق العازمي 89.81  
روان بادي كروز العجمي 91.7  
روان سالم فرزان القحطاني 85.39  
روان عادل مخلد البطحاني 81.17  
روان مانع فهد العجمي 72.76  
ريتــاج عبداهلل جديــع الهيم العازمي   

60.19
رمي خالد فيصل الهاجري 87.53  
رمي فايز خميس العازمي 95.4  
زهراء عادل اسفنديار قاسم 73.72  
زهرة خالد وسمي العازمي 89.06  
زهرة خلف حسن الفيلكاوي 86.61  
سارة بالل علي الهاجري 70.65  
سارة مريع علي القحطاني 77.9  
سارة مهدي صالح القحطاني 83.12  

سارة يوسف منيخر العنزي 72.39  
سدن فيصل مبارك العدواني 84.43  
سعاد محمد مرزوق الدوسري 70.25  
سلطانه حميد فرحان الديحاني 91.22  
سلمى ثامر سعود السعيد 83.15  
سلمى عبدالرحمن حسن العجمي 85.66  
شامه جابر فرج العجمي 78.96  
شهد طارق عوض العازمي 81.54  
شهد نواف عبدالصمد رمضان 70.46  
شوق جابر اعيادة العازمي 90.64  
شوق سعد شحاذ زايد 96.16  
شوق مطلق سالم الدوسري 80  
شيخة جمعان صقر العازمي 92.89  
شيخة مشعل صياح العازمي 71.38  
طيف فيصل جنا الرشيدي 68.68  
طيف ماهر خميس جنم 72.43  
طيف متعب غصن العتيبي 85.14  
عائشة بدر خليفة الهايف 78.09  
عائشة رجعان صقر العازمي 77.31  
عائشة محمد راشد املري 86.1  
عائشة مشعل صياح العازمي 79.53  
عايدة أنور يوسف احلمدي 81.08  
عبير مشعل عايض العازمي 85.63  
عهد حسن محمد العجمي 89.75  
عهد عبدالهادي محمد العجمي 85.02  
عهود فهد ناشر العجمي 78.39  
غدير علي دحيم املطيري 76.84  
فاطمة بادي كروز العجمي 95.43  
فاطمة حسني علي الدشتي 79.42  
فاطمة خالد يوسف العبداهلل الصايغ   

82.75
فاطمة فالح خالد العازمي 83.91  
فتون فهد جهيم املري 81.67  
فرح فواز فيصل الفضلي 66.67  
فوز جار اهلل فالح الدوسري 84.77  
لولوة مشاري فرحان الشمري 83.66  
لولوة نادر عبدالعزيز اجلحمه 82.09  
ليان حميد مال اهلل بلوشي 87.8  
مراحب راشد رجعان العازمي 77.13  
مرفت نواف علي العتيبي 84.87  
مرمي أحمد عبداللطيف السرحان 78.9  
مرمي سالم رجعان العازمي 83.85  
مرمي صالح نوري عيادة 84.09  
مرمي محمد فالح العازمي 73.04  
مرمي مفرج بطي العجمي 80.42  
مطيره خلف خالد العازمي 85.05  
مالك فهد سعيد القحطاني 84.23  
منار زيد زياد احلربي 92.94  
مناير محمد مبارك العازمي 93.91  
منيرة سعد عبداحملسن السبيعي 86.74  
منيرة فواز جمعان العازمي 81.81  
منيرة مبارك محارب العازمي 90.07  
منيرة محمد عبداهلل الدوسري 81.79  
موضي ناصر فهيد الصلف 88.53  
ندى ناصر خميس العجمي 80.88  
نوال مترك جابر الهاجري 71.15  
نورة أحمد عامر املري 94.68  
نورة خالد سعود العتيبي 73.36  
نورة رائد عبداحلميد الكنعان 70.43  
نورة راشد هادي الدوسري 72.07  
نورة طلق شبيب العازمي 72.31  
نورة فالح حمود العازمي 93.53  
نورة فيصل محمد الهاجري 89.4  
نورة قبالن محمد مهنا 73.67  
نورة مبارك محارب العازمي 84.27  
نورة محمد حمود عزام 88.75  
نورة محمد راجح القحطاني 81.92  
نورة محمد محسن الدوسري 94.8  
نورة هداف فالح الهاجري 84.89  
نوف عبدالهادي حمد الهاجري 79.3  
نوف فهد فهاد ابا اخليل 80.98  
نوير عبداهلل حاجون العتيبي 78.65  
هاجر أحمد عواد الزعبي 82.01  
هاجر بندر مجيبل العنزي 72.3  
هاجر سالم هادي الدواي العازمي 77.31  
هاجر فيصل عيسى املري 86.6  
هدى سعد محسن الدوسري 68.97  
هديل علي دحيم املطيري 73.04  
هديل فهد راشد العازمي 90.25  
هديل يوسف محمد العازمي 88.71  
هيا سالم رجعان العازمي 80.77  
هيا عبداهلل ناصر الدوسري 81.27  
وديان فهد مطر العازمي 79.6  
وضحة راشد محمد املري 77.83  

فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات 

أبرار بدر سلمان العازمي 76.9  
أروى عايض عويض العتيبي 77.44  
أروى فالح محمد املطيري 91.37  
أسماء فارس مبارك العجمي 88.23  
أطياب محمد أحمد االنصاري 90.37  
آالء خالد عيسى الهدهود 85.85  
آالء محمد حسني بوحمد 70.24  
آالء هاشم مهدي املوسوي 84.58  
أمينة ذيب سعود العجمي 79.71  
أنفال محمد مبارك السبيعي 71.3  
أوراد سالم نشمي العجمي 72.88  
آيه سلمان محمد حسن 81.49  
ابتهال سالم أحمد تقي 86.49  
إسراء طارق عبداحملسن الفضلي 86.35  
البتول حسن محمد بوحمد 80.43  
الكوثر حسن محمد بوحمد 73.24  
انوار فهاد ابرمي العازمي 94.24  
ايالف عبداحلميد محمد رضا 71.1  
إميان طارق أحمد الكندري 86.94  
بتول يوسف طاهر الصائغ 86.96  
بدور خالد سلمان الداود 78.29  
بشاير حسني علي العازمي 87.65  
بشرى محمد يحيى عاطف 87.3  
حنني توفيق عبدالوهاب زبيد 67.77  
حنني سريع عبداهلل العجمي 67.02  
حنني عبدالرحمن عبيد العتيبي 67.59  
حوراء قاسم يعقوب القالف 73.02  
حوراء هاني ريكان العنزي 82.96  
خديجة أحمد مبرك احليص 82.06  
خديجة حسني حسن حسني 86.91  
خديجة خالد مدغم العازمي 89.39  
دانة عقيل منصور اخلياط 66.08  
دالل مبارك عازب العجمي 75.27  
دالل محمد يونس الكحيل 67.15  
دميا نايف عبيد الصواغ 69.26  
رتاج عبداهلل علي اليعقوب 88.99  
رغد أحمد عبداهلل مال اهلل 86.71  
رغد عبداهلل فالح العامر 81.16  
رقية أحمد فالح الداود 65.6  
رقية حسن علي الدريع 77.1  
رنيم مالك ذياب العلي 70.61  
روان ناجي مشعل العتيبي 58.08  
روى محمد علي القندي 79.27  
ريان راشد محمد احلربي 65.89  
رمي أحمد عبداهلل العتيبي 73.54  
رمي عبدالعزيز محمد املظفر 95.24  
رميا جراح حسن محمد حسن 78.5  
رمياس سليم إبراهيم العتيبي 77.5  
زهراء عدنان عباس القالف 65.96  
زينب فاضل اسد علي 64.74  

زينب يوسف رمضان مال علي 81.89  
سارا صالح عواض العازمي 83.61  
سارة سعود خليفة اجلويسري 72.99  
سارة سيف ناصر العجمي 69.18  
سارة عبداهلل أحمد القطان 70.21  
سكينه مهدي صالح الدريع 69.29  
سلطانه سليم إبراهيم العتيبي 68.07  
سلوى حمد يوسف العربيد 84.82  
شهد ناصر رجعان البحيري العازمي   

83.09
شوق سعد كميل الفضلي 82.5  
شيماء محمد منسي سالمة 84.67  
شيماء يوسف عناد الشمري 82.18  
صبا فيصل أحمد الكندري 89.16  
ضحى صالح سالم العازمي 78.62  
غنيمة فهد عبدالغفور فهد عبدالغفور   

70.03
فاطمــة جمال عبدالرضا جوهر حيات   

96.31
فاطمة خالد كاظم علي 75.93  
فاطمة صالح سالم الكندري 92.81  
فاطمة عبدالعزيز عبــداهلل الديحاني   

84.79
فاطمة عبداهلل إبراهيم عبداخلالق 91.77  
فاطمة محمد عويضه العجمي 87.57  
فجر جابر علي الشراح 69.72  
فجر طارق عبداهلل ناصر 75.53  
فدك انور مبارك دشتي 77.17  
فدك فيصل يعقوب احملميد 88.11  
في منصور دخيل املسيعيد 86.32  
كحيله متيم عبدالهادي الدوسري 78.24  
مرام عبداهلل محمد العجمي 70.71  
مرمي أحمد سالم اخلليفة 73.25  
مرمي دخيل اهلل فضاء السبيعي 82.48  
مرمي سالم ناصر الوهيدة 75.29  
مرمي صالح محمد عبداهلل 86.76  
مرمي عبدالرحمن عبداللطيف الدوسري   

84.75
مرمي مسعود فرحان العازمي 77.9  
مرمي يوسف فرحان الشايع 88.29  
مشاعل نايف مبارك العازمي 85.53  
مالك عيسى عبدالرضا كرم 76.26  
مالك ناصر علي العطار 94.61  
منار محمد حمد اخلتالن 84.36  
منار وليد يوسف مراد 77.51  
مناير جميل ماجد املطيري 79.97  
منيرة فالح عماش العجمي 71.31  
مها فالح حمد العجمي 79.07  
موضي نايف مهنا القحطاني 79.5  
موضي هادي مزيد املطيري 73.08  
جنالء راشد شلعان العجمي 74.8  
نعيمه أحمد فالح الداود 64.76  
نور صالح حسن اجلمعة 76.35  
نور عادل جاسم الساقان 73.88  
نور يوسف عبداللطيف النهام 66.78  
نورة سيف مرزوق اخلتالن 71.9  
نورة ضاحي ظاهر العيسى 76.67  
نورة عبداهلل محمد العجمي 64.77  
نوف ماجد حماد العازمي 63.86  
نوير حمد مطلق السهلي 70.02  
هدى صالح عبدالرزاق البالول 85.63  
هديل حمود فهد العازمي 90.61  
وجد منصور عبدالعزيز حسن 72.25  

فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات 

أريج محمد عاشور ليري 91.29  
أريج مشاري عبدالعزيز الشطي 93.88  
إسراء أحمد عيسى مال اهلل 91.9  
أسماء انور هادي العازمي 84.95  
آالء عصام صالح الصفي 93.88  
أمينة غامن حسني سند 77.9  
أنيسه بدر دعيج املريشد 71.81  
آيه خالد عيسى القروي 76.55  
إسراء عادل يعقوب محمد 94.42  
اجلازي فرج صالح سعيد 83.51  
النيره منصور علي اخلليل 82.37  
إميان عبداهلل حمود املعييف 86.43  
جنان أسامة محمد الرجيب 68.12  
جنان عبدالعزيز خزعل الفرس 82.65  
جود خالد عبداحلميد العمار 87.75  
حصة خالد صالح الريش 82.92  
حوراء أحمد يوسف احملميد 83.79  
حوراء حسن سلمان القطان 80.9  
حوراء سعود عبدالعزيز ماجكي 77.86  
حوراء علي ميرزا الشرشني 77.49  
خلود خالد حسني األنصاري 90.14  
دانة أسامة علي العلي 90.31  
دانة خالد حسني الفودري 92.95  
دانة راشد عبداهلل الشطي 81.96  
دانة عبداللطيف إبراهيم احلوطى 93.31  
دانة علي حسني املشري 82.47  
دانة عماد جاسم الصقر الزايد 89  
دالل عمر محمد املقيصيب 87.96  
دميا عماد عبدالرحمن الدليجان 78.16  
رؤى خالد علي محمد 75.82  
رؤى عبدالعزيز عبداهلل املسعود 92.1  
رتاج يوسف حسن العمر 88.56  
ريان أحمد عبدالعزيز اسماعيل 76.58  
ريان رشيد حميد العنزي 80.48  
ريان يوسف إبراهيم الريحان 91.98  
رمي إبراهيم زيد احلجيالن 74.48  
رمي أحمد عبدالوهاب البدر 89.87  
رمي اسماعيل محمد جنديل 92.47  
رمياس صالح علي املجمد 81.59  
زين ناصر بدر املرزوق 92.51  
سارة خالد صالح التنيب 92.76  
سارة خالد عبداهلل اخلبيزي 90.46  
سارة زياد يحيى الذوادى 84.12  
سارة عبدالعزيز أحمد العثمان 93.05  
سارة محمد سليمان الشايجى 78.05  
سامية طالل حامد الرويح 81.82  
سميه فايز صالح العمير 89.98  
سندس سالم أحمد اجلمعان 91.62  
شذر شويع جمال الشويع 85.03  
شريفة أحمد حسن الكندري 72.58  
شريفة قتيبة شاكر أسد حسني 79.63  
شهد عبداهلل جاسم الربيعه 69.5  
شهد عبدالرحمن محمد آل هيد 87.08  
شهد علي شاجع العجمي 78.4  
شيخة فيصل ياسني مال اهلل 93.55  
شيخة خالد مساعد احملمود 70.45  
شيخة عبداهلل عبداحلميد البحر 65.02  
شيخة عبداهلل عيسى الشطي 85.14  
صاحله علي عبدالهادي أحمد 82.21  
ضيء محمد جاسم الطيار 90.22  
عبير وليد صالح العتيبي 90.41  
غدير علي حسني علي حسني 84.81  
غنيمة أسامة محمد الرجيب 82.29  
غنيمة يوسف إبراهيم البالول 65.15  
فاطمة جاسم ناصر العبيد 79.65  
فاطمة سلمان علي عبداهلل 80.81  
فاطمة عماد إبراهيم النجاده 83.95  
فاطمة فيصل أحمد الوزان 89.66  
فاطمة فيصل زيد الصالل 86.59  
فاطمة محمد عبداهلل العروج 82.65  
فاطمة ناصر منصور مسافر 86.33  

فاطمة وليد عباس محمد 90.68  
فرح محمد عبداهلل الرشيدي 81.65  
فرح وليد برجس املطيري 87.61  
كوثر يحيى جاسم عواد 91.11  
لطيفة ناصر إبراهيم الراشد 92.3  
لولوة خالد سعود سالم احلشاش 88.68  
لولوة سيد بدر سيد عيدروس محمد   

87.63
لولوة علي عبداهلل جاسم 79.08  
لني عبداهلل محمود اخلنجى 76.81  
مروه جاسم محمد حسن 85.01  
مرمي حسن طاهر البدر 90.69  
مرمي حمد بدر احلداد 89.62  
مرمي خليفة إبراهيم الشعبان 92.23  
مرمي سامي يوسف احلسينان 92.01  
مرمي عبداهلل صباح املال 85.51  
مرمي عبدالرحمن خليفة املويجد 89.63  
مرمي عبداهلل رجب حسني 87.49  
مرمي ناصر بدر العبيد 95.48  
مشاعل غامن مناحي الدغيشم 71.46  
منار عادل خليل عاشور مظفر 86.77  
منار عبداهلل ايوب املاجد 81.06  
منار فهد جبار املطيري 76.1  
منى صقر محمد ذياب 73.93  
منيرة بدر حمد السمدان 91.58  
منيرة متعب محمد البطي 89.42  
موضي أحمد هادي العنزي 88.28  
ميس فهد ربيع العرادة 82.99  
ندى فارس سعود الفارس 97.91  
نور خالد علي محمد 74.91  
نور عبداهلل أيوب املاجد 82.05  
نورة عبدالعزيز فهد الوهيب 70.98  
نورة نواف عبداهلل املرشاد 83.77  
هاجر خالد حمد السعد 70.04  
هناء زيد عبدالرحمن املنيفى 78.33  
هيا عبداللطيف يوسف املسعود 81.33  
هيا قتيبة شاكر أسد حسني 71.79  
هيا محمد عبداهلل املنصور 87.25  
ود مساعد جابر خالد 79.14  
وسن حسني علي املجمد 84.75  
وله محمد عتيق العتيبي 79.51  
ياسمني امير مهدي عبداحلسني 79.77  

فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات 

أريج علي حسني التركيت 82.07  
أجلود بندر صقير املطيري 90.83  
أميرة سالم عبداحملسن املري 83.06  
أسماء راشد بطيحان العازمي 89.14  
أسماء سعود عبدالعزيز الرشيدي 71.09  
الرتاج مشاري نوري العميري 87.02  
بدور شافي حاضر السبيعي 91.37  
خلود راشد ناجع العجمي 75.1  
رتاج عبداهلل سلمان القطان 80.18  
رتاج ناصر عوض أحمد الشيخ 93.34  
رتاج نواف خليل اجلندل 84.14  
سارة نبيل أمان سعيد 82.15  
سدن هاشم جنف بهمن 93.17  
سلسبيل محمد أحمد مير 90.97  
سلمى مبارك عثمان العميري 87.99  
شهد خالد مناحي السبيعي 92.97  
شيخة محمد عبداهلل احلربي 69.72  
شيماء أحمد حمد الشطي 94.15  
صفيه محمد خضير العلي 77.45  
ضحى جبر وضاح العازمي 82.84  
طيف حمد فالح ناصر 87.27  
عذاري عدنان جنم بوعباس 84.7  
علياء رضا درويش عباس 93.09  
غدير عادل سعد املطيري 93.14  
غدير محمد أحمد عوض 86.62  
غال فريد عبدالرحيم علي 85.82  
غيدا بدر ذيب العتيبي 91.89  
فاطمة حيدر سيد باقر الشخص 88.32  
فاطمة صقر محمد بوحمد 88.1  
فدك فيصل عبدالرزاق حالوة 88.72  
فوزية جرى هديب الرشيدي 79.74  
كنوز نواف مشعل اخلضر 73.65  
جلني فيصل عبدالكرمي محمد 86.73  
مرمي بدر عيد العازمي 92.26  
مسك حمد عبداهلل احلوشان 83.44  
منال سعد صالح املطيري 96  
منال سعود سعد العازمي 78.73  
نورة جزاع حماد العدواني 88.47  
نورة مشعل حزران املطيري 80.39  
نورة ناجي مسعود اجلمعة 80.92  
هاجر جمعان سعد العازمي 88.26  
هنادي جاسم محمد اخللفان 79.66  
ورود عبدالعزيــز عبداحلميــد العلي   

76.22
وضحــة عبدالعزيز مبــارك اجلناعي   

79.59

فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات 

أســماء صالح مجبل مرزوق العازمي   
82.41

أوراد مبارك ناصر محمد العجمي 66.43  
الدانة محمد جابر فهد العجمي 80.68  
العنود عبداهلل رجا عبداهلل العازمي   

83.51
الهنوف كميخ ناصــر كميخ الهاجري   

85.35
امل مبارك جابر مطر عبد84.46  
ايالف عادل محمد سيف مبارك فرج 84.5  
بدرية بدر فرحان سريع العازمي 80.41  
بشــاير ســعد طلق ســعد احلضيري   

العازمي 90.08
جنى يوسف غضبان خير اهلل محمد   

85.65
حمدة مبارك جابر مطر عبد71.69  
حوراء مبارك جابر مطر عبد79.25  
رهام سالم مبرك العازمي 77.62  
روان سلطان جدعان هويت 71.37  
ريان علي عبدالهادي العازمي 90.31  
ريف فالح محمد حمد العجمي 94.25  
رمياس خالد بداح صالح العتيبي 73.83  
زينب بشــير عبداهلل وضاح الشمري   

89.21
ســارة فهد عبداهلل ســعود الدوسري   

95.63
سارة مشعان شباب مصلح الديحاني   

93.06
سعاد محمد سلطان محمد العجمي 91.94  
سهام خالد محمد مهدي العجمي 93.29  
شهد محمد جنم مشعان قطامي 72.96  
شوق فالح حجي العازمي 82.79  
عائشة بدر جازع فهاد القحطاني 83.71  
عائشة علي سعد صالح الهاجري 77.77  
غريبه يحيى عبيــد عبداهلل العجمي   

72.97
فاطمة زايــد عجران ســعود العازمي   

92.06
فاطمة محمد ادهم فارس العنزي 75.82  
مراحب سالم مطر طلق سيف العازمي   

87.8
مرمي بادي ضاحي عودة الفضلي 78.76  
مرمي صالح أحمد محمد الكندري 74.38  

مــرمي فيصل حميدان حمد الرشــيدي   
94.65

مرمي مشعل فهد فالح العازمي 81.39  
مــرمي يوســف اشــذى ســالم فانوس   

العازمي 89.53
مشاعل سعد عبداهلل سعود الدوسري   

88.1
مضاوي نافع جبر محمد العتيبي 95.77  
منار فهاد منصور فهد القحطاني 93.41  
منى ســفر غريب حمــد الفي العجمي   

89.22
مها راشد سعيد مبخوت احليمر 90.22  
مي علي ناصر جهز العتيبي 83.42  
نادية خالد مبارك خالد العازمي 77.79  
نورا عايض ضويحي املطيري 70.33  
نورة حمد محمد العجمي 76.76  
نورة شافي عايد منير السبيعي 84.12  
نورة غامن خالد غامن العازمي 88.32  
نورة فيصل حميدان حمد الرشــيدي   

90.85
نورة محمد حمد محمد سالم املري 78.32  
نورة محمد فالح شجاع العجمي 72.24  
هند جراح فــواز محمد خلف العنزي   

67.19
هيا شاهني نايف مصارع اخلالدي 78.14  
هيا مشاري سعود عبدالعزيز املجمد   

87.84
هيا مشــعل مدعث برغــش القحطاني   

84.67
وهج سمهور البياهى مجول العجمي   

78.8
ياســمني خالد عبداهلل حسن العجمي   

83.28

فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات 

أروى تركي حطاب البذالي 78.98  
أريام حمود مهلهل اخلصيلى 78.59  
أريام مبارك حمدان البناقي 77.35  
أصايل عبدالرحمن مطر العنتري 72.83  
أفنان يعقوب حمزة اجلميعى 91.1  
أمل فهد بداح الهاجري 79.95  
آمنة نواف أحمد الشمري 73.41  
أنوار محمد مطر الرقعي 91.97  
أنوار موسى سعد العتيبي 86.66  
ابتسام ايهاب خالد العنزي 93.53  
العنود هويدي انغيمش الهاجري 81.57  
الغالية عطــا اهلل عبدالعزيز العنزي   

77.79
إميان محمد غدير الرحيلى 84.38  
بشاير سعود عبداهلل املطيري 86.58  
جنا أحمد إبراهيم السعيد 84.34  
حال خالد ضيف اهلل املاجدي 90.58  
دانة رجعان نزال البذالي 71.14  
دانة محمد جاسم بوحمد 84  
دعاء نايف محمد احلريجي 86.85  
دالل مساعد زيد الصانع 78.42  
رؤوفه عوض فالح البذالي 81.39  
رمي حمد مطر الرقعي 70.71  
رمي صباح عيد الهاجري 91.42  
زمزم بدر فهد البذالي 68.7  
سارة جابر سريع غتران 72.92  
سارة منر سعد البذالي 68.61  
سكينه علي قاسم دشتى 89.42  
سلمى أحمد محمد الرشيدي 75.58  
سلمى محمد عبيد الهاجري 89.43  
شفا بدر تراك الشمري 83.44  
شوق طارق صالح الهليلى 77.57  
شيخة حسني شناقه الرويعي 83.58  
ضحى جابر عودة 70.43  
ضي مسند محرف الهاجري 81.25  
عائشة محمد نزال الهندي 70.88  
عذوب فيصل صقر احلريجي 92.68  
عيدة سالم عيد اجلميلي 76.33  
فاطمة عبداهلل هويدي الهاجري 68.37  
فاطمة عدنان فيحان الهاجري 69.37  
فاطمة علي حسني رضا 70.75  
جلني نعيم ماجد العنزي 73.24  
لورا محمد سعدون احلسيني 85.35  
لولوة أحمد بدرى البناقى 74.87  
لولوة مطير راضي اجلميلي 79.5  
ماريا بسام مبارك البذالي 72.17  
مروه حيدر عطية سرحان 95.23  
مرمي حمود مساعد السعدي 62.4  
مرمي ماجد عبدالوهاب القطامي 88.76  
مضاوي بندر محسن املطيري 80.21  
مضاوي سليمان عبيد الهاجري 92.73  
مضاوي صباح دخيل العنتري 71.38  
منيرة خالد سعد العازمي 85.94  
مها حمد مطر الرقعي 76.31  
ندى عماد أحمد أحمد علي اجلندي 87.05  
نورا فايز فرحان الهاجري 89.15  
نورة مشعل راشد الضويحي 72.39  
نورة وليد عبداهلل الرشيدي 68.13  
نوف أبوبكر هويدي الهاجري 81.9  
هاجر زبن مشخص البذالي 81.14  
هبة حسني درويش الشمري 89.65  
هنــد عبدالرحمن مــرزوق الغضورى   

71.64
هنوف سعد هران العنزي 80.39  
هيفاء زبن مشخص البذالي 72.95  
وضحة ماجد رشيد محارب 64.65  
وضحة وسمي راشد البذالي 68.64  

فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات 

أسيل نواف رويبح الرشيدي 91.03  
أنفال كرمي عسكر العنزي 75.7  
أنوار عبدالعزيز مزعل الشمري 74.9  
أوراد خالد عبدالعزيز جلوي 72.22  
أسماء بندر شخير سراي العنزي 66.8  
أسماء مبارك مناحي سالم 90.65  
اطياب حمد لفتة كاظم 75.56  
اوراد حابس عبداهلل العنزي 71.86  
بشاير ناصر عايد الشمري 75.27  
جمانة خالد هادي درويش 83.1  
دانة محمد حسن الزومي 85.94  
رغد سعد عابر املطيري 74.02  
رغد مقبل سليمان احلربي 88.55  
روان صالح حليويس الشمري 88.39  
ريانه يوسف صعب العنزي 76.42  
ريزا محمد عبدالعزيز جلوي 82.1  
زينب كرمي سعد الظفيري 72.47  
زينب منصور فهد سوير 64.15  
سارة إبراهيم كرمي صياحي 74.63  
سارة سالم خليفة العازمي 81.02  
سارة فاضل محمد الظفيري 81.19  
سامية ناصر عايد الشمري 71.93  
شعاع هالل عيد مزبان 69.81  
شهد أحمد محمد ال علي 73.72  
شهد صالح زعال كريدي 78.73  
ضباء تركي ضاري العنزي 82.52  
ضحي سلطان ظاهر الظفيري 71.74  
عائشة حربي صبر عواد 75.63  
غرام يوسف صعب العنزي 72.82  
فاتن سعد محمد اخلالدي 72.14  
فاطمة صالح عبداهلل معيوف 62.92  

فاطمة فالح عجاج غليون 86.93  
فايزة فواز راشد املطيري 70.12  
في طالل مرجى العنزي 79.15  
ليلى سمير بخيت الذيابى 72.37  
مرمي علي عبدالصاحب علي 85.2  
مشاعل محمد فرحان محان 79.86  
مضاوي صالح سعد الشمري 75.84  
منال جايز عامر احلربي 79.47  
منال محمد سند الرشيدي 76.74  
مناير سعد عبدالرزاق الفضلي 75.12  
نورا خلف راشد املطيري 68.53  
نورة عبداهلل علي مضحى 94.37  
نورة مدبغ عايد الشمري 78.47  
نوف محمد شعبان الرشيدي 70.56  
هناي سويلم جروان املطرفي 67.52  
هنوف محمد جريبه العريفي 69.5  
هيا خالد حسني العنزي 75.45  
وهب ممدوح جروان املطرفى 66.76  
ويهــاج احلميدي حضيري الشــمري   

77.23

فلسطني الثانوية للبنني 

أحمد علي خزعل القالف 73.68  
أسامة رجب عبداهلل رجب 65.84  
أسحاق خالد عباس محمد 86.44  
أصيل أحمد محمد السقاف 70.49  
أحمد إبراهيم محمد الشطي 67.72  
السيد هاشــم محسن سيد عبدالرزاق   

سيد أحمد 77.45
باسم هيثم بدر املنصور 87.74  
بدر عبدالعزيز صالح احلوطى 87.29  
بدر عبدالعزيز محمد البلوشي 74.48  
بدر محمد جاسم النجاده 75.07  
جاسم محمد ابل حسني 86.82  
جراح علي خالد سعد 69.87  
حسن حسني رجب بوشهري 88.3  
حسن هيثم حسني البحراني 86.5  
حسن يحيي غلوم كرم 71.54  
حسني صباح محمد خلف 75.57  
حسني علي حسني عيدى 77.8  
حسني علي عادل قمبر الناصر 94.45  
حسني محمد جاسم النجاده 80.34  
حسني ميثم محمد الصفار 79.8  
حمد حسني علي املويل 82.86  
حمد طالل فاضل علي 81.12  
خالد جنيب خالد العسالوى 82.85  
خالد يوسف عبداهلل الكندري 85.08  
راشد علي إبراهيم احلبابى 70.39  
سعود حسني عبداجلليل مبارك 73.37  
سعود فهد سعد الكحالوى 81.51  
سعود مشاري علي الدرويش 79.41  
سلمان عباس علي البلوشي 87.35  
شعيب عبداهلل غلوم حسني 67  
ضاري جاسم محمد حسن 85.87  
عبدالعزيز أحمد ناصر محمد علي 83.16  
عبدالعزيز سعد محمد اخلراز 79.94  
عبداهلل أحمد فالح العازمي 94.42  
عبداهلل أحمد عبداهلل زمانان 73.44  
عبداهلل طالل محمد اجلسار 75.46  
عبداهلل عماد سعدون املطوع 78.71  
عبداهلل محمد عبدالصاحب مهدي 74.55  
عبداحلميــد أحمــد عبداحلميد االثرى   

71.93
عبدالرحمن جمال اسماعيل البلوشي   

93.81
عبدالكرمي فواز عبدالكرمي خلف 80.33  
عبداهلل جابر محمد حسن 86.16  
عبداهلل خالد عبداهلل القطان 87.36  
عبداهلل محمد سامي الغريب 86.52  
عبداحملسن سعد سعود اجلوهر 71.65  
عقيل جاسم محمد القطان 70.16  
علي أحمد ظاهر كمال 76.33  
علي إبراهيم راضي املطرود 69.45  
علي حسن علي املتروك 83.05  
علي حسني عباس رضا 81.91  
علي سامي حسني البحراني 91.75  
علي صباح محمد خلف 74.06  
علي عبداهلل علي مندنى علي 76.77  
علي عبداحلميد أحمد أميري 62.87  
علي عبدالسالم عيسى املزيعل 90.55  
علي عبداحملسن أحمد بورخان 78.58  
علي محمد جاسم عبداهلل جاسم 77.69  
علي محمود عبداملجيد اجلدي 80.78  
علي موسى محمد الرى 92.76  
علي يوسف محمد دشتي 91.25  
عمار محمد كاظم علي كمال 88.18  
فاضل سلمان جابر عبدالرزاق 76.92  
فاضل عباس موسى حسني 83.96  
فهد عبداللطيف خضر البلوشي 80.78  
محمد بدر سيف بن عميره 67.79  
محمد جمال سعد الرميضي 88.55  
محمد عبداهلل معيوف الفردان 81.97  
محمد فيصل عبدالرسول شهاب 98.12  
محمد محسن ناصر سالم 78.78  
محمد مهدي محمد مكي احلجيرات 69.04  
مهدي عبداهلل يوسف مشاري 76.88  
مهدي محمد مندني علي 65.92  
ناصر طارق عبدالوهاب بورسلى 80.71  
ناصر عبدالعلي حســني أحمدى زاده   

77.45
هاشم خليل إبراهيم كمال 75.1  

فهد الدويري الثانوية للبنني 

أحمد عبداهلل محمد املسباح 78.71  
أحمد مشعل عبداهلل الناصر 70.27  
أنس محى الدين محمد يوسف 78.45  
البواردي أحمد عبداهلل ســعد املنيفى   

74.33
حمود حبيب محمد التركي 85.01  
خالد أحمد محمد محمد 79.37  
خالد محمد طلق العتيبي 80.9  
سعود بالل فرج السعد 82.26  
سعود خالد سعود باقر 89.82  
سلمان حسن طارق البغلي 83.94  
ضاري محمد رقدان املطيري 79.98  
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن املال 90.5  
عبدالرحمن مبارك علي العازمي 84.44  
عبداهلل حمد محمد حمد املنيس 85.09  
عبدالرحمن محمد إبراهيم محمود 93.39  
عبداهلل عباس حسني فحص 79.33  
علي محسن عبداهلل ال غدير 82.75  
علي وائل باقر العلي 88.77  
عمر عبدالعزيز محمد القصار 77.31  
عيسى عبداهلل عيسى 65.23  
عيسى محمد صالح سلمان 79.37  
فهد خالد إبراهيم السميط 91.31  
ماجد عبدالكرمي سمير املطيري 86.26  
محمد عبدالرحمن أحمد املذكور 86.91  
محمود أسامة محمود عبدالعظيم 76.47  
مساعد أحمد سامي العليوي 93.72  
وليد علي محمد ادريس 91.48  
يعقوب محمد جواد حسني 81.91  
يعقوب يوسف فهد املعراج 73.95  
يوسف علي درويش العريفى 82.02  

فهد السالم الثانوية للبنني 

أحمد امجاهد صالح جحيل 69.03  
أحمد خالد سعود السحيب 86.85  
إبراهيم محمد زيد احلافظ 78.23  
أسامة مشــعل خالد الصواغ العازمي   

80.97
بدر راشد بدر القربه 89.31  
بدر فهد عيد العازمي 89.17  
براك انور براك الداهوم العازمي 82.8  
جاسم حسن علي انى 77.6  
حسني وليد حمود الهران 83.92  
حمد سعد خلف احلماد 77.34  
حمد فهد محمد العازمي 89.39  
حمد فيصل مطلق الغريب 82.21  
حمد وليد خالد األحمد 90.29  
حمود خالد عبداهلل مطيران العازمي   

89.2
خالد أحمد خالد القشام العازمي 89.22  
خالد إبراهيم خالد القشام العازمي 86.9  
خالد أحمد عبداهلل الهران 79.8  
خالد بدر راشد الشحومي 72.19  
خالد فايز محمد العازمي 85.14  
خالد فواز خالد الصواغ العازمي 73.45  
خالد يوســف مبارك الداهوم العازمي   

77.02
خلف حامد خلف العازمي 76.39  
خليفة علي خليفة عرب 64.63  
خليل إبراهيم سعيد برعيه 78.56  
راشد عبداهلل راشد اجلويسري 94.92  
زيد أحمد سيف الزيد 87.03  
سامي فهد عامر العازمي 88.92  
سعود عبدالعزيز مفرح العازمي 82.04  
سعود عيد حمود الرومي العازمي 87.69  
سلطان خالد خليف الغريب 78.44  
سليمان أنور محمد عنزه 84.05  
ضاري محمد حسني الكندري 76.48  
عبدالرحمن أحمد فاضل الكندري 65.98  
عبدالرحمــن إبراهيم محمــد العتيبي   

75.44
عبدالرحمن زيد أقعيد اخللف 67.79  
عبدالرحمن سلطان محمد املجرن 92.54  
عبدالرحمن محمد شخير العازمي 91.58  
عبدالعزيز أحمد مخلد الصواغ العازمي   

90.16
عبدالعزيز عادل حسن الظفيري 79.04  
عبدالعزيز عبداهلل عبدالرحمن العربيد   

83.14
عبداهلل حسني راشد الدوب 84.86  
عبداهلل سعد فهد الغامن 88.66  
عبداهلل صالح جمعان بن سلما 87.6  
عبداهلل فالح حمد العازمي 87.57  
عبداهلل فالح مطلق السنافي 82.28  
عبداهلل محمد مجبل الدواي 84.11  
عبدالرحمن عادل صالح علوان حسني   

70.46
عبدالرحمن مبارك مجبل منصور 87.82  
عبدالعزيز راشد محمد البريوج 85.36  
عبدالعزيز نضال كمال زين 70.37  
عبدالعزيز هاني بدر املتروك 94.18  
عبداهلل خالد راشد العازمي 82.36  
عبداهلل خالد سيف الزيد 82.28  
عبداهلل دغيم عواد العازمي 87.29  
عبداهلل عثمان محمد جمعة 80.42  
عبداهلل فهد فالح البراك 86.87  
عبداهلل هاني بدر املتروك 82.74  
علي جمعان راشد الهدية 83.39  
علي سعد ادغام العازمي 87.33  
علي منصور عثمان الزعبي 92.1  
عمر إبراهيم أحمد املعيوف 77.82  
عمر إبراهيم ثاني السهلي 66.44  
عمر راشد بدر القربه 82.68  
عمر سليمان محمد احلشان 89.54  
عمــر عبداهلل عبداحملســن املصيليت   

77.41
عمر عبداهلل نزال املجرن 77.19  
عمر علي منا الغربه 88.61  
عيسى جاسم محمد ثويني 88.4  
عيسى فهد عبدالرحمن الشومان 84.45  
فارس مبارك سالم اخلرينج 83.77  
فارس محسن فارس العنزي 86.74  
فالح عبداهلل فالح العازمي 92.45  
فالح فيصل فالح العيد 81.92  
فهد سعد فهد الغامن 83.52  
فهد طارق حسني بوناشي 79.99  
فهد عبدالرحمن مبارك العميري 73.32  
فهد عبدالرحمن عيد السنافي 83.65  
فواز إبراهيم ثاني السهلي 66.77  
فواز أسامة فيروز ساملني 85.19  
فيصل سالم مترك القحطاني 93.04  
فيصــل عصام فهد محمــد عبدالعزيز   

89.32
مبارك علي صالح دلوه 83.79  
مبارك فيصل مبارك العازمي 84.37  
مبارك فيصل مبارك بن بحر 75.17  
محمد أحمد عيد االذينه 86.68  
محمد أحمد منا الغربه 80.31  
محمد إبراهيم محمد اجلافور 82.51  
محمد خالد بريجان احليص 85.91  
محمد خالد مبارك الفرحان االدغم 84.1  
محمد سالم ناصر العازمي 80.79  
محمد سعد راشد ابو ردن 77.95  
محمد ظاهر فالح الشمالى العازمي 75.3  
محمد عبداهلل اسماعيل الكندري 82.67  
محمد محمود عباس رمضان 89.74  
مدعج خالد غامن املدعج 81.32  
مرزوق جابر مرزوق العازمي 84.82  
مرزوق راشد مرزوق العازمي 90.91  
مرزوق عادل مرزوق السحيب 85.26  
مرزوق ناصر خليفة عقيل 91.26  
منصور فهد منصور العازمي 91.34  
ناصر باسم علي بوعباس 83.3  
ناصر بدر سالم الراشد 75.49  
ناصر نايف جمعان الرشيدي 78.77  
هاشم أحمد منصور 88.27  
يوسف سعد سالم العازمي 88.66  
يوسف فيصل يوسف العسماوي 76.94  
يوسف محمد عبدالسالم االستاذ 83.63  
يوسف يوسف علي الصواغ 87.53  

قرطبة الثانوية للبنات 

أريج عادل علي الشيخ حسني 80.95  
أسماء عادل حمود اجلسار 72.6  
آمنة أحمد محمد شافي محمد 79.58  
آمنة باسل محمد العجمي 76.22  
إسراء يعقوب علي محمد 81.85  
بدرية راشد عبداهلل القصار 85.46  
بدرية وليد محمد املنصور 94.82  
بوادر طالب عبدالقادر الكندري 83.54  
جنا صالح مجبل فهد العالج 85.29  
جود محمد جاسم احلبيل 77.63  
جود ناصر سلطان الفرج 70.03  
جوري عبــداهلل عبداللطيف مال اهلل   

85.03
حصة يوسف حسني الرومي 85.95  
داليا حمود محمد املطوع 99.27  
دانا نهار حامد املطيري 72.61  
دانة عادل أحمد الدرويش 66.5  

دالل نهار حامد املطيري 65.64  
دميه فهد فيصل املنصور 81.73  
دينا خالد عبدالعزيز الشطي 86.89  
زهرة مشعل عبداحلميد الصايغ 75.85  
سدن يوسف محمد النصر اهلل 95.46  
سفانه عبداهلل خالد العتيبي 92.04  
شهد أحمد سعود الفريج 78.59  
شهد يوسف صالح احلامد 84.4  
شوق سليمان عبداهلل العتيبي 83.5  
شيخة بسام إبراهيم احلسون 70.64  
عائشة خالد إبراهيم العوضي 84.03  
عائشة ناصر عبداهلل الغامن 72.95  
غالية خالد سليمان الرويشد 86.23  
غال مبارك منصور الظفيري 71.2  
غال يوسف مبارك املضاحكه 67.77  
فاطمة فوزي علي الفرج 97.04  
فاطمة قاسم مصطفى اخلواجه 92.31  
فرح يوسف عبدالعزيز الشايع 86.65  
فرح يوسف علي الكندري 87.24  
فوز حمد جاسم الضميد 91.38  
في فهد محمد الشمري 76.61  
جلني حسني خالد علي 84.45  
لولوة صالح عبداهلل السرحان 88.74  
لولوة عدنان عذال املاجدي 80.89  
ليلى حمود حمد بن عيسى 69.49  
مرمي عبدالعزيز يوسف الشاهني 85.36  
مضاوي حاى أحمد احلاى 90.63  
منيرة أحمد خالد الصقعبي 72.17  
منيرة سامي بدر ابو قماز 81.7  
منيرة فيصل سليمان احلويس 92.2  
نور ثامر يعقوب سبتي التميمي 77.86  
نور عادل عبداهلل الروقى 84.67  
نور هادي إبراهيم األربش 91.06  
نورة سليمان محمد االمير 85.22  
نورية أحمد عبداهلل التويتان 74.47  
هاجر بدر عبدالهادي العجمي 77.34  
ود فؤاد حامد العثمان 70.42  

لبنى بنت احلارث الثانوية للبنات 

أروى جبر معجب الهاجري 90.74  
أرياف فالح محمد السبيت العازمي 92.6  
أسماء عبداهلل فالح العازمي 93.08  
أسيل مفلح ماشع املطيري 92.66  
أشجان زيد مبارك الهاجري 93.47  
أمل فهد عالي املطيري 91.44  
أنفال جابر محمد العازمي 96.65  
أنوار راشد ارشيد الشدقم العازمي 91.34  
أنوار مبارك عوض الدماك 92.9  
أوراد فهد مناور الرشيدي 95.38  
آيه أحمد مضحى العنزي 92.56  
إسراء فهد محمد شنيتر 91.61  
أسماء راشد محمد احلضيري العازمي   

94.86
أسماء محمد نايف العتيبي 97.24  
البندري بدر محسن العنزي 92.19  
اجلود مشاري عماش املطيري 88  
اجلوهره تركي راشد الرشيدي 91.79  
الفارعه فالح سعد العتيبي 93.1  
الهنوف رسام مفرح السبيعي 90.49  
اوراد محمد حجاب العجمي 97.1  
بدرية منصور فضي الرشيدي 90.97  
بشائر أحمد مبرك العازمي 93.9  
بشاير ابجاد بدر املطيري 97.78  
تهاني برجس عايض الهاجري 90.04  
تهاني سعد حمود احلربي 87.45  
ثنا محمد خلف الفضلي 89.17  
جود فيصل فاضل العجمي 96.05  
حسينه حسن محمد املري 92.56  
حال متعب ونيس الرشيدي 87.6  
حور أحمد علي العيبان 90.58  
حور حسن دهيس املطيري 92.66  
خلود فهيد عجب الدوسري 90.44  
دارين سعود محمد امليع 96.24  
دانة خالد شريد املطيري 93.5  
دانة خالد عوض املطيري 93.48  
دانة علي مبارك العازمي 95.32  
دانة محمد عويد العازمي 94.06  
دانة مصلح مذكر العجمي 87.52  
دالل جابر حمد املري 83.48  
دالل حمد ناصر اجلاهلى 86.84  
دميا فهد نزال العازمي 92.06  
دميا محمد برجس الدوسري 91.85  
دميا مشعل سعد العازمي 97.47  
دميه تركي ناصر ابو شلفه 94.98  
رتاج علي ناصر العازمي 96.53  
رتاج فهد سالم العازمي 87.99  
رتاج مبارك صلبوخ سحلول 93.76  
رتاج ناصر محمد الهاجري 91.16  
رزان خالد دهيسان اللميع 90.54  
رغد فاضل عوض العازمي 95.19  
رغد هايف حسن الدوسري 88.68  
روان عايد مدعج الشالحي 88.53  
روان نواف علي العازمي 90.64  
ريان فهد سعد احملجان 86.83  
ريان مشعل حمود اللميع 93.68  
رمي حامد مهدي العنزي 86.45  
رمي سعد عايش الرشيدي 95.69  
رمي عبدالعزيز محمود الدوسري 94.87  
رمي محمد هديب املطيري 86.4  
رمي مشعل نحيطر النويعم 91.04  
رمي ملفي مقذل العازمي 91.6  
رميا صالح فالح ماضي 86.37  
رميا فهد نزال العازمي 91.29  
رمياس جالل سند الرشيدي 89.06  
ريهام سالم علي العازمي 93.16  
زينب محمد مزعل الهندال 94.45  
سارة أحمد فالح العازمي 92.89  
سارة بدر عبيد امليع 91.07  
سارة خليفة فالح العازمي 94.34  
سارة راشد مجبل سبيل العازمي 89.54  
سارة راشد وحير الهاجري 97.23  
سارة عبدالعزيز مرزوق الدماج العازمي   

84.39
ســارة عبداهلل فليح الصواغ العازمي   

94.58
سارة مساعد فالح العميره 87.61  
سارة ناصر فهد العازمي 83.63  
سارة ناصر مفرج الدوسري 94.11  
سجى نايف ندا النومس 79.76  
سلمى عادل سعد اللميع 92.1  
سلمى محمد مطلق العازمي 87.33  
شدن حمد مطر العنزي 86  
شذى نواف صياح رمال 81.75  
شهد حسن محمود كمال 91.15  
شهد عايش حمدان العازمي 86.05  
شهد ماضي عبداهلل الهاجري 92.7  
شهد محمد ذياب الفضلي 85.09  
شهد نايف علي الرشيدي 93.65  
شوق خالد مرزوق الهيلع العازمي 93.14  
شوق محمد فالح العازمي 93.42  
شوق مشعل محمد القحطاني 96.67  
شيخة خالد ظاهر العازمي 92.22  
شــيخة صالح صلفيج غنام الشمري   

97.22
شيخة فيصل علي بطي 92.26  
ضحى فالح مبارك العازمي 96.6  
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ضحى مروى صالح العازمي 89.28  
طيف عوض محمد العازمي 88.76  
عائشة يوسف نامى النامى 87.61  
عبير علي عبدالهادي املضحى 91.66  
عبير مفلح زامل العتيبي 91.57  
غادة إبراهيم غامن الرشيدي 90.18  
غالية مطلق شبيب العازمي 87.14  
غدير سالم سعد العازمي 91.13  
غدير فهيد علي الرشيدي 88.34  
غال خالد هادي صنيتان هادي 87.08  
غال مزيد سعران املطيري 93.92  
غنيمة عبداهلل ماجد خنفوس 82.34  
فاطمة بدر سعد العجمي 75.04  
فاطمة سامي نافع احلباج العازمي 91.84  
فاطمة سعد هادي العجمي 89.73  
فاطمة علي عبداهلل النامي 95.6  
فاطمة ناصر عبدالرحمن العازمي 94.22  
فرح حاضر مفرح السبيعي 88.74  
فرح خالد فليح العازمي 92.12  
فرح خليف الصحني 89.56  
فرح فهد فالح العازمي 93.91  
فوز حمد مبارك العتيبي 96.29  
في ناصر مناور املطيري 92.68  
لطيفة محمد حسن العجمي 95.6  
لورا حمد حزمان امليع 92.71  
لولوة فايز سالم امليع 95.21  
لولوة خالد اخزمي الفضلي 93.95  
لينا معيض نايف العتيبي 91.06  
مرام راشد مبارك العازمي 86.77  
مرمي عامر محمد العجمي 93.28  
مضاوي مناحي محمد القحطاني 96.21  
منى أحمد مبارك العقاب 90.82  
مها بدر سالم العازمي 88.82  
موضي راشد فهيد الهاجري 95.13  
جنود مبارك سالم الرشيدي 86.44  
منارق أنور فهيد الشمري 98.23  
نوال بجاد ناحى املطيري 93.56  
نور أحمد عبدالرحمن العتيبي 91.51  
نورا صالح فالح العازمي 96.65  
نورة هادي محمد القحطاني 84.74  
نورة بدر حمد الهاجري 89.14  
نورة حطاب محمد العجمي 90.76  
نورة حمد مبارك الدماج العازمي 95.64  
نورة حميد نصار العازمي 91.63  
نورة عبدالعزيز ساير الظفيري 89.31  
نورة فهد مبارك العجمي 89.8  
نورة محمد شويرب العجمي 92.71  
نورة محمد مبارك العازمي 95.37  
نوف حزام علي امليع 92.86  
نوف رداس عبداهلل املطيري 79.35  
نوير أحمد حزام امليع 94.46  
هاجر حامد مطلق العازمي 94.87  
هاجر خالد طالع املطيري 78.44  
هدى صالح حمود الشمري 91.86  
هديل عبيد عبداهلل العازمي 91.8  
هنادي أحمد سعد العازمي 92.69  
هيا جابر مبارك راعى الفحماء 89.64  
وحش ماجد موسى املطيري 94.3  
وضحاء نواف عبيد سفير 92.69  
وضحة فهيد عجب الدوسري 89.05  

لبيد بن الربيعة الثانوية للبنني 

أحمد تركي عبداهلل النويهض الرشيدي   
74.54

أحمد عبداهلل عباس العتيبي 72.95  
أحمد محمد خالد الرشيدي 86.73  
أيوب أحمد عبدالواحد الفيلكاوي 70.13  
احلسن علي ذريان العنزي 79.38  
بدر جاسم عايض احلربي 74.25  
بدر سند محمد الصعيد 74.04  
بندر متعب هالل املطيري 72.76  
بندر مطلق عيد املطيري 74.19  
تركي ذياب خالد الديحاني 83.62  
جاسر جالل هادي العنزي 73.99  
حسني وليد حسني سند 64.92  
حمد خالد صالح البذال 73.91  
حمود أحمد محمد املطيري 76.61  
حمود فايز حمد الرشيدي 76.44  
حمود نصار حمود املطيري 85.02  
خالد سعود خالد املطيري 65.73  
خالد صالح راشد ذيب الهاجري 74.06  
خالد محسن محمد الزعبي 72.54  
راشد عزام فرج السعيدي 89.64  
راكان نايف إبراهيم الشمري 79.77  
زبار نايف زبار متعب اجلميلي 82.59  
زيد غامن محمد املطيري 75.65  
سالم فالح سويد الرشيدي 79.18  
سالم مشعل مسعد املطيري 72.04  
سعد فهد فرج املطيري 75.48  
سعود بدر سعود املطيري 77.11  
سعود خالد أحمد بوجروه 70.68  
سعود فيصل جعدان العتيبي 73.14  
سعود محمد مطلق املطيري 66.99  
سعيد صالح سعيد الصواغ 80.41  
سلطان محمد قمر الشمري 85.63  
سلمان خالد راشد الفقعان 72.7  
صالح محمد صالح العدواني 69.1  
صقر جنيب بدر الوهيب 77.82  
صالح عبداهلل الطرقي الرشيدي 87.24  
طالل نواف عبداهلل احلربي 76.77  
عبدالرحمن سعد نافع العدواني 75.92  
عبدالرحمن نواف طلق العدواني 88.85  
عبداللطيف بدر مبارك البيدان 70.77  
عبداهلل جراح عبداهلل املطيري 75.4  
عبداهلل عبدالعزيز علي الكندري 73.89  
عبداهلل غازي عجاج العتيبي 87.86  
عبدالوهــاب    إبراهيــم  عبدالوهــاب 

الدوسري 65.63
عبدالرحمن فرحان عبدالرحمن الديحاني   

77.13
عبدالعزيز خليفة ياسني الشمري 70.17  
عبدالعزيز محمد عيد البراك الرشيدي   

76.79
عبداهلل بدر تركي العتيبي 76.6  
عبداهلل غامن محمد املطيري 82.45  
عبداهلل ناصر صالح العويد 90.74  
عبدالهادي محمد إبراهيم العجمي 77.52  
عبيد فارس عبداهلل الرشيدي 84.27  
علي اسماعيل خليل عباس 84.87  
علي خليل إبراهيم خسروه 94.15  
علي عثمان فارس جفني 77.76  
علي محمد عبدالرحمن الكوس 79.56  
عمر رائد محمد الشايجي 74.99  
عمر سعد محمد املطيري 92.53  
عمر فالح غازي احلربي 75.79  
عيسى هاشم السيد محمد السيد 73.52  
غامن رياض علي البناو 87.84  
فارس محمد صالح املطيري 68.56  
فايز عقاب مطلق املطيري 84.22  
فهد خير اهلل مروى مصلح 84.01  
فهد عيد ناصر املطيري 72.26  
فواز خالد شريدة الشريدة 66.8  
فيصل صالح حمد الهاملى 77.13  
فيصل علي فهد السويجي 86.38  
مبارك خالد مجزع الشمري 69.03  
مبارك علي سلطان اخلصيوي 85.64  

محمد بدر ناصر البراك الرشيدي 77.98  
محمد صالح جحيل اخلالدي 89.1  
محمد عبداهلل سعد الرشيدي 71.4  
محمد عصام محمد الفيلكاوي 86.65  
محمد علي راشد العنزي 71.13  
محمد يوسف محمد الغضورى 78.97  
مساعد فهد خلف املطيري 82.86  
مشاري حسني عبداهلل الرشيدي 81.96  
مشاري فيصل بطي اخلالدي 73.16  
مشعل عبداهلل عيد العتيبي 81.61  
مشعل متعب هالل املطيري 74.52  
نافع فهد نافع الرشيدي 75.2  
نايف فالح خالد املطيري 70.26  
وليد طالل عيد الهبله 70.16  
يوسف حسن عبداهلل الرشيدي 86.31  
يوسف حسني علي العيسى 69.76  
يوسف علي يوسف العبدالرزاق 82.75  
يوسف معيبد دابس الرشيدي 71.09  

لطيفة الشمالي الثانوية للبنات 

أحالم محمد ظاهر الشمري 77.28  
أرياف عبدالعزيز محمد العجمي 83.98  
أسماء عبداهلل مطلق هندي 70.95  
أسيل عماد أحمد العميري 84.52  
آالء اعبيد حمدان الهاملي 95.9  
آالء محمد عبدالرضا احلداد 89.67  
آالء وائل علي القالف 81.77  
أمل أحمد طلق العازمي 76.01  
ابتسام طالل سعد العنزي 73.67  
أسماء عباس مقبل صلبي املطيري 88.33  
أسماء علي عبداهلل املطيري 73.06  
الريان أحمد محمد عبدالرسول الكوهجي   

79.3
بتول صالح حمد عامر 88.62  
بسمه خالد عبداهلل الهاجري 84.17  
بشاير مشعل حمد املشيطي 78.49  
جنان جالل أحمد الصفار 82.39  
حنني عبداملنعم أحمد الفزيع 79.87  
حوراء حسن علي مشاري 91.36  
خلود مبارك فالح العازمي 92.6  
خوله محمد خضير صباح 93.72  
دانة محمد حميد العنزي 81.79  
دانة محمود إبراهيم محمد 77.6  
دميه نايف فهد العازمي 93.06  
رتاج سالم عناد العنزي 84.25  
رتاج غازي حبيب الشمري 83.6  
رتاج محمد بردى العازمي 84.79  
رغد خالد جاسم العطار 84.87  
رقى مطلق محزم العازمي 90.16  
رهف جالل عبيد العنزي 84.65  
روان محمد صبيح الشمري 83.5  
ريان حسني علي التناك 85.24  
رمياس خالد حمد املطيري 82.37  
سارة أحمد بردى العازمي 83.49  
سارة جابر غامن احلسيني 81.3  
سارة حمود حمدان العلثات 85.9  
سارة راشد جمعان سلمان 71.34  
سارة مبارك جزاع الهرشاني 76.31  
سارة محمد عبداخلضر تونيه 79.44  
سعاد محمد محمد املطيري 85.03  
ســكينه عبداخلالــق روضــان غدنان   

الشمري 72.65
شهد جالل عبيد العنزي 79.03  
شوق خالد أحمد علي أحمد 76.92  
شوق طالل صغير الفضلي 79.78  
شيخة فايز محمد العنزي 83.73  
شيخة محمد شهاب احلمادي 81.56  
صبا محمد جاسم الشمري 71.88  
ضي خالد عبداللطيف الضفيري 89.5  
عائشة سالمة عبداهلل العنزي 69.38  
عائشة هويدي نهار املطيري 89.92  
عالية رسام عوض الرشيدي 89.84  
عنود حامد محمد الشمري 83.7  
غالية جابر عبدالكرمي احلصم الرشيدي   

85.15
غدير محمد جاسم العنزي 90.89  
غزالن فهد عبداهلل القالف 69.54  
غال سليمان داود الشمري 88.03  
غال فهد عويد العنزي 90.92  
غيداء اعبيد حمدان الهاملي 96.87  
فاطمة أحمد محمد عبداهلل 84.94  
فاطمة عبدالعزيز عباس الدريع 95.79  
فجر حسني عبداهلل اخلالدي 81.24  
فجر سعد جابر اخلالدي 75.1  
فوز سلطان محسن املطيري 73.75  
لولوة حسني عبدالعزيز املتروك 77.81  
لولوة سعد رشم الشمري 90.14  
ليلى عبداهلل ظاهر الفضلي 67.28  
ليلى علي أحمد اخلباز 81.48  
مرمي رفاعي فهيد املطيري 90.05  
مرمي علي خليف العنزي 83.21  
مرمي نواف حسن أحمد 79.28  
منار فيصل حمد العنزي 70.44  
منار مبارك خلف السعيدي 70.47  
مناير فهد عبداهلل القالف 65.03  
مها إبراهيم عطية الفدغم الفضلي 96.98  
مي محسن راشد املطيري 85.25  
مي مشعل شاكر الشريفي 71.88  
نورا مشــعل ضافي النجــدي العنزي   

93.97
نورة ممدوح الفي النجدي العنزي 83.91  
نورة أحمد معال الرشيدي 88.44  
نورة علي مزيد الرويعى 77.53  
نوف سعود محمد املطيري 90.18  
هديل عيسى علي سلطان 72.27  
هنا سعد عبداهلل الظفيري 91.69  
وجدان كمال سعود الضفيري 88.36  
وجدان يوسف علي املطيري 87.37  
وصايف حامد بردى العازمي 75.34  

لطيفة عبدالرحمن الفارس الثانوية للبنات 

أفنان طالل محمد العتيبي 93.38  
اروى بدر راشد العازمي 78.79  
اسيل محمد راشد الهاجري 82.23  
اجلازي فالح فالح املطيري 80.59  
اجلورى خالد مصلح املطيري 80.2  
ألطاف بندر إبراهيم العتيبي 88.64  
العنود فايز خلف العتيبي 86.9  
الهنوف أحمد راشد الدماك 76.96  
بدرية مبارك سرحان العتيبي 73.82  
بدور خالد فريح الرشيدي 80.82  
بيبي علي حسني محمد حسني 80.9  
جواهر أحمد مهنا اخلالدي 93.49  
جوري أحمد فراج الدوسري 81.2  
حصة سالم محمد العتيبي 75.8  
حال محمد سعد العازمي 90.59  
حنان رجا ناصر الهاجري 94.61  
خلود خالد راشد السعيد الرشيد 90.91  
رتاج مشعل براك الدوسري 88.35  
رزان حمد فالح الهاجري 87.02  
روان أحمد سويد اجلويسري 86.31  
روان محمد عبداهلل الشمالي العازمي   

86.88
ريان ناصر مشعان الهاجري 83.23  
رمي خالد غازي العتيبي 96.13  

رمي سعد محمد الدوسري 89.86  
سارة بدر سالم الهاجري 95.79  
سارة حمدان شهاب اخلالدي 72.19  
سارة خالد غنيم أبو عنيج 73.69  
سارة صادق شريف جوده 85  
سارة عبداهلل حمد الهاجري 77.49  
سارة فارس عبدالكرمي العتيبي 64.59  
سارة فالح غامن السبيعي 76.64  
شعاع فيصل بشير العتيبي 88.77  
شقحا راشد ناصر الهاجري 87.26  
شهد عايد خلف العتيبي 88.23  
شهد فهد محمد العازمي 84.19  
شيخة محمد راشد الهاجري 88.77  
طفلة همالن حضيري الهمالن 94.3  
طيف بندر إبراهيم العتيبي 92.17  
طيف ذعار براك العتيبي 88.08  
طيف محمد سعد البدي 91.21  
غزالن محمد ناصر الهاجري 95.71  
غيداء فراج برجس الدوسري 82.63  
فاطمة أحمد خلف العتيبي 91.96  
فاطمة حمد زيد راكب 93.82  
فاطمة سعد جمعة الرحيم 97.59  
فاطمة فهد هجاج العازمي 90.36  
فاطمة محمد سعيد العازمي 78.75  
فاطمة مشعل اسباع الدبوس 79.17  
فرات عبداهلل فالح العازمي 85.69  
فرح نادر راشد اخلشم 78.91  
فوز يوسف اسماعيل اخلالدي 79.48  
لطيفة خالد مطلق العنزي 81.07  
لطيفة ناصر سحلى العتيبي 89.27  
مراحب علي ضيدان العتيبي 66.97  
مرمي أحمد دهرى اجلريد 87.41  
مرمي بدر سعيد العتيبي 84.4  
مرمي سلطان صالح العنزي 80.07  
مرمي صالح باروك العتيبي 95.83  
مرمي نايف خالد العدواني 65.71  
منال محمد خالد ضبيان املطيري 77.38  
منيرة خالد ناصر الهاجري 92.01  
منيرة محمد شليقم الهاجري 95.85  
مها شايع راشد الهاجري 96.64  
مها مسعود محمد الهاجري 71.39  
جنود فهد عبداهلل العازمي 88.87  
نورا مشاري مبارك العازمي 94.18  
نورة بدر سعد سالم 95.22  
نورة حمود سالم القريشى 87.48  
نورة راشد علي احلجيالن 82.01  
نورة عبدالعزيز أحمد الهبدان 76.33  
نورة عمر منقاش الهاجري 91.51  
نورة عوض مهدي العجمي 93.34  
نورة مبارك راشد السمحانى 79.34  
نورة مبارك عايض الهاجري 75.98  
هاجر محمد علي الهاجري 80.05  
هناء مبارك ضاحي العجاجي الفضلي 83  
ورود أحمد صالح الدين الشمري 80.1  
وضحة خليفة ماضي القعود 84.79  

ليلى الغفارية الثانوية للبنات 

أبيار جاسم عباس ذياب 71.73  
أجوان محمد أحمد محمد 79.64  
أسيل رائد عبداهلل ناصر 72.4  
أسيل مشاري أحمد املرشود 85.96  
أسيل مناحي محمد العجمي 93.97  
أسيل مهدي عوض العازمي 95.83  
آصال مشعل راكان املكراد 85.72  
أفراح فرحان قبيل العنزي 76.83  
آالء خالد محمد القطان 84.33  
آالء عبداهلل راشد العجمي 72.7  
أمل إبراهيم محمد العنزي 74.97  
آمنة محمد حمد مفرح 82.82  
أمواج مهدي طامي العجمي 92.16  
أميرة همالن محمد سعد 88.28  
آيه طارق جميل املري 77.89  
البندري حسني محمد العجمي 90.83  
اجلازي ناصر سالم الهاجري 68.4  
الدانة أحمد غنام العنزي 86.05  
إميان منصور فالح العازمي 83.52  
بدرية بدر حمد العدواني 75.49  
بشاير سعد فرحان العازمي 89.87  
بشاير ناصر عبداهلل العازمي 87.28  
بيبي سالم عبداللطيف املسباح 88.93  
جنان صافى محمد العنزي 84.1  
جنان عبداهلل مبارك الصانع 66.34  
جواهر محمد سعود العجمي 75.49  
جود حمد عبداهلل اخلضير 93.85  
جورى حمد عبداهلل اخلضير 91  
حصة مبارك عبداهلل الصقار 95.91  
حنان سعود احلميدي العتيبي 70.75  
دانة برزان براك العازمي 85.39  
دانة صالح داود الرشيدان 73.52  
دانة عبداهلل حسني اجلعفر 73.07  
دانة هشام يوسف الزيد 86.43  
دالل فراج كروز العجمي 74.3  
دميا فالح شوميي العجمي 69.83  
دميه خالد عزيران احلجيالن 94.61  
دميه راشد حمد الدوسري 86.68  
دميه علي شليويح العازمي 64.82  
دميه مساعد جابر العتيبي 88.42  
رتاج عباس يعقوب الشاهني 78.5  
رتاج فواز فيصل الفيصل 88.08  
رتاج مبارك ناصر الهاجري 97.28  
رغد حمزة عباس البلوشي 71.31  
رهف ناصر عبداهلل العنزي 85.81  
روان فهد مرداس الدوسري 70.22  
روان فيصل نايف عشيان 87.53  
روان محمد حمود العجمي 85.62  
زهراء حمود محمد الفضلي 70.98  
زينب عبداملجيد رجب حسن 72.33  
سارة ارشيد هاجد املطيري 91.22  
سارة محمد بركة السبيعي 77.96  
سارة ناصر محمد الهاجري 83.89  
شهد حسني محمد درويش 69.53  
شهد عبيد سالم فهد 82.22  
شــوق علي صباح حســني العصفور   

78.32
شوق نواف سعد العازمي 75.05  
شيخة محمد حسن العجمي 77.28  
شيخة محمد فالح الهاجري 81.15  
شيخة مشاري محمد الصريعي 83.28  
شيماء علي راجح العجمي 64.05  
صيتة مشعل محمد العجمي 79.57  
ضحى حميد فالح العازمي 74.78  
عزه علي محسن عودة 64.6  
عيدة راسم عبدالهادي العجمي 91.67  
فاطمة الزهراء حســني محمد درويش   

65.84
فاطمة الزهراء فاضل هاشم محمد 97.22  
فاطمة خالد عودة الفضلي 85  
فاطمة سالم فهيد احليمر 98.1  
فاطمة عبداحلكيم نايف العتيبي 71  
فاطمة علي شاكر كمال 90.5  
فاطمة عيسى عبداهلل الناصر 97  
فاطمة محمد فالح الصواغ 67.02  
فجر محمد سعود العقيل 67.63  
فجر مرزوق عايد العازمي 87.65  
في مطلق فالح العازمي 88.75  
كوثر حسني عبدالرسول احلسن 67.52  

جلني بدر عبداهلل حسني 69.78  
لطيفة هادي مفلح العازمي 63.91  
مرمي صالح محمد العميري 76.42  
منار سعود محمد العجمي 79.03  
منار ناصر مبارك العازمي 87.81  
منال عبداجلليل محمد التميمي 80.77  
منيرة سلطان عبداللطيف النهام 71.58  
موضي عبداهلل محمد العجمي 90.12  
موضي محمد علي العجمي 73.78  
جنالء حمد حسني املري 84.19  
نواش أحمد ضيدان الوقيت 82.12  
نور بدر مناحي الفزير 86.34  
نور خالد منصور البصارة 85.96  
نور خالد نوري محمد 82.12  
نور فالح صويان العازمي 90.95  
نورا هادي علي الزوير 85.65  
نورة بداح كروز العجمي 73.04  
نورة جراح راكان املكراد 85.96  
نورة فهد غنام الصويلح 73.74  
هاجر مبارك فهد العازمي 76.73  
هويا سعد سالم العازمي 83.52  

مارية القبطية الثانوية للبنات 

أبرار وليد جواد اجلزاف 90.53  
أبيار علي قاسم جعفر قاسم 89.97  
أروى يوسف علي املال 79.49  
أصيله فهد محمد ابااخليل 75.07  
أفنان عادل صالح الرهيمانى 88.04  
آالء أحمد علي البدر 71.22  
آالء صالح عبداهلل الشايجي 66.7  
آالء فهد يوسف البالول 85.62  
أمينة عبداللطيف جاسم الهالل 72.28  
أوراد جالل مبارك الضاعن 66.31  
أوضاح جمال إبراهيم الطراروه 85.03  
اجلوري فواز مرزوق األحمد 84.83  
الدانة عادل يعقوب املضاحكه 66.62  
الريان أحمد سالم بوعلوا 75.74  
الريان وليد عبدالقادر الهندي 79.5  
ايالف عبداهلل مختار حسني 83.94  
ايه عادل حسني فحص 87.67  
بدور عثمان سالم العبدالهادي 80.69  
جمانة خالد علي القالف 81.73  
جنى غازي داود اخلالدي 95.47  
جنى يوسف خالد بوغيث 90.73  
جود فهد سعد العتيبي 82  
حصة علي حسني املسباح 88.62  
حصة يوسف محمد الفرحان 88.36  
حنني عبدالرحمن أحمد العمهوج 90.47  
حنني عماد عبداهلل الزيد 82.01  
حور عبدالرحمن دعيج مزيعل 76.29  
حــوراء عبداهلل حســني عوض محمد   

85.14
خولة محمد ميرزا صالح عبداهلل 94.81  
داليا أحمد علي الزعابى 87.86  
دانة فواز عبدالرزاق محمد 79.85  
دانة مشعل فهد حمود 87.23  
دالل خالد سامي رجب 90.33  
دالل عصام محمد احلشاش 69.98  
راويه بدر خزعل جحيل 80.7  
رتاج بدر ناصر حجي حسن 89.33  
رتاج جاسم محمود القالف 70.05  
رتاج فهد محمد مفتاح 81.38  
رتاج مشاري علي اجلسمى 82.38  
رغد حمد إبراهيم احلداد 85.25  
رغد حمد جاسم العبدالهادي 96.14  
رغد فهد بدر الضاعن 82.87  
رغد يوسف محمد الشعيبى 76.65  
روان جاسم محمد الشايجى 78.67  
روان جاسم محمد كندري 78.82  
روان عبداهلل أحمد الهزاع 88.83  
روان فؤاد صالح ملك 85.86  
روان محمد إبراهيم الرباح 84.44  
ريان بدر ناصر رقدان 73.78  
رمي سالم عبداهلل العجمي 85.77  
رمي عادل شاكر بهبهاني 85.74  
رمي نواف علي الربيع 90.27  
رمي يعقوب يوسف الهولى 74.45  
زينب طالل اسماعيل البناي 90.27  
زينب عبدالوهاب بدر الفيلكاوي 83.29  
زينب عبداللطيف سيد دعير شرهان   

84.16
سارة رضا حسن البلوشي 71.38  
سارة سعود عبدالعزيز احلربي 88.45  
ســارة عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز   

94.67
سارة عبداللطيف أحمد الفيلكاوي 88.92  
سارة فهد دعيج الفهد 95.59  
سماء حسني علي القطان 72.13  
شهد أحمد عبداهلل النجار 72.93  
شهد عمر سعيد بوعركي 86.67  
شهد مشعل عبداهلل مزيعل 85.09  
شيخة أنور عبدالسالم الهزاع 78.45  
شيخة صالح عبداهلل صالح 82.62  
شيخة صالح دعيج نهابه حمادة 84.36  
شيخة عدنان عبداحلميد النجار 74.3  
شيخة فيصل عبداهلل العسيرى 77.85  
شيخة موسى محمد اجلمعة 88.72  
شيخة نواف عبداهلل البليهيس 81.83  
صبيحه جاســر عبداحلميد اجلاســر   

90.54
طيبة عبدالعزيز علي النجار 91.97  
عائشة وليد خالد املطوع 73.74  
عالية عبداهلل مجاهد املطيري 85.22  
عذوب مطلق ناصر اجليعان 85.92  
غالية أحمد جهيم املطيري 79.06  
غالية بدر يونس مظفر 70.87  
غالية عبداهلل مجاهد املطيري 85.99  
غالية عبداهلل محمد القعود 90.29  
غزالن عبداهلل محمد العنبرى 75.21  
غال عبدالغفار إبراهيم اللهو 89.75  
غال منير قصاب السبيعي 93.67  
غنى خالد عبداهلل الصالل 91.72  
فاطمة أحمد علي اخلياط 91.08  
فاطمة أسامة عبداهلل الرحماني 89.3  
فاطمة أنور علي حيدر 89.71  
فاطمة سعود غلوم الكندري 88.76  
فاطمة عبداهلل جابر املطيري 64.56  
فاطمــة عبدالرضا عبــاس أمير غلوم   

86.09
فاطمة فراس علي كرتش 87.3  
فاطمة فوزي يوسف الشطي 75.79  
فجر حمود سعود النومس 82.13  
قمر باسم سليمان احلداد 72.8  
لطيفة صباح أحمد الكندري 74.46  
لورا براك عبداحملسن البصيري 81.6  
لولوة دعيج خليفة جمعة 94.76  
لولوة رائد صالح الشطي 93.06  
لولوة مساعد سرور محمد 77.2  
مرمي أحمد عبداهلل املبايعى 83.28  
مرمي امني خيراهلل الشريفي 93.78  
مرمي جابر عبدالوهاب العيدان 75.18  
مرمي خالد إبراهيم حذيفه 88.75  
مرمي خالد حسني اخلرس 81.05  
مرمي طالب علي طالب 70.23  
مرمي عدنان راضي الرشيدي 83.75  
مرمي ناصر مبارك املضاحكه 80.03  

مالك عبداهلل مالك املالك 72.71  
منار صالح حسني البلوشي 72.33  
منار عيسى علي حسن 88.24  
مناير ناصر صقر بوسعدة 82.66  
منوه علي خالد سليمان 69.58  
منيرة مشعل يعقوب البعيجان 88.33  
مها خالد محمد الثويني 74.09  
موضي باسل شريدة العدواني 82.35  
نرجس إبراهيم منصور املنصور 86.1  
نور أحمد عبدالرزاق عبدالعزيز املليفي   

93.91
نور عادل أحمد الصايغ 71.4  
نورة جالل عبدالعزيز الهدلق 88.46  
نورة فيصل فهد العتيبي 93.92  
وسمية عادل عبدالعزيز السنان 70.39  
وسن نزال فارس العنزي 81.19  
وضحى علي مطلق اخلالدي 84.95  
ياقوتة محمد مؤيد القريني 87.07  

محمد النشمي الثانوية للبنني 

إبراهيم بدر سعيد احلربي 87.56  
إبراهيم صالح مجبل العازمي 89.07  
بدر عبداهلل هجاج العجمي 91.17  
بدر يوسف خالد العازمي 92.92  
بندر سعد فالح الفضلي 90.01  
تركي فيصل محمد الزعبي 84.42  
حارث عمر محمد أحمد 93.97  
حمد منتصر عبدالرزاق املوالنى 92.24  
خالد مبارك فالح العازمي 90.75  
راشد فهيد محمد الهاجري 86.63  
راكان سلطان راكان املكراد 92.09  
راكان ناصر علي العجمي 90.4  
سعد فهد ناصر العجمي 92.36  
سعود خلف سعود العازمي 93.55  
سعود فارس عبداهلل الشمري 90.84  
سعود محمد شافي العجمي 85.14  
سعود نبيل هاشم العيدان 89.51  
سلمان مبارك عبداهلل السهلي 94.23  
طالل طارق سلطان املرزوق 88.34  
عبدالرحمن عواد صباح غليون 91.5  
عبداهلل محمد محسن املطيري 83.39  
عبداهلل منصور سالم العازمي 88.73  
علي خالد محمد املهنا 89.84  
علي محمد عبدالهادي العازمي 92.98  
عمر إبراهيم نونان الرشيدي 90.22  
عمر علي سعد الهاجري 86.6  
عيد نواف عيد الغريب 90.19  
فارس فيصل فيحان العتيبي 89.17  
فالح صالح فالح العازمي 92.18  
فراج خالد سند الشمري 87.24  
فهد سعد نامس اخللف احلسني 89.66  
فيصل ضيدان منيف عبدالرحمن 94.97  
مبارك حمد ناصر العجمي 96.52  
مبارك محمد منصور الهاجري 89.24  
محمد خالد محمد العجمي 90.77  
محمد طالل عطية براك 95.78  
محمد منصور علي العجمي 88.81  
محمد يحيى محمد سلطان بن سلطان   

84.33
ناصر بدر عبداهلل نعمة 94.9  
ناصر محمد عجمان العجمي 92.2  
هذال حمد فراج السهلي 90.88  
يعقوب طالل يعقوب محمد 90.5  
يوسف هاني حسني جاسر مانع 90.39  

محمد عبداهلل املهيني الثانوية للبنني 

أحمد سعيد بالل سليمان 77.69  
أحمد ممدوح عليوى عويد 83.71  
أحمد ناصر محمد العتيبي 74.91  
أحمد نايف محمد احلميلى 78.59  
أسامة إبراهيم عزيز العنزي 73.49  
أسامة حمود مطلق عبداهلل 82.17  
أسامة زيد عساف الظفيري 85.13  
الوليد طالل ضافى النجدي 80.27  
باسل محمد مشلح الشمري 81.59  
بدر عبداهلل عفاس العجمي 80.83  
بدر علي ناصر القحطاني 83.48  
بندر ثامر بندر العنزي 79.62  
تركي مبارك حجاب العنزي 83.88  
تركي مشهور محمد العنزي 86.74  
ثامر مطلق ثامر الشمري 84.61  
جاسم أحمد محمد العنزي 76.58  
حمد زياد عبدالرزاق اخلضر 79.94  
حمد فهد مرزوق العازمي 83.62  
حمود أحمد مهوس السعيدي 87.24  
حمود حاكم محمد معلج 87.92  
خالد أحمد ركاد العنزي 83.63  
خالد ثامر ناصر املطيري 87.7  
سالم فهد حربي محمد 85.77  
سعد فالح خالد الهاملي 81.75  
سعد محمد سعود اخلالدي 75.62  
سعود عقيل رحيل الشمري 73.49  
سعود محمد سعود السعيدي 78.06  
سلطان محمد عايض العتيبي 84.54  
سلمان عبدالعزيز صالح العتيبي 75.93  
صالح خالد محمد اخلزى 92.35  
صالح مضحى سعود العنزي 74.97  
صالح مطلق صالح اجلروان 75.88  
عبدالرحمن سعد عبداهلل العبداهلل 91.41  
عبدالرحمن فهد خالد السعيدي 86.69  
عبدالعزيز وليد أحمد املسيليم 68.3  
عبداهلل حبيني فهاد املطيري 88.29  
عبداهلل سامي منصور العدوان 76.65  
عبدالرحمن أحمد فرحان شاهر 73.1  
عبدالرحمن عبداهلل مانع العجمي 72.45  
عبدالرحمن يوسف حامد املطيري 89.33  
عبدالعزيز فيصل جابر سهر 77.25  
عبداهلل خالد سعد اخلالدي 88.24  
عبداهلل علي محمد العنزي 87.69  
عبداهلل نايف غنام العنزي 90.61  
عثمان نهار محمد املطرفى 86.5  
عمر شجاع عبداهلل احلربي 84.34  
عمر مشبب عبيد العتيبي 83.38  
عمر نيف حمد العنزي 85.85  
عوض صقر عوض املطيري 76  
فهد طالل فاخر صالح 89.28  
فهد مساعد نشمي جاعد العنزي 87.72  
فيصل خالد فالح احلربي 82.25  
فيصل نواف راشد العازمي 79.63  
ماجد سماح شداد الرشيدي 78.15  
محمد راضي محمد العنزي 74.69  
محمد سعود عشوي الظفيري 81.07  
محمد عايد عبدالرحمن املطيري 83.7  
محمد عمار أحمد العبدالرزاق 73.19  
محمد عيد فالح الشريف املطيري 75.72  
محمد يوسف عبداهلل العنزي 82.67  
مساعد امان ماجد سعيد 74.08  
مشعل عبدالكرمي صنت احلربي 79.75  
مشعل عبدالرحمن سندان املطيري 71.89  
معاذ عبدالعزيز عايد العتيبي 75.51  
معاذ علي ضحوي الظفيري 78.89  
منيف سالم علي املري 80.85  
نايف إبراهيم زريف الرشيدي 81.19  
يوسف عمار أحمد العبدالرزاق 70.91  

محمد محمود جنم الثانوية للبنني 

أحمد محمد حامد الرشيدي 74.01  
أسامة أحمد عبدالرحمن نصار 81.8  
بدر أحمد عبدالرحمن العوضي 79.54  
حمد صالح مهدي العنزي 86.75  
حمود محمد ضاحي الهاجري 79.73  
رفاعي محمد فراج املطيري 78.87  
زيد خلف حمود اخلالدي 87.89  
سعد جابر سعد املطيري 84.1  
سلطان فواز محمد املطيري 87.3  
سلمان حمود سلمان الرشيدي 88.82  
سلمان عبدالعزيز عايد العنزي 87.43  
سمير حسام سمير الرشيدي 83.75  
عبدالرحمن عالء عايد الرشيدي 94.55  
عبدالرحمن فواز محمد الشمري 84.28  
عبدالرحمن محمد حامد العنزي 93.55  
عبدالرحمن مشعل صالح العنزي 82.45  
عبدالكرمي أحمد مفرح الفريح 88.16  
عبداهلل زهيميل عويض الشالحي 80.75  
عبداهلل طالل سرور العامر 78.86  
عبداهلل مفرح عبداهلل الرشيدي 75.13  
عبدالوهاب هالل فرحان 82.51  
عبدالرحمن علي عبداهلل القطامي 92.07  
عبدالرحيم وليد مبارك الفالح 75.05  
عبدالعزيز حمود فهد املطيري 76.69  
عبدالعزيز فهد مهدي العنزي 94.31  
عبدالعزيز نايف محمد املطيري 94.26  
عبداهلل ردينى سعود الطواله الشمري   

86.08
عبداهلل سالم عجاج العنزي 88.93  
عبداهلل محمد مرضى الشمري 92  
علي أحمد جدال الكنكوني 81.01  
علي أحمد علي الهاجري 88.4  
علي خالد داود سليمان السراج 83.6  
علي صادق حسني الشويكر 74.9  
علي طالل محمد بوربيع 89.91  
علي عبداهلل علي العتيبي 89.19  
علي عبداهلل ناصر البلوشي 87.43  
علي فالح غريب العنزي 85.89  
عمر مطشر حسن مطر 67.88  
عمر موسى مفرح الهاجري 80.9  
عياد راشد عياد مناور 86.2  
عيسى علي يحيى التميمي 82.37  
فالح حامد حسني فهد 67.24  
فهد خالد محمد العنزي 65.29  
فهد طالل صالح العتيبي 77.16  
فواز ردينى ســعود الطواله الشمري   

84.52
فواز عبداهلل خالد العنزي 88.69  
فواز مجهز صنيهيت شــرار املطيري   

78.25
فيصل ضاري متران الشمري 91.06  
فيصل عبداهلل راشد العجمي 81.14  
ماجد سالم احلميدي املطيري 87.99  
مبارك بدر مضحى العنزي 78.06  
محمد بدر علي اخلطيب 74.92  
محمد خالد فراج العتيبي 80.51  
محمد صالح علي حسني 80.39  
محمد عيد حمدى الرشيدي 73.05  
محمد فارس عبداهلل العنزي 85.06  
محمد فهد حمد ابوشيبة 85.33  
محمد فهد راشد اخلمسان 78.4  
مشــاري عبداهلل عناد فيصل العنزي   

94.81
مشاري غازي محمد السويجي 88.61  
مشعل خالد علي العدواني 86.41  
معاذ عواد برد العنزي 79.08  
ناصر راشد عياد مناور 86.9  
ناصر وليد سالم الرغيب 73.84  
جنم ناصر صالح العنزي 76.97  
نواف محمد نصار بطي 67.1  
هادي خلف عبداهلل الدوسري 76.73  
هاني صالح شامخ الرشيدي 79.9  
يعقوب رضوان فرحان العنزي 70.97  
يوسف حمد نافع الدملانى 74.61  
يوسف سالم دهيمان الشمري 70.98  
يوسف محمد يوسف العساف 71.06  

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات 

أميرة إبراهيم املجول اإلبراهيم 91.12  
امينة علي عباس ملوح العازمي 85.67  
أمينة عبيد متلع العازمي 87.94  
بشاير عوض عيد عوض 86.72  
ثريا عبداهلل خالص الهاجري 96.47  
حنان مرزوق ناصر العازمي 88.43  
دانة جهاد بندر العتيبي 84.26  
دانة هايف مبارك العتيبي 81.85  
دالل محمد فهد حمود 84.18  
سلوى سيف سعد غالب 82.76  
عائشة نويصر مرزوق العازمي 80.9  
عسله حماد حماد العجمي 86.38  
عنود مبارك راشــد عبداهلل الصنيدح   

91.47
غدير راشد فالح عواد العازمي 84.6  
غزوه شارع فهد العجمي 88.97  
فاطمة نويصر مرزوق العازمي 78.74  
مرمي إبراهيم خليف عيد 85.9  
منار زيد حربي الزيد 82.07  
نوال بندر صقير املطيري 92.5  
نورة هايف زيد الدوسري 90.95  
نورة سالم فهيد العجمي 86.21  
نورة مشرف علي حمد العجمي 80.34  
نورة مصبح مطلق العازمي 92.07  
نوف سالم مسعود العجمي 79.66  
نوف عامر علي النعيمي 89.78  
نوير خالد حسني الثويني 85.28  

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنني 

بــدر خلف بدر ماشــع الذيب املطيري   
86.21

بندر خلف بدر ماشع املطيري 86.27  
حمود فاضل حمود الشمري 94.57  
خالد أحمد حمود الغوينم 86.84  
سعد عبداهلل سعد الدوسري 80.84  
سعد محمد فالح سعيد العجمي 82.42  
شريد حزام شريد املطيري 73.46  
شلعان هادي شلعان العجمي 88.28  
صالح معال مرزوق العتيبي 86.73  
صالح ناصر جاسم محيسن الشمري   

82.61
ضافى محمد فارس القحطاني 92.5  
عمر عبدالكرمي عواد الفضلي 89.37  
فايز مســعود محمد مســعود راشــد   

العجمي 84.37
فهد سعد عبداهلل هليل منصور 91.9  
فهيد منصور فهيد العجمي 95.17  
فيصل ذياب خلف الفضلي 91.29  
ماجد خميس فهران العتيبي 92.07  
مبارك جاســم مشرف شرف الشمري   

90.26
محمد حمد سيف الهاجري 91.03  
محمد غالب عويض املطيري 90.98  
محمد مسرع محمد العجمي 85.29  
مشعل سعيد غضبان داثان 86.16  
منصور عطا مبارك الفضلي 87.24  
منصور فالح حمد العجمي 83.19  

يوسف حمود عواد الفضلي 84.3  

مدرسة اجلهراء ثانوي منازل بنات 

آمنة نايف عيدان العنزي 77.86  
أنفال فهد هزاع احلربي 85.93  
حصة عبداهلل سعد الشالحي 89.75  
خلود محمد عبداهلل الظفيري 74.66  
ريهام سعود ماطر عيد الشمري 64.77  
سلمى نايف بليبص البذالي 77.75  
عائشة فهد كساب الشمري 66.96  
فرح شبيب زيد املطيري 76.97  
مرمي نزال جدعان الظفيري 80.84  
مشاعل مشعان مناور الضفيري 71.03  
منار غثيث خلف الفضلي 91.22  
مناير سليمان عبداهلل البذالي 74.36  
هبة مكي حمود غياض 85.34  
هدى مطلق حماد ظاهر 64.48  
ياسمني مشعل عواد العنزي 84.29  

مدرسة اجلهراء ثانوي منازل بنني 

بوش مبارك طرجم الودهان 81.67  
حمد حمود مقيت العجمي 83.9  
خالد عبيد يوسف عبدالرحمن 77.16  
سند محمد مبارك ردنان 83.88  
سيف فهد غنيم الظفيري 69.92  
طارق راشد ضايف سالمة 89.91  
عبداللطيف ســالم بشــير السليماني   

85.98
مفرح فالح مفرح الهاجري 77.62  
يزيــد محمد ملــوح االصيمع العنزي   

83.04

مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنات 

حترير حمود ثاني العنزي 78.97  
دانة ملبس سالم حطاب الهاجري 85.09  
زينب عبداالمير حبيب اإلبراهيم 90.89  
عبير محمد عبداهلل العتيبي 81.64  
علية صالح مبارك البذالي 77.09  
نوف صقر عبدالرزاق العنزي 86.98  
نوف فراج ساير فراج 75.85  

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات 

إسراء محمد محمود حسني 80.17  
انوار صالح ظاهر فهيد الرشيدي 82.59  
انوار كاظم عبدجراح 75.95  
بدور قاسم محمد علي 85.86  
حنان متعب مبارك الراجحى 84.04  
خزنة فالح سعود الرشيدي 79.11  
خلده خالد سميليل العازمي 77.41  
روان سليمان إبراهيم الباحوث 94.91  
سارة فالح سعد العازمي 82.52  
عهــد عبدالرحمن احلميــدي املطيري   

82.84
عهد عبداهلل حمود املطيري 97.16  
غدير محمد دهام الرشيدي 73.62  
غنــامي ســالم مضحى ســلمان محمد   

الهبيدة 84.35
فجر مرزوق غميض الديحاني 86.72  
فيحاء نايف بندر قنوان املطيري 86.81  
منار فارس مبارك الرشيدي 85.29  
منال ثاني مسير الطوالة الشمري 74.79  
منال عايد عبيد املطيري 84.91  
منى طالق رشيد الرشيدي 86.47  
منى معوض عايض العازمي 85.17  
مها سيف صالح املطيري 90.17  
نهاد حسن فالح مرزوق 96.47  
نوف حباب عطا اهلل املطيري 86.38  
هاجر عبداللطيف عيسى بن نخي 82.98  
هنادي ماهر مزعل رشيد العنزي 82.07  
وضحة فاضل حيال البراك 77.24  
وعد نواف رويبح الرشيدي 86.18  

مدرسة النور الثانوية بناتـ املشتركة 

رمي سعد عبداهلل الدوسري 88.59  
هند نايف راشد العازمي 85.37  

مدرسة حولي ثانوي منازل بنات 

آمنة عبدالعزيز مسير الشمري 73.21  
سارة أحمد عبداحملسن الناصر 81.15  
سالفه انور خالد احلمصى 63.41  
علياء فهد سالم العازمي 77.13  
فاطمة صادق جاسم الربيعي 67.84  
معصومه علي اسماعيل بهبهاني 85.09  
منى سليم عبدالوهاب الطوخي 91.17  
ندى صالح خالد احلماد 76.86  

مدرسة حولي ثانوي منازل بنني 

محمد صالح محمد السعدي 88.36  

مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنات 

أسماء سالم محمد الهبيدة 79.73  
أميرة سعد شالش العجمي 94.31  
أسماء عبداهلل محمد الفقيه 85.17  
أفراح فهد زايد املطيري 76.9  
انوار زيد زايد املطيري 91.38  
إميان ناظم زغير ظاهر 90  
جمانة راشد أحمد راشد 72.69  
جواهر فالح سعد العازمي 90.43  
حنان محمد ناصر العازمي 91.11  
خلود عالي علي احلربي 87.81  
دليل فهيد حسني العجمي 89.83  
رمي مرزوق فهاد العازمي 94.22  
شيخة سعد عبداهلل هليل 96.9  
عائشة شبيب مبارك العازمي 86.72  
عايدة عيد عواد الغريب 88.79  
عيدة عباس مظلوم خيران 93.19  
فاطمة اسماعيل إبراهيم علي 88.64  
فاطمة عادل مسلم الهدية 84.82  
فاطمة عيد هزاع العتيبي 92.41  
فجر عبيد فالح البادي 83.88  
قبله فهد سيف ناصر الدوسري 83.96  
نادية عادل مسلم الهدية 86.49  
جنوم رمضان محمد ذياب 88.28  
نها سعد نافل العازمي 80.17  
نهى بركات سعيد عبداهلل 66.72  
نورا حجاج سعد الغريب 84.22  
وضحى عجمي فهيد الدوسري 87.07  

مرشد سعد البذال الثانوية للبنني 

أحمد مفلح ثنيان ريس الرشيدي 69.09  
أحمد سعد مطلق الراجحي 91.24  
بندر سلمان مبارك الرشيدي 86.19  
جاسم نواف عبداهلل بوحواس 68.13  
سالم عبدالهادي مشقاص الفجي 88.38  
عبداهلل محمد سيف بذال 83.83  
عبدالرحمن أحمد سعد البصمان 71.2  
عبدالرحمن دهام بحيران الصانع 86.08  
عبدالعزيز فهد نصار العازمي 91.89  
عبداهلل جالل حمد العليوه 83.88  
عبداهلل عبدالرحيم أحمد عبداهلل 69.24  
عمر راشد مفرح الرشيدي 85.89  
عويض طالل عويض املطيري 68.04  
فهيد محمد نادر العجمي 79.98  

ماجد فالح ساري الثومير 80.24  
ماجد فيصل حمد الهاجري 71.8  
محمد سلمان مبارك الرشيدي 89.5  
مطلق بدر مطلق املطيري 90.28  
معاذ غنيم ذياب املطيري 78.42  
ناصر راشد وحير اخلالدي 77.5  
يوسف مضحى فالح الراجحى 73.29  

مركز أحمد الربعي الثانوي رجال 

أحمد إبراهيم أحمد محمد طاهر 87.91  
أحمد عبداهلل أحمد الشطي 84.72  
أحمد علي أحمد محمد السبع 93.17  
أحمد نواف خالد الصقعبي 85.03  
إبراهيم عادل إبراهيم العباد 85.83  
أحمد عبداالمير محمد بهبهاني 97.58  
أحمد جابر أحمد ملك 87.31  
أسامة عبدالفتاح محمد يوسف 73.02  
انور خزمي عواد العنزي 92.08  
انور محمود عباس جوهر 95.33  
بدر راشد ضايف سالمة 90.08  
حبيب محمد ايوب السيد يوسف 84.17  
حسني عبدالرضا علي محمد 75.33  
حسني علي حسن الشواف 77.86  
حمد عبدالعزيز يوسف املذن 68.37  
حمد عبداهلل إبراهيم اليوسف 83.57  
حميد محمد حميد شهاب 72.86  
خالد عدنان أحمد الشطي 78.52  
عباس خالد محمد السليم 83.26  
عبدالعزيز جمال أحمد العوض 83.92  
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الفهد 88.58  
عبداهلل سامي سند املطر 75.98  
عبدالوهاب زبير خليفة العميري 68.76  
عبداهلل جابر خريبط الكثير 73.15  
عبداهلل صالح الدين عبداهلل حجاوى   

64.01
عبداهلل ناصر محمد بوكبر 90.25  
علي محمود حبيب مطرود 86.58  
علي عدنان صالح بوحمد 96.25  
عمار عثمان محمد محمود 85.58  
فيصل محمد محبوب احلقان 75.75  
محمد اسماعيل إبراهيم اإلبراهيم 72.15  
محمد بدر عبداللطيف اليعقوب 75.35  
محمد سلمان سالم العنزي 71.7  
محمد سلمان يعقوب يوسف باقر 79.17  
محمد صقر محمد التومي 85.59  
محمد فؤاد سليمان البناي 82.3  
محمد مشعل محمد العازمي 82.56  
وليد أحمد رشم الشمري 83.61  
يعقوب حامد جعفر كلمد 78.87  

مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء 

أسماء فهد سعد العازمي 82.16  
أسماء ملفي نافل العازمي 87.87  
أفراح محمــد رميضي الهرير العازمي   

86.09
أماني صالح محمد العجمي 87.16  
أمل حمد مرزوق الغريب 89.57  
أمواج مصارع فالح الهاجري 96.08  
ابتسام فالح ثامر الشمري 83.26  
أبرار جلوي مطر العازمي 83.8  
أبرار عماش رجعان العازمي 93.42  
أسماء بدر راشد الصنيدح 91.17  
أسماء جمعان حميد اخلالوي 86.08  
أسماء حجاب عبداهلل السبيعي 93.08  
أسماء خالد رجعان العازمي 88.23  
أسماء هويدي فالح الرشيدي 88.1  
اسيا سلطان عامر احملزوم 95.25  
أفراح عيد راضي العازمي 85.79  
البندري سالم محمد العجمي 90.47  
البندري محمد عبداهلل قهوان 84.71  
اجلوهره سعود محمد العجمي 85.17  
ألطاف حسني السهدى العازمي 90.58  
العنود حسني حمد العنزي 88.62  
العنود حماد فهد الدوسري 87.44  
العنود فالح عيد العازمي 80.08  
أماني ساير مرزوق الفقم العازمي 79.96  
أماني سليمان مطلق العازمي 95.33  
أماني ظافر محمد العجمي 79.49  
امل جمعان عجيرم العازمي 82.58  
امل حمود أحمد العنزي 85.92  
امل فهد فهيد العازمي 90.66  
امل هباس دحيم العتيبي 88.4  
أميرة خالد حادي العنزي 92.25  
أمينة عادل محمد السعيد 70.95  
انتصار مرزوق رشدان الشحومى 64.78  
انوار سالم منصور العازمي 90.07  
انوار مهدي محمد العازمي 91.64  
إميان سعود حماد العازمي 86.28  
إميان علي عيد العليوى 80  
بدرية رشيد عطشان العازمي 95.75  
بدور حالف علي احلربي 95.92  
بشاير دخيل شخير العازمي 87.75  
بشاير عبداهلل سعد العجمي 88.29  
بشاير عوض فالح العازمي 86.29  
بناء عبود مسلم العازمي 77.82  
تغريد فالح نافل العازمي 88.99  
تغريد ماجد فواز املطيري 97.25  
تهاني ثواب راكان السبيعي 97.83  
تهاني هاشم عقيل صنات 94.67  
جميلة فيصل عبداهلل العازمي 78.22  
جميلة مطلق نفيخ العازمي 80.92  
حصة سويرح فايز الرشيدي 89.68  
حليمة سعد عبداهلل الدوسري 92  
حمدة مرزوق فراج معتقه 81.59  
حنان حالف علي احلربي 96.42  
حنان ساير مرزوق الفقم العازمي 82.47  
حنان عجاب مفرج الدملانى 90.75  
خالده خالد عوض العازمي 65.25  
خديجة محمد غازي العتيبي 92.17  
خزنة مسعود فهيد العجمي 60.25  
خلود حسني حمد العنزي 86.69  
خلود خالد سالم العازمي 65.1  
خلود فهيد حمود العازمي 88.08  
داليا فيحان نوار العتيبي 82.9  
دانة ظاهر مناور العازمي 95.58  
دانة فالح ناصر العازمي 87.67  
دانة وليد صالح مسيعيد 86.72  
دالل حميدان مبارك العازمي 81.16  
دالل خالد جديع العازمي 91.93  
دالل شاهر زامل العازمي 83.63  
دالل عبداهلل ابطيحان العازمي 90.73  
دالل فالح فهد العازمي 81.55  
دالل محمد حجي العازمي 87.88  
دالل محمد عوينان العازمي 92.17  
دالل مريس عايد العازمي 76.13  
دالل نايف سعيد العازمي 96.67  
دنيا عدنان حمزة الصراف 76.73  
رشا معوض محمد فولى 95  
رغد أحمد عوض العازمي 87.73  
رغد علي محمد السبيعي 88.46  
رفعة بدر جلعود الهاجري 81.56  
رفعة بدر عبداهلل القحطاني 88.39  
رفعة بدر عبداهلل العجمي 88.03  
رفعة نصار ناصر سلمان العازمي 77.95  
رمله عبدالصمد إبراهيم أحمد 86.92  
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رنده اسماعيل أحمد 82.58  
رهف زويد مبارك العتيبي 86.37  
روان مبارك عبداهلل الهاجري 86.25  
روان ناصر شافي الدوسري 80.37  
رمي بدر جلعود الهاجري 87.53  
رمي بدر عبدالهادي العازمي 91.08  
رمي سلمان زيد العازمي 89.08  
رمي علي مذكر فالح 96.58  
رمي فالح مرزوق العازمي 86.4  
رمي فهد فالح العازمي 83.75  
رمي مرزوق فالح العازمي 86.76  
رمي ناصر شحيتان العازمي 87.34  
رميا منصور محمد العجمي 91.58  
ريوف محمد مناور العازمي 85.78  
زينب حجاج حمود العازمي 90.24  
زينب جابر أحمد بوعباس 79.55  
سارة ناصر عبداهلل النفيشان 89.09  
سارة جلعود حنيف الهاجري 93.5  
سارة خالد حوشان العازمي 89.47  
سارة سلمان سارى العازمي 72.55  
سارة شبيب مبارك العازمي 87.62  
سارة عبداهلل أحمد بجاد الهاجري 96.08  
سارة فاضل عامر العتيبي 86.02  
سارة فالح مرزوق العازمي 79.05  
سارة الفي فهيد العازمي 63.27  
سارة مبارك عبداهلل الهاجري 90.08  
سارة محزم علي السهلي 88.3  
سارة محمد سعد احلبوش 89.18  
سارة مرزوق مبارك العجمي 84.83  
سارة مرزوق مطلق العازمي 83.91  
سارة مناحي مبرك العازمي 90.97  
سارة مناور فالح العازمي 81.2  
سبيكه وليد حميد عبدالشاه 89.64  
سعيدة محمد علي اليامي 84.5  
سكوت علي عبدالهادي العجمي 82.83  
سلوى عوض سالمة العازمي 90.42  
سلوى محمد هشام لعل محمد 94.86  
ســناء رجعان محمــد الدماج العازمي   

94.25
سها بدر عبداهلل العجمي 86.84  
سيده أيه يوسف حسيني 74.13  
شذا مشعل شجاع العتيبي 90.73  
شعاع براك سالم العازمي 93.33  
شهد مشعل شجاع العتيبي 90.64  
شهد ناصر فالح الهاجري 88.82  
شهد نايف فالح النويعم 85.65  
شهد نايف مشوح العتيبي 83.72  
شهد هادي الفي العازمي 88.32  
شوق شاكر السليمان 93.05  
شــوق محمد حجي الداهــوم العازمي   

97.67
شوق محمد فهد املري 79.85  
شيماء يعقوب خالد العواد 95.25  
صاحله عبداهلل مازن العتيبي 88.44  
طيبة ماجد محمد الدالمه 89.97  
عائشة رشيد مهدي العازمي 90.15  
عائشة أحمد عواد الهطالني 86.86  
عائشة راشد حماد العازمي 78.34  
عائشة علي مبارك العازمي 96.83  
عائشة مبارك عوض الدماك 89.36  
عائشة محمد علي املخيمر 98.42  
عالية عايض ردعان العازمي 90.39  
عايشة احلميدي مجعد املطيري 97.17  
عايشة خلف صالح صياح 99.17  
عايشة صالح حسني احلربي 91.5  
عايضه عايض عوض العنزه 96.33  
عبير سلمان سيف العازمي 88.17  
عبير عيد رجعان العازمي 98  
عبير قويظى براك مبارك 92.33  
عبيــر مبارك مطلق الطواري العازمي   

93.58
عبير مضحى بداح العازمي 85.19  
عفاف محسن سالم العازمي 92.46  
عليا خليف شحبه املطيري 94.5  
عليا محسن مازن العتيبي 85.45  
عمشة علي محمد العجمي 87.94  
عمشة حطاب سعد العجمي 89.44  
عمشة مطلق مبارك السبيعي 94.17  
عنود عصري عياد العنزي 96  
عهود توفيق منصور الرشيدي 92.33  
عهود ثامر سعيد العازمي 89.59  
عهود حمود عتيج العازمي 90.06  
عواطف فهد ناصر الدوسري 97.42  
عواطف محسن قنعص العازمي 94.83  
عواطف محمد عاشور القالف 99.42  
عيدة محمد منران الهاجري 88.6  
غدير علي محمد العجمي 94  
غدير دغيم راشد العازمي 85.85  
غدير سعد دغيم العازمي 85.63  
غدير سلمان حبيب العازمي 84.91  
غدير محمد عطشان العازمي 85.21  
غدير مطلق عبداهلل العازمي 82.6  
غزيل محمد فهد العجمي 95.33  
فاطمة عايد حمد العازمي 94.33  
فاطمة أحمد مدغم العازمي 87.13  
فاطمة براك سالم العازمي 89.31  
فاطمة خالد جديع العازمي 90.53  
فاطمة راشد حماد العازمي 91.17  
فاطمة سالم كروز العجمي 92.45  
فاطمة عبداهلل مازن العتيبي 85.92  
فاطمة علي فهيد العازمي 85.72  
فاطمة فالح سعيد العازمي 89.58  
فاطمة فرحان سالمة العنزي 85.21  
فاطمة محمد عبداهلل السيد عمر 80.37  
فاطمة محمد مانع العجمي 84.46  
فاطمة محمد مسفر العجمي 88.82  
فاطمة مفلح فالح العازمي 83.82  
فاطمة مهدي مبارك العازمي 88.95  
فجر عبدالعزيز براك اخلالدي 84.95  
فرح سلمان رجعان العازمي 77.2  
فوزه ركا عيادة املطيري 83.88  
فوزية غازي سحاب العجمي 86.79  
كفايه حمود مطلق العازمي 96.83  
كوثر عبداهلل محمد بوحمد 89.14  
كوثر مشاري حمد مشاري 96.83  
لطيفة جاسم حسني القالف 77.22  
لطيفة يوسف فرج العميري 84.51  
لولوة محمد شايع العازمي 84.5  
احلمــود    يوســف  محمــد  لولــوة 

العبدالوهاب 84.49
ليلى رضا غلوم عباس 68.36  
مرام مطلق جدعان العازمي 87.57  
مرام ناصر سماح الرشيدي 91.47  
مرمي جديع زعيل املطيري 68.06  
مرمي راشد مجبل العازمي 89.52  
مرمي زيد مجدل العتيبي 89.48  
مرمي سعيد خالد ناصر 85.33  
مرمي عبداهلل حمد الرشيدي 90.9  
مرمي فالح سعد العازمي 84.79  
مرمي محمد عبداهلل العتيبي 91.67  
مرمي مرزوق مبارك العازمي 92.84  
مستورة حميدان ماطر العازمي 94.92  
مشاعل عبداهلل ناصر العقيلي 92.01  
مشاعل عزيز مسند الرشيدي 90.12  
مشاعل فراج بدر العتيبي 71.67  
مشاعل محمد شالش العجمي 92.08  

مضاوي سعد مقبل العازمي 87.29  
معالي خالد عايش العازمي 88.33  
مالك مبارك براك العازمي 85  
منال أحمد ناصر الشحومى 84.61  
منال االسود النغيص العازمي 86.91  
منال بداء جزاء العازمي 92.5  
منال حمود مصبح العازمي 89.87  
منال سعود مصبح العازمي 85.91  
منال عوض فالح العازمي 85.91  
مناى محمد مطلق العازمي 89.56  
منى حمود حماد العازمي 80.67  
منى رسام مشاري الهاجري 95.75  
منى عبداهلل ابطيحان العازمي 98.58  
مني عوض محمد املطيري 88.58  
منيرة مناحي سعود العازمي 83.42  
منيرة صويان عبداهلل الدوسري 85.13  
منيرة عجيج فالح الزايد 84.35  
منيرة محمد فالح الرشيدي 81.92  
منيرة مرجع عايض اجلويسري 89.77  
منيرة ناصر عبداهلل النفيشان 86.18  
منيه محمد علي العجمي 82.08  
مها حمود مطلق العازمي 90.25  
مها مضحى عيفان الهاجري 92  
مهره حمد عامر العجمي 89.04  
موضي مطلق مهدي العازمي 91.45  
مي عائض مناحي العتيبي 88.83  
مى عبدالهادي خليفة االصفر 87.1  
نادية محمد مسعود الهاجري 85.07  
جناة زياد إبراهيم محمد 84.6  
جنيه أحمد عبداهلل بوهندي 87.65  
نفله شريدة امعرى العازمي 89.36  
نوال خلف ناصر العازمي 86.21  
نوال سعود فهاد العازمي 86.74  
نوال فرج مطلق العازمي 88.83  
نورا حمود ناهض السهلي 91.75  
نورة أحمد عبداهلل العجمي 90.12  
نورة حمود ردفان الدماسي 85.17  
نورة سعود فهاد العازمي 85.81  
نورة عبداهلل محمد العجمي 90.76  
نورة محزم مجدل السهلي 86.6  
نورة محمد فراج السبيعي 89.01  
نورة مزيد هزاع العازمي 96.83  
نورة مضحى خلف احلربي 90.09  
نورة منير علي الهاجري 76.67  
نورة نايف فالح املتلقم 78.51  
نورية محمد منران الهاجري 91.42  
نوف حمود ناهض السهلي 92.33  
نوف راشد وثير العازمي 93.86  
نوف صالح مخلف العنزي 85.53  
نوف ظافر محمد العجمي 76.54  
نوف فيحان عياد املطيري 83.35  
نوف مرزوق محمد العازمي 77.5  
نوف نادر محمد الدوسري 93  
نوف نواف عبيد عوض 82.97  
نوفه عبدالقادر عبداهلل علي 87.74  
نوير صنيتان ناصر الزعبي 88.87  
نوير علي مسفر العجمي 87.17  
نوير فراج حميد العازمي 88.03  
نوير هادي براك الدوسري 95.42  
هاجر مبارك عاشور عبدالسالم 80.48  
هبة عبداهلل خالد السبيعي 93.08  
هدى محمود محمد الفريح 95.42  
هدى مقبل سالم الدماج 88.25  
هدى هويدي فالح الرشيدي 87.08  
هديل عهدى فهد العازمي 90.94  
هديل محمد مرزوق صويلح العازمي   

97.58
هدية عبداهلل عبدالهادي اجلويسرى   

87.48
هال مناحي حمد العجمي 83.92  
هند عبداهلل علي السهلي 75.06  
هنوف حمد محمد العجمي 90.94  
هنوف فهد علي العازمي 90.48  
هيا حجي راشد العازمي 95.25  
هيا سالم سعد العجمي 86.18  
وجدان أحمد مبارك العازمي 90.33  
ورود عايض عوض العنزه 91.01  
ورود فالح فالح العازمي 97.33  
وسمية سعود رجعان العازمي 88.21  
وضحة احلميدي راشد الهاجري 87.75  
وضحة حمد حسن العجمي 96.67  
وضحة حمد محمد عبداهلل 84.16  
وضحة حمود شجعان العتيبي 97.33  
وضحة سعيد جابر املري 95.92  
وضحة عبيد محمد الرفيدي العجمي   

96.5
وضحى صالح محمد احليمر املري 88.84  
وعد حجي بداح العازمي 90.61  
وفاء شيحان سليمان 92.83  

مركز أمامة بنت بشر الثانوي نساء 

أسماء هالل فرحان 90  
أفــراح عــادل عبدالرحمن بن حســني   

احملمد 94
أالء مصطفى ياسني املوقع 92.17  
آالء مؤيد حبيب احلداد 83.82  
أمل عزاب قطيم العتيبي 78.92  
آمنة عبدالرسول بالل مرشد 78.67  
أنعام علي مجيد الكوت 84  
أنوار فهد محمد الشعالن 71.64  
آيه أحمد ادريس 76.23  
أبرار نوري جاسم الرامزي 87.17  
إسراء خالد عبداهلل علي 83.33  
االء حسني عباس الصفار 77.92  
االء خالد خليل دشتى 72.98  
االء محمد اخلطيب 96  
اجلازي سعد محمد املجرن 77.18  
اجلازي محمد نعيس رميض 93.92  
الزهراء إبراهيم حسني القطان 81.67  
امل عبداهلل سالم البارونى 81.83  
امل علي عبداهلل العازمي 91.67  
امل مجبل عوض عومير خلف 68.51  
امل محمد يعقوب باقر 72.96  
آمنة درويش علي املنصوري 69.59  
أمينة عبدالرحمن عمر 89  
انوار مصبح مجبل العازمي 76.89  
إميان سالم فالح العازمي 72.34  
إميان مسعد طالب احلربي 75.04  
إميان نزال مرزوق العازمي 85.17  
بتول عبدالرضا علي البلوشي 83.58  
بتول محمد فرحانى بور 79.73  
بخيته عبداملانع فهد العجمي 82.33  
بدرية سعد بدر بوهادي 70.81  
بشائر فاضل عبداهلل الصفار 89.99  
بشاير جدعان بشير العدواني 92.83  
بشاير مطلق صنت املطيري 75.21  
بشاير يوسف أحمد احلجي 69.48  
بلقيس مالك سالم جمعان 69.04  
بيبي ديانا ظفر اقبال 86.75  
بينار أشرف محمد الزعبي 85.41  
حترير وليد دويان الشمري 81.85  
تسنيم باسم حسن العلي 94  
حبيبه عبداهلل محمد الدليم 82.24  
حصة علي عبداهلل الفضالة 63.79  
حصة قيس حمد الشطي 71.67  
حنان مرجان صالح ريحان 68.77  

حوراء صالح عبداحلسني مظفر 79.62  
خلود فيصل سعود املذن 76.05  
خلود نواف خليفة الشمري 95.08  
خيرية عبدالكرمي محمد معرفي 80.65  
دانة طالل حسني الفودرى 88.5  
دانة فوزي علي الفيلكاوي 86.1  
دعاء ناصر غازي حمدان 87.85  
دالل سبتي سعود السبتي 92.58  
دالل جابر عبدالسالم السعيد 85.34  
دالل عامر عنيزان الرشيدي 95.67  
دالل علي عبداهلل البغلي 81.7  
دالل مروى خصيوى املطيري 88.99  
دمية سليم سلمان حميدان 94.49  
راشده طالب غلوم طالب 82.33  
رشا بدر شعالن عبيان 87.42  
رغد خليل محمد ابو حويله 84.97  
رقية عبدالكرمي محمد الكندري 74.05  
رهف عبدالعزيز مفرح العميره 77.91  
روان فيصل شعيب العلي 76.98  
رمي راشد سعود العازمي 86.67  
رميا ساجي سالم الدوسري 94.17  
زكيه عباس محمد حسن 66.75  
زهرا محمد كرمي شهسوار 67  
زهراء جاسم حسني البلوشي 69.43  
زهراء محمد شهواري بور 81.14  
زينب عباس حسني بن نخي 85.07  
زينب عبدالناصر حسني هالل 87.32  
زينب علي حسني الصانع 68.61  
زينب علي سبتي البلوشي 68.83  
زينب محمد عرب نزاد كناوه 86.63  
زينب محمد حسن علي 80.5  
زينب محمد الزم عيسى 87.1  
زينب محمود منصور أحمد 71.33  
سارة حسن حسني فرحان 62.72  
سارة عدنان شرشاب حسني 90.44  
سارة عمر حمود احلبيني 89.05  
سارة وليد عبداهلل الدمخى 74.17  
سارة يعقوب عبداهلل بولند 91.33  
سامية ذياب خلف الفضلي 93.33  
سدير بندر عبدالرحمن النقيدان 81.25  
سمية عباس محمد الفيلكاوي 86.07  
سهام قاسم موسى زاده 74.75  
سوسن يعقوب عبداهلل بولند 83.58  
سوالفه عبداهلل مراد علي 65.08  
شروق خالد سعود لذيذ العنزي 69.8  
شريفة عوض ســالم عوض بابريجه   

84.75
شمة عوض كليب العازمي 74.58  
شهد فيصل بدر القطان 89.33  
شهد محمد اديلم العنزي 60.83  
شوق صالح سلطان املزعل 67.66  
شوق خالد طاهر طاهر 68  
شوق عبدالعزيز يوسف املذن 72.56  
شيخة عبدالعزيز يوسف املذن 82.83  
شيخة عبداهلل سليمان اخلالدي 71.37  
شيماء إبراهيم محمد الزامل 71.75  
شيماء عبدالرضا حســن شاه عباس   

83.76
صيتة طالل فهاد الشمري 71.83  
ضحى سيف محسن العازمي 84.04  
عائشة أحمد عيسى مال اهلل 86.17  
عائشــة عبداهلل عبدالعزيز البديوى   

70.67
عائشة عدنان عبدالرحمن العبيد 78.58  
عائشة هشام محمد الكندري 69.31  
عالية عيسي علي البلوشي 73.52  
عذاري خالد محمد العيد 94  
عذاري إبراهيم مطر الشمري 86.95  
عهود أحمد مرزوق الشبو 73.75  
غادة محمد اخلطيب 89.5  
غالية خالد مساعد املجرن 67.52  
غدير سمير عبدالرزاق احلامت 69.46  
غدير عباس جراق ناصر 88.18  
غدير محمد إبراهيم 83.47  
غديره علي كالمي 79.17  
فاطمة محمد حسني علي 90.5  
فاطمة ناصر فراج املطيري 70.08  
فاطمــة براك محمــد القفيدى العازمي   

95.67
فاطمة جعفر عباس القطان 77.38  
فاطمة جواد وايل ابو جباره 75.61  
فاطمة سعد حمد احلميدة 81.55  
فاطمة سليمان داود حسني 90.22  
فاطمة عذبي فيصل بوشهري 77.51  
فاطمة محمد يوسف 89.03  
فاطمة محمود محمد جرخي 85.58  
فاطمة ناصر يوسف الكندري 75.83  
فاطمة وليد محمد بندر 86.24  
فضيله عبداللطيف جاسم السني 80.67  
فنــر عبدالرحمن عبدالكــرمي العازمي   

76.76
فى جاسم محمد الفيلكاوي 63.44  
قيروان محمد عسكر العازمي 77.7  
كوثر محمود جمعة عبداهلل 79.29  
ليلى محمد سلمان سلمان 83.72  
مرام ماجد فالح العميره 69.21  
مرح رزاق رجاء العنزي 75.65  
مروه أحمد محمد حسن 86.39  
مرمي راشد قنور العازمي 83.43  
مرمي عامر محمد الدريس 94.17  
مرمي محمد حسن القمرك 76.42  
مرمي يوسف أحمد الفيلكاوي 77.67  
مشاعل مجعد محمد املطيري 89.5  
مشاعل نصار إبراهيم الناصر 89.56  
معصومه حسني محمد برويز 69.53  
مالك فيصل عبود العنزي 85.75  
منار علي أحمد القبندي 81.49  
منال محمد حسن سالم 92.5  
مناير نايف حمد السبيت العازمي 84.53  
منتهى عبداحلكيم حســني عبدالغنى   

ابوشنب 86.75
مني علي حسني العبدالرحمن 93.5  
منى فهيد فالح العجمي 97.42  
منى ناصر عبدالرحمن العتيبي 84.82  
منيرة بدر خلف احلماد 83.73  
منيرة رغيان رغيان الرميضي 84.34  
منيرة صالح موسى اجلمعان 88.83  
منيرة مبارك سلمان الهبيدة 91.24  
مها فرحان سيف النامى 84  
ميثه سعد محمد املجرن 70.02  
نائله حسن محمد حسني 79.75  
نادين فؤاد مصطفى شعبان 73.95  
نبيله عبداحملسن سالم الفقعان 86.08  
جنالء إبراهيم خالد الراشد 87.17  
جنالء صالح مرزوق العازمي 78.22  
ندى عادل عبداحلميد املسافر 88.2  
ندى عبدالهادي عطية صغير 85.24  
نعيمه ناصر أحمد البخيت 87.06  
نوال حتاب حامت زاده 84.04  
نور باسم جليل محمد 72.98  
نور عبدالرضا عبداهلل محمد 83.04  
نور محمد سالم الصويلح 83.71  
نورا أحمد صبري محمد حافظ 66.5  
نورا سعود خلف العميرة 79.75  
نورة أحمد عبداهلل العنزي 74.33  
نورة سحمى تركي الهاجري 81.99  

نورة صياح مشعل العدواني 80.93  
نورة مصلح الدين عبــداهلل الرفاعي   

76.19
نوف خالد عبيد امليع 91.52  
نوف عبداهلل حمود املشحنى 76.67  
نوير ناصر فهد الشمري 79.33  
هاجر سلمان يعقوب باقر 78.01  
هبة سالم محمود الصفار 80.83  
هنادي عيسى عبداهلل األنصاري 89.88  
هند خلف ملوح العنزي 67.11  
هند فايز إبراهيم الكندري 77.76  
هنوف عبداهلل عايض العازمي 78.19  
وسمية محمد فالح البراك 89.09  
وسمية حمد مرزوق العميره 77.29  
ياسمني حولى مرزوق ابو حقطة 93.75  
ياسمني قاسم سيد الرحمن 94.5  

مركز اجلهراء الثانوي نساء 

أبــرار صالح رومي خليف الســعيدي   
89.08

أثير خلف مخلف احلسيني 81.32  
أسماء أحمد عويد فزع الشمري 71  
أسماء شبرم خالد ظاهر 80.75  
أسماء مشعل تركي الضفيري 65.86  
أسيل ذياب أحمد الشمري 59.26  
أشواق سعد جار اهلل احلسيني 72.82  
أفراح مبارك ناهي الظفيري 87.95  
ألطاف سلطان خلف الشمري 78.47  
ألطاف ناجي حميد العنزي 65.85  
أماني فواز راشد هزاع العنزي 95.67  
أمانــي مزيد بــن محمد بــن نغموش   

الظفيري 83.37
أمجاد منر فالح الشمري 84.44  
أمل حربي محسن الشمري 72.23  
أمل طالب شالل الشمري 75.91  
أمل عبداهلل هالل العنزي 80.48  
أمل مياح ماضي الشمري 82.42  
آمنة سميان شنيف عطية الفضلي 83.5  
آمنة الفي صيوان اخلالدي 82.99  
آمنة محمد رفيس الهاجري 66.12  
أميرة مرزوق سعود النومس 80.43  
أمينة وهيب قعيد اخلالدي 88.42  
أنفال شعالن عبيد الشمري 87.32  
أنفال عوض سلطان املطيري 60.74  
أنفال فرج منر غاطى 75.44  
أنفال فهد سعيد فرحان 72.32  
أنوار عجيل مانع الظفيري 78.93  
أنوار فالح حسن العنزي 64.24  
أنوار محسن غنام اخلالدي 81.2  
أنوار ناصر حزام املطيري 73.43  
أنوار نواف محمد السعيدي 64.48  
إميان حسني خميس غدير 78.91  
إميان دوشق سمير صالح 93.08  
إميان كرمي نصيف بدر الشمري 91.08  
ابتسام جابر عايد العنزي 94  
ابتسام خالد مخلف سرور 84.75  
ابتسام مزيد حمد الرشيدي 89.34  
أبرار اجلاهل محمد عبيد 96.5  
أبرار سعود فرحان اجلشعمي 83.89  
أبرار فهيد عايض املطيري 74.07  
اجويزه مطر غامن الشمري 87.17  
اختيار حمود جهجاه املطيري 75.83  
استقالل عارف دليم املاجدي 86.68  
إسراء زيد خلف الشمري 85.07  
اسرار عايض لصف مجحم 87.17  
اسرار عويد خلف الصليلي 81.34  
أسماء حمود شارع الظفيري 94.67  
أسماء خالد حلو العنزي 87.07  
أسماء عايض جنم غنيم 84.1  
أسماء عبدالرزاق مذود طعان 64.38  
أسماء عبداهلل سمحان خلف 81.33  
أســماء عبــداهلل غالب حنيبــل غالب   

اخلالدي 72.5
أسماء عواد فريجان السعيدي 80.77  
أسماء مطشر مناور الظفيري 86.49  
اسيا سائر متروك الشمري 87.33  
اسيل مطر فالح املطيري 65.81  
اشواق سالم راهي العنزي 67.55  
اشواق سعيد ساعد احلريجي 86.03  
اصايل خالد سعد احلربي 87.13  
البندري بدر مشخص البذالي 81.87  
اجلازي حمد مفلح ثابت الصليلي 92.92  
اجلازي مطلق عودة احلريجي 71.94  
اجلوهره سعد عودة السليماني 70.46  
الزينه عاقول شقاحى السليماني 76.17  
الشهد عبداهلل عوض العنزي 91  
الصخيف لهيلم خشمان الظفيري 87.08  
ألطاف دهيمان عجيج العالطي 96.25  
ألطاف محمد باني السليماني 86.61  
ألطاف محمد دحام الرحيلى 80  
العنود سند عقيل الظفيري 86.67  
العنود عياد سميحان نهار 67.25  
العنود محمد فالح فطيم 75.3  
النايفه عقيل عبيد الظفيري 82.42  
النيره محمد احلميدي العجمي 74.85  
الهنوف حجي مشعل العنزي 77.41  
الهنوف صالح محمد الفهد 88  
آمال خلف قصر الذراعى الظفيري 69.25  
آمال سالم ماجد فرحان 92.17  
آمال ناهي عكاش العنزي 86.19  
أماني جابر نومان العجاجي الفضلي   

83.59
اماني جبار عبداهلل جابر 93.42  
أماني عايد سلمان الرويلي 81.58  
اماني محمد هوير احلسيني 93.5  
اماني محمد حزام العنزي 77.17  
أماني محمد فهد العجمي 84.54  
اماني مطلق شافي احلربي 93.58  
أماني هزاع محمد الظفيري 90.15  
أمثال حامد مصبح عويد 88.75  
أمثال سعود عبيسان احلربي 94.75  
أمثال شاكر فليحان العنزي 78.5  
أمثال فالح سعود املطيري 86.29  
أمثال محمد مرزوق املطيري 85.31  
امجاد عياد فالح العازمي 88.04  
امل عويد محمد العنزي 72.92  
امل حماد بخيت العجمي 81.53  
امل عطية عوض شالش 74.8  
امل علي هادي صالح شافي 93.33  
امل مرضى صالح العالطي 85.42  
امالك عارف دليم املاجدي 84.72  
آمنة سعود نوران الرشيدي 80.87  
آمنة محمد عطا اهلل سلمان 77  
أميرة مبارك خالد ناصر 75.08  
أميرة خليل مناور العنزي 76.18  
أميرة عبداهلل سعود املاجدي 95.42  
أميرة محسن محمد الشمري 93.75  
امينة شنان سالم الشمري 81.13  
أمينة ظاهر محمد الكومي 78.58  
أمينة كابد شخير سلمان الضفيري 87.5  
انتصار عزيز عواد السعيدي 94.42  
انتصار برشوم منديل املطيري 89.42  
انتصار خلف حمود السليماني 75  
انتصار محمد عذاب عبداهلل اخلالدي   

84.33
انشراح سعود مبارك البذالي 88  

أنفال صالح نزال العنزي 65.76  
أنفال طالب وادى الظفيري 75.05  
أنفال فالح مزهر جبار 88.92  
أنفال فايز عبدالهادي العنزي 70.93  
أنفال نايف شليل املطيري 80.63  
انوار أحمد فالح املسيلم 67.67  
انوار علي خليف حمدان 90.36  
انوار فهد مطر الشمري 74.75  
انوار فهد نزال احلربي 68.38  
انوار متعب عفات العنزي 71.57  
انوار مزعل مطيران العاردى 62.98  
انوار مناحي ضبعان فرحان 79  
اوامر فارس مقبل العنزي 75.92  
اوضاح عالي شنيفي املاجدي 85.39  
ايات سليمان عايد خلف السعيدي 87.63  
إميان غريب مرجى العنزي 91.17  
إميان جراح مؤمن الظفيري 89.25  
إميان حميد عقيل محمد الظفيري 85.93  
إميان دخيل نايف الشمري 85  
إميان زيدان دهام صباح 78  
إميان ساير حسني العنزي 85.6  
إميان سند مطلق املطيري 86.11  
إميان محمد احملمد 97.5  
إميان محمد جبر احلريجي 85.08  
إميان منخي سعد الظفيري 77.15  
إميان منصور نزال مانع 92.15  
إميان نايف فيصل مرداس 95.17  
إميان هزاع محمد العنزي 89.42  
بتول علي مهلهل منخي 64.55  
بدرية سعيد سليمان العنزي 84.5  
بدرية عايض عواض املطيري 86.48  
بدرية عبداهلل فالح العجمي 78.05  
بدرية عبيد البياهى العجمي 90.58  
بدرية عوض رويشد الرشيدي 73.42  
بدور خلف عسل بدر 71.77  
بدور فهد سلمان خاشقها 97.5  
بدور محمد معيتش املطيري 88.17  
بدور مطلق شافي احلربي 90.25  
بزة مبارك نهيتان الظفيري 87.06  
بشاير عبداهلل علي العنزي 93.58  
بشاير إبراهيم الطعمة 84.25  
بشاير بداح نزال الهاجري 85.93  
بشاير بدر سنعوس فرحان 86.33  
بشاير بكر عوض الرشيدي 78.16  
بشاير حسن فهيد العنزي 84.67  
بشاير حميد رجا الظفيري 84.81  
بشاير راضي رضيمان العنزي 73.1  
بشاير ســالم عبداللطيف عبدالرحمن   

محمد 84.36
بشاير شقاحى مفرج دوخى 75.15  
بشاير عجاب حامد الرشيدي 84.52  
بشاير علي احلميدي املطيري 82.56  
بشاير عويد حماد ظاهر 70.67  
بشاير مجبل مصيخ الشمري 61.37  
بشاير محارب راشد املطيري 83.67  
بشرى عبدو محمد 82.69  
بلقيس عبيد ضيدان الشمري 84.15  
بلقيس موسي صقر السعيدي 83.6  
حترير خالد فارس العنزي 72.82  
حترير عامر ضحوي الظفيري 90.22  
حترير محمد سعد الظفيري 81.88  
تركيه فاضل مبارك الشمري 87.25  
تهاني زائد سعود الشمري 95.58  
تهاني حسني هابس متعب 94.92  
تهاني خالد مطر املاجدي 89.36  
تهاني سالم محمد رجاء الرشيدي 85.25  
تهاني سحاب متعب مناحي 88.92  
تهاني عبداهلل مانع العجمي 97.67  
تهاني عماش ذياب الديحاني 76.73  
تهاني مهدي عبداهلل العنزي 93.42  
جميلة علي طلق الرشيدي 80.59  
جميلة فالح سلمان خاشقها 85.55  
جواهر راهى ذوقان الضفيري 86.03  
جواهر مجبل محمد غضيان املطيري   

93.17
حربيه شكاي صغير املطيري 98.33  
حصة فيصل سالم الضفيري 87.52  
حصة عطشان عزارة الضفيري 90.5  
حصة فوزي داخل العجمي 90.17  
حصة مبارك وسمي الظفيري 87.35  
حصة نغيمش فراس عبداهلل 80.71  
حصة نهار عبداهلل العجمي 66.5  
حال سرحان رحيل الضفيري 89.92  
حال سعود مطلق الهدبه 67.2  
حمدة فرج حسان الظفيري 80.58  
حمدة جابر ضويحي الشمري 85.04  
حمدة عبدالرحمن مطر البذالي 64.79  
حميدة قطامي خليف دمع 88.67  
حنان حسني غدير الصليلي 84.05  
حنان حسني سالم الشمري 87.33  
حنان خالد عايد الظفيري 85.58  
حنان زيدان خلف حجر العنزي 92.92  
حنان عقالء عزاره الظفيري 87.84  
حنان علي يحيى كعبى 81.05  
حنان عويد عبيد الرشيدي 65.17  
حنان فهد منشد الهندال 90.75  
حنان نهار فاخر فحيمان 85.5  
حنني حســني مرشــد بوبطن البرازي   

88.85
حوراء فهد عبداهلل اجلبر 82.76  
خديجة سرحان سعدون سرحان 91.95  
خزنة حمود سعود جريد 92.25  
خلود هزاع عطااهلل الشمري 96.75  
خلود خيران شوشان الرشيدي 90.61  
خلود سليمان معلث الرشيدي 82.04  
خلود مقبل فنوس املاجدي 71.29  
خولة عبداهلل جابر العجمي 87.14  
خولة عبيد محمــد روضان الظفيري   

93.42
دانة سالم جياد الشمري 62.31  
دانــة عبدالعزيــز محمــد العصيمــي   

العتيبي 90.43
دانة عواد سعد القحطاني 81.17  
دانة نهار يالوس عضيدى 89.66  
دالل مكي حمود غياض 96.42  
دالل خالد ضايف مزيد 90.17  
دالل خلف عبدالهادي العنزي 87.9  
دالل رومي رجعان الظفيري 83.36  
دالل سعود عبداهلل خلف 96.75  
دالل سعيد ساعد احلريجي 82.81  
دالل صالح فريح الرشيدي 79.1  
دالل عايض هالل علي 94.25  
دالل عايف دغفق الظفيري 84.48  
دالل عبداهلل سعد الضفيري 88.22  
دالل فهد منشد حسن الهندال 86.17  
دالل مريخان عوض شالش 94.75  
دميه زيد ادخيل العنتري 85.35  
دميه عودة محمد الشمري 76.2  
راويه زايد راوى محمد العنزي 82.03  
رشا خالد كوميان العنزي 87.67  
رشا عطية عوض شالشي 85.08  
رشا محمد عبداهلل العالطي 83.57  
رشا محمد معيوف مرفوع 96.67  
رغد محمد حمود العتيبي 82.17  
رفعة عامر براك العجمي 96.33  
رفعة محمد غنام العنزي 88.27  

رهف محمد صالح العنزي 78.17  
روان بريت جلفيف الذايدى 85.57  
روان سلطان مجاهد العنزي 83.99  
روان شافي عبداهلل شافي 90.54  
روان عايد محمد العجمي 87.83  
روان عبداهلل حمود الفضلي 83.8  
روان عبيد ثاني الرشيدي 78.87  
روان عنــاد راكان املعلومي الظفيري   

75.57
روان عواد عطية ربيع 78.8  
روان محمد عودة املطيري 87.75  
روان نايف فرحان الشمري 83.34  
روميه ملوح رومي احلريجي 83.17  
ريانه عبدالعزيز راشد ابوقذيله 85.8  
ريزا عبداهلل مانع العجمي 86.83  
رمي جدعان خلف الهذال العنزي 80.92  
رمي سعود شارع الظفيري 84  
رمي صالح عشبان عنيزان 94.47  
رمي عليان عايض الرشيدي 88.48  
رمي عواد مهاوش الظفيري 80.53  
رمي عويد جحيش العازمي 94.25  
رمي فهد علي املطيري 85.3  
رمي فهد عوض الديحاني 92.67  
رمي فهيد عبداهلل املطيري 89.08  
رمي كياد عودة الظفيري 78.68  
رمي محمد نزال العازمي 88.75  
رمي مضحي غدير الظفيري 76.06  
رمي هيف راشد املطيري 71.49  
رمي وسمي ثويني العازمي 60.15  
ريوف زعال دويك السعيدي 90.5  
زايده حمدان سيف البذالي 83.93  
زهرة محمد هالل صياح 81.33  
سارة صباح دايخ عوج 76.34  
سارة فهد رصد العجمي 81.92  
سارة فيحان ماجد العتيبي 75.23  
سارة جبران وحش العجمي 87.75  
سارة عويد عباس العنزي 93.58  
سارة مرعي عبيد الشمري 90.83  
سارة أحمد عيد اجلميلي 85.46  
سارة بدر عبيد الديحاني 71.29  
سارة جمال مطر املصيريع 87.58  
سارة حمود مخلف الشمري 76.05  
سارة حميد عوين الشمري 74.91  
سارة رحيل منادى حامد 97  
سارة سالم بشير السليماني 81.97  
سارة سعود مجحم املطيري 76.83  
سارة صالح شارع الظفيري 67.47  
سارة صالح محمد العنزي 86.01  
سارة عايض حمد العازمي 67.48  
سارة عبدالعزيز خالد املطيري 84.67  
سارة عبداهلل مرزوق اخلالدي 89.62  
سارة عبيدان صخيبر الرشيدي 70.59  
سارة عساف جزاع احلباش احلسيني   

89.17
ســارة فاضل سعيد ســمران العازمي   

91.83
سارة محسن مبارك العجمي 79.35  
سارة محمد شالل حمد 80.58  
سارة محمد عواد الفكر 81.33  
سارة محمد هزاع املطيري 92.97  
سارة محمود محمد الغنيم 87  
سارة مزعل غريب الظفيري 80.46  
سارة مشعل عبداهلل الصليلي 82.3  
سارة مناحي حميد الديحاني 87.36  
سارة هايف عويد احلربي 90.07  
سامية فرج علي السليماني 83.25  
سحاب غريزان مسيعيد احلريجي 77.83  
سحر صالح ضايف الشمري 74.12  
سحر مطر ذعار مشرف 81.58  
سعاد دلول مطلق مجيدل 84.5  
سعاد ذياب خلف مسهوج 76.58  
سعاد سعود دعسان الشمري 95.17  
سعاد صغير طالب البذالي 75.03  
سعاد عبداهلل هالل العنزي 90.49  
سعاد عبداهلل حواس الشمري 92.67  
سعاد عبداهلل علي العنزي 83.17  
سعاد عبيد جابر العجمي 88.58  
سعاد معاند محمد العنزي 91.83  
سعدة عبدالرحمن عايد الرشيدي 81.82  
سلمى مسفر مقيت العجمي 88.42  
سلوى مالح ثويني ركاد 74.59  
سمر عزيز سالم الذايدى 54.08  
سناء حنون عيد الفي 88.33  
سناء محسن عيد الفارس 89.42  
سناء سيار إبراهيم العنزي 82.92  
سناء عودة نديان العنزي 82.13  
سناء وادي مذعر العنزي 75.4  
شذى فرحان شخير العنزي 91.08  
شروق اسعد مشل العنزي 91.35  
شروق محسن زياد الشمري 88.08  
شروق منصور عبداهلل احلربي 59.67  
شريفة عياد عايد العنزي 92.67  
شريفة مظهر راكان أباذراع 87.25  
شعاع جالي فهد الظفيري 90  
شعاع حمد سوباط ظاهر 86.69  
شعاع محمد علي احلربي 95.75  
شقحاء عبداهلل عودة الشمري 87.5  
شمايل سالم دريول عيد 96.83  
شموخ فهد سيار الشمري 87.3  
شهد اسعد مشل العنزي 95.17  
شهد بندر فالح عبطان 85.34  
شهد خلف عامر الظفيري 87.6  
شهد راشد حربي مبارك 96.17  
شهد سعود فهيد الظفيري 92.13  
شهد صالح نزال الصليلي 82.85  
شهد عساف عتقاء الظفيري 78.42  
شهد علي عجاج الشمري 89.24  
شهد عيد عيدان الظفيري 89.69  
شهد غامن ناجي الظفيري 82.73  
شهد فرحان راشد رفيع 94.62  
شــهد فيصل مريخان عوض شــالش   

95.08
شهد مانع مجبل املسانع 88.31  
شهد محمد دحام الرحيلى 85.69  
شهد مسعد عواد الرشيدي 86.86  
شهد مشعل صالح سعد العنزي 91  
شهد منصور سعد العجمي 86.48  
شوق إبراهيم عبداهلل العنزي 86.86  
شوق أحمد عبداهلل العتيبي 93.83  
شوق بدر مجبل البذالي 71.6  
شوق جابر غامن احلسيني 90.25  
شوق ماهر الفي راشد 90.84  
شوق نقاء راشد املطيري 82.01  
شيخة جابر نصار الشمري 93.42  
شيخة سالم بدر الفضلي 88.17  
شيخة شنوف ملوح املاجدي 73.37  
شيخة صقر مفلح العازمي 94.92  
شيخة عارف فالح الشمري 85.05  
شيخة فهد هذال املطيري 71.19  
شيخة محمد ذياب املطيري 85.66  
شيخة محمد طنا العنزي 87.72  
شيخة مطر غنيم الظفيري 84.36  
شيخة هيف راشد املطيري 76.26  
شيماء عبداهلل نافع فدعوس 77.96  
شيماء عوض يحيى شالش 76.88  
شيمه جفني جهز املطيري 87.58  

صاحله طالل عبداهلل شــداد الشمري   
82.38

صاحله عقيل محسن احلسيني 77.61  
صيغه عبداهلل غنام املطيري 91.42  
ضحى أحمد عبداهلل منصور العتيبي   

92.55
ضحى سالم جديع باتل الرشيدي 83.71  
ضحى مشعل ثنيان معيوف الشمري   

91.75
ضحية مرضى صالح العالطي 91.25  
طفلة ضحوي هوير عايد 85.67  
طفلة عمار جديع العجمي 88.16  
طيف حمدان عقيل الظفيري 89.82  
طيف سالم هذال الشمري 87.31  
عائشة حسني غامن اخلالدي 87.02  
عائشة دخيل فراج الشمري 91.54  
عائشة دراز عايش دهله 77.82  
عائشة علي باجيه الشمري 82.58  
عائشة عوض شبرم الضفيري 67.75  
عائشة غامن دهيرب الظفيري 84.79  
عائشــة فاضل طعمة غزاي الشــمري   

90.92
عائشة فراج عايش احلسيني 86.33  
عائشة فرحان طرين الظفيري 78.93  
عائشة الفي عبداهلل احلربي 83.4  
عائشــة محســن نزال حبش احلربي   

65.09
عائشة مزعل حسن ثامر 87  
عالية ضحوي هوير عايد 74.92  
عالية بندر مشعل العنزي 64.9  
عالية خلف حديد العنزي 88.57  
عايشة مطلق شافي احلربي 93.5  
عايشة عايد فالح اخلالدي 72.72  
عايشة مرزوق خليف الرشيدي 88.5  
عايشة مسامح صويد احلريجي 85.75  
عبير بداح مرضى تركي 93.67  
عبير خضر حمود العنزي 69.89  
عبير طالل بديوي الشمري 79.89  
عبير علي عبداهلل العنزي 80.54  
عبير غازي راشد حسن 69.56  
عبير غنيم مطيران السعيدي 84.25  
عبير فرج فالح الشمري 76.29  
عبير مطلق دليان منوخ 83.42  
عذاري حسني ذياب رخيت 82.46  
عذاري خالد مخلف سرور 88.17  
عذاري شفاقة مطخان العنزي 89.75  
عذاري محسن شنيف ساير 86.02  
عذبيه نواف مسير فراج املطيري 79.04  
عذيه حمود عبداهلل املاجدي 90  
عروب سعود عيد املطيري 80.7  
عزيزة مبارك نهيتان الظفيري 73.48  
عزيزة نزال حجب العنزي 76  
عزيزة نقا معاشى السعيدي 90.25  
عزيزة منر هدروس السعيدي 80.75  
عطاء مضحى مقطوف الفضلي 98.17  
عفاف جابر سليمان الضفيري 86.42  
عفاف حواس سلطان الشمري 82.08  
عفاف صبيح مصبح احلريجي 89.67  
عفاف محمد خلف ظاهر 84.83  
عليا عساف جزاع احلسيني 78.5  
عليا مشرف صغير الهرشاني 68.52  
علية غدير ضويحي فرحان 85.32  
عمشة الفي ناصر املطيري 86.5  
عنود رشيد مبارك محمد 76.83  
عنود عباس محمد الشمري 75.28  
عنود ناصر نايف العنزي 89.2  
عهد عبداهلل مطر املطيري 74.55  
عهد مطير مداد املاجدي 71.84  
عهود برشوم منديل املطيري 94.92  
عهود زعل عزاره سحالن 97.25  
عهود سمحان صالح العالطي 89.83  
عهود عبدزبار 83.26  
عهود ماضي عقيل الظفيري 81.36  
عواطف وديد مبروك الديحاني 78.75  
عواطف إبراهيم معيدى السعيدي 71.99  
عواطف سعود صالح احلربي 69.58  
عواطف صحن منصور املطيري 73.58  
عواطف مياح ماضي عصلي الشمري   

83.83
عواطف نافع جديع شمران 75.16  
عواطف ندا محمد الثويني 79.83  
عويده غامن بطيحان الصلبي 94.58  
عيدة رشيد ضيف الشمري 95.83  
غالية حسني عيد الظفيري 84.07  
غالية ماطر مزعل الظفيري 87.42  
غالية محمد ختام احلريجي 72.8  
غدير رعد عويد الرويلى 86.45  
غدير رغيالن سعيد السليماني 82.99  
غدير صلف عايض املطيري 78.31  
غدير عايض مفلح الصليلي 82.01  
غدير عبداهلل مرزوق ســاجر احلربي   

85.25
غدير علي شنيفى املاجدي 93  
غدير علي عبداهلل العنزي 78.12  
غرام محمد عبداهلل اسود العنزي 66.19  
غزالن فارس عواد رزاق 65.84  
غال زاحم فواز العنزي 76.7  
فاتن أحمد صالح الشمري 95.5  
فاتن حمود مفرح الهاجري 86.45  
فاطمة حماد حمد الشبيب 89.58  
فاطمة فارس منصور فارس 77.13  
فاطمــة فهيد دهام حرقان الســعيدي   

95.42
فاطمة مشعل ناصر اجلليدان 87.83  
فاطمة مفلح عيد هليل صغير 86.58  
فاطمة محمد فهيد السبيعي 72.92  
فاطمة الزهراء عبدالعزيز بودفا 93.17  
فاطمة جابر حمود اجلعيب 82.97  
فاطمة حسن عزيز تركي 82.87  
فاطمة حسني جليعب السعيدي 91  
فاطمة خالد شبيب الشمري 72.84  
فاطمة سالم محمد العنزي 94.5  
فاطمة سعد عيادة العنزي 96.67  
فاطمة صالح أحمد ذياب 92.61  
فاطمة ضحوي هوير احلسيني 83.75  
فاطمة طالل فالح العنزي 85.56  
فاطمة عبدالرحمن محسن احلربي 86.17  
فاطمة عبداهلل محمد سرحان 86.17  
فاطمة عبدالهادي دحل الشمري 84.39  
فاطمة عطشان عزاره هالل الضفيري   

82.65
فاطمة فالح طليحان الشمري 83.13  
فاطمة فرحان األحمد 63.31  
فاطمة فرحان مدلول اجلنفاوي 83.75  
فاطمة لزام طويرش السعيدي 94.75  
فاطمة ماطر هالل الشمري 69.66  
فاطمة محمد جالل السليماني 78.37  
فاطمة محمد حمود احلريجي 83.31  
فاطمة محمد مقيدر فرحان 81.78  
فاطمة محيسن محماس املطيري 71.21  
فاطمة نهار سالم السبيعي 89.33  
فايزة خالد فارس العنزي 87.02  
فايزة سعد مطلق العتيبي 88.75  
فتون سند سعيد املطيري 78.4  
فجر خميس خويطر العنزي 77.39  
فجر عوض الفي املطيري 63.84  

فجر فاضل مطلق الصليلي 80.93  
فجر محمد عطا اهلل ناصر 81.93  
فرح أحمد علي العنزي 68.67  
فرح تركي مكمي الضفيري 88.72  
فرح عزيز شطي العنزي 87.3  
فرح فالح بركة السعيدي 83.23  
فهدة ناصر مطلق السعيدي 88.25  
فوز محمد عودة اجلميلي 77.44  
فوزية ارشيد عايد املطيري 71.75  
فوزية مشعل عبدالرحمن إبراهيم 79.67  
فوزية منور غازي الشمري 86.08  
كرميه جزاع سالم الظفيري 89.67  
كفاء جمعة سعود سرحان 84.25  
كواكب حميدي ظاهر الشمري 67.3  
لبيبه عايد عامر مجبل الشويعر 94  
لطيفة فرج ساكت حسن 89.17  
لطيفة دليل شامان جزاع 95.08  
لطيفة سعود منسي الشمري 74.05  
لطيفة عبيد سمير احلسيني 89.84  
لطيفة عساف جزاع احلسيني 86.17  
لطيفة علي حمدان الشمري 91.09  
لطيفة علي شالل جلوي 76.69  
لطيفة غازي مرشد الرشيدي 88.75  
لطيفة فارس عيد الظفيري 87.71  
لطيفة فالح محمد الظفيري 79.22  
لطيفة الفي مطر العنزي 80.33  
لطيفة محمد فالح املطيري 90.5  
لطيفة معيبر سوعان الظفيري 77.74  
لطيفة نهار مضحى نهار 84.92  
لولوة خالد عوض اخلالدي 82.07  
لولوة عبداهلل مجبل املسانع 77.98  
ليلى جاسم مبارك سالم 94.75  
مديحه هالل حسن سالم 73.25  
مراحب خالد مطر املاجدي 90.19  
مراحب خشمان منوخ حمدان 57.56  
مراحب يوسف صقر العضيله 81.06  
مرام خلف مخلف احلسيني 81.21  
مرام سالم راشد مبارك 79.78  
مرام عايد عامرالشويعر اجلبعري 79.17  
مريفه عوض حليس احلربي 97  
مرمي حسن عودة عجاج 93.17  
مرمي حسني عيد العنزي 93.83  
مرمي حسني عيد ميدان 87  
مرمي حميد محمد خليفة 91.67  
مرمي خالد سعود الشمري 86.07  
مرمي ذخير سعود اجلبعرى 65.87  
مرمي سعد فهيد الضفيري 77.52  
مرمي سليمان عابر اخلالدي 88.61  
مــرمي عبدالعزيــز جاراهلل محيســن   

الشريفي 66.62
مرمي عبود اجلاري 91.83  
مرمي فيصل دخيل العنزي 70.26  
مرمي محمد خلف العنزي 88.08  
مرمي محمد دحام الرحيلي 77.31  
مرمي مشعان األدعس محمد السعيدي 81  
مرمي مشعل سعيد ساجر املطيري 80.52  
مرمي هتاش فالج الشمري 73.75  
مزنة محمد سعيد ربيع 80.5  
مستورة نغيمش فرحان الشمري 70.54  
مشاعل حسني خميس الصليلي 74.85  
مشاعل سعود ماضي ملحم 63.25  
مشاعل شنان شوكة محمد 80.08  
مشاعل شنوف ملوح املاجدي 63.52  
مشــاعل صالح خليــل إبراهيم حيدر   

علي 71.05
مشاعل طلب سليمان ظاهر 92.08  
مشاعل عويد لزام مطر 98.25  
مشاعل غالى رشيد العنزي 82.16  
مشاعل مبارك حرير الظفيري 89.25  
مشاعل محمد مرضى العنزي 83.1  
مشاعل مسير ماطر احلربي 93.42  
مضاوي خلف سعد املطيري 78.92  
مضاوي راكان عبيد الظفيري 74.13  
مضاوي سالم حمد املهندى 72.77  
مضاوي مبارك خير اهلل عرنان 77.48  
مطره عبيد مسند النومس 77  
مطيعه ناصر حمدان الهلفي 87.51  
معالي سعود محمد الشمري 82.23  
معالي صبار عارف العنزي 95.42  
معالي ضحوي حواج العازمي 77.98  
معالي عسل كليب الرشيدي 84.19  
معالي عطية عبيد البناقي 77.25  
معالي فهد حطاب العجمي 95.5  
معالي مطر سالمة بريك 68.83  
مالك عبيد محمد املطيري 83.29  
مالك نايف مرشد البرازي 65.95  
منار حمود مطر البذالي 76.52  
منار سعود عبدالعزيز اخلليفي 73.86  
منار سليمان عبداهلل البذالي 85.99  
منار عبداهلل مطر العنزي 73.5  
منار علي عطا اهلل الصلبي 83.7  
منار معيوف جريد الظفيري 93.08  
منال الهيلم خشمان الظفيري 91.25  
منال سعود ناصر لفتة 85.75  
منال صياح عجيل احلربي 85.77  
منال عامر محمد الشمري 89.94  
منال عطية مدلول الظفيري 88.03  
منال كاظم عودة جبر 92.92  
منال ماجد رشيد العنزي 81.67  
منال محمد سعد العنزي 84.28  
منال محمد عايد الصليلي 78  
منال نايف كرمي الشمري 85.23  
منة اهلل نبيل محمد حفني 87.66  
منوه منحر سليمان معيقيط 90.08  
منى حمد سعد املاجدي 96.42  
منى خلف عجاج الشمري 88.98  
مني خليف هذال املطيري 87.88  
منى زامل حسن عطشان 89.83  
منى سالم فاخر فحيمان 93.75  
منى صويدر جعيثن الرشيدي 68.67  
منى ظاهر جاسم نايف اخلالدي 90.27  
منى غازي شالش الشمري 88.33  
منى فارس عواد الضفيري 89.58  
منى فياض علي العنزي 75.42  
منى ماجد عوض صعيب املطيري 79.42  
منى محمد هديرس العنزي 96.83  
منى مرزوق شارع العتيبي 85.57  
منى مطر عودة عجيل 83.25  
منى يوسف شنيار العنزي 71.05  
منيــرة هندي مبــارك هيف احلجرف   

85.58
منيرة سلمان ناصر اجحيل اخلالدي   

88.45
منيرة عبداهلل محمد العجمي 79.1  
منيرة علي فواز املطيري 73.8  
منيرة عيد مبرج العازمي 92.41  
منيرة فيصل عبود العنزي 90.12  
منيرة محمد بدر مفرح 87.33  
منيرة مطر فراج العازمي 76.79  
منيرة نايف حماد الشمري 94.33  
منيفه بادي عطشان 82.01  
مها جالب محمد العنزي 80.47  
مها ساير مسيمير الظفيري 90.17  
مها سعود ثاني العنزي 96  
مها سالمة عبداهلل العنزي 86.4  
مها صالح حجيل الشبلى 89.27  
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مها طالل سعود اخلالدي 89.21  
مها عطا مطر مشرف 82.32  
مها علي حبيب سعد العنتري 95.33  
مها فالح ضيدان املطيري 87.67  
مها مطلق حمود العنزي 88.86  
مها مطلق علي محمد 85.65  
مها ملوح هزاع االصيمع العنزي 86.96  
مها ناصر سعد العتيبي 69.16  
مها يحيى عوض شالش 90.08  
مى خميس عيادة العنزي 84.57  
مي سعد محمد املطيري 70.31  
مي عبداهلل مزعل العتيبي 97.25  
ميعاد عواد السيد العنزي 92  
ميعاد عبداهلل والي عبداهلل 94.42  
ميعاد عواد خمخيم العازمي 96.92  
نادره عبدالباسط عبدالصمد 86.07  
ناديا جنم عبداهلل العنزي 90.58  
نادية سعد حمد مخلف 86.42  
نادية ضحوي هوير عايد 83.08  
نادية مجيد صالل الشمري 85.57  
نايفه علي مبرد الشمري 72.96  
جناح صالح مطرود صالح 97.67  
جناح عقلة صياد العنزي 93.5  
جناة فرحان حربي ساكت 81.17  
جنالء دوغان ناصر العجمي 91.62  
جنود شبيب عويد العنزي 75.85  
نسرين محمد الزعبي 83.31  
نشميه عبداهلل عايد العنزي 93.08  
نضال جبر حمود خالد 86.33  
نوال حميد عوين ادريس الشمري 90  
نوال سلمان مطلق املطيري 92.17  
نوال صالح بنيه عايد 84.12  
نوال عايد مجبل حمد العنزي 85.33  
نوال عواد سعد مغير عاصي القحطاني   

84.92
نوال محمد عبداهلل نحيطر الضفيري   

91.33
نوال نايف مساعد العنزي 81.17  
نور خشمان رعيد سلمان 66.57  
نور صالح محمود العنزي 78.02  
نور علي فالح دحام 86.77  
نورا فهد هادي العنزي 88.95  
نورا مزيد سوهج املطيري 84.16  
نورة عامر محمد العجمي 84.03  
نورة عودة ابن عواف خزعل الذراعي   

الظفيري 77.01
نورة مطلق عساف الظفيري 89.5  
نورة عامر فيصل املتلقم العجمي 78.17  
نورة نومان دبيان الشمري 85.67  
نورة أحمد عبدالعزيز أحمد 82.01  
نورة بداح فهد العجمي 84.89  
نورة بشير صالل الهاجري 78.84  
نورة حمد حبيجان العجمي 65.86  
نورة زيد خلف الشريف 85.03  
نورة سالم شباب الشمالى 83.2  
نورة صابر سرحان الشمري 89.15  
نورة ضيف اهلل عبيد الشمري 75.25  
نورة ظاهر محسن العنزي 77.25  
نورة عايد حواس الشمري 85.37  
نورة عبدالكرمي سليمان دغيم اخلالدي   

82.49
نورة عطا اهلل خايف شبه 83.72  
نورة غلب راشد املطيري 96.25  
نورة فرحان موسى الظلماوى 86.92  
نورة محمد جهز العتيبي 88.66  
نورة محمد عياد الشمري 89.23  
نورة مرزوق ظاهر العنزي 90.79  
نورة مطر عودة الظفيري 81.47  
نورية حمد فرحان علي 92.22  
نوف احلميدي شقير الشمري 91.08  
نوف ذياب خلف شاهر الفضلي 89.22  
نوف سعود عبداهلل العنزي 94.58  
نوف صالح عقاب الشمري 81.55  
نوف صباح عبداهلل حمد 86.17  
نوف علي حمدان الشمري 91.44  
نوف مزيد غادن الشمري 83.75  
نوف هزاع شاطر العنزي 67.8  
نوف يوسف ظاهر العنزي 87  
نوير عبيد فجرى احلسيني 96.75  
هاجر سعد جيران عمش 94.33  
هاجر سالم عبداهلل نصير 85.58  
هاجر ســلمان ناجي رشــيد الظفيري   

91.67
هاجر هادي جاعد عطية 96.92  
هبة شافي مروى شافي 96.17  
هبة سعود جحيل اخلالدي 95.33  
هبة عبدالعزيز حمود الشمري 85.44  
هتان ظاهر تركي الظفيري 87.96  
هدى مكي حمود غياض 93.75  
هدى شلواح حزام كياد الظفيري 86.43  
هدى عايد مطر الصليلي 91.5  
هدى عبداهلل صعفــق راضي الذايدي   

90.56
هدى عبداهلل علي البحيري 90.17  
هدى عواد مطلق السليماني 83.77  
هدى مبارك عواد جردان 82.87  
هدى مرشد ذوقان الشمري 96  
هديبه فالح فهيد ابو فاس 76.45  
هديل طالل سعود اخلالدي 90.25  
هديل عيد كرمي غافل 90.76  
هديل فالح عجيب املفرج 88.48  
هديل متعب عراك ضمد 84.98  
هديل محمد سعد العنزي 83.18  
هذله هندي مبارك احلجرف 77.58  
هال زيد ادخيل العنتري 84.65  
هناء مفضي عواد مرعى العنزي 89.97  
هنادي عبداهلل علي اخلالدي 75.67  
هنادي عناد غنيم جريشان 89.55  
هنادي فوزي داخل العجمي 87.25  
هنادي هادي جاعد العنزي 95.5  
هند حميد محمد خليفة 94.08  
هند فهد محيا الديحاني 89.62  
هواجس محســن علي جابــر العنزي   

88.02
هيا خلف صالح سالم الصليلي 86.85  
هيفاء يونس مسير شايع 75.98  
هيال سعد طرقي الضفيري 93.75  
وجدان سعد هزاع الديحاني 88.57  
ود سلطان عقوب املطيري 81.18  
وداد جابر زعال احلسيني 86.42  
وداد الفي فهد الرشيدي 88.63  
ورود نايف مهلى الدرعه 97.33  
وسمية نواف منور الظفيري 80.47  
وصايف مظهر محمد العنزي 92.23  
وضحا شالل سعود الظفيري 87.67  
وضحة خلف سعد خلف العسق 86.89  
وضحة صنيتان مزيد البرازي 84.54  
وضحة ماطر حزام احلسيني 79.79  
وضحة هندى سعدون املطيري 71.04  
وضحى سالم ناصر العجمي 85.76  
وعد عواد حمدان السليماني 76.15  
وفاء خيراهلل ضيدان ضبيان 80.23  
ياسمني راكان سالم رفيد العالطي 90.27  
ياسمني عبيد علي الشمري 89.68  
يسرى خالد غريب عليج 75.03  

مركز الدوحة الثانوي نساء 

أبرار حسني علي الشمري 85.78  
أبرار فيصل عواد الفضلي 87.3  
إسراء عبدالعزيز محمد ابا اخليل 81.85  
أسماء عمر مطلق البذالي 88.47  
أسماء مهنا هزاع العنزي 91.11  
أفراح عبدالعزيز مفظى بوظهير 79.21  
أفراح محمد سعد العتيبي 65.9  
أمل خالد ناجي الهاجري 90  
أمل عبدكرمي كساب 96.58  
أمالك عياد حمدان السليماني 72.93  
اروى عبداهلل بشير ناصر 80.66  
اريام عبيد محمد العنزي 80.36  
إسراء سعيد سعود الهاجري 91.11  
أسماء محمد مياح العركى 90.19  
أفراح أحمد فالح عيداملسيلم الرشيدي   

93.67
الزهراء حسني علي العبدالسالم 82.12  
الهام محمد جهيمان الهاجري 91.25  
أماني حمود سعود مساعد جريد 91.51  
اماني محري عليان البذالي 91.25  
امل إبراهيم عبدالرحمن الهاجري 97.92  
امل راضي ذخير الهليلى 86  
آمنة حسن جبار سرحان 94.46  
أنفال جابر جدوع ثاني 73.37  
أنفال صالح رومي الظفيري 82.74  
أنفال عبداهلل عبدالعزيز العنزي 89.27  
انوار عواد عبطان راضي 94.25  
انوار حسني علي عبداهلل الشمري 84.77  
اوضاح صريد راشد البذالي 92.97  
إميان جاسم محمد الهاجري 85.5  
إميان حسن عودة جابر الشمري 87.09  
إميان حمد صقر احلريجي 86.92  
إميان خلف سعد الهاجري 90.47  
إميان عادل علي العازمي 85.13  
بدرية عامر رجاء سعيد 90.42  
بدور محمد علي عبيد الهاجري 74.65  
بشــاير أحمد عبدالكرمي ناصر العمير   

87.34
بشاير مطلق حمود الهاجري 89.32  
بشرى محمد منحوش الشمري 90.08  
بنا فهد هويدي هدهود الهرشاني 96.83  
بيبي أحمد سلطان القالف 70.03  
حترير زهيميل عويض الشالحي 79.22  
متام ذعار سالم العنزي 92.58  
تهاني مسعد غازي املطيري 86.47  
ثريا عبداهلل مطلق الهاجري 74.86  
جميلة غالي قطيم مشــعان الهاجري   

89.25
حصة سعد نزال مصبح العنزي 74.19  
حصة علي طحيشل العازمي 89.55  
حصة علي فهد إبراهيم السمحان 70.61  
حصة علي كندش العجمي 74.14  
حصة ناجي ثجيل موحان 82.38  
حوراء ناصر نعمة محمد 90.92  
حوراء رحيم عبيد خليف 77.41  
حوراء علي عبداهلل اجلعفر 92.18  
خزنة عواد خمخيم العازمي 96.08  
خلود حمد جبار املطيري 86.09  
خلود مبارك عويد الصليلي 78.59  
دانة عبدالعزيز عقلة نصار 87.67  
دانة عبداهلل عيسي مال اهلل 82.92  
دعاء سعد عبداهلل حسن 70.17  
دالل خالد األشهب املطيري 94.5  
دالل جردان حمدان صايد جروان 96.92  
دالل رمضان محسن العنزي 78.52  
دالل عذاب حســني عبــداهلل اخلالدي   

76.04
ذكريات حسني خليف مضيف 89.25  
رحاب مهدي مطلق املفرج 70.3  
رقية جاسم محمد سيف الهاجري 78.92  
روان كمال سعود الظفيري 62.06  
ريان عطا اهلل عبدالعزيز العنزي 88.03  
رمي جابر هالل فرحان 81.6  
رمي حزام مدلول عوض 94.13  
رمي حمود خليفة الشمري 83.92  
رمي علي حمود مرزوق الشمري 87.9  
رمي فهد صلبي فالح 94.17  
رمي مجبل متعب شريدة الشمري 91.33  
زينب روضــان غدنان روضان جوده   

91.83
سارة سعد راشد جريان العازمي 92.83  
سارة اركان محمد الهوشه 90.66  
سارة بدر مفرج فهيد زاروط العازمي   

71.12
سارة حسن عبداهلل الفضلي 75.8  
سارة راشد محمد املنصور 90.05  
سارة علي كرمي مهدي العنزي 77.05  
سارة مطلق رجا العازمي 72.81  
سحر مطلق حسني عمران 71.56  
سعاد صنيتان سعد املويزري 83.15  
سعاد نايف عبدالرحمن سلطان الفضلي   

80.43
سلطانه رباح رجا الرشيدي 77.69  
سلوى عدنان هليل عبطان 90.39  
سميرة يوسف فالح عنيفص 93.5  
سهى خالد ناصر الشمري 80.73  
شروق خميس عباس اجليماز 72.47  
شريفة صالح محمد اخلدير 76.67  
شمايل ماهر مرزوق العنزي 80.86  
شمه حمد مبارك العازمي 74.79  
شوق حسني علي خالد 68.22  
شوق صالح مخلف منصور العنزي 91  
شوق عبدالعزيز زايد العنزي 79.64  
شيخة مانع سالم ندا الشمري 86.67  
شيماء سيحان عبدالهادي مضحي 91.95  
شيماء محمد عبيد البذالي 85.84  
صفيه جمال بدر الكلدي 62.17  
ضحى تركي مبارك الرويعى 82.64  
ضحيه سالم سمري العازمي 88.77  
عائشــة داود يوسف عساف الشمري   

76.55
عائشة ضيف اهلل مزيد ماشع املطيري   

86.4
عائشة محمد مجبل العجيرب 72.4  
عبير فالح محمد املطيري 87.08  
عبير كامل هادي املبارك 87.92  
عبير حشاش مخمخم الرويعى 55.78  
عبير عدنان حسني صالح 87.6  
عذبيه مهدي هادي العازمي 65.19  
عفاف بارز مزبان جدران 85.33  
عفاف حمود محمد الهرشاني 68.06  
عليه عواد مرزوق مبارك صالح 77.92  
عنود ضحوي نشمي طويرش 80.25  
عهود علي مطر الهليلي 88.72  
عواطف هايل سلمان العنزي 79.75  
عيدة عوض فرحان راشــد الضفيري   

91.08
غدير دريول رحيل سمير 80.07  
غدير غامن ناجي احلريص 67.24  
غدير محمد راشد محسن 75.72  
غزل خالد جروان املطرفى 82.66  
غزالن عواد غنام العازمي 86.31  
فاتن صايل عطشان صايل 76.07  
فاطمة صالح محمد اخلدير 89.67  

فاطمة خضر األحمد العلي 89.17  
فاطمة حسن صياح مسفر 62.44  
فاطمة حمدى األحمد 84.85  
فاطمة خلف جاسم محمد 72.08  
فاطمة راشد محمد الرشيدي 84.77  
فاطمة رسمان ظايف الشمري 57.85  
فاطمة عودة عيد البذالي 62.69  
فاطمة ناجي ثجيل محمد 77.42  
فجر هندي فهد هندي العنزي 78.17  
فرح خالد مبارك الفرحان االدغم 85.65  
فرح محمد سلطان فيروز 74.32  
فى أحمد هدروس راشد جويعان 84.62  
قماشه علي صالح البذالي 87.27  
قوت مسعد غازي املطيري 91.3  
قيروان سعود فالح الشمري 79.33  
لطيفة سالم عبداهلل سالم السعدي 81.17  
لطيفة حبيب سلمان الشمالى 89.97  
لولوة بدر سالم الهاجري 88.55  
لولوة ساير سالم سعد الشمري 86.64  
ليالي بري مريهج شخيب 98.83  
ليلى محمد محمود الفيلكاوي 97  
مرام عادل محمد الفضلي 82.21  
مرمي زيد راضي عياش 92.58  
مرمي سعد محمد العنزي 88.32  
مرمي علي احلميدي الشمري 87.95  
مرمي فرج سعود برميه 87.78  
مرمي محمد لطيف ضاحي 76.5  
مرمي ناصر نزال احلسيني 92.84  
مشاعل الشنيفى وركان الظفيري 94.92  
مشاعل أحمد محمد الشمري 85.67  
مشاعل حمد حسني الرشيدي 87.76  
مشاعل عبيد سالم هديب 84.47  
مشاعل علي عنبر املاجدي 84.13  
مشاعل فهد مناور الشمري 95.08  
مشاعل ناصر علي ضيدان 82.92  
مطيره عيادة نشمي احلريجي 86.76  
منال حمد علي عبيد سمحان الهاجري   

95.92
منال عادل علي العازمي 88.35  
منال كامل سعود الضفيري 83.97  
منال محمد عواد العنزي 92.92  
مناي ماضي شجاع العجمي 74.76  
منى سطام العبود 75.33  
منى تركي مبارك شعير 87.25  
منى غالب غضيان الرحيلي 92.33  
منى مرزوق راضي العازمي 95  
منيرة صالح محمد املقحم اخلدير 79.42  
منيرة مبارك نشمي احلسيني 77.28  
منيرة ناصر سلمان الهبيدة 89.62  
منيفة صالح محمد اخلدير 79.58  
مها جمعان غازي الديحاني 88.08  
مها شنيف ماجد علي املطيري 85.52  
مها غالب غضيان غالب الرحيلى 81.97  
مها فريج سعد املاجدي 82.41  
موضي مزيد هزاع العازمي 86.55  
مي مبرك عوض املهيميل 83.99  
مي يوسف صالح العازمي 71.23  
نوال علي غنام فالح 77.51  
نور فارس دوشي العرادة 84.58  
نورة زايد خلف بادي 84.67  
نورة سليمان محمد سليمان احلمود   

املطلق 68.41
نوف سليمان محمد الهليلي 86.92  
نوف كامل شريف اخلالدي 78.83  
نوف نواف يوسف الشمري 58.25  
هاجر أحمد جدعان فرج الراجحي 78.52  
هاجر صباح عودة جناح 88.6  
هاجر محمد رمضان العنزي 86.98  
هاجر هزاع محمد العنزي 87.11  
هدى قويس جروان البذالي 96.75  
هديل راشد محمد احلريجي 81.26  
هديل عبداللطيف عبدالعزيز الفضلي   

94.08
هديل عماد عامر سعيد 82.88  
هناء حطاب رومي اخلالدي 81.37  
هناء صالح محمد الهاجري 81.17  
هند سالم فالح الشمري 86.67  
هنوف جاسم خلف عداي 95.29  
هنوف فيصل عبداهلل غامن 91.72  
هيا خالد صالح النتيفى 88.45  
هيا فيصل حمد العازمي 81.02  
وجدان براك عايش العرادة 80.67  

مركز الرجاء الثانوي نساء 

عبير علي جابر جوير املسعود 90.83  

مركز الرجاء الثانوي رجال 

عبدالرحمن محمد سفاح املطيري 84.74  
عبداهلل محمد سفاح املطيري 78.73  
عبداهلل مرزوق جعيالن الرشيدي 89.5  
عذبي حمد مطنى تركي احلمد 83.42  
فالح حمد فالح الطويل العجمي 97.5  
فهد فهاد فهد العازمي 83.79  
ناصر عبدالعزيز محمد سباعى 80.06  

مركز الرقة الثانوي نساء 

أسماء سعود مجبل العازمي 88.86  
أسيل يوسف حامد املطيري 86.99  
أمل دعفس ثامر السهلي 96  
أمل سلمان راشد البطحانى 91.8  
آمنة ســفاح عبداهلل الداهوم العازمي   

97.08
آمنة محمد سعد السهلي 91.75  
إميان محمد احلمويه 94.44  
إميــان ناصر جدعان ناصــر العازمي   

97.33
أبرار خليفة سعود العتيبي 88.5  
أبرار علي أحمد ابو حبيل 95.75  
أبرار علي سعيد الهاجري 88.15  
احالم مسعود حمد املري 95.92  
اريج فهيد رجا العازمي 97.92  
استقالل ســعود بريك طالع العتيبي   

88.65
أسماء عبداهلل محمد الناجعى 91.83  
اسيل فدغوش فهيد العجمي 85.81  
اشواق سلمان حميد العازمي 88.68  
أفراح عايد مطلق العازمي 90.56  
أفراح فرحان اسماعيل فرحان 88.54  
أفراح لهاوه مرتع العازمي 90.27  
االء محمد حمد اخلالدي 90.06  
األميرة سعد شافي الهاجري 89.2  
البنــدري حميدي مــرزوق الوصيص   

91.05
الزين علي مترج النجار الرشيدي 89.61  
العنود محسن علي املري 97.33  
العنود محمد مبارك عايد 89.46  
املها حمد مبارك الهاجري 86.16  
آمال عليان شالح املطيري 87.67  
أماني طرقي فهد محمد العنزي 88.7  
امل علي محمد فهاد العجمي 98.08  
امل عواد خمخيم العازمي 98.17  
انوار براك صياح العتيبي 91.09  
انوار مطلق محمد مطلق العتيبي 97  
ايات عبداهلل راشد الفضلي 91.09  
إميان جمال عبداهلل حسني 98.08  

إميان محمد سلمان الطويلع 92.76  
بتال محمد فالح اجلميعة 94.67  
بتله مبارك ربيع جار اهلل 91.26  
بخيته زيد حمد املري 88.09  
بدور سعد محمد العازمي 91.18  
بدور نادر مجبل الشمري 92.02  
بشاير سلطان دخيل سلطان العجمي   

93.33
بشاير عبداهلل مطلق املجهول املطيري   

93.33
جازاء محمد تركي الهاجري 90.17  
جميل عويضه عبداهلل العجمي 86.59  
جميلة سفاح عبداهلل العازمي 90.51  
جواهر خالد سعد احليالن 97.5  
جواهر ناجم نايف سعد الهاجري 90.4  
حسناء علي عسكر العازمي 87.01  
حصة سعود عامر العتيبي 90.71  
حمدة سعد سلمان العازمي 87.38  
خديجة صباح عبداهلل سفاح 98.33  
خزنة علي محمد العجمي 91.53  
خزنة محمد فالح السهيجان 96.17  
خزنة مزيد سلطان املطيري 98.25  
خلدا مشاري شافي السبيعي 93.93  
خلود خالد سلمان العجمي 85.5  
خلود فالح حلوش الصانع 97.25  
خلود فراج الهبي سويد العازمي 98.58  
داليه محمد ابداح الدوسري 91.76  
دانة امير عبدالصمد البلوشي 88.59  
دانة عادل جابر محمد النعمة 90.09  
دانة عادل مبارك العازمي 90.36  
دالل شباط شريد املطيري 88.87  
دالل عادل جابر النعمة 92.67  
دالل عايض علوش املطيري 96.83  
دالل عبداهلل دعيج الديحاني 68.51  
دالل محمد متولى محمود بدوي 93.5  
دالل مطلق سالم راشد العازمي 87.24  
رجاء صايل عطشان صايل 94.75  
رســيس ناصر ســالم فارس العجمي   

88.47
رشا ناصر شريف اخلالدي 94.25  
رغد أحمد عليان العنزي 82.49  
رفعة راشد باتل العازمي 89.09  
رفعة عواد عويهــان معيض العازمي   

90.67
رفعة محمد فالح العجمي 85.17  
رقية رمضان محمد رحيل 85.28  
رهف معجب مهدي العجمي 62.29  
رمي بدر مرزوق العازمي 59.66  
رمي محسن محمد صليبى 88.05  
رمي محمد عبداهلل مخيزمي املري 97.75  
زينب عيسى هاشم دشتى 86.98  
سارة سفاح عبداهلل العازمي 90.09  
سارة خالد عبداهلل املعيوف 98.42  
سارة سلطان ذعذاع السهلي 91.4  
سارة عبداهلل مسلم الهدية 89.58  
سارة عبداهلل مصبح العازمي 91.25  
سارة عبود علي العازمي 68.78  
سارة عدنان مضحي السهلي 85.68  
سارة فدغوش فهيد العجمي 87.89  
سارة فالح فهد العازمي 80.11  
سارة فيصل براك العليوي 93.22  
سارة لهواق عبداهلل الفضلي 91.14  
سارة ماضي حزام القحطاني 86.6  
سارة محمد جدعان العازمي 96.67  
سارة محمد صويان العجمي 91.99  
سارة محمد عبداهلل املري 86.07  
سارة مطلق فالح البادي 90.33  
سارة معيض جعيفن مدعث العبداهلل   

75.7
سارة مفلح ناصر العازمي 90.15  
سلمى عيد دليم الرشيدي 89.93  
سلوى فالح سالم العازمي 89.95  
سلوي مرزوق عيد العازمي 95.67  
ســلوى ياســني عبدالــرزاق حنتوش   

الشمري 97.5
سماح فهد صالح العتيبي 93.58  
شريفة مصلح عوض املطيري 72.85  
شكرية اسماعيل شافعى رضا شافعى   

88.82
شهد فهد سعود شبيب السهلي 86.08  
شيخة راشد مانع املطيري 94.17  
شيخة محمد فراج العازمي 90.96  
شيماء أحمد عبداهلل الكندري 83.74  
شيماء محمد متولى محمود 93.58  
شيهانه هادي صالح العازمي 87.11  
صيتة عبداهلل أحمد الهاجري 94.83  
صيتة فهد راجح فراج الدوسري 91.75  
صيتة مهدي رماح القحطاني 94.69  
عائشة حجرف مطلق العتيبي 96.17  
عائشة صالح عويضه العجمي 89.37  
عالية خالد حماد متعب العجمي 97.92  
عبير عيد عيادة العازمي 90.55  
عبير ناصر مرزوق العازمي 85.67  
عليا ناصر عبداحملسن الرشيدي 88.06  
عهد سعود بريك العتيبي 86.85  
عهود سعد عبداهلل حمد القحطاني 91.25  
غدير راشد عبداهلل العجمي 99.08  
غدير عبداهلل مندنى محمد 82.23  
غدير فايز سمير قشعم 87.52  
غدير مبارك عبداهلل مبارك فهد الهاجري   

90.39
غزالن دهام تركي الشمري 85.06  
غزالن مهدي السهدى العازمي 91.93  
غزيل فراج جار اهلل العجمي 95.58  
غيال غازي مرزوق املطيري 96.17  
فاطمة خالد ثامر العتيبي 89.02  
فاطمة شالل زيد الشمري 96.42  
فاطمة محمد عبداهلل العجمي 94.75  
فاطمة حبيب راشد املطيري 95  
فاطمة خالد محمد البركة 89.19  
فاطمة رشيد ناصر الشحومي 89.83  
فاطمة صنيتان فهد الزعبي 79.29  
فاطمة عدنان محمد العنزي 86.55  
فاطمة فالح محمد الشمري 87.6  
فاطمة مبارك عايض العجمي 82.54  
فاطمة مجبل عوض عومير 91.83  
فاطمة ناصر عبيد الدوسري 91.8  
فجر سودان جمعان املطيري 91.61  
فجر عطا اهلل فجرى وراد مرزوق 88.35  
فضيله رجاء نزال الشمري 78.83  
فطيم زوير مفرح اوقيان 94.58  
فوز سالم مطلق ريحان العازمي 90.03  
ملياء شافي صالح السبيعي 87.93  
مروه مؤيد علي املصبح 75.55  
مرمي حامد دليم الرشيدي 86.17  
مرمي راشد زيد مكمخ 83.44  
مرمي رثوع عازم العنزي 94.92  
مرمي سالم كميهان الدوسري 87.08  
مرمي سعيد جابر سعد 92.5  
مرمي صالح محمد النافع 93.32  
مرمي فهيد رجا العازمي 92.08  
مرمي محمد سالم العازمي 84.72  
مرمي نبيل عبداهلل أحمد خليفة 87.58  
مســتورة حســيان محمــد الوطيــب   

الدوسري 87.33
مستورة أحمد عيد العازمي 86.25  

مشاعل سعد رومي املطيري 95.33  
مشاعل نايف مطلق العتيبي 87.76  
مضاوي خليفة جنم الشمري 81.86  
معالي جابر محمد جابر اخلشم 92.58  
معالي محسن خميس العجمي 95.17  
مالك خالد عبداهلل أبوعجيم 88.62  
مالك ملفي نحيطر العازمي 86.07  
ملوك غازي محسن العتيبي 96.33  
منار جابر عامر مبارك الهاجري 86.5  
منال حامت سلطان عطاهلل 92.25  
منال علي جمعان العازمي 92.03  
منال عواد خمخيم العازمي 89.07  
منال مطلق سالم العازمي 79.62  
منى سالم فدعوس عيد 93.67  
مني علي كامل 82.9  
منى فهد راجح ناصر العجمي 96.67  
مني محسن خليفة العازمي 80.52  
مني محمد عباد مكي 80.34  
منى محمد مبارك ضيدان العازمي 94.25  
منيرة الفي سالم شطيط احمليلبي 94.25  
منيرة حسن علي العجمي 97  
منيرة خليفة محمد املزعل 94.5  
منيرة شباب سلطان املطيري 84.28  
منيرة عبداهلل فرزان القحطاني 87.06  
منيفه عليوي عشبه العنزي 95.83  
مها دحام حميد الشمري 93.17  
مها عا يض مجبل راشد العازمي 93.5  
مها مبارك عبداهلل مبارك الهاجري 97.75  
مهتاب محمد حسن عباس زارع حسني   

ابادي 82.95
مهره محمد حسني العجمي 89.97  
موضي خلف أحمد العديله 92.18  
موضي موطان عبداهلل السبيعي 91.67  
مي خالد خالص الهاجري 86.42  
نادية حمد سعيد الكداري 94.25  
نادية محسن سالم العجمي 81.18  
جنالء عبدالرحمن محمد خضير 88.5  
جنالء علي فهد عليان عوض املطيري   

90.58
نفله محسن مسحل الشعالنى 89.95  
نوال خالد سلمان العجمي 88  
نورة خالد مبارك شنير العازمي 85.97  
نورة سعود حميد العازمي 88.75  
نورة سعد متيم الدوسري 95.33  
نورة سعيد دملوك الدوسري 91.92  
نورة عايض جعيثن العبداهلل 92.24  
نورة عبداهلل حزام القحطاني 83.59  
نورة فهيد ناصر العجمي 91.83  
نورة نويصر مرزوق العازمي 95.75  
نورية مهدي منصور العجمي 85.34  
نوف راشد براك العدواني 89.5  
نوف الفي تركي العازمي 86.87  
نوف مفلح ناصر خرميط العازمي 88.91  
نوير فالح مسلم العجمي 94.67  
هاجر فيحان عبدالرحمن راشد العتيبي   

87.15
هبة مجيد فالح حمد الرشيد 82.9  
هدى أحمد معزي العازمي 90  
هدى محمد فهد الصواغ العازمي 88.96  
هنادي صالح منيزل العنزي 78.07  
هنادي فالح ذياب العازمي 81.4  
هنادي فالح فالح براك العازمي 96.75  
هند مبارك عقيل خليفة 86.47  
هويا ضويحي فالح العازمي 84.98  
هيفاء حمد راشد العجمي 90.34  
وزينة مهاوش وقاف العنزي 88  
وسمية فهد حجرف العتيبي 90.02  
وسمية مطلق علي املطيري 85.47  
وضحة عبداهلل حجي املطيري 95  
وضحى علي فهيد املري 83.6  

مركز الصباح الثانوي رجال 

أحمد خلف مطلق الرشيدي 88.59  
أحمد عايد مهنا الرشيدي 85.01  
أحمد محمد عبدالشمري 86.58  
أحمد ناصر راشد الهطالني 84.34  
إبراهيم سعد إبراهيم الرشيدي 75.41  
إبراهيم شالل الفي املطيري 81.78  
إبراهيم محمد عبيد الديحاني 85.99  
أحمد بدر سعدون الرشيدي 74.55  
أحمد خالد حصني الظفيري 67.7  
أحمد ضبيب فخرى الرشيدي 87  
أحمد عبداهلل عبدالرحمن املطيري 81.79  
أحمد غازي خلف املطيري 83.82  
أحمد غنيم مطلق الرشيدي 81.17  
أحمــد فالح مرزوق صندل الرشــيدي   

80.28
أحمد مسير فيصل الشمري 59.08  
أحمد مشعل صعفق السويط الظفيري   

84.29
باسل سعد جاسر املرد 80.28  
باسم دهام فنيطل الظفيري 68.89  
بدر أحمد فهد الزيد 69.6  
بدر سعود خليوي احلربي 83  
بدر عباس قاسم حسني 86.23  
بدر عبداللطيف عبدالوهاب الشــمري   

73.55
بدر فهد خالف املطيري 87.58  
بدر محمد حسن املعمري 77.28  
بدر مرزوق نومان املطيري 88  
براك مشعل عبداحملسن الفضلي 63.37  
تركي أحمد سعد البصمان 71.93  
تركي جهز بدر املطيري 78.92  
تركي طالل محسن العنزي 58.22  
ثامر ساير عبدالرحمن املطيري 70.33  
ثامر صالح مناحي العتيبي 66.96  
ثامر مخلد جوفان البذالي 80.68  
ثنيان سالم حسن محمد 83.73  
جابر ملفي محمد العازمي 80.49  
جابر منيف معوض الرشيدي 81.94  
جراح سعود خالد فاضل 79.86  
جراح موسى غايب الرشيدي 65.15  
حامد محمد ناصر احلامد 77.08  
حسن حسني علي صقر مرشاد 78.44  
حسن سعود حسني الرشيدي 88.49  
حسني طلق حسني الرشيدي 89.27  
حسني عليان حسني العنزي 77.25  
حمد بندر حمد جخير 82.42  
حمد طلق حسني الرشيدي 90.88  
حمد عبداللطيف عبداهلل الصقار 84.61  
حمد مطلق مفلح الرشيدي 86.39  
حمود صالح ظاهر الرشيدي 78.94  
خالد فهد هديبان الرشيدي 91.17  
خالد محمد هجاج املطيري 79.25  
خالد بجاد فيحان املطيري 77.25  
خالد حامد خالد مفلح 82.46  
خالد راشد حمد الهاجري 73.75  
خالد راشد سالمة الزعبي 79.1  
خالد زيد محمد املطيري 87.62  
خالد سرحان عودة ملوح 81.51  
خالد سعد ناصر الرشيدي 80.81  
خالد فهد عواض العازمي 62.74  
خالد فيصل علي املطيري 73.61  
خالد مجبل مطلق عومير 89.6  
خالد محمد أحمد جالل 68.64  
خالد محمد خصيوى املطيري 77.07  

خلدون عبدالكرمي محمد العنزي 91.42  
خليفة محمد حمد الدوسري 72.56  
دخيل عبداهلل ناصر الصانع 81.04  
ذعار عقوب عقاب املطيري 80.91  
ذيب أحمد ذيب البلوي 67.45  
راشد سحيم غازي البصمان 65.3  
راشد فالح ارخيص املطيري 74.24  
رشيد عبداللطيف مزعل الهاجري 80.63  
زياد محمد تركي املطيري 77.07  
سالم عبداهلل سالم الهيفي 79.23  
سعد أحمد سعد الرشيدي 80.23  
سعد جمعان خلف الرشيدي 73.92  
سعد سالم مسعود العازمي 88.71  
سعد شريان سعد الرشيدي 87.77  
سعد عادل فالح الرشيدي 77.72  
سعد عبداهلل سعود علي الرشيدي 63.5  
سعد عيد ساحب الشمري 83.45  
سعد فالح سعد الرشيدي 65.67  
سعد محمد مجبل الرشيدي 82.03  
سعد مطر غثيث الظفيري 80.17  
سعود انقيص هادي الرشيدي 85.16  
سعود زبن فالح الرشيدي 73.99  
سعود سلطان مطر املطيري 81.55  
سعود غدير محمد املطيري 84.11  
سعود معال علي الرشيدي 80.19  
سلطان حسن قبالن العنزي 89.42  
سلطان سعد مجبل سعدون 82.42  
سلطان سعد محمد املطيري 80.61  
سلطان وليد سلطان الفضلي 77.68  
سلمان مضحي فهيد الرشيدي 77.12  
سليمان ضويحي عوض بطي الرشيدي   

88.25
سيف مخلد راشد املطيري 86.3  
شجاع عبيد شجاع راشد املطيري 91.17  
صافــي عبداهلل مســعد عايد املطيري   

91.42
صباح صالح محسن العنزي 64.3  
ضاحي غنيم مفلح الرشيدي 79.07  
ضاري ناصر مرزوق املطيري 94.08  
طالل ذاعر قطيم احلربي 87.69  
طالل سعد شحيبان راشد البطيحاني   

العازمي 74.5
طالل فهد عويض املطيري 80.33  
عادل دميثان نزال الهاجري 92.33  
عادل عوض شبرم جحيل 93.67  
عادل فضي عبداهلل الرشيدي 87.92  
عامر نايف حمدان الديحاني 78.68  
عايد حجاج خصيوي املطيري 86.3  
عايض راشد فياض الشمري 85.36  
عبدالرحمن ابركة حمد البغيلى 77.68  
عبدالرحمن بندر دخني املطيري 67.61  
عبدالرحمن حسني علي الديحاني 91.2  
عبدالرحمن خالد سالم الرشيدي 76.56  
عبدالرحمن عماش عايض الرشــيدي   

86.07
عبدالرحمن فاضل ايدام عوض 64.6  
عبدالرحمن فالح سالم الرشيدي 82.85  
عبدالرحمن نايف جازي املطيري 79.46  
عبدالعزيز حمود رفان العنزي 84.4  
عبدالعزيز سالم علي العنزي 79.63  
عبدالعزيز عبداهلل شريف راشد 79.27  
عبدالعزيز عبيد راشد املطيري 88.4  
عبدالعزيز علي عبداهلل الشمري 78.09  
عبدالعزيز فواز منور املطيري 87.08  
عبدالعزيز فيصل مجحم املطيري 88.55  
عبدالعزيز مبارك خلف الرشيدي 74.98  
عبدالعزيز محسن فريج املطيري 92.92  
عبدالعزيز محمد مطلق العدواني 85.67  
عبدالعزيز محمد معجب السبيعي 85.25  
عبدالعزيز نافع ونيس عوض 73.05  
عبدالعزيز نايف عبيد املطيري 86.5  
عبداهلل بدر فهد الرشيدي 65.12  
عبداهلل خالد هايف املطيري 77.28  
عبداهلل علي رمضان السعيدي 82.09  
عبداهلل عمر حفيان 85.73  
عبداهلل عواض عبداهلل العازمي 81.66  
عبداهلل عويد عواد العنزي 90.02  
عبداهلل فالح حمدان املطيري 88.45  
عبداهلل فهد فهاد الرشيدي 87.74  
عبداهلل فواز محمد العنزي 86.39  
عبداهلل فيصل عبداهلل إبراهيم 90.6  
عبداهلل محمد صياح املطيري 93.92  
عبداهلل محمد عبداهلل اخلميس 85.72  
عبداهلل محمد عليان املطيري 89.94  
عبداهلل محمد مجبل الرشيدي 89.11  
عبداهلل مطر غثيث الظفيري 90.76  
عبداهلل ملفي منسي العنزي 89.08  
عبداهلل ناصر صبيح الشمري 92.75  
عبداهلل نواف عبيد الظفيري 85.15  
عبدالوهاب عبداهلل محمد جعيالن 91.25  
عبدالوهاب مشاري علي مشاري 86.96  
عبدالرحمــن حجــاب ســعود حجاب   

العجمي 91.58
عبدالرحمن حميد حمود الديحاني 95.42  
عبدالرحمن رشيد نداء املطيري 85.45  
عبدالرحمن زيد محمد املطيري 82.06  
عبدالرحمن عيد نزال الظفيري 71.47  
عبدالعزيز أحمد مصلح الدين الرفاعي   

63.29
عبدالعزيز باتل بندر الفضلي 85.15  
عبدالعزيز سماح متعب املطيري 85.69  
عبداهلل مطلق مذكر املطيري 91.08  
عبداهلل حزام مزيد العصيمي 79.92  
عبداهلل سالم بدر الظفيري 76.15  
عبداهلل صقر مطر العنزي 82.28  
عبداهلل عادل سليم عوض 85.02  
عبداهلل متعب سعد محي املطيري 85.17  
عبداملجيد خالد عوض الرشيدي 87.47  
عبيد نواف عبيد الظفيري 88.21  
عقيل عبداحلسني إبراهيم اسماعيل 84.6  
عقيل عبدالغفار محمد عبداهلل 90.52  
علي حسني فرهود هديب 83.76  
علي سلمان علي الديحاني 88.5  
علي عايد مطر فزاع 96.08  
علي عبدالرحمن مطلق الرشيدي 91.54  
علي عبداهلل عقلة مطلق 87.49  
علي عبداهلل علي القنور 76.88  
علي عليان شحيبان راشد العازمي 89.9  
علي غالب مصلح امليموني 90.11  
علي مجبل مبارك بذال الرشيدي 83.94  
عماد محمد جاسم احلذيفى 86.8  
عمر جاسم سعود العدواني 89.03  
عمر حمد عبداهلل الرشيدي 84.85  
عمر حمد غازي املعباسي احلربي 92.63  
عمر سعد عبداهلل املطيري 84.12  
عمر سعد ناصر الرشيدي 81.83  
عمر طارق محمد القطان 81.48  
عمر مسلط عبداهلل جنر املهيلب 87.27  
عواد مزعل عواد الرشيدي 87.98  
عون كرم عبدالرضا كرم 86.45  
عيد سعود مطلق الرشيدي 77.15  
عيسى مسلم علي زويد 83.94  
فايز مرضى سفر الديحاني 95.42  
فرحان سعد سحيم البصمان 91.48  
فالح خالد فالح اجلدعى 82.36  
فهد برجس محمد العازمي 94.92  

فهد راشــد حمد سعد ردعان الهاجري   
89.71

فهد سالم فالح الرشيدي 84.14  
فهد سعد صفران الرشيدي 87.51  
فهد طالق رشيد الرشيدي 84.53  
فهد عبدالكرمي جمعان القطان 84.47  
فهد علي حسني العليمي 89.75  
فهد عياد قويل الديحاني 85.79  
فهد عيد سمير الرشيدي 97.58  
فهد غنام علي املطيري 87.95  
فهد مبارك حمد الرشيدي 90.64  
فهد محسن جمعة عبدالوهاب 79.1  
فهد منديل جالل الديحاني 87.32  
فهد ناصر فهد الهاجري 72.85  
فهد هزاع حجي الرشيدي 84.27  
فواز سلطان عبداللطيف شلواح 82.59  
فواز غنيم مفلح الرشيدي 89.03  
فواز محمد سعد العتيبي 88.42  
فواز محمد علي الرشيدي 82.02  
فواز منصور ياسني الهاملي املطيري   

81.6
فيصل سعد ناصر الرشيدي 87.19  
فيصل طلب سعدي الظفيري 86.75  
فيصل مسعد محيسن امليمونى 84.46  
ماجد فهد خالد بندر العصيمي 97.58  
مبارك سعد حمود العازمي 87.29  
مبارك سعود مشيلح الديحاني 88.08  
مبارك شبنان حمدان الرشيدي 88.38  
مبارك صالح غلوم مبارك 87.48  
مبارك غنام مضحي الرشيدي 87.42  
مبارك فارس مبارك الشيتان 92.37  
مجبل عبداهلل مجبل املطيري 91.66  
محمد غازي فيصل رميض 96.92  
محمد أحمد سلطان الفضلي 78.52  
محمد بدر سعدون الرشيدي 86.74  
محمد جبر مبارك النصافى 89.08  
محمد جمال صالح صفوق 77.64  
محمد حسني علي الفضلي 84.65  
محمد حمدان ظبيب املطيري 96  
محمد حمود علوش املطيري 90.07  
محمد خلف مطلق الرشيدي 88.59  
محمد دميثان نزال الهرشاني 89.59  
محمد رخيص جفال ظاهر 91.4  
محمد سعد محمد املطيري 87.34  
محمد ســويد مرعي املطرفي العنزي   

95.67
محمد صقر عياد امليموني 87.67  
محمد عبدالرحمــن عطا اهلل املطيري   

90.89
محمد عبداهلل راجي الرشيدي 89.18  
محمد غنيم راجس العدواني 80.52  
محمد محارب قويعان الشريف 89.35  
محمد مصلط الفي ناصر 93.25  
محمد نعيم عجيل مطير 77.22  
محمد هادي مناحي الرشيدي 96.67  
محمود مرضى مضحى الرشيدي 93.07  
مدرهم بنيان مناور الرشيدي 97  
مساعد صالح مساعد اخريص 89.67  
مسلم محمد فواز فهد العجمي 89.67  
مشاري تركي طليحان املطيري 96.25  
مشاري ذياب مطلق الرشيدي 94.67  
مشاري سعد رفاعي بصمان الرشيدي   

91.18
مشاري مانع عايض العجمي 88.32  
مشــاري مبارك مســلم عيد املويزري   

86.84
مشاري مرعى طعمة جديع 86.11  
مشعل حميد جمعة العنزي 90.7  
مشعل شبيب نهار املطيري 88.66  
مشعل عادل متعب الديحاني 88.78  
مشعل غزاي محمد الرشيدي 98  
مشعل فالح ناصر النون 90.33  
مشعل نايف صنيتان الديحاني 93.3  
مشعل نهير ناهس املطيري 92.75  
مشعل هجر صعفق البرازي 90.49  
مطلق غامن علي العدواني 87.87  
معاذ محمد سعد الرشيدي 89.45  
معاذ موسى هديبان العازمي 92.07  
مناع رجا فجرى وراد مرزوق 97.42  
منصور فالح حميد غريب 96  
منصور محمد جوده العنزي 90.73  
منصور محمد الفي الظفيري 93.08  
مهدي صالح مهدي الرشيدي 87.77  
مهدي محمد عايض الرشيدي 94.33  
موسى فهد جابر الشمري 86.8  
نادر نواف مخلد املطيري 90.7  
ناصر أحمد علي العدواني 88.94  
ناصر بدر أحمد احلمدان 90.23  
ناصر حجاج خصيوى املطيري 92.77  
ناصر رويشد جالل الديحاني 92.97  
ناصر عايض مزيد ناجي املطيري 88.35  
ناصر فهد خضير املويزري 91.94  
ناصر ماطر عجيل ناجي الظفيري 97.42  
ناصر محمد عيد عسكر الرشيدي 91.26  
ناصر نواف موسى املطيري 91.22  
ناصر ياسني عبدالرزاق الشمري 81.25  
نايض انقيص هادي الرشيدي 89.8  
نايف ذاعر صنيهت املطيري 94.25  
نواف نعمة نايف سريع 98  
نواف أحمد اعجمي الهاجري 91.76  
نواف زيد كميخ الشريعان 90.41  
نــواف عيــد راشــد شــحيبان راشــد   

البطحانى العازمي 89.85
نواف نفجان رقدان املطيري 88.52  
نواف ياسر أحمد مانع 91.15  
هادي علي راشد املطيري 93.92  
هادي نزال مهدي الهاجري 90.5  
هزاع طالل هزاع العارضى 89.11  
وليد يوسف مستور املطيري 89.41  
يحيي مجبل مسعود العتيبي 95.16  
يوسف بدر فهد املطيري 89.82  
يوسف بندر بدر شرار املطيري 94.92  
يوسف حمدان ثامر اجلمهور 93.38  
يوسف حمود دعسان املطيري 90.93  
يوسف خالد عويض الديحاني 89.23  
يوسف خالد مطر الظفيري 89.87  
يوسف صغير رجا الرشيدي 95.42  
يوسف عبدالواحد حسن الزهيري 89.5  
يوسف عبيد عوض الديحاني 96.25  
يوسف علي عبدالعزيز الراشد 89.1  
يوسف فرهود سالم هديب 92.35  
يوسف فهد سحاب وصل اهلل 90.88  
يوسف محمد عبداهلل الشمري 90.35  
يوســف محمــد عبــداهلل عبدالرحمن   

حامت 89.08
يوسف مسير كويكب الظفيري 96.08  
يوسف نصيف عويد صليبى 89.92  

مركز الصباحية الثانوي نساء 

 دانة صالح خلف سالمة العنزي 90.51  
أسماء سالم عويضه العجمي 94.42  
أفراح فريح عبدالرحمن العنزي 91.99  
أماني عبداهلل علي احلربي 91.38  
أمل عبداهلل سالم السليمان 91.08  
آمنة صالح حمد الدماك 90.2  
أنفال بدر اخزمي الفضلي 97.83  

أنوار سعيد بريدان العازمي 98.33  
أوراد سليمان علي زويد 91.53  
ابتسام عطا اهلل جواد كاظم شرموط   

93.5
ابتهال محمد راشد امليع 96  
أبرار عوض عايض املطيري 90.15  
أبرار فالح راشد العازمي 94.33  
أبرار مبارك محمد شعيل 99.17  
اروى فيصل حمد بديح السهلي 77.36  
أسماء راضي شريف عطشان 84.42  
أسماء محمد سعود تركي الهاجري 95.5  
اشواق ناصر فهيد السبيعي 93.92  
أفراح خلف منير احلربي 81.05  
أفراح عبدالقاسم زيد خلف 84.97  
اقبال مساعد راشد اخلتالن 83.26  
االء غالم دركوش حيدر 90.75  
البندري عبدياسني سالمة 93.86  
البندري هادي منصور الدوسري 95.83  
البندري يوسف فهد العازمي 85.38  
اجلازي راشد سالم العجمي 95.92  
اجلوهره شبيب سعدون الهاجري 84.09  
ألطاف جابر طالب جابر 93.42  
العنود جابر سعد الهاجري 94.5  
العنود محمد معتوق العازمي 85.42  
أماني سالم اسحيم امليع 87.3  
اماني علي ضويان العتيبي 97.75  
امل خالد كريف 82.86  
امل فهيد حليفي اخلالدي 88.42  
امل مبارك عبدالرحمن العازمي 88.12  
امل محمد زيد الدوسري 92  
امل نور فيصل العتيبي 83.23  
أنفال سعد عبداهلل العازمي 86.14  
أنفال علي عثمان العريني 97.5  
أنفال وليد حسن املعتوق 91.69  
انوار حزام محمد العجمي 95  
انوار حمود سالم الدعيج العازمي 93.58  
انوار ساير حسني عطشان 90.19  
انوار عبدياسني اسود 90.67  
اوضاح حسني فهاد اجلويسرى 93.83  
إميان زيد صقر املطيري 94.96  
إميان سالم شبيب حجيالن 89.92  
إميان محمد عبداهلل العجمي 94.25  
إميان مساعد ماطر عميره 75.12  
بتله سعد سلمان العازمي 88.78  
بدرية علي خالد دشتي 83.95  
بدور ناصر منيف بن جدعان منيف 93  
بشاير أحمد مخلف سالمة 89.69  
بشاير راشد فهاد زبن العازمي 93.5  
بشاير عواد عباير العازمي 90.58  
بشاير فرحان زيد الشمري 97.83  
بالسم فيصل عبدالشمري 88.14  
حترير حمود سليما ن العتيبي 89.42  
حترير محمد علي العويدي 86.83  
حترير هالل علي الشمري 88.17  
تهاني جمعان عيد فجرى 85.59  
تهاني راشد خضير الفضلي 83.71  
تهاني عزيز مسند الرشيدي 94.67  
تهاني مطلق رجا العازمي 83.53  
تهاني نايف زابن الدوسري 87.5  
تهاني هالل صياح فرحان 75.6  
جميلة خليف سمران العنزي 96  
جميلة زبن مناور زبن الرشيدي 93.5  
جواهر سعود محمد هادي 89.34  
جواهر مصلح مفلح العتيبي 93.83  
جوهره سويرح فايز الرشيدي 84.6  
حصة فالح سالم العازمي 86.76  
حنان علي ادغيم الهاجري 95.06  
حنان عيد سعود العازمي 92.15  
حنان مطلق رجا العازمي 98.67  
حوراء بدر حسني الصفار 90.11  
حوراء علي اسد أحمد 98.58  
حياه غالي راشد غازي 99.08  
خالده حمود عبداهلل غالى 95.19  
خديجة سالم عدهان منذر 99  
خلود حمود بريدان العازمي 90.5  
خلود راشد نعير الهاجري 98.42  
خلود محيل سكينى ناصرى 92.03  
دانة خالد عيد العازمي 90.83  
دانة صقر محمد اخلشم 90.24  
دانة ضيدان سكران السهلي 98.08  
دالل بدر محمد رضا علي 98.58  
دالل جازي شمروخ العازمي 91.05  
دالل جزاء عشبان احلربي 89.99  
دالل حسن مزيد الديحاني 90.9  
دالل رهيف جبر الظفيري 97.67  
دالل شالش سيف العجمي 98.58  
دالل عايض سعود املطيري 89.81  
دالل عبداهلل خالد السبيعي 94.75  
دالل فهد قنيفذ املطيري 93.33  
دالل فهد محمد فهد العجمي 92.92  
دالل محماس خامت العازمي 90.37  
دالل هالل صياح فرحان 86.34  
دالل يونس حسني العنزي 86.6  
دليل سالم حسن العازمي 96.83  
دميا ضويحي سيف العجمي 85.02  
رجساء هادي عبيد ال رشيد 91.8  
رغد صبحي العاسمي 88.25  
رفعة عوض جمعان العازمي 81.92  
روان حمود منشد اخلالدي 79.98  
روان فالح سعود العازمي 72.86  
رمي أحمد فالح العازمي 83.58  
رمي أحمد ناشي العازمي 82.61  
رمي عبيد نزال الكريباني 98  
رمي علي حربي الهاجري 92.25  
رمي فليح فالح العازمي 96.5  
رمي محمد مطلق رشدان 93.67  
رمي منصور عبداهلل العبيدان 87.9  
رمي منصور محمد العجمي 81.92  
رمي نقه سالم العازمي 96.17  
رمييه محمد تركي العتيبي 82.57  
ريهام مفلح فالح العازمي 88.81  
زهراء حسني جاسم محمد 91.5  
زهى سمير حامد املطيري 94  
زينب وليد أحمد البلوشي 77.36  
سارة سعود ناصر العازمي 91.75  
سارة عيد سعد العازمي 88.69  
سارة حمود محمد الهاجري 83.08  
سارة زياد صحن العازمي 86.36  
سارة سالم راشد الرشيدي 82.45  
سارة سالم فارس احلطاب 96.75  
سارة شنار صويان الهاجري 90.57  
سارة عادل سعود النامى 90.22  
سارة عايش جنر العازمي 90.34  
سارة عبيد متلع العازمي 94.25  
سارة علي مبارك العازمي 90.64  
سارة عودة كاظم الدوسري 87.2  
سارة عوض راشد املهيميل 81.43  
سارة عوض عايض املطيري 88.44  
سارة غريب محمد العجمي 95  
سارة غالب هليل املطيري 83.68  
سارة فهد ضلعان العازمي 89.13  
سارة فهد هادي العازمي 93.92  
سارة فيصل توفيق علي 68.43  
سارة محماس خامت العازمي 96.33  
سارة مرزوق مبارك بوخرمه 85.08  
سارة مسباح عواد العازمي 61.61  
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سامية علي مطر العازمي 82.96  
سحر مزبان ناهى مسلم العنزي 89.76  
سلمى صالح خالد املري 94.17  
سلمى مشعل عبدالرحمن العازمي 79.35  
سلوى فالح سالم عوض 96.58  
سماح راشد مرزوق املطيري 97.58  
سماح عبيد وادي احلربي 92.67  
شروق بندر جاسم محيسن الشمري   

89.92
شلوى مشعل عيد العازمي 86.4  
شهد بدر ناصر العازمي 89.99  
شهد حسني غنام الصويلح 91.45  
شهد علي موسى احملمد 85.63  
شهد فالح نايف املطيري 88.56  
شهد محمد راشد الهيلع العازمي 90.35  
شوق سعد حمود البطحانى العازمي   

85.94
شوق طالل مرزوق الصواغ 83.26  
شوق فهد ماجد الدوسري 87.17  
شوق محمد مرزوق املطيري 79.46  
شوق مهنا محفوظ سعيد 71.85  
شيخة صالح سالم املري 96.42  
شيخة محمد مطلق العتيبي 96  
شيخة بدر محسن العتيبي 85.72  
شيخة علي مطلق العازمي 96.5  
شيخة فارس اسمر الفضلي 72.78  
شيخة مانع سيف العجمي 90.9  
شيماء رضا محمد فرج زاده 92.83  
شيماء صالح موسى حيدر 88.04  
شيمة سالم ناصر الدوسري 87.58  
صيتة فهد حمد محمد اخلالدي 95.5  
ضحى غازي حروش العتيبي 87.33  
عائشة مجبل مهنا العازمي 76.31  
عائشة جمعة عبيد الراسبية 80.66  
عائشة حمد محمد العجمي 88.84  
عائشة خالد شليويح علي 96  
عائشة عوض جابر الشمري 94.75  
عائشة محمد حميد العازمي 82.41  
عائشة منصور مطر الرومي 93.75  
عالية سعد مفلح املطيري 90.17  
عالية صعفق ذياب محمد 93.25  
عايشة فهيد علي الرشيدي 75.33  
عبير سعود سالم العازمي 62.71  
عبير سعود عامر العتيبي 95.75  
عبير عكرش عيد محمد 83.71  
عبير مطلق عبداهلل العازمي 93.75  
عذاري شمالن حسني عبدالوهاب 96.5  
عذاري محسن فارس محمد 92.83  
عليا عايد مطلق العازمي 88.82  
عمشة عبداهلل هذال العازمي 90.92  
عمشة مطلق دغيم الداهوم 91.08  
عنود بريدان سيف العازمي 88.51  
عهود دبيان خالد العتيبي 95.42  
عهود عبداهلل مسفر املطيري 92.67  
عهود هالل علي الشمري 97.42  
عواطف فرج معيجل العنزي 89  
عواطف محمد حامد املطيري 88.22  
غالية سالم زافور العازمي 94.42  
غالية جهز طلق العتيبي 83.84  
غالية فرحان زيد الشمري 87.04  
غدير عبدالهادي فالح العازمي 86.54  
غدير فهد عيد العازمي 93.25  
غدير مدغم هادي العازمي 80.33  
فاطمة فالح هاضل العازمي 90.25  
فاطمة جابر دخيل العازمي 76.46  
فاطمة حسن عواد الشمري 81.34  
فاطمة سالم مطر الشمري 89.42  
فاطمة فهد خلف العنزي 78.37  
فاطمة ملام صياح العازمي 97.5  
فاطمة محمد فالح حجيالن 93.92  
فاطمة مفلح محمد الهيلع 82.11  
فاطمة ملوح تركي العازمي 89.88  
فايزة خالد خليل أبو لبده 86.83  
فتوح حيدر علي الشمري 78.28  
فجر عبدالرحمن معدي العتيبي 81.19  
فرح محمد فالح العازمي 81.42  
فريدة محمد حمد ال سالم 91.08  
فلوه جروان حمد آل عبدان 89.08  
لطيفة خليفة محمد املزعل 85.34  
لطيفة راضي سعود العازمي 85.31  
لطيفة رمضان منيف العنزي 92.83  
لطيفة معلث عوض الرشيدي 76.68  
ليلى علي سعد الهاجري 92.49  
مراحب سعود مبارك سعد مسعد 94.75  
مرام أحمد فارس العازمي 88.96  
مرزوقة مطر مسيعيد العازمي 84.85  
مرزوقه محمد مبرك البواردي العازمي   

85.83
مرمي جزا عياد الرشيدي 88.58  
مرمي حمد حسني الدوسري 88.52  
مرمي خالد عايش العازمي 91.92  
مرمي خليف مطر العنزي 88.38  
مرمي سعد مرزوق العازمي 92.17  
مرمي سوادى جبر العنزي 89.38  
مرمي علي سعد الهاجري 92.11  
مرمي علي مبارك العازمي 86.5  
مرمي فهد الدباغ العازمي 79.96  
مرمي فهد حسني اجلويسرى 77.06  
مرمي فهد عيد العازمي 88.69  
مرمي مبارك عبدالرحمن العازمي 85.86  
مرمي محمد تركي العتيبي 64.12  
مرمي محمد فالح حجيالن 84.83  
مستورة سالم راشد الرشيدي 83.78  
مستورة محمد حجي العازمي 79.71  
مشاعل سعد مصبح العازمي 94  
مشاعل سعود حمود الدويلة 92.42  
مشاعل غويلي عبداهلل الرشيدي 85.53  
مشاعل محمد عبداحملسن فرحان 95.92  
مشاعل مشعل جاسي العازمي 87.75  
مشاعل مطلق شباب العتيبي 92.33  
معالي سعود براك فايز العتيبي 93.42  
منار هادي راشد العجمي 78  
منال عبداهلل مبارك العازمي 92.17  
منال فالح فهد العازمي 80.05  
منال فهد سعود الزريج 88.04  
منال فيصل حمود هويشل 85.55  
منال مطلق عبداهلل امليع العازمي 97.08  
منى سليمان راشد الصيخان 81.07  
منى علي بادي الرشيدي 71.07  
منى ناصر الشالل 90.67  
منيرة بداح مطلق الهاجري 72.53  
منيرة شاكر محمد الرشيدي 74.87  
منيرة صنهات عايض املطيري 65.92  
منيرة علي عباس العازمي 87.3  
منيرة مبارك سالم الهاجري 84.88  
منيرة مبارك عبداهلل الدوسري 91.42  
منيرة محمد نفل العجمي 76.33  
منيرة ناحي طالع ثامر املطيري 94.83  
منيرة نايف محمد الهاجري 88.19  
منيرة وليد مرزوق الغريب 64.22  
منيفه شمخى بشير عباس 95.58  
مها عوض محمد احلربي 91  
مها دعيج خليف العازمي 86.07  
مها سعود طلق العازمي 90.33  
مها شارع مفرح السبيعي 89.06  
مها شافي حامد املطيري 87.6  

مها فالح ناصر العازمي 89.83  
مهره مسفر مرزوق اليامي 85.17  
موضي محماس خامت العازمي 83.32  
مي خلف عبداهلل الوقيت الشمري 87.97  
ميساء حمود محمد املخموش 91.94  
ميعاد جاسم معجل الصارى 94  
نادية سفر ضيف اهلل العتيبي 84.75  
نادية عبدالرحمن سالم املطيري 87.08  
نادية محمد مناور احلجيالن 91.92  
نادية هالل علي الشمري 92.17  
جند خالد مطلق العنزي 89.36  
جنود عبداهلل فالح الدوسري 87.87  
جنود نواف حزمان العازمي 67.21  
نعيمه مراد محمد 85.15  
نفال مصلح مفلح العتيبي 90.83  
نفله فهد مبارك القحطاني 93  
نوال خالد فالح العازمي 75.93  
نوال محمد سالم العازمي 89.7  
نور سمير عبداهلل محمود 71.62  
نور ناصر علي العتيبي 90.54  
نورا محمد راشد العنزي 72.16  
نورة حسني صالح العجمي 84.54  
نورة راشد حجرف العجمي 84.58  
نــورة فالح عبداهلل حجيالن العازمي   

90.67
نورة بدر سريع العنزي 89.48  
نورة خالد مفلح النويعم 85.18  
نورة راشد سلمان العازمي 83.55  
نورة سعد راحج العتيبي 56.01  
نورة علي عبداهلل العتيبي 66.06  
نورة عيد ناصر السبيعي 88.75  
نورة مراد محمد عبداهلل 85.92  
نورة مرضي فرج العازمي 82.85  
نورة مقبول ناشر العصيمي 86.55  
نوف أحمد سعد الكحالوى 86.68  
نوف جفران عواد العازمي 88.38  
نوف حمد مبارك العجمي 73.87  
نوف ذيب فهيد الدوسري 87.7  
نوف صالح حمد الدماك 86.37  
نوف عبدالقادر عبداهلل العتيبي 88.78  
نوف علي سعد الهاجري 87.97  
نوف مبارك عايض الهاجري 89.25  
نوف منصور سعد العجمي 77.69  
نوير حمد فهيد العجمي 89.8  
نوير ذعار فالح املطيري 80.76  
هاجر بدر ذياب العازمي 88.93  
هاجر خالد عايش العازمي 79.98  
هاجر ضيدان ســكران محزم السهلي   

92.75
هاجر عمران صخي العنزي 88.68  
هدى سالم حلوان العازمي 71.17  
هدى مساعد عوض املطيري 92.92  
هال شافي خالد العجمي 86.67  
هله علي مطر العازمي 92.83  
هناء هاشم فاخر فياض 95.5  
هنادي عماش مناور املطيري 86.81  
هند عبدالرحمن فاضل العازمي 97.83  
هند عواد عبداهلل الرشيدي 73.96  
هنوف متعب محمد الهاجري 89.18  
هيا عبدالرحمن محمد اجلمعة الدوسري   

91.5
هيا عبداهلل هذال العازمي 86.76  
هيا عبيد صالح السبيعي 89.08  
هيا فالح علي العازمي 70.88  
وجدان عايد مجاهد املطيري 87.87  
وجدان متعب عايض العتيبي 72.95  
وضحة راشد زايد الهاجري 85.9  
وعد فيصل عبداهلل العتيبي 60.61  
وعله علي مهدي العجمي 96.42  
وفاء فهد منير املطيري 89.43  
وفاء قرين عسكر العنزي 98.67  
وفاء هيثم راجح حيدره 96.57  

مركز العدان الثانوي نساء 

أريج جاسم محمد الشمري 76.18  
أسماء سعود سعد املشعوف العازمي   

77.42
آسيا وليد فيروز ساملني 70.33  
أشواق محمد فالح العازمي 85.93  
أصايل جاسم مجبل املطيري 81.82  
أفراح زياد سند الغيان املطيري 95.58  
أمينة ظاهر مرزوق الفضلي 92.62  
أنفال مهدي محسن العنزي 61.44  
أنوار نبهان راشــد الســبيت العازمي   

89.58
ابتسام عزاب قطيم العتيبي 82.42  
أبرار حيدر حمزة اسيرى 97.75  
احرار عبداحلكيم عامر سعد الهاجري   

81.79
احالم محمد فالح العازمي 75.83  
إسراء سلمان يوسف يعقوب 85.36  
إسراء عباس أحمد حسن 83.05  
أسماء سالم رجا العازمي 83.59  
أسماء يونس محمد شاه 80.25  
أفراح سعود دليم العازمي 87.67  
البتول موسي عبدالشمري 75.31  
البندري مرزوق عبداهلل الفويطر 83.91  
ألطاف فالح سحيل محمد 95.75  
العنود عبداهلل مثيب العجمي 90.48  
العنود عيد مرزوق العازمي 76.8  
الهنوف راشد فهاد طامي العازمي 96.42  
الهنوف سليم إبراهيم العتيبي 95.67  
أمثال راشد حمود صالح السهلي 91.75  
امل مبارك محسن العازمي 82.31  
امل رفاعي علي عوض الصواغ 90.07  
امل فهد محمد العتيبي 95.17  
امل هاني عبدالشمرِي 88.83  
امنة سعيد أحمد االصبحي 88.58  
أميرة تركي صالح جابر العتيبي 95.83  
أميرة عبداهلل جزا عايد العتيبي 96.08  
أمينة علي حسني عبدالرحمن الفيلكاوي   

87.87
أمينة مشلح عبدى غازي 94.5  
أنفال بندر سند عالج 84.98  
انوار جمعان مرزوق رضيان 93.83  
انوار خلف ردعان العازمي 86.68  
انوار زيد الهاب املطيري 95.67  
إميان هاني نايف عبدالرزاق 98.08  
إميان خالد سعد العنزي 80.06  
إميان عايض رجا العازمي 89.6  
إميــان عبدالرضا عبدالرســول غلوم   

حسني 89.86
إميان علي حسن العجمي 97.25  
إميان عيد علي العميره 96.75  
بدرا ناصر مفرح السبيعي 96.75  
بدرية سيف خنيفر الرشيدي 83.87  
بدرية مبارك عبداهلل اجلنيدى 78.93  
بدور نافع مرزوق ظاهر 79.69  
بشائر دوخى عطية غالب املطيري 87.8  
بشائر عوض عايض العازمي 80.47  
بشاير بدر ناصر العازمي 81.75  
بشاير عبداالله عبداهلل عبداهلل بوزيد   

83.4
بشاير فهد عيسى الردهان 88.2  
حترير عجمي سلمى مرزوق املطيري   

88.26

حترير فراج شباب فهد العتيبي 94  
تهاني نادى حطاب العنزي 96.67  
جواهر محسن مشاري فهد العجمي 91.5  
حصة ناصر سعد ناصر الزعبي 89.02  
حصة علي حيدر يتيم 79.68  
حصة عيسى إبراهيم الفيلكاوي 76.35  
حصة محمد ظاهر العازمي 85.09  
حليمة راشد جاسم االستاد 88.58  
حنان راجى مطلق العازمي 79.48  
خديجة عثمان عبدالهادي فرج 95.25  
خلود محمد علي عبداهلل العجمي 95.5  
خلود محمد فراج السبيعي 81.09  
دانة حسني جاسم محمد شاه 94.67  
دانة سعود فهد العتيبي 88.89  
دانة صغير فالح الدوسري 91.5  
دالل عبداهلل هميجان العتيبي 88.03  
دالل عفاس عرمان العازمي 74.91  
دالل مبارك براك فهيد 85.71  
دمثه محمد إبراهيم العجمي 71.25  
رهف سالم محسن سعد العجمي 84.99  
روان نادر مسلم العازمي 86.45  
ريا منصور عبيد السبيعي 87.42  
ريانه عبداللطيف محمد الفرح 72.1  
رمي جمال عبداهلل التركيت 67.67  
رمي حسن حيدر ماحسني 89.5  
رمي سالم فالح العازمي 91.05  
رمي سلمان راشد البطحاني 90.33  
رمي فالح مطلق العازمي 86.22  
رمي مبارك سالم العازمي 96.08  
رمي ناصر مبارك الدوسري 81.77  
زمزم فاضل يوسف اخلريبط 88.25  
زهية ريحان سعود العازمي 90.08  
زينب حمزة عباس خداده 89.08  
زينب حمزة عباس اسماعيل 88.71  
زينب عماد سيف السعدون 84.68  
زينب يوسف عبداهلل حسني 69.19  
سارة مبارك مطلق العازمي 91.58  
سارة سلمان راشد العقروقه 66.25  
سارة عامر محسن العجمي 93.4  
سارة عبيد عايض عوض 97.75  
سعاد حمد مشاري فضل 91.24  
سعاد سليمان محمد ابا اخليل 85.35  
سكينه علي صباح البلوشي 80.64  
سهام فهد عقيل العتيبي 77.58  
شعيع سعد سلطان العتيبي 69.7  
شما سعد وتير العازمي 82.69  
شمايل أحمد سعد العنزي 85.8  
شهد عادل عبداهلل صقر 68.85  
شهد عبدالرضا سلطان دهراب 63.15  
شهد علي حسني الباذر 75  
شهد فهد سعود العازمي 88.24  
شهد نايف محمد العجمي 77.29  
شوق أحمد إبراهيم الدويسان 61.68  
شوق محسن راشد باتل العازمي 86.34  
شيخة ناصر مفرح السبيعي 87.32  
شيخة بدر محمد الفرح 72.97  
شيما عبداحلسني بردبار 83.08  
شيماء وليد جاسم سالم الهولي 79.36  
شيمه بجاد ناصر الدوسري 91.32  
صافيه هادي ناصر املري 81.58  
صاحله بخيت فهد العتيبي 84.07  
صيتة صقر سالم العجمي 89.11  
طيف صقر عواد األزمع 84.83  
عائشة جاسم محمد الكندري 92.83  
عائشة أحمد فالح العازمي 71.24  
عائشــة بدر أحمد عبدالرحمن اخلراز   

87.58
عائشة سعود علي السهلي 74.02  
عائشة صالح عواض العازمي 88.25  
عائشة مطر خترش السهول 75.25  
عالية دهيليس نبزان العازمي 79.79  
عالية مفلح خليفة الدواي 81.41  
عبير سالم حمد يعقوب 78.75  
عبير عبيد عيد العازمي 82.6  
عبير محي ردن عبداهلل 85.63  
عزيزة مسلم موسى الرشيدي 96.5  
عهد جلوي محمد سعد العتيبي 91.1  
عهود مجبل نوار العازمي 83.87  
عهود يحيى ناصر الرشيدي 79.33  
عيدة فهيد محمد العجمي 85.82  
غالية فالح متروك العازمي 89.04  
غدير حسني مضحي املطيري 94.5  
غدير أحمد عبدالرضا حســني ســليم   

84.39
غدير حمود بداح العازمي 89.23  
غزالن فالح محمد فالح العويهان 72.2  
غصون عتيق راشد العازمي 87.02  
غنيمة ناصر مرزوق رقدان 79.52  
فاطمة جاسم محمد الكندري 82.83  
فاطمة سالم أحمد حسن 75.24  
فاطمة ناصر محمد آل زمانان 82  
فاطمة هادي فالح فالح العازمي 93  
فاطمة أحمد محمد حسن 89.75  
فاطمة اياد رمضان مشاري غلوم 75.75  
فاطمة حسن مزيد الديحاني 85.85  
فاطمة حسني عبداحملسن القطان 88.44  
فاطمة عبدالرحمن مطلق اخلالدي 58.99  
فاطمة عبداهلل علي علي 87.26  
فاطمة عثمان عبدالهادي فرج 97.5  
فاطمة علي حسني السلطان 70.87  
فاطمة مبارك كاظم الظفيري 85.73  
فاطمــة مبارك مطلــق فجرى العازمي   

89.64
فاطمة منصور مصلط العتيبي 84.51  
فاطمة ناصر علي املستكي 62.24  
فاطمة وليد إبراهيم القالف 79.54  
فجر طالل سالم البخيت 70.38  
فجر فهد فرحان ونيان العازمي 87.11  
فجر محمد نايف الهاجري 85.38  
فرح خالد مبارك العويس 88.15  
فرح محمد سالم العلوية 89.23  
في حمدان محيسن العتيبي 87.53  
فى فهد فرحان ونيان العازمي 88.53  
كوثر موسى عبدالشمري 83.79  
لطيفة سالم دهش العازمي 86.54  
لطيفة صالح حسن كمال 77.29  
لطيفة محمد إبراهيم الصيخان 79.21  
لطيفة وليد محمد أحمد الهجرس 87.83  
ملياء حسن محمود أحمد 77.26  
لولوة جاسم محمد غنيم مبارك البركة   

92.67
لولوة علي حمود النوط العازمي 82.21  
لولوة عماد محمد البلخه 76.42  
ليلي عبدالهادي عبدالنبي اخلياط 90.92  
مثايل راشد نعير الهاجري 87.32  
مدلوله ناصر منير العجمي 96.83  
مراحب أحمد عباس صالح 80.25  
مراحب عطية بردى العنزي 84.24  
مراحب مرزوق مبرك خدعان العازمي   

92.17
مرام دغيم زويحيف الظفيري 88.32  
مرام ناصــر نصار صنهــات العازمي   

83.25
مرزوقه سلمان حمود العازمي 93  
مرمي حسن علي تقي 82.45  
مرمي حمزة عباس غلوم كرم 95.33  

مرمي حمود مصبح العازمي 82.9  
مرمي صالح مبارك سالم 85.55  
مرمي عبداللطيف سالم فهد املالك 95.17  
مرمي علي محمد اجلسمي 87.67  
مرمي قاعد هالل العتيبي 88.42  
مرمي محمد زيد العتيبي 88.7  
مرمي موطان عبداهلل السبيعي 78.37  
مزنة بادي خليفة الراجحى 87.1  
مشارق عبدالعزيز سعود اجلويسرى   

81.38
مشاعل راشد حزام السبيعي 72.97  
مشاعل سالم عبداهلل العجمي 63.5  
مشاعل غريب محمد العجمي 79.67  
مضاوي محمد شمروخ العازمي 87.85  
معالــي ضاوي عوض ســعد املطيري   

90.25
معالي عبداهلل مبارك العازمي 77.83  
معالي غزاي محمد العازمي 88  
معصومه نصيب رامشكرى 78.95  
مكيه عثمان عبدالهادي فرج 96.5  
مليحه حبينان سيف العازمي 81.58  
منال مرزوق عبداهلل خلف 91.67  
منال محمد بداح العازمي 82.7  
منال مطلق سالم العازمي 77.85  
منى مصبح سعد العازمي 84.42  
منيرة سعد عبداهلل الدليم 91  
منيرة غريب محمد العجمي 88.18  
منيرة خالد فالح العازمي 71.58  
منيرة خالد محمد اخلالدي 88.91  
منيرة محمد فهيد العجمي 88.17  
مها مبارك فهد العازمي 88.92  
مها مرزوق شذى العازمي 93.08  
مها مطلق مبرد العميري 94.67  
مها منصور رزيق جبير اجلبير 86.83  
موزه ناصر هويج العجمي 71.22  
موضي شالش سالم املنزل 73.04  
مي علي فالح العازمي 76.92  
مي حامد ثامر مطلق املطيري 79.75  
جنالء عبداهلل علي العجمي 65.02  
جنالء عمهوج عبداهلل العتيبي 86.92  
ندى فرحان ناصر صنهات الرشــيدي   

83.42
نفله سعود عيد العازمي 70.94  
نورة عايض مهدي العجمي 96.83  
نورة جاسم عبداهلل الصريعى 69.83  
نورة سعد صياح منالن العازمي 64.08  
نورة عايض ملفي العتيبي 97.67  
نورة عبداهلل جهز العتيبي 73.07  
نورة منصور حمد الدوسري 91.75  
نورة ناصر شافي العجمي 89.92  
نورة ناصر عبدالرحمن العبودى 77.63  
نوف عبداهلل مياح العنزي 69.67  
نوف حسني مشعل مرزوق 64.4  
نوف عبداهلل غنام املطيري 85.45  
هبة سالم صاهود محمد 69.31  
هبة فؤاد عبداهلل محمد يوسف خريبط   

89.92
هبة محمد مجبل شريف 90.15  
هدى علي الصالح الفداغى 96.08  
هدى فهد عبدالرزاق الشريفي 89.42  
هنوف محسن ضيدان الشبعان 83.6  
هويه هالل لفتة حايف 90.75  
هيا إبراهيم عبداهلل الهاجري 72.89  
هيا حبيب فهد العازمي 74.09  
هيا خالد مضحي الشمري 93  
هيا سعيد مقبل العازمي 82.5  
هيا محمد علي العازمي 74.41  
وضحة عبداحملســن سلطان العتيبي   

81.04
وضحة غازي رضيان املطيري 94.5  
وفاء جابر حمد فاضل املري 94.08  
وفاء عبداهلل عبدالقادر مقطوف 96.67  
ياسمني نايف خالد العتيبي 87.42  

مركز الواحة الثانوي رجال 

أحمد خليفة الفي العازمي 79.2  
أحمد سالم جويعد العجمي 90.29  
أحمد عبدالكرمي محمد الهاجري 76.03  
أحمد فالح أحمد عبدالعزيز أحمد 81.08  
أحمد فهد محمد جلوي 96.08  
أحمد مرزوق هادي البذالي 88.65  
أيوب فهد فرحان سناد 79.66  
إبراهيم زبن مطني الشمري 83.49  
إبراهيم ظويهر قناص السعيدي 82.43  
إبراهيم عبيد اهلل عبيد عبداهلل 93.73  
إبراهيم عوض فهيد املطيري 92.02  
إبراهيم عيد خلف الرشيدي 87.13  
إبراهيم ملفي مطر اجلميلي 83.99  
إبراهيم نواف عبيد العنزي 88.09  
أحمد حبيب صعفك الشمري 89.93  
أحمد حسني علي العنزي 93.82  
أحمد خميس الفي العنزي 91.54  
أحمد سالم مجبل الشمري 89.67  
أحمد صالح متعب عباس 93.17  
أحمد صالح هادي العنزي 90.58  
أحمد ضيف اهلل زبن جراح 86.41  
أحمد غنام عطااهلل الصليلي 90.33  
أحمد فهد سعد قريطه 89.08  
أحمد ماطر عقيل الظفيري 83.43  
أحمد محمد راضي صادق 93.92  
أحمد محمد عوين دريس 89.17  
أحمد مرداس ظاهر السعيدي 92.68  
أحمد مشعل محمد العنزي 69.83  
أحمد هادي سماوي العالطي 87.02  
انور عتيق مناور العنزي 86.86  
باتل مشعان شحاذه الرشيدي 91.13  
باسل سالمة سعود البذالي 88.99  
باسم محمد عودة اجلميلي 87.99  
بخيت حماد بخيت العجمي 85.25  
بدر أحمد خلف شريان 87.47  
بدر عبداهلل مسامح احلريجي 86.8  
بدر عنيد عقيل الظفيري 88.08  
بدر فهد جهز العتيبي 70.48  
بدر ناصر الفي العازمي 81.86  
براك ثويني علي الفليج 84.16  
برجس علي ندى الظفيري 90.67  
بســام رميض غنيــم هايس الظفيري   

86.92
بندر زيد عجاج الشمري 75.67  
بندر سعد عذبي الظفيري 87.93  
بندر فالح صعفك الشمري 59.19  
تركي خالد لزام الشمري 88.56  
ثامر نايف جديد نايف العنزي 85.34  
جابر خليفة ملوح العنزي 91.75  
جابر محسن محمد الظفيري 83.8  
جابر محمد جازع املطيري 96.5  
جاسم محمد سعود حمود 85.07  
جاسم محمد عبيد احلسيني 80.79  
جراح ضحوي مخلف الشمري 84.8  
جراح نزال سعيد الظفيري 91.67  
جزاع حمود سعد مخلف 81.5  
جمال حمدان بادي العنتري 89.52  
حامد مشعل حمود السعدون 89.78  
حبيب عيد حبيب حمود 84.11  
حمد حميد صاخر العنزي 92.5  
حمد خالد محمد املطيري 85.99  

حمد خيري حميد املطيري 87.13  
حمد دهاش رايف الرويعي 85.98  
حمد سعد عبداهلل دهش 89.37  
حمد مبارك مفرح العازمي 88.07  
حمد محمد جبيل العنزي 88.13  
حمد مخلف ملوح خليف الصليلي 90.03  
حمود صالح منصور العتيبي 94.17  
حميد صالح متعب عباس 95.5  
خالد أحمد بدرى البناقى 86.9  
خالد بتال محمد املطيري 80.11  
خالد حاكم مروح شاهر الظفيري 93.83  
خالد حمود سعود الشمري 86.54  
خالد خلف نافع احلربي 84.49  
خالد راشد مليح الرشيدي 89.69  
خالد ساير فالح العنزي 85.86  
خالد سند فالح الفعر 88.58  
خالد عبدالعزيز عيادة العنزي 84.98  
خالد عبيد دخيل شافي العنزي 91.58  
خالد عقلة غريب فرحان 93.5  
خالد فارس محمد البناق 73.81  
خالد كرمي حسن الشمري 90.18  
خالد محمد راكب العجمي 88.96  
خالد محمد نهار املطرفى 91.76  
خالد محمد هوير احلسيني 96.67  
خالد مهوس غنيم الظفيري 95.92  
خالد نشمي مطير البذالي 88.67  
خالد هويدي دحام مزعل 92.67  
دجني خالد يوسف الشمري 79.58  
دخيل عطا اهلل دخيل العنزي 92.09  
رائد بندر معجــون أباذراع الضفيري   

88.47
راشد حمود عبداهلل الشمري 82.73  
راشد كميخ راشد املطيري 86.64  
راشد لزام طويرش السعيدي 92.42  
راشد مرشد مضحى السليماني 83.98  
راضي خلف جالل العازمي 86.5  
راكان سعود جابر العجمي 87.27  
زايد مشعل قمر الضفيري 88.64  
زيد مدلول زيد الظفيري 87.48  
سالم عوض نافل احلربي 89.44  
سالم فالح برجس العجمي 87.1  
سالم فيصل إبراهيم الشمري 86.8  
سالم مطر عاصي خليفة 91.52  
سالم منيزل جاسر العنزي 95.92  
سامي محمد عواد الظفيري 91.54  
ساير حبيب جاسم منصور 93.62  
سطام فايز فيحان العتيبي 85.94  
سعد أحمد محمد املطيري 84.73  
سعد عبداهلل حزام املطيري 78.71  
سعد عبيد عناد اخلالدي 86.97  
سعد فهد حمد فهد ابوشيبة 83.21  
سعد الفي سعد شبيرم العازمي 86.76  
ســعد محمد جديع عبيصان العجمي   

82.11
سعد منصور سعد العجمي 78.85  
سعود بردي عوض السعيدي 94.33  
سعود خليوي خلوي الرشيدي 95.33  
سعود سلمان سعد البذالي 89.83  
سعود عايد مجبل العنزي 87.48  
سعود فالح عايد ساير 96.25  
سعود مصلح عماش احلربي 82.88  
سفاح بطاح سفاح الضفيري 85.93  
سلطان خلف عقيل الظفيري 84.79  
سلطان عوض سلطان املطيري 78.23  
سلطان فايز فيحان العتيبي 69.78  
سلطان مصلح عماش احلربي 87.39  
سلطان مفرح سعود النومس 73.41  
سلطان منير صقر الهرشاني 60.71  
سلطان نواف ايوار عواد 80.17  
سلمان جابر علي بوحمد 85.25  
سلمان سعدي فالح الشمري 88.67  
سلمان فرحان عبيد العنزي 79.67  
سليمان عبداهلل محمد العجمي 71.55  
سند حمود مهلهل اخلصيلي 81.79  
صالح أحمد منيزل السعيدي 82.84  
صالــح عبدالعزيــز بنــدر اجلنفاوي   

الشمري 81.79
صالح مضحى محمد الهاجري 88.25  
ضاري خالد لزام الشمري 90.88  
ضاري سالمة سعود البذالي 76.52  
طالل حمد عطية صالح 85.11  
طالل ظبيان عبدالرحمن الشمري 89.62  
طالل فهد فريح احلبشى 79.83  
طالل قيس علي أكبر حمزة 87.21  
عادل أحمد عيد الرحيلى 79.15  
عادل قصر مناور الظفيري 90.09  
عادل محمد عياد العصيمي 76.33  
عبداجلليل مذكر تركي املطيري 68.01  
عبدالرحمن ســعود شــارع الظفيري   

86.85
عبدالرحمن طارق مهدي الظفيري 86  
عبدالرحمــن عادل عطية الشــويحان   

93.47
عبدالسالم بدر برغش الشمري 88.52  
عبدالعزيز ثويني سعيد فالح 90  
عبدالعزيز سوهج مزيد املطيري 89.84  
عبدالعزيز عايض لصف مجحم 94.33  
عبدالعزيز عبدالــرزاق محمد الهديب   

65.42
عبدالعزيز عزام مهدي السليماني 87.58  
عبدالعزيز فاضل تنى العجمي 82.73  
عبدالعزيز مرفوع دعسان الفضلي 68  
عبدالعزيز نايف محمد عالطي 87.05  
عبداهلل بطي محمد الشويعر 82.07  
عبداهلل زايد مرزوق املطيري 67.11  
عبداهلل سعد مناحي العتيبي 84  
عبداهلل شجاع عبداهلل الهاجري 79.11  
عبداهلل عايد فياض العنزي 83.3  
عبداهلل عذاب حسني اخلالدي 89.03  
عبداهلل عوض حليس احلربي 90.29  
عبداهلل فايز سعد الفضلي 83.81  
عبداهلل فهاد عبداهلل العازمي 89.08  
عبداهلل مترك الفي الديحاني 88.88  
عبداهلل محمد عبيد الشمري 86.18  
عبداهلل محمد مجالد الظفيري 85.42  
عبداهلل محمد مدلول اجلنفاوي 90.66  
عبداهلل مزيد عوض العتيبي 88.04  
عبداهلل منصور تركي العتيبي 86.66  
عبداهلل هندي مبخوت العجمي 86.51  
عبداملانع هندي عيد العجمي 90.71  
عبداملجيد سعود بجاد العتيبي 78.53  
عبداملجيد ســليمان معلث الرشــيدي   

78.69
عبداحملسن خالد عبداهلل اخلزى 83.48  
عبدالوهــاب ممــدوح الفــي النجــدي   

العنزي 87.02
عبدالرحمن سعد سعود احلربي 82.84  
عبدالرحمن سالمة سعود البذالي 83.2  
عبدالرحمن صالح حميدي احلسيني   

76.54
عبدالرحمن محمد عبداهلل العنزي 88.24  
عبدالرحمن نايف عبدالرحمن محسن   

93.58
عبدالسالم فارس سوعان العنزي 88.33  
عبدالعزيز مروح دليل جزاع 77.09  
عبدالعزيز مساعد خلف السعيدي 88.59  

عبدالعزيز ناصر رجا املاجدي 86.95  
عبداللطيف نايف نهار العنزي 94.67  
عبداهلل فارس محمد املطيران 95.25  
عبداهلل برجس فهيد العجمي 62.64  
عبداهلل خلف راضي السويط الظفيري   
95
عبداهلل سعود خليل احلربي 80.84  
عبداهلل فهد هليل العنزي 96.83  
عبداهلل مطر خلف الشمري 97.58  
عبداهلل نايف نهار العنزي 90.99  
عبداهلل جنم عبداهلل لفتة 95.33  
عبداهلل نهار محمد املطرفى 84.82  
عثمان تركي علي اخلالدي 85  
عثمان خالد عبداهلل العتيبي 83.71  
عثمان غازي هالل العتيبي 86.3  
عثمان مبارك صياح اخلالدي 82.05  
عثمان وسمي عايد العنقودي 90.75  
عذبي سعد عذبي الظفيري 86.48  
عزام سعود عبداهلل احلربي 84.38  
عزيز نقا معاشي السعيدي 94  
علي نفل علي العجمي 80.73  
عمر أحمد عيد الشمري 86.85  
عمر خالد هابس الشمري 90.46  
عمر عبداهلل الفي العصيمي 86.36  
عمر غالب زحزيح العنزي 91.95  
عمر غدير حمود الشمري 89.76  
عمر فهد مشلح العنزي 89.39  
عمر محمد سند احلربي 86.11  
عواد جازع عواد الظفيري 92.67  
عوض مجهول محمد املطيري 94  
عياد فهد عياد السليماني 88.81  
عيد ملفي عيد جديد 90.64  
عيسى سعد عودة جاجان السليماني   

87.59
غامن حمدان صالح الرشيدي 87.86  
غامن خالد عبدالرحمن الهاجري 92.81  
غامن ردن فالح املطيري 86.5  
غنام محسن غنام اخلالدي 84.21  
غنيم نواف عبدالهادي املاجدي 83.78  
فالح فهيد مبارك العجمي 84.29  
فالح فالح فالح املطيري 91.17  
فالح فرحان جزاع الشمري 88.23  
فهد حامد تركي الشمري 95.83  
فهد رغيالن سعيد السليماني 88.23  
فهد سعد لهمود الشمري 89.08  
فهد سميان سليمان املاجدي 89.39  
فهد عبدالعزيز عيادة العنزي 81.42  
فهد عطااهلل سعد الشمري 90.55  
فهد عوض محمد احلربي 80.5  
فهد عويد عبداهلل الشمري 91.17  
فهد غامن جاســم العصيمــي العتيبي   

83.98
فهد مبارك فهران العازمي 85.53  
فهد محمد رومي احلريجي 87.2  
فهد مخيطر سلمان احلسيني 87.65  
فهد مزعل دغمي الرشيدي 91.71  
فواز حامد مناور الظفيري 90.09  
فواز ردن مناور العنزي 90.51  
فواز مبارك حصينى الشمري 86.72  
فيصل حضيري عذاب العنزي 84.49  
فيصل سليمان عبداهلل البذالي 86.02  
فيصل صالح زهيان الشمري 83.31  
فيصل عبداهلل مناور الشمري 86.94  
فيصل محسن مجعد العتيبي 83.6  
فيصل محمد عبداهلل اخلالدي 87.21  
فيصل نواف فيحان العتيبي 75.52  
قصى عذاب حسني اخلالدي 85.72  
ماجد مرزوق محمد احلريجي 87.15  
ماجد معجون حميدي أباذراع الظفيري   

94.08
مبارك سليمان دهيمان السليماني 83.86  
مبارك عقلة دهيمان السليماني 90.59  
مبارك محمد فالح املطيري 94.17  
مبارك هذال نصار الشمري 89.06  
متعب صنيتان متعب املطيري 90.74  
محسن فهد محمد احبيط العجمي 91  
محمد مفلح حمد احلريجي 85.34  
محمد أحمد حجي الغيث 79.67  
محمد حاكم مروح الظفيري 86.67  
محمد حبيب صعفك الشمري 90.67  
محمد خلف محمد الظفيري 87.38  
محمد سالم فرحان الظفيري 96.42  
محمد سالم هديسان الشمري 90.57  
محمد سعد طالق الهاجري 90.54  
محمد سعود سعد احلربي 82.67  
محمد شقاحى محمد سطام 87.9  
محمد ضحوي محمد مطارد 95  
محمد طالل بندر الهاجري 89.62  
محمد عامر شنار العجمي 92.08  
محمد عبداهلل معتاد احلربي 88.2  
محمد عبداهلل محمد املطيري 91.67  
محمد عكير محمد سعيد 88.07  
محمد علي عامر العجمي 88.11  
محمد علي لهمود الشمري 88.1  
محمد علي ندى الظفيري 90.1  
محمد غازي عنيزان الرشيدي 95.83  
محمد غنيم محمد السعيدي 87.23  
محمد فهد جديع العجمي 84.99  
محمد الفي عيد الشمري 86.57  
محمد مريخان عوض شالش 93.42  
محمد مسند سعود املطيري 85.68  
محمد مطر خلف الشمري 94.17  
محمد نيف حمد العنزي 88.93  
محمود عاقول شقاحي السليماني 88.17  
محمود مبارك غازي الرشيدي 90.58  
مساعد عيد سعد العتيبي 84.83  
مشاري خلف حماد الشمري 85.92  
مشاري طالل مهلى الشمري 87.09  
مشاري فايز مناحي نومان 83.78  
مشاري فيصل حيال اخلالدي 86.97  
مشعل حمود سعد الشمري 83.09  
مشعل حميدي سعدون حميدي 88.8  
مشعل خلف عبداهلل احلسيني 87.48  
مشعل سعد محمد الشويعر 88.91  
مشعل صبار عارف العنزي 80.92  
مشعل عبداهلل مشعل املطيري 93.71  
مشعل عوض فالح هديب العنزي 93.75  
مشــعل فهد هادي جاراهلل احلسيني   

90.48
مصبح عايد مصبح احلريجي 80.98  
مطلق مشعل مطلق املطيري 68.65  
منصور عبداهلل صالح العنزي 82.13  
ناجي كامل ناجي الظفيري 85.98  
ناصر بدر محيل الضفيري 80.86  
ناصــر ضيف اهلل صلفيــق الظفيري   

86.25
ناصر عوض عودة العنزي 84.62  
ناصر قصر مناور الظفيري 80.43  
ناصر ممدوح نايف البذالي 87.26  
نايف رغيالن سعيد السليماني 84.6  
نايف عبيد جابر العجمي 95.33  
نايف فيصل نايف الضفيري 84.69  
نغيمش فهيد نقيمش الهاجري 88.68  
نواف سعد محسن اخلالدي 81.58  
نواف مطلق بريكان املاجدي 82.62  
هادي سنافى هادي عقلى 88.13  

هاني غازي باجى العنزي 86.51  
وليد فايز منور املطيري 87.89  
يعقوب يوسف عيد الذايدى 89.26  
يوسف أحمد جاسم العنزي 89.64  
يوسف أحمد عبداهلل العجمي 83.42  
يوسف جابر مريف احلريجي 89.27  
يوسف جاعد جالى احلربي 87.5  
يوسف حمد عيد اخلالدي 84.77  
يوسف خضر معيض احلربي 84.91  
يوسف سالم عبداهلل الرشيدي 77.39  
يوسف طالل داخل الفضلي 83.23  
يوسف عبداهلل خالد املطيري 84.64  
يوسف عبداهلل طعمة الشمري 86.99  
يوسف عبود منفى العنزي 91.76  
يوسف عيسى رفيس الهاجري 86.84  
يوسف فرحان نايف الظفيري 89.42  
يوسف فهد محزم العازمي 87.94  

مركز ام احلكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 

أبرار طفيل عبيد سعد طفيل 82.64  
أزهار عايض حمود الرشيدي 86.08  
أسماء ناصر سعد الرشيدي 84.65  
أفراح احلميدي محمد املطيري 96.5  
أفراح بداح حمود املسيلم 84.98  
آالء أحمد محمد الرشيدي 88.23  
ألطاف حسن جاسم الشمري 96.83  
أمل ساطي عبدالرحمن املطيري 91.42  
أمل مطر رومي العنزي 71.09  
أميمه ضيدان طاهر الشمري 80.44  
أمينة زايد عامر املطيري 97.17  
ابتسام علي ناصر الرشيدي 85.77  
ابتسام فهد عايد املطيري 87.8  
أبرار محمد مرزوق املطيري 83.02  
اديبه ذيبان واصل املطيري 82.76  
إسراء شافي حمد الشمري 84.86  
أسماء جاسم محمد اجلوهر 88.95  
أسماء خلف محمد اخلس 86.31  
أسماء عايد محمد الظفيري 75.71  
أسماء علي ناصر الرشيدي 88.32  
أسماء مبارك غامن الشمري 68.17  
اسيل حبيب خلف حبيب 89.05  
اشواق علي خلف شريف 82.55  
أفراح رمضان عبيد العنزي 86.89  
أفراح صالح يحي الرشيدي 97.75  
اقبال بدر نايف املطيري 88.82  
اقبال الفي مجرى الشعالنى 92.83  
البندري خالد بندر املطيري 89.18  
البندري فالح ارخيص املطيري 74.76  
البندري مهلهل ناصر ظاهر 62  
ألطاف عبدالرحمــن عبداهلل املطيري   

84.18
العنود اغنيم ناشي العصيمي 86.19  
العنود سعود سالم املطيري 97.5  
العنود عوض راشد املطيري 79.7  
العنود هادي عوض املطيري 89.92  
الهنوف بداح بقيه املطيري 79.17  
اماني راشد تركي الغنيم املطيري 97.75  
اماني سعدي محمد املطيري 87.68  
اماني سليمان ناصر الشمري 96.92  
اماني عويد عجيل الظفيري 94.58  
اماني فواز رشيد الرشيدي 96.33  
اماني ناصر صالح السدرة 90.25  
أمثال حسن مسلم الرشيدي 87.49  
امل ضيدان زيد املطيري 96.08  
امل عبداهلل عيسى املطيري 82.31  
امل عبداهلل لطيف مرعي 92.73  
آمنة عوض زيد املطيري 95.17  
آمنة فاضل حسني البلوشي 79.49  
آمنة مفلح فالح املطيري 95  
اميرة محمد ســعيد صــادق القدومى   

80.99
اميرة ناصر مرزوق الشمري 95.17  
أمينة حمود محمد العواد العازمي 87.73  
انتصار ماطر حسن ربح 93.5  
انوار حبيب ابرمي العازمي 87.7  
انوار سعد إبراهيم الرشيدي 87.42  
انوار شجاع عصرى العنزي 96.92  
انوار فالح محارب اجلسار 71.58  
إميان ازبيدي دايخ وادي 82.7  
إميان جاسر حربي املطيري 77.42  
إميان صياح عجيل احلربي 95.33  
بتله سعود عواجه الرشيدي 89.05  
بدرية عواض مرزوق امليموني 94.58  
بدرية احلميدي محمد دهش املطيري   

82.37
بدرية غنيم محمد املطيري 74.54  
بدرية كميخ نهار املطيري 88.75  
بدرية ناصر راشد العبدلي 94.83  
بدور بدر مبارك البيدان 87.92  
بدور خلف عبداهلل أبو رميه املطيري   

95.33
بدور فالح عبداهلل اجلدعي 82.67  
بدور محمد مطلق الرشيدي 92.58  
بشاير صالح مزعل السرهيد 88.93  
بشاير عبداهلل مرزوق املطيري 85.26  
بشاير علي دهام الرشيدي 85.22  
بشاير ماجد دحيم املطيري 87.17  
بشاير مطلق هايس املطيري 95.5  
بشاير هيف حسن احلصينان 87.54  
حترير مشعل طالع العنزي 87.46  
تركية مسفر علي امليموني 95.42  
تهاني حمود محمد العواد العازمي 97.08  
تهاني حواس خزعل الضويحي 86.45  
تهاني رفاعي مترج الرشيدي 87.09  
تهاني سعد سالم العجمي 87.63  
تهاني سعود مهنا الرشيدي 92  
تهاني مجرش الطشه 76.26  
تهاني مطلق محماس العتيبي 86.86  
ثمرة علي مطلق سلطان 93.15  
جواهر خالد هدمول املطيري 94.92  
جواهر سالم عبيد املطيري 96.67  
حصة سعود جاسم املطيري 94.25  
حصة زيد حمد الرشيدي 90.31  
حصة صالح عبيد الرشيدي 97.75  
حصة طالل بندر جخير 76.05  
حصة مزيد غزاي املطيري 94.67  
حمدة لفتة كاظم 92.42  
حمراء هجاج مطلق الرشيدي 92.17  
حنان دهش عبداهلل املهمل 93.67  
حوراء حسني علي الفضلي 95.17  
حوراء حسني مزعل صحن 82.52  
خالده جابر ثقيل الشمري 89.51  
خديجة فليح عواض املطيري 97  
خديجة عوض حيال مجبل 81.62  
خلود شعيل دخيل السبيعي 84.73  
خلود عطا اهلل مجول العتيبي 95.33  
خيريه ناصر عبداهلل الرشيدي 88.62  
دانة سعود عواد العنزي 89.49  
دانة سعود فالح العجمي 89.48  
دالل متعب علي املطيري 92.75  
دالل سعد سمار محي املطيري 90.81  
دالل سلمان حمد ال حمد 85  
دالل سليمان فهد الديحاني 92.67  
دالل صنت دابان الديحاني 93.25  
دالل متعب سعود املطيري 82.78  
ذكريات قويعان ضويحي املطيري 85  

رتاج حمود سعد العنزي 79.75  
رحاب صباح سريع العنزي 85.42  
رحاب ناصر مزيد املطيري 68.88  
رفعة شريد مطلق املطيري 87.02  
رهف صالح مساعد اخريص 86.56  
روان ثامر غدير الظفيري 86.76  
روان حمود نعيس الديحاني 89.34  
رمي جبار مقعد السبيعي 89  
رمي راشد دغمى الرشيدي 83.71  
رمي رفاعي مترج الرشيدي 89.37  
رمي سعود عبيد العدواني 96.42  
رمي شعيل دخيل اهلل السبيعي 87.52  
رمي فاضل مطر العنزي 96.75  
رمي فالح فهد املطيري 87.57  
رمي مطلق ناشي الفجي 83.27  
رمي ناصر عبداهلل ضويحي 87.6  
زينب جابر مؤذن الفضلي 88.3  
زينب محسن حيدرى زاده 90.63  
سارة فالح مبارك الرشيدي 89.45  
سارة بداح حمود املسيلم 83.51  
سارة بدر عبيد املطيري 88.93  
سارة تركي سعد الشمري 85.97  
سارة حسني مسمار اجلدعي 88.88  
سارة راشد سعد العازمي 88.86  
سارة سالم فالح العجمي 93.42  
سارة شامخ عايض الرشيدي 88.68  
سارة صالح مفلح الرشيدي 95.67  
سارة علي عبدالرحمن املطيري 88.82  
سارة محمد هزاع اجلدعان 95.42  
سارة مفلح سعد الصواغ العازمي 91.55  
سارة مناحي شريد املطيري 85.89  
سارة نواف ســلطان السور املطيري   

90.15
سعاده علي سالم اليامى 74.42  
سلوى راشد مبارك البغيلي 84.5  
سناء جنم عبداهلل عبداهلل 78.09  
شروق جبار مقعد السبيعي 86.67  
شروق غازي شاعي املطيري 83.89  
شريفة عباد عبداهلل الديحاني 97.67  
شعاع عبداهلل مسعد املطيري 72.41  
شمه حسن مسلم الرشيدي 78.24  
شهد حمدى عايض الرشيدي 81.5  
شهد راشد دغمى الرشيدي 77.12  
شهد صالح مساعد اخريص 86.06  
شوق أسعد نصار طارش الشمري 80.6  
شوق فهد براك العدواني 70.88  
شيخة محمد علي العازمي 78.36  
شيخة سعود زويد املطيري 84.77  
شيخة شافي حمد شافي 91.5  
شيخة عبدالعزيز ماجد الفغم 86.61  
شيخة مليفي صايل املطيري 86.83  
شيماء جبار كنش فهد 89.56  
شيماء عبدالرحمن عبدالعزيز العمران   

96.67
شيمه مزيد سعود املطيري 85.67  
صيتة محزم علي السهلي 81.43  
ضحى عبداهلل عودة الثنيان 88.25  
طيف عيسى ذعار املطيري 86.11  
ظمياء راضي عبداهلل مطر 96.5  
عائشة عايد سبيل العازمي 89.86  
عالية حيدر شويع البعالوي 76.25  
عالية عيد مناور اخليوطي احلربي 90  
عالية معزى متروك الرشيدي 87.18  
عايدة عوض حيال مجبل 78.12  
عايشة عبيد مرثع العازمي 87.81  
عايشة فهد عايد املطيري 84.81  
عايشة محمد جنر املطيري 87.95  
عبير جبار مقعد السبيعي 98  
عبير حنس عبيد املطيري 96.58  
عبير ماشع مطلق املطيري 92.83  
عبير محمد فهد الرشيدي 95.25  
عذاري ظاهر طعمة الظاهر 81.21  
عذاري عبيد قاعد العتيبي 92.42  
عذاري فهد فالح بن شوق 97.08  
عفريه بدر عبداهلل املطيري 88.07  
عنود محمد صالح العنزي 84.32  
عهد حسن شبيب املطيري 77.14  
عهد طالل شبيب املطيري 92.2  
عهود خالد غنيم املطيري 91  
عهود عبيد مترج الرشيدي 97.42  
عهود مجبل ثواب املطوطح 90.17  
عواطف حسن ياسر عجيل 92.83  
عواطف دغيم فاضل العتيبي 89  
عواطف محسن ماجد الرشيدي 93.67  
عواطف محمد خالد املطيري 86.27  
غالية راشد براك املرشاد 86.89  
غدير سحلى حضيرم الراشد 97.75  
غدير محارب فالح اجلسار 87.62  
غدير منيف مطر الرشيدي 96.67  
غدير ناشي سالم العازمي 89.55  
غزالن سعد محمد ناصر 86.73  
غزيه فالح حامد العتيبي 97.25  
غيوض محمد عوض املطيري 87.72  
فاطمة عجيل فليح 95.25  
فاطمة أحمد حمدان العجمي 91.25  
فاطمة بداح ناصر السهلي 87.05  
فاطمة خالد عذاب العنزي 93.17  
فاطمة رحيل نهار اخلالدي 87.26  
فاطمة سعد مطلق العتيبي 90.22  
فاطمة شهاب حمد ثامر 96  
فاطمة عايد عشبان العنزي 83.88  
فاطمة عبادي محمد الظفيري 85.93  
فاطمة عبداهلل سليمان العتيبي 91.92  
فاطمة عبداهلل عبيد بوحواس 90.28  
فاطمة عبيد مرثع العازمي 90.96  
فاطمة فرحان عبداهلل العنزي 97.08  
فاطمة فهد ذعار املطيري 98.08  
فاطمة مبارك جمعان الرشيدي 90.26  
فاطمة يوسف عبداهلل املعصب 92  
فايزة محمد طرقي العنزي 96.08  
فجر سعد مسعود الديحاني 95.42  
فرح عيد سعد العتيبي 91.43  
فرح ناصر محرم العجمي 89.4  
فضة مذكر مجبل املطيري 89.55  
فوزه حلو جفال مضحى 88.68  
فوزية أحمد محمد هزاع 89.1  
لطيفة مزعل حامد الشمري 85.47  
لطيفة نايف متروك املطيري 93.25  
لولوة صعفق هجــر احلليو البرازي   

94.17
لولوة عبدالعزيز راشد الدريعي 83.89  
ليلى باقر علي القطان 86.92  
ليلى محمد عبدالكرمي عباس 91.47  
مثايل غنيم فالح الرشيدي 89.68  
مدينه خزعل موذن مهنا 97.08  
مرام حنس عبيد املطيري 85.48  
مرام محمد ماجد الفغم 90.39  
مرمي أحمد محمد الرشيدي 88.59  
مرمي رشيد عواض الرشيدي 90.55  
مرمي صالح مفلح الرشيدي 89.26  
مرمي ضيف اهلل معيتق املصيبيح 85.24  
مرمي عبداحملسن عبدالعزيز العويرضي   

85.83
مرمي عبدالستار جبار الدغيم 88.52  
مرمي فهد ذعار املطيري 94.15  
مرمي محمد ردن املطيري 89.76  
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مزنة بجاد خلف رجيعان 97.17  
مستورة صالح عبيد الرشيدي 98.08  
مستورة علي مطلق الدغيم 97.67  
مشاعل عميد مرزوق املطيري 96.92  
معالي أحمد رويعى خلف كليب 98.08  
معالي فالح فهيد العجمي 98.17  
معصومــه انور عبدالكــرمي بهبهاني   

83.38
مالك خليف حليوى البغيلى 96.42  
ملوك عبداهلل سليمان الرشيدي 79.05  
منار عايض زايد املطيري 87.81  
منار مشعل الفي املطيري 82.56  
منار موسى سعود الرشيدي 82.75  
منار يوسف محمد الرشيدي 83.76  
مناير بدر ثامر اخلالدي 85.75  
مني عايض نهار املطيري 82.85  
منى كمال عيسى املنتفكي 95.67  
منيرة سالم فالح الرشيدي 85.64  
منيرة بدر سالم احلربي 88.13  
منيرة جبار مقعد السبيعي 88.58  
منيرة خالد فخري الرشيدي 89.02  
منيرة شارع جندل املطيري 88.25  
منيرة صويان حمود العدواني 87  
منيرة ضيدان محمد املطيري 88.83  
منيرة مجبل سعد اجلبيرى 85.7  
منيرة محسن محمد املطيري 88.75  
منيرة هزاع خالد املطيري 89.54  
مها عايد محمد الديحاني 96.75  
مها عبدالعزيز سليم الديحاني 98.08  
مها عبداهلل صنهات احلربي 97.83  
مها عبداهلل فاضل العجمي 90.79  
مها فالح فهد املطيري 98.08  
مها محارب سارى الثومير 97.67  
موضي جزاء سرور الرشيدي 90.46  
مي شليل فالح العتيبي 87.65  
مي صالح عيد اخلالدي 82.49  
ميمونه مطيلق ثابت العصيمي 82.78  
نايفة محمد دليم املطيري 82.7  
جناح حزام مطلق املطيري 80.2  
جنود صالح راشد العتيبي 97.17  
ندى طيار زيرى عبيد 90.68  
نشميه عبداهلل بداح املطيري 88.06  
نفال دلبوح عواد الراشد 94.33  
نوال عامر جبر الظفيري 96.67  
نوال عبيد مرثع العازمي 90.82  
نوال مبارك عايض املطيري 95.17  
نور فالح بدرالوهف املطيري 89.32  
نورا حمد علي اخلرينج 94.08  
نورة فهد سعود العازمي 91.46  
نورة بداح فالح العازمي 90.94  
نورة راشد علي العرجاني 84.96  
نورة سعود فالح املطيري 89.43  
نورة عبداهلل طنف الدوسري 98.08  
نورة عبدالهادي سالم العجمي 90.89  
نورة عبدالعزيز خالد املطيري 90.04  
نورة عبيد مرثع العازمي 89.61  
نورة محمد مانع املطيري 95.67  
نورة نقا بدر املطيري 82.26  
نوف ثويني عودة ملوح 95.67  
نوف حمود عبداهلل املطيري 94.25  
نوف شالش تريحيب ثامر 95  
نوف عبداهلل خلف هدروس 96.92  
نوف مبارك عايض املطيري 94.58  
نوف ناصر مناور وقيت الشمري 87.72  
نوير جزا زايد املطيري 86.83  
نوير عياد عايد العنزي 94.5  
هاجر محسن قضاب املطيري 82.66  
هبة عباس حمد العنزي 93.42  
هبة مصلح جرار الديحاني 94.25  
هدى عايش شالش مهاوش 90.58  
هدى بداح حمود املسيلم 82.84  
هدى خالد مرشد رشيدي 82.51  
هدى عبدالستار جبار نخيالن 96.67  
هديل حمود علي الهبيدة العازمي 89  
هال مبارك عوض دهش املهمل 98.33  
هنادي عيد ضيدان العارضى 89.7  
هنادي متعب مهنا الديحاني 90.96  
هنادي منصور صالح املولى 95.08  
هند مزيد غصاب املطيري 96.58  
هنوف جرى حسني هالل 91.48  
هيا عبداهلل مشقاص الفجي 91.25  
وجدان سعيد فياض الدوسري 96.58  
وسمية ذعار غزاي العتيبي 90.25  
وضحة أحمد خالد الشمري 90.44  
وضحة خالد عطية الشمري 90.24  
وضحة محمد عبدالهادي املطيري 88.69  
وضحة مذود عبيد الشمري 94.75  
وضحة مطلق رجا العنزي 86.28  
وهيبة مصنت خنيفر الرشيدي 94.08  

مركز ام الهيمان الثانوي نساءـ املشترك 

أسماء عافت سعد العنزي 81.47  
أفراح سعود محيا املطيري 83.01  
أفراح ملوح تركي العازمي 88.64  
أفنان محمد ناصر املري 78.95  
أمل شارع مفرح السبيعي 90.83  
إميان محمــد مبارك اخلتالن العازمي   

89.27
ابتسام مبارك رجا الرشيدي 80.75  
ابتسام مصباح فالح العازمي 66.33  
أبرار حمدان قطيان عقيدى 87.49  
أبرار خالد حسن العتيبي 86.42  
أبرار محمد حرفان هادي الســمحاني   

84.58
اشراق مسفر محسن ال فطيح 85.55  
اشواق دعيج صقر العتيبي 90.53  
اشواق هادي عبدالرحمن العجمي 90.88  
أفراح عايض فهد العجمي 88.65  
أفنان مانع مرزوق العجمي 85.64  
البندري خالد عزيز الشمري 83.95  
اجلازي ذيب علي الهاجري 86.81  
اجلازي مهدي محمد العجمي 87.65  
اجلوهره بشر ظاهر العنزي 89.42  
العنود بخيت عبداهلل العجمي 78.9  
آمال محمد مطلق مرزوق 90.92  
امل حمد دلباق العازمي 78.2  
اجنود براك علي العجمي 87.75  
انوار رجعان الدباغ العازمي 82.83  
انوار سعد جابر املري 88.28  
انوار سعد عبداهلل العازمي 95.5  
انوار عايد مطلق العازمي 89.62  
إميان ياسر مجبل العازمي 84.6  
بتول منصور فراج العجمي 81.75  
بدرية مبارك سعد العازمي 91.34  
بدرية ناصر صالح العجمي 91.16  
بدور عبدالهادي مدغم العازمي 91.7  
بدور علي حسني العجمي 86.19  
بدور مريس عايد العازمي 83.97  
بدور ناصر براك العازمي 71.65  
بشاير بدر ملحم الدوسري 77.54  
بشاير محمد معيض العجمي 89.68  
بلسم شعيل رحيان العجمي 67.45  
تهاني محمد مراد عظم 83.5  
تهاني راشد عبيد اجلويسري 91.89  
تهاني محمد مبارك العازمي 91.5  
تهاني ملوح تركي العازمي 90.11  

تهاني نايف فريح العازمي 73.35  
جميلة بصير حمود شبيرم 94.5  
جواهر زايد فالح الهاجري 96.5  
جواهر علي محمد الرشيد 91.92  
جواهر غازي ناصر العتيبي 88.83  
جوزه فهد حقان بن ناصر 84.15  
حزوه ناصر محمد العجمي 89.92  
حنان بدر ارشيد الضرباح 88.75  
حنان جابر مناحي العجمي 86.11  
حنان حسني زايد علي العازمي 95.58  
حنان حمود شامي عالي العازمي 83.89  
حنان موسي ضيف اهلل العتيبي 91.45  
خلود علي محمد العجمي 90.64  
خلود محمد حسن زيد 88.65  
خلود جنا مرود العتيبي 96.83  
دانة خالد محمد الشمري 85.81  
دانة أحمد اعميم العازمي 88.51  
دالل مطلق عايض العازمي 88.78  
دالل منادى هادي العازمي 90.08  
دالل منصور سعد الهاجري 81.44  
دوله عبدالهادي عبدالرحمن املري 97.08  
دميه خدعان محمد املطيري 88.84  
رابحه عالي علي الرشيدي 92.42  
ربيعه ماطر مرزوق فهد العازمي 88.9  
رثعا معدي فراج الهاجري 90.18  
رضواء بنت صاهود بن سويلم الرويلي   

94.16
رفعة محمد صالح املري 89.48  
رفعة جار اهلل هادي حســن العجمي   

91.35
رفعة حمود زغير الضفيري 88.71  
رفعة فيصل فالح محمد العازمي 89.48  
رفعة محمد ناصــر عبداهلل الهاجري   

89.31
رهف خلف ردعان العازمي 90.8  
روان بدر عبدالهادي العازمي 91.57  
روان رجا خلف العنزي 84.84  
رمي جمعان محمد العجمي 88.67  
رمي شارع مفرح السبيعي 89.77  
رمي مبارك عايض الهاجري 88.61  
رمي محمد عوض العجمي 89.46  
رمي مرزوق مجبل عومير 91.07  
رمي مسفر محمد الهاجري 85.94  
رمي ناصر هادي اليامي 82.2  
ريناد بشر سعد رويشد الرشيدي 83.9  
زينب مهدي علي عبداهلل العجمي 96.5  
سارة صالح علي املري 98.08  
سارة محمد فالح الهاجري 92.25  
سارة حمد زايد العجمي 85.95  
سارة حمد علي حمد العجمي 95.75  
سارة حمد محمد العجمي 90.25  
سارة خالد سلطان املطيري 89.64  
سارة سعد محمد رجا العويد 95.42  
سارة سلمان عبدالهادي العنزي 91.98  
سارة عبداهلل عايض الهاجري 96.75  
سارة علي مطلق العازمي 88.59  
سارة فهد سعود العجمي 93.17  
سجوا عبدالهادي مهدي العجمي 93.33  
سحر ناصر علي العجمي 92.1  
سلمى بدر براك العازمي 87.35  
سلوى هيثم كاظم كاظم 87.8  
شهد تركي حبيب الفضلي 89.27  
شيخة زيد هادي العجمي 90.78  
صافيه سلمان عبدالهادي املري 94.82  
صباح سيد أحمد ابوالعينني 98.25  
صخيمة مانع صالح ال عامر 90.39  
صيتة بداح فهاد ناصر 96.92  
صيتة محمد جرمان العجمي 92.08  
طيبة عبدالعزيز حاجي أحمد 88.3  
عائشة حشان مانع العجمي 89.34  
عائشة الفي ناصر غازي الدماك 90.2  
عالية سعيد محمد العبيدي 82.29  
عايدة فهد بشير النومس 92.41  
عبير فالح مسفر العجمي 88.63  
عذاري عبداهلل مناور العازمي 88.61  
عذاري غريب حمد العجمي 94.67  
عذاري مطلق خميس العجمي 96.5  
عروب سعد محيا العتيبي 81.68  
عفاف رسام شمروخ العتيبي 94.42  
عفاف نافل مفرح العازمي 97.33  
عليا عيد رجعان العازمي 85.5  
علياء سعيد حمد العجمي 97.75  
عهود ناصر حشر العازمي 90.17  
عواطف فيصل مشعل العازمي 88.65  
غدير سعد عيد مفلح 94  
غزالن حجاج عالي العازمي 85.73  
غزوى فاخر علوش املقاطى 85.88  
فاطمة عوض صالح املطيري 88.73  
فاطمة سراج منير العجمي 91.55  
فاطمة رجعان صقر العازمي 75.4  
فاطمة صغير عايز الفضلي 83.74  
فاطمة ناصر سعد فريج 87.24  
فجر فهد خميس العجمي 79.82  
فرح مرزوق مجبل عومير 85.22  
فى ناصر محمد فهد العجمي 70.02  
كمالة جاسم محمد حمود 92.91  
ملى سعود محمد العجمي 72.46  
ليندا عادل عساف عساف 94.07  
مرمي زايد سالم العازمي 90.3  
مرمي سعيد فالح محمد الهاجري 88.8  
مرمي سعيد محمد الشمري 88.18  
مرمي فهد مهنا اخلالدي 89.99  
مرمي مسفر جسار السبيعي 72.51  
مشاعل سعد غصني الدوسري 86  
مشاعل عايض مجبل العازمي 88.27  
مشاعل محمد مبارك الهاشمي العجمي   

82.83
معالي علي فالح العازمي 85.4  
مقبوله محمد عنيزان العجمي 91.67  
مالك مطلق محماس الدوسري 82.78  
منار متعب محمد الهاجري 99  
منال حماد قبالن العازمي 89.18  
منال راشد فالح العازمي 71.58  
منال سالم محمد العجمي 89.21  
منال فالح سعد العازمي 85.23  
منال ناصر قبالن العازمي 69.3  
منال نافع عبداهلل املطيري 67.25  
مناير فالح دغمان العازمي 87.35  
منى فالح مسفر العجمي 88.86  
منيرة فهد فالح امليع 85.14  
منيرة محمد سحمي الهاجري 81.25  
مها اسعد مرزوق العازمي 84.65  
مها عيد بادي العتيبي 72.77  
مها نايف رفاعي الدوسري 83.85  
ميموزا محمد جكريزن 85.67  
ناهد هندي ناصر املري 93.56  
نايفه أحمد عويد العنزي 88.05  
نبيلة جاسم محمد حمود 86.53  
جند راكان ثواب السبيعي 88.66  
جند محمد حمد الهاجري 91.19  
جند منصور صليهم العجمي 86.83  
جنالء سابر علي الفهادي 85.98  
نوال عايض راشد ال فهاد 84.08  
نوال عبدالعزيز براك اخلالدي 88.22  
نورالهدى حسني علي العنزي 71.84  
نورة امقراني امقراني 93.5  

نورة محمد خلف اخلالدي 89.75  
نورة علي عبداهلل املري 78.96  
نــورة حمد علــي حمد مفرج مســفر   

العجمي 91.25
نورة خالد شداد العازمي 89.17  
نورة سالم محمد العجمي 81.87  
نورة سعيد محمد الشمري 95.5  
نورة عايض محمد العجمي 77.97  
نورة عبداهلل جابر الهاجري 81.46  
نورة عبداهلل معجب الدوسري 82.14  
نورة فالح راشد الهاجري 90.89  
نورة فهيد سالم املري 85.92  
نورة معدي فراج الهاجري 86.95  
نوف محمد شوميى دليمه 85.92  
هاجر مطلق مرزوق احلبيني العازمي   

82.77
هاجر نواف مبارك العازمي 86.5  
هاشميه جابر أحمد عامود 88.75  
هبة توفيق عثمان اجلوهر 82.75  
هدى سعد مبارك البواردى 87.12  
هدية جواد كاظمي فرد 87.75  
هديل سعد فهد الزعبي 84.47  
هديل عيسى علي الرشيدي 82.36  
هنادي أحمد نهار العازمي 86.57  
هيا حمد محمد العجمي 71.77  
هيا عبدالعزيز براك اخلالدي 87.77  
هيا فهيد علي العازمي 87.72  
هيا متروك مطلق العتيبي 76  
هيلة جاسم محمد شهاب 81.5  
وجدان رازن فهد سعد العتيبي 78.75  
وسمية منصور محمد الدوسري 87.23  
وضحة بتال حمد الهاجري 86.53  
وضحة منصور سالم الدوسري 87.88  
وعد أحمد الشلش 85.26  
ياســمني ماشع ماطر مروى الظفيري   

97.58

مركز ام عامر االنصارية الثانوي 

أبرار فهد مطلق الظفيري 88.17  
أسماء سالم حمد املويزري 89.46  
أسيل وارد فياض محمد 98.42  
أفراح عودة مدلول الظفيري 83.23  
أفنان سليمان زكريا الرويح 75.13  
آالء حسني علي الصراف 63.94  
آالء مناحي بادي عطشان العنزي 88.69  
ألطاف سطام محمد ســطام املطيري   

91.22
ألطاف صالح الفي الرشيدي 90.28  
أميرة فهد عبداهلل العازمي 90.32  
أميرة مشعان سعود الرشيدي 91.29  
أنفال شاكر إبراهيم علي عباس 95.08  
أنفال فهد حمود العتيبي 87.75  
أنوار بدر طاحوس الغريبه 85.34  
أنوار حسني علي املطيري 89.83  
أنوار عبداهلل سعود عبداهلل الرشيدي   

95.75
ابتسام سعد عبداهلل املطيري 89.33  
ابتسام محمد عبداهلل حمدان الشمري   

89.22
أبرار جميل عبداهلل بزارى 83.92  
أبرار خالد جهجاه الرشيدي 84.3  
أبرار هايف جايز الديحاني 96.83  
اجياد علي عوض الرشيدي 74.06  
احالم سامي فريج العجمي 89.17  
احالم علي مطلق العبداهلل 83.33  
اريج عبداهلل شبيب املرجى الرشيدي   

92.33
أسماء حجاب مطلق عبداهلل املطيري 92  
أسماء سعد محمد الديحاني 90.1  
أسماء عايض ادلم الديحاني 96.5  
اسيل خالد نايف الديحاني 88.63  
اشواق مبارك مقطوف براك 81.67  
اعتدال عبداهلل حمد السهيل 91.42  
أفراح مرزوق سعد الرشيدي 89.98  
أفنان مرزوق صقر املخاجنى 89.28  
اقبال حميدي نهار املطيري 93.58  
اجلوهره مشرف مشاري املطيري 91.92  
العنود حسني تركي حمد املطيري 90.7  
العنود حمود محمد العازمي 92.57  
العنود خالد شافي الهاجري 83.29  
العنود ســعود مطلق مزيد الرشيدي   

96.5
العنود سعيد شبيب الرشيدي 90.83  
العنود عبدالعزيز براز مسعود 87.75  
العنود عواض عويد الرشيدي 98.33  
العنود فراج مفرج املطيري 91.5  
العنود محمد حمود الرشيدي 88.92  
العنود مفلح فالح ادبيس الرشــيدي   

89.6
الهنوف جابر عامر املري 86.4  
الهنــوف عبدالعزيز محمد القحطاني   

70.34
أماني سعد ذياب املطيري 96.17  
اماني علي مبارك احليدر 89.83  
اماني فهد حسن العجمي 97.75  
أماني مصلط مفلح املطيري 96.83  
امل خالد نايف الديحاني 90.67  
امل رويل سعود الديحاني 98  
امل سويد نادر العجمي 92.21  
امل فهد سعد املعوشرجي 95.92  
امل نضال أحمد السيد عمر 90.5  
آمنة رضوان زطام 90.72  
أميرة علي موســى رئيسي سرحدي   

85.94
أميرة محمد رحيل العنزي 98.79  
أمينة مسيفر مرزوق العبدلي 89.25  
انتصار صالح شقير الضفيري 81.05  
انتصار محمد عبداهلل الهاجري 81.03  
انعام حسن محمد جواد 88.08  
أنفال سعد عايض الديحاني 88.78  
أنفال محمد سليمان اخلامت 84.06  
انوار جمال مرزوق الرشيدي 94.67  
انوار حسني مجبل املطيري 75.18  
انوار خلف عوض الرشيدي 86.44  
انوار سعود مبارك العازمي 84.98  
انوار عبدالرحمن صالح املطيري 81.42  
انوار عقلة عادل ناصر 58.53  
إميان صالح حمود عرادة 86.25  
إميان عبداهلل نابي الدويلة 92.08  
إميان علي بندر املطيري 91.96  
إميان فراج حسني املرشاد 88.56  
إميان فالح سعيد العنزي 86.14  
إميان فهيد حراس املطيري 84.97  
إميان محمد خزعل صحن 88.67  
بتله سعد ناجع شريان الرشيدي 88.75  
بتيله عبداهلل ناصر عايض 75.75  
بدرية سالم عايض الوهيدة 73.6  
بدرية صحني هالل العازمي 85.52  
بدرية عدنان ناصر خليل 74.37  
بدرية فيصل عبدالكرمي صا لح املكيمى   

86.08
بدور رفدى فارس املطيري 95.25  
بدور جنم بدر اجلزاف 83.28  
بشائر أحمد سالم العبيد 82.25  
بشائر فهد ضويان الرشيدي 90.09  
بشاير حمد زبن املطيري 87.5  

بشاير خالد غافل جدعان 83.59  
بشاير صالح فخرى الرشيدي 93  
بشاير ضحوي هجاج الرشيدي 85.39  
بشاير عوض خلف املطيري 85.44  
بشاير غامن حمد السهيل 87  
بشاير غنيمان سعد املطيري 85.71  
بشــاير محمد علي حســن السريحي   

82.77
بشاير منصور كتاب الشويش العتيبي   

69.08
بلقيس جاسم علي الديحاني 79.15  
حترير عوض عويض مســعود مقذل   

94.33
حترير غازي صالح الرشيدي 87.11  
حترير يوسف عبدالعزيز النهام 94.5  
تهاني أحمد عبداهلل العرادة 87.49  
تهاني حميدي حمود زايد 92.67  
تهاني ضيف اهلل محمد العنزي 83  
تهاني عبيد حميد الرشيدي 81.7  
تهاني علي حسني املرشاد 91.92  
جميلة عياد ثعيان البغيلي الرشيدي   

84.59
جميلة ثويني جزاع الظفيري 80.67  
جميلة ماجد صقر املطيري 89.17  
جواهر زبن مناور الرشيدي 90.48  
جواهر عايض شبيب الرشيدي 71.81  
حبيبه يوسف زيد البصمان 88.65  
حسناء دبيس مبارك الرشيدي 89.66  
حصة دخيل سالم القنيصى 71.78  
حصة سعد عبده الشمري 77.91  
حصة سعود سعد الرشيدي 88.8  
حصة محمد فالح الكعمي الرشــيدي   

87.71
حصة محمد نهار العجمي 86.94  
حصة مناحي حميد الديحاني 87.73  
حنان إبراهيم عويص 86.53  
حنان جمعان مفلح العازمي 92.83  
حنان فرج ضحوي املطوطح 74.75  
حنني عبدالعزيز بليدان شكيان 98.33  
خديجة رفاع محمد الرشيدي 95.42  
خزنة خلف محسن املطيري 85.25  
خلود جاسم محمد العازمي 85.5  
خلود خالد عواض العازمي 89.69  
خلود مزيد صحن الساعي 95.75  
دانة بدر عيد الوطري 84.74  
دانة سعد عبداهلل السحيب 86.69  
دانة فيصل عبدالعزيز عبداهلل الربيع   

87.87
دعاء حمزة عباس علي محسن القالف   

95.17
دعاء ممدوح هاشم محمود 92.97  
دالل بنيان مناور الرشيدي 95.25  
دالل خالد إبراهيم العمران 89.49  
دالل خالد جاسم كلدانى 86.92  
دالل سعود عوض الديحاني 95.08  
دالل ضاوي مطلق العتيبي 92.42  
دالل عبداهلل فهد الطشة 89.72  
دالل مبارك طلق الرشيدي 94  
دالل محمد صالح الرشيدي 91.58  
دميا عبداهلل سرحان الشقيحي 86.36  
دينا ســعد عطا اهلل البخيت املطيري   

87.19
رايه صالح عبداملهدي عياد 78.69  
رحمة سعد عبداحملسن املري 83.21  
رشا محمد عوض الدليشه العنزي 92.5  
رغد عبدالسالم عمر صنيتان العصيمي   

87.99
رقية فرحان فالح فرحان الغنيمى 90.83  
رقية مفرج شبيب اخلالدي 93.58  
رهف عبيد علي العتيبي 89.06  
رهف فيصل فالح قويضي 89.35  
روان سند عبداهلل احلملي 97.42  
روان راشد مساعد الفزير 91.17  
روان سرحان عبداهلل الرشيدي 90.89  
روان عبدالعزيز سعود العبدلي 82.03  
روان عبدالكرمي حمد الفضلي 83.43  
روان محمد عطا ندا 84.44  
رمي جديع فارس املطيري 97  
رمي راكان سعد املطيري 94.33  
رمي رشيد قنيفذ الرشيدي 88.79  
رمي سليمان سعيد الفيلكاوي 86.31  
رمي عايد محمد الديحاني 88.86  
رمي محمد بدوى 87.87  
رمي مشعل مزيد املطيري 99.17  
رمي يوسف مبارك اجلالوي 89.35  
زمزم صالح خليفة صوار 87.75  
زينب أحمد محمد جنديل 91.49  
زينب جابر محمد راشد عبداهلل 88.42  
سارة صنيتان سلطان الديحاني 94.42  
سارة محمد فهد منير العتيبي 93.08  
ســارة مطلق مبارك قبيل الرشــيدي   

95.25
سارة أحمد مرزوق السحيب 89.34  
سارة أحمد محارب اجلسار 89.51  
سارة حمود فايز البغيلي 88.04  
سارة خالد حسني الفقعان 94.08  
سارة زيد غايب الرشيدي 88.74  
سارة سالم صالح عبداهلل السالم 92.92  
سارة شداد جريد املطيري 88.61  
سارة عبداهلل ناصر الشليه 95.33  
سارة علي فرج الرشيدي 94.67  
سارة فالح عياد املطيري 87.62  
سارة فايز خليفة املطيري 85.43  
سارة محمد مناور املطيري 85.81  
سارة مسلم غازي العتيبي 96  
سارة مطارد خشمان عشيان 86.22  
سارة ناشي عايض جمعان الرشيدي   

86.68
سبيكه رعد عبداحملسن املطوع 85.89  
سراب عيد عياد عواض املطيري 89  
سلوى مناور ساري الثومير 87.99  
سهام عبيد مبروك الديحاني 91.17  
شاهه فيصل عبدالعزيز الصالح 90.11  
شروق عوض ماطر مطر املطيري 97.75  
شــعاع صطام مهاوش محمد صطام   

الدويش 92.5
شمايل عبداللطيف عطية سرحان 92.42  
شهد عبدالعزيز تركي رحيل 89.38  
شهد غامن مطر العدواني 88.64  
شهد فهد ابرمي العازمي 86.13  
شيخة جرمان محمد العجمي 91.69  
شيخة سعد سعود املطيري 86.98  
شيخة سليمان فهد الديحاني 86.66  
شيخة سويد نادر العجمي 88.49  
شيخة عبداهلل بشير الرشيدي 89.12  
شيخة فهد علي عايض املطيري 88.92  
شيخة جنر مجعد العتيبي 85.51  
شيخة هزاع نقاء املطيري 90.33  
شيماء أحمد عبدالرحمن املنيفى 83.14  
شيماء حمدان ظبيب املطيري 90.32  
شيماء عباس أحمد دهقاني 90.22  
شيمه محمد سالم حمد املري 89.74  
ضحى عبيد مجبل الرشيدي 98.42  
ضحى علي خالد الرشيدي 89.06  
ضحى مروى مارق العتيبي 87.23  
ضيا مطلق هذال املطيري 89.5  

طفلة مطلق صنيدح املطيري 94.92  
طيبة ناصر سعد احلسينان 95.42  
عائشة سالم سليمان اخلشان 95.09  
عائشة ردينى بداح رومي 92.92  
عائشة رشيد خليفة الراجحى 89.64  
عائشة سعود ادهيليس املطيري 90.01  
عائشة سعود عبداهلل املطيري 88.37  
عائشة عماش سالم املطيري 91.46  
عائشة قاسم ناجي عبداهلل 86.06  
عائشة مزيد غصاب املطيري 74.58  
عائشة نزال فخرى الرشيدي 88.18  
عالية سعد علي وبران سيحان 93.83  
عالية منصور ارشيد الرشيدي 93.08  
عايدة سهيل مزعل صديان 86.53  
عايدة ناصر يوسف العيدى 89.35  
عبير ظاهر ماجد محمد 90.96  
عبير محمد داود املنفى 85.77  
عبير محمد سعد العتيبي 86.8  
عبير هادي علي الرشيدي 87.93  
عذاري بجاد عايض العتيبي 94.92  
عذبيه عواض عويد الرشيدي 91.64  
علياء فائق عبداللطيف املسباح 96.33  
عنود فالح فهد املطيري 83.69  
عهد ضحوي محمد عايض الرشيدي 97  
عهد عبدالعزيز سعود مرزوق املطيري   

89.16
عهود حجــاج خصيوي مصلح عاتق   

املطيري 98.25
عهود خالد ياسني ياسني 93.08  
عهود عصرى عياد علي العنزي 97.17  
غادة دويع ناصر العجمي 88.85  
غالية طريجى صالح الشالحي 86.81  
غالية فهيد حمود محمد الرشيدي 76.97  
غدير محمد عامر املطيري 86.49  
غدير محمد معيوف الرفاعي 96.08  
غدير محمود إبراهيم إبراهيم 88.58  
غدير مزيد فرج الديحاني 89.62  
غزالن يوسف مبارك اجلالوى 87.9  
غنيمة شالش عبدصفوق 92.13  
فاطمة طارق عبود العبيد 91.46  
فاطمة عبدالرسول صحرائى 93.08  
فاطمة حسني شمروخ محارب املطيري   

89.33
فاطمة حمود جدوع العنزي 86.34  
فاطمة سعد نهار الرشيدي 91.83  
فاطمة طالب عبداللطيف شحم 81.76  
فاطمة فالح مدلول الشمري 87.97  
فاطمة محسن علي العنزي 86.16  
فاطمة محمد حسني كندري 90.93  
فاطمة محمد سيد املوسوي 76.08  
فاطمة محمد هويدي املطيري 93  
فاطمة مصطفى إبراهيم عبدالســميع   

91.25
فايزة فهاد محمد الزعبي 86.62  
فتون مشعل غافل عبداهلل 86.41  
فجر جاسم مبارك محمد الشمري 89.68  
فجر فرحان سطم عواد الشمري 96  
فجر محمد رشيد الرشيدي 90.87  
فجر محمد مهاوش الدويش 96.83  
فجر مشعل عبدالعزيز العيار 85.26  
فجر منصور منصور املطيري 88.23  
فرح فهد عواد الشمري 89.48  
فهدة فهد حمود الرشيدي 81.58  
فوزية ناصر صفران الرشيدي 86.49  
فوزية عياد بعاج العتيبي 83.5  
فى سالم مطلق نهار العدواني 83.93  
قمر حسام مرعى بو مرعى 81.94  
كوثر فاضل أحمد كمال 77.14  
لطيفة سعد مترج النجار الرشيدي 82.9  
لطيفة سليمان فهد الديحاني 92.75  
مليس نزار عبدبدران 89.99  
ليالى مرزوق سويد الرشيدي 93.08  
مرمي مشلح فنيسان السعيدي 98.25  
مرمي حسن عبدالقادر البلوشي 95.17  
مرمي حمود حميد الديحاني 88.24  
مرمي رياض محمد الدوسري 97.33  
مرمي سالم فرحان سالم 97.17  
مرمي عبيدان مرثع العازمي 88.41  
مرمي فالح طليحان املطيري 98.5  
مرمي محمد خويشان الديحاني 99.5  
مرمي ناصر نصار العازمي 90.32  
مرمي وليد عبدالعزيز النهام 91.23  
مرمي يعقوب يوسف الزايد 93.86  
مستورة فالح عدهان الرشيدي 90.96  
مشاعل جواد جابر محمد 90.33  
مشاعل سعد ناصر النون 90.83  
مشاعل عبداهلل محمد العجمي 98.42  
مشاعل فالح سعود احلريص 85.47  
مشاعل مشعان سعود الرشيدي 85.51  
مشاعل نواف عجيل ظاهر 90.67  
معالي أحمد عياد الرشيدي 91.95  
معالي حميدي نهار املطيري 92.83  
معالي سعود عتيق املويزى 95.33  
معالي عواض عوض الرشيدي 87.13  
معالي منيف عبداهلل املطيري 88.54  
معالي هاشم عقيل صنات 98.5  
مكيه حسني عطية الشطي 96.17  
مالك محمد مفلح الرشيدي 88.71  
منال حسني رشيد العنزي 92.17  
منال حمود سعد ناشي الرشيدي 99.17  
منال مهدي محمد العازمي 92.33  
منى طفيل محمد الرشيدي 84.98  
منى طلق صقر الهيم 97.42  
منى علي راشد الدويلة 96.17  
منى فالح سعود حبيش 92.75  
منى كتاب هوميل العتيبي 84.58  
منى وائل يوسف الدرينى 88.84  
منيرة دوخى عبداهلل الدوخى 98.75  
منيرة فايز جديع الوشيتان 82.6  
منيرة الفي حمود شداد املطيري 88.56  
منيفه متعب عبيد املطيري 96.5  
مها أحمد سعد الكحالوى 85.19  
مها أحمد عيد الضفيري 95.83  
مها جمعان عوض العازمي 89.96  
مها حمود جدوع العنزي 85.42  
مها زيدان منصور موازى 96.17  
مها طفيل محمد العازمي 88.85  
مها عامش عنوان الشمري 90.67  
مها عايض حمود عويد املطيري 93.5  
مها علي حماد احلربي 97.75  
مها ناير فهد املطيري 90.14  
مها نشمي ناجي الرشيدي 91.83  
مها نواف قطيم املطيري 97.42  
مها يوسف خالد البغيلى 89.74  
موضي غامن دغيمان الركله 86.77  
موضي مشرف مشاري املطيري 97.75  
مى سويد نادر العجمي 87.86  
مى عبداهلل محده املطيري 96.92  
مي مساعد زيد اخريص 90.14  
نادية سعود عبيد الرشيدي 88.93  
جنالء أحمد محمد مللوم الشريدة 94.67  
جنله سعد علي الشختلي 91.25  
نفله راشد عبداهلل الدوسري 91.58  
نوال مفلح غريب اجلسار 95.58  
نورا خالد سعود العازمي 86.57  
نورا سعد فالح أبومتر املطيري 90.97  

نورة جمال حجي املعصب 90.77  
نورة عوض مزيد املطيري 84.46  
نورة جاسم محمد الصعيب 75.21  
نورة خالد سالم املري 83.4  
نورة زيد جعيالن املويزري 84.4  
نورة ساير حركان اخلالدي 95.17  
نورة سعود سعد الرشيدي 89.26  
نورة عيد عبداهلل ضميد محمد 85.85  
نورة فارس مهنا الرشيدي 94.33  
نورة فالح مفلح العازمي 91.42  
نورة فيحان سعود العازمي 91.03  
نورة الفي عبداهلل العتيبي 93.42  
نورة ماجد صقر املطيري 85.4  
نورة محمد جفني املطيري 93.25  
نورة مسلم عبداهلل الرشيدي 83.99  
نورة مطلق مضحي املطيري 87.85  
نورة نايف جازي الرشيدي 88.73  
نوف خالد خليف الرشيدي 92.25  
نوف سلطان سماح املطيري 80.91  
نوف شليل فالح العتيبي 87.42  
نوف عوض فالح مفرج املسيلم 98.67  
نوف مبارك سالم الرشيدي 98.5  
نوف محمد شباب السبيعي 88.02  
نوفه علي طحيشل العازمي 89.47  
نوير فالح فهد الهاب املطيري 91.25  
نوير ناشي عايض جمعان 87.06  
هبة وائل يوسف الدرينى 88.15  
هدى عبداهلل خلف علي 96.83  
هدي عيد محمد الرشيدي 93.33  
هديل زيد فرج الديحاني 88.49  
هديل شبيب مبارك الرشيدي 77.5  
هال عوض مزيد املطيري 86.95  
هند مرزوق علي العتيبي 89.81  
هنوف محمد مشاري الرفدى 75.55  
هيا ســعد رجيان البغيلي الرشيدي   

90.67
هيــا عادل منصور املنصــور العرفج   

86.61
هيا علي عبداهلل اجلميل 69.5  
هيا علــي عبداهلل متعــب النويهض   

الرشيدي 91.18
هيا محمد راشد مرزوق الراجحى 95.33  
وجــدان عبدالعزيز ســعود املطيري   

86.04
وجدان فالح مريزيق البرازي 87.67  
ورده ثامر معيض العجمي 63.33  
وضحة رفاعي معيض العازمي 93.83  
وضحة مروى مارق العتيبي 87.29  
وضحــة ناصــر عبدالرحمــن خــزام   

العتيبي 88.76
وضحة هزاع زيد املطيري 93.75  
وفاء علي العماش 98.33  
والء عبدالعزيز محمد فتح اهلل 95.08  

مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال 

أحمد بدر صالح نعمة 88.75  
أحمد سعد هزاع العنزي 75.4  
أحمد سلطان محسن مرزوق 81.29  
أحمد صالح اخللف احملي 81.95  
أحمد عبدالكرمي عايد بادي 79.95  
أحمد عبدالعزيز ياسر ظاهر 64.1  
إبراهيم خالد محمد السبيعي 88.17  
إبراهيم طالب حمد خشان 87.02  
إبراهيم عوض عجيل مطلق 81.66  
أحمد مبارك عيد ساير 93  
أحمد حسن عطشان الفضلي 77.84  
أحمد حسن ياسر عجيل 91.83  
أحمد حمد هيكل العنزي 89.97  
أحمد حميد جبير الفضلي 77.85  
أحمد غافل خلف نايف مناحي 81.73  
أحمد ناصر جحيل اخلالدي 84.06  
بدر سعدون شريد اخلصيلى 76.94  
بدر عايد جخيدم العازمي 73.25  
بدر عبيد مطر العنزي 83.67  
بدر عواد خميس ناصر 87.75  
بدر مزيد ربح 68.95  
بسام عوض عيد اخلالدي 75.36  
بندر سعدون حمود الرشيدي 76.66  
بندر فيصل ناصر اجلنفاوي 75.84  
بندر محمد هاشم العنزي 86.83  
تركي أحمد عجرم الصليلي 76.25  
تركي ماطر رابح ماطر 83.75  
ثامر غالى حمد الصليلي 71.71  
ثامر محمد شريف عطشان 80.69  
ثامر نواف راضي املطيري 80.39  
جابر مطلق ارشيد الصليلي 81.15  
جابر ناصر عبود كايد 79.4  
جاسم محمد أحمد صالح 72.15  
جراح علي ساير الشمري 67.98  
جراح مطلق ارشيد الصليلي 83.88  
حسن علي ممدوح العنزي 77.5  
حسن كرمي محسن عبداهلل 83.38  
حمد خالد هجاج الشمري 82.14  
خالد جمال مرزوق الرشيدي 84.82  
خالد صالح عبدالرحمن شجعان 67.89  
خالــد عبدالرحمــن عبــاس عبــداهلل   

العنزي 72.74
خالد عبداهلل أحمد احليي 94.17  
خالد فالح فهد العازمي 79.61  
خالد كامل مطر فالح 74.11  
خالد محمد جميعان احلربي 82.27  
خلف ماجد خلف الصليلي 82.27  
رجعان محمد رجعان الهليلي 87.36  
رفاعي سعد رفاعي الضويحي املطيري   

82.55
زيد حمد سليم العنزي 83.27  
سالم حمدان خضر الشمري 85.01  
سالم خلف مطر العنزي 81.01  
سامي خالد مرضي تركي 91.75  
سعد النوري حواس الشمري 90.42  
سعد عبداهلل ساير راشد 93.5  
سعد محمد راشد الفضلي 75.19  
سعد محمد سويرى املطيري 87.43  
سعد يوسف حمد العازمي 87.2  
سعود عبدالعزيز سعد حمود 78.45  
سعود قاسم مطشر غضبان 78.72  
سلطان أحمد ضاهر الصليلي 80.19  
سلطان سعد مدلول العنزي 88.35  
سلطان يوسف محمد العنزي 79.76  
سلمان شعالن محسن الشمري 83.04  
شافي مرزوق شافي السعيدي 86.46  
شمالن إبراهيم حمد عذافه 85.45  
شــمالن مناور جدعان موسى عباس   

92.06
شنيفى عيد شنيفى املاجدي 90.11  
صالح إبراهيم عيادة مصلح العنزي   

85.98
صالح حسن عايش عبداهلل النومسي   

الرشيدي 86.99
صالح عايد جاسم غريب 84.15  
ضاحي خالد ضاحي شاهر 79.12  
ضاري أحمد عايض الرشيدي 82.11  
ضاري سعد مدلول العنزي 82.69  
ضاري محمد عبدالعنزي 79.44  
طارق عبداهلل طنف الدوسري 87.25  
طالل إبراهيم عبداهلل العنزي 91.37  

طالل بدر حميدان الهاجري 84.35  
عادل عداي سمني فاضل 89.8  
عايد عماش شامان الهاجري 87.83  
عباس ثامر خلف املطيري 94.58  
عبدالرحمن سعد عبداهلل العنزي 86.57  
عبدالرحمن عثمان محســن الصليلي   

89.86
عبدالرحمن فاضل علي العنزي 87.58  
عبدالرحمن فالح عطشان صغير 93.83  
عبدالرحمــن محســن ســيد إبراهيم   

عبدالرحمن 94.08
عبدالرحمن محمد خلف العنزي 84.42  
عبدالرحمن يوسف عطية عيفان 78.15  
عبدالعزيز بدر كاظم ماجد 82.56  
عبدالعزيز حربي بجاد احلربي 83.33  
عبدالعزيز حماد فهد املطيري 81.74  
عبدالعزيز خليــف نحيطر الصليلي   

84.98
عبدالعزيــز صخيل عبــداهلل جا زي   

90.67
عبدالعزيز عادل عايض العنزي 80.45  
عبدالعزيــز عبدالواحد ضاحي ناصر   

85.22
عبدالعزيز محمد سعد الظفيري 89.73  
عبدالعزيز يوسف عبداهلل سيد محمد   

83.97
عبدالكرمي سويد صالح الرشيدي 86  
عبدالكرمي عبــداهلل محمد احلميدانى   

84.27
عبداللطيف خالد عبداللطيف الضفيري   

88.36
عبداهلل أحمد حمد الشطي 81.51  
عبداهلل حمد مسعود املطيري 88.32  
عبداهلل خضر محمد محمد 82.16  
عبداهلل سعود عتيج الصليلي 85.79  
عبداهلل مبارك ملوح الصليلي 72.8  
عبداهلل محمد شريف الشمري 71.68  
عبداهلل مضحى ساير العنزي 75.38  
عبداهلل هويدي خلف علي 84.01  
عبداهلل يوسف فريد عبداهلل النوري   

83.84
عبدالرحمن أحمد سالم الضعيان 87  
عبدالرحمن أحمد نزال الهاجري 81.63  
عبدالرحمن خلف سعد الهاجري 82.47  
عبدالرحمن سعدون شريد اخلصيلى   

89.03
عبدالرحمن عايد عويد الصليلي 87.92  
عبدالرحمن عبداهلل مطر بركة 95.08  
عبدالعزيز حسني موحان وبدان 83.69  
عبدالعزيز مطلق مفلح الرشيدي 90.73  
عبدالكرمي عقلة جبر زبن 94  
عبداللطيف سعود مدلول العنزي 86.69  
عبداللطيف فرج خضير علي 94.92  
عبداللطيف يوسف غليم فهد 84.42  
عبداهلل حمود العلي 88.57  
عبداهلل خالد علي الرشيدي 89.32  
عبداهلل طالل نهير رجب العنزي 76.63  
عبداهلل غازي علي املطيري 85.96  
عبداهلل محمد اعطيوي الداموك 94.42  
عبداهلل محمد مديح رواج 72.49  
عبدالهادي عبدالرحمن جعفرى طادى   

86.92
عبدالوهاب عويد عودة الشمري 83.26  
عثمان سميحان خويلد العنزي 84.43  
علي بادي زايد فاضل 65.39  
علي ثجيل عبدحماد 86.58  
علي شريف جاسر طارش 90.33  
علي صالح عيد ساير 81.67  
علي عبداهلل فاخر بخيت 72.01  
علي عبود عواد العنزي 61.75  
علي عودة هادي علي 86.96  
علي فضي ويش العازمي 70.9  
علي فيصل عواد بطاح 87.09  
عوض عبداهلل مطر بركة 73.18  
عيد محمد راشد الصليلي 85.42  
غامن فيصل عيال حمود العنزي 80.23  
فجري عواد جخيدم العازمي 63.43  
فزع مبارك محسن مشعان 82.41  
فالح مرزوق مرزوق الرشيدي 84.1  
فهد حنظل فهد سالم 84.42  
فهد خالد علي الرشيدي 87  
فهد خالد فرحان الهاجري 77.34  
فهد خلف حربي اخلالدي 85.36  
فهد عويد عواد العنزي 90.33  
فهد ملفي محمد املطيري 70.28  
فواز عقلة نصار الشريدة الشمري 88.61  
فواز محمد عياد الشمري 81.84  
فيصل سعد فايز الرشيدي 78.8  
فيصل فرج فالح الشمري 89.42  
فيصل ناجي مانع مصبح 82.75  
ماجد ذياب بطاح العنزي 85.37  
مبارك عايض مبهج املطيري 68.21  
مبارك علي شيخي الفضلي 75.61  
محسن نقماش عادن حمد 74.67  
محمد إبراهيم سعدون زيدان 84.05  
محمد خلف محمد الشمري 80.09  
محمد خليف ملوح العنزي 85.77  
محمد سعد الدين عوض اهلل ادريس   

87.25
محمد سعود عنيزان العازمي 75.27  
محمد سويلم عطية الظفيري 75.62  
محمد ضيدان محمد الصليلي 85.25  
محمد طلب سوعان الشمري 83.29  
محمد عبداهلل الفي الصليلي 86.26  
محمد علي جابر الفضلي 77.81  
محمد علي ساير الظفيري 81.58  
محمد عويد فزع الشمري 90.33  
محمد عيد شيشان فاضل 86.12  
محمد غنيم محمد الشمري 97.58  
محمد مانع حسني العجمي 75.65  
محمد محيسن محماس محسن املطيري   

88.33
محمد مخلف رزاز غديف 86.14  
محمد ياسني طه مرزوق 76.83  
مخلــد ضيــف اهلل مخلــد الشــالحي   

املطيري 80.45
مرزوق خصيوى مرزوق املطيري 82.98  
مساعد الدنحى شاهر رزاق 80.92  
مشــعل أحمد نزال الفرحان الهاجري   

86.92
مشعل سطام فايز العنزي 67.7  
مشعل سلطان عجالن العنزي 75.22  
مشعل فرج فالح الشمري 88.64  
مشعل محمد جاسم املعييف 88.3  
مطلق ارشيد شقران الصليلي 84.5  
مفلح صالح مفلح الرشيدي 89.28  
مناور محمد مناور الصليلي 83.78  
ناصر اديب عيد سليمان 80.03  
ناصر ذياب محمد الهاجري 80.26  
ناصر شاكر ناصر خليف 82.83  
ناصر كامل مطر فالح 80.42  
ناصر مرزوق شريدة الظفيري 79  
نايف عبيد ايدام حسني 82.44  
نايف ميس صالح شحل 83  
نداء ماطر رابح ماطر 74.67  
نواف ساير مجبل غازي 85.42  

نواف عوض نايف كثير 93.08  
نواف تركي عشوان العنزي 66  
نواف عبداهلل صباح 81.75  
نواف محمد غنمان خليف 73.82  
نواف مخلد ضيف اهلل املطيري 82.55  
نور غزاي نور مغيران املطيري 87.15  
هزاع ممدوح هزاع امللحم 83.25  
يعقوب حمد فرج سلمان دحيبش 78.09  
يعقوب خليل حميد علي 83.38  
يعقوب خماط خير اهلل الفضلي 84.45  
يعقوب يوسف فريد النوري 82.58  
يوسف خصيوى مرزوق املطيري 83.4  
يوسف خلف محسن احلربي 80.39  
يوسف خلف ملوح العنزي 77.63  
يوسف شايع خليف عيد 74.09  
يوسف عايض مفلح الصليلي 78.32  
يوسف عبداهلل حفر اجلميلي 74  
يوسف غالب بادي فاضل 80.73  
يوسف قاسم جبار علي 79.18  

مركز جابر العلي الصباح الثانوي رجال 

أحمد عبدالكرمي قاســم أســطى أحمد   
بهبهاني 73.67

أحمد محمد سالم العازمي 85.37  
أحمد محمد علي الفيلكاوي 67.79  
أنور أحمد محيسن 65.56  
أنور راشد مطلق السبيت العازمي 89  
أنور عبداهلل حنيتم العازمي 78.16  
إبراهيم طلق علي العازمي 69.73  
أحمد فيحان محمد العتيبي 83.6  
أحمد منادى مزعل الفراع العازمي 88.42  
أحمد نومان حليو العازمي 67  
أحمد هادي فالح العازمي 87.08  
بدر متيم عبدالهادي الدوسري 77.83  
بدر حمد حرفان العازمي 76.59  
بدر فالح شداد املطيري 68.9  
جاسم نواف عبداهلل القناعي 71.85  
حسني إبراهيم عبداهلل القالف 81.6  
حسني عبداهلل إبراهيم احلداد 93.08  
حسني عبدالهادي حسن آرتي 79.6  
حماد موسى محمد العجمي 80.67  
حمد جاسر محمد اجلاسر 69.42  
حمد مستحب علي الشويع 64.02  
حمود عيد مبارك العازمي 85.13  
خالد بدر دغيم العدواني 85.42  
خالد عبدالوهاب محمد اخلليفي 88.48  
راشد سعد راشد العازمي 85.12  
راشد عايض مبارك العازمي 81.88  
راشد عبدالرحمن عبيد العتيبي 78.48  
سالم قبالن سعد العازمي 71.59  
سعد ماجد محمد الهاجري 83.67  
سعود زايد جاسم سالم 83.75  
سلطان محمد عايض السبيعي 62.44  
سلمان مهدي سالم العازمي 65.41  
صالح عماد صالح اجلناعي 71.7  
صقر سعود صقر املطيري 72.92  
عبدالرحمــن حامــد ســعود شــويرد   

العميري 85.33
عبدالرحمن محمد حسني الريس 83.5  
عبدالعزيز بندر سند العالج 89.58  
عبدالعزيز عبداهلل سعيد العجمي 78.19  
عبدالعزيز عزاب قطيم العتيبي 84.42  
عبداهلل حسني سلطان السمحان 76.35  
عبداهلل حمود مسفر العجمي 79.86  
عبداهلل خالد فهد املطيري 84.42  
عبداهلل فالح عايد العازمي 67.82  
عبداهلل فهد عبداهلل البليس 79.58  
عبداهلل محمد شباب السبيعي 90.29  
عبداهلل محمود يوسف الشرقاوى 91.83  
عبدالرحمن سعد عبداهلل احلربي 62.71  
عبدالرحمن جنيب خالد العامر 78.46  
عبدالعزيز ماجد محمد الهاجري 63.62  
عبدالعزيز محمد ناصر العتيبي 83.07  
عبدالعزيز مرزوق هليل عجيل 69.87  
علي جمال قبالن العازمي 72.81  
علي غالب عودة العنزي 85.08  
علي فهد نادر العجمي 83.17  
عمر عبيد قائل العتيبي 80.1  
فايز حمود راشد املطيري 64.5  
فايز مطلق شاهر العتيبي 85.92  
فهد بدر خالد العازمي 76.06  
فهد برزان براك العازمي 91.67  
فهد زيد هزاع العازمي 77.5  
فهد سعد عبداهلل الثويني 93.75  
فهد فيصل إبراهيم الريش 73.36  
فهد هايف عموش العتيبي 83.76  
فهيد شداد دغيم الهاجري 72.41  
فيصل أحمد صالح العبيدي 87.08  
فيصل راشد شلعان العجمي 83.92  
فيصل سعود علي العازمي 66.56  
فيصل عبدالسالم خلف العيد 86  
ماجد محمد قاعد املويهي 77.92  
مبارك فراج طالل السبيعي 82.41  
محسن ناشر عبداحملسن العجمي 92.67  
محمد حمود خلف الفضلي 83.4  
محمد شبيب مبارك العازمي 86.57  
محمد عبداهلل فهد املعتقه 87.53  
محمد عيد مبارك العازمي 88.22  
محمد فهد دغيم العدواني 84.25  
محمد ماجد محمد الهاجري 90.83  
مسعود ناجي مسعود اجلمعة 78.35  
مشاري مطلق عواد االزمع 67.51  
مشعان شويص وسمي علي 83.06  
مشعل حمد مسفر العنزي 85.26  
مفرح سعود حسني العجمي 83.97  
منصور بليه حمد العجمي 92.33  
مهدي صقر سالم العجمي 83.77  
نعير راشد نعير الهاجري 77.44  
نواف عباس حسني املويل 80.27  
هاشم فيصل حبيب جاولى 82.13  
يوسف أحمد مخلف سالمة 75.75  
يوسف زايد جاسم سالم 84.83  
يوسف عبداالله عبداهلل بوزيد 79.55  
يوسف محمد سعد العازمي 71.55  
   

مشاعل اجلهراء االهلية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

إبراهيم بدر سالم محمد الرشيدي 78.22  
أحمد علي جردان حمدان احلريجي 73.4  
أحمد مرزوق ذعار علي الرشيدي 70.28  
أســامة عبدالكــرمي محمــد نقيمــش   

الهاجري 67.8
أسامة ناصر مانع ناصر عودة 74.5  
باسل طالل مذكر املطيري 69.17  
بدر عيد محمد احلربي 88.99  
بدر ناصر قاصد راضي عبيد 81.69  
بندر حمدان صقر عواد احلريجي 68.66  
بندر خميس أحمد الرشو 69.07  
بندر علي غنمان املاجدي 63.57  
جاسم محمد راضي دنان محمد 91.38  
حمد جابر داخل ظاهر جابر 87.03  
حمد نواف مفرح العازمي 83.79  
خالد عبداهلل عيسى طرفه 84.18  
خليفة جاسم خليفة الصواغ 88.29  
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راشد حمد عايد الهاجري 80.97  
سعد صالح طواله صالح 85.41  
سعود متعب نهار بجاد املطيري 81.46  
ســلطان حمدان صقر عواد احلريجي   

72.37
سلطان محسن دحام العدواني 76.74  
سلمان أحمد عودة حزام عمران 80.43  
شريعان نشمي نصار مطلق الشريعان   

78.41
صالــح فيصل صالح مخلــف مروان   

83.99
صالح منر حمود البذالي 71.51  
ضاري ســعود بــراك مزعل الظفيري   

89.12
ضاري عبدالرحمن فهد فالح غامن 80.67  
ضاري عطشان نواف عفات 79.75  
عبدالرحمن بدر سعد مهدي الهاجري   

89.48
عبدالرحمن حسن سعيد سمير العالطي   

86.46
عبدالرحمن سالم سعد الهاجري 84.39  
عبدالعزيز يوسف عبيد بندر العنزي   

80.7
عبداللطيف سعود خلف املطيري 66.35  
عبداهلل حزام عايد عجيل الشمري 91.5  
عبداهلل حمود عايد الهاجري 72.43  
عبداهلل علي يوسف عبداهلل الدوسري   

68.65
عبدالهادي عبداهلل عودة اخلالدي 87.56  
عبدالرحمن سعد نعير الهاجري 89.22  
عبدالرحمــن نايف شــريف شــمخي   

قعود 93.36
عبدالعزيز نواف عقاب شالل الظفيري   

85.88
عبداهلل خالد صحن مداد الهاجري 84.14  
عبداهلل مبارك سليمان قرين 78.11  
عبدالوهاب مناحي عايد العنزي 92.84  
عذبي علي إبراهيم فرحان 79.05  
علي حجرف نعمة سلطان 74.46  
علي حسني رعد منصور 71.9  
علي حمود علي الهاجري 88.86  
علي صالح عبدالهادي راشد 80.09  
علي عبدالرزاق نزال الضفيري 73.83  
علي محمد رعد منصور عفات 81.85  
عمر أحمد خليف الغنام 81.43  
عمر حمود دريع الرشيدي 76.34  
عمر عبداهلل سالم أحمد 76.48  
عيسى سالم عواد عفات راشد 74.02  
فالح خالد علي الرشيدي 92.66  
فهد خالد األدعس محمد السعيدي 68.34  
فهد سالم مهدي الرشيدي 89.55  
فهد عبداملجيد ملبس الهاجري 89.72  
فواز سليمان محمد الشمري 84.73  
كرمي هاني محمد مبروك منصور 96.43  
ماجد صباح ساكت عبداهلل 77.38  
مبارك محمد حمد سعد الهاجري 86.68  
محمد بدر فاضل مناحي املطيري 80.12  
محمد جابر فرحان املطيري 88.9  
محمد حداد عاصي مديد 79.41  
محمد خالد مهدي نزال الهاجري 87.61  
محمد سعد فرحان علي 89.5  
محمد عجيل طارش نزال 79.08  
محمد علي محمد عبيد 86.73  
محمد غامن ســعدي مزيــد العفيصان   

90.84
محمد ماجد دحام حمد 87.3  
مشاري سعيد حسني احملى 90.49  
مشعل سعد عايض القحطاني 90.69  
مشعل سعد نعير الهاجري 88.94  
مشعل عيد هزاع مزيد العازمي 84.34  
ناجي حسني ناجي عبطان حاكم 90.58  
ناصر سالم مبارك ناصر الهاجري 90.41  
ناصر فهد وسمي راشد العازمي 75.66  
هذال عادل مراجى العنزي 87.68  
يزيد عبــداهلل خليف مزعل الظفيري   

87.29
يوسف أحمد مبارك العنزي 84.66  
يوسف السيد أحمد ســالم الدسوقى   

87.91
يوسف علي عوض خضيري العنزي   

90.59

مشرف الثانوية للبنات 

آمنة علي محمد عوض 79.79  
أنار علي عبدالرحمن محمد 75.85  
أوراد راشد نزال الهندي 73.84  

آيات بدر عدنان القالف 85.8  
آيات علي عبدالرزاق الرقم 87.55  
اسيل سعد حميد العاقول 72.98  
بشاير عبداهلل أحمد الكندري 90.36  
بيبى قيس حسن الكندري 94.65  
جنان جابر عباس حسن 69.36  
حصة بدر عبدالرحمن السريع 78.43  
حصة علي فيصل الهندى 94.68  
دره خالد إبراهيم الراشد 74.34  
دالل محمد عبدالرحمن السماعيل 84.31  
دالل مشاري عدنان الصايغ 76.43  
رتاج زيد عبداهلل العتيبي 96.43  
رتاج يوسف سليمان العروج 93.78  
رزان وليد عبدالكرمي معرفي 84.75  
رغد خالد علي محمد 67.91  
رغد عدنان براك الونده 92.02  
ريان سالم محمد احلملى 92.33  
ريان مشاري صالح اخلليفي 82.06  
رمي أحمد ناصر احلسينان 78.58  
رمي خالد مرزوق اجلويسرى 87.76  
زهراء فؤاد أحمد تقى 93.1  
زهراء نواف ثابت بوحمد 85.56  
زينب يوسف عبدالغفور عبداهلل 67.93  
سارة أحمد عقيل بوحمد 67.22  
سارة حسني جاسم عرب 89.12  
سارة خالد ضيدان الشبعان 66.45  
سارة عبدالعزيز يوسف الراشد 75  
سارة عمار محمد الشمالي 92.87  
سارة عيسى عبداهلل القصاب 77.78  
سلمى سالم إبراهيم الناصر 87.88  
سلوى جاسم محمد اللحدان 74.7  
شيخة محمد عبداحملسن الدعيج 85.1  
طيبة فؤاد عيسى املزيعل 88.08  
عايشة مشاري جمعة الكندري 87.58  
غال اياد أحمد العميري 93.47  
فاتن عبداهلل خليفة الدهام 79.7  
فاطمة أحمد يوسف ابوصخر 87.62  
فاطمة حامد خليل الصيرفي 93.62  
فاطمة راشد أحمد االذينه 86.91  
فاطمة سمير حسن الغامن 79.34  
فاطمة سهيل عبدالرحمن السهيل 94.29  
فاطمة طارق يوسف الراشد 73.55  
فاطمة فيصل حسني الصايغ 69.53  
فاطمة محمد ضاوي العصيمي 86.86  
فجر أحمد علي املوسى 95.01  
فجر مشاري عبداهلل بوحمد 88.21  
فدك أحمد عبدالصمد دشتي 82.2  
فرح محمد سعود العبهول 81.29  
فرح وليد حمد اجليران 66.12  
كنده عدنان جاسم الناصر 81.44  
جلني سمير قدير اجلدي 86.11  
مرمي أحمد بدر اخلضير 83.26  
مرمي بدر عبداهلل الكندري 76.5  
مرمي علي باقر السماك 66.72  
مرمي محمد حبيب جاولي 71.17  
مرمي ناصر مزعل نصار 70.53  
مرمي ناصر هادي الناصر 94.83  
مسك عبداهلل فالح الرسام 85.78  
مضاوي خيران إبراهيم الزامل 83.94  
مالك علي محمد الصفار 83.08  
منار فهد مساعد العبهول 76.68  
منى بشار خليل حسني 67.42  
منى محمد عبدالوهاب القالف 75.35  
موضي أحمد عبدالرحمن املرشود 85.53  
ندى أحمد محمد اجلويسرى 78.65  
نور زيد عبداهلل العتيبي 96.61  
نور غسان سعود احلجي 96.4  
نورة خالد ياسني مال اهلل 83.16  
نورة فيصل مزيد الصانع 85.5  
نورة محمد أحمد الهديب 72.45  
هاجر خالد ضيدان الشبعان 79.97  
هاجر خالد فرحان سعيد فرحان 74.6  
هيا خالد حسني املطرود 65.54  
هيا فهد سليمان مراد 79.22  
هيا يوسف أحمد السعيد 88.85  
ود خالد عبداهلل معرفي 89.35  
وديان فهد محمد الونده 88.08  

معاذة الغفارية الثانوية للبنات 

أرياف الفي عواد العازمي 90.25  
أريام محمد سعيد العجمي 93.01  
أسرار سلطان بجاد الدوسري 78.89  
أسماء علي ساير العازمي 97.71  
أسماء فهد مبارك العازمي 92.3  
أسيل عيسى شامان الرشيدي 83.98  
أسيل مبارك علي العازمي 69.95  

أماني عادل فالح العازمي 93.38  
أماني فهد فالح العازمي 93.21  
أمل سعد مبارك العازمي 89.17  
آمنة فهد خشمان العازمي 81.77  
أنوار فالح عتوان العازمي 85.15  
أسماء عيد مفلح العازمي 91.29  
أسماء نافل الفي الكريباني 72.31  
اسيل خالد علي العازمي 78.7  
البشاير حمود جابر عيسى 88.72  
البندري سليمان حزام القحطاني 97.67  
اجلوري حمد عويضه العجمي 68.63  
العنود منيف عبيد الهاجري 71.06  
الفدنا زايد خليف العازمي 88.36  
بتول محمد سعيد العجمي 72.52  
بدرية عيد محمد الدوسري 91.94  
بشاير محمد علي املري 62.07  
حفصه موسى حمد الرشيدي 69.14  
حنان سالم فليح الرشيدي 62.52  
دانة خالد عواد العازمي 87.62  
دانة سلطان مهدي السبيعي 81.44  
دانة علي سعد العازمي 62.18  
دانة فهد سعد ناصر 80.33  
دانة مبارك جدعان العازمي 81.06  
دالل مبارك فالح العازمي 76.91  
دميه بدر عبداهلل الرشيدي 74.82  
ربيعه معيض عوض الرشيدي 77.2  
رتاج عيسى نوار العصيمي 81.03  
رتاج محمد سعد العازمي 77.07  
رحاب جهاد فرج العازمي 88.11  
رحاب رجعان مرزوق القعابى 94.66  
رغد محمد مزيد العازمي 62.19  
رفعة مثعي رابح الدوسري 85.87  
رهف عادل راشد العازمي 91.46  
روان صالح عزوز الرشيدي 78.3  
روان مشاري صحني الصواغ العازمي   

79.81
روان ناصر عبداهلل بوضريس العازمي   

66.47
ريان محمد فالح السبيعي 81.85  
سارة بندر خالد العتيبي 80.96  
سارة بندر علي العازمي 72.98  
سارة جمعان عايد العازمي 84.84  
سارة حسني علي العجمي 91.85  
سارة راشد مهدي العازمي 91.85  
سارة طالل عوض العازمي 86.46  
سارة عبيد فالح العازمي 87.01  
سارة فهد راشد العازمي 75.84  
سارة الفي ثني العازمي 96.64  
سارة محمد سعود العازمي 90.51  
سعاد فهد فيصل املطيري 80.89  
شمه صالح نصار العازمي 88.14  
شهد جازي فالح العازمي 86.58  
شهد سعد ضويحي العازمي 78.37  
شهد محمد راشد العازمي 77.25  
شوق حشر محمد العازمي 87.9  
شوق حمد صالح مشعل 86.55  
شوق خالد عبيد الرشيدي 82.05  
شوق نواف محمد العازمي 90.6  
شــيخة عبدالرحيم صالــح احلمادي   

80.34
شيخة غدفان سعد العجمي 84.5  
ضحى عوض مبارك العازمي 90.59  
طيف محمد مبارك العازمي 70.43  
عائشة أحمد عوض العازمي 82.7  
عبله فالح ناصر الهاجري 87.54  
عذاري راشد فالح البوص 89.78  
علياء خرصان مسفر العجمي 77.91  
عمشة غدفان سعد العجمي 81.64  
عيدة فيصل مطلق الهاجري 73.85  
غالية مبارك ماضي العازمي 80.66  
غدير فالح طلق العازمي 75.4  
غدير منصور صنت الرشيدي 81.67  
غال مضحي عيفان الهاجري 88.46  
فاطمة احلميدي فالح العازمي 67.56  
فاطمة راشد اعيادة العازمي 89.38  
فاطمة فايز عشوي السبيعي 75.63  
فاطمة فهيد محمــد عبداهلل اجلدادى   

64.97
فاطمة مطر سالم العازمي 68.22  
فجر فايز باني الدوسري 87.73  
فجر ماجد خليفة مبارك 69.87  
فرح صالح محمد العجمي 92.3  
فرح مبارك حربي الدوسري 91.28  
فوز بندر علي العازمي 78.01  
فوز خالد محمد الرشيدي 84.91  
فوز عيد محمد العتيبي 61.58  
لولوة سالم عبداجلبار صالح 69.49  

مازه محمد ذيب الهاجري 85.9  
مرمي خالد عبود سويلم العازمي 89.5  
مرمي سالم اعقيل العازمي 66.6  
مرمي فهد سالم العازمي 78.52  
مرمي محمد مشعل العازمي 75.99  
مرمي هادي صغير العازمي 94.49  
معصومه علي عباس خدادا 63.19  
مالك محمد حسني العازمي 92.83  
منار عادل محمد البحيرى 93.74  
منار عايش عايض العازمي 95.58  
منار مشعل حبيب العازمي 83.67  
منى محمد حويل املطيري 60.4  
منيرة صويان شنار الهاجري 80.32  
منيرة عبداهلل سيف الهاجري 89.36  
منيرة فاضل محمد الهاجري 90.95  
منيرة محمد فالح السبيعي 91.47  
منيرة منصور محمد الهاجري 67.56  
مها حراب حجيل العتيبي 74.83  
مها محمد حمد العجمي 76.07  
مها هايف رجاء دسمان 97.39  
موضي رشيد مهدي العازمي 92.23  
نادية جمال عجاج العنزي 66.62  
جنود حجاج فهاد العازمي 79.92  
منشه سرحان مبخوت العجمي 90.8  
نورة أحمد مطلق العازمي 69.66  
نورة باني راشد الهاجري 82.5  
نورة رجعان سعود العازمي 86.04  
نورة سالم شداد العازمي 73.3  
نورة سعود ناصر الهاجري 77.51  
نورة طالب مبارك الهاجري 66.99  
نورة عويضه عبداهلل العجمي 82.22  
نورة محمد سالم العجمي 68.21  
نورة محمد مسفر العجمي 86.09  
نورة نواف عبود العازمي 93.5  
نوف سعود محمد الدوسري 90.59  
نوف عمر فالح العازمي 81.13  
نوف مشعل حسني القحطاني 94.54  
نوير مرزوق فهاد العازمي 84.73  
هاجر خالد محمد العجمي 84.32  
هاجر عبداهلل سعد الشمري 81.17  
هاجر غايب علي العازمي 81.44  
هاجر فهد غنيم الزعبي 82.71  
هاجر فهد مبارك القحطاني 82.35  
هديل دغيم راشد العازمي 79.46  
هديل مشاري عبداهلل الهندال 75.66  
هديل هادي صالح الدوسري 74.9  
هال مبارك هادي العازمي 62.15  
هنوف فهد مطر العازمي 75.31  
هويه فارس محمــد عويض الصواغ   

84.35
هيا فهد سعد احلجيالن 84.4  
وديان سالم مبارك العجمي 71.15  
وديان محمد عبيد العازمي 76.54  
ورود علي بريدان العازمي 88.81  
وسمية جديع براك العازمي 66.58  
وضحة سعيد جعفر الهاجري 88.96  
وضحة عايض مناحي العجمي 92.8  
وضحة محمد حمود املطيري 85.43  

منيرة األحمد اجلابر الصباح الثانوية بنات 

أثير جابر دخيل اهلل الهاجري 80.19  
أريج فاضل تركي العنزي 76.21  
أسماء ثامر صقر املطيري 93.77  
أسماء عادل سعد العنزي 75.46  
أسيل أحمد أعجمي الهاجري 89.49  
أســيل عبداهلل عبدالهــادي اليعقوب   

84.64
أسيل ناصر دخيل العنتري 83.04  
أفنان أحمد حسني البوحسن 74.05  
أفنان مبارك عبداحلميد العلي 75.79  
أمثال عبداحملسن عبدالرحمن الهاجري   

74.94
آمنة نايف سفاح الصليلي 88.72  
أسماء جمال بدر الكلدي 76.47  
أسماء مشعل ملاس الشمري 70.9  
اجلازي علي مطرد العنزي 83.25  
اجلوري إبراهيم رمضان العنزي 69.57  
اجلوري مشعل صالح املطيري 74.83  
اجلوهره سعود رحيل الرشيدي 88.94  
الريان جميل حبيب احلداد 87.19  
أميرة عواد طراد الدملانى 88.97  
انوار ناجي 75.13  
بيبى محمد عثمان اخلضاري 75.78  
جنى محمد عبدالغفور العوضي 88.97  
جوري نواف خالد الزعبي 95.38  
حصة سعد سعيد املطيري 79.18  

حصة نواف جاسم السيوحي 85.17  
حنان عبيد مشــعان البراك الرشيدي   

86.23
حنني محمد حسن الدوسري 73.33  
حوراء صباح جابر جابر 78.4  
دانة خالد إبراهيم بن ناصر 73.47  
دانة راشد رزق اهلل اخلالدي 81.85  
دانة عادل سليمان شعيب 89.49  
دانة عبداهلل محمد احلمادي 72.9  
دانة علي فهد السمحان 67.78  
دانة محمد نايف املطيري 72.1  
دالل غازي عبداهلل العنزي 88.76  
دالل مهنا جلوي العدواني 75.27  
رباب خالد عبداهلل القطان 73.09  
رتاج خالد سدران العنزي 89.31  
رتاج خالد عايض الرشيدي 71.12  
رشا عبدالرحمن براهيم الهاجري 84.38  
رغد عبداهلل محمد الرشيدي 85.41  
رهف أحمد حمود الظفيري 70.79  
روان جاسم محمد التوم 84.71  
روان عبدالرحمن عباس العتيبي 94.54  
روان نواف حمد الرشيدي 75.72  
ريان خالد حفيظ الذهبى 91.88  
رمي طالل غربى الشمري 90.55  
رمي محمد سفاح الصليلي 82.06  
رمي محمود خالد املويزري 85.05  
رمياس فهد شطيط العنزي 76.69  
زينب عمار جابر الظفيري 98.22  
زينب فالح عايش الرشيدي 69  
زينب محمد حسن دشتي 88.18  
سارة أحمد حايف العنزي 90.68  
سارة حجي حمدان الهدية 87.68  
سارة فالح رسام الهاجري 90.2  
سعاد خالد عبداهلل علي 85.92  
سعاد سعد علي الكندري 85.87  
سعاد مناحي صلبوخ املطيري 70.74  
سلمى ناصر سالم الرغيب 67.09  
سلوى أحمد دخيل اخلرينج 92.56  
شريفة طارق فارس العنزي 95.07  
شهد حسني أحمد التناك 79.46  
شهد صالح ابداح العدواني 67.29  
شهد عسكر معوض الرشيدي 74.85  
شوق حسني أحمد التناك 83.48  
شيخة عدنان ناجي عبطان 89.79  
شيخة محمد سلمان الرشيدي 79.19  
طيبة ثامر عناد العنزي 74.06  
طيف باسل محمد بودريد 67.03  
عائشة جمال علي السعد 72.77  
عائشة سابج عيد سابج 84.68  
عائشة سالم عيادة العنزي 83.92  
عائشة مشعل عايض الرشيدي 69.34  
عالية عدنان محمد مراد 71.56  
عذاري جابر جاسم العازمي 81.49  
عهد غامن عبدالعزيز املسعود 83.82  
غادة عوض عبداهلل اسميران 80.9  
غادة مبارك مساعد القربه 77.14  
غالية سعد عبدالرحمن العتيبي 88.58  
غدير رائد حبيب الصفار 87.76  
غال عليان عبدالرحمن املطيري 71.84  
فاطمــة إبراهيم عبدالرحمن الهاجري   

75.66
فاطمة حمد عبداهلل الصقعبي 71.45  
فاطمة عباس علي خلف 76.09  
فاطمة عباس محمد صوار 71.16  
فاطمة فهد فالح عشبان احلربي 74.78  
فاطمة فيصل ملفي العارضى 77.09  
فجر أحمد دحيم عايد املطيري 83.1  
فجر مطلق جاعد العنزي 78.18  
لورا فؤاد فيصل الربيعان 93.54  
لولوة ناصر عبداهلل البدى 79.63  
مرمي فهد عوض املطيري 70.16  
مرمي مبارك منيف السهلي 89.24  
مشاعل حمود سعيد علي 78.95  
منار عايد صالح اخلدير 85.75  
منار مذكر دخيل اهلل الهاجري 64.95  
منى بدر بطيحان صقر 71.46  
منيرة فيصل حمد العازمي 72.03  
مها عسكر معوض الرشيدي 83.26  
نور فاضل أفنيس الظفيري 73.55  
نورة عبدالرزاق عبدالكرمي الضفيري   

91.13
نورية فيصل مطلق الرشيدي 85.91  
هاجر أحمد سعد العازمي 86.24  
هاجر خالد مخلف العازمي 90.1  
هاجر مبارك سعد احلسيني 83.98  
هاجر محمد عوض الهدية 89.03  
هديل مشعل يونس سالمة 94.66  

وسن محمد عطية العنزي 80.12  

ناصر عبداحملسن السعيد الثانوية للبنني 

أحمد بدر عبداهلل الكندري 83.44  
أحمد خالد رحيم البدرى 75.08  
أحمد عبداهلل عبدالرزاق السجارى 85.71  
أحمد محمد أحمد سرور 80.98  
احلارث عبــداهلل عبدالكرمي ابوطالب   

73.88
السلطان ماجد سلطان رضا 77.6  
بدر أحمد حسن الشمري 79.15  
بدر عبدالعزيز سعود الصالل 71.59  
جاسم يعقوب يوسف إبراهيم 79.42  
حمد أحمد حمد العطروزى 67.46  
حمد جمال يوسف الشطي 87.2  
حمد خالد محبوب احلقان 94.04  
حمد مبارك جاسم املطيران 79.41  
خالد ماجد ناصر الناصر 95.5  
خالد مشعل هاشم سالم هاشم 72.69  
خالد وليد إبراهيم احلساوى 75.92  
رميضني خالد محمد الرميضني 73.61  
سالم خليل سالم الراشد 78.04  
سعود خالد مزيد الصانع 89.17  
سلمان علي عبدالصمد وحيدى 71.79  
سليمان محمد شاكر العبداجلليل 86.45  
صالح عبدالرحمن عبداهلل البشير 85.71  
عبدالرحمن سعود اسماعيل اخلالدي   

77.23
عبدالعزيز حسني علي عباس 73.78  
عبدالعزيز خليل عبدالعزيز الراشــد   

77.23
عبداهلل أحمد حمد العطروزى 76.68  
عبداهلل صباح محمد الصباح 77.82  
عبدالرحمن شمالن عبدالرحمن الدويش   

76.61
عبدالرحمن هشام قاسم البالم 75.02  
عبدالعزيز خالد يوسف شهاب 78.05  
عبدالعزيز محمد نوح العصيمي 84.91  
عبداهلل طه عبداهلل الذياب 92.05  
عبداهلل عدنان جاسم العبدالهادي 88.81  
عبداهلل يوسف عبداهلل أحمد 75.73  
علي أحمد عبدالرضا بحروه 86.27  
علي أحمد علي حسني 70.64  
علي بسام محمد النشمي 77.17  
علي حبيب محمد الوايل 73.14  
علي سامي يوسف الهولى 67.85  
عمر طارق عبدالكرمي املنيس 71.11  
فهد عبدالرحمن طه األنصاري 86.6  
فهد محمد يوسف اخللف 93.61  
مبارك عبداهلل هاشم الرفاعي 77.97  
محمد أسامة محمد الرجيب 74.03  
محمد راشد سعد العتيبي 86.7  
محمد علي حسني معرفى 77.1  
محمد هشام عباس رمضان 76.06  
محمد يحيى حمزة عبدعلي 83.05  
مشعل خالد راشد العمران 70.95  
مشعل عبدالرحمن العوضي 75.28  
مشعل محمد جواد الشطي 72.74  
مصطفى عبــداهلل مصطفى العبداهلل   

81.15
معاذ محمد يوسف عبداهلل 79.52  
منصور عصام علي املال 90.04  
مهــدي أحمد عبدعلي حيــدر عبدعلي   

84.69
مهدي عباس علي ندوم 81.81  
يحيى حمد راشد الهران 89.94  
يوسف سمير حسن باعيسى 84.42  
يوسف عادل عبداهلل الرومي 76.15  
يوسف مشاري أحمد النهام 75.32  
يوسف ناصر حجي الشطي 83.62  
يوسف ياسر اسماعيل عبدالرضا 65.97  

نورية صبيح الصبيح الثانوي للبنات 

أبرار عايد كرمي النومسي 70.37  
أجوان علي غالب عبداهلل العنزي 84.84  
أريام سعود فرحان البذالي 69.66  
أريام مجبل دخيل مطلق املطيري 74.14  
أريج فهد دهام محمد احلسيني 78.95  
أسماء فيصل سلمان خالد خميس جمعة   

الشراح 73.78
أسيل صالح كرمي فاضل املطوطح 83.35  
أصايل سمحان فرج علي فرج سمحان   

السليماني 72.02
أمل راشد ســليم غازي علي الظفيري   

90.27
أمل مشعل سعد العتيبي 64.75  

أمالك فالح مرضى عقيل العازمي 73.61  
آمنة محمد حمدى محمد عايض نشــر   

الرشيدي 78.93
أميرة دحام منيف محمد الشمري 72.74  
أوامر سمحان فرج علي فرج سمحان   

السليماني 88.39
أوراد بدر سعد دغمي الرشيدي 71.87  
أوراد سعود محمد محمد العنزي 84.98  
أوراد محمد كاظم خلف 75.64  
البندري سعد فالح عيد العازمي 77.6  
البندري عايد بجاد بجيد املاجدي 86.3  
اجلورى محمد صالح خامت املطيري 77.2  
الدانة مساعد حمد فهد ابوشيبة 77.39  
العنود ســعود مجبــل خلف اجلعيب   

74.28
العنود فهد بجاش الطفالن 66.41  
العنود مســاعد سعيد ســالم املاجدي   

73.93
بانه أحمد ماطر مرزوق احلربي 92.29  
بتول فارس سويد عباس عبداهلل 86.14  
بدريــة فهيد عصرى عشــوي العنزي   

68.15
بدور محمد عبداهلل سند الديحاني 80.7  
بسمه عودة عابر عودة مطلق البذالي   

70.17
بلقيس محمد حمد مشعل ضيف 69.21  
تهانــي عبدالرحمن غالــب عبدالهادي   

الفضلي 92.68
ثماير محمد حسني علي العنزي 79.76  
جواهر حســني علي حســني البلوشي   

74.57
حصة صالح علي عبيد املطيري 75.87  
حصة عيد صقر محمد الهاجري 69.68  
حال جاسم محمد رشيد راشد الظفيري   

81.13
حال خالد طارش جريبيع الرويعى 71.42  
حور سالم راشد صقر العاردي 85.24  
حور موســى ذيبــان مطلــق جدعان   

املطيري 80.43
خوله ســعيد فياض إبراهيم ســعيد   

الدوسري 88.34
دانة خالد محمد خلف السعيد 74.23  
دانة عبداهلل محمد مبارك الوسمي 87.36  
دانــة مســاعد مــرزوق عيــاد معتــاد   

الرشيدي 80.36
دالل سلمان سند عبدالعزيز الشمري   

71.27
دالل عبداهلل مناحي خالد عيد املطيري   

83.03
دميا حمد عقلة مران العنزي 83.79  
دميه أحمد حمود صنت املطيري 75.88  
رتاج سعد عبداهلل راشد الوهيب 86.5  
رتاج عبداهلل عقلة صياد العنزي 77.78  
رتــاج مناحي صالح مطنــي اخلالدي   

77.87
رتاج ناصر بجاش معكام ناصر الطفالن   

77.07
رزان محمد سعود رفاع العنزي 75.23  
رغد شبيب راشد سالم ثالب الدوسري   

65.94
رغد فايز فيحان سالم العتيبي 73.9  
رغد فالح مرزوق رزقان املطيري 86.01  
رغد محمد علي محمد العجمي 71.84  
رغد محمد غدير محمد غدير الغضوري   

العنزي 72.75
رغد مشرف متعب بشير الشمري 68.33  
رغد هادي مبارك مطلق هديان املفرج   

64.3
رفعة فيصل عبيد جديع العجمي 82.64  
رهام مرزوق فهيد مرزوق الرشــيدي   

92.93
رهف محمد عبداهلل هايف احلربي 72.51  
رهف يوسف عاصي اجلميلي 78.04  
روان بكر ناصر صالح ثنيان الرشيدي   

68.24
روان عبداهلل سالم عامج العنزي 61.72  
روان عبداهلل صالح بالل الصالح 70.79  
ريتاج جمال ملقاط عوض العنزي 76.41  
ريتاج متعب محمد ذياب العنزي 66.01  
رمي جمال سيف عويض مبارك الصابري   

75.16
رمي غامن ســعود شامان سعد الطواله   

الشمري 79.21
رمياس ظافر حطاب ظافر العجمي 74.42  
رينــاد عويــض غالب ســمير عايض   

املطيري 67.51
زينب اسماعيل موسى حيدر 81.04  

سارا حمود عايض عياد عناد الرشيدي   
91.55

سارة فهد فرحان عائد الطرقي 73.07  
سارة محمد بردى مناحي ظاهر املطوطح   

79.51
ســارة نايف محمد عبــداهلل العالطي   

70.52
سارة نايف مطلق جدعان املطيري 86.21  
سارة يوسف غازي فهد مطر الشمري   

85.77
شاهه نايف حميد مجباس الشمري 81.4  
شمس حمود حمد سعد املاجدي 68.34  
شهد أحمد كامل عرفج مناحي اخلالدي   

65.16
شــهد النــوري حامد فالــح رويضان   

العنزي 94.94
شهد سعد عواد ثغبان الرويعى 74.73  
شــهد ســلطان ناصر منصــور ناصر   

احلتيته املطيري 87.71
شهد عايش نشمي زامل الرشيدي 67.98  
شــهد عبدالعزيز راشد غادن املطيري   

78.59
شوق بدر حمد دواس العنزي 75.35  
شيخة سياف غازي عيد العتيبي 60.75  
شيخة عبداهلل مسفر محمد الدوسري   

73.35
صافيه عبيصان سالم حرفش العرجانى   

90.8
ضحى سعود عبدالهادي علي البصيري   

العجمي 89.55
ضي نايف علي نشمي الضفيري 79.44  
طيف مبارك عويد مبارك الفضلي 79.75  
طيف مشرف جبار مطلق مجيدل 73.36  
طيف مطلق خليف مناع احلربي 70.81  
عائشــة إبراهيم محمد إبراهيم ناصر   

67.75
عائشــة جمــال حبيــب ســعد حبيب   

الضامر 81.71
عائشة نواف منسي مطر الشمري 87.45  
عاليــة عبدالرحمــن داخــل فدعــوس   

الفضلي 72.6
عبير عبــداهلل هالل عيــدان اخلالدي   

95.07
عذاري هادي سلطان صويان الهاجري   

73.65
عذبه سويد كرمي سويد املاجدي 86.76  
عذوب سلطان سعود دغمى الرشيدي   

72.55
عــروب طــالل ســليمان عبدالرحمن   

الكوح 82.8
عريب حامد مداد دخيل العنتري 64.09  
عواطــف محمــد مفــرح علــي الفريح   

الشمري 63.94
غالية محمد جاسم حمود املعييف 70.28  
غال خالد علي عامر ماضي 85.01  
غال طالل إبراهيم عايد الشمري 75.3  
غال فهيد الهيلم فيصل الهيلم 65.31  
غال مطر مزرم هابس العنزي 80.71  
فاطمة حســني مسلم حسني الرشيدي   

65.42
فجر بندر هابس راضي الشمري 70.77  
فجر صالح مهدي ســليمان الشــمري   

78.89
فرح صالح باجيه جزاع الشمري 72.83  
فرح فايز صالح منر غاطي 88.18  
فرح نواف عبيد محمد الشمري 88.1  
فوز محمد علي محمد العجمي 69.33  
فوز ندى عبداهلل غنام الشمري 82.32  
لطيفة خليف عامر مخلف حجر 72.7  
لولوة أحمد عبيد عبود الرشيدي 70.28  
مارية غالى حمد مفلح الصليلي 75.22  
مروه خالد هليل نهار العنزي 85.47  
مرمي خلف محســن عبداهلل الشمري   

78.73
مرمي سامي معتق عايد اجلريد العنزي   

82.58
مرمي سعد رهق صياح سعد 88.71  
مرمي سليمان صبيح مصبح احلريجي   

79.93
مرمي ضحوي منور جليدان فضي 73.23  
مرمي عبداهلل غالى هجاج العنزي 65.46  
مرمي محمد مبارك مداد الرشيدي 90.59  
مزنة خالد فهيد علي عايض املطيري   

88.94
مــالك أحمد عجيمان يوســف عبداهلل   

العجيمان 71.13
مالك مبارك محمد فراج السبيعي 73.8  

كشف بالطلبة األوائل الكويتيني ـ التعليم الديني للقسم الديني

النسبةاملدرسةاسم الطالبمسلسل
99.66معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننياحلسن علي احمد الكندري1
99.43املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةحبيبة جمال عبدالرحمن املهنا2
99.20مركز الفروانية الديني الثانوي نساءشيماء ذاعر قطيم احلربي3
99.20املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةمنيرة حمود عبدالرحمن املطيري3
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةرميا عمر هالل املطيري5
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةشيخة خالد غامن الغامن5
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةفاطمة خالد محمد االنصاري5
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةجنالء بدر ناصر العرادة5
98.98املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةعواطف جمال يوسف منصور9
98.64املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةحفصة عبدالناصر محمد التوكلي10
98.64املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةطيبة عبدالكرمي جمال محمد جمال10
98.52مركز قرطبة الديني الثانوي نساءإقبال عبداهلل ضاحي12
98.52املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةغيداء محمد حمود الديحاني12
98.41املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةسارة مشعل مطلق املطيري14
98.41املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةفاطمة عبدالعزيز سند املطيري14
98.30مركز الفروانية الديني الثانوي نساءاستقالل عويد لزام مطر16
98.30مركز الرقة الديني الثانوي نساءرفعة فرج عبيد العجمي16
98.18املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةزينب محمد عبدالرزاق الدعي18
98.07املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةرمي سعد محمد املطيري19
97.95مركز الفروانية الديني الثانوي نساءأسماء خالد خلوي املطيري20
97.95معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننيعلي خالد علي املطيري20
97.84املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةانوار أنور محمد عبداهلل22
97.84مركز اجلهراء الديني الثانوي نساءتهاني هاشم نفل عواد22
97.84املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةنورا حامد سند الرشيدي22
97.73املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةحصة فهد ماضي املطيري25
97.73املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةسمية عبدالرحمن سليمان الهويدي25
97.73مركز الرقة الديني الثانوي نساءقمراء جزاء ملفي املطيري25

كشف بالطلبة األوائل الكويتيني ـ التعليم الديني للقسم الديني

النسبةاملدرسةاسم الطالبمسلسل
97.73معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننينواف فواز مفرح الرشيدي25
97.73املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةنورة قتيبة سليمان العلي25
97.61املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةآمنة خالد خلف العتيبي30
97.61مركز الرقة الديني الثانوي نساءصيتة عبدالرحمن مصلح العتيبي 30
97.50املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةرغد محمد عبدالوهاب اخلليفي32
97.50املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةفاطمة عمر عبدالعزيز عبداهلل32
97.50املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةنورة علي سعد بوعوينه العازمي32
97.50مركز اجلهراء الديني الثانوي نساءوضحاء هاضل طماح املطيري32
97.39مركز الفروانية الديني الثانوي نساءحنان رمضان عبيد العنزي36
97.39املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةوضحة عبداهلل سليمان الشايجي36
97.39معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننييوسف مشعل محمد املطيري36
97.27املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةاميان جبر فالح الرشيدي39
97.27مركز الرقة الديني الثانوي نساءرمي محمد عبداهلل العتيبي39
97.27مركز الرقة الديني الثانوي نساءصيتة رفعان رجا العجمي39
97.27املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةغالية محمد عوض املطيري39
97.27املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةهاجر خالد مسير الشمري39
97.16مركز الفروانية الديني الثانوي نساءألطاف عبداهلل سعود املاجدي44
97.16مركز الرقة الديني الثانوي نساءفاطمة إبراهيم علي عبداهلل44
97.16مركز اجلهراء الديني الثانوي نساءفجر علي جابر العنزي44
97.16املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةنسيبة حسني محمد الوهيب44
97.05مركز الفحيحيل الديني الثانوي رجالمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن اجلاسر48
97.05املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةنورة فهد حمود الديحاني48
96.93املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةأنفال عامر عبداللطيف الضفيري50
96.93مركز الفروانية الديني الثانوي نساءتهاني فالح مطلق العنزي50
96.93مركز الفحيحيل الديني الثانوي رجالسعود مطلق سعود الدوسري50
96.93املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةفاطمة حمد فالح املطيري50
96.93مركز الفحيحيل الديني الثانوي رجالفيصل سالم فالح الصواغ50
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منار مخلف مسير الديحاني 66.83  
منار مساعد زعال محمد الظفيري 68.33  
منيرة رشيد سعد رويشد احلربي 88.95  
منيرة عسكر كرمي فرحان الرشيدي 84.8  
مها عادل عوض ضيدان الشمري 88.59  
موضــي حامد زبــن مصلح مشــعان   

املطيري 64.86
موضي سالم راجى سمير العنزي 70.09  
موضي عياد محمد عوض العنزي 81.9  
موضي فهد مشلح مزعل فهد العنزي   

69.38
نادية أحمد محمد عواض العنزي 63.87  
نفوذ صالح نصار صالح املطيري 75.44  
نــور ســعد خلــف نــزال خلــف علي   

السعيدي 68.49
نور مشعل مجعد عامر املطيري 95.18  
نور مشعل محمد سعيد الديحاني 68.34  
نورا فهد نافل غضيان احلربي 68.83  
نورة بندر شامخ سليمان الرشيدي 75.2  
نورة سلطان خليف دغيمان العدواني   

60.67
نورة عباس سعود عيد الشمري 79.37  
نورة فايز مبارك سعود العجمي 86.14  
نورة فرج محمد ضحوي مطارد 94.16  
نوف سعد فهيد حنس املطيري 80.66  
نوف صالح راكان حبيل ظاهر 66.05  
نوف ماجد مسفر مرزوق العبدلي 71.55  
هاجر خالد غربى عمر الشمري 71.98  
هاجر عبداهلل هليل حمد العنزي 71.76  
هاجر عمير محمد عمير احلريجي 88.67  
هديبا راشد فهيد حسني العجمي 71.65  
هدية عبداهلل محمد شالل العنزي 76.91  
هال محمد هندى سعد العجمي 67.7  
هيا بشير صالل قطيم مشعان الهاجري   

85.88
هيا بندر هابس راضي الشمري 68.39  
هيا فايز كليب فهيد العجمي 87.18  
وئام شاكر مطيران دهيم املطرفى 82.43  
وجود مطلق جهز فارس العتيبي 72.12  
ود صالح رجا عواض الديحاني 73.88  
وســمية فهد حمدان محمد ناصر بذال   

الرشيدي 75.08
وضحة جمعان عبدالعزيز مرزوق داهوم   

الهاجري 87.44
وهج حسني صقر سيف العضيله 75.72  

هارون الرشيد الثانوية للبنني 

تركي ناصر حسيان العازمي 82.47  
جابر ناصر محمد املري 90.37  
حمد مشاري حمد العازمي 79.27  
حمود علي سعد العازمي 72.24  
حمود نايف حمود العازمي 76.1  
خالد حمد مجيد املقيحط 76.57  
خالد صالح عطا اهلل املطيري 83.22  
خالد محمد عويد العازمي 82.4  
سعد عبداهلل سعد فهاد سعد 84.26  
سعد مخلد سعد العازمي 85.23  
سعود ماضي عتوان العازمي 73.4  
سعود محمد ناصر الدوسري 77.83  
سعود مشعل سعود العازمي 85.5  
ضاري صالح حسن ضويحي 83.26  
عبدالرحمن وليد خالد عوينان 85.68  
عبدالعزيز علي حسني العازمي 79.77  
عبدالعزيز فهيد شميالن العازمي 87.28  
عبداهلل صالح عبيد العازمي 77.39  
عبداهلل فهيد مبارك العازمي 77.89  
عبداحملسن أحمد عبداحملسن املصيليت   

73.72
علي طالل مهدي اخلياط 85.44  
علي فايز خليفة اجلويسري 85.18  
علي محسن حسن ضويحي 86.32  
عمر منصور فالح العازمي 77.06  
فهد راشد راشد العازمي 78.73  
فهد سلمان علي العازمي 80.84  
فواز ناصر سعود العازمي 81.64  
مبارك أحمد مبارك العازمي 82.71  
محمد خلف بخيتان احلبيني 81.84  
محمد عبداهلل نافل العازمي 84.7  
محمد منيف صويلح العازمي 85  
يوسف بدر صالح العازمي 79.29  
يوسف سعود ابطيحان الدويهيس 85.51  

هدية الثانوية للبنات 

أبرار محمود دلف الطرفه 68.03  
أبرار ناصر عقيل الدوسري 71.44  
أرياف محمد فالح العازمي 73.62  

أريام علي سعيد العجمي 79.56  
أسما عيد صنيدح العازمي 74.35  
أمل عبدالرحمن عويض املطيري 83.47  
أمنيه خلف محمد عباس 64.74  
البندري مذكر سعود املطيري 90.19  
اجلــوري بنــدر عبداحملســن عبداهلل   

عادي 91.08
اجلوهره مبارك ماضي الهاجري 90.21  
الريان باسل محمد الفهد 88.61  
أنفال ناصر تركي املطيري 76.55  
بتول عيد فنيطل العازمي 69.96  
جود سلطان شعيفان السفراني 92.35  
جوري حمود سيف الشريدة 90.86  
حصة غازي حمود العتيبي 72.51  
حوراء راشد دعيج القالف 64.65  
دانة صنت دليم العازمي 87.84  
دانة فهد سعيد العجمي 68.59  
دالل بدر فالح العازمي 80.73  
رباب جاسم حسني القالف 63.71  
رتاج تركي علي املطيري 77.88  
رتاج عبدالعزيز ناجي املليفي 60.35  
رهف جابر فهيد العازمي 87.69  
رهف فيصل بطي الشمري 76.53  
رهف محمد فهيد الهاجري 62.54  
رمي عبدالرحمن معدي العتيبي 82.88  
رميا نواف عطااهلل العتيبي 87.13  
رميا نواف عواض العتيبي 91.04  
زهرة جواد أحمد االشوك 69.74  
سارة عثمان جدعان الزهاميل 89.58  
سارة مساعد بندر السهلي 72.86  
سجي سالم مبارك العجمي 86.47  
سعيدة أحمد مبارك املري 79.28  
سلمى مشعل مرزوق العازمي 82.51  
سماح جابر محمد العجمي 68.89  
شروق ناشي سعود املطيري 85.32  
شهد فالح مبارك العازمي 84.99  
شهد هادي ذياب العازمي 89.75  
شوق مطلق ناصر العازمي 79.03  
شيخة جمال عبداهلل الهمالن 77.67  
شيخة عبداهلل سفر العجمي 97.94  
شيخة عبداهلل مناحي العجمي 87.49  
ضحى أحمد عبداهلل املطيري 83.72  
عائشة سليمان محمد العجمي 76.82  
عسله محمد هادي العجمي 82.03  
غزل فيصل جاسم العمران 68.31  
غزالن بدر منصور العازمي 74.51  
غزالن فراج عبدالهادي العجمي 91.23  
غزالن مفرج صحني العازمي 68.38  
فاطمة الزهراء أحمد حسني آرتي 69.01  
فتون خالد حمود العازمي 79.56  
فجر خالد جدى العتيبي 88.06  
فجر عبدالعزيز محمد حسن 66.8  
فجر فهد عبداهلل العصيمي 66.92  
فرح غازي هندى احلربي 92.74  
فرح وليد جابر الهاجري 89.92  
فوز بدر محمد املطيري 84.19  
في عبداهلل سعيد السعيد 93  
ملياء عايض مسفر العجمي 79.93  
لولوة فهد عباس الفرس 82.79  
مرمي حمدان نومان الضفيري 88.43  
مرمي مبارك بطاح العازمي 74.38  
مرمي مبارك عبداهلل الذروة 82.08  
مرمي محمد عبدالستار فرحان 78.84  
مرمي محمد علي العجمي 94.07  
مرمي مزيد عايض الرشيدي 89.43  
مرمي ناصر مبارك العازمي 81.43  
مسك نافل إبراهيم العرادة 83.77  
مصبوبه ناصر عيد العويهان 75.18  
منال فيصل منيف العتيبي 86.71  
منيا راشد عبداهلل العجمي 85.18  
منيرة نايف عبداحملسن العجمي 84.05  
منيرة بجاد محسن شينان 85.35  
مها خالد منصور العجمي 66.61  
مي سعود حميدي املري 78.11  
جنالء خليفة نهار العجمي 90.59  
جنالء مانع علي املطيري 81.61  
نور فهد سليمان الشهاب 69.12  
نور مناور مسفر هملول العتيبي 66.12  
نورة أنور سليمان الشمري 93.77  
هنوف هادي جريان العازمي 92.4  
هيا سعدون سعد العازمي 83.18  
وضحة راجح محمد الهاجري 91.01  
وضحة منصور محمد الهاجري 78.2  

هشام بن العاص الثانوية للبنني 

أحمد حزام جمعة براك 85.14  

أحمد محمود أحمد رضوان علي 91.71  
اسالم محمد أحمد محمد 89.04  
جاسم عبداهلل طه ياسني عبداهلل 79.54  
جراح مشعل خالد محمد 80.64  
حسن منصور غلوم الدشتى 90.35  
حضرم فيصل صالح العجمي 85.06  
حمد مشعل هالل شريف 90.9  
خالد سعد محمد العنزي 81.26  
خالد عبدالرزاق سعود القحطاني 85.43  
خالد عبداهلل صالح العويصى 89.46  
خالد عثمان كليفيخ الهاجري 75.02  
خالد فهد خالد العجمي 85.46  
راكان عبداهلل عيسى جوهر 76.58  
سالم فارس حفيض العجمي 84.13  
سعد محمد سالم سعد العجمي 87.71  
سلمان شجاع فهيد العجمي 79.74  
سليمان عبدالرحمن أيوب املاجد 75.55  
ســيف محمد عبداهلل اخلنني العجمي   

88.04
صقر جاسم محمد العنجري 72.58  
صقر خالد مهدي الشمري 89.08  
صالح مجبل سالم العجمي 85.82  
عبدالرحمــن انور حاجــي الفيلكاوي   

82.58
عبدالعزيز خالد براك ماجد 89.09  
عبدالعزيز غامن هالل آل بن علي 85.49  
عبداهلل سعد سالم عنبر 73.88  
عبداهلل فؤاد عبداهلل عوض 76.43  
عبداهلل محمد خليل دشتى 88.28  
عبداهلل ناصر تقى رجب 78.43  
عبداهلل ناصر منور العازمي 83.89  
عبدالعزيز أحمد إبراهيم محمد إبراهيم   

احلمادي 75.57
عمار طارق عبداملنصف شاهني 80.42  
عمر حميدان خضير الشمري 78.46  
عمر عبداهلل العبداهلل 80.77  
عمر محمد عبداملنعم املرسى 92.37  
عوض محمد علي العجمي 88.14  
فهد حضيري فهد الهمالن 86.27  
فهد فايز عبيد املطيري 82.89  
فهيد سالم فهيد العجمي 85.46  
فيصل محمد بركة البخيت 87.75  
مبارك أحمد مبارك العتيبي 80.43  
محسن فواز محسن املطيري 82.72  
محمد حنيان سبع الشمري 89.23  
محمد خالد محمود دشتى 78.66  
محمد سليمان محمد العنزي 88.55  
محمد عبداحملسن محمد عمير 87.51  
محمد مرزوق مهدي اخلياط 91.38  
محمد هشام محمد الهندال 85.18  
محمد يوسف جامع العازمي 68.7  
مضف غامن قرميش اجلريد 90.15  
معتوق محمد معتوق املعتوق 89.3  
ناصر عادل عبداهلل الرومي 85  
ناصر محمد حسني العجمي 89.37  
نواف علي سالم البالود 78.82  
يعقوب يوسف شعبان رضى 84.2  
يوسف طارق عبداجلليل الهندال 85.35  

يعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنني 

أحمد بدر مطلق اخلصيلى 87.73  
أحمد محمد صقر احلريجي 90.91  
أيوب خالد عبداللطيف خضر 80.58  
إبراهيم عيد صغير اجلميلي 83.77  
باسل مبارك دخيل العنتري 66.51  
بندر طالب سعدي الظفيري 85.2  
تركي علي محمد الدوسري 80.5  
تركي فواز تركي الشمري 93.01  
جابر بدر سليمان السعدي 85.76  
جراح ضاحي حمدان خاطر 87.59  
جراح نايف خلف الهليلي 92.48  
حبيــب عبدالرحمن كامل عبدالرحمن   

الفضلي 76.94
حمد ركاد عبداهلل الضفيري 84.05  
حمد هاني عطية املاجدي 87.86  
حمود حسن حمود حسن الرشيدي 81.6  
حمود خالد الفي الشمري 79.88  
خالد سالم ظاهر احلريش 90.28  
دخيل صباح دخيل العنتري 74.32  
راشد سامي راشد جويعان 83.4  
راشد محمد راشد الرشيدي 91.71  
سالم محمد سالم فهد 72.48  
سلطان ظاوى قليفص العازمي 77.84  
سلطان مذخر سالم الضعيان 82.49  
سليمان حميد سليمان العنزي 85.22  
صالح سعد نايف الفضلي 70.05  

ضاري عيدان حمد الرشيد 86.52  
طالل عدنان فيحان الهاجري 70.33  
عبدالرحمن حميد جاســم الســعيدي   

80.74
عبدالرحمن خلف عبدالرحمن العنزي   

90.04
عبدالعزيز محمد حسن العنزي 77.15  
عبداهلل سعد عوض العمر 81.68  
عبداهلل ضاحي فيصل الراشد البذالي   

86.32
عبدالرحمــن أحمــد بــراك الصليهــم   

الهاجري 84.54
عبدالرحمن انــور عبدالعزيز العنزي   

85.03
عبدالرحمن بدر مسفوه السعدي 73.21  
عبدالعزيز سالم ارشيد الصليلي 79.74  
عبدالعزيز فهد حمدان البناقى 91.09  
عبدالعزيز محمد خالد الرجيبة 82.6  
عبداهلل جمال خالد الدليمي 66.95  
عبداهلل زيد سالم احلربي 80.13  
عبداحملسن سعد محسن البذالي 76.81  
عثمان هزاع رهق السليماني 83.04  
علي حسني أمني العوضي 86.13  
علي طالل علي الرشيدي 78.5  
علي عياد علي الرشيدي 84.36  
عمر جاسم محمد العازمي 88.31  
عمر مساعد فالح الشمري 83.53  
غازي طالل غازي الذكير 83.3  
فهد محمد سعد الرويعى 78.42  
فواز فيصل نايف الضفيري 81.14  
فيصل صالح سيالن العنتري 86.28  
مبارك حمد بريك اجلميلي 77.29  
مبارك سعود عبيد الشمري 90.21  
محمد أحمد غايب عويد 73.87  
محمد جاسم محمد السعدي 76.17  
محمد جراح محمد السليمان 78.81  
محمد عبدالعزيز عايد اجلميلي 85.75  
محمد عبداهلل هدروس البذالي 74.67  
محمد عبدالعزيز حميد العنزي 83.25  
محمد مساعد محمد العنزي 91.43  
محمد يوسف محمد الغريب 86.49  
مزيد فالح مزيد املطيري 92.09  
مشعل عبداهلل خلف العنزي 80.22  
مشعل غازي دهيم الضفيري 91.88  
مهنا يعقوب مهنا الهاجري 90.43  
مونس عيسى مونس املفلح 90.71  
ناصر ثامر براك الرشيدي 84.06  
ناصر ضيدان رقدان املطيري 80.35  
ناصر طالل صحن الهضيبان 80.97  
ناصر علي عقيل البناقي 83.17  
وليد خالد حربي السعدي 86.06  
يعقوب حمد خليف البذالي 85.17  

يوسف العذبي الصباح الثانوية للبنني 

أحمد فهد فليح الشمري 91.58  
أحمد مطلق محمد احلريجي 89.16  
أسامة محمد عيد احلربي 91.84  
أسامة مشعل علي العنزي 90.25  
أنس يوسف صيوان اخلالدي 94.5  
إبراهيم عبداهلل محمد ديهاد 81.49  
إبراهيم فالح إبراهيم الشمري 91.44  
إبراهيم محمد إبراهيم القحطاني 89.92  
أحمد عايد نشمي احلريجي 89.84  
أحمد فهد عماش الشمري 89.7  
ايوب خلف حجي املطرفى 86.55  
بدر سند عليق الظفيري 92.59  
بدر عبدالعزيز نهار املطيري 83.67  
بدر عبداهلل حمدان العنزي 91.13  
بندر علي ثواب املطوطح 90.32  
بندر علي عامر احلربي 85.66  
تركي حمد طعمة الظاهر 93.33  
تركي عبداهلل نومان احلسيني 86.39  
ثابت محيسن محمد الفريح 89.24  
ثامر محمد سعود جريد 88.97  
ثامر نايف مبارك عقيل 84.95  
جمعة عقيل جمعة عنبر 81.05  
حامد محمد شويش الشمري 70.83  
حمد أحمد عجيل الشمري 85.57  
حمد أحمد حمد املاجدي 86.5  
حمد حربي عودة البناقى 89.9  
حمد محمد سعد العجمي 77.63  
حمد نواف شحاذه املطيري 83.09  
حمد نواف قائد أباذراع الظفيري 90.68  
حمود فالح حمود الهرشاني 78.69  
خالد أحمد ناهى العالطي 87.75  
خالد بدر مطر العوشز 88.7  

خالد سعود علي الشمري 91.38  
خالد عامر سالم صويان مذخر 88.6  
خالد عبدالرحمن صالح احلريجي 87.53  
خالد محمد بدر مفرح 82.8  
خالد محمد عبدالعزيز الضفيري 82.18  
خالد ناصر محمد احلربي 89.99  
خليل عبداهلل معتاد احلربي 82.91  
راشد صالح عبيد الشمري 81.61  
زيد شريف عيد العازمي 89.74  
سالم عارف سالمة العجمي 78.04  
سامي خالد سامي عناد 93.11  
سامي فهد جابر الشمري 93.78  
سعد عادل سعد املطيري 81.65  
سعد فيصل سعد املطوطح 94.97  
سعدون اعناد سعدون الرويعى 89.74  
ســعود أحمد محمد غريب محمد علي   

86.12
سعود علي عبيد املطيري 88.39  
سعود فيصل غازي الزامل 89.97  
سعود ليل بدر املطيري 86.91  
سعود نايف حمود الرويعى 86.11  
سلطان جابر مصلح احلريجي 92.74  
سلمان زايد سلمان املطيري 82.83  
سلمان عبداهلل مبارك العجمي 84.28  
سلمان مساعد سعود الوليد 89.74  
سليمان حمود حطاب العنزي 96.44  
صالح عبداهلل صالح العتيبي 87.96  
ضاحي أحمد عبداهلل الظفيري 91.89  
ضاري طالل كاسب اخلالدي 80.26  
ضاري مشعل محسن شامان 73.38  
طالل بركات عبداهلل العنزي 86.2  
طالل جابر عايد احلريجي 89.07  
طالل سعد علي احلجرف 87.29  
عاصم عبدالعزيز حمود الشمري 92.23  
عايد نايف عواد السعيدي 88.98  
عبدالرحمن عبداهلل فواز محمد 90.83  
عبدالعزيز عيسى صالح العنزي 92.82  
عبدالعزيز منديل سعد الهدب 90.03  
عبداهلل حبيص غامن البناقي 91.3  
عبداهلل عادل سعد الدعاس 84.42  
عبداهلل عارف دليم املاجدي 81.75  
عبداهلل محمد فرحان الظفيري 93.8  
عبدالوهاب مانع مجبل املسانع 86.99  
عبدالرحمن تركي حامد الشمري 92.14  
عبدالرحمــن صالح عبــداهلل البرازي   

88.88
عبدالرحمن الفي هابس الشمري 89.38  
عبدالرحمن محمد خلف الشمري 92.31  
عبدالرحمــن محمد ســرحان العنزي   

77.03
عبدالعزيز خالد عجمي الشمري 84.72  
عبدالعزيز سعود ملاس الشمري 93.71  
عبدالعزيز طالب جاسم العنزي 91.75  
عبدالعزيز علي قويعان العنزي 90.86  
عبدالعزيز غامن مريف رايف 90.81  
عبدالعزيز فهد ناصر العجمي 89.42  
عبدالعزيز محمد االسود البذالي 89.78  
عبدالعزيز محمد سليمان محمد 88.55  
عبداهلل تركي عبداهلل القحص العنزي   

84.23
عبداهلل سعيد ساعد احلريجي 91.14  
عبداهلل سليمان عبداهلل الوليد 89.91  
عبداهلل صامل منوخ اخلالدي 86.62  
عبداهلل صالح سعد الدعاس 84.11  
عبداهلل عبداحملسن عواد اخلالدي 90.21  
عبداهلل عواد عبداهلل الصانع 91.03  
عبداهلل عوض سردى السعيدي 89.52  
عبداهلل غامن قطوان دهش 86.54  
عبداهلل فواز عثمان االمير 92.62  
عبداهلل محمد خلف الشمري 91.39  
عبداهلل محمد سالم الشمري 90.57  
عبداهلل محمد عبيد العجمي 90.68  
عبداهلل محمد فالح احلسيني 90.43  
عبداهلل مشعل عقيل املطيري 91.42  
عبداهلل مشعل عواد الشمري 93.4  
عبداهلل مطلق غالى راشد 94.86  
عبداهلل نهار شديد الشمري 88.04  
عبداحملسن محمد عبداحملسن املخيال   

87.19
عبدالناصر خلف علي العنزي 81.1  
عبدالهادي مطر راشد البذالي 82.77  
عبدالوهــاب مناور صعفــق الظفيري   

83.97
عبيد بندر عبيد الوليد 84.33  
عثمان أحمد رجاء حمد الشمري 89.11  
عثمان عبداهلل ضحوي الشمري 88.07  
عثمان عويد اسود العنزي 93.29  

علي محمد علي املطيري 91.17  
علي منيف غازي سعود 87.1  
عمر أحمد خلف الشمري 87.15  
عمر خالد ضحوي الظفيري 85.76  
عمر علي الفي الظفيري 84.27  
عمر غنيم حسني احلسيني 87.72  
عمر فارس فهد الشمري 85.95  
عمر فواز صالح العتيبي 78.93  
عمر محمد صبيح احلريجي 89.5  
عمر نايف ثامر الشمري 91.94  
عوض هزاع خليف القحص 89.77  
عيا فهد عيا املطيري 89.02  
عيسى جمال مرزوق الرشيدي 87.77  
فارس ضيف اهلل عوض العنزي 86.45  
فالح محسن شاوى الظفيري 83.69  
فــالح خالد ســعود احليدكي العجمي   

83.98
فهد أحمد علي العنزي 89.83  
فهد سعود فهد العجمي 87.03  
فهد عساف داود الشمري 85.95  
فهد علي صلبي عيد 77.83  
فهد فواز فهد العنزي 90.17  
فهد جنيب ركاد العنزي 89.47  
فيصل عبداهلل محسن املخيال 91.05  
فيصل عياد صعفق الظفيري 87.17  
فيصل محسن فهد العجمي 89.04  
مالك أحمد ســلحوب املاجدي الصلبي   

78.49
مبارك طالل مبارك مجبل 84.86  
مبارك فالح مبارك البذالي 83.98  
مبارك ماجد فهيد الضفيري 89.85  
مبارك ناصر عيد البذالي 78.19  
محمد إبراهيم ظاهر العنزي 89.74  
محمد جاسم محمد الشمري 89.63  
محمد حمود سميان السعيدي 79.21  
محمد خالد محمد املطيري 90.34  
محمد سعود فهيد العنزي 85.68  
محمد علي صبيح احلريجي 76.69  
محمد فهد مطر الشمري 83.54  
محمد مبارك عبداهلل العجمي 91.53  
محمد نايف خرسان الظفيري 82.94  
محمد نايف منسي الشمري 88.05  
مريف مبارك عواد جردان 80.99  
مساعد محمد رحيم الشمري 90.19  
مشاري صالح عماش شاعف 83.81  
مشاري غصني شريدة البذالي 80.6  
معاذ محمد ملوح العنزي 79.54  
مناور فواز مناور الشمري 94.16  
موســى عبدالرحمن عبداهلل العازمي   

77.08
ناصر بدر عبيد الوليد 89.74  
ناصر شافي ناصر العجمي 89  
ناصر عبداهلل محمد اخلزي 87.44  
ناصر نواف عتيق سعيدي 93.17  
نشمي حمود حبيب البناقى 81.68  
نواف حميد هزاع الظفيري 81.4  
نواف صفوق نايف الشمري 86.95  
نواف عودة مزهر الشمري 86.14  
نواف فهد عبداهلل احلربي 89.72  
نواف محمــد العاصي املجالد العنزي   

85.59
نواف يوسف عبداللطيف اخلالدي 87.84  
وليد نواف مطشر الظفيري 81.06  
يعقوب محمد ذوقان الضفيري 91.08  
يوسف جابر محسن الظفيري 80.12  
يوسف خلف عجيل الشمري 86.24  
يوسف سليمان مناحي الضفيري 90.07  
يوسف شافي مطلق احلربي 77.62  
يوسف مرزوق صامل اخلالدي 90.44  
يوسف مشل عواد الشمري 87.09  

يوسف بن عيسى الثانوية للبنني 

أحمد فؤاد عبداهلل بو رحمة 67.5  
أحمد محمود عبدالرسول الشواف 86.68  
بدر خالد محمد اخللف 90.91  
جــار اهلل حســن عبدالعزيز احلنيان   

75.34
جاسم فهد جاسم احلساوى 65.35  
جاسم محمد سالم البدر 79.08  
حسن مصطفى محمد بوخلف 89.32  
حمد خالد عبداهلل الشمروخ 87.37  
خالد بدر هزاع الفهد احلمد 74.9  
خالد محمد عبدالعزيز البلوشي 79.68  
خليفة جاسم خليفة اجلاسم 79.39  
خليفة رياض خليفة الشطي 72.36  
خليفة محمد أحمد السنان 70.59  

زيد عبدالناصر صالح الريس 78.9  
سعد محمد سعد السهلي 65.78  
سعود عبدالقادر عبدالعزيز القديري   

81.84
سلمان مساعد سلمان القضيبي 76.34  
صالح راشد صالح الشهاب 61.52  
صقر عبدالرزاق علي الدوسري 77.7  
عبدالرحمن عدنان مرشــد الســليمان   

90.27
عبداللطيف يوسف علي بوصويحب   

79.21
عبداهلل بدر عبداهلل البديوى السبيعي   

83.9
عبداهلل عمر عبداهلل القضيبي 72.04  
عبداهلل فهد صالح اخلنه 80.43  
عبداهلل ناصر بدر الالفي 80.64  
عبدالوهاب سلطان علي الشطي 66.45  
عبدالعزيز نبيل سليمان العبداجلليل   

91.66
عبداهلل سعود عبدالعزيز القناعي 79.25  
عبداحملسن جاسم خالد اخلضيري 80.14  
علي حسن عبداهلل الرشيدي 76.51  
علي عبــداهلل عبدالعزيــز الفيلكاوي   

76.84
عمر أحمد فؤاد عبدالفتاح 96.79  
فهد أحمد صالح الريس 87.86  
فهد فوزي فهد املهنا 74.25  
فواز عبدالعزيز عبداهلل اشكنانى 77.35  
محمد خالد صالح الريس 71.53  
محمد طارق محمد الصقيهي 90.78  
محمد مؤيد السيد يوسف السيد يعقوب   

الطبطبائي 85.66
مشاري عادل محمد املطوع 82.23  
يعقوب علي يعقوب الدويسان 84.09  
يوسف خالد سليمان الفوزان 85.17  

املعهد الديني
املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانية 

أروى فرج فريجان السعيدي 88.18  
أروى فيصل عبدالعزيز جلوي 85.23  
أريام فهد دخيل صباح 86.59  
أسماء طالل مفلح الرشيدي 96.7  
أسماء منصور نهار العنزي 86.25  
أمار مهنا فالح الشمري 81.93  
آمال عصام إبراهيم عطية 96.82  
أمل صالح مهدي الرشيدي 91.25  
آمنة خالد خلف العتيبي 97.61  
أميرة دليم ناصر الرشيدي 90  
أميرة مبارك عبداهلل املري 91.36  
آيه مهدي راشد العنزي 90.45  
العنود خالد سعد الرشيدي 80.45  
العنود مبارك صالح الهاجري 81.7  
اوراد صياد عقلة العنزي 89.43  
اوضاح أحمد راكان الشمري 89.66  
اية محمد علي عبدالعزيز محمد 100  
إميان جبر فالح الرشيدي 97.27  
بشاير محمد مرضي الرشيدي 84.32  
بلقيس يحيى حجي العنزي 93.86  
جمانة فهد سالم علي 75  
حصة فهد ماضي املطيري 97.73  
حور محمد ناصر العدواني 89.2  
خديجــة برجــس عطــااهلل العصلب   

الظفيري 85.45
دانة تركي فراج الشمري 92.95  
دالل عارف خلف اخلالدي 89.55  
رحمة أحمد أحمد محمد اجلمال 99.2  
رحمة ياسر سيد أحمد محمود 99.09  
رهف عبيد مناحي العصيمي 89.43  
رمي سعد محمد املطيري 98.07  
رميا عبداهلل فالح املطيري 85.68  
رميا ناصر سالم املطيري 87.39  
ريهام نواف مطر املطيري 87.39  
سارة اسماعيل سالمة العنزي 89.55  
سارة تركي فراج الشمري 96.14  
سارة خالد محمد الراشد 87.84  
سارة دهام محمد غنام 93.18  
سارة سلطان محسن املطيري 94.43  
سارة علي غنام الرشيدي 88.98  
سارة مجدي عبداحلميد عبداهلل 96.14  
سارة محمد عثمان االنصاري 91.7  
سارة مشعل مطلق املطيري 98.41  
سارة نواف نايف العتيبي 92.16  
شيخة عمر رشيد رشيد 85.34  
صفيه عماد حسن دسوقى 99.32  

عائشة خالد مفرح الرشيدي 91.7  
عائشة صالح مهدي الرشيدي 93.86  
عائشة طارق فخري العنزي 78.64  
عائشة مليحان مرهج اقعيس 96.82  
عجميــه منيف عبدالرحمــن الهاجري   

92.73
عهد محمد شبيب الهرف 95.34  
عواطف جمال يوسف منصور 98.98  
عواطف مشعل منديل القحص 91.82  
غالية محمد عوض املطيري 97.27  
غزالن راشد دخيل احلياني 90.8  
فاطمة أحمد حماد حافظ 96.36  
فاطمة الزهراء خيري محمود الششتاوى   

93.98
فاطمة حمد فالح املطيري 96.93  
فاطمة عبدالعزيز سند املطيري 98.41  
فرح مانع زامل محمد 92.27  
مرمي عباس مقبل املطيري 96.02  
مرمي فرج مطلق املرجى الرشيدي 96.82  
مشاعل عادل مبارك الرشيدي 84.89  
منال عصام إبراهيم عطية 96.7  
مناير الفي عبداهلل املطيري 73.86  
منى عبداهلل ثاني الرويلى 93.3  
منيرة حمود عبدالرحمن املطيري 99.2  
منيرة عبداهلل محمد الهاجري 92.5  
جنالء بدر ناصر العرادة 99.09  
جنالء عبداهلل صقر املطيري 92.5  
نواره مطر ضيف اهلل العنزي 79.2  
نور عايض عبيد الرشيدي 90.45  
نورا حامد سند الرشيدي 97.84  
نورا فالح شريدة الديحاني 94.09  
نورة قتيبة سليمان العلي 97.73  
نورة مديح عبداهلل الشمري 92.73  
نورة مقامس حمدان الصليلي 90.68  
نورة يوسف علي اخلرينج 94.77  
هاجر خالد مسير الشمري 97.27  
هاجر فواز عواض الرويجح 89.89  
هدى مبارك محمد البصيري 86.02  
هدى محمد بارز جدران 94.32  
هند سليمان فهد الديحاني 93.64  
هند فهد علي الكندري 92.16  
هنوف خالد عايض الديحاني 89.77  
مينى شريف طلعت محمد 98.41  

املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبة 

أسماء بكر مصطفى 96.25  
أسماء عادل جاسم الدمخي 92.73  
آسية أنس عبداهلل أحمد 91.93  
أطياب عبدالرحمن سعد املوسى 93.18  
آالء محمد محمد رفعت اجلمل 91.48  
أمل محمد عبدالوهاب علي 94.55  
أمينة محمد ماجد كاتبى 86.25  
أنفال عامر عبداللطيف الضفيري 96.93  
أنفال يوسف مطلق الضويحي 84.77  
أنوار أنور محمد عبداهلل 97.84  
آيه هيثم عبداحملسن ابوقريص 86.7  
أســماء مجدي رشــدي محمود مبارك   

91.59
أســماء محمد عايض محسن العجمي   

92.73
اسيل مبارك مضحى العازمي 92.27  
الشفاء السيد السيد بدوي الفقي 90.57  
الشيماء صابر أحمد اجلابر 92.5  
أنفال سعود مبارك العازمي 86.48  
انوار عبدالرحيم أحمد العمودي 99.09  
ايسيلني نياردزو فونديساوي 87.95  
ايالف محمد جاسم بن حجي 90.68  
إميان علي محمد السيدعلي 98.07  
إميان محمد فراج السبيعي 61.59  
ايه بشير طحان 91.36  
بدرية بدر صالح التويجرى 93.52  
جنان عيسى حسني العميري 86.36  
حبيبه جمال عبدالرحمن املهنا 99.43  
حبيبه خالد علي محمد 97.95  
حصة طالل بدر اجلطيلى 93.75  
حفصه عبدالناصر محمد التوكلي 98.64  
حواء بوصو لو 74.66  
خلود عبداللطيف عبداهلل الصقار 88.64  
دانــة عبدالرحمن عبداهلل بن ســعيد   

94.55
دالل راشد نعير الهاجري 88.18  
دميه خالد سمير احلربي 86.93  
راما جابر محمد 86.59  
رغد محمد عبدالوهاب اخلليفي 97.5  
روضه مبارك حجي 87.16  
رميا عمر هالل املطيري 99.09  

كشف بالطلبة األوائل التعليم الديني للقسم الديني

النسبةاملدرسةاسم الطالبمسلسل
100.00املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةآية محمد علي عبدالعزيز محمد1
99.66معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننياحلسن علي أحمد الكندري2
99.43املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةحبيبة جمال عبدالرحمن املهنا3
99.32املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةصفية عماد حسن دسوقي4
99.20املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةرحمة احمد احمد محمد اجلمال5
99.20مركز الفروانية الديني الثانوي نساءشيماء ذاعر قطيم احلربي5
99.20املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةمنيرة حمود عبدالرحمن املطيري5
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةانوار عبدالرحيم أحمد العمودي8
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةرحمة ياسر سيد احمد محمود8
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةرميا عمر هالل املطيري8
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةشيخة خالد غامن الغامن8
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةفاطمة خالد محمد االنصاري8
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةفاطمة صالح احمد صبري الشرقاوي8
99.09املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةجنالء بدر ناصر العرادة8
98.98املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةسندس محمد جمعه السيد إبراهيم15
98.98املعهد الديني الثانوي للبنني ـ الفحيحيلعبدالرحمن رمضان مصطفى عبدالوهاب15
98.98املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةعواطف جمال يوسف منصور15
98.86مركز الفروانية الديني الثانوي نساءحسناء حسني احمد محمد18
98.75معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننيشورايحي اسابيري19
98.64املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةحفصة عبدالناصر محمد التوكلي20
98.64املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةطيبة عبدالكرمي جمال محمد جمال20
98.64املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةندى إبراهيم محمد احلناوي20
98.64املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةهداية أحمد حسني علي20
98.52مركز قرطبة الديني الثانوي نساءاقبال عبداهلل ضاحي24
98.52مركز الفحيحيل الديني الثانوي رجالعابدين خلف محمد جناه24
98.52املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةغيداء محمد حمود الديحاني24

كشف بالطلبة األوائل التعليم الديني للقسم الديني

النسبةاملدرسةاسم الطالبمسلسل
98.41مركز عبدالرحمن السميط الديني الثانوي رجالأحمد علي محمد حاجيه27
98.41املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةسارة مشعل مطلق املطيري27
98.41معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننيعبد احلنان مسهود27
98.41معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننيعبدالرحمن عادل علواني27
98.41املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةفاطمة عبدالعزيز سند املطيري27
98.41املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةمينى شريف طلعت محمد27
98.30مركز الفروانية الديني الثانوي نساءاستقالل عويد لزام مطر33
98.30مركز الرقة الديني الثانوي نساءرفعة فرج عبيد العجمي33
98.30املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةناجي إسماعيل33
98.18املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةزينب محمد عبدالرزاق الدعي36
98.07املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةاميان علي محمد السيد علي37
98.07املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةرمي سعد محمد املطيري37
98.07معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننيشعيب اغولي37
98.07مركز الفروانية الديني الثانوي نساءوداد غازي محمد الظفيري37
97.95مركز الفروانية الديني الثانوي نساءأسماء خالد خلوي املطيري41
97.95املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةحبيبة خالد علي محمد41
97.95معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننيعلي خالد علي املطيري41
97.84معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننيأبو بكر ندووميانا44
97.84املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةانوار أنور محمد عبداهلل44
97.84مركز اجلهراء الديني الثانوي نساءتهاني هاشم نفل عواد44
97.84املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةنورا حامد سند الرشيدي44
97.73املعهد الديني الثانوي للبنات ـ الفروانيةحصة فهد ماضي املطيري48
97.73املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبةسمية عبدالرحمن سليمان الهويدي48
97.73مركز الرقة الديني الثانوي نساءقمراء جزاء ملفي املطيري48
97.73معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبننينواف فواز مفرح الرشيدي48
97.73املعهد الديني للبنات ـ الفروانيةنورة قتيبة سليمان العلي48
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زي فا ايل 76.25  
زينب محمد عبدالرزاق الدعى 98.18  
سارة رماح محمد القحطاني 87.39  
سلمى عادل زامل الزامل 89.32  
سميه زيد عثمان مال اهلل 95.68  
سميه عبدالرحمن سليمان الهويدي 97.73  
سندس محمد جمعة السيد إبراهيم 98.98  
شيخة خالد غامن الغامن 99.09  
شيخة عادل داود عبداهلل 96.25  
صيتة علي حمد ابوعرقوه 88.07  
طيبة عبدالكرمي جمال محمد جمال 98.64  
عائشة فالح فهد العجمي 91.14  
عائشة مبارك بريكان املطيري 85.23  
عائشة محمد مصطفى اجلمل 95.57  
غدير فهد عبداهلل اخلتالن 88.98  
غال فالح ضيف اهلل العتيبي 85.45  
غنيمة جاسم محمد العيناتي 96.7  
غيداء محمد حمود الديحاني 98.52  
فاطمة انيشا محمد انس الدين 80.8  
فاطمة إبراهيم محمد أحمد 90.91  
فاطمة خالد محمد االنصاري 99.09  
فاطمة صالح أحمد صبري الشرقاوي 99.09  
فاطمة عبدالعزيز عامر نوري 96.59  
فاطمة عمر عبدالعزيز عبداهلل 97.5  
فاطمة فيصل سيد محمد حسن 89.32  
فاطمة مشعل ذكر اهلل الذكراهلل 75.68  
فوز محزم حمد السهلي 82.61  
لطيفة نادر عوض املطيري 95.34  
ليان نواف منير املطيري 91.82  
مرمي براك حرمييس العازمي 72.16  
مرمي عبدالعزيز صالح املطلق 81.25  
مرمي عيسى حسني العميري 93.64  
مرمي محمد عبداهلل العاتى 81.7  
منى خالد أحمد الكندري 89.77  
مها عبداهلل عجاب العبدلي 92.5  
ناجي اسماعيل 98.3  
ندى إبراهيم محمد احلناوي 98.64  
نسيبه حسني محمد الوهيب 97.16  
نسيبه منصور محمد الذبحانى 92.5  
نوال علي عثمان الغامن 87.73  
نور علي رشود العنزي 92.27  
نورة أحمد سيدعلي سيدأحمد الرفاعي 95.11  
نورة زياد عبدالرزاق الصفران 70.11  
نورة علي سعد بوعوينه العازمي 97.5  
نورة فهد حمود الديحاني 97.05  
نورة محمد بدر العسالوي 81.02  
نورة نبيل محمد الفيلكاوي 96.7  
نوير عبداهلل نادر العتيبي 94.55  
هبة سالم هليل احلربي 90.45  
هدايه أحمد حسني علي 98.64  
وضحة عبداهلل سليمان الشايجي 97.39  

املعهد الديني الثانوي للبنني ـ الفحيحيل 

أحمد يوسف سالم العازمي 54.32  
إبراهيم مسفر فرج العجمي 82.16  
بادي فارس بادي العتيبي 77.95  
تركي منيف سليمان الشمري 77.27  
حمد جابر العجمي 78.18  
حمدان مخلد عبيد العتيبي 93.64  
حمزة عبداهلل عبدالهادي الدوسري 83.07  
حمود مبارك حمود العنزي 93.18  
زياد فاضل فهد العتيبي 78.64  
سلطان أحمد مبارك الروق 80.91  
سلطان عبدالكرمي صالح العنزي 77.05  
سيف مرزوق سند الغيان املطيري 85.57  
صالح شريدة صالح الشحومى 74.55  
عبداحلميد عبداملجيد جمعة خان 68.98  
عبدالرحمن فالح سلطان املطيري 91.48  
عبدالرحمن مسعود عبدالهادي العجمي 72.39  
عبدالعزيز عيد حمدى املطيري 86.14  
عبدالعزيز مطلق فهد العازمي 78.52  
عبداهلل شجاع ذعار عواد 79.09  
عبداهلل عبدالكرمي محمد اخلالدي 76.7  
عبداهلل الفي شباط املطيري 73.86  
عبداهلل ناصر مطيع العجمي 75.68  
عبداهلل نواف عبداهلل العازمي 83.52  
عبداهلل يوسف مرزوق العتيبي 83.52  
عبدالرحمن رمضــان مصطفى عبدالوهاب   

98.98
عبدالرحمن مانع مسفر العجمي 88.64  
عبدالعزيز مشعل حراب املطيري 82.27  
عبدالعزيز نواف غازي العتيبي 82.39  
عبداهلل عبداحملسن حمود العصيمي 83.41  
عبداهلل فهد عبداهلل الهاجري 60.34  
عبيد حسن عبيد العجمي 67.5  
عزام فهد شخير العنزي 93.41  
عكرمه عادل أحمد الدريعى 87.16  
علي أحمد اوقيان العازمي 87.27  
علي حسني علي بن جرير 71.25  
علي فالح مران احلربي 75.45  
علي محمد مجعد العازمي 81.59  
علي ناصر علي خضران 72.61  
علي يوسف علي ساكت 89.43  
عمر عادل هادي العازمي 85.11  
عمر علي مسفر العجمي 63.52  
عمر محمد عوض محمد 75  
عيسى وليد باني الفضلي 89.2  
فارس خميس سعيد الساعدي 84.89  
فالح محمد فالح العازمي 65.34  
فهد جالل سالم الفضلي 93.18  
فهد ضيف اهلل مران احلربي 82.84  
فهيد راشد ناصر العجمي 83.86  
فيصل محسن صالح العجمي 79.43  
مانع حمد مانع غليس 70.11  
مانع عبيد مانع العتيبي 87.73  
مبارك بدر عيد العازمي 94.43  
مبارك راشد مبارك العازمي 80.8  
مبارك عبدالعزيز مزيد العازمي 72.16  
مبارك هادي مبارك العجمي 77.61  
مجبل صالح مجبل العازمي 75.8  
محمد بدر مزعل احلربي 84.89  
محمد سعد محمد عايض احلربي 84.66  
محمد شبيب محمد العجمي 94.43  
محمد مجبل عويد الرشيدي 82.27  
محمد مختار املوتى 96.59  
محمد نايف نداء املطيري 90.34  
محمد نعيم عتيق اهلل لعل محمد 96.82  
محمد يسرى محمد السعيد سعيد 94.89  
مشاري عبداهلل محماس العتيبي 84.09  
موسى عبدالرحمن موسى الرشيدي 73.75  
موسى مشعل سلمى الديحاني 78.18  
ناصر عبداهلل مبخوت العجمي 90.45  
ناصر محمد شارع العجمي 86.25  
نهار خالد محمد املطيري 94.66  
هذال عبداهلل محسن الهاجري 84.77  
وليد عبيد بندر املطيري 80.45  
يوسف مشعل سلمى الديحاني 82.5  
يوسف هايف محمد ابا الدعيات 89.66  

مدرسة األحمدي ـتعليم ديني ـ منازل بنات 

فاطمة محمد نصيف محمد 89.77  
هاجر حماد محمد العجمي 82.61  

مدرسة األحمدي ـتعليم ديني ـ منازل بنني 

أحمد محمد أحمد عسكر 92.73  

حسام جبر ابوالنور حمودة 80  
خالد أحمد عبدالعال محمد جنم 92.16  
عبدالرحمن مطلق فهد العازمي 66.48  
محمد جمال حسن عبادي 85.11  
محمد كامل عطية زغلول 95.91  
ممدوح عبدالعليم علي محمود 88.41  

مدرسة اجلهراء ـتعليم ديني ـ منازل بنات 

سارة فهد مبارك القحطاني 75.11  
سهام سالم صياح الشمري 81.02  
عبير شعيل مطنى السليماني 84.89  
فاطمة محمد عنيد عفات 91.7  

مدرسة اجلهراء ـتعليم ديني ـ منازل بنني 

أحمد مسامح محسن املطيري 93.41  
حسن علي حسن علي 81.7  
عثمان محمد مطلق الرميح 82.16  

مدرسة العاصمة ـتعليم ديني ـ منازل بنات 

أسماء محمد أحمد ابوالنيل 88.52  
صوفيا علي رجا حوراني 74.77  

مدرسة العاصمة ـتعليم ديني ـ منازل بنني 

محمد رمضان زوام عبدالعال 79.32  

مدرسة الفروانية ـتعليم ديني ـ منازل بنات 

حوراء عبدالصمد محمد فتح اهلل 87.84  
رابعة مطلق عبداهلل املطيري 86.36  
عهود نواف محسن املطيري 89.2  
منى زكي عبدالعاطي سعد 91.7  

مدرسة الفروانية ـتعليم ديني ـ منازل بنني 

أحمد عاطف أحمد محمدباشا 84.77  
أحمد محمد محمد زيتون 88.3  
السايح عبدالرحمن السايح ماجد 92.05  
سعد فهد صالح مذعر 86.14  
شعبان بدرى خليفة عمر 83.18  
صبرى فوزي عمران مرعى 84.89  
كمال محمد السمان عبدالرحمن 91.36  
محمد السيد هاشم عطية 86.25  
محمد شامان دغمان العازمي 73.07  
محمود حمدنا اهلل محمود عباس 80.91  
مصطفى عبدالهادي مصطفى سالمة 80.91  

مدرسة حولي ـتعليم ديني ـ منازل بنني 

عبدالرحمن راضي محمد حسن 90.34  
فايز محمد أحمد الكندري 95.68  
محمد الطاهر حسني حفني 92.16  
محمد محمود علي أحمد 90.68  

مدرسة مبارك الكبير ـتعليم ديني ـ منازل بنني 

عبدالعزيز مهدي قضيان العازمي 85.8  

مركز اجلهراء الديني الثانوي رجال 

أحمد عبداهلل جزاع العنزي 84.89  
إبراهيم شافي روضان العنزي 73.52  
إبراهيم فواز مطلق شهاب 80.57  
إبراهيم مالبش سويد العنزي 77.61  
أحمد حميدي سعيد العنزي 90.57  
أحمد فليح معيذر عويد 77.27  
اسعيد شريدة احصيني التميمه الراجحي   

96.36
باسل عقلة اخلليفة 73.86  
برجس لهيلم خشمان الظفيري 90  
بسام عويض فالح العازمي 82.61  
بندر خالد فالح شريف شمخي 65.68  
بندر طالل فاهم عفيصان 93.18  
بندر مرزوق عطا اهلل الشمري 83.98  
ثامر محمد محسن فرج الرشيدي 77.39  
ثامر مشعل غافل احلسيني 69.89  
جابر دليم مبارك املطيري 77.73  
جالل طالب رزاق بادي 76.82  
جمال ناصر حسني علي 96.82  
حجرف راشد فهد العجمي 79.2  
حمد سالم مطلق الهاجري 74.55  
حمد مبارك حمد العجمي 93.98  
حمود حنيبل رومي الظفيري 73.86  
حمود فيصل سعود اخلالدي 78.41  
حمود مهلى مسير الشمري 81.82  
خالد سعيد حميد العنزي 91.36  
خالد شاهر نايف سلطان 73.86  
خالد عبدى ناصر الرشيدي 82.39  
خالد محمد دغيم الصويحه الشمري 65  
خالد محمد عبداهلل اخلالدي 87.84  
دهام غازي دهام السعيدي 59.55  
ذياب سعود علي الضويحي 83.98  
رجا نايل رجا الشمري 62.73  
سالم حمود معدي الرشيدي 92.27  
سعد بخيت محمد العجمي 86.82  
سعد حميد سعود السليماني 66.7  
سعد عايض خليف الشمري 66.48  
سعد عيادة رجاء الشمري 59.43  
سعد محمد خليف خلف 63.52  
سعود طويان صاهود 78.41  
سعود فيصل سعود السعيد 85  
سالمة عايد ضاوي الرشيدي 88.07  
سلطان حمد نايف العنزي 74.09  
سلطان ذياب ظاهر اجلنفاوي 78.41  
سلطان مسلم عبدالرحمن العتيبي 67.95  
صالح محسن ذياب حربي 86.02  
صقر مرشد مضحي السليماني 89.09  
طارق علي مجاهد زبن 88.41  
طالل رشيد محمد الرشيدي 81.02  
طالل نافل عبداهلل الشمري 67.84  
عادل عقل سالم الظفيري 82.73  
عادل هايف عطا عقيل 77.27  
عافت حماد عبداهلل الشمري 89.09  
عبدالرحمن الفي دهلوس العنزي 92.27  
عبدالعزيز فارس احلميدي املطيري 73.07  
عبدالعزيز هالل جازي املطيري 76.93  
عبداهلل فهيد شقاحى السعيدي 85.23  
عبداهلل منور خلف الظفيري 74.66  
عبدالرحمن مانع حسني العجمي 78.98  
عبدالرحمن محمد مشط يونس 81.48  
عبدالعزيز سعود عبداهلل العنزي 82.5  
عبدالعزيز محمد عبداهلل املطيري 54.2  
عبداهلل أحمد منيف العنزي 77.95  
عبداهلل بدر منور العنزي 60.68  
عبداهلل رمام خليف اجلميلي 67.95  
عبداهلل عامر غزاي العنزي 72.61  
عبداهلل فواز عوض الشمري 74.09  
عبداهلل مشعل صباح الشمري 59.09  
عبدامللك حمدى حلمي عنتر 96.02  
عبدالوهاب سعود ثروى حافظ 82.95  
عثمان عوض محمد العنزي 83.75  
علي حسن شاهر قيصوم 91.93  
علي بطاح نفل العجمي 91.93  
عمر خميس سايج تركي 92.05  
عمر فواز مطلق شهاب 90.11  
عيسى سالمة عبداهلل العنزي 91.82  
غازي الفي عيد الشمري 61.14  
غامن عقيل غامن الظفيري 84.43  
غنيم جابر غنيم املاجدي 92.5  

فايز أحمد فياض طريف 92.73  
فايز سالمة دميثير العنزي 88.52  
فالح زيد فالح املطيري 85.45  
فهد ناجي راضي ثويني 64.55  
فهد جراح فهد ظاهر 82.05  
فهد حمد عبداهلل احلربي 92.73  
فهد عويد غامن الظفيري 85.68  
فهد مطلج بداح الصليلي 81.02  
فهد مطلق حمود الرشيدي 91.48  
فهد نايف عوين الشمري 73.86  
فواز حماد صياح كريدي 78.98  
فواز محمد حبيب الشمري 85.68  
فيصل صالح مجالد الظفيري 75.23  
فيصل عبدالعزيز صالح الرشيدي 91.36  
فيصل عبيد دخيل العنزي 88.07  
فيصل متعب نوفى عماش 95  
فيصل مرعي عبيد الشمري 80.68  
قتيبة مطر علي املصيريع 58.52  
كامل معيدي حمد السعيدي 86.36  
الفي صيوان عبداهلل اخلالدي 85.45  
مبارك شافي حفيظ العجمي 72.84  
مبارك فالح مبارك احلجرف 73.98  
مبارك محمد خالد املطيري 95  
مجيد مرشود بجيد املاجدي 93.18  
محمد حمد راشد املاجدي 75.8  
محمد خالد نايف العنزي 92.39  
محمد شلهوب سعيد الظفيري 90.57  
محمد صالح حميدي احلسيني 87.05  
محمد صباح عيد شيحان الشمري 88.41  
محمد عبدالرزاق قعود ظاهر 91.59  
محمد عودة بداح البزيع 77.95  
محمد عيد عواد احلريجي 89.89  
محمد كرمي فالح الضفيري 79.66  
محمد محمود محمد عبداملجيد 87.05  
محمد مخيلف مطر العنزي 87.95  
مشعل ضويحي ماجد الشمري 82.61  
مشعل فارس عايد الظفيري 81.36  
مشعل فهد عويد الشمري 81.7  
مشعل نايف جازي احلربي 76.7  
منصور عوض مطلق الشمري 85.11  
موسي هليل حمد العنزي 93.98  
نادر تركي مطر الشمري 85  
ناصر عبدى ناصر الرشيدي 74.43  
ناصر مبارك ناصر العنزي 90.57  
ناصر مطر ناصر جازي 81.48  
نايف حمد نايف العنزي 75.45  
نايف دهام سلمان العنزي 90.34  
نهار ماجد نهار امليموني 88.75  
نواف إبراهيم شيحان الشمري 78.52  
نواف حماد عبداهلل الشمري 91.82  
نواف صالح مدلول الظفيري 85.23  
نواف قادر شافي طليح 93.3  
نواف نزال غازي الشمري 70.57  
نواف هادي عويد عذاب 93.75  
وائل صلفيج شطي العنزي 94.32  
وائل عبداهلل جزاع العنزي 86.36  
وليد خالد حميدي العنزي 87.5  
وليد علوان منصور العجمي 94.66  
ياسر حمود بالل فرج 84.2  
يوسف سعود سليمان العويس 86.59  
يوسف عقل كياد هجهوج اخلالدي 81.36  
يوسف ماطر راشد العنزي 84.2  
يوسف مرزوق شارع العتيبي 81.93  
يوسف نافل عبداهلل الشمري 77.16  

مركز اجلهراء الديني الثانوي نساء 

أريام عبداهلل جزاع العنزي 91.36  
أسماء شاكر داود الشمري 87.5  
أسماء عبداهلل فرحان قعود 87.16  
أماني مطلق هليل الصليلي 95.11  
أمينة فيصل عامر ابو قذيله 88.52  
ابتسام أحمد مدلول الشمري 92.16  
ابتهال حمود راشد الظفيري 93.41  
احالم سعود عبداهلل العتيبي 91.48  
احالم عبداهلل زرم العنزي 95.11  
اسرى محمد مطر الشمري 90.34  
أسماء ناشي عفراوي معيقيط 87.39  
اشواق عامر عوض مفرجن 85.23  
البندري راشد علي العجمي 89.89  
الرميي مطر محمد العارضي 93.98  
اماني سعود فرحان رشيد 93.86  
اماني الهيلم اسود عامر 97.39  
أماني موفق باجى العنزي 88.98  
امل حامد سليمان املاجدي 91.36  
امل سلمان سند الشمري 90.11  
انوار عبداهلل برد فنر 89.66  
باسمه زامل رشم الضفيري 83.98  
بدور غنام عطا اهلل الصليلي 81.93  
بشرى عبداهلل عودة الشمري 84.09  
تهاني رمضان عقيل محمد 90.8  
تهاني هاشم نفل عواد 97.84  
جرسة مطر سالمة بريك 95  
جمايل علي مطلق الهويهان العنزي 94.43  
جواهر مراجى رباح العنزي 84.77  
حبيبه محسن عبداهلل الشمري 93.18  
حبيبه محمد علي سبيع 95.68  
حنان عوض حماد املطرفى 93.07  
حنان عويضة سرحان عواد 93.52  
حنان مذكر عيد املطيري 90.8  
حنان مهيدى عايد هادي 94.89  
حياة محمد عواد عبداهلل 82.27  
خوله مشعل عايض الضفيري 80.23  
دالل نوار فهد جابر 89.43  
دليل عارف غريب الشمري 84.77  
ربيعه صبار دحل الشمري 95.23  
رتاج روضان فياض العنزي 89.32  
رثعه مشوط محمد القحطاني 93.52  
رحاب مجهول موازى عبداهلل 92.95  
رشا محمد عواض العنزي 93.75  
رغد خالد مناور الظفيري 91.59  
رهف محمد سالم فرحان 87.05  
روان سعد فالح املطيري 80.91  
روان فهد رميض العنزي 93.07  
رمي علي نوفل دريب 95.11  
رمي حمد دحيالن دهيمان 92.05  
رمي سالم سحل الشمري 79.89  
رمي عبيسان احلميدي املطيري 96.59  
رمي محمد مطلق املطيري 86.02  
سارة أحمد صخي عذافة العنزي 95.91  
سارة صالح مناحي اخلالدي 89.66  
سارة نايف سعيد الشمري 85.11  
سكوت ناصر مطلق السعيدي 93.64  
سميرة حربي جاسر الظفيري 93.41  
سندس نواف مبارك السعيدي 84.32  
سهام عوض ضويحي العنزي 71.93  
شروق محمد شبلى العنزي 89.43  
شريفة مضحى عوض الشمري 71.36  
شهد سعود عبداهلل الصليلي 78.41  
شهد عبداهلل نافع الظفيري 81.02  
شوق فهد عبدي الرشيدي 82.5  
شوق مفرح نايف العنزي 85.23  
شيمة عبداهلل بادي عاصي 88.98  
طيف حمود خلف العدواني 93.41  
عالية عبداهلل نشمي الضفيري 89.32  
عايشة سويدان ثاني العنزي 92.73  
عبير سعد محمد املطيري 84.2  

عذاري عبدالكرمي صبيح صالح 92.27  
عزيزة غدير خزعل الضويحي 82.05  
عنود عيد خلف العنزي 90.23  
عهود حمود راشد الظفيري 87.39  
غدير راضي محمد مرجى 80  
غدير صنت ضاحي اخلالدي 90.8  
غزالن جميل حمدان سيف البذالي 93.86  
غزالن حمد نايف العنزي 87.5  
غزوا سعد محمد احلربي 94.2  
غزوة فيحان سرحان وقيت 85.45  
غزيل عالي علي احلربي 93.18  
غصون ناصر نايف العنزي 82.5  
غفران جفال شهاب العنزي 94.66  
فائزه زغير عذاب ضاري 93.18  
فاطمة مبارك حمدان العازمي 94.09  
فاطمة مهدي خالوي 96.36  
فاطمة جابر كنيهر جابر 91.36  
فاطمة حمود لطيف حمادي 95.8  
فاطمة سعيدي حمدان صايد احلريجي 95.11  
فاطمة عبدالهادي فهد العجمي 91.02  
فاطمة عوض خليف الرشيدي 85  
فجر علي جابر العنزي 97.16  
فرح يونس حبيب العنزي 89.77  
فريال عبدالعزيز عارف العنزي 96.36  
فوز ممدوح عيادة العنزي 87.73  
فوزه عايد نومان مطر 96.02  
فوزية زيد مناحي بعيجان 95.45  
فوزية سالم جديع الرشيدي 89.66  
مرمي سلطان جمعان سلمان 95.91  
مرمي عواض نهار املطيري 92.39  
مرمي فالح شريف شمخي 96.59  
مرمي محمد ناصر العجمي 93.86  
مرمي نايف هالل الشمري 90.91  
مشاعل عبطان مناور الظفيري 92.73  
منال سعود حطاب العازمي 93.52  
منتهى عبدالرزاق محمد العديب 96.59  
منى حميد مسلط حادور 96.36  
منى سلطان جمعان سلمان 95.45  
منيرة أحمد كثير اخلالدي 93.98  
منيفه غامن غنام الشمري 95.8  
منيفه علي عيدان الشمري 95.91  
مها سالم سحل رشدان الشمري 96.14  
نادية غريب حمدان العنزي 96.48  
نادية خالد هجاج الشمري 91.82  
نوال سلمان سند الشمري 86.7  
نوال مزهر سالم عبداهلل 83.3  
نور خالد مناور الظفيري 86.7  
نور الفي شنني قاطع 85.57  
نورة محمد فهد الشمري 92.61  
نوف خالد فارس العنزي 85.11  
هاجر عبداهلل عقيل الشمري 85.8  
هاجر وانس سعد خزعل 87.27  
هتان ردام فيصل املطيري 82.39  
هديل محمد إبراهيم طويرش العنزي 83.98  
هند سعد مقعد العتيبي 92.05  
هيا السندي عويد الشمري 87.84  
هيا فضل دخيل العنزي 90.11  
وضحاء هاضل طماح املطيري 97.5  
وضحة عبدالعزيز ثويني عبداهلل 90.11  
وضحة مفرح قويعان الهاجري 95.45  
وعود جمعة مطير فالح 85.8  

مركز الرقة الديني الثانوي نساء 

ألطاف مهلهل محيا الرشيدي 93.75  
أسماء خالد مهدي العازمي 93.3  
الشقحة مرزوق محمد العازمي 89.55  
النيره شافي محمد العجمي 92.5  
أماني منصور خميس العجمي 96.7  
امل مشل حمود الرشيدي 93.98  
أمينة نهير عتيق العازمي 87.95  
انوار سعود منيف بن جدعان منيف 96.59  
إميان ضاحي عويد هديب 89.89  
بخيته حمد مسفر العجمي 85.91  
بدرية مسعود عبداهلل املري 81.25  
بدور عبيد حمود العنزي 89.09  
بشاير سعد محمد املطيري 84.2  
بشاير فالح حجي جوينان املطرفى 87.27  
تهاني محمد مقعد العتيبي 94.66  
جميلة حمد محمد املطيري 96.14  
جميلة عايض منصور الهاجري 84.77  
حنان محمد خميس العجمي 96.36  
دالل مرزوق تركي العازمي 95.57  
دالل مصبح شنيف منصور العازمي 95.23  
رشا رجا عبداهلل العازمي 94.09  
رفعة فرج عبيد العجمي 98.3  
رفعة عبداهلل محمد العجمي 86.7  
رهف خالد عنيزان الرشيدي 92.61  
رمي سيف سعيد العازمي 80.8  
رمي محمد عبداهلل العتيبي 97.27  
زينه مسفر مهدي العجمي 62.39  
سارة محمد مبارك محمد اجلريب 87.39  
سارة مفلح مطلق العازمي 92.84  
سارة جهز طلق العتيبي 82.5  
سارة راضي سليم العنزي 89.89  
سارة صالح حمد املري 93.41  
سارة فالح عبداهلل الدوسري 95.23  
سلمى مبارك سالم العازمي 88.64  
شوق نادر تركي حجيالن 88.75  
شيخة أحمد منيف العنزي 91.36  
شيخة خالد صالح فرحان السعيد 92.61  
شيخة محماس خامت العازمي 80.57  
شيخة هادي عبدالهادي العجمي 93.07  
شيماء داود عقاب العمر 89.32  
شيماء محمود صابر اجلوهرى 83.98  
صاحله مسفر فرج العجمي 89.55  
صيتة رفعان رجا العجمي 97.27  
صيتة إبراهيم ظفر الهاجري 91.25  
صيتة عبدالرحمن مصلح العتيبي 97.61  
طيف سعد فالح العازمي 90.11  
عائشة سعود فالح العازمي 93.3  
عائشة غزاي سند العصيمي 86.25  
عائشة فالح نافع الرشيدي 94.89  
عالية انور قعيد العتيبي 88.07  
عايدة فيصل خالد هجاج الشمري 87.95  
عبير عبداهلل جاسم وبدان 91.36  
عليا مسفر مهدي العجمي 85.68  
عواطف حواس سلطان الشمري 91.93  
غالية نايف سعد العتيبي 96.82  
غدير عبيد فهد العنزي 93.07  
فاطمة عايش صفوق الشمري 85.91  
فاطمة إبراهيم علي عبداهلل 97.16  
فاطمة احلميدي مجعد املطيري 93.52  
فاطمة جازع علي العجمي 90.57  
فاطمة رفاعي خلف الشمري 95.34  
فاطمة سعد تركي الدوسري 92.73  
فاطمة عايض حسني العجمي 94.89  
فاطمة عبدالكرمي حمد الشمالن 88.3  
فاطمة مطلق سيف العازمي 90.8  
فضوا حمود رجا الرشيدي 86.02  
فوزية نايف مطلق العتيبي 92.73  
قمراء جزاء ملفي املطيري 97.73  
لولوة عدنان محمد الصقعبي 88.3  
مثايل مطلق محمد فالح العازمي 93.07  
مرزوقه خلف مفضي الرشيدي 89.43  
مرمي رفاعي خلف الشمري 94.2  
مرمي عبدالرحمن حسن العجمي 94.77  

مرمي ناصر جمعان العازمي 93.18  
مزون محمد فالح العازمي 81.48  
مشاعل سعد مسرع العجمي 92.27  
مشاعل محمد عكاش العنزي 94.2  
مشاعل مطلق حسني العازمي 74.77  
ملكة مشوط محمد القحطاني 95  
منار أحمد عويد الرشيدي 80.34  
منال نايف ناصر العتيبي 75.34  
منال هويدي فالح الرشيدي 91.25  
منيرة عبداهلل محمد العازمي 93.18  
مها ضيف اهلل ابريك العتيبي 92.73  
مها فهد محمد مديعج العازمي 91.7  
مها محمد صحن العازمي 87.95  
موضي فهد سلطان السهلي 74.09  
موضي جعيالن دفني الدوسري 76.36  
موضي حشر الهيلم املتلقم 92.73  
مي ناصر مانع ناصر العجمي 90  
ميثه محمد سعد الدوسري 91.02  
نوال راشد حمد املري 94.66  
نور حمدان ماضي العنزي 94.55  
نورة شجاع فراج السبيعي 94.09  
نورة عجمي فهيد الدوسري 88.98  
نورة فالح برجس العازمي 94.55  
نورة ماكن مشرع السبيعي 92.73  
نورة محمد مقذل العازمي 88.86  
نورة منران رجا الهاجري 92.95  
نوف بادي حسن الدوسري 84.77  
نوف عبداهلل عوض املطيري 82.84  
نوير زيد عايض العتيبي 95.91  
هاجر فهيد جمعان العازمي 83.18  
هدى جطلي عبدالعزيز محمد املطيري 95.68  
وحش إبراهيم مبارك العجمي 91.82  
وسمية بجاد جنر العصيمي 95.91  
وسمية هادي عبداهلل مرزوق الهاجري 87.05  
وضحاء حمود خربوش العتيبي 89.89  
وضحة بنيان خلف العتيبي 92.61  
وضحة مبارك حمد املري 84.09  
وفاء مفلح سعد الرشيدي 95.23  

مركز الفحيحيل الديني الثانوي رجال 

أحمد فالح عيد محمد العتيبي 90.23  
إبراهيم عبداهلل محمد العازمي 92.61  
إبراهيم عبدالهادي راجح عبيد العتيبي 92.95  
أحمد امين السيد عالم عبداهلل 95  
أحمد خالد مطلق رشيد حبيليص العازمي   

85.34
أحمد ردن فهد املطيري 94.09  
أحمد سعد رومي املطيري 93.52  
أحمد سند راشد رشيد الرشيدي 91.48  
أحمد صالح محمد كارون فرحان 94.66  
أحمد عايد حمد مرزوق العازمي 76.82  
أحمد عطية عبيد الشمري 91.93  
أحمد مهنا فيصل العتيبي 84.66  
أحمد هالل وادى سمير 82.39  
اسالم محمد جالل عبداملقصود 96.59  
بداح أحمد بداح العازمي 86.82  
بدر مرزوق عيد العازمي 90.34  
بندر عبدالرزاق صلفيج الشمري 83.64  
تركي سالم مرزوق مدغم شلهوب العازمي   

67.5
تركي سعد تركي الدوسري 92.84  
ثامر راشد سحلي محسن العازمي 77.05  
جراح عطية عبيد الشمري 94.09  
جراح فاضل حمود علي مبارك النويعم 90.34  
حامد ســعد مرزوق سعد عبداهلل العجران   

85.8
حسني فهد محمد العجمي 94.09  
حمد سعود عبداهلل العجمي 75.91  
حمــود دملوك محمد فالــح متعب الهاجري   

95.34
حمود خليفة عبداهلل العازمي 95  
خالد جدعان قرينى العازمي 93.3  
خالد حمد محمد هادي بادي 83.3  
خالد سالم سعود العازمي 89.43  
خالد سالم محمد العازمي 87.84  
خالد نايف مبارك العازمي 68.52  
خليفة ناصر عوض العازمي 71.82  
خير اهلل بخيت عبداهلل العجمي 87.5  
سالم سيف سالم اجلروان 89.09  
سالم فالح سالم ثويب 93.52  
سالم مساعد عبداهلل احلريص 93.41  
سامي ثامر سعيد العازمي 91.7  
سامي سالم عيد العازمي 89.66  
سرحان عبداهلل عبدالقادر السرحان 92.84  
سعد سليمان ناصر احلقان 93.98  
سعود سعيد منير العجمي 78.18  
سعود مطلق سعود الدوسري 96.93  
سعود هادي منصور سعود الدوسري 94.2  
سلطان سالم محمد العجمي 77.95  
سلطان سيد محمد سلطان محمد 94.43  
سلمان زايد سلمان العازمي 94.77  
سلمان سعد سالم راشد العازمي 84.32  
سليمان عامر نوري 90.34  
صالح جمعان عشبان العازمي 89.77  
صالح علي فالح الداهوم العازمي 89.32  
صالح عماش حبيب جار اهلل الشمري 86.93  
صالح مبارك ناصر العازمي 92.5  
صالح محمد ناصر العجمي 91.36  
صالح براك اعقيل العازمي 91.48  
طالل نافل مفرح العازمي 94.55  
طالل هزاع صالح العتيبي 85.8  
عابدين خلف محمد جناة 98.52  
عادل سالم سعود العازمي 85.91  
عايض محمد سعد العجمي 89.32  
عبدالرحمن أحمد عبداهلل الكندري 90.68  
عبدالرحمن راشد وثير العازمي 92.05  
عبدالرحمن صالح عوض عوينان 89.55  
عبدالرحمن عبدالرزاق نصيب الدرعى 71.14  
عبدالرحمن ماجد مياح املطيري 89.66  
عبدالرحمن محمد قبالن العازمي 89.32  
عبدالعزيز سامي جار اهلل عبدالعزيز 93.86  
عبدالعزيز ضيف اهلل مطلق املطيري 87.05  
عبدالعزيــز مبــارك حمــاد مبــارك غصاب   

العازمي 89.2
عبدالعزيز محمد ناصر العازمي 93.98  
عبداهلل محمد عبداهلل الغريب 93.18  
عبداهلل محمد عبداهلل فهد فهد 77.39  
عبداهلل محمد علوش العازمي 95.23  
عبداهلل مرضى سعيد العنزي 95.68  
عبداهلل مصبح شنيف العازمي 95.45  
عبدالهادي راشد ثالب العازمي 95.8  
عبدالعزيز عبداهلل غازي أحمد 95.34  
عبداهلل خالد عباس عطية 94.32  
عبداهلل راشد صنح بويعى العازمي 95  
عبداهلل سلمان عبداهلل الداهوم العازمي 95.11  
عبداهلل محمد عبداهلل العجمي 94.89  
عكشان عبداهلل عكشان احلبيني 92.73  
علي تركي حمود السويلم 85.91  
علي مشعل رشيد العازمي 94.43  
عمر عايش حمدان العازمي 90  
عمر عبداهلل محمد العتيبي 92.95  
عوض مرزوق جلوي عوض 91.02  
عوض مزعل بطيحان بتال 94.09  
فالح محمد مطر ناصر ملحم العازمي 87.73  
فالح حمد غريب العجمي 96.02  
فهد مشعل أسود سالمة العنزي 96.02  

فهد خيراهلل بخيت عبداهلل العجمي 92.16  
فهد سعود سالم الهاجري 94.66  
فهد عيد سالم العازمي 95.45  
فهد عيد مطلق بداح خليف العازمي 95.45  
فهد مفلح ناصر العازمي 93.75  
فيصل أحمد عبداهلل الغريب 96.14  
فيصل جمعان معتــوق فهيد عامر عومير   

العازمي 95.68
فيصل سالم فالح الصواغ 96.93  
فيصل علي عبيد خلف 91.93  
فيصل عماش عبداهلل املطيري 94.32  
ماجد طامي شبيب طامي هادي العجمي 96.48  
مبارك عادل علي طلق امليع العازمي 91.93  
محسن مبارك سعد العجمي 95.34  
محمد طرجم سعد السهلي 86.59  
محمد بكر مشاري خلف محمد النعيمي 79.09  
محمد حمود حنيف العازمي 91.14  
محمد راكان مبارك غالب العازمي 90.34  
محمد شباط شــريد مسعر ثواب املطيري   

95.45
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن اجلاسر 97.05  
محمد عبداهلل حمد الرشيدي 95.11  
محمد عبدالواحد باران 91.14  
محمد عواض عوض عليان الرشيدي 93.3  
محمد غالب جزاء بركة العازمي 96.36  
محمد فالح حمد مسفر ناصر العجمي 94.89  
محمد مرزوق سيف جمعة العازمي 94.43  
محمــد منــاور محمد مرزوق مشــرع خالد   

العتيبي 96.14
محمد نايف مبارك علي غشام العازمي 95.34  
محمود عبداهلل حمد الطويل العجمي 92.95  
مرشد عبدالرحمن محمد املطيري 96.48  
مســاعد حمد جعيثن هداج سعيد املطيري   

95.57
مسفر علي مسفر علي فرج غليس العجمي   

94.2
مسلم عبود مسلم جازع غنام العازمي 91.93  
مشعل فالح علي العازمي 94.55  
مشــعل نايف صعيــب قطيم عفــار جبار   

العتيبي 93.41
منصور عبداهلل حماد العازمي 88.41  
موسى عبدالغفار محمد موسى جالل 96.14  
موسى عبداهلل غازي أحمد 90.34  
ناصر عبداهلل حمد بداح 93.3  
ناصر تركي مطلق العتيبي 93.86  
ناصــر طينان علي منــاع عبداهلل العجمي   

96.36
ناصر عادل سالم الرومي 95  
ناصر عيد رجعان عيد ناصر العازمي 84.89  
ناصر منصور فهيد منصور فهيد العجمي   

90.23
نافع راشد نافع احلربي 93.64  
نايف سعد دليم مروي ملوح العازمي 92.5  
نصار مهنا محمد مهنا السهلي 94.2  
نواف خلف غامن عيد النجدي العازمي 93.52  
وليد خالد مبارك علي غشام العازمي 93.41  
يعقوب يوسف مخلد مرزوق مجبل العازمي   

87.95
يوسف سعد بخيت صفنان امليموني 92.73  
يوسف محمد ذياب العجمي 90.8  
يوسف محمد عبداهلل صالح املطيري 95.34  
يوسف مطلق بشير العنزي 93.18  

مركز الفروانية الديني الثانوي نساء 

أسماء فهد عبداهلل الطويان 93.3  
أفراح مصلح السالمة 92.27  
ألطاف عبداهلل سعود املاجدي 97.16  
أمل سعد عايد الرشيدي 94.89  
أميرة وارد سمير العنزي 91.7  
أنفال خالد عبداهلل العنزي 87.27  
أنوار فريح فيصل العنزي 91.82  
ابتسام مسفر مرزوق العبدلي 95.23  
استقالل عويد لزام مطر 98.3  
أسماء خالد خلوى املطيري 97.95  
أسماء كامل عرفج اخلالدي 73.64  
اقبال ذياب حربي اخلالدي 95.91  
الشقحاء مثعى مطر املطيري 69.32  
العنود منديل خلف الهذال العنزي 95.23  
اماني شمخي جابر نهيب 85.68  
امجاد سامي ممدوح العنزي 91.25  
امل راشد سالمة الزعبي 91.93  
امل فالح شوفان املطيري 84.89  
آمنة عبداللطيف محمد املطيري 89.66  
اميرة سليمان مجلوب الهذال 94.89  
أمينة فرحان ظاهر العنزي 82.5  
انوار سلطان عوض املطيري 94.09  
انوار عايض عبيد الرشيدي 85.11  
انوار عوض ضاحي سرحان 89.43  
انوار فالح نغيمش الراشد 81.48  
بتله مرزوق عدس النمران 80.11  
بدرية محمد امهدي القحطاني 87.5  
بدرية نايف محمد القحطاني 92.16  
بدور فالح عتقاء العنزي 96.02  
بدور ناصر حسني املطيري 95.11  
بشاير محمد حواس الصليلي 93.75  
حترير محمد سطيح الشمري 92.05  
تهاني فالح مطلق العنزي 96.93  
جوزه حطاب كهف حطاب املطيري 91.7  
حسناء حسني أحمد محمد 98.86  
حسنة ماطر مجبل الرشيدي 94.77  
حمدة عبداهلل طلب الهرشاني 87.27  
حنان حجاب مفرج اجلبلي 91.25  
حنان رمضان عبيد العنزي 97.39  
حنان محمد شوقي الرفاعي 88.41  
خالده متعب سعود املطيري 93.18  
خزنة صالح فرج اجلدعان 90.45  
خيريه سعد عقاب الظفيري 87.95  
دانة زيدان خلف العنزي 94.2  
دانة صفوق طراد العنزي 81.25  
رانيا رمضان رحيل العنزي 94.89  
رباب فهد عويض املطيري 88.3  
رقية أحمد سيد عبدالرحمن منازع 95.8  
رهف مذكر مزيد البرازي 90.45  
روان عواد السيد العنزي 95.11  
رمي خالد فارس العنزي 91.36  
رمي شهاب محمد العنزي 91.93  
رميه مضحي خلف العجمي 89.09  
سارة سلمان محمد عبداهلل 89.55  
سارة بشير ضيدان الشمري 88.41  
سارة عبدالهادي منصور العجمي 96.02  
سلوى جدوع سلطان عبيد 89.43  
سميرة مترك نايف القحطاني 94.77  
شروق غالب مصلح امليمونى 94.77  
شمه مفلح فهد البيدان 85  
شيخة عبدالرحيم علي الكندري 95.23  
شيخة عبيريد غالى املطيري 88.3  
شيخة فهد هادي الظفيري 90.45  
شيماء ذاعر قطيم احلربي 99.2  
شيمه دودان عبداهلل الشمري 93.3  
صبره محسن ماضي العجمي 86.25  
صفية محمود عطية خضر 92.73  
عائشة عايد هليل الشمري 90.45  
عائشة إبراهيم اللطيف 97.27  
عائشة عبداهلل حمود العصيمي 94.32  
عبير غربي جبان العنزي 89.89  
عناء سعيد فرحان علقم 92.61  

عنبر بدر مصلح املطيري 80.23  
عنود عباس سوعان العنزي 94.89  
عهود منديل خلف الهذال العنزي 94.32  
عواطف هادي فهاد العازمي 69.2  
عيدة فهد ماطر املطيري 71.7  
غالية علي جابر العنزي 80.11  
غالية مطلق عبيد الهاجري 90.91  
غريبه بدر نهار املطيري 73.52  
غزالن غازي عودة عواد 86.36  
فاطمة عبيد وادي العنزي 94.32  
فاطمة عيد مطلق العازمي 76.14  
كوثر محمد عياد الرشيدي 94.66  
لطيفة دهام حمود الرشيدي 82.73  
لطيفة سباح مشعان العتيبي 93.07  
لطيفة عبداهلل فهد املطيري 84.66  
ملياء محمد شوقي الرفاعي 90.8  
مراحب منديل ثامر السويط 86.93  
مرمي محمد أحمد التميمي 92.5  
مزنة دلي حمام العنزي 88.18  
مزنة عبدالعزيز سعود املطيري 89.43  
مستورة مناور صميعر املطيري 75  
مشاعل خليف عوض العنزي 74.55  
مشاعل عوض محمد الرشيدي 92.73  
مضاوي بدر نهار املطيري 82.95  
معالي أحمد بدر الهاجري 94.66  
معالي اسماعيل متعب اربيع 94.43  
معالي ناصر هزاع العفاس 91.82  
منال عادل دوان العنزي 92.73  
منال عدنان محمود ابوسعدة 86.93  
منى محمد علي السريحي املطيري 92.73  
منيرة فرج سعد الدوسري 95.23  
منيرة سالم اشتيل الدوسري 89.09  
منيرة سعد حسني العجمي 91.14  
منيرة فيحان سعد الديحاني 86.93  
منيرة مفلح مرزوق الرشيدي 92.39  
موضي خلف نايف املطيري 91.02  
نازكه عبداهلل عبدالعزيز املطوع 91.59  
نايفه فواز راكان املرشد 90.57  
جناح جدوع سلطان عبيد 83.3  
جنالء نداء فيحان املطيري 81.59  
نورا محمد سعود السهو 87.95  
نورة سمار محمد سلطان 91.82  
نورة شعيب فارس الدوسري 90.91  
نورة عبدالرحمن مرزوق احلاجي 94.09  
نورة عواد مناور العازمي 90.23  
نوري جزا عوض الديحاني 88.07  
نوف مروي مارق العتيبي 75.45  
نوير ذياب جمعان املطيري 85  
هاجر سعود مفرج جمعان 88.3  
هدى خالد احلورى 86.59  
هند بنت مليحان مرهج اقعيس 94.09  
هيا فهاد محمد الزعبي 78.98  
هيا محمد متعب الرشيدي 88.52  
هياء نغيمش عبدالهادي العجمي 92.05  
واجد مضحي خلف العجمي 77.61  
وداد غازي محمد الظفيري 98.07  
وضحة حمود عبداهلل العتيبي 87.61  
وفاء ثجيل عنيد موسى 91.14  
وفاء عفاش روق العنزي 84.66  
وفاء يوسف مانع املطيري 91.7  
ونداء حاوي ناظر العنزي 91.82  
ياسمني تركي قطامي فرحان 74.77  

مركز عبدالرحمن السميط الديني الثانوي رجال 

أحمد خير حسني حسن 90.45  
أحمد علي محمد حاجية 98.41  
إبراهيم محمد يوسف االنصاري 94.77  
إبراهيم يوسف الرفاعي 97.05  
أحمد علي محمد املطيري 95.23  
أحمد محمد حسني الريس 95.8  
بدر جديع فارس املطيري 90.91  
بدر حسني دحام العدواني 92.27  
بدر ناصر حيالن املطيري 91.59  
جاسم محمد جبر غالي 94.77  
جاسم محمد مرزوق املرشاد 90.8  
جراح حامت صخى العنزي 90  
جمال السيد أحمد محمد 91.25  
حسام البدرى محمد عبداملطلب 89.77  
حسان عبدالرزاق العبدالرحيم 94.32  
حسني علي شداد الوتيد 86.36  
خالد أحمد نور الكندري 88.98  
خالد حلو طخى الظفيري 88.3  
خالد عبدالعزيز عبداهلل الرباح 85.8  
خالد عبيد حميد الرشيدي 88.41  
خالد عيد حمود العرادة 81.14  
خالد فواز خالد الهنا 86.48  
سالم فرج سالم اليحيى 84.77  
سعد مسلم عبداحملسن الهاجري 84.55  
سعد علي شايع املطيري 70.91  
سعد ماجد نهار العتيبي 93.52  
سعد مبارك عبداهلل الثومير 87.5  
سعود خالد سعود املطيري 91.14  
سعود عيد سعود الشمري 76.82  
سعود الفي سعود احلريص 95  
سعود محمد فارس الدويهيس العازمي 91.93  
سند غامن صالح سرحان 94.66  
شاجع فهد شاجع العجمي 89.55  
صالح أحمد عبدالاله السمان 90.23  
صالح هزاع صالح العتيبي 91.36  
ضاري شريان ضاحي مطر اللوغاني 91.14  
ضيدان عبداهلل ضيدان العارضى 77.39  
طالل محمد علي املطيري 91.7  
عبدالرحمن حصو غالب العنزي 94.09  
عبدالعزيز حردان مهدي السليسل 90  
عبدالعزيز حمود غضيان الهاجري 88.75  
عبداهلل أنس عبداهلل أحمد 82.39  
عبداهلل إبراهيم عبدالرحيم املال 92.95  
عبداهلل بدر مشاري محمد 86.36  
عبداهلل حميد حسن القالف 57.27  
عبداهلل دخني سعد املطيري 84.89  
عبداهلل سند زويد املطيري 89.66  
عبداهلل صنيتان فالح املطيري 90.57  
عبداهلل عبداحملسن يوسف املطيري 89.43  
عبداهلل فالح غنيم املطيري 89.89  
عبداهلل فهد عبدالرحمن فهد 92.84  
عبدالرحمن محمد حسني 92.27  
عبدالعزيز حمود ماضي العنزي 91.14  
عبدالعزيز خليفة عبداهلل احلليل 87.73  
عبداهلل سعد مبارك ابوحيمد 89.2  
عبداهلل سليمان محسن العجمي 91.82  
عبدالوهاب علي عبداحلميد العطار 66.25  
عبيد مبارك محمد الهرشاني 57.61  
عبيد محمد عبداهلل الشمري 59.09  
عقاب عبداهلل متعب الصانع 88.07  
عالءالدين حسني حسن 82.39  
علي ماطر مشرع العتيبي 87.5  
علي محمد عايد محمد 92.5  
علي نواف سالمة العنزي 83.52  
عماد جنم عبداهلل اليعقوب 88.98  
عمر عبداهلل أحمد احلجي 75.91  
عوض فرحان علي صالح 73.98  
عيسى حسن محمد الكندري 82.61  
غزاي جاعد غزاي املطيري 86.93  
فارس امام محمد محمد 88.75  
فاضل علي يوسف عبدالرحمن 81.25  
فايز سعد علي مسعود الرشيدي 89.66  
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فايز محمد شافي السويط 91.82  
فهد عطا اهلل محمد املطيري 94.32  
فهد محمد غالب محمد 95.11  
فيصل سعد دغيمان العدواني 85.8  
فيصل عبدالرحمن مشاري الظبيبي 82.84  
فيصل غازي عواد الرشيدي 89.43  
فيصل هالل هزاع اخلالدي 91.82  
ماجد علي زيد املطيري 88.41  
ماجد مظهور حمد خلف الشمري 85  
مجدى رشدى محمود مبارك 91.59  
محمد أحمد علي متولى 81.7  
محمد جراح غامن عبدالكرمي 85.23  
محمد جمال أحمد املطر 79.09  
محمد رائد محمد احلزميى 86.59  
محمد زيد سراح العازمي 83.07  
محمد عبدالعزيز فاضل العنزي 87.27  
محمود ناجي سالم ابو عيدة 91.36  
مسلم ناصر مسلم العجمي 84.43  
مشعل محمد صالح الرشيدي 86.93  
مشعل حسن دحيم الرشيدي 85.8  
مشعل حمد محمد الدوسري 96.7  
مشعل عبداجلبار عذاب 93.3  
مشعل مبارك هجرس حجرف 95.11  
مناور عبداهلل سعود العرادة 89.66  
موســى عبدالرحمــن موســى عبدالرحمن   

املطيري 91.25
ناجي محمد صالح بوهادي 75  
نادر عيد نادر القحطاني 92.73  
ناصر بدر ناصر الصالح 93.64  
نواف توفيق مسفر العبدلي 92.61  
نواف سعدون مطلق سعدون العرادة 93.07  
وليد منصور كتاب الشويش العتيبي 78.07  
يوسف فؤاد مهنا املهنا 72.39  
يوسف هاشم جنم جابر 90.11  

مركز قرطبة الديني الثانوي نساء 

أبيار يعقوب مشاري بن جبل 74.66  
أحالم محمد سيد اسماعيل الرفاعي 90  
أحالم عبدوادي جديع جديع 93.41  
أسماء هاشم جنم جابر 83.18  
أماني محمد مضحي عيدان السليماني 93.52  
إنتصار ظاهر محمد حمد السعيدي 92.61  
أنفال خالد فالح فلحان العتيبي 92.73  
أنفال فهد عويد ظاهر 70.8  
أنوار سفاح محمد حسني 88.86  
احرار عبداهلل معيوف الفردان 58.64  

اقبال عبداهلل ضاحي 98.52  
اقبال مشاري مشرف املطيري 87.61  
اليمامه يوسف عبيد العنزي 84.55  
اماني حاي ساعي 85.57  
أماني ماجد دغيم الرشيدي 90  
امل حميد الكورس 94.55  
امل دالف مرزوق احلازمي 87.73  
امينة مدله صعيجر ماجد املطيري 92.73  
انتصار حمود جريد العنزي 94.66  
اجنال محمد عبداهلل هاادي العجمي 92.27  
أنفال عبدالوهاب جاسم السعيد 89.66  
إميان سفاح محمد الشمري 93.75  
إميان حامد عبدالستار حامد السلكاوى 73.52  
إميان حسن عبدالرحمن الشراح 80.11  
إميان لهيلم خشمان الظفيري 88.86  
بدرية منيف مرزوق مناور املطيري 92.73  
بدور كنعان عذاب كميثل 87.16  
بشائر سالم عواد سالم 90.8  
بشاير حسني علي محمد 92.27  
تهاني الفي عبداهلل املطيري 77.84  
تهاني محمد عوض جلوي 78.07  
جواهر عياد صليبان احلربي 88.07  
جوزه عبداهلل فالح العجمي 89.77  
حصة باسم مجيد الفضلي 91.14  
حصة سليمان محمد اخلليفي 94.43  
حليمة خلف عمير الرشيدي 89.66  
حمدة غازي شامى الظفيري 91.25  
حنان مشرف نواف العنزي 84.66  
حنان محمد محمود املرزوقي 80.91  
حنان يوسف عيسى املذن 86.82  
خزنة غالي ثويني الظفيري 95.34  
خلود يوسف خليفة سويدان 59.66  
دالل أحمد جاسم القطان 80.57  
دينا ناجي إبراهيم عبداسعيد 82.5  
ربيعه عوض عيد العنزي 92.05  
رغد عبدالرحمن عبدالقادر العبدمنر 79.66  
روان عفات مطر الظفيري 88.75  
روال موفق الهندي 94.2  
رويدا عبداهلل محمود علي 96.36  
رويده منذر إبراهيم العتيلي 74.55  
رمي خضر خلف عبداهلل 93.18  
رمي مطر ثامر الشمري 91.02  
زينب سيدي محمود 70  
سارة سعود بدر السبع 70.23  
سارة عبداهلل سمير عواد 79.77  
سارة غنيم مناور الظفيري 92.39  
سارة فهد موسى العتيبي 90.91  

سارة مسعد محمد احلميداني 93.18  
سلم املختار 74.77  
شروق خالد بندر املطيري 73.75  
شريفة ماطر رويان الظفيري 67.39  
شيماء سمير سالم الكعبي 77.61  
شيماء صالح خالد مبارك 63.52  
صاحله منران شريد منران 80  
عائشة عادل إبراهيم احملمد 82.84  
عذاري بطي علي اخلالدي 90.57  
عذاري عماش سالم املطيري 88.41  
عمشة فالح بطيحان املطيري 93.86  
عنود سليمان عايد السعيدي 94.77  
عهود سعد شباب املطيري 86.93  
عيدة محمد جميعان احلربي 82.05  
فائزه أحمد سالم ولد الشريف 86.25  
فاتن النوري مثال العنزي 86.59  
فاطمة خلف علي الهذال 90.57  
فاطمة عبداهلل صالح السالم 65.68  
فاطمة عزاره خليف الظفيري 86.7  
فاطمة مرهج مليحان اقعيس 91.59  
فاطمة مفرح مبارك العجمي 77.5  
فاطمة محمد عيد ذويب 80.11  
فايزة خليف ساالم الرشيدي 71.93  
فتوح مبارك خليفة بورسلي 77.61  
فجر مطلق علي العدواني 82.95  
كافي ميس صالح شحل العنزي 88.52  
الله بشيري 89.66  
لطيفة غباش جدعان رشيد 91.93  
لولوة جمال محمد املصرى 67.27  
مروه عبداجلليل عواد موسى 97.39  
مرمي حمود فهد الصويالن 60.34  
مرمي محسن عبداهلل احلربي 82.95  
منار مشرف نواف العنزي 77.61  
منال دحيم محمد العنزي 79.2  
منال راشد سالمة الزعبي 88.98  
منى رافع قميز الهذال 87.73  
منى فرحان ظاهر غضيب 81.48  
منى كاظم عاشور غريب 79.2  
منى محمد جواد العريفي 80.11  
مني هاشم عقيل الفضلي 90.45  
منيرة وليد مبارك العميري 84.89  
منيفه متعب خالد املطيري 68.86  
منيفه خليف بشير العنزي 97.61  
مها سليمان دعسان السليماني 72.84  
مها عايض عبيد الرشيدي 87.39  
مها عطا اهلل عبداهلل العتيبي 76.7  
موضي خليفة عبيد امليع 86.02  

جناح نشمي جاعد العنزي 93.75  
نورة حسني عواد العنزي 93.75  
نورة جابر عبداهلل اجلالهمة 92.27  
نوف رديني غامن املطيري 86.36  
نوف سرحان عويد العنزي 92.05  
نوف ماجد دغيليب العتيبي 66.14  
هدى هصام علي بهيص 89.32  
هديل خلف علي الهذال 74.89  
هال علي منسي الدملاني 96.48  
هنا فهد عناد العنزي 84.89  
هناء عبداهلل فالح الشمري 89.77  
وسمية حنظل فهد سالم 80.23  
وضحى حمد نهار الهاجري 93.52  
وفاء عبداهلل أحمد خليفة 88.07  
معهد اإلميان الشرعي االهلية الثانوي للبنني   

ـ املشتركة 
إبراهيم سالم محسن العنزي 62.5  
أسامة محمد حنفى محمد 58.86  
انور مشعل حبيب العازمي 85.8  
بدر مفلح محمد العازمي 66.59  
براك أحمد براك العازمي 63.3  
ثامر وليد حرمييس العازمي 75.91  
جالل هاشم سيد محمد 69.43  
حسان اشرف حافظ رحمان 93.07  
خالد جميل مطر مغيطى 59.2  
خالد حسني زامل العازمي 75.11  
راشد عبيد راشد العازمي 74.09  
راكان مشعل شالح العتيبي 82.39  
سالم خالد محمد العازمي 82.73  
سالم سلطان سالم العازمي 67.5  
سعد أحمد محمد الهاجري 72.39  
سلطان شبيب ماطر امللعب العازمي 73.18  
صالح سعد محمد العجمي 68.52  
عبداهلل بدر عايد العازمي 75.8  
عبداهلل خالد عيد العازمي 51.02  
عبداهلل خالد مرزوق العازمي 53.64  
عبداهلل سالم العوف العجمي 66.48  
عبداهلل عودة فايض الشمري 78.41  
عبداهلل محمد مرزوق العجران 68.86  
عبيد الفي عبيد العازمي 56.93  
علي سالم محسن العنزي 60  
عمر عبداهلل مطر العازمي 54.2  
عمر مهدي هادي العازمي 85.34  
فايز بدر مرزوق الرشيدي 61.25  
فهد خالد فهد اخلميلى 83.98  
فهد عبدالرحمن مطلق العازمي 67.73  
فهيد عيد فهيد العجمي 65.34  

فيصل بازمحمد عبداحلميد 96.25  
فيصل مشعل عليان املطيري 52.73  
قاسم محمد داود شاغلي 81.93  
مبارك محمد براك العازمي 82.73  
محسن راشد محمد العازمي 63.64  
محمد أحمد براك العازمي 58.18  
محمد صالح مبارك العجمي 59.09  
مشعل عايد جزاع مهلهل 60.11  
منذر رشاد عتيق العتيبي 51.7  
ناصر بدر شبيب العازمي 60.34  
هادي خالد علي العازمي 56.7  
وضاح محمد أحمد العنزي 56.02  
يوسف محمد بشيت العازمي 70.8  
يوسف ملفي فالح حجاج 80.45  
معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي   

للبنني 
أبوبكر ندووميانا 97.84  
أحمد مصعب أحمد السعد العبيد 73.3  
أحمد وليد دريس فرحان 67.95  
آدم محمد عمر 87.16  
أسامة مساعد سالمة العنزي 92.84  
أمير الدين عباس روموانداو 79.32  
إبراهيم خالد رشيد الرشيد 82.16  
إبراهيم شمخى نايف العنزي 93.52  
إبراهيم عبداهلل حمود العتيبي 78.52  
إبراهيــم محمد عبداهلل ناصــر عبدالعزيز   

76.93
ابوبكر داوودوف 96.14  
أحمد محمد عبداملنعم عبداهلل 93.07  
احلسن علي أحمد الكندري 99.66  
بدر حامد ثامر الشمري 77.95  
بدر ناصر جهيم املطيري 93.41  
براك محمد عبداملجيد الدوسري 90.8  
بندر بدر نعير الهاجري 93.18  
تركي علي محمد املطيري 70.91  
جاسم اسماعيل محمد الكندري 68.52  
حذيفه وجيه محمد محمود علي أحمد 95.57  
حسن عادل أحمد آرتي 90.11  
حسن علي فالح فاحت نصار 81.93  
حمود سلمان حمود املطيري 85.45  
حمود مجبل جاسر الطواش 87.84  
خالد جمال خالد العثمان املطيري 88.64  
خالد عبدالرحمن ثاني السهلي 89.09  
خالد محمد عداي احلسيني 87.5  
داوود علي إبراهيم العلي العليمى 83.98  
ذياب محمد ذياب العالطي 80.34  
راجح بدر عالي العتيبي 94.32  

راشد وائل جاسم الفضالة 94.2  
راكان نايف صباح العنزي 87.27  
زياد طارق عبداجلبار علي 95.8  
سالم خالد محمد الدلك 90.8  
سعد معاذ طالل الشالل 82.95  
سعود يحيى حجي العنزي 70.91  
سند مبارك يعقوب نايف 82.39  
سيف أنس 83.41  
شايع عيسى عبداهلل الشايع 84.32  
شعيب اغولي 98.07  
شورايحي اسابيري 98.75  
صالح الدين كامل عبداهلل عبدالواحد 94.32  
ضيف اهلل عبداهلل ضيف اهلل الرشيدي 82.61  
طالل أحمد روحات الفارس 68.18  
طالل مشعل محمد الرشيدي 95.8  
عبداحلفيظ تايو حزقيل 92.95  
عبداحلكيم مسهود 97.5  
عبداحلنان مسهود 98.41  
عبدالرحمن أنور بدر الهالل 83.64  
عبدالرحمن خالد أحمد الكندري 91.59  
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السميط 83.64  
عبدالرحيم أحمد عبداهلل 75.45  
عبدالصمد محمد ديالو 96.59  
عبدالعزيز أحمد حمد الفارسي 92.39  
عبدالعزيز بدر ناصر الفريج 86.59  
عبدالعزيز حمد عايض العتيبي 96.14  
عبدالعزيز عادل جاسم العبيد 91.48  
عبدالعزيز عبداهلل حمود الركيبي 81.25  
عبداللطيف أحمد محمد اليوسف 80.34  
عبداللطيف علي عبداهلل احلمود العبدالوهاب   

74.09
عبداهلل سعود فرحان العنزي 79.55  
عبداهلل محمد حسني الفودري 65.23  
عبداهلل يوسف عبداهلل خليل 85.45  
عبدالهادي راشد عبدالهادي العدواني 76.7  
عبدالوهاب جلوي كعيران الدملانى 84.77  
عبدالوهاب محمد سالم الشطي 82.84  
عبدو هابي اديو مدثر 94.43  
عبدالرحمن السعيد عبداملنعم 94.55  
عبدالرحمن بشير محمد احلكيم 85.34  
عبدالرحمن راشد حزام الدوسري 91.36  
عبدالرحمن سعود صياح الشمري 85.68  
عبدالرحمن صالح خلف مضحي 68.18  
عبدالرحمن عادل علوانى 98.41  
عبدالرحمن عبدالغني عبيد حسن 95.45  
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز املطوع 82.39  
عبدالكرمي محمد جدي 92.27  

عبداهلل أبوبكر أحمد الكندري 88.07  
عبداهلل خالد عبدالهادي املطيري 96.82  
عبداهلل صباح قمر الضفيري 92.27  
عبداهلل مشعان سلطان املطيري 84.89  
عبداهلل يعقوب علي مدوه 83.52  
عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب املسباح 96.82  
عثمان أحمد فتحي اللهو 87.84  
عثمان عبداهلل مجبل املسانع 80.57  
عثمان محمد عبداهلل الدليمى 73.3  
علي إبراهيم مطر الشمري 83.52  
علي أحمد عبداهلل املطيري 81.36  
علي خالد راشد بدوى راشد 95.91  
علي خالد علي املطيري 97.95  
عمر عماد صالح العوض 86.02  
عمر فايز غنام اجلمهور املطيري 81.02  
عمر فوزي يوسف السنان 86.02  
غفرونيدين اساكوف 95.91  
فيصل بندر بدر املطيري 80.8  
فيصل محسن راشد املري 91.02  
محمد جالو 95  
محمد حسن هدايةاهلل 93.52  
محمد خالد زامل الزامل 73.64  
محمد خالد مبارك املنديل 70.68  
محمد رشاد محمد رزاق 85.57  
محمد سعد محمد العجمي 76.93  
محمد شيهان محمد سوير 97.05  
محمد عبداملعبود حسن محمد 89.66  
محمد فهد محمد الدوسري 79.89  
محمد معضد محمد العجمي 93.52  
مراد عبدالغنى حامت جابر 89.09  
مسلم عامر مسلم العجمي 88.07  
مشعل طالل علي العجمي 84.77  
مصطفى إبراهيم االمني 93.41  
معاذ جراح عبدالرحيم فخرو 94.66  
منيع فرحان منيع البصمان 76.14  
ناصر بدر ناصر اخلالدي 91.82  
ناصر محمد ناصر املطيري 88.75  
نك محمد طيب صبري 92.61  
نواف فواز مفرح الرشيدي 97.73  
يوسف عبدالرحمن مهدي العجمي 81.59  
يوسف عبداحملسن يوسف املطيري 87.16  
يوسف فالح حمود املطيري 77.84  
يوسف مشعل محمد املطيري 97.39  
يوسف منصور يوسف منصور 83.64  
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