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ملتابعة نتائج الثانوية 
العامة على موقع »األنباء«
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إصدار خاص بنتائج الثانوية العامة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

الكويتية جود املطيري تكسر احتكار الوافدين وحتقق نسبة ١٠٠٪ في سابقة تاريخية
عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية مساء 
أمس نتائج الصف الثاني عشر 
كاملة، مبينة أن نسبة النجاح 
العامة بلغت %84.04 : ٧8.91% 
للقسم العلمي و٧9.31% للقسم 
األدبي، وللتعليم الديني %82.85.
وقد اعتمــد وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.علي املضف النتيجة، 
وذلك مساء امس عبر تلفزيون 
الكويت. وهنــأ الوزير املضف 
الطلبة الناجحــن متمنيا لهم 
التوفيق فــي حياتهم العلمية 
والعمليــة املقبلة، حيث أجرى 
اتصاالت هاتفية باألوائل، بارك 
لهم هذا النجاح والتفوق وتبادل 
معهم األحاديث األبوية مشاركا 

عبداهلل 100% والطالب إيالري 
هاني سند ماضي 100%، والطالبة 
تسنيم سمير طربوش %100 .

وحققــت الطالبــة رحمــة 
خالد أحمــد محمد املركز األول 
علــى القســم األدبــي بنســبة 
99.81%، وحتدثت »األنباء« مع 
احلاصلة علــى الترتيب األول 
علــى الكويتين )أدبــي( روان 
حافــظ 99.64%، وتواصلــت 
أيضا مع عدد كبير من املتفوقن، 
وسننشر تباعا في األيام املقبلة 
تصريحاتهــم التي عبروا فيها 
عن فرحتهم وطموحاتهم، وأبرز 
النصائح لزمالئهم املقبلن على 

الثانوية العام املقبل.
 إلــى ذلك، ســتبدأ مدارس 
الثانوية اعتبارا من اليوم االثنن 

توزيع الشهادات.

معهم أفراحهم. ورفع د. املضف 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لصاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي عهده 
األمن الشــيخ مشــعل األحمد، 

هذه األرض الطيبة.
هــذا، وشــاركت »األنبــاء« 
املتفوقــن فرحتهــم، حيــث 
تصدرتهــم الطالبــة الكويتية 
جود عبداهلل مانع املطيري، التي 

حفظهما اهلل ورعاهما، وسمو 
رئيــس الــوزراء واحلكومــة 
والشعب الكويتي بهذه املناسبة، 
متمنيا استمرار األفراح على بلدنا 
احلبيــب وكل من يعيش على 

حققت ســابقة تاريخية بكسر 
احتــكار الوافديــن في حتقيق 
الدرجة النهائية بحصولها على 
100% في القســم العلمي الذي 
تصدرته الطالبة أســماء أحمد 

وزير التربية اعتمد نتيجة الثانوية: 84٫٠4٪ النسبة العامة للنجاح.. 78٫9١٪ للعلمي و79٫3١٪ لألدبي و8٢٫85٪ للديني.. وتسليم الشهادات باملدارس اليوم

د. علي املضف يعلن نتائج الثانوية العامة

الكويتيةجود عبداهلل مانع املطيري
األولى علمي على الكويت ١٠٠٪ 

الكويتية روان حافظ عبدالعزيز
األولى ٔادبي )كويتيني( 99٫64 ٪

أسماء أحمد عبداهلل
األولى علمي على الكويت ١٠٠ ٪

رحمة خالد أحمد محمد
األولى أدبي على الكويت ٪99٫8١



 القسم العلمي

أجيال املستقبل االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة

أحمد مصطفى فتحي بيومي الشناوي ٩٥٫٢٢٭ 

عبدالرحمن فالح مهدي الشمري ٨١٫٤٥٭ 
عبداهللا سعود حضيرم الهاجري ٨٣٫٠٥٭ 
عبدالوهاب مهدي دخيل اهللا الهاجري ٧٥٫٢٭ 
علي سعود خلف راشد ٩٠٫٦٦٭ 
عمر مزيون عيد طرفه ٧٧٫١٥٭ 
عيسى ظاهر حمد زعال ٨٥٫٠٤٭ 
فهد يوسف سعد خليف ٨٨٫٠٦٭ 

ناصر سعود اجفني العازمي ٨١٫٢٣٭ 
هادي فالح ثامر بديوي ٨٣٫٧٩٭ 
يوسف علي الضاحي ٨٧٫٦٭ 

أحمد الربعي الثانوية للبنني 

أحمد خالد إبراهيم الوهيب ٨٦٫٦٧٭ 
إبراهيم أحمد عبداهللا زهيه ٧٥٫٤٭ 

بدر طحنون عبدالرحمن املال ٩٩٫٢٤٭ 
بدر ياسني اسماعيل األنصاري ٨٠٫٥٨٭ 
براك عبداهللا خالد البراك ٩٩٫٩١٭ 
جابر فهد جابر العجمي ٨٥٫٣٩٭ 
جاسم حسني جاسم دشتي ٨٨٫٣٧٭ 
جاسم محمد جاسم غلوم ٩٤٫٠١٭ 
حسن أحمد حبيب محمد ٨٤٫٣٨٭ 

حمد ناصر حياوى اخلالدي ٩٠٫٦٨٭ 
خالد إبراهيم خالد القليش ٩٣٫٥٭ 
خالد بدر خالد العديله ٨٤٫٠٤٭ 
خالد سالم إبراهيم اخلضر ٦٦٫٩٩٭ 
خالد وليد عبداخلالق زمان ٧٨٫٥٢٭ 
راشد تراحيب عبداهللا املطيري ٩٠٫٣٢٭ 
راكان فارس صالح الرمضان ٩٤٫٧٭ 

سليمان وليد خليل الياسني ٨٣٫١٤٭ 
شاهني وليد محمد عمر ٨٦٫٣٨٭ 
صالح يوسف صالح اجلحيل ٨٣٫٥٥٭ 
صقر فواز سالم الصقران ٨٠٫٥٧٭ 
ضاري يوسف صالح اجلحيل ٨٦٫٦٨٭ 
ضرار مشعل إبراهيم النامي ٧٩٫٧٢٭ 
عبدالعزيز عمر عبدالعزيز ملك ٧٩٫٨٢٭ 

أحمد وليد عبداهللا هداد الفضلي ٩٢٫٦٦٭ 
بدر انس املصري ٩٨٫٣٩٭ 
بدر حمد محمد احلريجي ٧٢٫٧٩٭ 
جابر أحمد جابر قاصد الشمري ٧٦٫٦٦٭ 
خالد نواف رجا احلربي ٧٢٫٠٥٭ 
خزام عبيد سلطان العتيبي ٩١٫٦١٭ 
خليل عثمان نعسان علو ٨٧٫٣٢٭ 
عبداملعز عاطف فريد منسي ٨٢٫١٭ 

فواز مرزوق مطر العنزي ٩١٫٢٭ 
محمد حمد حنفش عفات حماد ٨٨٫٨٩٭ 
محمد سالم قصير ردام ضيف ٨٣٫٩٦٭ 
محمد صالح نزال الصليلي ٧٦٫٣٦٭ 
محمد علي الضاحي ٨٤٫٥٧٭ 
مزيد محمد مزيد ضاحي ٨٦٫٠٨٭ 
موسى محمد أحمد علي ٧٨٫٢١٭ 
ناصر سالم عبدالعنزي ٨٠٫٧٭ 

إبراهيم محمد إبراهيم الكندري ٩١٫٣٩٭ 
إبراهيم ياسر إبراهيم الشطي ٩٤٫٥٣٭ 
أحمد شهاب أحمد الدوسري ٩١٫١٢٭ 
أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز احلمدان ٨٦٫٢٢٭ 
أحمد محمد علي احلسن ٩٥٫٥٭ 
أحمد نواف عبداهللا القطان ٩٩٫٢٤٭ 
بدر أحمد بدر فرحان ٩٨٫٧٢٭ 
بدر بسام بدر اخلضر ٩٦٫٩٩٭ 

حسن فيصل أحمد الوزان ٧٨٫٨٭ 
حسني حامد حيدر اجلزاف ٧٥٫٧٦٭ 
حسني عبداهللا حسن املوسوي ٩٠٫٠٥٭ 
حسني علي محمد الزيد ٨١٫١١٭ 
حسني علي مهدي فيصل ٩٨٫٣٦٭ 
حسني فهد حسني الكندري ٩٥٫٤٤٭ 
حمد بدر حمد السكران ٩٩٫٣٩٭ 
حمد عبدالرحمن عبداللطيف الشطي ٨٩٫١١٭ 

سعود حمد سعود الهويدي ٩٦٫٧٦٭ 
سعود سعد بدر بوهادي ٧٦٫٣٭ 
سعود علي باتل الرشيدي ٨٢٫٤٨٭ 
سلمان عيسى محمد الغامن ٧٩٫١٨٭ 
سلمان محمد ناصر املعيلى ٩٥٫٢٧٭ 
سليمان أحمد حسني املال ٧٦٫٩٥٭ 
سليمان انور حسني الفيلكاوي ٨٧٫١٭ 
سليمان جمال محمد الشعيب ٨٧٫٠١٭ 

عبداهللا حذيفه نبيل يعقوب ٨٥٫٣٣٭ 
عبدالرحمن اسماعيل طه األنصاري ٩٥٫٠٤٭ 
عبدالرحمن خالد فالح فالح الرشيدي ٨٣٫٧٧٭ 
عبدالرحمن سعد عبداحملسن الظاهر ٨٣٫٨٭ 
عبدالعزيز إبراهيم صالح اخلارجي ٧٣٫٢٤٭ 
عبدالعزيز أسامة خليفة حسن جاسم ٩٥٫٦٭ 
عبدالعزيز محمد حسني جاسم حسني ٨٧٫٥١٭ 
عبداللطيف خالد محمد الهارون ٨٤٫٧٢٭ 
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عبداهللا أحمد عبداهللا التوحيد ٧٧٫١٧٭ 
عبداهللا أحمد محمد السريع ٩٧٫٢٢٭ 
عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا احلشاش ٩٢٫٢١٭ 
عبداهللا فؤاد محمد عبداهللا ٩٠٫٩٧٭ 
عبداهللا نايف عبداهللا الكندري ٩٦٫٣٢٭ 
عبداحملسن عبدالعزيز محمد الرميح ٧٩٫٩٣٭ 
عبداحملسن محمد عبداحملسن املوسى ٩٨٫٦٢٭ 

علي محمد عبدالرحمن املال ٩٤٫٠٣٭ 
علي يوسف مكى احلجيرات ٨٥٫٢٢٭ 
عمر عبدالناصر حمزة الزيد ٩١٫٥٥٭ 
فارس أحمد عبداهللا الكندري ٩٦٫١٢٭ 
فهد سعد محمد البنوا ٩١٫١١٭ 
فهد محمد فهد العتيبي ٧٥٫٠٩٭ 
فواز علي محمد ملك ٧١٫٣٤٭ 

محمد عبداهللا محمد الكندري ٩٠٫٤٥٭ 
محمد عبداللطيف محمد الفرح ٧٩٫٨٭ 
محمد عبداهللا سعيد احملمد ٩٤٫٦٦٭ 
محمد عبداهللا عيسى احلبيل ٩٥٫١٥٭ 
محمد عبداهللا محمد العجمي ٩٣٫٦٥٭ 
محمد فرج حسني الشعالن ٨٣٫٩٤٭ 
محمد فهد أحمد العبادي ٧٥٫٦٭ 

وليد محمد عيد الغامن ٩٤٫٣٧٭ 
يوسف علي عباس البلوشي ٨٠٫٨٢٭ 
يوسف ماجد مزعل العتيبي ٩٥٫٢٨٭ 

أكادميية الكويت التعليمية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة

أحمد محمد أحمد نصر السيد ٨٩٫٠٢٭ 

عبداهللا عبدالرحمن محمود عوض ٨١٫٨٦٭ 
عبدالهادي جمال جوده ٩٩٫٤٦٭ 
قاسم ماجد الصمد ٧٨٫٤٩٭ 
مارك امين صفوت جرجس ٧٨٫١١٭ 
مازن عاصم رمضان راتب ٨٠٭ 
محمد ايوب نصارى زاد كان ٨٢٫٣١٭ 
محمد حافظ نصاري زادكان ٨٥٫٣٩٭ 

إبراهيم عبداهللا إبراهيم اخلشتي ٩٩٫٩٤٭ 
أحمد سعود سعد مطلق الهاجري ٩٨٫٧٭ 
حمد خالد مساعد احلميدة ٩٨٫٤٤٭ 
راشد عمر خالد الشرقاوي ٩٨٫٨٤٭ 
راشد مشعل عجاج العركي ٩٢٫٨٤٭ 
سامي خالد سامي العنيزى ٨٩٫١٥٭ 
ظاهر سعود ظاهر السعيدي ٩٥٫٣٭ 

عبدالوهاب حمد محمد الفهد ٨٨٫٥١٭ 
عبدالوهاب عبداهللا ناصر الطراروه ٧٨٫٦٧٭ 
عثمان بدر سالم الرمضان الهاجري ٨٤٫٨٥٭ 
عثمان صالح عبداهللا بوغيث ٧٩٫٨٣٭ 
علي حسني علي عيسى ٩٨٫٢٢٭ 
علي صالح مسير اخلالدي ٨٠٫٦٣٭ 
علي طارق أمير العطار ٩٠٫٦٦٭ 
علي عبدالعزيز بدر املقهوي ٨٧٫٩٣٭ 
علي عبداحملسن حمزة الصفار ٧٩٫٠٨٭ 

فواز فيصل رشيد العنزي ٩٤٫٨٣٭ 
فيصل آدم مرجان أحمد ٩٢٫٣٭ 
محمد جاسم محمد األنصاري ٩٦٫٢٣٭ 
محمد جمال سليمان املنصور ٩٧٫١٩٭ 
محمد حسن خالد دشتي ٨٧٫٤٦٭ 
محمد خالد محمد السردي ٩٦٫٥٥٭ 
محمد سليمان محمد النويصر ٩٥٫٣١٭ 
محمد طارق مهدي فيصل ٨٤٫٥٩٭ 
محمد طالل صالل العتيبي ٧٤٫٩٩٭ 

محمد فهد محمد املجلي ٧٧٫٦٢٭ 
محمد نواف ناصر اخلليفة ٨٩٫٢٭ 
مشاري محمد عبدالرزاق السلمان ٧٧٫٥٤٭ 
مشعل حسني مزيد العدواني ٧٣٫٥٨٭ 
مهدي رضا حسني غلوم شاه ٨١٫٠٤٭ 
ناصر بدر محمد احلرز ٨٤٫٨٩٭ 
هاشم محمد هاشم الكندري ٨٣٫٩٣٭ 
وليد خالد جاسم احلردان ٧٧٫٧٧٭ 
وليد سالم عبداهللا القالف ٩٦٫٣٩٭ 

إبراهيم وليد عبداهللا مال حسني ٧٦٫١٧٭ 
أحمد سليمان الشجيف ٧٥٫٠٣٭ 
حسني أحمد صومع ٧٧٫٩٦٭ 
خالد حسان شعار ٩٥٫٣٧٭ 
راشد فهد عبداهللا العبداهللا ٦٨٫٤٦٭ 
راشد محمد باسط ٧٣٫٨٨٭ 
راشد ناصر ماجد ٧٣٫٥٥٭ 
سعود عبدالعزيز حسني خاجه ٦٨٫١٤٭ 
صهيب امجد احلريري ٨٢٫٧٣٭ 

محمد ناصر محمد العجمي ٩٥٫٥٣٭ 
مشعل أحمد العنزي ٨٢٫٠٦٭ 
يوسف فهمي راغب العفوري ٧٨٫٥٩٭ 
يوسف محمد لطفى محمد ٨٨٫٨١٭ 
يوسف ناصر محمد العجمي ٩٠٫٠٣٭ 

أكادميية املوهبة املشتركة الثانوية للبنني 

أنس مشعل مرزوق عيسى مرزوق ٩٩٫٠١٭ 

عادل منصور فهد الزعبي ٩٧٫٧٨٭ 
عبداهللا مشعل شداد شنات ٩٩٫٧٩٭ 
عبدالرحمن جاسم محمد احلجي ٩٨٫٨٭ 
عبدالعزيز حسني علي كنعان ٩٥٫٣٨٭ 
عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز السيف ٩٤٫٢٢٭ 
عبداللطيف عيسى محمد الرويح ٨٧٫٢٥٭ 
عبداهللا درويش حسني الزعابى ٩٦٫٤٥٭ 
عبداهللا فهد عبدالرحمن الصدي ٩٧٫٩٥٭ 
عبداحملسن يوسف عبداهللا العنزي ٩٧٭ 
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عبدالوهاب اسحاق محمد اجلوهر ٩٧٫٩٣٭ 
عبدالوهاب مؤيد سيد عبدالوهاب الرفاعي ٩٩٫٢٥٭ 
علي جياد صبر الشمري ٩٦٫٨٨٭ 
علي عادل حسني البحراني ٩٩٫٥٦٭ 
علي غامن عبداهللا املعضادي ٩٦٫٨٩٭ 
علي كمال أحمد كمال ٩٦٫٦٣٭ 
علي وليد خلف العنزي ٩٠٫٠٣٭ 
فهد فالح فهد السهلي ٩٩٫١٭ 
محسن مشعل علي السعيدي ٩٨٫٣٤٭ 
محمد خالد عبداهللا احمليني ٩٧٫٥٥٭ 

محمد خالد محمد البلهان ٩١٫٣٨٭ 
محمد خالد محمد العجمي ٩٩٫٢٩٭ 
محمد راشد هادي العنزي ٩٥٫٧٩٭ 
محمد عبدالكرمي شامي الرشيدي ٩٧٫٦١٭ 
محمد عبداهللا سعد نشمي محمد العتيبي ٩٨٫٣٥٭ 
محمد عمار علي ابوزلوف ٩٩٫٨١٭ 
محمد عوض معيض احلربي ٩٢٫٢٢٭ 
محمد هشام علي كرتش ٩١٫٧٣٭ 
مزيد فالح مزيد ابوشيبة ٩٨٫٨٢٭ 
ناصر مشعل عايض العتيبي ٩٨٫٥٧٭ 

يوسف مشعل خميس حسني ٩٨٫٨٦٭ 

أم القرى النموذجية الثانوية للبنات ـ املشتركة

أنوار علي عواد الفضلي ٧٧٫١٥٭ 
املها هواش علي العنزي ٨٣٫٥٨٭ 
بشاير حربي سعد املطيري ٩٣٫٩٥٭ 
جنه عبدالعزيز املوسى ٨٧٫٢٨٭ 
جينا حيدر ٩٥٫١١٭ 
حوراء طالل بدر املجادي ٨٥٫٤٣٭ 

رؤى اشرف محمد إبراهيم عبداملجيد ٩١٫١٨٭ 
رتاج نواف عقلة القحطاني ٧٦٫٥٢٭ 
رغد اشرف محمد إبراهيم عبداملجيد ٩٨٫٠٩٭ 
ريان مبارك عبداهللا شعيب ٨٩٫٥٦٭ 
رمي تايه حمود الرشيدي ٧٧٫٥٥٭ 
سارة خالد محسن املطيري ٨٩٫١٣٭ 
شروق حسني علي العروج ٨٢٫٧٥٭ 
شريفة جاسم شاكر القالف ٨٢٫٦٤٭ 
شهد نادر مختار علي ٨٢٫٣٥٭ 
عائشة حمود حميد العازمي ٧٧٫١٧٭ 

عائشة محمد علي السليمان ٨٣٫٧٣٭ 
عالية خلف محمد مناحي سرحان ٧٢٫٥٧٭ 
عنود منصور ناصر العجمي ٨٩٫٥٦٭ 
غزالن خليل إبراهيم العبداهللا ٨٩٫٩٩٭ 
غزالن فهيد فهد العجمي ٩٠٫٥١٭ 
فاطمة براك أحمد احلمدان ٧٥٫٦٩٭ 
فاطمة سمير طوفان عطشان ٨٩٫١٦٭ 
فجر عبداهللا حسني الشويكر ٨٥٫٧٢٭ 
ملا خليل إبراهيم رجب ٩٠٫٣٦٭ 
لوجني عمرو إبراهيم سنجاب ٩٩٫٨٤٭ 

مرمي أحمد محمد فتحي عبداحلميد ٩٧٫١٭ 
ملك حسام سيد املصري ٩٩٫٧٧٭ 
منيرة علي حسن العجمي ٨٤٫٩٢٭ 
هاجر عبداهللا محمد اخلالدي ٨٩٫٠٩٭ 

أم حبيب بنت العاص القرشية الثانوية 

أريام صباح محمد الشمري ٩١٫٤٦٭ 
أريام محمد جنم املطيري ٩٥٫٨٭ 
أمل محمد ماضي العجمي ٩٧٫٧٤٭ 

أسماء األوائل من القسم األدبيأسماء األوائل من القسم العلمي

النسبةاسم الطالبم

١٠٠٫٠٠أسماء أحمد عبداهللا عبداملقصود١

١٠٠٫٠٠ايالري هاني سند ماضي١

١٠٠٫٠٠تسنيم سمير طربوش١

١٠٠٫٠٠جود عبداهللا مانع املطيري١

١٠٠٫٠٠جودي أحمد السيد سليمان١

١٠٠٫٠٠حبيبه إسماعيل محمد سعيد١

١٠٠٫٠٠حنني محمد نبيه سلطح١

١٠٠٫٠٠راني اواديس طاشجيان١

١٠٠٫٠٠رنا علي السيد إسماعيل١

١٠٠٫٠٠عمرو محمود السيد علي١

١٠٠٫٠٠محمد إبراهيم عبده إبراهيم١

١٠٠٫٠٠محمود إبراهيم محمود١

١٠٠٫٠٠معاذ أحمد حامد أبوزيد١

١٠٠٫٠٠هنا سامي محمد خلف١

١٠٠٫٠٠هند جهاد إبراهيم عبداهللا١

١٠٠٫٠٠ياسمني ياسر محمد محمود١

١٠٠٫٠٠يزن مدين أبوبكر١

النسبةاسم الطالبم

١٠٠٫٠٠مينى عمر زين العابدين السيد١

٩٩٫٩٩حال أحمد محمد محمد فضل اهللا١٩

٩٩٫٩٩عمرو أحمد محمود عبدالعال١٩

٩٩٫٩٩ملياء علي محمد الدجوي١٩

٩٩٫٩٩محمد عاطف أحمد محمد إبراهيم١٩

٩٩٫٩٩ندى عماد حسن املرسي١٩

٩٩٫٩٩ندى محمد السيد عطيه محمد١٩

٩٩٫٩٨تقي عبدالعال حسن عقل٢٥

٩٩٫٩٨رحمه عماد الدين حسني محمد٢٥

٩٩٫٩٨عمرو خالد محمد سعيد٢٥

٩٩٫٩٨جلني محمد فتوح شعيب٢٥

٩٩٫٩٨محمود صالح الدين محمود٢٥

٩٩٫٩٨نورا عبدالشهيد شعبان نايل٢٥

٩٩٫٩٨همسه عالء احلسني٢٥

٩٩٫٩٨يوسف جهاد عبداحلنان٢٥

٩٩٫٩٧آية أشرف قرني محمد٣٣

٩٩٫٩٧إميان أحمد إبراهيم عبدالعزيز٣٣

النسبةاسم الطالبم

٩٩٫٩٧حنني أحمد عبداملنعم حسن٣٣

٩٩٫٩٧روان مجدي إبراهيم أبو عرب٣٣

٩٩٫٩٧عبدالرحمن محمد جمال رضوان٣٣

٩٩٫٩٧ندى محمد رجب إبراهيم عماره٣٣

٩٩٫٩٧نور حسيني عبدالعظيم عليبه٣٣

٩٩٫٩٧هبة أحمد حسني بيبرس٣٣

٩٩٫٩٦إميان أسامة شوقي محمد طلبه٤١

٩٩٫٩٦سارة رائد جمعه الزير٤١

٩٩٫٩٦شروق ياسر محمد علي٤١

٩٩٫٩٦محمد السيد عبدالقادر عثمان٤١

٩٩٫٩٦مين عمرو محمد صفوت محمد٤١

٩٩٫٩٥أحمد سمير السيد علي٤٦

٩٩٫٩٥أحمد وائل شوقي محمد٤٦

٩٩٫٩٥إسالم عبدالقوي عبداجلابر عبداهللا٤٦

٩٩٫٩٥عبداهللا عدنان أحمد املراقي٤٦

٩٩٫٩٥محمود محمد صالح محمود٤٦

٩٩٫٩٥ممدوح أحمد ممدوح ملوك٤٦

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢١
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النسبةاسم الطالبم
٩٩٫٨١رحمة خالد احمد محمد١
٩٩٫٦٤روان حافظ ناصر عبدالعزيز٢
٩٩٫٥٤أشواق فهد السويط٣
٩٩٫٤٣سارة ابراهيم  عمران٤
٩٩٫٤٢حصة علي عبداهللا النتيفي٥
٩٩٫٤٢هنا هشام زكريا عيد البياع٥
٩٩٫٣٩ندى محمد اسماعيل٧
٩٩٫٣٩هانسي مظهر مصطفى حمزه٧
٩٩٫٣٨سما انور احمد  عتمان٩
٩٩٫٣٣حنني حازم عبد احلميد شلبي١٠
٩٩٫٣٣فجر سالم نافل العجمي١٠
٩٩٫٣١منيرة خالد عبداهللا العتيبي١٢
٩٩٫٢٦هدى هاني سمير ابوعافيه١٣
٩٩٫١٤دمية شجاع عيد العازمي١٤
٩٩٫١٣حصة بدر محمد  املطيري١٥
٩٩٫١١رنا ياسر سمير السيد١٦
٩٩٫٠٦دانة مشعل نافل العازمي١٧

النسبةاسم الطالبم
٩٩٫٠١نوران مصطفى عبدالرحمن١٨
٩٩٫٠٠شهد اشرف مخلوف١٩
٩٨٫٩٧حليمة منير محمد رضوان٢٠
٩٨٫٩٧روان راشد عبداهللا احلياني٢٠
٩٨٫٩٧غيوض محمد فالح العجمي٢٠
٩٨٫٩٠عائشة طارق محمود  الباقر٢٣
٩٨٫٨٥سارة طالل راضي العازمي٢٤
٩٨٫٨٣جنى مجد الدين سواس٢٥
٩٨٫٧٨فاطمة سليمان حسن دشتي٢٦
٩٨٫٧٥جهاد محمد يحيى  قادوس٢٧
٩٨٫٧٥سلمى عبيد سلمان الرشيدي٢٧
٩٨٫٧٥مرمي عادل سعد الظفيري٢٧
٩٨٫٧٤رهف محمد فتحي ابراهيم٣٠
٩٨٫٧٠سلمى عباس خالد الديحاني٣١
٩٨٫٧٠عبدالعزيز طالب عبود العبيد٣١
٩٨٫٦٩اجلوزاء فهد فالح العجمي٣٣
٩٨٫٦٦أميرة علي مبارك احلجيالن٣٤

النسبةاسم الطالبم
٩٨٫٦٣منةاهللا ممدوح محمد ساملة٣٥
٩٨٫٥٨امينة الدوائري٣٦
٩٨٫٥٨اميان محمد محمود عبدالغني٣٦
٩٨٫٥٣أميرة أحمد صبحي النجار٣٨
٩٨٫٥٢دمية مؤمتن  اجلاهوش٣٩
٩٨٫٥٢راشد احمد عليان املطيري٣٩
٩٨٫٥٢رمي منصور محمد العتيبي٣٩
٩٨٫٥١علياء جمعان تركي املطيري٤٢
٩٨٫٥١علياء منصور العصيمي٤٢
٩٨٫٤٧محمد طالب عبود العبيد٤٤
٩٨٫٤٥مرمي عوض مبارك العازمي٤٥
٩٨٫٤٤هند رشيد سميح صفدي٤٦
٩٨٫٤٢أسماء سالم حمود العازمي٤٧
٩٨٫٤٢ملك رجب احملمدي  البناوي٤٧
٩٨٫٣٨زياد عمرو سمير عبداجلواد٤٩
٩٨٫٣٧فالح عبد اهللا فالح حجيالن٥٠



آمنة علي حمد الشمري ٩٥٫٥٩٭ 
أسماء محمد ساير الرشيدي ٩٥٫٢٥٭ 
اوراد محمد سعد فرحان ٨٠٫٣٨٭ 
ايالف عبداهللا شفاقة العنزي ٨٠٫٢١٭ 
إميان إبراهيم علي احلداد ٨٨٫١٧٭ 
بسمه أحمد شالل الشمري ٩٢٫١٢٭ 
بسنت حمادة عبدالسميع الهيلي ٩٣٫٧٨٭ 
جمانة جواد عبداحملسن احلمر ٩٦٫٧١٭ 
جنان جواد عبداحملسن احلمر ٩٤٫٣٥٭ 
جنان مجيد خليفة القالف ٩٤٫٥٣٭ 

جنى عبداهللا عبداحملسن سلطان ٩٩٫٥١٭ 
حميدة محمد جواد القالف ٩٤٫٣٤٭ 
حور العني خالد عناد العنزي ٩٢٫٨٩٭ 
دانة رزام عيسى العباسي ٨٨٫٩٦٭ 
دانة سعد عبيد الشمري ٩٤٫٩١٭ 
دانة طالل متلع القحطاني ٩٥٫٧١٭ 
دميا محمد عبدالرزاق محمد املنصوري ٩٣٫٢٣٭ 
دميا يوسف كميخ املطيري ٩٨٫٤٦٭ 
دميه عبدالعزيز عبداهللا الفزيع ٨٨٫٨٢٭ 
رؤى أحمد عبداهللا احلصم الرشيدي ٩٨٫٤٭ 

رتاج عبداهللا صفر عباس ٨٧٫٣٦٭ 
رتاج عماد عباس رمضان ٩٨٫٢٦٭ 
رناد بجاد غصني العتيبي ٨١٫٦١٭ 
رنيم طارق رشاد الدبشه ٩٢٫١١٭ 
روان جاسم محمد ياديكار ٩٠٫٦٢٭ 
روان حمود باتل العازمي ٨٨٫٦٦٭ 
ريانه حمد صالح العازمي ٩١٫٣٨٭ 
رمي علي داود اخلالدي ٩٧٫٠١٭ 
رمي علي صالح الظفيري ٩٧٫٨٧٭ 
رمي يحيى فهيد الرشيدي ٨٧٫٩٥٭ 

رمياس علي حسني سالمة ٨٨٫٧٩٭ 
رمياس جنيب عايد العنزي ٧٥٫٨٧٭ 
زينب أنور حسن الرميض الشمري ٩٢٫٧٣٭ 
زينب عطااهللا جابر العنزي ٨٢٭ 
سارة عبدالرحيم أحمد الكندري ٩١٫٧٣٭ 
سارة عبدالعزيز خلف املسباح ٨٧٫٤٨٭ 
سارة يوسف مبرك الصليلي ٨٨٫٠٧٭ 
سندس عبدالعزيز حامد الرحيلي ٩١٫٧٨٭ 
شروق يعقوب هالل السهيل املطيري ٨٥٫٣٣٭ 
شموخ حسني جاسم مشعل ٨٧٫٥٭ 

شهد رائد ماجد الفيلكاوي ٨٩٫٢٩٭ 
شهد عبداهللا عياظه الرشيدي ٩٠٫٢١٭ 
شوق فيصل شمس عبداهللا ٧٢٫٦١٭ 
شوق محمد فواز العنزي ٧٥٫٢٣٭ 
شيخة سعود مزيد احلسيني ٨٢٫٥١٭ 
صديقه ضياء جواد ضياء الدين ٨٩٫٤٣٭ 
عائشة عيسى يعقوب الشطي ٩٢٫٩٧٭ 
عبير خالد عبداهللا العنزي ٩٣٫٠٨٭ 
عزيزة فهد عبدالرحمن العوضي ٩٥٫٨٭ 
عنود سعد نشمي الضفيري ٩٠٫١٩٭ 

غالية ثامر سعود الشمروخ ٩٤٫٢٥٭ 
غالية حمود عبدالعالي الرشيدي ٩٤٫٤٨٭ 
غزالن جابر كرمي الظفيري ٩٩٫٠٧٭ 
غال حبيب دحام الشمري ٧٩٫٣٢٭ 
غال عبدالعزيز ناصر املطيري ٨٧٫٧٥٭ 
فاطمة خالد ظاهر السهيل املطيري ٩٢٫٦٭ 
فاطمة غازي مهدي عجيمى ٨٣٫٠٦٭ 
فجر أحمد خلف املسباح ٩٢٫٣٭ 
فوز ناصر مناور وقيت الشمري ٩٦٫٨٩٭ 
لولوة عبدالعزيز علي محمد ٨٧٫٦٭ 

أسماء األوائل الكويتيني من القسم األدبيأسماء األوائل الكويتيني من القسم العلمي

النسبةاسم الطالبم
١٠٠٫٠٠جود عبداهللا مانع املطيري١
٩٩٫٩٥عبداهللا عدنان أحمد املراقي٢
٩٩٫٩٤إبراهيم عبداهللا إبراهيم اخلشتي٣
٩٩٫٩٤فجر جمال إبراهيم العوضي٣
٩٩٫٩٣مرمي محمد مدرك اخلالدي٥
٩٩٫٩٢جنان علي محمد الكندري٦
٩٩٫٩١براك عبداهللا خالد البراك٧
٩٩٫٩١حور جاسم محمد املنير٧
٩٩٫٩٠جنان إسحاق أحمد الكندري٩
٩٩٫٩٠كوثر فؤاد محمود عبداهللا٩
٩٩٫٩٠منار عبدالكرمي محمد الدويله٩
٩٩٫٩٠نوره فهد عوض املطيري٩
٩٩٫٩٠وليد أحمد ظاهر الشمري٩
٩٩٫٨٩شهد أحمد فريان عياده العنزي١٤
٩٩٫٨٩ضحى ريكان مشوط راكان١٤
٩٩٫٨٩محمد سامي أحمد العوض١٤
٩٩٫٨٨حصة فهد عبداهللا فهد العجمي١٧

النسبةاسم الطالبم
٩٩٫٨٨شهد مبارك عبدالهادي علي١٧
٩٩٫٨٨غالية خالد يعقوب الغريب١٧
٩٩٫٨٧شيماء حبيب محمد احلربي٢٠
٩٩٫٨٥رتاج حمد حسني بوحمد٢١
٩٩٫٨٥عذبي فهد علي العنزي٢١
٩٩٫٨٤غالية يوسف عبداهللا املطيري٢٣
٩٩٫٨٤معاذ عزيز رخيص الظفيري٢٣
٩٩٫٨٣لولوه سعد غامن الغامن٢٥
٩٩٫٨٢حمد عبدالعزيز محمد الزامل٢٦
٩٩٫٨٢عبداهللا سعود حبيب العنزي٢٦
٩٩٫٨٢لولوه محمد حمد السنان٢٦
٩٩٫٨١بدر سالم علي الشريفي٢٩
٩٩٫٨١دالل محمود حسني اليعقوب٢٩
٩٩٫٨١محمد أحمد محمود دشتي٢٩
٩٩٫٨١محمد عمار علي ابوزلوف٢٩
٩٩٫٨٠رهف سعدي خلف الشمري٣٣
٩٩٫٨٠ساره عايد عوض شاهني٣٣

النسبةاسم الطالبم
٩٩٫٨٠صالح عبدالوهاب أحمد القالف٣٣
٩٩٫٧٩دالل خليفة يعقوب ربيعة٣٦
٩٩٫٧٩رغد سامي فرج العجيل٣٦
٩٩٫٧٩سارة إبراهيم حسني محمد٣٦
٩٩٫٧٩عبداهللا مشعل شداد شنات٣٦
٩٩٫٧٩محمد هارون محمد بستكي٣٦
٩٩٫٧٨خديجة أحمد عبدالهادي أحمد٤١
٩٩٫٧٨ردينة عبداهللا مرشد املرشد٤١
٩٩٫٧٨عيسى خالد عيسى الصفي٤١
٩٩٫٧٦رمي سعيد سالم البيدان٤٤
٩٩٫٧٥رمي سليمان محمد أحمد ملك٤٥
٩٩٫٧٥في فهد سحمي الهاجري٤٥
٩٩٫٧٥نورة خالد سعد العجمي٤٥
٩٩٫٧٤نسيمة نبيل إسماعيل عثمان٤٨
٩٩٫٧٢حسن عبداهللا مبارك العجمي٤٩
٩٩٫٧٢فاطمة أحمد مرضي العجمي٤٩
٩٩٫٧٢فاطمة فهد مطر الضفيري٤٩
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النسبةاسم الطالبم
٩٩٫٦٤روان حافظ ناصر عبدالعزيز١
٩٩٫٥٤اشواق فهد السويط٢
٩٩٫٤٢حصة علي عبداهللا النتيفي٣
٩٩٫٣٣فجر سالم نافل العجمي٤
٩٩٫٣١منيرة خالد عبداهللا العتيبي٥
٩٩٫١٤دمية شجاع عيد العازمي٦
٩٩٫١٣حصة بدر محمد املطيري٧
٩٩٫٠٦دانة مشعل نافل العازمي٨
٩٨٫٩٧روان راشد عبداهللا احلياني٩
٩٨٫٩٧غيوض محمد فالح العجمي٩
٩٨٫٩٠عائشة طارق محمود الباقر١١
٩٨٫٨٥سارة طالل راضي العازمي١٢
٩٨٫٧٨فاطمة سليمان حسن دشتي١٣
سلمى عبيد سلمان عايض ١٤

الرشيدي
٩٨٫٧٥

٩٨٫٧٥مرمي عادل سعد الظفيري١٤
٩٨٫٧٠سلمى عباس خالد الديحاني١٦

النسبةاسم الطالبم
٩٨٫٦٩اجلوزاء فهد فالح العجمي١٧
٩٨٫٦٦اميرة علي مبارك احلجيالن١٨
٩٨٫٥٢راشد احمد عليان املطيري١٩
٩٨٫٥٢رمي منصور محمد العتيبي١٩
٩٨٫٥١علياء جمعان تركي املطيري٢١
٩٨٫٥١علياء منصور مجبل العصيمي٢١
٩٨٫٤٢أسماء سالم حمود العازمي٢٣
٩٨٫٣٧فالح عبداهللا فالح حجيالن٢٤
٩٨٫٣٦سارة حمد عوض العازمي٢٥
٩٨٫٣٤بنان حمد جراح مهنا جراح٢٦
٩٨٫٣١كوثر علي حسني اشكناني٢٧
٩٨٫٢٨طيبة سمير عبدالرحيم غريب٢٨
٩٨٫٢٧اروى احمد الفي املطيري٢٩
٩٨٫٢٦دانة احمد سالم العازمي٣٠
٩٨٫٢٤زينب علي إبراهيم اجلريدان٣١
٩٨٫٢٠عمر احمد صادق العثمان٣٢
٩٨٫١٨مرمي علي حسني بوناجمة٣٣

النسبةاسم الطالبم
٩٨٫١٨نورة محمد مرزوق الرشيدي٣٣
٩٨٫١٧عالية غثيث منيف املطيري٣٥
٩٨٫١٧غزالن مساعد حسن العجمي٣٥
٩٨٫١٥منيرة حمدان ظاهر العدواني٣٧
٩٨٫١٣سارة فهد عوينان املطيري٣٨
٩٨٫١٣وضحة عبداهللا فهيد العجمي٣٨
٩٨٫١٠فاطمة عزاب قطيم العتيبي٤٠
٩٨٫٠٩مرمي جابر خليفة العازمي٤١
٩٨٫٠٨شمعة عوض راشد العجمي٤٢
٩٨٫٠٥وضحة عصام فالح العجمي٤٣
٩٨٫٠٣نوف مبارك ثني العازمي٤٤
٩٨٫٠١دمية طارق عبداهللا اخلميس٤٥
٩٧٫٩٩لطيفة عبداهللا علي املطيري٤٦
٩٧٫٩٧دالل عبدالرحمن فرج السعيد٤٧
٩٧٫٩٢نوف هديان اذعار املطيري٤٨
٩٧٫٨٨لولوة دعيج علي الدبوس٤٩
٩٧٫٨٧غادة سالم سعد الهاجري٥٠



لولوة محمد حمود العلي ٨٤٫٠١٭ 
مرمي زياد غازي العتيبي ٩٠٫٣٤٭ 
مشاعل خالد زيد الصانع ٧٩٫٦٭ 
منار مطلق عتيج العازمي ٨٠٫٧٧٭ 
منيرة وليد محمد امللحم ٨٨٫٨٤٭ 
موضي سعود قناص املطيري ٩٥٫٥٭ 
موضي سلطان عيد الشمري ٩٥٫٩٧٭ 
نادية ناصر عباس كلندر ٨٧٫١٥٭ 
هاجر عبداهللا نايف الفضلي ٩٠٫٣٢٭ 

هاجر متعب محمد العدواني ٩٥٫٥٦٭ 
هاجر محمد مجبل املطوطح ٨٨٫٥٧٭ 
هبة فيصل حمود الدخيل ٩٨٫٧٢٭ 
هال فراج محمد القحطاني ٩٣٫٠٣٭ 
هند سامي جهاد العنزي ٨٩٫٧٦٭ 
وجدان موسى عايش الرشيدي ٩٣٫٧٣٭ 
وجود بدر صحن الضفيري ٧٨٫٨٨٭ 
وحش مشعل شحيتان العازمي ٨١٫٩١٭ 
ياسمني هاني حسن علي ٨٨٫٠٨٭ 

أم زياد األشجعية الثانوية للبنات 

أريام خالد متعب العارضي ٨٢٫٨٭ 
أريام مطلق ركبان الرشيدي ٩٣٫٩٤٭ 
أسيل بدر متعب العتيبي ٨٣٫٨٥٭ 
أسيل عبداهللا غشام العازمي ٩٦٫٩٦٭ 
أسيل مشعل صنهات املطيري ٨٥٫٩٧٭ 
ألطاف طارق رزقان الرشيدي ٩٤٫٧٨٭ 
أمثال أحمد عايد املطيري ٩١٫٤٤٭ 
أمل سلمان هزاع املطيري ٨٥٫٩٢٭ 

أنوار أسامة سند الدخان ٨١٫٥٧٭ 
أنوار منصور عتيق الرشيدي ٩٧٫٩٨٭ 
أنوار ناصر فالح الداهش ٩٣٫٨٦٭ 
أوراد سعود سعيد املطيري ٨٩٫٤٢٭ 
أوراد فهد جمعان الديحاني ٩١٫٨٧٭ 
اجلازي مبارك جهجاه بصمان الرشيدي ٩٧٫٩٢٭ 
بدور يوسف عبداهللا العنزي ٨٥٫١٭ 
بشاير عوض صالح البرازي ٨١٫٧٦٭ 
بشاير منصور سعد املطيري ٩٠٫٢٥٭ 
جنان عايد خلف الشالحي ٩٨٫٤٣٭ 

جود عبداهللا مانع املطيري ١٠٠٭ 
جوري مشعل سيف احلصم الرشيدي ٧٤٫٧٭ 
حصة خالد ناصر السهلي ٩٥٫٤٧٭ 
دميه راشد مشعل املطيري ٩٧٫٥٩٭ 
دميه سعد محمد السبيعي ٩٥٫٠١٭ 
رتاج جسار مناور اجلسار ٨٩٫٣٦٭ 
رتاج وليد عوض العدواني ٩٠٫١٦٭ 
رحاب عبيد سمران املطيري ٩٠٫٣٨٭ 
رزان جاسم محمد املجيبل ٨٢٭ 
رزان علي مساعد الرشيدي ٩٢٫٣١٭ 

رفعة طالل سعود الرشيدي ٨٥٫٣٢٭ 
رناد يوسف حسن احلربي ٩٧٫٥٩٭ 
رند بندر بعيجان احلربي ٩٦٫٧٧٭ 
رهف يحيى راجح الدوسري ٩٠٫٥١٭ 
ريان أحمد نابي الرشيدي ٩٣٫٨٩٭ 
رمي سعود مصلط العدواني ٨٠٫٦٭ 
رمي علي جعفر يوسف ٩٧٫٨٣٭ 
رميا فيصل عبدالعزيز املطلق ٧٦٫٦٭ 
زينب محمد بدر عاشور ٩٧٫٠٤٭ 
زينب محمد ياسني الرس ٧٥٫٤١٭ 

كشف بأسماء األوائل الكويتيني بالتربية اخلاصة للقسم األدبيأسماء األوائل من املعهد الديني

النسبةاسم الطالبم
٩٩٫٦٦روان فهد عبدالرحمن١
٩٨٫٨٦عائشة أسامة سلمان البداح٢

٩٨٫٥٢احلارث خالد مطلق احلربي٣

٩٨٫٥٢دمية مسفر ناصر العدواني٣

٩٨٫٣٠بدحة مبارك فالح احلجرف٥

٩٨٫٣٠شهد فارس عميش العتيبي٥

٩٨٫١٨بكر طالل حمد الشيخ احمد٧

٩٨٫١٨جنالء معزي محمد الراشد٧

٩٧٫٩٥أفنان يوسف محمد الشعيبي٩

٩٧٫٩٥منار سعد محمد املطيري٩

٩٧٫٨٤حفصة محمد عبدالرزاق١١

٩٧٫٨٤عثمان علي عبدالعزيز١١

٩٧٫٧٣هدى محمد عثمان األنصاري١٣

٩٧٫٧٣وحش معزي محمد الراشد١٣

٩٧٫٦١ميثاء يوسف علي اخلرينج١٥

٩٧٫٥٠غدير عبداهللا محده املطيري١٦

٩٧٫٣٩عبدالعزيز عواد خلف١٧

النسبةاسم الطالبم
٩٧٫٣٩هاجر فالح حمد املخيال١٧

٩٧٫٢٧منيرة خالد إبراهيم الدوسري١٩

٩٧٫١٦أسماء بدر عبدالرحمن٢٠

٩٧٫١٦لولوة عبدالرحمن بن سعيد٢٠

٩٧٫٠٥العنود عبداهللا علي املري٢٢

٩٦٫٩٣أريام نواف مطر املطيري٢٣

٩٦٫٩٣فجر عبداهللا فهد السبيعي٢٣

٩٦٫٨٢آالء شاكر منصور القطان٢٥

٩٦٫٨٢محمد سالم سيف العتيقي٢٥

٩٦٫٥٩نورة خالد جهيم املطيري٢٧

٩٦٫٤٨خطاب فهد شخير العنزي٢٨

٩٦٫٣٦سارة عبداهللا فرج الشمري٢٩

٩٦٫٣٦عبداحملسن سعد مطلق٢٩

٩٦٫٣٦منيرة خالد مطر جرمان٢٩

٩٦٫٢٥ريان عبداهللا احمد الصفي٣٢

٩٦٫٢٥نورة يوسف غازي العتيبي٣٢

٩٦٫٢٥هند صقر عياد املطيري٣٢

النسبةاسم الطالبم
٩٦٫١٤ابرار مبارك براك سعود٣٥

٩٦٫١٤حورية صالح وحيش٣٥

٩٦٫١٤سلوى سليمان حمد عايد٣٥

٩٦٫١٤منيرة سالم خليفة املطيري٣٥

٩٦٫٠٢دعاء راشد عاصي السعدون٣٩

٩٦٫٠٢شيخة أحمد جابر املجلهم٣٩

٩٥٫٩١عائشة محمد عبداهللا الرويح٤١

٩٥٫٨٠أسيل خالد يوسف سليمان٤٢

٩٥٫٨٠عواطف فهد عبداهللا اجلرمان٤٢

٩٥٫٨٠فاطمة يوسف هزاع الرشيدي٤٢

٩٥٫٨٠فرح أحمد حمود اجلناعي٤٢

٩٥٫٨٠مرمي سعد عويض الديحاني٤٢

٩٥٫٦٨إبراهيم خالد عثمان الفايز٤٧

٩٥٫٦٨حال مشعل محمد الرشيدي٤٧

٩٥٫٦٨مرمي صالل قطيم الهاجري٤٧

٩٥٫٦٨هاجر خالد سند املطيري٤٧

النسبةاسم الطالبم

٩٨٫٣٧فالح عبداهللا فالح حجيالن١

٩٧٫٧٤عبداهللا محمد يوسف جعفر٢

٩٧٫٥٨ضحى حبيب بندر املطيري٣

٩٦٫٨٦وضحة هزاع مفرج العدواني٤

٩٦٫٧٢أبرار عبدالرحمن كاظم األستاذ٥

٩٦٫٦٤رمي خالد جاعد القحص العنزي٦

٩٦٫٦١منيرة سعد محمد العازمي٧

٩٥٫٨١محمد طالب محمد كرم٨

٩٥٫٣٣فاطمة محمد جاسم األنصاري٩

٩٤٫٨٩ريان عبداهللا محمد اجلاسم١٠
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سارة عبدالكرمي عبدالرضا زيدان ٨٦٫٠٩٭ 
سارة عبيد عبيد العجمي ٩٢٫٧٣٭ 
سارة فهد متعب الشالحي ٩٤٫٧٣٭ 
سارة مشاري غشام البصمان ٩٧٫٦٭ 
سناء عبدالكرمي جمعان العدواني ٩٢٫١٢٭ 
شهد طالل عيد املطيري ٩٧٫٩٥٭ 
شوق منصور مسلم العتيبي ٩٣٫٨٧٭ 
شيخة عبيد رافع الديحاني ٩٥٫٠٩٭ 
طفلة أحمد متعب اخلرينج ٩١٫١٧٭ 
عائشة عبيد فهيد العجمي ٨٧٫٨٣٭ 
عائشة أحمد حمود احلربي ٩٥٫٣٭ 
عريب هاضل مزيد املطيري ٨٣٫٩٧٭ 
غالية علي محمد صالح ٧٩٫٢٨٭ 
غزالن محمد مشعان الديحاني ٩٠٫٧٨٭ 
غال عبداهللا محمد الرشيدي ٩٠٫٣٭ 
غال غنام صالح البرازي ٩٢٫٠٧٭ 
فاطمة راشد عوض عويد الهطالني ٩٥٫٩٤٭ 
فاطمة عبدالرحمن خليف العنزي ٩٩٫٤٣٭ 
فاطمة فالح لعبوب الرشيدي ٧٩٫٥٧٭ 
فاطمة فهد فالح اخلالدي ٧٨٫٨٭ 
فاطمة نايف دخيل العتيبي ٧٩٫٥٥٭ 
فايزة محمد متلع العدواني ٧٦٫٢٦٭ 
فرح حمود فايز البغيلى ٧٧٫٣٨٭ 
فوز قايد حمود العدواني ٩٠٫٤٦٭ 
مرمي أحمد نصار العدواني ٩٤٫٧٭ 
مرمي جمال رجا العنزي ٩٦٫٦٧٭ 
مرمي سليمان قبالن الغريبة ٩٦٫٣٨٭ 
مرمي علي عايد الرشيدي ٨٩٫٠٩٭ 
مضاوي جاسم محمد نصيب ٨٤٫٥٧٭ 
منار عبدالكرمي محمد الدويلة ٩٩٫٩٭ 
منار محمد مطر الشمري ٩٨٫٣٦٭ 
منى سالم حيالن املطيري ٩٥٫٥٩٭ 
منيرة خالد ناصر املجاوب ٨٢٫٥٭ 
منيرة خالد شبيب الدقباسي ٨٨٫٢٥٭ 
موضي جاسم محمد املسيلم ٩١٫٠١٭ 
نور عادل ناصر اخلرينج ٩٣٫٨٩٭ 
نورا أحمد هادي املطيري ٨٧٫٩٥٭ 
نورة سعود عبداهللا الرشيدي ٩٢٫٨٦٭ 
نورة فايز عويد الديحاني ٨٤٫٣٭ 
نورة نواف حمود الديحاني ٨٤٫٥٥٭ 
نوف بندر نصار العدواني ٨٣٫٠٢٭ 
نوف سالم فارع املطيري ٩٠٫٤٦٭ 

نوف فهد فيحان العبدلي ٩٤٫٥٢٭ 
هدية سالم حسن عبدالرب ٩٧٫٢٤٭ 
هيا مبارك هادي النمران ٩٢٫٩٤٭ 

أم معقل األسدية الثانوية للبنات 
أروى محمد أحمد الكندري ٩٩٫٦٣٭ 
أرياج حمد شريف العنزي ٨٦٫٠٤٭ 
أريام راشد نافع الرشيدي ٩٠٫٨٨٭ 
أريج سطام علي السهلي ٨٣٫٣٥٭ 
أمل الفي سعد العازمي ٨٦٫٣٥٭ 
أمل مشعل سند العالج ٨٤٫٩٦٭ 
أنفال فيصل ناصر العجمي ٨٩٫٥٥٭ 
أنوار علي عبدالكرمي عبدالرضا ٨٨٫٩٦٭ 
أنوار ناصر حسني احلديبي ٩٦٫٥٧٭ 
أوراد غامن حمد الشمري ٩٧٫١٭ 
أسماء فهد مبارك التميمي ٩٣٫٧٤٭ 
اجلازي حمود محمد الشمري ٧٨٫٥٢٭ 
اجلوهره سالم رفاعي الضويحي املطيري ٩٤٫١٭ 
الزين امين نوري الرومي ٩٠٫٥١٭ 
العنود بدر ناصر الهاجري ٨٩٫٠٤٭ 
الغال عبداهللا محسن كليب ٩٤٫٣٤٭ 
النايفه فهد نايف العجمي ٩٢٫٤٥٭ 
بان عطا اهللا شامي العازمي ٩٥٫٧٦٭ 
بدرية ثامر عبداهللا العازمي ٩٥٫٠٩٭ 
بشاير ضيف اهللا دهيم الرشيدي ٩٦٫١٨٭ 
بشاير عصيرى عبداهللا الشمري ٧٥٫٧٩٭ 
بشاير فايز غشام العازمي ٨٩٫٧٦٭ 
ترتيل مساعد رشم الشمري ٨٦٫٢٤٭ 
جنى أحمد صالح الشايجي ٧٩٫٨٥٭ 
جوري فايز مناحي هادي ٨٧٫٨٨٭ 
حصة مشعل سعود العتيبي ٩٥٫٤٤٭ 
حنني فيصل مرزوق الرشيدي ٩٦٫٨٢٭ 
حنني مخيلف مطر العنزي ٧٨٫٤٣٭ 
حياة زيد خلف صلبوخ ٨٧٫٢٣٭ 
دارسلوى فهد زيد املطيري ٩٠٫٥٨٭ 
دانة وليد إبراهيم النوه ٨٤٫١٨٭ 
دالل صالح محمد العجمي ٩١٫٨٩٭ 
دالل عبداهللا مرزوق املعتوق ٨٣٫٥٥٭ 
دالل محمد غازي املطيري ٩٢٫٠٩٭ 
دمية مجلي ضياع الظفيري ٩٧٫٨٦٭ 
دميه فيصل داود اخلالدي ٩٥٫٣١٭ 
دميه محمد الفي املطيري ٨٩٫١٭ 

رحمة مشعل جياد الشمري ٩٤٫٦٨٭ 
رحيمه محمد حمد العجمي ٧٧٫٠٨٭ 
رغد عبدالرحمن عبداهللا أحمد ٩٩٫٦٭ 
رهف رائد عدنان الشمري ٩٣٫٥٣٭ 
روان غازي محمد املطيري ٩٨٫٦٦٭ 
روان فهد حمد العازمي ٨٢٫٣٧٭ 
ريانه جابر محمد العنزي ٧٨٫٧١٭ 
رمي محمد عبداهللا اإلبراهيم ٨٦٭ 
رميا محمد كدموس الديحاني ٩٤٫٨٣٭ 
رمياس خالد منصور العتيبي ٩٦٫١٧٭ 
زهراء محمد شريف الشمري ٧٧٫٢٭ 
زينب جاسم محمد حسني ٨٥٫٨٣٭ 
زينب ناصر هادي درويش ٩٥٫٧٣٭ 
سارة أحمد احلميدي القحص ٩٢٫٧٧٭ 
سارة حميد فالح الفهد ٩٦٫٧٦٭ 
سارة خالد حبيب الفضلي ٨٨٫٧١٭ 
سارة عبداهللا نايف الدوسري ٨٤٫١٤٭ 
سارة علي أحمد شعبان ٩٤٫٠٢٭ 
سارة عيسى عايض العازمي ٩٢٫٤٤٭ 
سارة فهاد مسير الضفيري ٨٤٫٤٣٭ 
سندس جمال عامر العسكر ٨١٫٣٥٭ 
شهد وليد راشد الفقعان ٨٢٫٢٭ 
عالني بكر صالل الهاجري ٩٢٫٩٨٭ 
عروب مبارك حاكم غليون ٩١٫٧٣٭ 
عنود فيصل فالح اخلميلى ٨٤٫٤١٭ 
غال مشاري عبيد الفضلي ٩٦٫٩٢٭ 
فاطمة إبراهيم يوسف القبندي ٨١٫٠٥٭ 
فاطمة فالح مرزوق العنزي ٩٣٫٥١٭ 
فرح ناصر بدر احلربي ٨١٫١٥٭ 
فوز حباب غالب الديحاني ٩٧٫٨٩٭ 
فوز طالل خالد احلمادي ٨٧٫٩٦٭ 
لولوة طه مطر الشمري ٩٣٫٤٦٭ 
ليلى جحيل ناصر فالح ٨٦٫٢٧٭ 
مرح زيد محمد املطيري ٩٤٫٠٨٭ 
مريفه منديل مطر العنتري ٩٦٫٧٥٭ 
مرمي جاسم علي عبدالعزيز ٨٧٫٩٣٭ 
مضاوي علي سليمان العنزي ٨٩٫٧٢٭ 
مناير طارق عبدالكرمي هندال ٩٨٫٨٦٭ 
منيرة سعود الفي املطيري ٨٢٫٤٢٭ 
جنود عبداهللا مفرح العجمي ٩٠٫٩٩٭ 
نور طارق يوسف أبل ٩٧٫٠٦٭ 
نور عادل راشد العنزي ٩٩٫٠٣٭ 

نورة مطلق بندر املطيري ٩٤٫٩٩٭ 
نوف نواف ممدوح الشمري ٧٩٫٦٭ 
هاجر بدر شريدة املزين ٩٨٫٢٦٭ 
هاجر عماش فالح العازمي ٨٦٫٣٣٭ 
هديل موسى جبيران الديحاني ٩١٫٠٩٭ 
هيا نافل محمد الهاجري ٧٧٫٤٢٭ 
وطن عيسى رمضان العنزي ٧٨٫٧٨٭ 
ياسمني فهد ماطر العازمي ٩٢٭ 

أمة بنت خالد الثانوية للبنات 
أرزاق طالب محمد بازغيب ٧٧٫٦٭ 
آروى امين فوزي عبداللطيف محمد ٩٩٫٦٨٭ 
أريام عوض ناجم الهاجري ٨٦٫٧٩٭ 
أريام ناصر غنام العجمي ٩٤٫٢٧٭ 
أسيل محمد السعيد أحمد الزامل ٩٨٫٧٩٭ 
أطياب نايف مبارك اجلميعة ٩٤٫٨٭ 
آالء سعيد عبداهللا الكندري ٩٢٫١١٭ 
آالء ياسر أنور أبوطالب ٩٩٫٢٥٭ 
أمنيه أمين صالح الدين دياب ٩٦٫٤٧٭ 
أميرة أحمد ربيع جوده ٩٨٫٧٧٭ 
أوراد سالم عبداهللا العجمي ٩٩٫١٨٭ 
أيات أحمد حبيب الهاشمي ٨٤٫٤١٭ 
آيه محمد عبدالعزيز عسكر ٩٩٫٥٭ 
إسراء فرحان براك فرحان ٩٦٫٤٢٭ 
أسماء طه عبدالرازق متولى ٩٩٫٣٦٭ 
اسيل نبيل جاد عبداملقصود اجلمال ٩٨٫٦٧٭ 
أفنان مرجتي مصطفى عبداهللا ٩٨٫٢٤٭ 
أميرة محمد عبدالوهاب النجار ٩٩٫٧٩٭ 
ايات كمال محمد داغر ٩٩٫٧٢٭ 
ايه خاطر محمود عبدالعزيز خاطر ٩٩٫٨٣٭ 
بدور محمد سعود العازمي ٨٣٫٦٣٭ 
بسنت اسماعيل محمد ابوطاحون ٩٩٫٩٤٭ 
تسنيم امير عيسى علي حسان ٩٩٫٦٦٭ 
جهاد أحمد عبداملنعم إبراهيم إبراهيم ٩٦٫٢٦٭ 
حال محمد لؤي سيد ٩٧٫٨١٭ 
حوراء جعفر علي ذياب ٨٥٫٦١٭ 
دالل فهد سالم عبيد ٩٢٫٨٢٭ 
دميا سلطان نايف العجمي ٨٧٫١٢٭ 
دميه نايف عبداهللا العجمي ٩٨٫٨٭ 
رحمة صالح صويان العجمي ٩٧٫٠٢٭ 
رغد أحمد محمد شافعي ٩٩٫٤٣٭ 
رهف مهنا محمد الهاجري ٨٣٫٠٢٭ 

روان عماد محمد سعيد مصطفى خالف ٩٩٫٧٩٭ 
روان ناصر عبدالقادر إبراهيم جابر ٩٨٫٢٢٭ 
رمي حسني عبدالكرمي هاشم ٩٨٫٩٤٭ 
رمي حمد عبداهللا املشوط ٨٤٫٥٧٭ 
رمياس علي حسن الظفيري ٩٣٫٥٣٭ 
زهرة محمد عبدغدنان الشمري ٨١٫٧٢٭ 
سارة سعد نوري مشاري ٧٦٫٦٭ 
سارة عايد عوض شاهني ٩٩٫٨٭ 
سارة فهد عوض العازمي ٩٤٫٣٭ 
سارة محمد عبداحلميد محمد رشاد ٩٩٫٦٧٭ 
سارة مشعل مرضي الدوسري ٧٧٫٠٥٭ 
سارة ناصر محمد السبيعي ٨٠٫٨٦٭ 
سجى عبداهللا محمد أحمد سعد ٩٨٫٥٨٭ 
سلمى أسامة مفتى محمد املتولي ٩٩٫٥١٭ 
سلوى سالمة محمد صالح عبدالرازق ٩٩٫٨١٭ 
سلوى عبداللطيف عطية العتيبي ٨١٫١٨٭ 
سما وليد حمدى محمد ٩٩٫٥٥٭ 
سهيلة حامد سعد ٩٩٫٧٦٭ 
شذا نادر الصادق سريد ٩٩٫٦٩٭ 
شروق عبداهللا سعد القحطاني ٧٨٫٥٦٭ 
شهد أحمد عبدالوهاب يس ٩٧٫٤١٭ 
شهد محمد محمود عبدالرحيم ٩٦٫٩٭ 
شوق عبداهللا حسني العجمي ٨٦٫٥٢٭ 
شيخة ماجد مرزوق السالم ٨١٫٨٢٭ 
شيماء ممدوح منصور ٨٥٫٥١٭ 
عالية حمود مطلق العتيبي ٩٨٫٧٭ 
عذوب مطلق عامر العصيمي ٨٨٫٥٣٭ 
عليا حزام ناجم الهاجري ٨٢٫٤٩٭ 
غدير فرج اهللا عبدالفتاح محمود متولي ٩٩٫٦٩٭ 
غزالن مبارك ثقل الدوسري ٧٨٫٧٥٭ 
غفران عادل علي شهاب ٩٧٫٥٩٭ 
غنج خالد حمود العجمي ٩٣٫٥٭ 
فاطمةالزهراء عمرو انور عبداملقصود ٩٣٫٣٩٭ 
فاطمة ساهر عبدالكرمي الفهد ٨٧٫٩٭ 
فاطمة محمد جاسم علي ٧٥٫٢٤٭ 
فاطمة محمد ربيع حلمي العاشورى ٩٦٫٨٦٭ 
فاطمة محمود أحمد امني ٩٩٫٠٤٭ 
فجر فهد شاكر السبيعي ٩٨٫٢٩٭ 
فرح عادل عبدالكرمي هندال ٧٧٫٤٩٭ 
في سالم مزرم احليان ٩٦٫٩٤٭ 
قمر محمد نبيل عبدالهادي الصاحلانى ٨١٫٣٨٭ 
كيريا مجدى سمير داود ٩٩٫٧٩٭ 

ملياء علي محمد الدجوى ٩٩٫٩٩٭ 
ماريا عبدالعزيز ديب ٨٨٫٧٦٭ 
مرمي محمد شحاته بسيونى احللو ٩٩٫٤٤٭ 
مشاعل محمد هادي الهاجري ٩٢٫٧٦٭ 
مضاوي عبداهللا صالح الغفيلي ٩٣٫٢٥٭ 
ميرنا محمد سعيد محمد محمد ٩٧٫٦٤٭ 
ميس يعقوب يوسف الفيلكاوي ٧٦٫٠١٭ 
نانسي اشرف محمد السيد البلشي ٩٩٫٠٤٭ 
ندا وائل فتحي حسني ٩٧٫٨٥٭ 
نرفانا السيد فرج اهللا اسماعيل ٩٩٫٧٥٭ 
نور وائل فتحي حسني ٩٩٫٤٩٭ 
نورا عبدالشهيد شعبان نايل ٩٩٫٩٨٭ 
نورة جاسم محمد العجمي ٨٨٫٦١٭ 
نورة راجح عبداهللا عويهان العنزي ٧٤٫١٤٭ 
نورهان رجب عبداملرضي محمد ٩٩٫١٦٭ 
هاجر أحمد محمد محمود الدريني ٩٩٫١٦٭ 
هاجر أسامة محمد عبدالوهاب ٩٧٫٩٢٭ 
هاجر محمود مندوه محمود ٩٩٫٨٤٭ 
هنا سامي محمد خلف ١٠٠٭ 
يارا علي عبداهللا الزفزاف ٩٨٫٤٩٭ 

آمنة بنت األرقم املخزومية الثانوية للبنات 
أسماء ماجد محمد ظويهر ٩٣٫٦٦٭ 
أفتخار فهد غنام احلسيني ٨٩٫٩٩٭ 
أميرة طالل مطلق شهاب ٨٣٫٦٦٭ 
أميرة فهاد سالم العجمي ٩٦٫٣٭ 
أميرة يوسف فراج الظفيري ٨٧٫٧٢٭ 
أوراد عبدالكرمي غدير الشمري ٩٨٫٩٥٭ 
أوراد يوسف دحيالن احلربي ٩٥٫٤٢٭ 
أبرار زيد عكاش العنزي ٩٤٫١٦٭ 
ارياف مضحي مصبح املاجدي ٨٦٫٠٦٭ 
إسراء نواف فهد العالطي ٩٤٫٥٤٭ 
أسماء محمد مطر اخلالدي ٨٠٫٧٣٭ 
اجلازي شافي محسن اخلالدي ٨٢٫٥٩٭ 
اجلوري سلطان نايف املرشد ٨٦٫٠٧٭ 
اجلوري نايف عايد الظفيري ٨٨٫١٭ 
اجلوهره سلمان فهد الظفيري ٨٤٫١٥٭ 
اجلوهره غازي سعيد العنزي ٩٧٫٢٦٭ 
العنود ردعان طلق الهاجري ٩٧٫٤٤٭ 
العنود صالح تركي السعدون ٨٨٫٣١٭ 
العنود ناصر علي الشمري ٨٢٫٨٢٭ 
ايالف خالد هالل العنزي ٩٢٫٧٥٭ 
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بسمه محمد علي الشمري ٩٤٫٣٧٭ 
بشاير صالح دليم احلربي ٨٣٫٦٨٭ 
بلقيس فايز مزهد العنزي ٧٩٫١١٭ 
تسبيح أحمد محسب جابر ٩٩٫٦٩٭ 
جواهر فيصل شحيتان العازمي ٧٩٫٣٭ 
دانة فالح عواد الشمري ٩٠٫٧٤٭ 
دمي الفوز راشد الظفيري ٨٤٫٧٭ 
دميا خالد غازي محمد ٩٢٫٩٧٭ 
راويه ثامر مطر عبيد ٧٨٫٨٧٭ 
رحمة محمد سفاح املطيري ٨٦٭ 
رغد مهدي صالح العازمي ٩٠٫٥٧٭ 
رند محسن متروك العنزي ٨٧٫٥٩٭ 
ريان فياض فالح العنزي ٩٤٫١١٭ 
رمياس عبدالعزيز مجمى الضفيري ٩٦٫٠٤٭ 
رمياس عزيز صفوق العنزي ٩٥٫١٢٭ 
سارة شاكر داود الشمري ٨١٫٨٩٭ 
سارة عبداهللا خلف العنزي ٨٤٫٩٧٭ 
سارة علي عاجل العنزي ٨٦٫٣٨٭ 
سارة علي محمد الرشيدي ٨١٫١٦٭ 
سارة مشعل مصيخ الشمري ٨٣٫٦٭ 
سلمى عبدالرحمن شيخ حسن أحمد ياسني ٩٩٫٤٢٭ 
سمراء حسن فالح العجمي ٨٧٫٧٤٭ 
سميه شاكر داود الشمري ٧٦٫٠٢٭ 
شعاع عبداحملسن محمد العجمي ٩٥٫٩٨٭ 
شهد انور محمد العنزي ٩٦٫١٧٭ 
شيخة سعود محمد العجمي ٩٧٫٨١٭ 
شيخة عبدالرحمن فهد الضفيري ٨٨٫٢٣٭ 
شيخة عبداهللا خليف الشمري ٩٠٫٩١٭ 
شيخة غالب ضاري املطيري ٩٨٫٨٦٭ 
شيخة يوسف زيد الصليلي ٩٥٫٣٢٭ 
ضي مانع محمد العجمي ٩٧٫٧٭ 
طيف بندر خليف الشمري ٩٣٫٧٣٭ 
عائشة تركي عبيد الشبلي ٨٣٫٣٤٭ 
غالية عزيز عقيل الشمري ٨٤٫١١٭ 
غدير طالب حميد ضاحي ٨٦٫٣٩٭ 
غزالن طالب نايف الظفيري ٩٠٫٣٭ 
غال حمود محمد املطيري ٩٤٫٥١٭ 
غال عارف راشد الظفيري ٨٤٫٦٥٭ 
فاطمة بندر سنافى الشمري ٩٩٫١١٭ 
فاطمة طالل فاهم عفيصان ٨٦٫٨٨٭ 
لطيفة خالد محمد العنزي ٨٥٫٠٢٭ 
لطيفة عبداللطيف عبدالرحمن الكرجي ٩٥٫٦٧٭ 

مرمي حسني صيوان اخلالدي ٩٤٫٢٦٭ 
مضاوي غليفص بخيت الهاجري ٨١٫٧٭ 
معالي نايف محمد العصلب الظفيري ٨٦٫٧٭ 
منار سرحان عويد العنزي ٨٨٫٤٨٭ 
منار فالح رشيد الصليلي ٩١٫٤١٭ 
مناير حسني علي العازمي ٩٣٫٠٤٭ 
منى محمد سميحان العنزي ٨٣٫٤٤٭ 
مها غالب مفلح الظفيري ٩١٫١٣٭ 
نورا حسن مبارك احلجرف ٨٦٫٠٦٭ 
نورا نايف شخير الظفيري ٨٤٫١٧٭ 
نورة خلف حميد الشمري ٨٨٫٣٧٭ 
نورة سعد سباح املطيري ٩٥٫٨٭ 
نورة فيصل عيدان اخلالدي ٩٤٫٦٣٭ 
نورة محمد مضحي الصليلي ٨٥٫٨٣٭ 
نوف أحمد عواد عساف ٨٥٫٩٢٭ 
نوف فهد دحام الضفيري ٩٥٫٨٥٭ 
نوير فيحان محمد املطيري ٩٥٫١٣٭ 
هاجر كامل سند الشمري ٨٩٫٧١٭ 
هاجر مسعد حمدى الديحاني ٨٨٫٦١٭ 
هله فالح غازي الشمري ٧٩٫١٩٭ 
هند عبداهللا عطا اهللا املطيري ٧٨٫١٭ 

أيوب حسني األيوب الثانوية للبنني ـ األحمدي

أحمد سالم محمد الشرمان ٩٢٫١٤٭ 
أحمد عبدالرحمن مبارك البراك ٩١٫٨٢٭ 
أحمد مشاري عبداجلليل رمضان ٨٧٫٦٧٭ 
أسامة عيد عبدالهادي الهمالن ٨٥٫٧١٭ 
باسل حمود عبدالرحمن العتيبي ٧٨٫٩٨٭ 
بدر مجبل نزال العازمي ٨٦٫٠٥٭ 
تركي سعد سالم عوض العازمي ٨٦٫٧٢٭ 
ثامر اسعد رمضان ٩٣٫٧٣٭ 
جابر محمد جابر املري ٧٤٫٣٣٭ 
جاسم محمد نزال العازمي ٨٩٫٥٧٭ 
جواد أحمد محمد اجلزاف ٩٤٫٤٢٭ 
حبيب سرحان عبدالوهاب الشمالى ٨١٫٣٣٭ 
حجاج علي نافع الرشيدي ٨٤٫٧٢٭ 
حمد بدر خميس اخلميس ٩١٫٢٣٭ 
حمد جابر علي حمد ٧١٫٨٢٭ 
حمدان فهد سعود العجمي ٨٨٫٨٧٭ 
خالد حسن محمد العجمي ٧٨٫٣٧٭ 
خالد حمد محسن العجمي ٧٨٫٣٨٭ 
خالد سلطان محمد القحطاني ٧٥٫٦٣٭ 

خالد عبداهللا نعمان العبداهللا ٩١٫٤٧٭ 
خالد عيسى ذياب العازمي ٩٢٫٧٢٭ 
خالد محمد ناصر مبارك العازمي ٨٣٫١٨٭ 
خالد هادي خالد الهاجري ٧٧٫٩٦٭ 
راشد أحمد محمد سمري العازمي ٧٣٫١٤٭ 
راشد حمد محمد اللوا املري ٨٠٫٨٣٭ 
راشد علي سيف الهاجري ٩١٫٥٣٭ 
راشد محمد صالح الرفدي ٧٥٫٢٢٭ 
راشد محمود عبداحلميد الشطي ٨٠٫٧٦٭ 
سالم حسني سلمان الهاجري ٨٧٫٩٥٭ 
سالم محمد سالم محمد العازمي ٧٨٫٦٧٭ 
سالم يوسف حسن العتيبي ٩١٫٣٨٭ 
سعد خالد سعد الدوسري ٧٤٫٥٨٭ 
سعد يوسف سعد الهباد ٨٥٫٧٤٭ 
سلطان جابر سلطان املري ٩٧٫٤٧٭ 
سلطان خدعان شبيب العازمي ٧٦٫٧٣٭ 
سلطان صالح سلطان مبارك العجمي ٧٥٫٩٣٭ 
سلطان ماجد بشير العدواني ٨٠٫١٥٭ 
سيف إبراهيم سيف العتيبي ٧٥٫٦١٭ 
سيف حسن خضرى االمير ٩٠٫٢٭ 
سيف سحمي سيف الدوسري ٧٦٫٢٢٭ 
شاهني أحمد خالد الهاجري ٧٤٫٩٣٭ 
شاهني محمد مرجع محمد العجمي ٧٩٫١٧٭ 
شعيب جعفر علي كمال ٧٨٫٨٩٭ 
طالل فهيد محمد العازمي ٨٥٫٢٣٭ 
طالل محمد ضحوي العنزي ٨٢٫١٣٭ 
طالل نواف مطلق املطيري ٨٤٫٦٩٭ 
عامر مشعان هديب العتيبي ٧٩٫٦٥٭ 
عايض فالح سعود العجمي ٧٢٫٦٩٭ 
عبداالله سعود ناهض العتيبي ٩٨٫٢٥٭ 
عبدالرحمن سعد مبخوت الدوسري ٩٦٫٦٭ 
عبدالرحمن طالل سليمان البكمى ٨٤٫٠٥٭ 
عبدالرحمن عبداهللا مصبح العازمي ٧٩٫٥١٭ 
عبدالرحمن مجبل نزال العازمي ٧٧٫٠٨٭ 
عبدالعزيز فيصل عوض الرشيدي ٩١٫٠٨٭ 
عبداهللا سالم محمد العجمي ٩٢٫٢٩٭ 
عبداهللا فهد سلطان الزعبي ٧٧٫٩٩٭ 
عبداهللا مبارك غزاي العتيبي ٨٣٫٩٩٭ 
عبداهللا محسن حسني الوطيب ٨٠٫٥٤٭ 
عبداهللا مشعل مسلم الصواغ ٨٥٫٥١٭ 
عبدالهادي فيصل فهد العجمي ٧٦٫٣٥٭ 
عبدالرحمن أحمد عبيد الرشيدي ٨٢٫٩٨٭ 

عبدالرحمن خالد حمود العازمي ٧٩٫٢٧٭ 
عبدالرحمن مشعل غزاي املطيري ٩٢٫٧٢٭ 
عبدالعزيز سعود محمد العويهان العنزي ٧٨٫٤٣٭ 
عبدالعزيز عصام محمد مقدم ٧٩٫٩١٭ 
عبدالعظيم إبراهيم مصلح عيشان ٧٢٫٢٩٭ 
عبداهللا حسني عبداهللا العجمي ٧٩٫٢١٭ 
عبداهللا سعد عبدالهادي املطيري ٧٨٫٨٥٭ 
عبداهللا سعود عبداهللا املري ٧٦٫٤١٭ 
عبداهللا طه سليمان اجلريد ٩٣٫٤٩٭ 
عبداهللا عبداحملسن محمد العتيبي ٩٢٫٦٦٭ 
عبداهللا مبارك لهمان الدوسري ٨١٫١٤٭ 
عبداهللا محمد عبدالغفار فهيم ٩٧٫١٩٭ 
عبداهللا محمود عبداللطيف عباس ٧٩٫٤٧٭ 
عبداهللا مساعد ضحوي العنزي ٨٧٫٩٨٭ 
عبداهللا مشبب عبداهللا العتيبي ٧٦٫٦٢٭ 
عبداهللا مفرح نايف املطيري ٨٧٫٥١٭ 
عبداهللا ملفي عبداهللا الهاجري ٨٢٫٨٤٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا العجمي ٧٨٫٨٥٭ 
عبداحملسن حسن حمود املطيري ٨٩٫٠٧٭ 
عثمان فهد حسن العتيبي ٨١٫٢٣٭ 
عذبي وليد خالد الزعبوط ٧٩٫٣٧٭ 
علي جابر مرزوق العازمي ٨٥٫١٩٭ 
علي حمد راشد املري ٩٠٫٣٨٭ 
علي غازي إبراهيم العتيبي ٨١٫١١٭ 
علي مساعد علي الهاجري ٧٤٫٣١٭ 
علي مهدي علي العجمي ٩٢٫٦٭ 
علي هشام عبدالرضا علي ٧٤٫١٦٭ 
عمار حسن خضرى االمير ٨٥٫١٭ 
عمر أحمد مرزوق العازمي ٨٧٫٩٦٭ 
عمر أحمد سعد العازمي ٩٥٫٧٩٭ 
عمر عبداهللا حزام السبيعي ٨٤٫٢٢٭ 
عمر علي حسني الوطيب ٧٣٫٩٦٭ 
عمر علي عبداهللا علي ٩٦٫٦٭ 
عمر ناصر حجر املطيري ٨١٫٨٦٭ 
عيسى راشد فيصل املري ٧٨٫٤٤٭ 
عيسى هجاج محمد امليموني ٨١٫٠٧٭ 
غازي عبداهللا محسن املطيري ٨٤٫٤٥٭ 
فارس جاسم غازي العازمي ٧٨٫٣٭ 
فالح عبداهللا سعيد العجمي ٨٨٫٢٭ 
فالح فهد محمد الدوسري ٨٩٫٧٤٭ 
فراج بداح محسن العجمي ٧٧٫٦٭ 
فالح حسن فالح الدوسري ٨٤٫٤٢٭ 

فالح سالم فالح سالم العجمي ٧٩٫٢٧٭ 
فالح فهد فالح العتيبي ٨٦٫٤٨٭ 
فهد أحمد مثال الرشيدي ٨٥٫٩٤٭ 
فهد سالم فهد عسكر العجمي ٧٧٫٧٭ 
فهد سلطان فهد العجمي ٨٢٫٤٢٭ 
فهد عايض فهد القحطاني ٨١٫٢٤٭ 
فهد مبارك عبدالهادي مبارك العجمي ٧٨٫١٥٭ 
فهد مشعل غزاي املطيري ٨٦٫٧٧٭ 
فهيد محمد شقير العجمي ٨٠٫٠٤٭ 
فهيد محمد فهيد املري ٨٠٫٧٩٭ 
فيصل حسن محمد العجمي ٨٨٫١١٭ 
فيصل فواز برجس العازمي ٨٣٫٥٭ 
فيصل محمد عبداهللا املطيري ٧٨٫٨٢٭ 
فيصل نايف فيحان العتيبي ٩١٫٨٥٭ 
قيس فراس حسني عالن ٩٢٫٢٦٭ 
كنعان محمد كنعان العتيبي ٧٩٫٣٥٭ 
مبارك حسني مبارك العجمي ٨١٫٢٧٭ 
مبارك عبداهللا مهنا الهاجري ٧٨٫٠٥٭ 
مبارك يوسف مبارك العازمي ٧٥٫٥٣٭ 
محمد أنس محمد األنصاري ٨٥٫٠٧٭ 
محمد جايز فهد العجمي ٨٢٫٩٨٭ 
محمد حسن لهمان الدوسري ٩٢٫٨٥٭ 
محمد حسن محمد العجمي ٩٢٫٦٣٭ 
محمد حسني محمد القمرك ٩٢٫٣٣٭ 
محمد ربيع علي الشناوى سالمة ٩٥٫٨٤٭ 
محمد سلطان صالح العجمي ٩٤٫٢٦٭ 
محمد سلطان محمد املري ٧٧٫٥٣٭ 
محمد صالح محمد العامر ٩٠٫٣٭ 
محمد عبداهللا محمد املري ٨٦٫٣٭ 
محمد فهيد محمد العجمي ٧٤٫٨٦٭ 
محمد ناصر مظهور احلربي ٩٠٫١٭ 
محمد يوسف عبداهللا ابوحسني ٩٢٫٩١٭ 
مرزوق جبرين مرزوق العازمي ٩١٫٧٨٭ 
مسعود شبيب مسعود العجمي ٩٢٫٧٭ 
مسلم نواف مسلم الصواغ ٧٦٫٠٩٭ 
مشاري ماجد هايف املطيري ٨٦٫٣٭ 
مشعان أحمد مشعان العازمي ٨٥٫٤٥٭ 
مطر أحمد محمد املطيري ٨٢٫٢٧٭ 
مطر مسفر احلميدي املطيري ٨٢٫٦٥٭ 
منصور جابر عبدالهادي الهاجري ٧٣٫٦٢٭ 
منصور سالم علي العجمي ٧١٫٣٥٭ 
ناصر خالد مبارك الهاجري ٩٠٫٥٣٭ 

ناصر دهام علي القحطاني ٧٧٫١٦٭ 
ناصر شافي عبيد شافي العجمي ٧٤٫٥٭ 
ناصر عبداهللا محمد الهاجري ٧٦٫٨٥٭ 
ناصر علي ناصر العجمي ٧٢٫٥٥٭ 
ناصر عيسى مريزيق العازمي ٩١٫٨٧٭ 
ناصر محمد علي املطيري ٨١٫٣٩٭ 
ناصر نواف شديد فريج ٧٢٫١٨٭ 
هادي سالم راشد الهاجري ٨٢٫٨٩٭ 
يعقوب يوسف عيد العازمي ٨٨٫٨٣٭ 
يوسف أحمد يوسف القطان ٧٨٫٠٢٭ 
يوسف حمدان تركي املطيري ٨٧٫٢٭ 
يوسف عبداهللا عبداللطيف املري ٨٥٫١٦٭ 
يوسف فهد سلطان الشمري ٨٤٫٧١٭ 
يوسف محمد سعد عبداهللا القحطاني ٨٣٫٥٭ 
يوسف محمد عايض العبيدان ٨٤٫٤٣٭ 

أبرق خيطان الثانوية للبنات 

أديان مشاري خالد كايد ٩٢٫٧٨٭ 
أرزاق ضويحي مطلق الضويحي ٧٩٫٧٨٭ 
أروى أحمد إبراهيم محمود ٩٩٫٩١٭ 
أروى عبداهللا محمد املطيري ٨٩٫٦٢٭ 
أسيل فيصل سعود العتيبي ٩٤٫٦٢٭ 
أفنان سالم علي العنزي ٩١٫٤٩٭ 
آالء محمد علي االودن ٩٩٫٨٣٭ 
آمنة يوسف نصار الشريعان ٩٨٫٧٣٭ 
اجلازي عادل مزيد الشريعان ٩٢٫٩٩٭ 
الزهراء أحمد محمد عطية حسانني ٩٩٫٧٧٭ 
الزهراء خالد عبدالاله محمد ٩٦٫٩٥٭ 
إميان خالد حمود العتيبي ٩٧٫٢٧٭ 
تسنيم أمين محمد محمد دومه ٩٩٫٧٦٭ 
تقى اشرف مبارك هريدى ٩٧٫١١٭ 
تقى عبدالعال حسن عقل ٩٩٫٩٨٭ 
تهاني أحمد يوسف دعر ٨٦٫٦٣٭ 
جمانة عالء مختار محمد عوض ٩٨٫٥٩٭ 
جنان عبدالرحمن عبداخلالق األنصاري ٩٩٫٥١٭ 
حبيبة حسني أحمد قاسم ٩٩٫٥٣٭ 
حنني شريف عبداللطيف إبراهيم إبراهيم ٩٩٫٨٢٭ 
دانة عبدالرحمن عبدالعزيز العمار ٩٣٫٢٩٭ 
دانة مشاري خالد كايد ٨٧٫٠٣٭ 
دعاء عبداملجيد العودات ٩٠٫٥٣٭ 
رؤي سمير اسماعيل تاج احللبي ٩٩٫٢٦٭ 
رامة عدنان عبداملجيد احلالق ٩٨٫٧٥٭ 
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رتاج ماجد علي عوض ٩٩٫٣٦٭ 
رتاج نواف غازي العتيبي ٩١٫٢٣٭ 
رزان سعيد علي محمد ٩٣٫٢٥٭ 
رغد إبراهيم عبدالعزيز احمليش ٨٦٫٨٣٭ 
رغد أحمد عثمان العدني ٩٥٫٢٧٭ 
رفيدة ضياء عبدالفتاح عبداحلميد عبالرازق ٩٩٫٢٥٭ 
روان أحمد مصطفى الزغبى ٩٩٫٩٤٭ 
روان خالد محمد إبراهيم ٩٧٫٦٨٭ 
روان ردن شريد املطيري ٨٤٫٩٧٭ 
روان سعيد سالم عوض بابريجه ٩٠٫٠٣٭ 
ريف بداح فالح العنزي ٩٤٫٩٭ 
رمي مخلد علي العتيبي ٨٨٫٢٥٭ 
ريهام عبداهللا حسن عبداهللا ٩٩٫٥٧٭ 
زينب حجي بدر احلداد ٩٨٫٣٨٭ 
سارة زينهم سيد صالح ٨٨٫٤٥٭ 
سارة محمد حزام املطيري ٩١٫٨٥٭ 
سارة خالد ضاوي العتيبي ٩٨٫٥١٭ 
سارة محمد نزيه هبره ٩٦٫١٦٭ 
سارة ناصر عبداخلالق السيف ٩٧٭ 
سما اسماعيل عبدالتواب سيد ٩٩٫٦٭ 
سما عاطف حامد الديسطي حامد ٩٩٫٧٨٭ 
سما عمرو محمد عبدالبديع ٩٩٫٤٤٭ 
سماء محمد الذكي عبدالفتاح السيد علي ٩٦٫١٥٭ 
شهد إبراهيم محمد ابوزيد شاهني ٩٩٫٥٥٭ 
شهد ادهم منصور عبدالرازق اجلميعى ٩٥٫٩٤٭ 
شهد عبداحلميد حسن عوض بهنسي ٩٩٫٨٨٭ 
شيخة بدر سعود املطيري ٩٣٫٣٭ 
شيخة مشاري محمد الفضل ٩٤٫٩٩٭ 
شيرين صالح يوسف صالح مجيد ٩٧٫١٥٭ 
شيماء جبار محمد املطيري ٩٤٫٢٩٭ 
صابرين عبدالصمد سليمان محمد ٩٢٫٨٥٭ 
غالية عبداهللا سيف املطيري ٩٢٫٢٩٭ 
غالية مطر عبداهللا الرشيدي ٩٣٫٦٣٭ 
غرام طالل فوزي محمد ابو العنني ٩٨٫١٩٭ 
فاطمة سالم الشمس ٩٩٫٥٢٭ 
فاطمة الزهراء حسني خلف قمبر ٨٩٫١٦٭ 
فاطمة فهد مطلق الضويحي ٩١٫٠٩٭ 
فجر فالح محمد العتيبي ٩٠٫٣٦٭ 
لبنى إبراهيم علي أحمد ٩٧٫٧٤٭ 
ليان محمد نزيه هبره ٩٧٫٠٩٭ 
مرمي أسامة السيد حامد اللحمة ٩٩٫٢٩٭ 
مرمي عبدالرحمن إبراهيم حامد إبراهيم ٩٨٫٩٨٭ 

مرمي نايف عمر باعمر ٩٥٫٦٨٭ 
مرمي وليد محمد محمود مرسى ٩٨٫٥٭ 
مشاعل نواف عوض العتيبي ٩٧٫٣٥٭ 
منة اهللا حسام علي محمود عبدالوهاب ٩٩٫٤٢٭ 
منيرة فهد محمد العازمي ٩٥٫٨٣٭ 
مها سماح عوض الهلفى الرشيدي ٩٠٫١١٭ 
ميرنا خالد فاروق الغرابلى ٩٨٫٨١٭ 
ندى عبداهللا الشحات الشربيني ٩٩٫٥٥٭ 
نورا خالد محمد العجمي ٧٨٫٠٥٭ 
نورة بدر محمد العتيبي ٩٥٫٩١٭ 
نورة حسني محمد الهادي ٩٦٫٢٢٭ 
نورة سعد جلوي العتيبي ٩٣٫٦٩٭ 
نورة علي فهد اجلبري ٨١٫٤٥٭ 
هاجر طلحة محمد محمد الطرابلسي ٨٣٫٤٧٭ 
هاجر عصام مهنا الهاجري ٩٩٫٥٧٭ 
هاجر محمد يعقوب ٩٥٫٥٣٭ 
هدى أحمد سعد عبداهللا ٩١٫٠٢٭ 
هنوف عبدالعزيز حسني الديحاني ٨٣٫٧٤٭ 
وجد محمد حربي الزعبي ٩٥٫٠٩٭ 
وفاء أحمد ساعد العتيبي ٩٦٫٧١٭ 
والء أحمد عبداحلميد علي ٩٧٫٣٥٭ 
ياسمني عبداحلميد إبراهيم محمد اجلنبيهى ٩٩٫٨٤٭ 
ياسمني ياسر محمد محمود الشويخ ١٠٠٭ 

ابن العميد الثانوية للبنني 

أحمد محسن عفتان العدواني ٨٧٫٩٥٭ 
إبراهيم طالل غامن احلسيني ٩٣٫٠٢٭ 
أحمد عبداملقصود محمد محمد اخلولى ٩٩٫٨٭ 
احلسن جمال عبداهللا فوالد ٧٦٫٤٣٭ 
انس عالء الدين صابر عبدالشكور ٩٩٫٦٣٭ 
بدر خالد أحمد علي ٩٤٫٦٩٭ 
بدر سامي ناصر الراشد ٨٢٫٢٤٭ 
جراح مبارك علي املطيري ٩٢٫١٥٭ 
حمد سعد سالم الصانع ٩٤٫٨٦٭ 
حمد محمد إبراهيم الشطي ٨١٫٦٧٭ 
حمود عبداهللا سعود اجلمهور ٩٠٫٥٢٭ 
خالد عوض عذال العنزي ٨٥٫٢٧٭ 
خالد مجدي أحمد الشبيكي ٩٧٫١٩٭ 
سالم ثاني سالم الوهيدة ٨٩٫٩٨٭ 
سالم هشام ناصر الفريج ٧٥٫٥٥٭ 
سعود فيصل أحمد املطر ٧٧٫٤٭ 
صالح ملفي صقر املطيري ٨٥٫٥٦٭ 

عبدالرحمن محمد عيسى بو ناشي ٨٢٫١١٭ 
عبدالرحمن جمال عيد العصفور ٧٧٫٠٥٭ 
عبدالرحمن حامد محمد علي الطباخ ٩٣٫٣٢٭ 
عبدالعزيز عبداهللا مسعد املطيري ٩٨٫٨٧٭ 
عبدالعزيز يحيى سعود احلربي ٨١٫٩٧٭ 
عبداهللا فيصل سعود عبداهللا العنبري ٨٥٫٣٤٭ 
عبداهللا نافل عبداهللا الركاكه الرشيدي ٩٣٫١٭ 
عبداهللا يوسف محمد الغيص ٨٦٫٢١٭ 
عبدالهادي مطلق عبدالهادي املطيري ٧٤٫٥٤٭ 
عبدالوهاب يونس محمد النيبارى ٧١٫٣٨٭ 
فالح محمد فالح البداح ٨٢٫٨٣٭ 
فهد بسام فهد الغامن ٨٨٫٩٤٭ 
فهد غنيم عبدالهادي الزعبي ٩٢٫٧٤٭ 
قيس محمود البرم ٩٠٫٩٣٭ 
مبارك فراس ناصر العنزي ٨٣٫٨٦٭ 
مجد ماهر الشخير ٩٥٫٤٭ 
محمد أحمد صالح الغريب ٧٤٫٢٩٭ 
محمد أحمد عبدالكرمي القلوشي ٧٦٫٨٣٭ 
محمد السيد عبدالعزيز عطية ٩٩٫٣٧٭ 
محمد حامد سلمان الرجيبه ٨٨٫٣٩٭ 
محمد عبداهللا مبارك الرباح ٨٥٫٩٦٭ 
معاذ خالد عبداهللا الياقوت ٩٥٫٧٢٭ 
ناصر حمد ناصر الفريج ٨٤٫٥٤٭ 
ناصر زيد سعد الزعبي ٩٢٫٧٩٭ 
نزال محمد مبارك اجلسار ٨٨٫٠٧٭ 
نواف إبراهيم خلف اللهيدي ٨٧٫٧٨٭ 

أحمد البشر الرومي الثانوية للبنني 

أحمد محمد عبدالعزيز غالب ٨٦٫٧٭ 
أمير ياسر إبراهيم األمير ٩٦٫٠٢٭ 
إبراهيم طارق صالح مسري ٨٠٫٣٨٭ 
احلسن عبدالكرمي علي املطوع ٩٥٫٥٦٭ 
ايهم سمير حسني يوسف ٩٨٫٩٣٭ 
جاسم محمد عمران قراشي ٩٤٫٧٧٭ 
جعفر محمد غامن محموديان ٩٥٫٧٭ 
حبيب فيصل زعال الفضلي ٩٥٫٥٦٭ 
حسن عمار محمد الناصر ٧٧٫٣٨٭ 
حسن مصطفى حسن العوض ٨٨٫٣٤٭ 
حسن يوسف عبدالرضا بوحمد ٩٧٫٠٢٭ 
حسني جابر أحمد القالف ٨٠٫٨٣٭ 
حسني جعفر محمد بن نخي ٧٢٫٧٩٭ 
حسني عبدالعزيز عبدالرضا حسني ٩٧٫٤٤٭ 

حسني عصام حسني العلي ٩٨٫٣٨٭ 
حسني عصام حسني نور هاشم ٩٣٫٢٤٭ 
حسني علي محمد بن رجب ٨٢٫٠٤٭ 
حسني محمد جاسم صالح الراشد ٨٨٫٨٥٭ 
حسني ناصر عبدالغفار معرفي ٩٠٫١٩٭ 
حسني هيثم عبداحملسن اخلواجه ٩٩٫٢٢٭ 
حمزة محمد علي إبراهيم ٩٥٫٤٭ 
خالد بدر سليمان احلشاش ٩٤٫٣٢٭ 
خالد وليد حمد الشالل ٩٨٫١٢٭ 
راشد صقر نبيل الصقر ٨٩٫٧٤٭ 
راشد محمد أحمد جاسم ٩٠٫٣٩٭ 
زهير حسني جواد االمير ٩٩٫٢٤٭ 
زياد وحيد مصطفى سالمة ٨٨٫٨٣٭ 
سعد فاضل عبدالرحمن عباس ٩٨٫٤٩٭ 
سليمان حسني عبداهللا بن نخي ٩٠٫٨٦٭ 
سليمان فيصل محمد البزاز ٩٨٫١٩٭ 
سليمان نبيل سليمان فخرالدين ٨٤٫٢٭ 
سيد حمزة ياسر حمزة اخلباز ٨٠٫٨٥٭ 
سيد علي حسن مرتضى املهري ٧٩٫٤٦٭ 
سيد موسى سيد محمد امني علوى ٨٤٫٩٥٭ 
صالح مهدي علي محمد ٧٨٫١٢٭ 
صالح هيثم صالح سواحلي ٩٦٫٢٦٭ 
عباس أحمد حسني محمد حسني ٩٣٫٨٥٭ 
عباس محمد علي البلوشي ٩٧٫٨٣٭ 
عبداحلميد محمود حميد الصراف ٩٠٫٩٭ 
عبدالرحمن خليفة ثامر احلميدة ٩٢٫٦٭ 
عبدالرحمن محمد مال اهللا الكندري ٧٥٫٣٢٭ 
عبدالرزاق عبداهللا علي محمد ٧٢٫٠٩٭ 
عبدالعزيز أحمد عبدالوهاب الرفاعي ٧٩٫٧٥٭ 
عبدالعزيز علي عبدالعزيز قبازرد ٩٤٫٤٢٭ 
عبدالعزيز علي محسن القالف ٨٨٫٥٣٭ 
عبدالعزيز منذر ميثم محمد ٨١٫٩٦٭ 
عبداهللا حامد محمود العوضي ٨٨٫٦١٭ 
عبداهللا سالم محمد البديوى ٨٨٫٠٩٭ 
عبداهللا طارق راشد داود العبداهللا ٧٤٫٩٣٭ 
عبداهللا عبدالعزيز مال اهللا محمد العوضي ٨٦٫٥٧٭ 
عبداهللا علي صالح الضمير ٩٠٫١٥٭ 
عبداهللا فاضل محمد ابل ٩٤٫٠٦٭ 
عبداحملسن محمد عباس الصفار ٩٣٫١٨٭ 
عدنان علي عباس البكر ٨٨٫٧١٭ 
علي املرتضى حسن علي اخلياط ٩٢٭ 
علي جواد حسن قراشي ٩٨٫٣٩٭ 

علي راشد علي القالف ٨٧٫٢٩٭ 
علي زيد علي البغلي ٩٦٫٧٭ 
علي صالح عبدالرزاق العبدالرزاق ٩١٫٨٦٭ 
علي طاهر ريس كمال ٨٩٫٥٦٭ 
علي عادل محمد الزيد ٩٥٫٨٩٭ 
علي عبداحملسن عيسى البلوشي ٨٦٫٢٥٭ 
علي محمد عبدالرضا بوحمد ٨٦٫١٣٭ 
علي محمد علي حمزاوي ٩٧٫٦٧٭ 
علي محمد منصور القطان ٩٩٫٠٨٭ 
عمر وليد عبداهللا بوشهري ٨٤٫٧٩٭ 
عيسى ناصر محمد السنافي ٧٤٫٨١٭ 
غامن إبراهيم عبداهللا بوطيبان ٨٠٫٤٭ 
فواز عدنان محمد املوسوي ٩٠٫١٨٭ 
فواز فهد محمد الدمخى ٨٢٫٦٥٭ 
محمد أحمد إبراهيم الشيخ إبراهيم ٩١٫٠٧٭ 
محمد إبراهيم عباس االستاذ ٨٠٫٠٨٭ 
محمد أسامة أحمد علي حسنني الغندور ٩٦٫٣٤٭ 
محمد اسماعيل محمد اجلزاف ٩٤٫٧٨٭ 
محمد جمال محمد الشمري ٧٦٫٨٥٭ 
محمد حسن نور الدين عبدالعزيز ٨٤٫٤٢٭ 
محمد حسني محمد عبداهللا ٩١٫٧٩٭ 
محمد حيدر جعفر املسرى ٩٠٫٤٤٭ 
محمد صاحب أحمد ماجكى ٧٨٫٢١٭ 
محمد عادل جمعة العابدين ٨٢٫٤١٭ 
محمد عبدالوهاب السرحان ٩٤٫٠٤٭ 
محمد عدنان علي علي ٨٠٫٩٧٭ 
محمد فاضل حسني محمد ٩٣٫٣٤٭ 
محمد فهد مبارك العبيدان ٨٧٫٦٩٭ 
محمد يوسف محمد القطان ٨٨٫٩٩٭ 
ناصر بدر ناصر بوناشي ٨٦٫٥٥٭ 
ناصر عبداهللا حسني املناعي ٨٢٫٩٣٭ 
نواف عبداهللا حمود القالف ٨٩٫٢٤٭ 
هادي علي علي باقر ٨٧٫٢٦٭ 
هاشم محمد أمني علي الصايغ ٩٧٫٧٨٭ 
ياسر بدر هاشم أشكناني ٧٦٫٧٣٭ 
يحيى زكريا أحمد املصيليخ ٨٨٫٣٭ 
يوسف أحمد حسني اشكناني ٨٨٫١٦٭ 

أحمد شهاب الدين الثانوية للبنني 

أحمد علي أحمد محمد أحمد ٨٧٫٢٣٭ 
أحمد غامن عبداهللا الهاجري ٧٨٫٠٦٭ 
أحمد فيصل محمد الكندري ٨٣٫٣٥٭ 

البراء سالم محمد محمد السيد اسماعيل ٩٩٫٩٤٭ 
اليمان اياد محمد ابوحسني ٩٨٫٢٣٭ 
تركي عبداهللا اليش العنزي ٨١٫٢٧٭ 
تركي ماجد عبداهللا الهاجري ٨١٫٩٨٭ 
جراح أحمد علي العنزي ٨٤٫٥٥٭ 
حسني حيدر محمد مهدي ٧٦٫٧٩٭ 
حمد جاسم محمد صالح ٧٤٫١٢٭ 
زين العابدين يحيى حسني اشكناني ٧٢٫١٨٭ 
صالح صباح صالح الظفيري ٧٣٫٨٢٭ 
ضاري مبارك محمد الهاجري ٨٢٫٨٩٭ 
طالل مبارك عبداهللا الهاجري ٩٠٫٢٥٭ 
عبدالرحمن عادل مطر الهاجري ٧٢٫٤٦٭ 
عبدالرحمن عبداهللا حمود الشمري ٩٤٫٣٨٭ 
عبدالرحمن وليد عبدالرحمن الطيب ٨٠٫٣٭ 
عبداهللا أحمد حسني عبدالعزيز ٩١٫٢٩٭ 
عبداهللا براك عيد العازمي ٨١٫٧٤٭ 
عبداهللا حسن عبدالرحمن الرشيدي ٨١٫٤٣٭ 
عبداهللا رشيد محمد الرشيدي ٨٣٫٩٤٭ 
عبداهللا محمد مطلق اخلصيلى ٧٩٫٠٥٭ 
عبداهللا مرتضى محمد مهدي ٧٧٫٠٣٭ 
عثمان سالم صالح املاجدي ٦٥٫٤٨٭ 
علي أحمد نعيم ٨٦٫٨٢٭ 
علي حسني عبدالرسول اسماعيل ٩٥٫١٭ 
علي محمد حميد حسن ٧٦٫٨٩٭ 
عمر اشرف ثابت حسني ٩٨٫٠٣٭ 
غامن طالب غامن اخلالدي ٩٢٫٨٨٭ 
فايز قبالن عبداهللا الرشيدي ٩٥٫١٨٭ 
لؤي أحمد عيد أحمد ٩٥٫٧٤٭ 
مازن أمجد فاروق غنيم ٩٦٫٩٤٭ 
محمد السعيد عبدالصادق محمود يوسف ٩٩٫٤٦٭ 
محمد بدر سويدان العنتري ٨٧٫٩٩٭ 
محمد راشد عقيلى البذالي ٩٨٫٧٤٭ 
محمد محمود فوزي عبداحلي ٩٩٫٧٧٭ 
مذكر محمد مذكر الهاجري ٨٣٫٠٥٭ 
معاذ طارق محمد القطان ٩٥٫٧٥٭ 
نورالدين إبراهيم األحمد ٩٠٫٥٦٭ 
هادي حمود هادي راضي ٨٧٫٢٭ 
وليد أحمد وليد املطيري ٨٩٫٣٦٭ 
يحيى محمد جميل الدمرداش ٩٩٫٢١٭ 
يعقوب عمر علي الشطي ٨١٫٣٧٭ 
يوسف اكرم رمضان السيد ربيع ٩٩٫٧٢٭ 
يوسف محمد وليد املطيري ٩٤٫٣١٭ 
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يوسف وائل محمود عبدالغني ٩٤٫٢٭ 

أحمد مشاري العدواني الثانوية للبنني 

أحمد خالد محمد بهبود ٩٤٫٣٧٭ 
أحمد صالح ظاهر الشمري ٧٥٫٧١٭ 
أحمد طارق حمود بوحمد ٨٩٫٤٧٭ 
أحمد عبدالعزيز اسماعيل عبدالرحيم ٩٠٫٧٤٭ 
أحمد عبداهللا جاسم محمد الصايغ ٩١٫٠٥٭ 
أحمد محمد عبداهللا شهاب ٨٧٫٠٧٭ 
بدر هشام بدر الزايد ٨٣٫٤١٭ 
جابر صالح جابر النعمة ٨٦٫٠٣٭ 
حسن سامي عبدالرحيم علي ٩٥٫٧١٭ 
حسني علي عبداهللا الفارسي ٨٠٫٩٧٭ 
حمد زياد خالد احلمد ٨٤٫٧٨٭ 
خالد إبراهيم غامن الرشود ٩٥٫٢٢٭ 
خالد رائد عبداللطيف الديولي ٩٩٫٣٩٭ 
خالد شهاب محمد شهاب محمد ٩٣٫١٤٭ 
خالد عبدالرحمن خالد الطيب حسن ٧٧٫٩٤٭ 
سالم محمد سالم القريدي الرشيدي ٨٩٫٧٥٭ 
سعود خالد ناصر املطوع ٨٠٫٥٨٭ 
سلمان دعيج علي دشتى ٨٨٫٢٦٭ 
سيد حمد جابر حمد طاهر ٨٣٫٩٭ 
صالح نامي يوسف النامي ٨٢٫٥٨٭ 
صقر خالد عبدالرحمن الصقر ٧٩٫٣٭ 
عبدالرحمن فهد شاكر الفهد ٨٩٫٢٨٭ 
عبدالعزيز خالد محمد االهدل ٩٤٫٨٭ 
عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الزامل ٩٠٫٤٨٭ 
عبدالرحمن علي عبدالرحمن العميري ٧٤٫١٭ 
عبدالرزاق محمد حسن الريس ٨١٫٦١٭ 
عبدالعزيز سعد عبدالعزيز الغريب ٨٣٫٦٩٭ 
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بوناشي ٨٠٫٩٨٭ 
عبدالعزيز طالل محمد املنيع ٨٢٫٢٥٭ 
عبدالعزيز محمد علي اخلالوى ٨٩٫٨٧٭ 
عبدالعزيز نواف مشاري األرملي ٨٧٫٣٭ 
عبدالعزيز وليد سعد الدبوس ٩٦٫٤٩٭ 
عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز النغيمشي ٩٢٫٢٩٭ 
عبداللطيف نواف جمال ابوخلف ٨٢٫٠٦٭ 
عبداهللا بشار خالد املسلم ٧٨٫٥٦٭ 
عبداهللا سلطان سبهان الديحاني ٨٨٫٥٢٭ 
عبداهللا عبدالرحمن علي القبندي ٩٨٫٩٭ 
عبداهللا محمد عجيل الشريدة ٨٧٫٤١٭ 
عبداهللا مرثد عبداهللا الزويد ٩٤٫٨٩٭ 

عبداهللا مشعل علي الصقعبي ٨١٭ 
عبداهللا يحيى عبدالرقيب االهدل ٨٤٫٦٩٭ 
عثمان يوسف محمد احلوشان ٧٩٫٦٦٭ 
علي خليفة مجبل الغنام ٧٨٫٨٩٭ 
عمر انور سالم العليمى ٧٨٫٢٣٭ 
عيسى عبدالرزاق عيسى العتال ٧٦٫٣١٭ 
فارس حسني أحمد العميري ٧٧٫٦٢٭ 
فواز مشاري محمد العسعوسي ٨٦٫٦٧٭ 
مبارك فيصل مبارك اخلالدي ٩٢٫٧٩٭ 
محمد جاسم محمد ثاني ٨٢٫٣٢٭ 
محمد جاسم يوسف اخلضر ٩٤٫٦٨٭ 
محمد خالد حمد بن عيدان ٨٢٫٢٦٭ 
محمد سعد محمد اخلويتيم ٩٩٭ 
محمد عادل عبداحلميد الشطي ٧٩٫٣٦٭ 
محمد علي فاضل الصباح ٨٦٫٢٦٭ 
محمد مشعل صالح يوسف ٨٤٫١٩٭ 
مساعد جابر علي الكندري ٨١٫٧٣٭ 
معاذ انس حسن الصميط ٨٥٫٠٩٭ 
مهند بسام حمود الشمري ٧٣٫٢٦٭ 
ناصر باسل ناصر احلوطي ٨٠٫٣٦٭ 
ناصر وليد ناصر السبيعي ٧٧٫٠٧٭ 
وليد خالد وليد الزنكي ٨٥٫٩٥٭ 
يوسف جراح فراج الظفيري ٨٨٫٣٥٭ 
يوسف عيسى عبدالرحمن الصفران ٨٣٫١٤٭ 
يوسف يعقوب حيدر احلداد ٧٤٫٨٥٭ 

األصمعي الثانوية للبنني 

أحمد عبداملجيد حبيب اإلبراهيم ٨٥٫٦٢٭ 
أيوب عقيل غلوم محمد ٩٢٫٧٦٭ 
إبراهيم عدنان إبراهيم األحمد ٩٢٫١٣٭ 
بدر صالح حمد الرشيدي ٨٨٫٦٥٭ 
برجس عسكر برجس املطيري ٨٠٫١٩٭ 
جابر بدر مخلف الديحاني ٧٣٫٤٧٭ 
جاسم يوسف ناصر الهولى ٨٩٫٤٩٭ 
حسن إبراهيم حسن حاجية حسن ٧٩٫٧٭ 
حسن اسعد عبداالمير طه التميمي ٨١٫٤٤٭ 
حسن علي إبراهيم الشيخ إبراهيم ٩٢٫٩١٭ 
حمد بندر عبيد الشمري ٨٢٫٩٦٭ 
حمد سالم حمد العازمي ٨٨٫١١٭ 
خالد طالل خالد العنزي ٨٤٫٧٦٭ 
راكان محمد بصيص العجمي ٨٠٫٣٣٭ 
سلمان جاسم محمد الشريفي ٧٦٫٤٨٭ 

سليمان يوسف حسني العنزي ٧٦٫٢٭ 
عبدالرحمن حمد سعود البراك ٨٩٫٥٧٭ 
عبدالرحمن عبداهللا محسن كليب ٨٣٫٢٥٭ 
عبدالرحمن محمد حسني بوعركي ٨٣٫٢٦٭ 
عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الكمالى ٨٧٫٩٨٭ 
عبدالعزيز عبداهللا محمد الكندري ٨٦٫٩٥٭ 
عبداهللا داود أحمد املال ٩١٫٧٧٭ 
عبداهللا سالم نايل العنزي ٨٧٫٠١٭ 
عبداهللا وائل عبداهللا العبيد ٨٢٫٩٤٭ 
علي طارق علي عبدالرحيم ٩١٫٤٥٭ 
علي محمد حاجي العوضي ٧٤٫٤٤٭ 
علي محمد هادي وادى ٨٨٫٠٩٭ 
عمر فهد محمد محمود ٨٩٫٢٣٭ 
عيسى فيصل عيسى عبدالعزيز ٩٧٫٢٭ 
فهد عذبي مطلق اخلالد ٩٥٫٢٭ 
مبارك جاسم أحمد العلي ٩٠٫٥٭ 
مبارك فيروز راشد املاص ٧٥٫٧٢٭ 
محمد عادل عبداملجيد البلوشي ٨٠٫٦١٭ 
محمد عبداحلميد باقر مراد ٨١٫٧٥٭ 
محمد عبدالكرمي سلمان العريعر ٨٨٫٣٤٭ 
محمد علي محمد دشتي ٧٣٫٢٨٭ 
محمد هاشم محمد رضا محمد رضا ٩٦٫٢٧٭ 
محمد وليد حمدان الرويعى ٧٧٫٠٩٭ 
مشعل ضرار عبداحملسن اخلبيزى ٨١٫٦٩٭ 
مهدي طارق خلف محمد ٩٠٫٥٦٭ 
ناصر أحمد ناصر اجلفيره ٨٣٫٤١٭ 
ناصر نواف بارح العنزي ٨٨٭ 
يوسف علي يعقوب محمد ٧٩٫٠١٭ 

االخالص االهلية الثانوية للبنات - املشتركة 

أمار محمد عبدالرحمن عبويني ٨٨٫٤٤٭ 
أوفيليا ساند سالمة طوباسى ٨٥٫٨٭ 
آيه أحمد محمد رضا ٩٩٫٠٧٭ 
آيه حسام جاويش ٩٩٫٩١٭ 
آيه محمد حسن فريج ٩١٫٩٣٭ 
آيه محمد شعبان عبدالصمد السيد ٩٣٫٠٤٭ 
ابتسام محمد أحمد ابوسن ٩٨٫١٤٭ 
اروى حسن محمد حامد ٩٩٫٣٤٭ 
إسراء أيوب العياش ٩٩٫٥٭ 
إسراء عباس شيت ٨٤٫٩٦٭ 
اسيل أحمد النابلسي ٩٧٫٢٥٭ 
اسيل علي ياسني ياسني ٩٥٫١٤٭ 

االء محمد بشر النوري ٩٤٫٨٩٭ 
الزهراء محمد موسى شعيب ٨٥٫٥٭ 
امنيه سامح حسانني حسانني ٩٩٫٣٧٭ 
أميرة أحمد محمد يونس ٨٩٫٧٢٭ 
ايالريه رزق يوسف فلبس ٩٩٫٦١٭ 
إميان محمد يحيى محمود ٩٩٫٤٦٭ 
ايه زهير يزده ٩١٫١٧٭ 
ايه محمد خالد النجار ٩٥٫٨٭ 
بتول شادى احلجار ٩٩٫٠٦٭ 
بتول عدنان يوسف أبو جلغيف ٩٢٫٦٣٭ 
بتول مروان محمد اسعد ٩٥٫٦٦٭ 
بسملة لطفي محمد عبدالسالم صديق ٩٤٫١٨٭ 
بسمله عالء ابو زيد محمد ٩٨٫٣٥٭ 
بسمله عمار عبدالكرمي قميناسي ٩٢٫١٧٭ 
بسمله جناح عبدالعزيز البيلى ٩٣٫٨٥٭ 
تسنيم متيم املنجويق ٩٥٫٨٣٭ 
تسنيم محمد حسن عبده حسن جمال ٩٨٫٧٣٭ 
تهاني باسم سكر ٨٥٫٣٩٭ 
جانا محمد محمد رفعت محمود زايد ٩٩٫٩٤٭ 
جمانة انس سالم ٩٤٫٧٤٭ 
جنان باسم ضيف اهللا قديح ٩٤٫٨٣٭ 
جنة اهللا محمد سمير كامل محمد ٨٠٫٤٣٭ 
جنه حسني حسني جابر ٩٥٫٠٢٭ 
جنه طه محمد الفيومى ٩٨٫٤٩٭ 
جنه وليد نبيه محمود السيد ٨٦٫١٩٭ 
جني محمود الزيبق ٩٥٫٩٥٭ 
جنى نضال وجيه فخر الدين ٩١٫٧٧٭ 
جودي سمير عدنان اإلبراهيم ٧٩٫٧٧٭ 
جودي طالل عبداجلليل مناع ٩٢٫٩٣٭ 
جودى عامر احللو ٩١٫١٨٭ 
جودي عبداملجيد مهيني ٩٩٫٤٭ 
جودي محمد بالل محوك ٧٩٫٠٧٭ 
جودى ناصر كناكرى ٩٩٫١٢٭ 
حبيبه خالد محمد ابوالهارون أحمد ٩٠٫٨٤٭ 
حال محمد امين خالد رفاعي ٩٧٫٨٩٭ 
حال وائل إبراهيم اخلطيب ٩٥٫٤١٭ 
حنان حامت تامر القادري ٩٢٫٦٣٭ 
حنان عبداهللا حسني أشكنونى ٨٥٫٨٩٭ 
حنني أحمد صدقي العبيد ٩٥٫١٩٭ 
حنني هاني محمد جعفر ٩٧٫٠١٭ 
حوراء حسني خلف محمد ٩٩٫٩١٭ 
خلود موافى محمد دهب بشير ٩٩٫١٦٭ 

دانة اسماعيل حسن حمودة ٩٧٫١٢٭ 
دانة بركات عبود حافظ ٨٨٫١٦٭ 
دانة درويش مصطفى احلاج محمود ٩٤٫١٭ 
دانة سامي عيد مبارك ٩٩٫٠٨٭ 
دانة قيصر صادق املياحي ٩٣٫٢٤٭ 
دانة يوسف علي السهل ٩٤٫٧٦٭ 
دعاء نضال العثمان ٨٨٫٣٦٭ 
دعاء همادي ٩٢٫٤٣٭ 
دالل عبدالناصر عبداملنصف زيد ٩٤٫٦٩٭ 
دلع علي منصور الزيلع ٨٩٫٥٩٭ 
دنيا انس عصام قرقش ٩٣٫٨٭ 
دنيا طلعت عيد العسال ٩٨٫٥١٭ 
دنيا محمد محمود العربى ٨٦٫٣٥٭ 
دنيا ممدوح سيد مصطفى أحمد ٨٠٫٠٨٭ 
ديانا برتي تامر زكي عبيد ٩٩٫٢٤٭ 
دميه وهيب يحيى الرفاعي ٩٩٫٢٢٭ 
رؤى اكرم أحمد اسماعيل ٩٩٫٥٧٭ 
ربا سمير البوش ٩٧٫٣٤٭ 
ربا عيسى شبيب ٨٦٭ 
رتاج سعيد حسني عبدالرحمن ٩٥٫٤٨٭ 
رتاج غازي معود راشد ٩٣٫٤٨٭ 
رتاج محمود حمودة عطية حمودة ٩٩٫٤٥٭ 
رحمة أسامة محمد عبدالهادي ٩٩٫٤٢٭ 
رحمة أحمد زكي الدين أحمد عبدالواحد ٩٩٫٨٦٭ 
رحمة اهللا محمد سمير حافظ بسيوني ٩٨٫٩٥٭ 
رحمة نبيل محمد حافظ ٩٤٫٤٢٭ 
ردينة تامر أحمد طه ٩٥٫٥٣٭ 
رغد بشار فتحي عبدالرحمن بدير ٨٧٫٣١٭ 
رغد حازم دروبي ٩٤٫٩٥٭ 
رغد عدنان فضل اهللا شيت ٩٦٫٢٥٭ 
رغد معتز عز الدين الزامل ٩٨٫٣٭ 
رنا عبداحلميد عبداحلميد نافع ٩٨٫٨٦٭ 
رنا فياض شكري شناعه ٨٠٫٩٤٭ 
روان ايهاب إبراهيم عبداهللا عطا اهللا ٩٤٫٨٥٭ 
روان عبدالغفار محمد امني محمد ٩٨٫٥٢٭ 
رويدا وليد محمود معوض ٩٩٫٢٭ 
ريان وسام محمد عطية ٨٨٫٦٭ 
رمي صبحي جعفر احلمادي ٩١٫٣٥٭ 
رمي طارق صالح عبداهللا ٨٠٫٨٭ 
زهراء أحمد محمد حسني ٨٧٫١٤٭ 
زهراء صالح قاسم قاسم ٨٨٫٢٢٭ 
زهراء ظاهر ظاهر ٩٦٫٣٭ 

زهراء علي أحمد عبداهللا ٩٨٫٥٧٭ 
زهراء ماجد فهد صعب ٨١٫٥٭ 
زينه عماد محمد إبراهيم ٨٨٫١٥٭ 
زينه محمد خضر محمد عدنان الزين عمر ٩٥٫٨٧٭ 
سارة فادي صاحله ٩٩٫١٧٭ 
سارة أحمد عبدالقادر صالح ٨٧٫٩٦٭ 
سارة حازم سلمان ٩٧٫٣٢٭ 
سارة خالد سعد أحمد ٩٧٫٦٧٭ 
سارة فراس رضوان عثمان ٩٩٫٣٨٭ 
سارة مصطفى صعب ٩٧٫٨٢٭ 
ساندي ايهاب جرجس امني جرجس ٩٧٫٩٣٭ 
سلفيا سالمة عطية سالمة ٩٩٫٦٭ 
سلمى ايهاب محمدي السيد فوده ٨٣٫٣٭ 
سلمى محمد عبدالفتاح املشطاوي ٩٩٫٧٩٭ 
سليمه فاضل خضير مرزوق ٨٥٫٩٧٭ 
سما السيد محمد عبدالعال حمداهللا ٩٣٫٩٢٭ 
سما عصام غازي الشيخ أحمد ٩٦٫٦٩٭ 
سماح عبدالغنى أحمد محفوظ عبدالغنى ٩٨٫٤٢٭ 
سميرة زياد اسماعيل طيب ٩٢٫٣٤٭ 
سندس صالح سليمان سليمان ٩١٫٢٥٭ 
سندس مأمون محمد بعلبكى ٨٤٫٥٨٭ 
سندس مصطفي فهد قواقزه ٩٢٫٢٭ 
سيده امل سعد فاضلي ٩٦٫٠٨٭ 
شام محمد عبود ٧٤٫٨٦٭ 
شاهه محمود حسن سليمان ٨١٫١٭ 
شروق أشرف محمد شهاب ٩٧٫٣٦٭ 
شهد أحمد اسعد محمد حسن ٩٧٫٧٧٭ 
شهد أحمد محمد عابد املسرى مصطفى ٩٩٫٧٧٭ 
شهد متيم الهبشه ٩٧٫٥٦٭ 
شهد حسني فاعور ٩٨٫٠٧٭ 
شهد خالد حافظ خالدي ٨٩٫٩٢٭ 
شهد سمير أحمد إبراهيم بكر ماضي ٩٣٫٦٩٭ 
شهد شريف فتحي محمد خليل ٩٩٫١٦٭ 
شهد صبري السيد دسوقى ٩٩٫٨٤٭ 
شهد محمد احلفار ٨٧٫٦١٭ 
شهد محمد السعيد فهمي اجلداوي ٩٧٫٨٭ 
شهد محمد جابر ميهوب ٩٧٫٢٥٭ 
شوق عماد حسن العسعوسي ٩٥٫٢١٭ 
شيري ماهر بطرس زخري اسكندر ٩٦٫١٨٭ 
شيماء محمود عبدالاله محمد شحاته ٩٦٫٧١٭ 
صافى رشدى رشاد احلجاوي ٩٧٫٧٩٭ 
صفاء صالح علي قابيل ٩٨٫٥٥٭ 
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عائشة عبدالوهاب عامر عبداحلميد ٩٠٫٦٥٭ 
عالية علي موسى ابوعيدة ٩٧٫٢٩٭ 
غدى عباس محمد شمعون ٩١٫٦٦٭ 
غدير عبداحلليم حمود ٩٧٫٣٨٭ 
غدير فاضل عباس خضير عباس ٩٤٫٥٦٭ 
فاطمة رضا عبدالرازق الباز عبداملجيد ٨٧٫٣٣٭ 
فاطمة علي حسن حميدي ٨٨٫٥٭ 
فاطمة منير محمد الصيفي ٩٥٫٩٥٭ 
فاطمة أحمد طالب ٩٧٫٧٤٭ 
فاطمة حسني علي يونس ٩٣٫١٧٭ 
فاطمة عادل موسوي جناد ٩٥٫٢٤٭ 
فاطمة عبدالقادر فايز عبدالرازق ٩٨٫١٨٭ 
فاطمة علي حاجي احلسني ٩٩٫٤١٭ 
فاطمة ناصيف فرحات ٩٩٫٤٥٭ 
فرح ايهاب سيد أحمد محمد ٩٩٫٧٨٭ 
فرح جمال محمد حربه ٨٣٫١٧٭ 
فرح ركان الهق ٩٥٫٠٢٭ 
فرح عصام عبداهللا مهدي ٨٤٫٩٦٭ 
فرح عمار عبدالرحمن محمود ابو عبيد ٨٢٫٠٨٭ 
فرح محمد صالح حسن ٩٦٫٧٣٭ 
فريدة محمد السيد محمد عطية ٩٩٫٤٩٭ 
كريستني عماد عبداهللا موسى ٩٩٫٠٨٭ 
كالرا ايهاب سمير ناعوم ٩٨٫٠٨٭ 
كيندا علي قنصور ٨٧٫٤٦٭ 
الرا عمرو محمود مصطفى ٩٥٫٤٨٭ 
لبنى حسن شحادة ريان ٩٥٫٤٧٭ 
جلني عبدالناصر محمد عقل ٩٨٫٩١٭ 
ليال حسان أحمد حمادة ٩٧٫٥٧٭ 
ليان زهير عدنان الظفرى ٩٧٫٨٥٭ 
ليان يعقوب مصطفى معوض ٩٨٫٩٢٭ 
ليلى محمد شيت ٩٢٫٧٢٭ 
لني أحمد علي عبداهللا ٩٢٫١٦٭ 
لني سامر كراز ٩٤٫٩٣٭ 
لينا جعفر فيصل الشرايري ٩٩٫١١٭ 
لينا محمد صبرى عالم يوسف ٩٧٫٦٨٭ 
ليندا عزام الرفاعي ٩٥٫٢٧٭ 
مايا عادل محمد شاالتي ٨٢٫٣٨٭ 
مايا محمد البقاعي ٩٩٫١١٭ 
مريام حسني غريب ٩٥٫٩٧٭ 
مرمي السيد أحمد بدران قرقار ٩٤٫٠٤٭ 
مرمي جهاد محمد سعيد ٩٨٫٣١٭ 
مرمي عالء محى الدين حسن اخلولى ٩٣٫٠٧٭ 

مرمي فائز فخر الدين ٨٦٫٦٥٭ 
مرمي نائل جمول ٧٥٫٧١٭ 
مرمي هاني محمد جابر إبراهيم ٨٢٫٧٨٭ 
مالك انس سالم ٨٤٫٣٧٭ 
ملك سمير صابر نورالدين ٩٤٫٥٩٭ 
ملك شريف عبداهللا محمد محمد ٩٧٫٥٨٭ 
ملك عبدالوهاب برهان ابوالوفا ٩٢٫٠١٭ 
ملك عريف روحي احملتسب ٩٥٫٢٢٭ 
ملك محمد عبداحلميد احلايس ٩٩٫٣٦٭ 
ملك محمد محمدى السيد فوده ٨٣٫٧٥٭ 
موده السيد محمد السيد عبدالرحيم ٩٩٫٦٥٭ 
نادين خالد محمد حسن النجار ٩٩٫٥٣٭ 
ندى سمير ناظم خليل ٨٩٫٣٦٭ 
ندين زياد خطيب ٩٦٫١٨٭ 
نرجس محمد حسني حمود ٩٠٫٩٤٭ 
نرمني عصام احلسيني السعدني ٩٩٫٤٩٭ 
نغم محمد احملمد ٩٥٫٨٭ 
نغم محمود قاسم الصمد ٩١٫٢٨٭ 
نور أسامة عبديوسف ٩٩٫٧٣٭ 
نور الهدى سمير النابلسي ٨٤٫٢٭ 
نور الواثق باهللا فخري درويش ٩٥٫١٭ 
نور امين العبد٩٢٫٠٨٭ 
نور شادى عزام األحمد ٩٥٫٢٧٭ 
نور شوقي وهبى ٨٣٫٩٢٭ 
نور عباده عبداحلليم املفتي ٩٨٫٩٭ 
نور عماد حسن سلوادي ٩٩٫٨٤٭ 
نور هشام فتحي محمد جادالرب ٩٤٫٧٢٭ 
نور وائل جالل الشابورى ٩٩٫٠٤٭ 
هاجر جمال عبداحلميد عبداملعطى ٩٢٫٢٣٭ 
هدى بارودى ٩٨٫١٭ 
هال اشرف مشهور احلامد ٧٦٫١٭ 
هناء فراس ممدوح شغرى ٩٤٫١٥٭ 
هند جهاد إبراهيم عبداهللا ابوكيله ١٠٠٭ 
هيا محمد عباس محمد أحمد ٩٧٫٣١٭ 
وحيده حميدي السده ٧٨٫٧٧٭ 
وسام محمود محمد سليمان ٩٠٫٠٦٭ 
ياسمني تامر محمد عبدالهادي محمود ٩٩٫٨٨٭ 
ياسمني خضر عبداهللا الرز ٨٤٫٩٤٭ 
ياسمني صبحى حسن اخلواجه ٩٨٫٦٩٭ 
ياسمني وجدى مرتضى عاشور ٩٥٫٥٭ 
يسرة خالد سرور ٨٦٫٣٦٭ 
مينى عمر زين العابدين السيد ١٠٠٭ 

االخالص االهلية الثانوية للبنني - املشتركة 

أحمد أسامة خالد ابو الرب ٩٢٫٠٥٭ 
أحمد أشرف عاطف الشريف ٩١٫٩٥٭ 
أحمد أمين مسعد القبرصلى ٩٨٫٥٣٭ 
أحمد أسامة حلمي هارون ٨٩٫٠٨٭ 
أحمد شعبان حلمي مصاروه ٩٧٭ 
أحمد شكرى بلدى ٩٩٫٠٣٭ 
أحمد صالح طه طه عيد ٩٢٫٤٨٭ 
أحمد صالح عبدالقادر صالح ٨٢٫٤١٭ 
أحمد محسن نعمت ترابى ٩٦٫٩٩٭ 
أحمد ناصر عبدالغفار سالمة ٨٥٫٢٣٭ 
أحمد هشام محمد مرزوق البسيوني ٩٧٫٤٧٭ 
أسامة رباح محمد االصهب ٩٥٫٧٣٭ 
أسامة رزق السيد عبدالرازق ٩٦٫٧٨٭ 
أسد منهل احملاميد ٩٤٫٥٤٭ 
أمني جمال أمني اسكندر حنا ٩٢٫٦٩٭ 
إبراهيم بشير الزعبي ٧٨٫٤٣٭ 
إبراهيم وائل عبدالغني عيد ٩١٫١١٭ 
إبراهيم وليد إبراهيم جمعة ٩٨٫٧١٭ 
ابي فراس اخلراط ٩٩٫٣٣٭ 
أحمد ابوداكار ٧٧٫٢٦٭ 
أحمد السيد فتح اهللا مصطفى علي ٩١٫٩١٭ 
أحمد تامر أحمد محمد مهنى الديب ٩٩٫٥٭ 
أحمد حسني غملوش ٨٦٫٨٭ 
أحمد حسني قدير اجلدي ٨٦٫٨٣٭ 
أحمد رائد يوسف الداودى ٩٥٫٨٭ 
أحمد راندى شرف الدين ٨٧٫٤٧٭ 
أحمد رشاد جمعة عبده البسيوني ٨٤٫٦٭ 
أحمد سليم حسني ٨٩٫٣٣٭ 
أحمد صالح فضل صالح ٧٨٫٩٥٭ 
أحمد عبداللطيف صالح الدين عبداللطيف ٩٣٫٩٢٭ 
أحمد عبداملنعم أحمد عطية ٧٧٫٨٤٭ 
أحمد محمد أحمد عبداحلميد ٩٨٫٣٩٭ 
أحمد محمد جمال جالل الدين ٨٨٫٩٥٭ 
أحمد محمد شبيب ٨٤٫٠٢٭ 
أحمد محمد عباس سرحان ٩٩٫٥٤٭ 
أحمد محمد مصطفى عطية ٨٨٫٧٩٭ 
أحمد محمود أحمد محمد التابعي ٩٤٫٣٣٭ 
أحمد مصطفى إبراهيم علي عبداهللا ٩٩٫٦١٭ 
أحمد يوسف شعبان محمد عبداهللا ٩٧٫٣٩٭ 
ادهم امين حسن عبداملنعم ٨٨٫٧١٭ 

اساف طارق خليفة توفيق السيد ٩٤٫٤٢٭ 
اسامة عصام حسن ذكى إبراهيم ٩٥٫١٥٭ 
أسامة محب شفيق العماوى ٩٩٫٨٨٭ 
أسامة محمد محمد رمضان محمود السبع ٩٤٫٤٩٭ 
اسالم أحمد حامد حامد محمود ٩٦٫١٦٭ 
اسماعيل أحمد طول ٨٦٫٤٨٭ 
البراء هاني يوسف إبراهيم اجلزار ٩٩٫٣٨٭ 
البير بسام عبود ٩١٫٦٥٭ 
السيد محمد السيد محمد ٩٥٫٥٣٭ 
الوليد اشرف فواز لطفى العلي ٩٥٫٧٭ 
امجد محمد منير محمد وجيه حافظ ٧٤٫٧٩٭ 
امير محفوظ نادى واصف ٩٩٫٠٤٭ 
اندريا ابرام كيرلس ناشد ٩٢٫٠٥٭ 
انس أحمد سعد الدين سالمة ٩٣٫٨٥٭ 
انس وليد محمد حسن حسن ٩٩٫٩٤٭ 
اياد سلطان محمد سعيد سليمان ٩٩٫٨٩٭ 
ايهاب أسامة وليم عبدالشهيد ٩٢٫٥٣٭ 
باسل محمد عيد سالمة عيد موسى ٩٨٫٠١٭ 
باسل وسيم حمايل ٨١٫٦٥٭ 
بدر بالل صالح السقا ٨٥٫٥٨٭ 
بدر رامز البج ٩٥٫٩٥٭ 
بالل محمد البقاعي ٨٧٫٤٧٭ 
بالل محمد علي الشباب ٩٧٫٥٭ 
بهاء الدين خالد علي عبداجلواد سليمان ٧٥٫٣٤٭ 
بهاءالدين هيثم جباره ٨١٫٨٢٭ 
بوال كميل جندى عبده ٩٦٫٢٥٭ 
تركي أحمد الفندي ٩٩٫٣٤٭ 
تركي عادل خليل العسكر ٩٧٫٧٭ 
توفيق يوسف توفيق يوسف ابوالرب ٩٨٫٧٨٭ 
جاد حسن ميري ٩٩٫٤٢٭ 
جاد زياد أحمد سلوم ٩٤٫٥٤٭ 
جاك مطانيوس ديب ٨٨٫٩٢٭ 
جعفر عدنان جاسم ٧٩٫٢٩٭ 
جالل نائل جالل توبه ٩٥٫٤١٭ 
جهاد عمر سويد ٩٩٫٤٭ 
جهاد محمد األيوبي ٩٨٫٦١٭ 
جواد محمود نعمان ٩٤٫٠٣٭ 
جوني الياس كمال بشور ٩٦٫٤١٭ 
حازم خلف عبدالباري امني ٧٩٫٦١٭ 
حسام صبرى حامد سالم حسن ٩٨٫٥٢٭ 
حسن أحمد محمد حسني ٩٨٫٧٣٭ 
حسن علي موسى ٩٤٫٧٭ 

حسني اسكندر سلحشور دشتمال ٩٦٫٧٥٭ 
حسني جالل حسني سويد ٧٤٫٨٥٭ 
حسني حازم حسني ابوحطب ٩٨٫٤٤٭ 
حسني عبدالعزيز عبداهللا البلوشي ٩٤٫٦٥٭ 
حسني علي حسن حسن ٨٦٫٨٢٭ 
حسني علي حسني بسام ٧٦٫٧٤٭ 
حسني علي مصطفى عيتاوي ٩٥٫٣٤٭ 
حسني محمد السيد عمر ٩٧٫٤٧٭ 
حسني محمد ضاوي ٧٧٫٢٭ 
حسني موفق حسني ديروان ٩٩٭ 
حسني نعيم علي عبيد ٨٣٫٣٣٭ 
حمزة ماجد عدنان الطيباوي ٨١٫١٥٭ 
حمزة محمد صالح الشعراوي ٩٢٫٧٩٭ 
حيدر عباس عبدالرحيم قبيسي ٨١٫٩١٭ 
خالد امين رشاد حافظ ٩٥٫٠٤٭ 
خالد سليمان مسلم صالحات ٨٢٫٢٭ 
خالد ماهر حسني عريقات ٩٢٫٢٭ 
خالد محمد عبداهللا العبيد ٩٤٫٣٢٭ 
خالد محمد عمران . ٨٩٫٢٦٭ 
خليفة ماجد خليفة العطيش ٨٨٫٧٣٭ 
دانيل تولوسا علي ٨٢٫٤٢٭ 
رامي اكرم حنا ٩٢٫١٩٭ 
رامي محمد بشار مجوز ٩٩٫٤١٭ 
رزق اهللا عبداهللا عبد٩٢٫٧١٭ 
روبير الياس مطر ٩٥٫٦٧٭ 
زياد أحمد بوعلي ٨٢٫٩١٭ 
زياد تامر منير عبدالرحمن ٩٦٫٨٧٭ 
زياد محمد سيد عبدالعليم عزب ٩٨٫٦٤٭ 
زياد محمد فتحي االمام ٩٨٫١٥٭ 
زياد نهاد محمود السيد محمود ٩٨٫٢٥٭ 
زيد أحمد اسمير ابوشنب ٩٨٭ 
زيد فتحي حسن زكاري ٨٩٫٨٧٭ 
ساري خالد ناجي ٧٩٫٦٥٭ 
سامح عاطف عبدالعزيز النحاس ٩٩٫٧٣٭ 
سامي هاني سامي عبده جرجس ٨٧٫٤٨٭ 
ستيفن امجد خله إبراهيم ٩٤٫٦٧٭ 
سعد عصام صالح فيضي ٩٨٫٣٣٭ 
سيف الدين اشرف محمود محمد عبداحلليم ٩٦٫٩٥٭ 
شهاب محمد أحمد الزمقان ٩٣٫١٦٭ 
صالح باسم صالح أحمد ٩٧٫٨٩٭ 
صالح الدين محمد جمعة حامد يونس ٩٤٫٩٧٭ 
طارق إبراهيم العبد٩٧٫٨٩٭ 

طارق زياد إبراهيم دعسان ٩١٫٨١٭ 
طارق زياد محمد قوصره ٩٢٫١٧٭ 
طارق هاني طارق الشخشير ٩٥٫٨٧٭ 
طه زياد مصطفى درويش ٩٩٫٥٨٭ 
عبدالرحمن رضا فوزي عبداحلميد إبراهيم ٩٥٫٧٥٭ 
عبدالرحمن سالم السيد سالم املتولى ٩٨٫٤٣٭ 
عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن جوده ٨٧٫٣٢٭ 
عبدالرحمن محمد أحمد حساني زيدان ٩٢٫٣٦٭ 
عبدالرحمن يوسف حسن ٩٧٫٩٤٭ 
عبدالرزاق عبدالعزيز عبدالرزاق احلامت ٨٢٫٩١٭ 
عبدالعزيز أحمد البب ٨٦٫٢٩٭ 
عبدالعزيز أحمد عرفات السيد صابر ٩٩٫١٭ 
عبدالعزيز برزق ٩٦٫٩١٭ 
عبدالعزيز بسام تنيان ٨٤٫٩٥٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالكرمي محمد منصور ٩٩٫٢٩٭ 
عبدالعزيز ياسر عثمان ٩٥٫٦٩٭ 
عبداهللا خالد محمد فهمي االصهب ٩٠٫٩١٭ 
عبداهللا صالح محمد صالح ٩٧٫١٢٭ 
عبداهللا عمار توفيق اخلضر ٩٦٫٩٭ 
عبداهللا فادى عبداحلسن عواضه ٩٧٫٣٥٭ 
عبداهللا يحيى جمال الدين ٧٩٫٤٢٭ 
عبدالرؤوف عمر خالد امني ٨٥٫١٨٭ 
عبدالرحمن أحمد عمر أحمد ٧٥٫٢٣٭ 
عبدالرحمن أسامة رمزي محمد ٨٥٫٨٣٭ 
عبدالرحمن ايهاب سعد سعيد محمد رواش ٩٥٫٨٩٭ 
عبدالرحمن جمال عبدالقادر ٨١٫٣٧٭ 
عبدالرحمــن صــالح ســالم إبراهيم الدســوقى ٭ 

عبدالسالم ٨٤٫١٦
عبدالرحمن فاروق الظفري ٩٤٫٥٦٭ 
عبدالرحمن فياض أسعد مصطفى فياض حللوح ٭ 

٨٤٫٧٢
عبدالرحمن قصي اآلغا ٩٢٫١٥٭ 
عبدالرحمن محمد الصغير سعيد كمال ٩٤٫٠٩٭ 
عبدالرحمن محمد صدقي ريان ٩٧٫٣٦٭ 
عبدالرحمن محمد عبده مصطفى ٨٤٫١٧٭ 
عبدالرحمن محمد يوسف ٧٧٫١٥٭ 
عبدالرحمن محمود عبدالعليم عيد ٩٩٫٢٦٭ 
عبدالرحمن نادر جمعة ٨٥٫٣٭ 
عبدالرحمن وجدي محمود جفال ٩٨٫٧٧٭ 
عبدالرحمن يسري السيد السيد صالح ٨٩٫٣٩٭ 
عبدالعزيز العبد٩٥٫٤٧٭ 
عبدالعزيز زياد محمد الوهر ٩٩٫٢٦٭ 
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عبدالعزيز صايل الدغيم ٨٢٫٧٤٭ 
عبدالعزيز عادل مرجتى ٩٩٫١٤٭ 
عبدالعزيز عودة عبداهللا عادى ٨٧٫٠٤٭ 
عبدالكرمي ناهض أحمد بسيسو ٩٢٫٩٨٭ 
عبداهللا داغستانى ٩٩٫٣٩٭ 
عبداهللا أحمد عبداهللا عبدالغنى ٨٥٫٣٦٭ 
عبداهللا حسن عزالدين كردى ٩٧٫٧٤٭ 
عبداهللا عادل حسونه ٨٢٫٥٤٭ 
عبداهللا عبدامللك عبدالكرمي طحان ٧٨٫٢١٭ 
عبداهللا ماهر عبداهللا اشتيوى ٨٨٫٩١٭ 
عبداهللا محمد اسد ابوجيش ٩٩٫٠٧٭ 
عبداهللا محمد الرشيد ٩٠٫٨٨٭ 
عبداهللا محمد سهيل عدنان كيكى ٩٦٫٣٩٭ 
عبداهللا محمد عامر ٨٧٫١٨٭ 
عبداهللا محمد علي صباح ٩٧٫٨٢٭ 
عبداهللا محمد محى الدين اغا ٩٧٫٤٤٭ 
عبداهللا محمد ناجي اخلطيب ٩٦٫٦٩٭ 
عبداملنعم سمير عبداملنعم محمد أحمد ٨٥٫٩٦٭ 
عبدالوهاب صالح عبدالوهاب ابو النجا محمد ٨٢٫٩٥٭ 
عثمان الدرويش ٩٨٫٣٧٭ 
عدنان خالد فرحات ٩٦٫٨٧٭ 
عدنان جند عدنان غزال ٩٣٫٠٧٭ 
عزالدين عمرو مصطفى عبداهللا بدر الدين ٧٨٫٧٦٭ 
عصام الدين عماد عبدالسميع عبدالعليم ٩٨٫٨٣٭ 
علي أحمد نبيل فؤاد ٩٢٫٧٭ 
علي بهاء توفيق قاسم القاسم ٨٢٫٦٤٭ 
علي حسام علي إبراهيم السيد ٩٨٫٥٩٭ 
علي حسني حبيب طه ٩٩٫٦٣٭ 
علي حسني حياتي ٩٩٫٩٤٭ 
علي حسني شبيب مسلمانى ٩٧٫٢٦٭ 
علي زكريا فرحات ٧٦٫٨٢٭ 
علي ساهر علي شويكه ٧٤٫٩٣٭ 
علي عدنان محمد اكرم فريد استيتيه ٨١٫٣٤٭ 
علي قصى محمد امني طباجه ٨٢٫١٤٭ 
علي محمد احسان محمد شويكه ٧٨٫٢١٭ 
علي محمد حاج ادريس ٨٢٫٨٥٭ 
علي محمود البياع ٩٩٫٧٤٭ 
علي مصطفى أسعد ٨٩٫٢٥٭ 
علي نضال عبدالرزاق أحمد ٨٤٫٥٢٭ 
علي هشام علي خليل إبراهيم ٩٠٫٨٭ 
عماد امني سمار ٨٨٫٤٨٭ 
عمار عقبه اخليرات ٩٧٫٦٤٭ 

عمار نضال قاسم اجلبر ٩٨٫٢٧٭ 
عمر أحمد رامي محمد هارون ٩٢٫٢٤٭ 
عمر اسامة موسى سعيد اعليان ٩٠٫٤٦٭ 
عمر أسامة ناجي دمشقيه ٨٥٫٥٣٭ 
عمر عبدالعزيز عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ٩٩٫٨٧٭ 
عمر علي غنام ٩٨٫٩١٭ 
عمر محمد املربد ٧٧٫٩٧٭ 
عمر محمد املصري ٧٩٫٦٭ 
عمر محمد حسن محمود الكتاتنى ٩٧٫٨٣٭ 
عمر محمد خلدون القطب ٧٦٫٣٣٭ 
عمر محمود أحمد العبد٩٩٫٦٩٭ 
عمر محمود حسن ٩٦٫٢٨٭ 
عمر محمود صبري محمود أبومخلوف ٩٨٫٩٩٭ 
عمر مصطفى الصباحى الطنطاوى عمر ٩٩٫٢٭ 
عمر ياسر يعقوب اليعقوب ٩٥٫٥٩٭ 
عمرو جمال امني محمد مصطفى ٩٨٫٢٩٭ 
عمرو سامر توفيق حتامله ٨٣٫١٥٭ 
عمرو طارق أحمد شوقي محمد االخرس ٩٨٫٦١٭ 
عمرو عبداحلليم عبداحلفيــظ عبدالعال ابو طا ٭ 

٧٩٫٩٨
غياث عبداهللا عبدالرحمن ٧٨٫٢٢٭ 
غيث اياد محمد دعبول ٩٩٫٦٩٭ 
فادي ثروت حنا وهبة ٩٨٫٠٧٭ 
فراس علي حيدر ابو حسون ٨١٫١٧٭ 
فهد أحمد عبدالرحمن ابوعلوان ٨٣٫٨٥٭ 
فهد خالد محمد كتانه ٩٠٫٩٤٭ 
فهد فرج الفقش ٩٨٫٨١٭ 
فيصل صالح جميل السيد ٩٩٫٩٤٭ 
فيصل محمد ناجي اخلطيب ٩٠٫٢٨٭ 
فيصل هاني محمد عدنان احلاج سليمان العشي ٭ 

٨٧٫١٣
فيلوباتير مجدى شاكر راضي ٨٦٫٦١٭ 
فيلوباتير وليم صادق اسكندر ٩٩٫٤٭ 
كاظم ياسر احلريري ٧٨٫٦١٭ 
كرمي عمرو محمد مسعود ٩١٫٩٦٭ 
كمال حسني كمال السيد عمر ٩٩٫٥٢٭ 
كيرلس أسامة داود سليمان ٩٩٫٢٦٭ 
كيرلس صموئيل متري عبادي ٨٩٫٥٧٭ 
كيرلس ناجي بولس فرج مقار ٨٠٫٨٩٭ 
لؤى أسامة حسونه ٨١٫٦٭ 
لؤى مراد عبدالفتاح جميل حميدي ٩٢٫٣٥٭ 
ليث سامر غنوم ٨٨٫٥٨٭ 

ليث هيثم جميل األحمد ٨٠٫٦٢٭ 
ماثيو ماركو خيري تاوفيلس جريس ٩٥٫٥٦٭ 
مازن عاطف محمد توفيق أحمد ٩٦٫٢٨٭ 
مالك صبحي جانات ٨٧٫٨٭ 
مايكل اسامة كمال سعيد ٨٨٫٩٤٭ 
محمد العبد٩٨٫٩٦٭ 
محمد أشرف محمد حسن أحمد ٨٠٫٦٢٭ 
محمد أمين محمد العلي ٩٢٫٣٣٭ 
محمد إبراهيم عبداالمير رمال ٨٠٫٧٩٭ 
محمد ابوالنور مسعد بركات ٨١٫٨١٭ 
محمد أحمد خطار عوض ٨٩٫٢٧٭ 
محمد أحمد غنب عبداملهدي ٩٤٫٨٣٭ 
محمد أحمد مصطفي أحمد ٩٦٫٦٤٭ 
محمد ايهاب يحيى علي ٩٩٫٩٤٭ 
محمد بشار عره العينيه ٩٩٫٧٤٭ 
محمد بالل مصطفى ٩٤٫٣٨٭ 
محمد بن خضراء ٧٦٫٤٣٭ 
محمد جمال محمد غملوش ٩٢٫٠٥٭ 
محمد حسن عودى ٧٨٫٦٨٭ 
محمد حسني سعد ٩٩٫٤٩٭ 
محمد حسني محمد أسد حسني ٩٣٫١٭ 
محمد خالد السيد ٨٧٫٥٭ 
محمد خالد بعلبكي ٩٦٫٢٦٭ 
محمد خالد محمد مرغنى أحمد ٧٢٫٨٭ 
محمد خالد يحيى إبراهيم السيد ٩٥٫١٦٭ 
محمد رأفت عدنان الصدقه ٧٦٫٦٩٭ 
محمد رجب شيخون بدوى ٨١٫٧٭ 
محمد رضوان يوسف ٨٧٫٥٦٭ 
محمد سامر الهبشه ٩٢٫٩٤٭ 
محمد سعد صالح ٩٥٫٦٥٭ 
محمد شادي محمد خير امللقي ٩٣٫٥١٭ 
محمد شكرى بلدى ٩٧٫٧٤٭ 
محمد صالح عبدالهادي احلجي ٩٣٫٩٢٭ 
محمد صبحي محمد شيخ دبس ٧٦٫٦٦٭ 
محمد صبري حماد اجلمل ٩٦٫٦٢٭ 
محمد طارق فتحي السيد النجار ٩٠٫٣٭ 
محمد طارق فراس وليد حماد عطية ٩٩٫١٣٭ 
محمد طارق محمد القالف ٩٩٫٣١٭ 
محمد طارق محمد املهدي غنيم ٩٧٫٤٨٭ 
محمد عباس املوسوي ٩٦٫٥٤٭ 
محمد عدنان حسني محمد ٩٩٫٢٩٭ 
محمد علي حمود ٨٥٫٥٤٭ 

محمد علي محمد مظهر الطويله ٩٤٫٨٤٭ 
محمد عمار احلاج سليم ٨٢٫٢٤٭ 
محمد عمار ياسر عبدالرحمن عبدالسالم ٨٧٫٧٤٭ 
محمد غسان اركيز ٨٤٫٧٧٭ 
محمد فاضل عمار اعرج ٩٥٫٠٢٭ 
محمد فيصل قاسم ٧٩٫٠٩٭ 
محمد ليث محمد فوده ٨٤٫٠٣٭ 
محمد محمد جمال الدين صالح الدين ايوبى ٩٤٫١٢٭ 
محمد مروان محمد رمضان احلداد ٩٢٫٠٦٭ 
محمد موفق سعيد ٨٧٫٧٭ 
محمد منر فريد ابوالوفا ٨٥٫٢٢٭ 
محمد هشام طاهر أحمد علي ٩٧٫٢٢٭ 
محمد وليد عفيف العلي ٨١٫١٣٭ 
محمد ياسر احلريري ٨٩٫١٥٭ 
محمود خالد محمود بيطار ٨٧٫٩٤٭ 
محمود فخرى محمود حسني عبوده ٩٩٫٥٨٭ 
محمود محمد طالل خالد ٨٥٫٣١٭ 
محمود معزوز محمود يونس ٩٩٫٢٧٭ 
مروان عمرو أحمد إبراهيم مجاهد العجمي ٩٧٫٢٨٭ 
مشعل بجاد شباب بن شميالن ٧٦٫٨٥٭ 
مصطفى طعمة مصطفى الرفاعي ٩٨٫٦٢٭ 
مصطفى محمد مصطفى حسن حسن سنان ٩٧٫٨٢٭ 
مصطفى محمد مصطفى خضر ٩٤٫١٦٭ 
مصطفى محمود محمد محمد أحمد الوصيف ٨٦٫٦٨٭ 
مصطفي مدحت التابعي اجلحر ٩٩٫٦٥٭ 
مصطفى مهند إبراهيم احلوسانى ٩٦٫١٥٭ 
معاذ أحمد حامد أبوزيد ١٠٠٭ 
معتز خالد عبداحلميد سليمان عماره ٩٧٫٢٢٭ 
معن رائد عبدالغنى صالح ٩٣٫٧٩٭ 
مكاريوس مهاب راغب سمعان شنوده ٩٨٫٩٥٭ 
مهدي خالد بعلبكي ٩٦٫٦٢٭ 
مهند أحمد محمد الشحات ابو اليزيد ٨١٫٥٩٭ 
مهند عبدالعزيز عبداحلميد املرشدى ٩١٫٠٦٭ 
مهند فواز زويد جنديه ٨٦٫٤٨٭ 
موسى سهيل موسى اعليان ٩١٫٣١٭ 
ميشيل جونى سالم ٩٢٫٥٣٭ 
ميشيل رائد هيالني ٨٠٫٤٢٭ 
مينا روماني عبده هابيل ٨٨٫٢٦٭ 
مينا صموئيل متري عبادي ٩١٫٣٢٭ 
نادر حامت عبدالرزاق النبريص ٩٣٫٥٢٭ 
نادر علي حسني ديوب ٩٢٫٢٢٭ 
جنم الدين مصطفى جنم الدين اجلناينى ٩٩٫٢٣٭ 

نواف أحمد ريسان بردى ٧٧٫٢٭ 
نور داود عبداللطيف داود الباشا ٩١٫٢١٭ 
نورالدين محمود عبده السيد السيد ٩٤٫٠٣٭ 
نورالدين نائل عبدالفتاح مفلح ٧٩٫٧٩٭ 
هادي عزالدين احلافظ ٩٣٫١٤٭ 
هادي محمد حسني ذيب ٨٦٫٨١٭ 
هاشم مصطفى محمود قفاف ٨٥٫٣١٭ 
هاشم يوسف غامن ٩١٫٩٣٭ 
هاني موسى عاشور ٩٢٫٩٨٭ 
همام امين يوسف اليوسف ٩٣٫٥١٭ 
ورد أسامة حمد ٩٣٫٢٧٭ 
وليد بسام أحمد الشافعي ٩٧٫٥٭ 
ياسر محمدخير عثمان قسيم ٩٠٫٥٥٭ 
ياسني محمد امني علي قطان ٨٤٫٦٨٭ 
يامن فريد محمد علي الفه ٨٣٫٨٭ 
يحيى درويش ٨٦٫١١٭ 
يزن اسماعيل عبداحلليم موسى ٨٨٫١٣٭ 
يزن مدين ابو بكر ١٠٠٭ 
يزن وليد العلبي ٩٨٫٥٦٭ 
يوسف أحمد محمد أحمد عبدالرحمن ٩٥٫٢٭ 
يوسف أشرف فايز منقريوس جرجس ٩٧٫٤١٭ 
يوسف أحمد أحمد إبراهيم قيرم ٩٩٫١٣٭ 
يوسف اشرف مجدى سعد ميخائيل ٩٥٫٨١٭ 
يوسف حسام محمد عبده حجازي ٩٩٫٧٨٭ 
يوسف حسن وهبي ٩١٫٤٣٭ 
يوسف رأفت كريكر ٧٤٫٧٨٭ 
يوسف رامز سمعان متى ٩٥٫١١٭ 
يوسف روبير جورج سعد ٨٥٫٨٭ 
يوسف سمير محمد شاالتى ٩٠٫٠١٭ 
يوسف سيد حمدي مصطفى حسني ٩٨٫٩١٭ 
يوسف عادل صالح جعاعره ٩٩٫٧٩٭ 
يوسف عادل فرج أحمد حسن ٨٥٫٠٥٭ 
يوسف عراقي عبداهللا محمد ٨٤٫٠٩٭ 
يوسف عصام فؤاد معلوف ٨٨٫٧٦٭ 
يوسف عالء عدنان ابو عليان ٨١٭ 
يوسف فلبس يوسف فلبس ٩٧٫٨٤٭ 
يوسف محمد أحمد دياب ٧٣٫٦١٭ 
يوسف محمد السيد محمد الشيخ ٧٧٫٦٧٭ 
يوسف محمد محمود علي ٩٧٫٥٩٭ 
يوسف محمد محمود محمد ٩٣٫٧٤٭ 
يوسف مدحت أحمد علي عبداهللا النجار ٩٩٫٩٤٭ 
يوسف مصطفى عبدالرازق محمد هالل ٩٩٫٤٨٭ 

يوسف نبيل إبراهيم محمد حسن ٩٠٫١٤٭ 
يوسف ندمي علي حمدان ٩٩٫٧٧٭ 
يوسف هشام إبراهيم بكركي ٩٣٫١٥٭ 
يوسف وائل يوسف زيدان ٩٨٫٦٦٭ 
يوسف ياسر مليجي محمد حسنني النجار ٩٨٫٧٧٭ 

اإلسراء الثانوية للبنات 

أسماء محمد عبدالقادر الهاشمي ٨٠٫١٣٭ 
أسيل براك عبداهللا العبيد ٧٤٫٩٤٭ 
آالء خالد سيف الشطي ٩٦٫٧٨٭ 
أنسام سامي أحمد اخلضر ٧٨٫٠٥٭ 
أوراد جعفر محمد الصراف ٩٤٫٥٩٭ 
أوراد سامي رمضان الكندري ٩٥٫٠٧٭ 
إسراء عبدالرضا حسني بوحمد ٩٦٫٧٨٭ 
الشيخة نورة خليفة جاسم الصباح ٨٥٫٤٦٭ 
الطيب صالح راشد اجلساس ٨٣٫٨٧٭ 
بدرية علي عبداهللا العبيدي ٩٢٫٨٦٭ 
بدور فيصل عبداملنعم العبيد ٨١٫٠١٭ 
بشاير صباح محمد املطيري ٨٤٫٥٦٭ 
جميلة محمد عامر الشطي ٩٢٫١٦٭ 
جنان عبدالوهاب جاسم الكندري ٧٩٫٤٣٭ 
جنى عدنان إبراهيم علي أكبر ٩٧٫٧١٭ 
جنى علي أحمد املهنا ٧٧٫٧٥٭ 
جنى علي طالب الششترى ٩١٫٧٨٭ 
جوان عيسي عبدالعزيز املسباح ٨٢٫٦١٭ 
جود انور محمد العتيبي ٨٥٫٨٧٭ 
حصة خليفة ناصر العتال ٨١٫٤٢٭ 
حور عبدالعزيز بدر البلوشي ٩٧٫٢٭ 
حور محمد عبدالرسول اخلياط ٩١٫٢٦٭ 
داال محمد قاسم املجرن ٩٦٫٦٭ 
دانة ناصر خالد أحمد علي ٨٨٫٧٩٭ 
دميه إبراهيم عبداهللا راشد ٨٩٫٥٦٭ 
رتاج امجد مصطفى املال ٨٧٫٦١٭ 
رتاج حمد عبدالواحد الزيد ٩٧٫٩٧٭ 
رتاج خالد محمد الدريبان ٨٥٫٠١٭ 
رتاج مهدي غلوم اشكنانى ٩٨٫٨٩٭ 
رقية محمد جواد العامر ٩٧٫٨٢٭ 
رناد علي حمد الشطي ٩١٫٤١٭ 
رهف محمد عبداهللا الهاجري ٨٩٫٤٨٭ 
روعة علي صالح العلندا ٩٨٫٨٨٭ 
زهر محمد سيد علي العلوى ٩١٫٥٦٭ 
سابيا محمد عبداهللا املاجد ٨٦٫٦٦٭ 

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢١
االثنني ٢٧ يونيو ٢٠٢٢

12



سارا نواف أحمد الدخيل ٨١٫٦٣٭ 
سارة عصام حسني دشتى ٩٦٫٢٥٭ 
سارة محمود مهدي طاهر ٩٤٫٠٣٭ 
سلوى عبداهللا محمد عبدالرزاق سرحان عبداهللا ٭ 

السرحان ٩٦٫٢٦
سميرة يوسف حمود احلمدان ٩٢٫٣١٭ 
شريفة مشعل عبداحلميد القطان ٩٣٫٧٭ 
شهد بدر عبداهللا اخلباز ٩٣٫٦٧٭ 
شهد علي عبداهللا اإلبراهيم ٨٠٫٧٭ 
شيخة أحمد انور البشاره ٩٤٫٧٣٭ 
شيخة حمد أحمد القديري ٨٩٫٢٭ 
شيخة داود سليمان النامي ٨٦٫٧١٭ 
شيخة عادل حمد الهالل ٩٧٫٧٤٭ 
شيخة عيسى سليمان بورسلي ٩٩٫٣٧٭ 
شيخة محمد ناصر العجيل ٩٢٫٦٢٭ 
شيخة يوسف سبت بن سبت ٩٨٫٤٢٭ 
طيبة فواز خزمي اخلزمي ٩٥٫٨٧٭ 
غالية عمر أحمد العبيد ٩٦٫١٦٭ 
غالية قيس أحمد الدرويش ٨٦٫٤٧٭ 
غزالن عبداهللا عيسى أحمد ٨٠٫٣٨٭ 
غنيمة مشاري علي باقر ٧٧٫٧٨٭ 
فاطمة أحمد حميد علي ٩٦٫٠٣٭ 
فاطمة طالل مصطفى االسد ٩٧٫٦٧٭ 
فاطمة عبدالعزيز يعقوب طالب الكندري ٩٧٫٥٭ 
فاطمة عيسى جاسم السيافي ٨١٫٢٩٭ 
فاطمة فيصل مصطفى خليل ٩٥٫٨٢٭ 
فجر حمد عبداهللا العجيري ٩٧٫٦٤٭ 
فرح عثمان عبدالوهاب كنيمش ٩٦٫٢٣٭ 
جلني بدر أحمد الكندري ٨٦٫٩٥٭ 
جلني صالح محمد سلطان محمد ٨٩٫٥١٭ 
لطيفة إبراهيم شاهني الشاهني ٩٦٫٣٧٭ 
لولوة عادل حسني رمضان ٩٤٫٠٨٭ 
لولوة محمد حمد السنان ٩٩٫٨٢٭ 
ليان عبداهللا فيصل الرويح ٨١٫٧٭ 
ماريا موسى سيد عبدالرزاق سيد أحمد ٨٨٫٠٤٭ 
مرمي أحمد عيسى احلافظ ٩٢٫١٣٭ 
مرمي حسن كاظم القالف ٨٩٫٧٤٭ 
مرمي سعد عبدالعزيز املعتوق ٧٣٫٠٣٭ 
مرمي سعود عبداحلميد املسلم ٨٠٫٦٧٭ 
مرمي مبارك علي الكندري ٩٩٫١١٭ 
مرمي محمد خالد اجلماز ٩٢٫٧٣٭ 
مرمي ممدوح حسن غراب ٩٨٫١٤٭ 

مزون عدنان عبداهللا اخلالدي ٩٢٫٥٥٭ 
مالك جاسم محمد الغامن ٩١٫٢٨٭ 
مالك سليمان سلطان دهراب ٩٨٫٨٭ 
مواهب بسام عبداالمام محمد ٩٧٫٥٨٭ 
نور علي صالح العلي ٩٨٫٦٣٭ 
نور عمار داود النجار ٩٠٫٨٦٭ 
نورة براك عبداحملسن السمدان ٩٧٫٥٧٭ 
نورة فالح علي الهويدي ٨٧٫٤٧٭ 
نورة محمد عبداهللا الفيلكاوي ٩٩٫٧٭ 
نورية جاسم عبدالعزيز احلشاش ٩٨٫٥١٭ 
وله عصام عبدالوهاب الدخيل ٩٦٫٢١٭ 
يارا رياض أحمد الشطي ٧٩٫٠٦٭ 
يقني جاسم علي القطان ٨٩٫٤٧٭ 

االسالمية اجلعفرية االهلية الثانوية للبنات - 
املشتركة 

أبرار عباس عبداحلسني البوصبيح ٨٩٫٨٥٭ 
آمنة حسني مزبان شطيب ٩٦٫٤٧٭ 
بتول حمود خلف وذاح الظفيري ٨٦٫٨٨٭ 
حوراء حسني مطشر غضبان ٧٦٫٠٤٭ 
زهراء أحمد محمد رسولو ٧٥٫٧٤٭ 
فاطمة سعد خيون مشاى ٧٤٫٣٤٭ 
فاطمة حسني أحمدي ٨٩٫٤٣٭ 
فاطمة الفي عبداهللا مطلق ٨٨٫٠٣٭ 
فاطمة مهدي قادري ٨٢٫٤٢٭ 
مليكه رياض جاسم الصافي ٨٧٫٨٨٭ 
منار فيصل عبداهللا محمد ٨٥٫١٣٭ 

االكادميية العربية احلديثة الثانوية للبنات - 
املشتركة 

آثار منصف ملعى دانيال ٦٧٫٧٣٭ 
آمنة ماجد سعادى ٨٩٫٨٭ 
أميرة زهير محمد اجداد ٩٧٫٢٤٭ 
أنفال الزاهر خضرى أحمد ٩٥٫٥٢٭ 
آية وائل مال حويش احملمود ٩٧٫٥٤٭ 
آيه محمد نبيل حمادة ٧٥٫٩١٭ 
احالم سليمان الرفاعي ٩٧٫٧٢٭ 
إسراء محمد الدراخ ٩٧٫٢٥٭ 
أسماء محمود محمد عايش ٧٩٫٨٣٭ 
اليسار عاطف احملمود ٨٠٫٧٨٭ 
بتول علي فقيه ٩٢٭ 

بثينه سفيان محمد عبهري ٩٢٫١٭ 
بدور أحمد أبوبكر هارون ٩٩٫٩٤٭ 
تاال بسام سعيد حفار ٩١٫٩٩٭ 
تاال رفعت مروان عبداللطيف ٧٩٫٨٣٭ 
جان دارك عماد عبداهللا عدوان ٧١٫٦٤٭ 
جنى محمد توفيق احميد ٩٧٫٦١٭ 
جهاد محمد خيري محرم ٩٩٫٥٩٭ 
جود أسامة دحبور ٩٨٫٢١٭ 
جود علي محفوظ ٧٤٫٠١٭ 
جود لؤي ابواجلبني ٩٨٫٥٧٭ 
جودى وائل أحمد اشريدى ٩٤٫٥٧٭ 
حال إبراهيم زهيان ٨٤٫٨٤٭ 
حنان حمود مجبل ناصر حسن ٩٩٫٨٤٭ 
حنني ماهر فؤاد ناصر ٨٦٫٨٨٭ 
حنني محمد صبحي السيد العفيفي ٩٦٫٣١٭ 
حنني محمد عبداهللا سالم ٨٦٫٤٢٭ 
خديجة عمر حريش ٩٧٫٥٨٭ 
داليا رمي مجيد ٨٠٫٥٨٭ 
داليا غسان حالوي ٩٦٫٥٭ 
دانة صفوان بدر ٩٢٫٨٩٭ 
دانيه نضال شناعه صالح ٩٧٫٧٢٭ 
دميا يوسف قطيش ٩٨٫٤٧٭ 
رتاج محمد بشار البواب ٩٢٫٥٧٭ 
رتاج مصطفى عروب ٩٤٫٧١٭ 
رزان فيرنانديس مرجان ٨٩٫٩٧٭ 
رشا أدهم منير القصاب ٩٧٫٥٥٭ 
رشا ماجد سعادي ٩٣٫٦٦٭ 
رغد أحمد حامت علي منصور ٩٨٫٧٩٭ 
رغد امين النصيرات ٩٥٫٥٢٭ 
رغد زياد صالح الشلبي ٩٠٫١٦٭ 
رغد عبدالرحمن املسدي ٩٢٫٨٦٭ 
رغد محمد عبدالرحمن العودات ٧٩٫٧٦٭ 
رنا محمد علي حسني ٩٩٫١٧٭ 
رنيم عادل محمد أحمد عبداهللا ٨٣٫١٨٭ 
روان ماهر محمد عيد حسن ٩٧٫١٥٭ 
روان محمد عكاشه ٨٣٫٠٧٭ 
روان مشتاق عبداالمير الكطراني ٩٨٫٤١٭ 
روان نضال خليل حمد ٩٩٫٢٩٭ 
روميس هيثم علي سالمة ٧٨٫٦٧٭ 
ريان صالح عبداهللا الصايغ ٧٨٫٧٤٭ 
رميا فواز حمدان حمدان ٩٣٫٥٧٭ 
زهراء بالل خليفة ٩٤٫٤٦٭ 

زينب عبداحلسني القرن ٨٧٫٧٭ 
زينب محمود جعفر الصغير ٨٧٫٥٨٭ 
زينه خليل زيدان ٩٩٫٨٧٭ 
زينه عصام محمد عبدالرحيم ٩٥٫٦٭ 
سارة أحمد ناجي أبوعيدة ٨٩٫٥٩٭ 
سارة عبدالعزيز محمد علي ٩٩٫٥٣٭ 
سارة علي رشيد حورية ٩٩٫٦٦٭ 
سارة محمود نورالدين ٩٣٫٩٧٭ 
سالي محمد ماهر سامي السباعى اجلابى ٨٧٫٦٧٭ 
ساندرا منصف ملعى دانيال ٨٣٫٧٩٭ 
سلسبيل خالد ربيع محمد عبدالعزيز ٨١٫٥٢٭ 
سلمى أحمد عبداحلكيم عبداملجلى ٩٦٫٨٨٭ 
سميحه محمد رشيد إبراهيم احلريري ٨٣٫٣٢٭ 
سورين عبدالرضا اصالوي ٩٨٫١٣٭ 
سوسن عادل محمود احلصان ٨٦٫٦٦٭ 
سيما امير الفحل ٨٥٫٠٤٭ 
شهد أحمد نعيم قاسم منصور ٨٧٫٠١٭ 
شهد أحمد هاني الفواعير ٧٧٫٩٦٭ 
شهد حازم محمد زايد مروان ٩٩٫٨١٭ 
شهد متعب صالل حبيب ٨٨٫٣٧٭ 
شهد محمد منر برقاوى ٨٢٫٢٧٭ 
شيماء سامر رضوان ابورمان ٩٨٫٦٥٭ 
ضحى علي محمد االمني ٩٨٫٧٣٭ 
عائشة ايهاب حسن محمد ٩٧٫٣٦٭ 
غادة محمود محمد علي أحمد ٧٧٫٠٥٭ 
غالية سمير رفيق دواره ٨٨٫٦٤٭ 
غنى محمد حسني كلعو ٩٩٫٤٧٭ 
فجر محمد ثروت أحمد محمد رحيمه ٩٦٫٦٥٭ 
فجر يحيي مصري ٩٥٫٦٢٭ 
كانديا رامى البير نخله ٩٧٫٨٤٭ 
لبنى أسامة عبدالسالم ٩٩٫٨١٭ 
جلني بنت االسعد فاضل ٧٩٫٦٢٭ 
ليان اياد خضر مصطفى ٨٦٫٠١٭ 
ليالس زكريا جعفر ٨٩٫٥٧٭ 
لني أسامة رضيه ٩٥٫٣٨٭ 
لني ماهر فؤاد ناصر ٨٤٫٩٧٭ 
لني محمد عادل دامرلى ٧٤٫٤١٭ 
ليندا وضاح عوض ٨٤٫٥٢٭ 
مايا أحمد إبراهيم محمد عثمان ٩٩٫١٧٭ 
مروى صالح عواد ٨١٫١١٭ 
مرمي أحمد محمد عبده ٩٨٫٤١٭ 
مرمي احلسن محمد محمود ابو السعود ٩٨٫٢٭ 

مرمي خالد جاسم اجلبران ٩٥٫٢٩٭ 
مرمي سامي سمير ابو عافيه ٩٨٫٨٥٭ 
مرمي صالح محمد جمعة معنى ٩٩٫٦٣٭ 
مرمي محمد يوسف فراشة ٧٣٫٤٨٭ 
مرمي وضاح خضرو فالحه ٩٧٭ 
مرمي وليد أمون ٩٢٫٩٢٭ 
مالك محمد مجدي الفحام ٩١٫٢٨٭ 
منه اهللا عادل محمد محمود طلبه ٩٠٫٠٢٭ 
مى عادل حسن فراج ٩٦٫٧١٭ 
ميرال رومانى حشاش عبدامللك جندى ٨٨٫٥٢٭ 
ميريل رومانى حشاش عبدامللك جندى ٨٤٫٨٧٭ 
ميسم يحيى احلالق ٨٢٫٣٭ 
ناتالى محمود خليل ديوان ٩١٫٢٢٭ 
نايه عزاوى العزاوى ٩٨٫٩٧٭ 
ندى اسماعيل محمد يوسف ٩٥٫١١٭ 
ندى محمد الياس ابوصيبعه ٨٥٫٢٢٭ 
نسرين أحمد الدلعب ٨٤٫٣٧٭ 
نور محمود عيد قطب موسى ٩٤٫٢٨٭ 
نور مصطفى دمشق ٩٩٫٤٢٭ 
هبة اهللا محمد هشام الصغير ٩٨٫٦٭ 
هدى عبدالكرمي محمود ٨٨٫١٦٭ 
هدى وائل الرفاعي ٨٩٫٦٧٭ 
هديل سعد رجب ٧٤٫٤٦٭ 
همسه عالء احلسني ٩٩٫٩٨٭ 
هيا محمد عبدالغنى البقاعى ٩٠٫٤١٭ 
وفاء إبراهيم السعدي ٧٧٫٦٧٭ 
يارا موسي األحمد ٩٧٫١٧٭ 
ياسمني خلدون الياسني ٩٥٫٢٣٭ 

االمام مالك الثانوية للبنني 

أحمد بدر سعود السبيعي ٨٨٫٤٤٭ 
أحمد مشعل مسلم املويزري ٩٠٫٤٩٭ 
الوليد خالد نامي الضليعي احلربي ٨٠٫١٥٭ 
بدر أحمد إبراهيم العلي ٧٦٫١٥٭ 
بدر حمزة حبيب اإلبراهيم ٩٤٫٦١٭ 
بدر عيسى كمال املصيليخ ٧٧٫٥٢٭ 
بندر يوسف صالح املطيري ٧٨٫٦٦٭ 
جاسم ناصر جاسم القطان ٨١٫٧٤٭ 
حسن جاسم عباس اكبر ٨٣٫٢١٭ 
حسن ناصر عبداهللا محمد بوصخر ٧٥٫٨٤٭ 
حسني عبدالرحمن جاسم الشيخ ٨٠٫٠٧٭ 
حسني علي عبدالكرمي كرم ٨٢٫٧٤٭ 

حسني محمد عبدالرحمن علي ٨٧٫٩٣٭ 
حمد سعود محمد الرشيدي ٨٤٫٠٧٭ 
حيدر هادي حسن ميرزا ٨٣٫٢١٭ 
خالد أحمد حسن الفيلكاوي ٧٣٫٤١٭ 
داود صالح داود الرشيدان ٧٣٫٧٣٭ 
راشد صالح سعود احلنيف ٨٦٫٨٨٭ 
راشد عبداحلكيم علي شريف ٨٢٫٣٦٭ 
راشد موسى صالح املطيري ٩٧٫٤٥٭ 
رسلي علي سعد بورسلي ٩٤٫٠١٭ 
سالم نايف سالم العجمي ٨٧٫٩٦٭ 
سامي سالم مهدي العجمي ٨٣٫٠٨٭ 
سلمان محمد جاسم كندري ٧٤٫٦٢٭ 
شعيب محمد مبارك عبدالرحمن مبارك ٩٥٫٧٨٭ 
صالح جمال إبراهيم اخلراز ٧٤٫١٢٭ 
صالح خالد صالح الرزيحان ٨٤٫٣٦٭ 
صالح محمد ناصر العتيبي ٨٨٫٧١٭ 
ضيف اهللا راضي سليم العنزي ٩٧٫٦٩٭ 
ظافر متيم فهد الدوسري ٨٣٫٠٦٭ 
عباس حسني عبدالهادي معجون العنزي ٩٠٫٨٥٭ 
عباس صادق محمد اشكنانى ٩٨٫٢٦٭ 
عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الكندري ٨٣٫١١٭ 
عبدالعزيز يوسف عبداهللا الدعى ٨٣٫٤٨٭ 
عبداهللا خالد مرزوق الغريب ٩٤٭ 
عبداهللا عيسى عبداهللا الناصر ٨٢٫٦٧٭ 
عبداهللا فالح فهد الدوسري ٨١٫٢٥٭ 
عبداهللا ناصر جهز العتيبي ٧٢٫٣٦٭ 
عبداحملسن محمد ماجد املطيري ٨١٫٤٦٭ 
عبدالرحمن مسلم محمد العازمي ٨٤٫٧٩٭ 
عبدالعزيز سالم جاسم عاشور مظفر ٨٣٫٨٤٭ 
عبداهللا سلمان علي احلرز ٧٤٫٦٥٭ 
عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا العازمي ٨١٫٢٩٭ 
عبداهللا فؤاد عبدالرزاق عبود رحمة ٩٢٫٩٥٭ 
عثمان خالد أحمد الكندري ٨٢٫١٩٭ 
عذبي ضاوي مجعد العتيبي ٩٧٫٣٢٭ 
عقيل حسني جبر صباح ٩٨٫٠٧٭ 
علي أحمد هاشم حاجية ٩٤٫٧٧٭ 
علي امين يوسف الصفار ٩٦٫٠١٭ 
علي بدر محمد املطوع ٨٤٫٠٣٭ 
علي حمد عبيد الشمري ٨٩٫٧١٭ 
علي عبدالعزيز محمود محمد ٩٧٫٤٤٭ 
علي محمد إبراهيم اشكنانى ٩٥٫٥٩٭ 
عمار صالح شاكر حسن ٧٩٫٨٨٭ 
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عمار قاسم خلف القالف ٩٤٫٦٤٭ 
عيسى عمران عيسى الراشد ٩٣٫٢٧٭ 
عيسى نبيل حافظ احلافظ ٨٨٫٢٨٭ 
فارس علي بدر العامري ٩٦٫٣٧٭ 
فهد ثامر محمد العجمي ٨٥٫٩٢٭ 
فهد عبداهللا محمد الدمخي ٩٠٫١٨٭ 
فيصل إبراهيم أحمد عبداهللا ٨٦٫١٧٭ 
فيصل ماجد عبيد املطيري ٩٢٫٦٦٭ 
محمد جعفر عباس عيدى ٧٤٫٢٢٭ 
محمد حمود فالح العازمي ٨٧٫٧٤٭ 
محمد حيدر خليفة املبارك ٧٨٫١٥٭ 
محمد صنهات حمود القحطاني ٩٣٫٤١٭ 
محمد عامر سلمان صاحب ٨٥٫٢٢٭ 
محمد فايز محمد العازمي ٨٨٫٠٥٭ 
محمد نواف محمد الشمري ٨٧٫٤٧٭ 
مساعد مناحي بصيص العجمي ٨٥٫٣٣٭ 
مشاري جابر عبداهللا دشتى ٨١٫٥٢٭ 
مشاري عادل حميدي البركة ٩٠٫٠١٭ 
مفلح مجبل مفلح العازمي ٨٠٫٩٩٭ 
مهدي عبداهللا إبراهيم التميمي ٨٩٫٨٩٭ 
مهدي هاني جاسم املويل ٨٠٫٧٤٭ 
ميكائيل علي حسني البزاز ٩٦٫٧٩٭ 
نواف خالد رحيل الفضلي ٨٩٫٣١٭ 
وليد خالد سليمان الشقيح ٨٨٫١١٭ 
يوسف أسامة بندر اليوسف ٩٠٫٠٧٭ 
يوسف طالل محمد الهاشل ٧٤٫٩٣٭ 
يوسف عبدالرحمن صالح العتيبي ٧٨٫٩٢٭ 
يوسف عبدالعزيز نادر بن علي ٩٥٫٦٢٭ 
يوسف علي عبدامللك بهمن ٩٤٭ 
يوسف عماد عبداهللا الزقاح ٨٠٫٠٦٭ 
يوسف محمد عبدالرحمن محمود ٩١٫٥٦٭ 
يوسف محمود جاسم احملميد ٩٦٫٧٢٭ 
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أحمد ياسر هادي درويش ٨٢٫٧٩٭ 
أحمد جهاد لطفى حامد ٨٤٫٤٣٭ 
أحمد مناور مطر سعدون احلسيني ٧٤٫٢٣٭ 
أسامة علي العلي ٩٣٫١٥٭ 
حسن فالح هادي فارس ٨٢٭ 
خالد هزاع دهيليس املطيري ٧٩٫٧٤٭ 
دغيم نواف دغيم املطيري ٧٧٫٨٢٭ 
سالم محمد سعيد الرشيدي ٧٦٫١٥٭ 

سعد خميس مدعث شنيار ٨٠٫٧٣٭ 
سعد سعود زيد العلي ٨١٫٦٨٭ 
سعود اسعد الهالل ٨٢٫٧٣٭ 
سعود عبدالعزيز فهد املرجتى ٨٤٫٧٣٭ 
سلطان حمد تركي احلسني ٨٢٫٦٣٭ 
ضاري عبدالكرمي منيف الشمري ٨٥٫٨٣٭ 
طالل فهد كامل الشمري ٨٣٫٢٦٭ 
عبدالعزيز زيد عبدالغفار عبدالكرمي ٧٩٫٦٤٭ 
عبداحلليم عماش الهنيدي ٨٥٫٣٨٭ 
عبداحلميد ناجي احلمد ٨١٫٧٣٭ 
عبدالرحمن بسام غالب الفضلي ٨٥٫٠٣٭ 
عبدالرحمن عقاب مشعان الديحاني ٨٢٫٦٩٭ 
عبدالرحمن علي محمد العنزي ٨٣٫١٩٭ 
عبدالرحمن مطر ياسني مطلق ٨٠٫٢٭ 
عبدالرحمن نزال طه اخلرميط ٨٦٫٠٥٭ 
عبدالرزاق خالد محمد العلي ٨٨٫٠١٭ 
عبداهللا لعيبى فالح زامل ٨٨٫١٧٭ 
عبداهللا مصطفى عبداحلكم حمادي ٨٠٫١٥٭ 
عذبي يوسف عبداهللا الراشد ٨٣٫٩٤٭ 
علي خالد محمد العلي ٩٠٫٩٭ 
علي عواد راضي محسن علي ٨٤٫٥٨٭ 
غازي فيصل املنفي ٧٩٫٨٨٭ 
فادي حسان علي ٨٣٫٣٭ 
فهد عبداهللا ياسني مطلق ٨٦٫٦٭ 
فيصل حسني احللبوص ٨٩٫٩٣٭ 
محمد عبداهللا ناصر العتيبي ٧٨٫٤٭ 
يوسف حسني علي مبارك ٨٣٫٥٭ 
يوسف عبداهللا مرزوق اخلالدي ٨٤٫٩٧٭ 
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ثامر محمد محمود اجلاموس ٨٩٫٠٨٭ 
عواد محمد عواد الزعبي ٦٨٫٣١٭ 

التضامن االهلية الثانوية - املختلط 

أفيديس فيكني مومجيان ٩٢٫٦٨٭ 
ارا نرسيس سركيسيان ٩٧٫١٩٭ 
ارلني اينجيان ٩٦٫٩٦٭ 
اريني اغوب ٨٨٫١٭ 
الك كريكور متاميان ٨١٫٤٥٭ 
اليس كجهجيان ٩٧٫٣٦٭ 
الني ارتني زاكار ٨١٫٨٧٭ 
اوسب رافي بغديكيان ٨١٫٢٭ 

بياتريس ماركاستيان ٨١٫٢٣٭ 
تاليا رافي نرسيس ٨٧٫٦٢٭ 
جولي مشيخ كشيشيان ٩٤٫٨١٭ 
راني اواديس طاشجيان ١٠٠٭ 
سركيس كيورك نرسيس ٧١٫٧٤٭ 
سيرلي سيروب زيرنيسيان ٩٣٫٣٩٭ 
سيرينا وارطان قوجيان ٩٠٫٩٦٭ 
كريستينا مراديان ٩٠٫٩٦٭ 
كيفورك بربريان ٨١٭ 
كيفورك كيراكوس بكمزجيان ٨٤٫٠٥٭ 
لي ال زيتونيان ٨٨٫٢٣٭ 
ليون فكني طاشجيان ٨٣٫٣٦٭ 
ميليك ماركاستيان ٩١٫٩٤٭ 
نانار سركيس قهوجيان ٩١٫٣٣٭ 
هوفيك سركيس كوزويان ٩٦٫٢٤٭ 
وازكني نظاريت زارمنيان ٩٠٫٠٤٭ 

التميز النموذجية الثانوية للبنني - املشتركة 

أحمد أنور شبيب الدقباسي ٨٠٫٦٩٭ 
أحمد عبيد مطنى املطيري ٩١٫٤٢٭ 
أحمد علي أحمد النوح ٨٦٫٨٤٭ 
أحمد فهد فالح املعصب ٩٤٫٥٧٭ 
أحمد الفي سعد الرشيدي ٨١٫٥٣٭ 
أوس جهاد خليفة العطيش ٩٢٫٨١٭ 
إبراهيم ادريع جاسم العازمي ٧٢٫٣٥٭ 
باسل عبيد مشعان الديحاني ٨٠٫٨٤٭ 
بدر بشار حمود الضفيري ٩١٫٤٩٭ 
بدر سعد محمد الصانع ٨٣٫٣٧٭ 
بدر عبداهللا خالد املطيري ٨٥٫٠٤٭ 
بدر وليد محمود حسن ٩٥٫٦٥٭ 
بندر خالد ردينى الهاجري ٨٢٫٩٨٭ 
بندر صالح فالح املطيري ٨١٫٨٢٭ 
بندر نواف فهيد املطيري ٩٤٫٢٤٭ 
تركي فايز منور املطيري ٨٠٫٣٦٭ 
تركي ناصر تركي املطيري ٨٢٫٨٤٭ 
ثامر ادريع جاسم العازمي ٧٨٫٤١٭ 
ثامر راشد بطاح العازمي ٨١٫٤٣٭ 
جراح مشعل علي الفردان ٨٢٫٩٥٭ 
جراح منصور فهد الديحاني ٨٤٫٢٨٭ 
حسني عبداللطيف أحمد الكندري ٨٠٫٩٥٭ 
حسني علي محمد الدويلة ٨٩٫٦٥٭ 
حسني فالح مشعل املطيري ٩١٫٨٩٭ 

حمد عبدالعزيز حمد الصقر ٨١٫١٤٭ 
حمد نواف خالد العميري ٨١٫٤٣٭ 
حمود وليد خليل الشطي ٨٧٫٧٥٭ 
حيدر علي حبيب احلداد ٨٢٫٦٢٭ 
خالد بدر عبداهللا العتيبي ٨٤٫٢٤٭ 
خالد بندر مرزوق املطيري ٧٦٫٧٩٭ 
خالد خيراهللا مروي مصلح ٨٦٫٥٭ 
خالد زهير محمود حسني ٨٠٫٣٢٭ 
خالد زيد امهدي الزبديه الرشيدي ٩١٫٧٢٭ 
خالد عبدالسالم عبدالوهاب أحمد الدوسري ٧٨٫٦٤٭ 
خالد عبدالعزيز محمد املرجاح املطيري ٨٠٫٢٢٭ 
خالد عبداهللا ابداح العجمي ٨١٫٨٭ 
خالد علي صنهات احلربي ٩٥٫٢١٭ 
خالد محمد مناحي العتيبي ٨٠٫١٣٭ 
خالد نواف بدر العسالوى ٨٣٫٧٭ 
خزعل طارق خزعل احليدرى ٨١٫١٦٭ 
خليفة عبداهللا خليفة العيسى ٧٩٫١١٭ 
راشد أحمد راشد العازمي ٨٤٫٧١٭ 
راشد جراح راشد اخلالدي ٨٤٫٩٤٭ 
زايد أحمد شعبان محمود ٨٣٭ 
زيد محمد زيد املطيري ٨٩٫٥١٭ 
سامي نايف منيف املطيري ٨٩٫٥٦٭ 
سعد انور خزعل عبدالسيد ٨٢٫٨٩٭ 
سعود حبيب عبداهللا املطيري ٨٢٫٤٥٭ 
سعود رجا عبداهللا الديحاني ٨٣٫٣١٭ 
سعود سعد محمد العجمي ٧٧٫٩٧٭ 
سعود علي فرحان املبيلش ٨٥٫٨٤٭ 
سعود فايز سعد الشمري ٩٢٫٣٤٭ 
سعود يوسف حامد الرشيدي ٨٢٫٩١٭ 
سلطان سالم مطلق الوهيدة ٨٧٫٨٦٭ 
سليمان سعد عبداهللا السبع جبر ٨٥٫٦٤٭ 
صالح سالم صالح السالم ٨٦٫١٧٭ 
صالح مجبل صالح جحيل ٨١٫٠٢٭ 
ضاري ياسر مال اهللا خليل مال اهللا ٨١٫٧٨٭ 
طالل علي مناور اجلدعي ٨٥٫٨٩٭ 
عامر مشعل سلطان املطيري ٨٥٫٦٨٭ 
عايد سلطان عايد املطيري ٩٤٫٧٭ 
عباس هاشم علي العلي ٩٠٫٣٣٭ 
عبدالرحمن إبراهيم عبدالعزيز الصبيح ٧٦٫٢٢٭ 
عبدالعزيز أحمد حمود العميري ٨٠٫٠٧٭ 
عبدالعزيز محمد زويد مطر ٨٢٫٥٢٭ 
عبداهللا طالل هادي العنزي ٨٤٫٨٩٭ 

عبدالوهاب صادق فريدون رستم ٧٩٫٤٨٭ 
عبدالرحمن أحمد قحيفان احلمد ٧٨٫٨٧٭ 
عبدالرحمن حسن علي حسني ٨٩٫٧٨٭ 
عبدالرحمن سليمان إبراهيم الصالح ٨١٫٣٨٭ 
عبدالرحمن طالل منير العتيبي ٩٣٫١٤٭ 
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن املكيمي ٩٠٫٤٩٭ 
عبدالعزيز أحمد حسني أحمد كندري ٨٤٫٢١٭ 
عبدالعزيز بندر عبداهللا الفوزان ٨٢٫٢١٭ 
عبدالعزيز خالد شريدة املطيري ٨٣٭ 
عبدالعزيز خالد موسى القحطاني ٧٩٫١٢٭ 
عبدالعزيز علي هادي دويك الفضلي ٩٠٫٢٦٭ 
عبدالعزيز مسير فهد اخلرينج ٨١٫٧٭ 
عبدالعزيز مشعل عجالن الشمري ٨٤٫٢٭ 
عبدالعزيز هادي محمد هادي ٨١٫٥٦٭ 
عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا الرشيدي ٨٠٫٧٥٭ 
عبداهللا عجيل عبداهللا املطيري ٨٠٫٨٩٭ 
عبداهللا فايز عبداهللا املطيري ٨٣٫٥٩٭ 
عبداهللا فهد علي املنيع ٩٠٫٦٭ 
عبداهللا مبارك خنيفر الرشيدي ٨٢٫٠٨٭ 
عبداهللا محمد بشير البلوط ٨٤٫٩٧٭ 
عبداهللا ملفي خليف املطيري ٨٢٫٢٢٭ 
عبدالوهاب هشام مسعود املسعود ٧٩٫٥٥٭ 
عذبي فيصل عامش الديحاني ٧٩٫٩٣٭ 
علي حامد محمد املطيري ٧٨٫٣٢٭ 
علي حسني محمد العنزي ٨٦٫٧٣٭ 
علي عبدالعزيز عبدالرحمن الفضلي ٨٨٫٥٢٭ 
علي مشعل علي العجمي ٨٧٫١٦٭ 
عمر إبراهيم أحمد الطاهر ٨١٫٩٥٭ 
عمر علي جمعان الراجحي ٧٩٫٩٤٭ 
عمر عيد سعد الشمري ٧٩٫٠١٭ 
عمر محمد هاشل محمد هاشل العجمي ٨٥٫٥٤٭ 
عمر ناصر هابس املطيري ٩١٫٣١٭ 
عمر نايف علي العنزي ٩٢٫١٤٭ 
عيد أحمد عيد الرميضي ٨٣٫٢٣٭ 
عيسى أحمد عقاب حمدان ٧٨٫٣٢٭ 
غازي فيصل عبداهللا املطيري ٧٧٫٣٤٭ 
غصاب طالل غصاب الزمانان ٧٩٫٠١٭ 
فالح خالد سعد الربعي ٨٣٫٧١٭ 
فالح فهد نزال الضفيري ٩٠٫٩٭ 
فهد عيد مبرد العازمي ٨٩٫٥٣٭ 
فهد ماجد محمد املطيري ٨١٫٥٭ 
فهد مبارك فهد العجمي ٩٥٫٨٥٭ 

فهد محمد جاسم اخلالد ٨٣٫٢٣٭ 
فهد وليد محمود حسن ٩١٫٧٨٭ 
فهد يوسف مبارك عرادة ٧٧٫٣٩٭ 
فيصل بدر شريد املطيري ٧٩٫٦١٭ 
فيصل حمد شبيب العجمي ٨٩٫٨٥٭ 
فيصل طالل حزام املطيري ٧٥٫٨٢٭ 
فيصل عبدالرحمن عبداللطيف احلوقل ٨٤٫٣٨٭ 
فيصل عواض عايض املطيري ٧٦٫٧٣٭ 
فيصل فهد بنيه املطيري ٨٠٫٧١٭ 
فيصل منيف حمد احلربي ٨٥٫٠١٭ 
فيصل يوسف مانع املطيري ٨١٫٤١٭ 
قاسم علي احلسني ٨٥٫٥٣٭ 
الفي فهد الفي املطيري ٨٢٫٠٤٭ 
مبارك همالن مبارك سوارج الرشيدي ٨٦٫٤٢٭ 
محمد أحمد غالم عبدالرحيم ٧٧٫٩١٭ 
محمد أحمد فاضل الدوسري ٧٦٫١٣٭ 
محمد بن صالح محمد خليفة اخللفان ٨٠٫٩٩٭ 
محمد تركي ناصر املجاوب ٧٩٫٦٨٭ 
محمد جاسم محمد جدعان ٨١٫٠٩٭ 
محمد جمعان ناصر شبيب ٩٣٫٦٥٭ 
محمد راشد هاشل العجمي ٨٤٫٩٤٭ 
محمد سعد محمد املطيري ٨٣٫٩٭ 
محمد عبدالسالم عبدالوهاب أحمد الدوسري ٨١٫٢٩٭ 
محمد عبدالكرمي محمد الرشيدي ٨٧٫٨٣٭ 
محمد عبداهللا صباح محمد شفيع شاهد ٨٥٫٩٣٭ 
محمد علي ذعار فهاد ٩١٫٠٧٭ 
محمد فالح عوض املطيري ٧٦٫٨٧٭ 
محمد فالح مرضي الرشيدي ٨١٫٠٢٭ 
محمد فهد محمد اجلسار ٨٦٫٨٧٭ 
محمد فواز عيد اجلسار ٩٢٫٧١٭ 
محمد فيصل سماح رويشد ٨٢٫٣٦٭ 
محمد مبارك راشد سيف ٧٩٫٦٦٭ 
محمد مبارك مطر الديحاني ٨٧٫٨٦٭ 
محمد مطلق محمد الزعبي ٨٢٫٠٥٭ 
محمد ناصر سعد القحطاني ٨١٫٧٩٭ 
محمد منشان سعود النمشان ٩٠٫٤٩٭ 
محمد نوري مثقال العنزي ٨٥٫٩٧٭ 
مرشد راشد مرشد الشالحي ٩١٫٢٢٭ 
مريشد أحمد مريشد الرشيدي ٧٩٫٤٥٭ 
مشاري علي مفلح زيد اجلبر ٧٩٫٩٭ 
مشاري يوسف عايز املطيري ٨٧٫٢١٭ 
مشعل أحمد سعيد العنزي ٨٨٫١٭ 
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مشعل سالم مشعل الزويد املطيري ٩٠٫٩٭ 
مشعل غامن سبيل املطيري ٨٤٫٧٥٭ 
مصعب تركي محمد الهاملى ٨٢٫٧٥٭ 
معاذ فيصل خليفة العيدان ٨٠٫١٩٭ 
مهدي نصار مهدي احملرول ٨٣٫٥٣٭ 
ناصر بدر ناصر املطيري ٧٦٫٩١٭ 
ناصر جمال هادي العنزي ٨٤٫٦٦٭ 
ناصر سعد جاعد املطيري ٨١٫٠٤٭ 
ناصر ضرار محمد احلريص ٨١٫١١٭ 
ناصر عبدالعزيز ناصر الرشيدي ٨٢٫٠٢٭ 
ناصر فواز ناصر البخيت ٩١٫٠٤٭ 
ناصر مطلق ناصر العتيبي ٨٣٫٠٥٭ 
نواف ناصر محمد املطيري ٧٨٫٠٥٭ 
يعقوب يوسف يعقوب الثويني ٨٥٫٦٥٭ 
يوسف أحمد عيد العدواني ٩١٫٥٥٭ 
يوسف أحمد صالح البطي ٨٢٫٥٣٭ 

التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبنات- 
املشتركة 

أسماء أحمد محمد محمود ٩٧٫٨٭ 
آية األشقر ٩٤٫٦٭ 
آيه أحمد القطيفان ٩٣٭ 
آيه منير محمد زعرور ٨٢٫٢٨٭ 
اريج عبدالكرمي محمد قطاش ٨٣٫٣٨٭ 
استبرق محمد البرم ٧٩٫٨٩٭ 
اماني محمد محمود ٩٤٫١٧٭ 
امل محمد جميل ٨١٫٨٩٭ 
ايه مخلص عبدالقادر خالوصى ٧١٫٧٥٭ 
بدور عاطف عيسى حسني ٨٩٫٨٧٭ 
براءه خالد العجان ٧٨٫٣٨٭ 
بيلسان سرور فرحان الشرمان ٩٣٫١٦٭ 
جميلة محمود عبداهللا ٩٦٫٥٩٭ 
دعاء كمال ارشيد ٧٩٫٩٢٭ 
ديانا محمد عبداحلفيظ الشيخ أحمد ٧٨٫٧٥٭ 
دميه حامت عبداملنعم احلداد ٩٢٫١٭ 
رؤيا هشام محمد النصوحي عبدالرازق ٩٨٫٨١٭ 
ربا ماجد محمد ارحيم ٨٤٫٣٭ 
رتاج غسان محمود البركات ٩٢٫٤٤٭ 
رغد معتز رياض عبدالهادي ٩٨٫١٦٭ 
رغد وائل عبدالرحمن الغمري ٩٥٫٧٣٭ 
ريان غسان محمود البركات ٩٧٫٦٤٭ 
سارة اياد عبدالرزاق ٨٦٫٢٤٭ 

سارة محمد حسن اخلطيب ٧٥٫٩١٭ 
سجى صباح موسى اجلباوي ٩٣٫٥٤٭ 
سجى معاويه أحمد حسون ٩٠٫٥٩٭ 
سدن محمد حسني ٩٤٫٣٩٭ 
شهد ذيب عبداملنعم عيد ٩٦٫٠١٭ 
شيخة جوري قاسم عويد صليبي العتيبي ٩٠٫٦٣٭ 
غيداء علي محمد متولي عبدالرحمن ٩٦٫٠٩٭ 
ليان سفيان محمد محمد ٨٠٫١٭ 
ليليان سامي فائق عبداهللا ابوسيدو ٨٤٫٧٩٭ 
ليليان وائل موسى جاداهللا ٨٦٫١٥٭ 
لني رضوان العبداحلميد الرفاعي ٨٧٫٢٥٭ 
مروه محى الدين احلجاج ٨٤٫٣١٭ 
مرمي أحمد عبدالعزيز احملالوى ٩٩٫٢١٭ 
مرمي حمزة اخلطيب ٨٤٫٩٩٭ 
مرمي قتيبة عبدالرحمن نعمان ٩٧٫٣٨٭ 
مرمي محمود علي السنجيدي ٨٦٫١٦٭ 
مالك امين عبداحملسن ٧١٫٣٥٭ 
مالك محمد اجلالب ٨٥٫٥٣٭ 
نغم عمر بللو ٨٨٫٢٩٭ 
نور حسام إبراهيم العتيلى ٩٧٫٦٩٭ 
نور عبدالوهاب مصطفى عربس ٨٠٫٧٩٭ 
هاجر عبدالسالم البطي ٩٣٫٦٭ 
هبة مروان عيسى خليل ٩٢٫٣١٭ 
همسة عبداملنعم هاني ياسني ٩٧٫٠٩٭ 
وعد ربيع سليم ٧٧٫٩٢٭ 
ياسمني يوسف حسني ٩٢٫١٨٭ 

اجلابر االهلية الثانوية للبنات - املشتركة 

آمال قاسم سعد جعاز ٨٢٫٨٥٭ 
أسماء كمال عيد حنفي ٩٢٫٤١٭ 
اصايل أحمد محمد وادي حمد ٨٦٫٣١٭ 
االء رشيد نايف العنزي ٩١٫٠٦٭ 
ايات فرحان زغيب ٧٤٫٨٭ 
بشرى محمد الوسمي ٨٤٫٥٭ 
حنان صالح سعد الرشيدي ٧٦٫٣٨٭ 
حنني ضياء هاشم العامري ٨٢٫٢٭ 
دانة خليفة البدر ٩٥٫٨٧٭ 
دانة ياسر هادي حمد درويش ٧٥٫١٩٭ 
دعاء اسود عبود ٨٨٫٧٤٭ 
راما عمر عساف ٩٧٫٦٨٭ 
رانيه فريد العبداهللا ٨٥٫١٧٭ 
رغد سمير صيوان سلطان ٧٧٫٤٨٭ 

رمي علي معيجل معود ٧٤٫٨١٭ 
زينب عيد ناصر صغير ٧٩٫٩٨٭ 
سارة زيد خلف الشمري ٨٤٫٨٥٭ 
سارة عبدالرحمن سالم زبن ٩٢٫٧٧٭ 
شهد عبدالقوى محمد أحمد خليفة ٩١٫٢٧٭ 
شهد منصور السنكري ٧٧٫٤٭ 
طيف حمود منصور محمد جنم ٨٤٫٣١٭ 
فاطمة بدر محسن صبر دويح ٧٩٫٣٣٭ 
فاطمة إبراهيم رشيد حسني ٨٥٫٥١٭ 
فاطمة فيصل محسن سلمان ٧٧٫٦٤٭ 
منى عاصم محى علي سليم ٨٠٫٨٣٭ 
مهرائيل بهاء بطرس تادرس ٧٦٫٧٭ 
نورا نايف عبدالرحمن طوغان ٧٣٫٢٩٭ 
نورالهدى عماد عساف ٩٢٫٤٨٭ 
هاجر منصور السنكرى ٩٠٫٣٦٭ 
هاجر هزاع جابر مزعر صفوق ٨٦٫٦١٭ 
هاجر يوسف أحمد قاسم ٨٦٫٥٨٭ 
هديل سالم البسيس ٧٦٫٦٧٭ 
هيا بدر دخيل سلطان ٨٤٫٤٥٭ 
هيا حسني ناصيف ٨٨٫٤٢٭ 
ياسمني ياسر احلسن ٩٢٫٢٥٭ 

اجلابرية الثانوية للبنات 

أرين إبراهيم محمد جواد ٨٧٫٧٤٭ 
أسماء وجيه فرج عبداهللا سيد أحمد ٩٩٫٨٤٭ 
أوراد محسن عبدالنبي صفر ٩٩٫٢٨٭ 
آيه أحمد عباس دشتي ٩٥٫٠٧٭ 
آيه سعود عبدالعزيز املطوع ٩٧٫١٢٭ 
آيه علي شاكر القالف ٨٧٫٢٦٭ 
أسماء هشام عبداملنعم عمار ٩٧٫٢١٭ 
االء أحمد حسن أحمد ٩٨٫١٥٭ 
االء حسام عوض املتولي عمر ٩٩٫٥٤٭ 
الزين جهاد عبداخلضر علي ٩٠٫٣١٭ 
ايالف خالد عبداهللا اجلرادي ٩٧٫٥٢٭ 
بدور محمد إبراهيم عيادة ٨١٫٨٢٭ 
جنا وليد محمد محمد سليم ٩٦٫٥٣٭ 
جود علي عدنان الكاظمي ٩٣٫٤٥٭ 
حليمة صالح حبيب اإلبراهيم ٨٥٫٣٩٭ 
حنان محمد عبداللطيف الرقم ٩٦٫٩١٭ 
حنني مفرح عبداملقصود إبراهيم ٨٩٫٦٧٭ 
حوراء عزيز علي البغلي ٩٣٫٥٦٭ 
حوراء فاضل عبدالكرمي الصفار ٩٨٫٦١٭ 

حوراء ناصر حسني البلوشي ٨٧٫١٦٭ 
خديجة محمد موسى كاكولي ٩٠٫٧٤٭ 
دانة عبداهللا محمد املسباح ٨٩٫٧٤٭ 
دانة وليد عبدالكرمي دابى ٩٦٫٣٥٭ 
دانة ياسر عبدالعزيز حماد ٩٩٫٨٤٭ 
دميه خالد عبداحملسن الصانع ٩٣٫٨٣٭ 
دينا ايهاب أحمد حمدى مازن ٩٨٫٨٥٭ 
دينا مختار عبداملقصود الدســوقي عبداملقصود ٭ 

٩٦٫٢٩
رتاج ياسر عبدالعزيز حماد ٩٤٫٩١٭ 
رزان طارق يوسف العبداهللا ٩٦٫٩٭ 
رهف خالد سليمان الشهاب ٩٧٫٣٧٭ 
روان ظافر محمد العجمي ٨٢٫٢٥٭ 
روان نزار جاسم حاجية ٨٧٫٨٤٭ 
رمياس صالح محمد التركي ٩١٫٣٣٭ 
زهراء علي ياسني ٩٥٫٦١٭ 
زهراء هاني عبدالكرمي كرميي ٨٦٫٢٭ 
زينب حسني تقى هاشم ٩١٫٨٤٭ 
زينب حسني كايد شهاب ٨٤٫١٢٭ 
زينب سلمان عبداهللا الدشتى ٩٨٫٧٥٭ 
زينب عبداهللا حسني تقي ٨٧٫٤٣٭ 
زينب محمد حمزة السلمان ٩٣٫٢٣٭ 
زينب مهدي عبدالكرمي الزلزله ٨٠٫١٤٭ 
سارة جمال عباس الشطي ٧٨٫٦٩٭ 
سارة سيد عبداهللا سيد حمزة أبواحلسن ٩٨٭ 
سارة وليد صالح الشعالن ٩٠٫١٤٭ 
سدره محمد غالب عسراوى ٩٩٫٩٢٭ 
سدن أحمد سليمان السداني ٩٥٫٢٢٭ 
سندس عبدالعزيز حسني القالف ٨٤٫٦٢٭ 
شريفة علي عبداحلميد أسطى أحمد بهبهاني ٨٥٫٨٨٭ 
شهد أحمد عايش عثمان ٩١٫٧٦٭ 
شهد حبيب محمد أيوب السيد هاشم ٨٤٫٤٧٭ 
شهد سالم محمد املهري ٧٣٫٧٣٭ 
شهد وليد خالد مكي ٩٠٫١١٭ 
شيخة بدر إبراهيم اجلعفر ٨٤٫٩٢٭ 
شيخة بسام جاسم احلويلي ٨٥٫٠٧٭ 
شيخة سليمان عبدالعزيز احلسينان ٨٩٫٦٭ 
ضحى إبراهيم حسني كاويانى ٩٩٫٧١٭ 
طاهره عبداهللا عطية الشمري ٩٧٫٨٦٭ 
فاطمة الزهراء عمران عيسى الفضلي ٨٩٫٠٣٭ 
فاطمة حسني عبداخلضر عوض ٩٥٫٠٦٭ 
فاطمة حمزة عباس الصيرفي ٨٩٫٩٧٭ 

فاطمة عبداهللا فؤاد املتروك ٨٠٫٤١٭ 
فاطمة عالء حسني املؤمن ٨٠٫٩٥٭ 
فاطمة علي عبدالكرمي العباد ٨٨٫٥٥٭ 
فجر جاسم محمد الشمري ٩٠٫٨٥٭ 
فدك جاسم محمد جواد علي السلمان ٩٧٫٨٤٭ 
فدك محمد علي بوزبر ٩٨٫٠٦٭ 
فرح أحمد عباس الفودري ٨٩٫٢٩٭ 
كوثر أيوب محمد السيد هاشم ٧٧٫٥١٭ 
جلني عبداهللا محمد احلمود ٩٩٫٠٧٭ 
لطيفة أسامة سالم اجلعفر ٨٥٫٣٥٭ 
لولوة علي جعفر األربش ٨٢٫٧٣٭ 
مرام ياسر غزالي ٩٨٫٨٢٭ 
مرمي أحمد حسن علي ٩٢٫٦٩٭ 
مرمي علي تقي هاشم ٨٨٫٠١٭ 
مرمي محمد أحمد دحمان ٩٨٫٩٧٭ 
مالك علي عبداحلسني غلوم ٨٥٫٦٦٭ 
منةاهللا ادهم عليوه املسلمى ٩٨٫٠٢٭ 
مها بسام عبدالنبي عبدالرحيم ٩٦٫٥١٭ 
مها محمد خالد مشعان البرازي ٩٤٫٧٧٭ 
نغم تامر عزت عبداهللا ٩٨٫٣٢٭ 
نوال ذياب عبدالكرمي زنكوي ٨٧٫٨٢٭ 
نورهان محمود مصطفى عبدالعال ٩٤٫٨٨٭ 
هيا أحمد علي الهندي ٩١٫١٣٭ 
ورده وائل سعيد التميمي ٨٠٫١٭ 

اجلاحظ الثانوية للبنني 

أحمد حسني عبدالرضا رضا ٨٨٫٢٣٭ 
أحمد صالح ناصر الدويلة ٨١٫٦١٭ 
أحمد منصور فدعوس املطيري ٧٧٫٢٣٭ 
الكاسر محمد خالد االسماعيل ٧٦٫١٥٭ 
باتل سعد مطلق سعود الدغيم ٨٥٫٧١٭ 
جابر أحمد جابر رومي ٩١٫٤٦٭ 
حامد منير جمعان الرشيدي ٨٥٫٦٨٭ 
راجح يحيى راجح الدوسري ٧٣٫٣٥٭ 
سالم حسن سالم العجمي ٧٩٫٣٧٭ 
سالم يحيى خويلد املطيري ٩٧٫٦١٭ 
سعود اركيان صالح املطيري ٨٨٫٣٢٭ 
سعود خالد سالم العصيمي ٨٨٫٠٧٭ 
سعود خالد نور املطيري ٨٦٫٠٩٭ 
سعود مسعد سعود املطيري ٨٢٫٧٨٭ 
سلطان الفي سعود احلريص ٨٣٫٠٤٭ 
سلطان مشعل سلطان املطيري ٨١٫٩٥٭ 

شمالن أسامة محفوظ علي بابطاط ٩٣٫٥٭ 
صالح عيد صالح البرازي ٧٦٫٩٤٭ 
صالح محمد صالح العنزي ٩١٫٨٧٭ 
عبداهللا نواف مهدي العنزي ٨٣٫٦٢٭ 
عبدالرحمن مبارك تركي الدوسري ٧٩٫٩٣٭ 
عبدالرحمن محمد سعود العنزي ٨٩٫٧٥٭ 
عبدالرحمن محمد فالح الرشيدي ٩٨٫١٨٭ 
عبدالرحمن مساعد حسن العنزي ٨١٫٦٦٭ 
عبدالعزيز حسني حمود حميدان املطيري ٨٤٫٦٨٭ 
عبدالعزيز سالم بروك العجيلي ٨٣٫٧٢٭ 
عبداهللا أسامة محمد االثرى ٨٤٫٤٢٭ 
عبداهللا طالل فهد ابومتر ٩٢٫٣٥٭ 
عبداهللا عيسى مسلم الغضوري ٨١٫٨٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا املطيري ٧٦٫٩٤٭ 
عبداهللا محمد علي العنزي ٨٣٫٧٧٭ 
عبداهللا مشعل محمد الغضوري ٧٨٫٩٤٭ 
عبداهللا هليل عبداهللا امليمونى ٩٧٫٥٭ 
عبالن نواف املطيري ٨١٫٤٧٭ 
عبيد فهد سلطان املطيري ٨٧٫٦٦٭ 
علي حسن علي جواد ٨٠٫٧٢٭ 
علي عقيل هاشم طاهر ٨٥٫٢٣٭ 
علي فيصل عبدالشهيد الهدار ٩٠٫٧٥٭ 
عمر محمد علي املويزري ٩٦٫٥٧٭ 
فهد سعد خالد املطيري ٨٧٫٠٥٭ 
فهد سعد خليفة الشمري ٧٨٫٠٥٭ 
فهد سعران مثال املطيري ٩١٫٢٩٭ 
فهد طلق عيد الرشيدي ٨٨٫٩٧٭ 
فهد عادل فهد أبومتر ٨٩٫٩٦٭ 
فواز محمد مطلق املطيري ٩٠٫١٧٭ 
فواز مرضي منور املطيري ٩٢٫٤٧٭ 
فيصل علي خليف املطيري ٩٢٫٨٧٭ 
ماجد مساعد مطلق املطيري ٨٩٫٠٧٭ 
مبارك مفرح مبارك العجمي ٩٤٫٠٢٭ 
محمد أحمد مجبل الغريبه ٨٩٫١٭ 
محمد إبراهيم محمد الدلك ٨٦٫٤٦٭ 
محمد أسامة محمد االثرى ٨٤٫٨٧٭ 
محمد حامد مطر الشمري ٨٢٫٠٣٭ 
محمد سهيل ميرزا نورالدين ٨١٫٤٣٭ 
محمد فيحان محسن البخيت ٨٢٫٩٦٭ 
مشعل فهد عتيق املطيري ٨٤٫٧٧٭ 
معاذ فالح عواد حمود ٨٣٫٥٩٭ 
ناصر ملفي رشيد الرشيدي ٧٨٫٧١٭ 
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نايف خالد مفلح فالح بن شوق ٨٨٫٧٥٭ 
نايف ماجد حويان املطيري ٨٢٫٨٧٭ 
نواف محمد مبارك الرشيدي ٨٥٫٩٨٭ 
يوسف إبراهيم فهد الديحاني ٨٣٫٥٢٭ 
يوسف خالد عموش املطيري ٩٤٫٠٣٭ 
يوسف عبداهللا صالح احلربي ٨٣٫٣٧٭ 
يوسف عتيج بشير العدواني ٧٧٫٢٢٭ 
يوسف علي حسني السعيد ٨٨٫٤١٭ 
يوسف فالح سحاب املطيري ٨٦٫٣٨٭ 

اجلزائر الثانوية للبنات 

أريام وليد سبت الكندري ٨٥٫٢٭ 
أسيل فاضل عبداهللا الفودرى ٨٣٫١٤٭ 
أمار سعد يوسف داود ٨٦٫٩٩٭ 
آمنة محمد عبدالواحد السدره ٨٣٫٠٨٭ 
اجلازي هشام سليمان الفرحان ٩٨٫٤٭ 
الريان نواف عبداهللا الطراروه ٧٩٫١١٭ 
الزين طالل سليمان الكوح ٨٢٫٩٧٭ 
الكوثر بدر ناصر أحمد ٩٠٫٣٦٭ 
الكوثر علي محمد اسد محمد ٩٥٫٥٥٭ 
الكوثر فراس ناصر الشمري ٩٣٫١٦٭ 
املها فارس بشير عصفور ٨٨٫٥٧٭ 
ايالف انور إبراهيم الربيعه ٩٤٭ 
بدرية بدر معراج حسن ٧٧٫٦٦٭ 
جود عبدالعزيز أحمد اللهو ٨٥٫٦٥٭ 
جوري أحمد محمود مال اهللا ٨٤٫٩٭ 
حصة أحمد إبراهيم الشطي ٩٤٫٧٦٭ 
حنني أحمد جمعة أحمد ٩١٫١٩٭ 
حنني صفوت عبداحلميد أحمد الطيب ٩٥٫٦٤٭ 
حور يوسف خزعل اخلالدي ٩٨٫٨٤٭ 
دانة بطي سيف البطي بوطيبان ٩١٫٤١٭ 
دانة محمد أحمد محمود ٩٨٫١٭ 
دالل علي عبداحلميد بندر ٩٢٫٤٨٭ 
دمية ماجد صالح الصالح ٨٩٫٨٣٭ 
رتاج بدر ناصر املزيد ٨٧٫٣٨٭ 
رتاج خالد صالح املهيني ٩٠٫٢٥٭ 
رتاج راشد عذبي املبارك ٨٧٫٨٦٭ 
روان سليمان ناصر املرشود ٨٤٭ 
ريان بدر سعد العنزي ٩٣٫٤٧٭ 
زينب فهد حبيب احلداد ٨٨٫١٦٭ 
سارة حمد مبارك النمش ٨٦٫٥٢٭ 
سارة خالد سليمان احلريص ٩٥٫٣٥٭ 

سعدية سعيد عوض بشير ٩٠٫١٨٭ 
سندس سالم معيجل العنزي ٨٨٫٥٩٭ 
شريفة حمد عدنان البعيجان ٨٢٫٥٧٭ 
شهد عبداهللا صالح عاطف ٩٦٫٠٥٭ 
شيخة عيسى محمد البلهان ٩٤٫٩٣٭ 
شيخة مشعل حمود الظفيري ٩٨٫١٨٭ 
طيبة فواز مسعد املسعد ٩٤٫٧٧٭ 
طيبة محمد قاسم محمد ٨٤٫٧٥٭ 
طيف محمد عبداهللا العجمي ٨٣٫٨٧٭ 
عائشة حسني أحمد السعيد ٩٦٫٠٨٭ 
عائشة عبدالعزيز عبداهللا املويزري ٨٢٫٣٤٭ 
عائشة عبداهللا أحمد الراشد احلميدي ٩٠٫٦٤٭ 
عائشة علي عبدالعزيز مراد ٨٩٫٠٤٭ 
عائشة فوزي عبدالعزيز الدويسان ٩٣٫٨١٭ 
عالية ناصر أحمد اخلليفي ٨٩٫٣٩٭ 
عبله عبدالوهاب عبدالعزيز املشاري ٩٨٫٠٣٭ 
غالية وليد خالد احلمدان ٩٦٫٣٧٭ 
غزل إبراهيم إبراهيمى ٩٨٫٣٣٭ 
غزالن عبداهللا بدر الصباح ٩٠٫٧١٭ 
فاطمة حامد عبداالمير النصار ٩٤٫١٭ 
فاطمة حسن عبداهللا الشمري ٩٥٭ 
فاطمة فوزان صالح الفوزان ٨٤٫٤٤٭ 
فاطمة محمد عبداهللا بوعباس ٩٩٫٤٧٭ 
فرح مشعل خالد الوهيب ٧٨٫٨٢٭ 
فوز عادل مطلق العنزي ٩٥٫٧٩٭ 
في ناصر صالح التنيب ٩٦٫٧٣٭ 
كوثر عبداهللا عبدي أحمد ٩٨٫١٨٭ 
جلني بشار سامي الصالح ٨٦٫٩٤٭ 
لولوة مبارك محمد األحمد ٧٦٫٢٥٭ 
لولوة محمد عجيل حشاش ٩٥٫٢٣٭ 
مرمي خالد حسن احلربي ٩٥٫٢٩٭ 
مرمي طارق جعفر عبداهللا جعفر ٧٨٫٤٢٭ 
مرمي عبداهللا جاسم الكندري ٩٨٫٤٥٭ 
مرمي محمد نايف املطيري ٨٧٫٨٣٭ 
منار عبداهللا حمد اجليران ٩٥٭ 
منال عبدالقادر محمد االهدل ٨٧٫١١٭ 
منيرة سليمان أحمد بوغيث ٩٨٫٩٢٭ 
ميمونه مبارك سالم خالدي ٩١٫٥٥٭ 
ندى مساعد علي حسن علي ٩٨٫٣١٭ 
نور خالد حمود الفرحان ٧٥٫٠٧٭ 
نور محمد يوسف احلجي ٨٩٫٦٤٭ 
نورا خالد عبداهللا الداحس ٩٧٫٣٤٭ 

ورود أحمد علي العوضي ٩٤٫٦١٭ 
وسمية فهد هاني التقي ٩٤٫٧٦٭ 
وفاء علي رؤوف حمود ٩٣٫٥٨٭ 
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أحمد حسني جمال خلف ٩٤٫٨٤٭ 
أحمد سامر عجم ٩١٫٦٢٭ 
أحمد محمد علي محمد عجاج ٩٣٫١٢٭ 
أمين أسامة دحبور ٩١٫٧٥٭ 
أحمد عبدالرحمن مرسي عبدالرحمن ٨٦٫٠١٭ 
أحمد محمد الرفاعي ٨٩٫٥٩٭ 
أحمد مصطفى أحمد معروف ٩٣٫٠٤٭ 
أحمد منذر إبراهيم ابولنب ٧٥٫٥٭ 
أسامة بالل محمد االسود ٩٤٫٨١٭ 
اسداهللا مؤيد العودات ٧٨٫٥٨٭ 
ايهم جالل داود االشقر ٩٨٫٣٧٭ 
بدر عثمان عدنان احلنبلي ٧٢٫١٧٭ 
بدر ناصر علي ابوداود ٩٠٫٤٥٭ 
براء أحمد عبدالغفار بسيوني عبدالغفار ٨٣٫٦٦٭ 
بشار فادي قاسم ٩٧٫٠٨٭ 
متيم محمد صالح الدين أحمد زيادي ٩٤٫١٧٭ 
جابر جمال جابر قدورة ٨٧٫١٦٭ 
جاسر محمد نواف سنجالوي ٩٤٫٩٤٭ 
حسني عبدالرحمن كالب شويرد ٧٥٫٤٥٭ 
حسني علي حسن منصور ٩٢٫٨١٭ 
حمزة عالءالدين محمد غريب عبدالغنى ٩٦٫٦٣٭ 
حيدر سامر خضر ٩٩٫٣٤٭ 
حيدر كمال عبدالنبي ريحانى ٩١٫٤٤٭ 
خالد جمال محمد فارس يوسف ٨٤٫٠٤٭ 
خالد خليل إبراهيم طه ٧٤٫٤٧٭ 
خليل عمران خليل مصري ٨٠٫٧٥٭ 
رامز خالد سيد مصطفى ٩٩٫٦٥٭ 
رضوان رجب رضوان عطية ٨٥٫٨٧٭ 
رواد منيف صعب ٩٢٫٤٣٭ 
ريان أحمد الهبشه ٨٤٫٦٭ 
زياد بسام خليل ٩٠٫٩٩٭ 
زياد مجدي رمضان السيد عبداهللا ٨٧٫٦٢٭ 
زياد محمد محمود علي الترجمان ٩١٫٣٥٭ 
زياد مدحت أحمد كامل ٩١٫٩٦٭ 
زياد وليد حسن صالح الدين ٨٧٫٦٨٭ 
زيد أسامة جميل رسمي محمد عبد٨٣٫٣٩٭ 
شاهني سامي خزام ٩٣٫٨٭ 

طه لقمان محمد العتيبي ٩٨٫١٥٭ 
عاطف أحمد محمد محمد عثمان ٧٨٫٤٩٭ 
عباده مهدي الطويل ٨٣٫٨٨٭ 
عباس حسن محمد ابو زيد ٩٠٫٥٨٭ 
عبدالعزيز أحمد عبداهللا ٨٥٫٦٣٭ 
عبدالعزيز حامد البرجس ٧٦٫٦١٭ 
عبداهللا أحمد فرغلى علي ٨٢٫٥٭ 
عبداهللا حسام الدين عز الدين شموط ٩٩٫٠١٭ 
عبداهللا ماهر املصرى ٨٧٫٢٥٭ 
عبدالرحمن جمال محمود الشرع ٩٧٫٤٣٭ 
عبدالرحمن جمعة كمال الشمالن ٨٩٫٤٦٭ 
عبدالرحمن زاهي محمود ياسني ٨٦٫٤٣٭ 
عبدالرحمن كمال ابواحلسن جمجوم ٨٥٫٥٢٭ 
عبدالعزيز محمد مصطفى محمد ٩٩٫٠٣٭ 
عبدالكرمي عامر شبية عبدالراضي ٧٨٫٦٣٭ 
عبداهللا حسام محمود حرزاهللا ٩٤٫٠٣٭ 
عبداهللا محمد قاسم ٨٤٫٧٥٭ 
عبداهللا محمد محى الدين حمد ٧٨٫٤٩٭ 
عبداهللا محمد هالل محمد ٨٨٫١٥٭ 
عبداهللا محمود عطية عبدالغفار ٩٧٫٠٧٭ 
عبداهللا نضال يوسف احلصري ٩٤٫٧٥٭ 
عبداهللا هشام النحاس ٩٤٫٨٭ 
عبداهللا يوسف محمود الداالتى ٩٩٫٩٭ 
عبدالوهاب عامر عبدالوهاب اجلعبه ٨٤٫٠٧٭ 
عبدالوهاب عباس اكبرشاه البلوشي ٨٦٫٣٧٭ 
عبدالوهاب علي الفرج ٧٣٫٧٨٭ 
عبدالوهاب فهمي أحمد مصطفى ٨٠٫١٤٭ 
عقيل بسام عطار ٩١٫٥٧٭ 
عالء منتصر خالد دبساوي ٨٧٫٤١٭ 
علي حسني منير بالن ٩٠٫٠٥٭ 
علي عبداللطيف حالل ٩٣٫٨٦٭ 
علي عوض عبيد عنتيت صالح ٩٤٫٧٦٭ 
علي فراس اجلاموس ٩٨٫٣١٭ 
علي محمد تيشورى ٨١٫٥٣٭ 
علي موسى محمد شبلى ٩٤٫٠٩٭ 
عمر خليل حسن حموضه ٩٧٫٣٧٭ 
عمر شفيق الدراوشه ٩١٫٣١٭ 
عمر عادل علي عبدالراضي ٨٣٫٩٤٭ 
عمر عاصم درويش عبدالنبي ٨١٫٩١٭ 
عهد عالء احلسني ٩٩٫٧٦٭ 
فائز أسامة محمد علي فائز بالل ٩٠٫٣٨٭ 
فرج سعد حمود الفرج ٩٣٫٩١٭ 

قتيبة نضال محمود متينى ٨٨٫٦٤٭ 
مجد بالل محمد أحمد ٨١٫٠٧٭ 
محمد أحمد حمدي عبدالعزيز ٧٩٫٥٨٭ 
محمد أسامة صالحى ٨١٫٠٨٭ 
محمد االسعد فاضل ٨٥٫١٩٭ 
محمد حسام الدين محمد علي وهبى ٩٩٫٣٨٭ 
محمد حسني أحمد الزين ٨٨٫٤٢٭ 
محمد حسني طاهر عبدهللا متيمي زاده ٧١٫٦٥٭ 
محمد حسني محمد عصام دك الباب ٩٤٫٠٢٭ 
محمد داوود الرفاعي ٨٢٫٨٨٭ 
محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد ٩٥٫٩٢٭ 
محمد عبداهللا كيالنى ٩٨٫١٦٭ 
محمد عبداهللا محمود قلب اللوز ٧٧٫٨٤٭ 
محمد علي قنبر ٨٤٫٤٤٭ 
محمد فائز مصطفى ٩٤٫١٦٭ 
محمد فواز اجلاموس ٨٧٫٦٩٭ 
محمد فوزي عبدالهادي فوزي تركماني ٨٠٫٦١٭ 
محمد هارون محمد بستكي ٩٩٫٧٩٭ 
محمد هشام غادر ٩٣٫٦٧٭ 
محمد هشام محمد زهران ٩٤٫٩٣٭ 
محمد وفيق حسام وفيق الفران ٧٩٫٣٢٭ 
محمد وليد رضيه ٨١٫١٭ 
محمد يوسف محمد باسم بدره ٩٠٫٣٨٭ 
محمود امين محمود ابوزعنونه ٩٦٫١٭ 
محمود ماجد بدير البسطويسى ٨٧٫٣٨٭ 
مصطفى كمال زكريا أحمد محمد ٨٣٫٨١٭ 
مهدي حسني عبدغندور ٧٥٫٦٦٭ 
ميسم أحمد املصري ٨١٫٢٩٭ 
ناصر زكريا محمد رزق ٩٥٫٩٤٭ 
نسيم ثامر فضل اهللا دويعر ٩٤٫٦٤٭ 
هادي علي شاهني ٩٦٫٠٤٭ 
وليد انور عباس حسن عباس ٩١٫٦٤٭ 
ياسر باسم سعيد فقيه ٩٨٫٢٩٭ 
يامن محمد بدر اغا ٨١٫٨٤٭ 
يوسف جودت إبراهيم رحال ٨٩٫٢١٭ 
يوسف عاصم حسن علي ٩٦٫٥٦٭ 
يوسف عبدالكرمي امني رشيد ٩٥٫٥٧٭ 
يوسف عماد محمد صدقى قمحيه ٨٦٫١٩٭ 
يوسف فرنسيس متى فرنسيس ٩٦٫٤١٭ 
يوسف مصطفى عبدالستار معروف ٩٨٫٠٥٭ 
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أروى مهنا دامي فرحان ٧٩٫٥٢٭ 
أريام فهد ثجيل متعب مشفى ٧٧٫٢٩٭ 
إسراء أحمد عبدالقادر خليل ٩٥٫٦٨٭ 
أصايل حميد محمد حسني ٧٢٫٩٨٭ 
آالء امضيان فرج دخيل ٧٧٫٠٤٭ 
أبرار عبداهللا حسن العلي ٨٥٫١٦٭ 
اريام جاسم وهيب حمد ٩٢٫١٢٭ 
اسيل عامر اجلوالن ٩٢٫٦٥٭ 
اشواق جميل عزيز غازي ٨٨٫٧٭ 
اصايل غايب محسن خريبط ٧٧٫٨٧٭ 
البتول جابر هاني علي ٧٢٫٦٤٭ 
البندري نايف حمود عبداهللا ٧٩٫٨٨٭ 
اجلورى سعود نايف عوض ٩٣٫٧٨٭ 
املاس حمود وحيد ذياب قصير ٩٢٫١٢٭ 
اليمامه ياسر محمود عقلة ٩١٫١٤٭ 
انار فايز عايد الزعال ٨٣٫٥٭ 
انوار علي فواز اإلبراهيم ٩٧٫٥٣٭ 
اوراد عيد فيصل البكور ٨٨٫٣٥٭ 
ايه عيد عطية احلسني ٨٦٫٧٣٭ 
بدور وليد حسني فرهود حسني ٨٥٫٣٭ 
بسنت رمضان نبيه عبداجلواد ٩٢٫١١٭ 
تسنيم عبدالسالم العسري ٩٦٫٢٩٭ 
جنني كامل فتحي النصر ٨٧٫٠٣٭ 
حبيبه ربيع سلمان مجلي ٩٣٫١١٭ 
حمدة محمد غدير سلطان ٧٧٫٥١٭ 
حنني أحمد عبداملنعم حسن ٩٩٫٩٧٭ 
حنني اشرف أحمد عسكريه ٩٩٫٧٦٭ 
حنني محمد نبيه سلطح ١٠٠٭ 
خديجة بدر أحمد طربوش ٩٩٫٠٦٭ 
خلود عبدالعالم عبدالفتاح عبدالعالم ٩٦٫٧٧٭ 
داليا محمد عبدالواحد عبداحلفيظ حسن ٩٩٫٠٥٭ 
دالل محمد عودا مطر حمدان ٨٢٫٠٧٭ 
ديانا محمد السعد الدين ٩٧٫٦٩٭ 
دميا سليمان ساكت سالم ٩١٫٠١٭ 
رؤى زياد العبداهللا ٩٨٫٧١٭ 
رؤى محمد ضياء أبوالرب ٩٨٫٥٭ 
رتاج هالل فرهود راشد ٧٣٫٤٣٭ 
رغد أبوبكر عيسى ٨٥٫٧٧٭ 
رغد سالم احملمد ٨٥٫٦٣٭ 
رقية فرج محمد بيومى ٧٩٫٨٩٭ 
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رنيم بهاء الزعبي ٩٥٫٢٭ 
روان طلعت محمد محمد مصطفى ٩٩٫٧٢٭ 
روان نزار احلريري ٩٨٫٤٭ 
ريان عبداهللا حسني محجوب ٧٩٫٩٨٭ 
رمي سعود شافي صغير ٨٢٫٨٣٭ 
رمي عادل جالل سالم ٩٨٫٦٧٭ 
رمي منذر أحمد السالمة ٩٨٫٠٦٭ 
رمياس عايد علي خشيش ٧٥٫٧٤٭ 
رمياس علي االسود ٧٢٫٤٢٭ 
رمياس نواف فاضل مضحي مدعث ٧٧٫٩٩٭ 
زينب صقر مطشر صغير ٨٥٫٢٧٭ 
زينب عبدالكرمي خلف دواس الظفيري ٨٥٫٣٩٭ 
زينب فرحان منصور سلطان ٩٢٫٦٥٭ 
زينب نايف ناهى الشمري ٨٦٫٣٩٭ 
سارة ذياب سرحان الظفيري ٧٦٫٩٦٭ 
سارة شمخى جبر جديع ٩٥٫٨٢٭ 
سارة طارق مطر بدر ٩٥٫٠١٭ 
سارة طايل خليف املخيزمي ٧٨٫٥٣٭ 
سجا كمال املصطفى ٧٦٫٢٭ 
سجى احلمدان ٨٨٫٨٥٭ 
سدره نادر العرعوري ٩٤٫٦٣٭ 
سمر يحيى محمد عبده ابوبكر ٩٨٫١٢٭ 
شهد خالد محمد الظاهر ٩٨٫٥٨٭ 
شهد عبداهللا عقل الرشيدي ٨٤٫٧١٭ 
شهد محمد مصطفي عبدالرحمن ٩٧٫٠١٭ 
شهد مزعل بادع نزال ٩٣٫٤٤٭ 
شهد مطر فهد الزبيدي ٩٧٫١٤٭ 
شهد منذر راضي األيوب ٨٧٫٦١٭ 
شهد وائل نبيل محمد شرين ٩٩٫٦٭ 
شوق جابر خلف ربح ٩٧٫٧٣٭ 
شيماء فواز خلف ظاهر ٩٨٫٢٤٭ 
طيف صالح محمد نفل طراد ٨٦٫٢٩٭ 
طيف فالح علي ناصر ٨٠٫٣٤٭ 
عايشة فهد محسن حامد ٩٨٫٠٩٭ 
عبير عيد عبداهللا كرمي ٨٩٫٣٥٭ 
عهد محمد موسي الشهاب ٨٥٫٩٧٭ 
عهود فنيسان صافى الظفيري ٧٧٫٣٦٭ 
غالية عواد مشكور رشيد ٨٥٫٣٧٭ 
غزالن لطيف خضير مانع ٧٣٫٤٧٭ 
غال أحمد مثنى ركاد الشمري ٨٢٫٠٢٭ 
غال حمدان حمود مروان ٨١٫٧٧٭ 
غال فهد عقيل العنزي ٩٤٫٢٭ 

غال جنا ربيع شعالن الظفيري ٩٣٫٧٩٭ 
غال نواف جمعة راضي عجيل ٩٢٫٥٧٭ 
فاطمة الزهراء جابر عودة صبيح ٩٩٫٠٢٭ 
فاطمة علي جابر نزال ٧٩٫٦٤٭ 
فاطمة سامي ريكان هادي ٧٣٫١٢٭ 
فاطمة عبداهللا رجاء عجمي ٨٥٫٣٧٭ 
فجر سلطان عامر عبود ٨٩٫٧١٭ 
فرح أحمد سالم خلف ٩١٫٥٨٭ 
فرح خالد هادي حويط ٨٩٫٧٨٭ 
فرح لطيف فالح عبدالوهاب ٨٦٫٠٥٭ 
فهده خالد خلف عبداهللا ٨٨٫٠٤٭ 
فوز فايز حجي العنزي ٧٨٫٣٣٭ 
كنوز خميس سعيد الشمري ٧٧٫٣٨٭ 
كوثر طامي كامل محمد ٧٥٫٥٩٭ 
جلني بالل محمود عبداهللا سليمان ٩٦٫٧٦٭ 
ليلى علي هادي عبيد الشريفي ٨١٫٣٦٭ 
ماريا أحمد حمد ٨٨٫٦٥٭ 
مرمي أسامة السيد حسن جعفر ٩٩٫٧٨٭ 
مرمي حسني ناصر دهام ٩٢٫٢٣٭ 
مرمي خفيف قصاب منيخر ٨٧٫٩٩٭ 
مرمي سالم ندا نزال ٩٧٫٩٦٭ 
مرمي شهاب راشد فرحان ٨٢٫٧٭ 
مالك صالح عودة محجوب ٧٢٫٢٨٭ 
منار علي مروي ناصر ٨٧٫٤٨٭ 
منةاهللا وليد نبيل محمد السباعي ٩٨٫٢١٭ 
منه أحمد حلمي محمد مرسى ٩٩٫٩٢٭ 
منه عادل محمود محمد الصاوى ٩٩٫٦٨٭ 
منيرة حسن علي عقيلى ٩٠٫٥٭ 
نور جمال حلمي أحمد ملحم ٧٩٫٣٤٭ 
نور صالح عواد فرحان ٩٠٫٣٧٭ 
نور محمد سمير الطيب مغربي ٩٩٫٧١٭ 
نور نزال مشرف حمد ٧٥٫٥٨٭ 
نورة حمود مالك حمود ٩٣٫٤٢٭ 
نورين تامر محمد القط ٩٨٫١١٭ 
هاجر سلطان كاظم سلمان ٧٩٫٨٭ 
هاجر طحان أحمد عبداهللا ٨١٫٩١٭ 
هاجر عيد مسير وكر حسني الفضلي ٧٥٫٦٢٭ 
هاجر فراج عبدالرحمن هزاع ٧١٫٨٢٭ 
هداية خالد عبدالرحمن عبدالقادر ٨٥٫٥٦٭ 
هديل سامي أحمد النعامي ٩٦٫٤٤٭ 
هناء جاسم أحمد عبداهللا ٨٠٫٨١٭ 
هنادي مصلح الوكاع ٩٧٫٠٦٭ 

هند باسم أحمد عفات ٨٠٫٥٩٭ 
هيا خالد عذاب فهد ٩٣٫٣١٭ 
وضحة جابر براك الظفيري ٩٤٫٩٥٭ 
ميني سامي مختار أحمد عبدالرحمن ٩٤٫٢٦٭ 

اجلهراء االهلية الثانوية للبنني 

أحمد راشد عجيل ناصر ٨٨٫٣٢٭ 
أحمد علي صياح عبيد ٩٣٫٢٣٭ 
أحمد منصور حسني عبيد ٩٤٫٠٩٭ 
أحمد خالد احملمد ٨٥٫٥٧٭ 
أحمد فيصل دهام احملمد ٨٧٫٦١٭ 
انور اكرم امين البنا ٨٩٫٩٣٭ 
بندر صالح كرمي جنم ٨٢٫٤٤٭ 
حسان محمد حسان الباكير ٨٣٫٥١٭ 
حمد ناصر مطشر سهر غاطي ٧٨٫٨٤٭ 
خالد اسعد ساير احملمد ٩٦٫٣٦٭ 
خالد جمال فحمان ضاحي ٨٦٫١٤٭ 
خليل علي احلمدان ٨٢٫٢٣٭ 
صقر لزام صباح سليمان ٨٦٫٤٢٭ 
ضاري فهد حمود حمادة ٨٩٫٠٨٭ 
ضاري مساعد عذاب رويعى ٩٥٫٢٩٭ 
طالل سالم عبداهللا العنزي ٧٨٫٩٦٭ 
عبدالرحمن فهد حاوي موحان الظفيري ٧٧٫٩١٭ 
عبدالرحمن خيري سالمة عثمان ٩٨٫٦٤٭ 
عبدالرحمن فياض إبراهيم ٨٤٫١٢٭ 
عبدالسالم كرمي مطوس العنزي ٨٠٫٠١٭ 
عبدالعزيز خالد عبداهللا حسني ٩٦٫٢٧٭ 
عبدالعزيز علي حمد جابر غنام ٧٥٫١٩٭ 
عبداهللا إبراهيم إبراهيم محمد ٩٦٫٨١٭ 
عبداهللا تارغى ٨٨٫١١٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا متيمي علي ٩٩٫٩٢٭ 
عبداهللا خلف سراب ثجيل ٧٨٫٤٨٭ 
عبداهللا خلف عباس ناصر ٩١٫٥٧٭ 
عبداهللا فيصل طاهر املشعان ٧٨٫٩٭ 
عبداهللا محمد صبر عواد ٧٤٫٦١٭ 
عبداهللا محمد عقيل ٩١٫٣٨٭ 
عبدالوهاب خليل مزهر حمدان ٧٧٫٦٨٭ 
عبيد عمر محمد الصالح ٧٩٫١٣٭ 
عصام الدين محمد ناجي شحاته إبراهيم ٩٩٫١٥٭ 
علي خلف ثجيل محمد ٨١٫٢٤٭ 
علي عيسى مسير وكر حسني ٧٢٫٧٭ 
علي لطيف فياض جابر ٩٦٫٨١٭ 

علي محمد حمود عويد ٩٤٫٠٥٭ 
علي محمود اخللف ٨٥٫٩٨٭ 
عمر عاطف السيد مصطفى ٩٦٫٤٥٭ 
عمر محمد قطيش ٩٥٫٩٦٭ 
عمرو إبراهيم صابر رضوان ٩٥٫٤٭ 
فراس عبدالباسط كامل محمد نصار ٩٠٫٨٧٭ 
فيصل طليحان فيصل مرداس صقر ٨٦٫٦٥٭ 
قاسم محمد احلريري ٨٧٫٤٢٭ 
الفي خلف حسني راشد حسني ٧٨٫١٤٭ 
محسن قاسم خلف دهش ٨٨٫٨٩٭ 
محمد أحمد فالح الرفاعي ٩٤٫٨٩٭ 
محمد حبس عبار احملمد ٨٤٫٠٤٭ 
محمد فايز ساير خلف فزع ٩١٫٩٣٭ 
محمد الفي سكر مطلق ٨٤٫٦٥٭ 
محمد محمود يوسف محمد عوض حجاج ٩٦٫٣٩٭ 
محمد نورالدين أحمد محمد سعد الدين املصري ٭ 

٨٨٫٣٣
مشاري بدر ضاحي مرزوق ٩٥٫٨٭ 
مشعل طالل اجلضعان ٨٢٫١٧٭ 
مهند محمد مصطفى محمد ٩٧٫٦٧٭ 
موسى حمد مفرج ٩١٫٩٤٭ 
موسى محى الدين قطاش ٨٥٫٥١٭ 
يحيى عزت اهللا أحمد ٨٢٫٧٦٭ 
يوسف حسن عبدالعزيز ٩١٭ 
يوسف وليد محمد عبدالعال ٩٤٫٤٦٭ 

اجلهراء الثانوية للبنات 

أبرار مشعل نايف الشمري ٨٠٫٧٣٭ 
أروى ناصر شاهر اجلنفاوي ٧٩٫٠٦٭ 
أريام علي عواد احلريجي ٨٤٫٩٤٭ 
أريج أمين محمد غريب ٩٩٫٩٤٭ 
أسماء هزاع ماجد املطيري ٨١٫٤٧٭ 
أسيل سالمة هادي العنزي ٨٦٫٦٥٭ 
أصايل أحمد سلمان السليماني ٩٦٫٧٨٭ 
أطياف سمير خلف صنهات ٩٨٫٦٩٭ 
آمنة مصلح رضوان الشمري ٩١٫٩٭ 
أميرة رايف دهاش الرويعى ٨٩٫٨١٭ 
أناف نواف مطر الشمري ٩٦٫٣٭ 
أوراد زايد رحيل العنزي ٩٣٫٣٭ 
أوراد عادل بعيجان املاجدي ٨٠٫٩٤٭ 
أوراد عبداهللا مشعل العنزي ٩٢٫٢٦٭ 
أوراد هيثم والى الشمري ٩١٫٠٧٭ 

آيه ضيف اهللا محمد القحص ٨٨٫٢٧٭ 
اريام عادل عجيل الظفيري ٨٣٫١٤٭ 
أسماء حسن عبدى شيخ ادم ٨٩٫١٥٭ 
االء محمد عبده عيد ٩١٫٧٥٭ 
البندري أحمد بدير املاجدي ٧٩٫٩٭ 
البندري ناصر جابر الوردان ٨٢٫٥٢٭ 
البندري وليد سالم املطيري ٧٤٫٢٧٭ 
اجلازي سالم مبارك احلجرف ٨٤٫٣٥٭ 
اجلازي غازي ذياب الشمري ٧٩٫١٦٭ 
اجلوري عبداهللا نهار املتلقم ٩٦٫٥٧٭ 
اجلورى منصور دميثير العنزي ٩٨٫١٦٭ 
الرمي مبارك محمد العجمي ٨٥٫٠٨٭ 
الزين خزام ناصر القصير ٩٦٫٧١٭ 
آمنة محمد مطلق الرحيلى ٧٢٫٨١٭ 
أميرة فرج طميش الظفيري ٧٧٫١٧٭ 
ايالف خالد عواد اخلالدي ٩٨٫٣٦٭ 
ايالن ماجد البيد العنزي ٩٦٫٢١٭ 
إميان خالد عطااهللا السليماني ٩٠٫٠٨٭ 
بدرية أحمد دخيل السعيدي ٩١٫٦٨٭ 
بسمله عمرو محمد عباس ٩٧٫٢٩٭ 
بشاير محمد سعد العنزي ٨٤٫١٥٭ 
بلقيس خلف محسن احلربي ٩٤٫٩٨٭ 
تسنيم ايهاب حسن عثمان ٩٩٫٦٤٭ 
جمانة فواز عجيل الشمري ٨٤٫٧٦٭ 
جميلة حمد فهد العجمي ٨٨٫٨٥٭ 
جنى محمد عبدالرحمن محمد عساف ٩٨٫٨٧٭ 
جواهر عيسى عبداهللا الشمري ٩٧٫٢٧٭ 
جود عبداللطيف نزال السعيدي ٩٦٫٤٭ 
جورى مساعد عبداهللا احلربي ٧٧٫١٤٭ 
جوزه نايف ماجد املطيري ٨٩٫٢١٭ 
حصة عايض سند املطيري ٩٨٫٩٣٭ 
حصة ناصر عبداهللا املطيري ٨٢٫٠٩٭ 
حنني مبارك ردن الفرتاج ٩٢٫٧٭ 
خلود مبارك عواد اخلالدي ٨٦٫٨٨٭ 
دارين خالد عبداهللا العنزي ٩٣٫١٣٭ 
دانة بدر محمد القحص ٩٦٫٩٥٭ 
دانة حمدان محمد الرويعى ٩٤٫١٤٭ 
دانة عبداهللا عبدى آدم ٩٦٫٩٢٭ 
دانة محمد عنيزان الرشيدي ٩٦٫٥٨٭ 
درر عواد محمد الظفيري ٨٨٫٥١٭ 
دميا عايد درهم السعيدي ٩١٫١٥٭ 
رتاج محمد جوده محمد يوسف ٩٤٫٦٥٭ 

رتاج محمد نزال الشمري ٨٣٫٢٥٭ 
رحب سالم عويد العنزي ٩٦٫٨٨٭ 
رغد سعود مروح العنزي ٩٦٫٤٢٭ 
رفعة وحش سالم العجمي ٩٧٫٥٢٭ 
رنا عاطف قرنى أحمد ٩٩٫٥٥٭ 
رند طالل مطلق الرميح ٨٥٫٠٨٭ 
روان بدر ناصر املطيري ٩٧٫٠١٭ 
روان الفي سلطان القوميانى ٨٤٫٣١٭ 
روان ماطر بدير املاجدي ٩٠٫٠٩٭ 
روان هيف عليان احلربي ٨٨٫٢٧٭ 
رويا محمد سيدو ٩٨٫٨٤٭ 
ريف فهيد محمد العجمي ٨٩٫٨٦٭ 
رمي خالد صالح املطيري ٩٢٫٥٨٭ 
رمي خيرت أحمد عبداملجيد ٨٩٫٥٭ 
رمي سعود محمد العنزي ٨٣٫٤٤٭ 
رمي عبداهللا فهد احلسيني ٨٨٫٩٭ 
رمي فالح عيد العنزي ٧٨٫٥٧٭ 
رمي فهيد فهد العجمي ٩٥٫٤٭ 
رمياس حسن سعد احلجرف ٩٧٫٨٢٭ 
زمزم أحمد دخني الصليلي ٩٦٫٥٨٭ 
زينب علي حسني فيحان ٨٣٫٢١٭ 
سارة سليمان شنيف حمد ٩٦٫٥٧٭ 
سارة عبداهللا مناحي القحطاني ٩٣٫٢٥٭ 
سارة ماجد مجيد الصيرفي ٩٧٫٩٩٭ 
سارة محمد فرحان الظفيري ٨٧٫٧٭ 
سارة محمد مبخوت العجمي ٩٤٫٧٦٭ 
سارة مساعد سعود الوليد ٧٢٫٥٤٭ 
سارة مساعد عويد العنزي ٨٦٫٠٣٭ 
سارة مساعد مرداس السعيدي ٨٣٫٨٨٭ 
سارة مشعل فرحان العنزي ٩٤٫٤٩٭ 
سارة ناصر خلف الشمري ٩٧٫٥٭ 
سجى سعود عبدالعزيز الساير ٩٠٫١٧٭ 
سماء تامر مسعد عبداهللا ٩٨٫٠٨٭ 
شادن علي فاضل العنزي ٨٨٫٦٨٭ 
شريفة عودة كرمي الظفيري ٩٤٫٩١٭ 
شعاع مهنا عناد اخلالدي ٨٠٫٠٤٭ 
شمايل عواد عبيد خلف ٩٦٫٤٦٭ 
شهد محسن محمد برجس محمد ٩١٫٣١٭ 
شيخة خالد محمد احلليل ٨٩٭ 
شيخة سليمان دهام الشمري ٩٦٫٨٭ 
شيخة فرج محمد العجمي ٨٩٫٢٤٭ 
شيخة فيصل صالح الهده ٨٤٫٠٣٭ 
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شيخة مبارك ردن املطيري ٩٢٫٩٩٭ 
صبا سامح أحمد موجه ٩٩٫٣٣٭ 
ضحى نواف عبداهللا الغامن ٩٩٫٤٤٭ 
طيف عبدالعزيز محمد العصيمي العتيبي ٨٢٫٠٩٭ 
طيف عودة شريدة الظفيري ٩٧٫٩٢٭ 
عائشة جزاع فهد القحص ٩٤٫٥٣٭ 
عائشة ضاري عراك الظفيري ٨٧٫٥٤٭ 
عائشة فريح سعود احلربي ٩٩٫٧١٭ 
عائشة محمد حماد احلسيني ٩٤٫١٢٭ 
عائشة مناحي محمد الشمالي ٨٨٫٠١٭ 
علياء سامي إبراهيم ذ اخلبيرى ٩٩٫٧٩٭ 
عنود اشرف رضوان رضوان سليمان ٩٩٫٠٣٭ 
غالية مزهر عاصي الشمري ٩٤٫٤٧٭ 
غزالن يوسف ظاهر العنزي ٨٠٫٣٦٭ 
غال أحمد نوري السعيدي ٨١٫٧٩٭ 
غال بدر تركي املطيري ٨١٫٧٦٭ 
غال سعد ثواب املطوطح ٩١٫٤٧٭ 
غال يوسف فريح اخليوطي ٨٢٫٩٣٭ 
فاطمة حسن بدر احلجرف ٧٩٫٥٢٭ 
فاطمة دهام فرحان الشمري ٨٦٫٧٧٭ 
فاطمة عبداهللا عيادة العنزي ٨٥٫٨٣٭ 
فاطمة محمد فالح احلجرف ٨٧٫٤٢٭ 
فاطمة نواف ناهى الشمري ٩٥٫٦٩٭ 
فجر خالد سعود املطيري ٧٩٫٦١٭ 
فجر فواز مشهور العنزي ٨٨٫٨٭ 
فرح الفي شالل احلربي ٩٣٫٩٭ 
فرح مطلق حمود الشمري ٨١٫٢٥٭ 
فطامي أحمد علي املطيري ٨٦٫٨١٭ 
فوز زياد مبارك املاجدي ٧٩٫٤٥٭ 
كنانه مناف خالد اخليرات ٩٨٫٥٧٭ 
لطيفة طالل عثمان بن عون ٧٨٫٢٢٭ 
لطيفة مساعد حمد ثابت احلبشي ٨٨٫٩٩٭ 
لوجني يسري محمود محمد محمد معتوق ٩٥٫٧٣٭ 
لولوة بدر عوض العنزي ٩٧٫٢٢٭ 
لولوة سليمان مناور السعيد ٩٣٫٣٦٭ 
لولوة عالي هزاع املطيري ٩٤٫٩٩٭ 
لولوة عبداهللا صياح احلربي ٨٦٫٣٢٭ 
لولوة محمد حمد احلبشي ٨٤٫١٭ 
ليان سعد مطلق املطيري ٩٣٫٢٦٭ 
ماريه عبداهللا حمود الرويعى ٦٨٫٦٥٭ 
مرام محمد أبو العزامي مهدي احلصان ٩٩٫١٭ 
مرزوقه العيدي ظاهر احلسيني ٨٦٫١٩٭ 
مرمي خالد محارب الشمري ٨٩٫٨١٭ 
مرمي طالل عبدالكرمي الشمري ٩٥٫٩٧٭ 
مرمي فواز سالم احلصينان ٩٦٫٢٦٭ 
مرمي ماجد هذال املطيري ٨٩٫٩٣٭ 
مرمي محمد ضيف اهللا العنزي ٩٤٫٣٢٭ 
مرمي مشعل مطلق ثويني الشمري ٩٧٫٩٦٭ 
مضاوي محمد عوض العنزي ٩٧٫٤٨٭ 
مضاوي مضحى سعود اخلالدي ٩٣٫٠١٭ 
مالك مبارك ندى خلف الشمري ٨٨٫٧٧٭ 
منار عبداهللا فهد احلسيني ٩٢٫٢٣٭ 
منال خليف دعاله عواله ٩٩٫١١٭ 
منى محسن علي السعيدي ٩٠٫٣٭ 
منيرة بدر عبداهللا البرازي ٩٢٫٣٣٭ 
منيرة فالح برجس العيد ٨٠٫٣٣٭ 
مها حمد عطية الشمري ٨٥٫٣٦٭ 
مها فهد مريف الرويعى ٨٤٫٣٢٭ 
ميرنا عبداهللا عبدالعاطى محمود محمد ٩٩٫٤٨٭ 
جنال منصور عوض العنزي ٩٥٫٣٨٭ 
جنالء عبداملانع ماجد العجمي ٩٧٫٨٧٭ 
نوال جمال طويرش احلريجي ٧٧٫٧٢٭ 
نورا فيصل رزاق الشمري ٩١٫٠١٭ 
نورة بدر عبداهللا احلبشى ٩٧٫٦٥٭ 
نورة حمد عطا اهللا العنزي ٨٩٫٦٩٭ 
نورة حمود فهد العنزي ٩٥٫٩٣٭ 
نورة قيصر غازي الزامل ٩٥٫٧٤٭ 
نورة محمد فالح العجمي ٩٥٫٨٢٭ 
نورة مساعد جزاع فهيد ٨٣٫٢٭ 
نورة منصور محسن الشمري ٨٧٫٧٦٭ 
نوف ماجد مطلق العنزي ٩٧٫٣٦٭ 
نوف محمد سطم الشمري ٨٨٫٦٧٭ 
نوف نواف جديد العنزي ٩٤٫٧٤٭ 
هاجر أحمد حامد اغا ٩٨٫٧٭ 
هاجر باسم مشوح علي ٧٧٫١٧٭ 
هاجر فاضل وهيب اخلالدي ٩٦٫٤٤٭ 
هاجر نايف حمود الرويعى ٨٤٫٩٥٭ 
هاجر نايف صالح احلريجي ٨٣٫٥٣٭ 
هدايه عارف رهيمان العنزي ٩٧٫٤٢٭ 
هديل عبدالعزيز سعود عطية ٩٤٫٠٩٭ 
هال أحمد رجاء الشمري ٧٨٫٣١٭ 
هالله سعد فالح السليماني ٧٥٫٨٤٭ 
هنا ابواملكارم أحمد اسماعيل ٨٩٫٥٭ 
هناء يوسف عبداهللا محمد ٨٢٫٢٦٭ 
هيا عامر سالم مذخر ٩٥٫٩٩٭ 
هيا فواز عثمان بن عون ٨٧٫٧١٭ 
هيا محمد سعد الشمري ٩١٫٩٩٭ 
هيا محمد سعود جريد ٨٥٫٨١٭ 
هيام سلطان دميثير العنزي ٩٧٫٨٣٭ 
وصف أحمد محيل الصالل ٩١٫٧٭ 
وضحة عبداهللا عبدالعزيز الساير ٩٦٫٥١٭ 
وهايب سعود عبدالعزيز الكدموس ٩٣٫٦٤٭ 
يارا ياسر موسى االسود ٩٧٫١٭ 
مينى جمال عبدالصمد نعيم ٩٣٫٩٩٭ 
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أبرار خليل إبراهيم خليل ٨٧٫٥٭ 
أسيل يحيى االسمر ٨٨٫٦٭ 
أفنان إبراهيم كامل محمد عبدالرحيم ٩٩٫٨٭ 
آالء سليم مروح صباح ٩٧٫٨٢٭ 
آالء ظهير عبداهللا حمدان ٩٧٫٥٦٭ 
آالء محمد عثمان محمد محمود ٩٤٫٠٣٭ 
آالء نايف منر محمد ٩٨٫٩٭ 
آمال عماد كامل عمران ٩٧٫٤٦٭ 
أمنيه اشرف عبداحلكم عفيفي ٩٩٫٦٥٭ 
أوراد محمد عبدالرحمن غامن ٩٥٫٩٧٭ 
آيه محمد أحمد عبداملقصود ٧٦٫٤٨٭ 
آيه محمود فتحي مهران ٩٥٫٣٧٭ 
أيه نصر القادرى ٩٤٫٣٤٭ 
أبرار امين مسعد عبداحلليم ٨٧٫٣٢٭ 
اريج رمضان محمدعبدالعزيز ابو أحمد ٧٨٫٧١٭ 
إسراء حسني محمد حاطوم ٩٠٫٤٭ 
االء أحمد محمدالسعيد الدسوقي ٩٩٫٣٧٭ 
االء عمرو محمد غامن عمر ٨٣٫٨٣٭ 
املار محمدالوليد البرم ٩٢٫٣١٭ 
امل أحمد جودت صالح ٩٨٫٩٤٭ 
أميرة شماع ٩٧٫٩٩٭ 
أميرة مازن طاطرلى ٨١٫٢٢٭ 
اناس حسن املفعالني ٩٤٫٢٦٭ 

ايالف عبدالكرمي اللباد ٧٩٫٤٨٭ 
إميان محمد عبدالنبي محمد يوسف الديب ٩٧٫٢٧٭ 
ايه سعيد عبداهللا فياض ٩٤٫٩٦٭ 
بتول أسامة وصفي عوض ٩٨٫٤٢٭ 
بتول بسام جعفر برجى ٩٤٫٩٩٭ 
بتول حسان علي ٩٣٫٣٦٭ 
بدور رويشد ٩٠٫٩٢٭ 
تسنيم امجد محمد رطروط ٩٧٫٠٥٭ 
جسيكا عمر الناطور ٨٩٫٠٥٭ 
جمان ماهر سالم سلمان ٩٠٫٢٦٭ 
جنا عبداملعبود حسني محمد رفعت ٩٨٫٧٧٭ 
جنان عبداهللا محمد سليمان ٨٧٫٥٢٭ 
جنان عماد إبراهيم عساف ٩٥٫١٥٭ 
جنان يوسف علي حسني ٩٤٫٦٦٭ 
جنى حسام احلسن ٧٦٫٩٦٭ 
جنى مصطفى ابو الغيط عبدالصبور ٩٧٫٦٤٭ 
جود نادر محمد بالل ٨٤٫١٧٭ 
جودي عماد الدين العلبي ٨١٫٩٥٭ 
جوري ايهاب علي نصيف ٩٥٫٨٨٭ 
حبيبه مصطفى سامي خليل ٩٩٫٩٢٭ 
حال امجد عطية موسى ابو زاهر ٩٦٫٤٧٭ 
حال عوض خلف سليم ٩٠٫٤٤٭ 
حنان علي العبد٧٩٫٥٢٭ 
حنان محمد علي ٨٩٫٠٨٭ 
حنني تيسير مخيبر قطف ٨٨٫٢٭ 
حنني جابر محمود جابر ابوجنديه ٩٩٫٨٭ 
حنني عزت حمدي محمد عبدالرحيم ٩٨٫٤٣٭ 
حنني فاكر القصير ٩٨٫٦٤٭ 
حوراء جهاد حراجلي ٩٩٫٦٨٭ 
حوراء داود ارزونى ٩٨٫٩٨٭ 
حوراء علي جابر الشمري ٨٩٫٣٩٭ 
خديجة وليد يحيى محمد ٩٥٫٠٣٭ 
خلود سعيد محمد عبدالشافي علي ٩٤٫٤٭ 
داليا مجدي عبدالفتاح أحمد ٩٩٫٠٦٭ 
دانا حسام حسني ابوشنب ٩٥٫٧٭ 
دانا محمد حسن عواد ٩٥٫٩١٭ 
دانة أحمد محمد الددا ٩٧٫٧١٭ 
دانة منصور ياسر ابولقمه ٨٧٫٢٩٭ 
دعاء أحمد سعود عطية ٩٥٫٠٩٭ 
دعاء نوصير ٨٩٫٦٦٭ 
دياال مصطفى حمود الصمصام ٩٥٫٨٤٭ 
ديانا غسان خليل كرمي ٩٧٫٠٥٭ 
دمية برنس فايز غملوش ٨٤٫٢٩٭ 
دميه محمد القضماني ٩٥٫٣٥٭ 
راما امجد رامى الصابونى ٩٤٫٧٩٭ 
راما نبيل حاج محمد عابدين ٧٧٫٤١٭ 
رانا حسن محمد عبدالعاطى ٩٩٫٥٤٭ 
ربى نبيل محمد عبدالعظيم حسن ٩٩٫٨٨٭ 
رتاج عمر محمد ابو عيدة ٨٩٫٧١٭ 
رتاج يوسف محمود عبدالعزيز ٨٤٫٧٩٭ 
رحمة عبدالفتاح عزت محمد عبدالفتاح ٩٩٫٣٥٭ 
رشا عبدو خليل ٩٧٫٠٧٭ 
رغد زياد محمود الدرعاوى ٩٣٫٧٩٭ 
رغد علي مصطفى متيم ٩٩٫١٢٭ 
رغد نصار القادرى ٨٤٫٣٭ 
رقية علي األحمد العبداحلميد ٨٩٫٦٥٭ 
رقية كمال فؤاد حسني أحمد ٩٩٫٧٭ 
رقية محمد اخللف ٩٨٫٠٢٭ 
رنا عزت علي عفيفي علي ٨٣٫٤٧٭ 
رنا علي السيد اسماعيل ١٠٠٭ 
رند حازم داهش حمدان ٨٣٫١٦٭ 
رند محمد علي سعود ٩٦٫٣١٭ 
رنيم بسام الهندي ٩٧٫٣٨٭ 
رنيم مامون السويدان ٩٥٫٣٣٭ 
رنيم محمود رياض محمد فائز شقللى ٨٦٫٤٤٭ 
رهف محمد امام محمد عامر ٩٧٫٥٧٭ 
روابي جهاد محمد عبداهللا اليعقوب ٩٨٫١٣٭ 
روان صادق ٨٤٫٧٣٭ 
روان محمد أحمد ابو الهدى ٩٨٫٧٭ 
روان نادر اسماعيل خشان ٩٨٫٦٦٭ 
روز عيسى فوزي النصر ٩٢٫٧١٭ 
روضه محمود أحمد ابو الهدى سالم ٩١٫٠٩٭ 
رويدا طارق املعروف ٨٦٫١٥٭ 
رويدا هاني محمد البحطيطى ٩٠٫٩٥٭ 
ريتاج أحمد أحمد نوار ٩٨٫٠٤٭ 
رمياس محمد محمود الغول ٧٨٫٢٭ 
ريهام إبراهيم حامد موافي ٩٣٫٧٨٭ 
ريهام سعيد مصطفى بيومي ٩٤٫٣٭ 
زمزم سمير خليل ٨٧٫١٦٭ 
زهراء محمد أحمد حمود ٩٨٫٤٢٭ 
زينب إبراهيم حسني ملع ٩٧٫٧٤٭ 
زينب صالح إبراهيم عبود ٩٦٫١٦٭ 
زينب عطية علي ٨٩٫٥١٭ 
زينب محمد بشير احلالنى ٩٩٫١٧٭ 
سارة رياض علي علي ٩٢٫٥٩٭ 
سارة سعد حمدى عبداملتجلى ركب ٩٤٫٦٦٭ 
سارة فاكر القصير ٩٢٫٤٣٭ 
سارة محمد زغاط ٩٨٫٤١٭ 
سارة محمد سعيد حسني ٩٥٫٧٥٭ 
سارة محمود أحمد ابو عيدة ٩٥٫١١٭ 
سارة نبيل محمود أبو عبيد ٩٦٫٥٥٭ 
سارة نبيل موسى عيسى ٩٦٫٩٦٭ 
سارة وليد أحمد حميد ٩٥٫٥٢٭ 
سالي حسام نصار ٩٩٫٣٧٭ 
سالي علي حاطوم ٩٧٫٧٭ 
سبرينا خيرالدين غصن ٩٩٫٧٥٭ 
سجا يوسف إبراهيم دوله ٧٧٫٨٭ 
سعاد عامر أحمد مشموشي ٨٣٫٤٨٭ 
سالم نبيل زنبوعه ٩٩٫٦٭ 
سلوى عدنان نبيه قواف ٩٩٫٥٩٭ 
سما وليد كمال خميس ٩٥٫٠٣٭ 
سندس نصر القادرى ٩٤٫٣٭ 
سهام ماهر أحمد احلارون ٨٩٫٩٦٭ 
سهيلة امين عبدالعظيم الشعار ٩٦٫٤٩٭ 
سهيلة مصطفى محمد أحمد ٩٤٫٩٤٭ 
سيرين عامر عبدالكرمي حلو ٩٨٫٣٣٭ 
سيلفيا أسامة يوسف غطاس ٩٧٫٢٭ 
شروق انور عبدالفتاح عودة ٩٩٫٧٭ 
شهد سعد الدين نور الدين عثمان ٩٨٫٥١٭ 
شهد صادق محمود صادق االلفى ٨٢٫٣٭ 
شهد صالح الدريس ٧٨٫٦٧٭ 
شهد عايد علي أحمد ٩٨٫٥٤٭ 
شهد علي ضيف اهللا شريف ٨٩٫٣٭ 
شهد عماد محمود العتر ٨٦٫٦٨٭ 
شهد فاروق حسن غلبان ٨١٫١١٭ 
شهد محمد إبراهيم دوله ٩٠٫٥١٭ 
شهد هاني ماهر عبدالعزيز ٩٩٫١٨٭ 
شهد هاني منذر القيشاوى ٧٤٫٦٩٭ 
شهد وليد جمال خاطر رشوان ٩٦٫٠٩٭ 

شوق اسامة سامي الرياحي ٩٠٫٩٤٭ 
صفا عيسى جميل حسني ٨٨٫٣١٭ 
ضحى أحمد دحام الناصر ٨٩٫٢٢٭ 
ضحى أحمد عبدالرحيم بكير ٩١٫٤٣٭ 
عائشة عبداجلبار أحمد اجلوهري ٩٣٫٥٣٭ 
عال السيد أحمد محمد عمرو ٩٩٫٤٦٭ 
عال حسني علي اللطيف ٩٧٫٢٦٭ 
عنان محمد عبدالفتاح ماضي ٩٦٫٣٣٭ 
غالية عيسى ٩٣٫٧٩٭ 
غصون رشيد محمد األديب ٩٥٫٦٥٭ 
فاطمة حسن حسن نصار سليمان ٩٢٫٣٦٭ 
فاطمة حسن سليم حسن هندم ٨٦٫٣٢٭ 
فاطمة زياد سميح النشواتى ٩٦٫٢٥٭ 
فاطمة عادل حسني البندر ٨٤٫٥٦٭ 
فاطمة عماد اسماعيل مرقه ٨٢٫٤٧٭ 
فاطمة هاني ربح مانع ٨٢٫٧٥٭ 
فجر أحمد دحام الناصر ٨٧٫٣١٭ 
فجر سالم لطس احلمري ٩٩٫٢٭ 
فجر مشعل علي ٩٩٫٠٧٭ 
فرح أمين رضوان موسى حسني ٨٥٫٩١٭ 
فرح حسن يوسف حسن عايش ٧٩٫٩٣٭ 
فرح عاصم محمود عبدالسالم الشامي ٩٥٫٠٣٭ 
فرح هيثم محمد إبراهيم ٨٦٫٢٭ 
قمر طارق زياد حزين ٩٦٫٧٥٭ 
كيرمينا مجدى اسحق يني ٨٩٫٥٦٭ 
لبنه ماهر عبداللطيف فرحات ٩٢٫٢٩٭ 
لطيفة جاسم خلف احليزان ٩٥٫٨٧٭ 
ملى املطرى ٩١٫٣٤٭ 
مليس محمود عزت محمود عطا مجاهد ٩٤٫٧٨٭ 
ليال تيسير حسني مصرى ٩٦٫٤٦٭ 
ليان عبداحلكيم إبراهيم ابوشنب ٩٩٫٤٨٭ 
ليان عماد حسن اسحق ٩٨٫٥٧٭ 
ليلى زكريا روحي الشيخ ياسني ٩٩٫٢٨٭ 
ليلى مالك سليم عريقات ٩٩٫٦٩٭ 
ليلى محمد إبراهيم محمد مصطفى أغا ٩٨٫٠٧٭ 
لني تيسير سمكه ٧٩٫٢٦٭ 
مادونا ميالد عطا رزق ٩٩٫٤٤٭ 
مارليز ادوارد عزيز ناشد ٩٩٫٣٢٭ 
ماريا وسام محمود حريري ٩٨٫٤٭ 
ماريا وسيم محمد علوان ٨٣٫٨٨٭ 
ماسة امين الطويل ٩٠٫٩٢٭ 
مايا رفيق غزاوي ٨٠٭ 
مايا عمرو أحمد شحاته رمضان ٩٤٫٢١٭ 
مرام حسون السده ٨٣٫٣٤٭ 
مرام عادل عبداهللا غزال ٩٤٫٨٩٭ 
مرفت نصر حلمي حليم ٨٨٫٦١٭ 
مروه حسني سميح غملوش ٩١٫٨٨٭ 
مرمي أحمد عبداحلميد شلش ٩٩٭ 
مرمي اسالم زكريا عبدالعزيز محمد ٩٩٫٨٥٭ 
مرمي خالد رجب محمد سويفى ٩١٫٣٦٭ 
مرمي عماد سرور مالح ٨٥٫٢٨٭ 
مرمي فتحي لبيب مقار غبريال ٩٥٫٦٢٭ 
مرمي فهد فرحان ناصر ٩٨٫٦٭ 
مرمي كمال الدين عبداملنعم إبراهيم ٩٩٫٠٢٭ 
مرمي محمد امام خليل ٨٨٫٤٭ 
مرمي محمد صالح حسني عبداحلميد ٩٩٫٠٦٭ 
مسك اكرم توفيق الشديدى ٩٥٫٠٨٭ 
مالك عبداهللا محمد موسى ٩٩٫٢٥٭ 
مالك محمد أحمد حسني ابولبده ٧٢٫١٭ 
مالك منتصر محمد صالح ٩٦٫٠٦٭ 
ملك أسامة خالد الهندي ٩٩٫٨١٭ 
ملك اشرف السيد محمد السيد ٩٣٫٣٨٭ 
ملك محمد عبداخلالق يوسف ٩٩٫٦٢٭ 
ملك محمد علي ٩٨٫٦٧٭ 
ملك مهدي محمود جنم ٨١٫٨٤٭ 
منةاهللا نضال يوسف كوته ٨٥٫٧٣٭ 
منى خالد محي الدين محمد زكي ٩٣٫٠٢٭ 
منى سمير محمود سليم عوض ٩٧٫١٨٭ 
منى عالء عبدالقادر ابو الكاس ٩٧٫٨٣٭ 
ميرنا اديب عبداحلسني طاهر ٨٨٫٧٢٭ 
ميناس السيد محمد السيد عطية ٩٥٫٩٧٭ 
نادين محمد وليد محمد القيشاوى ٩٥٫٤٥٭ 
نادين مصطفى حسن حموضه ٩٩٫٩١٭ 
نارين ايهاب حسن يوسف الساحلي ٩١٫٩٦٭ 
جناة علي أحمد زهوى ٩٧٫٩٢٭ 
جند محمد الدللي ٩٥٫٤٩٭ 
ندي رمضان محمد عبدالعزيز أبو أحمد ٨٦٫٩٢٭ 
ندى عادل عبدالنعيم بحر ٩٣٫١٣٭ 
نور أحمد صالح سيد محمد ٩٥٫٤٨٭ 
نور عبداللطيف محمد عيسي ٩٢٫٦٣٭ 
نور عطية علي ٨٠٫١٣٭ 
نور علي عيد يوسف ٩٦٫٨٩٭ 
نور محمد خلدون الشربجي املزيك ٩٧٫٤٧٭ 
نورا رأفت فؤاد صديق ٧٦٫٨٩٭ 
نوران محمود عبداحلميد اخلضرى ٩٨٫٣٥٭ 
نورمان محمد علي عون ٨٠٫٨٢٭ 
نورة يوسف نسيب اقشاى ٩٦٫٠٦٭ 
نورهان طارق السيد صالح ٨٤٫٦٧٭ 
نوف محمد خليل ٩٥٫٨٩٭ 
هاجر إبراهيم محمد سميح عبدالفتاح ٨٢٫٦٭ 
هاجر محمد عبداجلواد عبداحلكيم ٩٧٫٥٤٭ 
هبة هشام تنيان ٨٩٫٠١٭ 
هدى السلمان ٩٩٫٩٤٭ 
هديل رافت منير الرفاعي ٩٢٫٨٢٭ 
هديل سمير برازي ٩٨٫٢٭ 
هديل نافع عبدالرحيم نصار ٩٦٫٤٤٭ 
هناء ذياب عيسى ارشيد ٩٢٫٩٢٭ 
هند عامر محمد شوقي يوسف محمد ٩٩٫٤١٭ 
هيا محمد زهير رشيد ٩٣٫٩٭ 
يارا تامر مصطفى محمد رضوان ٨١٫٢٢٭ 
يارا جمال هشام القيشاوي ٩١٫٧٨٭ 
يارا سمير شعبان ٩١٫٩٥٭ 
يارا محمود علي اجلدى ٩٣٫٣٦٭ 
ياسمني سامر محمود اللحام ٨٨٫٩٧٭ 
ياسمني محمد عباس بيومى ٩٢٫٥١٭ 
ياسمني وليد حيدر ٩٤٫٤٭ 
يسرى أسامة جميل إبراهيم السيد ٩٩٫٨٥٭ 
يسرى حامد عبدالرحمن صالح ٨٠٫٦٤٭ 
مين فؤاد محمد تيسير التجار ٨٤٫٨٭ 
مينى عزام ابوحويل ٩٨٫٧٤٭ 
مينى محمد عبيد محمد ٩٥٫٥٢٭ 

الدوحة الثانوية للبنات 

أثمان أحمد عيد الرحيلى ٨٧٫١٣٭ 
أريام بدر نواف العنزي ٩٤٫٦٥٭ 
أسماء بدر عتيق السليماني ٨٨٫٥٥٭ 
أسيل عامر محرى البذالي ٩٢٫٥٤٭ 
أملاس عباس محمد الرشيدي ٨١٫١٦٭ 
أنفال رشيد عوض الدويلة ٨٤٫٢٤٭ 

أوراد عميد عامر سعيد ٧٥٫٦٨٭ 
أوضاح بدر علي العنزي ٨٤٫٩١٭ 
آيه عناد صالح عناد ٩٥٫٣١٭ 
االء أحمد عيد أحمد ٩٧٫٧٢٭ 
اجلازي سليمان محسن املطيري ٩١٫٣٤٭ 
اجلوري فؤاد مجبل الصانع ٩١٫٥٧٭ 
الشيماء منصور جويعد املطوطح ٩٧٫٥٧٭ 
العنود مناور طعمة الشمري ٩٠٫٣٢٭ 
أنفال فيصل حمود الهاجري ٨٩٫٣٣٭ 
بدرية أحمد مطر العنتري ٨٨٫١٢٭ 
بدور أحمد شوميى العازمي ٨٢٫١٥٭ 
بدور حمود صقر احلريجي ٩٢٫٥٭ 
تسنيم أكرم عبدالرزاق ٩٩٫٠٥٭ 
حنني أحمد محمود سليمان ٩٩٫٧٨٭ 
حنني عايد حمود آل عقيل ٧٦٫١٧٭ 
حنني عبداهللا موسى العنزي ٨٥٫٦٥٭ 
حنني فايز عايد العازمي ٩٣٫٠٨٭ 
داليا جابر الفي اجلالوي ٩٢٫٢٥٭ 
داليا فاروق أحمد حسني داود ٩٨٫٦٭ 
دانة أحمد عبدالفتاح أحمد سلمان ٩٥٫٦٭ 
دانة حسني عبدالرسول اسماعيل عبدالرسول ٩٥٫٤٭ 
دالل سلطان محمد العنزي ٩٠٫٠٣٭ 
دميه فالح خلف العنزي ٩٠٫٨٧٭ 
رجاء راشد مفرح اجلميلي ٩٥٫٩٣٭ 
رحمة عماد الدين حسني محمد ٩٩٫٩٨٭ 
رزان بدر عقلة العنزي ٨٩٫٢٧٭ 
رزان سيف عاشور املاجدي ٩٤٫٦٣٭ 
رغد سعدون مطلق العرادة ٩٣٫٢١٭ 
رغد غريب هادي العازمي ٨٤٫٩٧٭ 
رغد محمد تركي الرشيدي ٩٨٫٤٥٭ 
رهف حامد جاسم السعيدي ٨٨٫٠٦٭ 
رهف عبدالرحمن حمود الفضلي ٩٦٫٠٨٭ 
رهف محمد سعد املاجدي ٩٥٫٦٦٭ 
ريان يوسف مفلح السعدي ٩٠٫٤٦٭ 
رمي أحمد فهد العازمي ٨٩٫٦١٭ 
رمياس طالل عوض الرشيدي ٨٦٫٢٥٭ 
زينب جواد خلف فارس ٨٤٫٤٣٭ 
سارة بدر حميد العنزي ٩٥٫٢٭ 
سارة فهد فرحان الهاجري ٩٢٫٦٣٭ 
سندس ناصر مبارك الهاجري ٩٣٫٣٤٭ 
شهد مبارك عايض العنزي ٩٤٫٩٢٭ 
شوق أمير عيفان الديس عيفان ٨٤٫٥٭ 
شيخة ميثان ضيدان الرشيدي ٩٢٫١٨٭ 
عائشة مبارك عايض العنزي ٩٤٫٦٭ 
عالية أحمد محمد بيبرس ٩٧٫٩٣٭ 
عالية سعد راشد ناصر العنزي ٩٧٫٠٢٭ 
عجايب ناصر خالد الهاجري ٧٦٫٥٨٭ 
عواطف هذال فراج املطيري ٨٦٫٩٩٭ 
غالية فايز رجعان العازمي ٩٩٫٢٣٭ 
غالية مطلق قويعان الهاجري ٩٩٫٤٤٭ 
غدير مرسال سليمان املرسال ٧٧٫١٢٭ 
غرام فهد جبار مجيدل ٨٠٫٧٭ 
فاطمة صبرى التهامى علي إبراهيم ٩٦٫٢٭ 
فاطمة حمد عايد العنزي ٩٣٫٠٢٭ 
لطيفة فهد عبداهللا الصليلي ٩٤٫٢٦٭ 
لوجني علي عبداللطيف املري ٨٠٫١٩٭ 
مرمي عبداحملسن خالد العنزي ٨٣٫٨٩٭ 
مرمي فايز فرج غامن ٨٨٫١٧٭ 
مرمي مناحي عيد العنزي ٨٠٫٤٩٭ 
مسك فايز جديع العنزي ٨٧٫٤٣٭ 
مشاعل عبدالعزيز برجس الشمري ٩٣٫٢٨٭ 
مضاوي زيدان خليف الذايدي ٨٣٫٩٢٭ 
مالك إبراهيم مدوش عيسى ٧٥٫١٤٭ 
مالك محمد حمود اجلميلي ٧٩٫٦٧٭ 
منى سامي مجبل املطوطح ٧٨٫٦١٭ 
نادية محمد خلف الفضلي ٨٢٫٤٦٭ 
ندى محمود محمود حسن حسن عوض ٩٧٫٥٤٭ 
ندى وليد خالد الهاجري ٨١٫٤١٭ 
نور عباسي ٨٩٫٩٣٭ 
نورة محمد ظاهر العنزي ٩٥٫١٩٭ 
نورة ناصر سمير اصليهم الهاجري ٩٣٫٤٭ 
هدى عباس جعفر مهدي ٨٣٫٠٧٭ 
هالله عيسى مونس املفلح ٩٣٫٥٩٭ 
هيا زيد صالح النتيفي ٩٤٫٤٤٭ 
وسن سعدون مطلق العرادة ٨٧٫٥٧٭ 
وعد زيد جلوي العنزي ٩٧٫٥٣٭ 

الرابية الثانوية للبنات 

أشراف خالد محمد الشريف ٨٩٫٩٭ 
أمواج فرحان مشعان املياس ٨٧٫٠٢٭ 
أنوار خالد محمد العازمي ٩٠٫٧٨٭ 
آيه حسني إبراهيم قمبر ٨٦٫٤٦٭ 
أسماء عامر منور هالل ٩٢٫٢٤٭ 
الدانة خالد سعود الدوسري ٨٢٫٣٦٭ 
الدانة سلطان الهيبي الطراق الهاجري ٩٧٫٢٩٭ 
بدرية يوسف عبداهللا الرشيدي ٨٦٫٤٢٭ 
بشاير عيد سارى الثومير ٨٩٫٣١٭ 
جوري فهد طلق العتيبي ٨٢٫٩٨٭ 
حصة عيد شاهر املطيري ٩٥٫٠٥٭ 
حليمة حسني علمى وهليى ٨٦٫٥٭ 
حنني علي عثمان املطيري ٨٧٫١٥٭ 
حور مرزوق محمد النمران ٩٧٫٦٤٭ 
خزنة جراح ناصر املويزري ٩٦٫٦٣٭ 
دانة سعد جمعان العازمي ٨٤٫٤١٭ 
دالل صالح سودان الضويحي ٧٥٫٢٭ 
رتاج ردعان مداد الرشيدي ٨٨٫٦٢٭ 
رتاج عبداهللا محمد حسني ٨٠٫٩٧٭ 
رفعة محمد شافي الهاجري ٨٣٫٧٤٭ 
رنا جمال مطلق الوهيدة ٩٢٫٤٣٭ 
رهف خالد اغنيم الديحاني ٨٤٫٦٢٭ 
رهف سعود مناحي العنزي ٩٣٫٨٨٭ 
روان عبداهللا عبدالهادي الشالحي ٩٤٫٨٢٭ 
ريان فهد مبارك الطشه الرشيدي ٩٨٫٣٣٭ 
ريان منصور زيد الرشيدي ٩١٫٧٢٭ 
رمي فالح عبداهللا البغيلي ٩٣٫٢٩٭ 
رمي محمد مريزيق الرشيدي ٨٤٫٦١٭ 
سارة بجاد مجبل املطيري ٨٩٫١١٭ 
سارة حمدان سعود عميد الدغيم ٩١٫١٭ 
سارة راشد مناور الرشيدي ٩٨٫٠٥٭ 
سارة مشعل دغيمان الرشيدي ٨٩٫٢٩٭ 
سارة مناحي خلف الفضلي ٨٥٫١٦٭ 
سرة مشعل طامي املطيري ٩٣٫٠٩٭ 
شاهه سعد حجي قطوان ٩٦٫٠٩٭ 
شهد خالد عيد الرشيدي ٩٣٫٠٣٭ 
شيمه فيصل غزاي املطيري ٨٨٫٠٧٭ 
صبا نواف عبداهللا املطيري ٩٠٫٢٩٭ 
طيف خالد إبراهيم العرادة ٩٦٭ 
عبير أمني حزام قطران ٨٣٫٦٢٭ 
عبير بدر محمد الوطري ٩٥٫٠٣٭ 

غادة هادي حزام الرشيدي ٨٢٫٦٥٭ 
غالية بصمان منيع البصمان ٩٠٫٧١٭ 
غدير أمني حزام قطران ٨٤٫١١٭ 
غزالن مشعل عبداهللا الشبال ٨٧٫٦٭ 
فاطمة أحمد حمود الهاجري ٩٤٫١٣٭ 
فاطمة محمد خالوي الشمالي ٨٠٫٣٭ 
فرح فالح مزيد الرشيدي ٩٤٫٥١٭ 
فوز مساعد عبداهللا العرادة الرشيدي ٩١٫٥٥٭ 
في فالح سارى الثومير ٨٣٫٩٢٭ 
لورا علي خليفة املولي ٨٠٫١٤٭ 
لينا مبارك منور الشمري ٩٤٫٤٥٭ 
مرمي بدر هزاع الهلفي الرشيدي ٧٩٫٧٭ 
مرمي زايد محسن املطيري ٩١٫٩٧٭ 
مرمي سعد عوض املطيري ٩٢٫٨٨٭ 
مرمي شويحان خلف الرشيدي ٩٣٫١٦٭ 
مرمي مشعل نزال الرشيدي ٧٦٫٨٣٭ 
مسك مسلم قحيفان احلمد ٩٤٫٥٨٭ 
مسك مشعل حمود املجاوب ٨٨٫٩١٭ 
مشاعل مشعل مبارك اخلشاب ٨٧٫٠٢٭ 
مناير مناور مطير الرشيدي ٨٣٫٠٩٭ 
منيرة حمد شبيب الرشيدي ٨٥٫٦٩٭ 
منيرة سعود عوض احلربي ٩٩٫٢٧٭ 
منيرة نصار منصور الركيبى ٩٣٫٠٨٭ 
مها حباب عايض الرشيدي ٨٩٫٨٥٭ 
موضي فهد سعد الوسمي املطيري ٩٣٫٠٨٭ 
موضي محمد خالد الزعبي ٩٥٫٧٧٭ 
نفود عبداملجيد غريب الشمري ٩٣٫٩٤٭ 
نورة باسم ممدوح العنزي ٨٧٫٦٭ 
نورة حسن أحمد أحمد ٩٦٫١٤٭ 
نورة طالل سعود الفجي ٩٧٫٨٭ 
نورة مبارك حمود الطشه ٩٨٫٩٤٭ 
نورة نايف رجا العازمي ٧٨٫٦٦٭ 
نوف ترحيب لهاب املطيري ٨٠٫٧٣٭ 
نوف حمد أبركة البغيلي ٩٥٫٤٢٭ 
نوف علي محمد الرشيدي ٩٦٫٣٩٭ 
نوف محمد عبداهللا البغيلى ٩٦٫٠٧٭ 
نوير عيد صالح الرشيدي ٩٤٫٢١٭ 
هاجر هذال فراج الزعبي ٩٥٫٦٩٭ 
وديان سعد خالد الطشه الرشيدي ٨٢٫٥٥٭ 
ياسمني عبدي جامع حسني ٨٩٫٣٥٭ 

الراعي النميري الثانوية للبنني 

أحمد زبن خلف الديحاني ٩٠٫٣٩٭ 
أحمد عبداهللا حسن دشتي ٩٧٫٦٣٭ 
أحمد فيصل نواف الديحاني ٩١٫٤٧٭ 
أمير هادي نزال الفرحان الهاجري ٩٧٫١٤٭ 
إبراهيم خالد عبدالقادر العبداجلادر ٨٣٫٣٭ 
إبراهيم نواف إبراهيم السبع ٨٩٫٢٩٭ 
أحمد جزاع معيض الهطالني ٨٧٫٢٩٭ 
أحمد وليد ربح العنزي ٩٧٫٧٥٭ 
بدر ضيف اهللا ربح العنزي ٨٦٫٢٩٭ 
بدر عبداهللا إبراهيم املطيري ٧٤٫٤٩٭ 
جراح نصار علي املطيري ٨٢٫٥٩٭ 
جعفر سمير عباس القالف ٩٣٫٦٭ 
جواد عدنان جواد حسن ٧٧٫٢٥٭ 
حسن علي حسن ياديكار ٨٤٫٤٥٭ 
حسن محمود مبارك مبارك ٨١٫٧٥٭ 
حسني مبارك علي ارشيد ٧٦٫٩٣٭ 
حمد رشيد عبداهللا البصيلي ٧٦٫٨٤٭ 
خالد علي عباس عبداهللا ٧٨٫٨٧٭ 
ردن محمد ردن العفاس ٩١٫٧٦٭ 
سعود حسن سعود الشمري ٧٨٫٩٢٭ 
سلمان حمد ربح العنزي ٩٤٫٠٦٭ 
سلمان محمد كرمي العنزي ٩٢٫٦٣٭ 
سليمان فهد منصور العتيبي ٧٨٫٩٨٭ 
صالح أحمد صالح االشوك ٧٧٫٥٧٭ 
صالح أحمد عبدالهادي زامل ٧٩٫٦٧٭ 
ضاري بدر عباس احلبابي ٨٦٫٥٥٭ 
عباس فيصل علي مظفر ٨٧٫٦٭ 
عبداحلكيم بدر عبدالوهاب السند ٨٨٫٨٧٭ 
عبدالرحمن داود سالم محمد ٨٠٫٧٢٭ 
عبدالرحمن مطرب عراك سعيدان ٩٤٫٧٩٭ 
عبدالعزيز محمد حسني عبداهللا ٩٣٫٤٤٭ 
عبداهللا أحمد عصويد الدملاني ٨٥٫٥٧٭ 
عبداهللا جابر جبر املطيري ٨٠٫٢٦٭ 
عبداهللا حسن غلوم حسني ٩٧٫١٦٭ 
عبداهللا فالح عيد جبر ٧٦٫٧٤٭ 
عبداهللا محمد سعد القحطاني ٨٥٫٧٥٭ 
عبداحملسن عبداهللا عباس عبداهللا ٨٨٫٧٨٭ 
علي حسني عبيد عبيد ٨٧٫٧٥٭ 
علي سعد علي الصانع ٩٩٫٤٤٭ 
علي سيف علي املطيري ٨٣٫٧٭ 
علي صالح سعد املطيري ٧٥٫٩٣٭ 
علي صياد عقلة العنزي ٧٩٫٨٭ 
فارس محمد فارس جفني ٨٣٫٩٧٭ 
فالح محمد فالح املطيري ٩٣٫١٭ 
فهد فهيد شافي بوعجيم ٨٩٫٦٤٭ 
فواز أحمد مبروك الديحاني ٩١٫٢٩٭ 
محمد بدر مانع آل دريع ٨٨٫٢١٭ 
محمد صالح محمد الغديان ٨٩٫٢٩٭ 
محمد عبدالعزيز ربح العنزي ٩٨٫٩٭ 
محمد عبداهللا زايد العنزي ٨٩٫٥٦٭ 
محمد علي بادي صلبوخ ٨٣٫٧٧٭ 
محمد فهيد محمد السبيعي ٨٦٫٩٥٭ 
محمد مشعل بدر املطيري ٧٧٫٦١٭ 
محمد نصار علي املطيري ٨٨٫٧٩٭ 
مشاري عادل محمد اخلليفة ٨٨٫٥٦٭ 
مشاري محمد خليفة العازمي ٩٢٫٤٦٭ 
معاذ نايف عناد العنزي ٨٨٫٥٧٭ 
نادر عبدالهادي فالح العجمي ٨٧٫٩٦٭ 
نايف دخيل عبداهللا املطيري ٨١٫٧٢٭ 
وائل علي عقلة العنزي ٩٤٫٦٨٭ 
وليد خالد حسن العنزي ٨٣٫١٭ 
وليد الفي شاكر العنزي ٩٠٫٢٤٭ 
يوسف فالح صنيتان املطيري ٨١٫٨٨٭ 

الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات 

أريام عبداهللا خليف الرشيدي ٩٤٫٣٨٭ 
آالء أحمد عيد املطيري ٩٢٫٩٢٭ 
أمل ساير خنيفر الرشيدي ٩٣٫٢٢٭ 
آمنة دبيس رباح الرشيدي ٩٣٫٩٭ 
اريام فالح مرزوق العتيبي ٨٥٫٨٧٭ 
الدانة فهد فالح املطيري ٨٨٫٢٣٭ 
الكادي محمد عويضه العجمي ٩١٫٦٩٭ 
اجنود بدر محمد العتيبي ٨٦٫٨٤٭ 
إميان طه أحمد بالرشيد ٩٨٫٥٦٭ 
بشائر يوسف محمد حميد ٩٢٫١٣٭ 
جويريه عساف عبدالعالي املطيري ٩١٫١٦٭ 

حصة جمال عبدالوهاب الراشد ٧٩٫١٭ 
حصة محمد مطلق اخلالد ٩٣٫٣٨٭ 
حصة محمد يوسف اخلميس ٨٩٫٧٦٭ 
حمدة أحمد صالل عجه ٩٣٫٧١٭ 
خديجة حسني عبداهللا السبت ٨٢٫٢٨٭ 
خلود فهد سعد الشمري ٩١٫٦٧٭ 
خيريه خالد يوسف العساف ٨٩٫٥٤٭ 
دانة تركي حزام العتيبي ٩٨٫١٦٭ 
دانة خالد مصطفى محمد الكندري ٩٧٫٢٦٭ 
دانة ناصر علي العزران ٨٢٫٣٩٭ 
دمية عماد محمد القحطاني ٩٨٫٢٭ 
دميه ناصر محمد العدواني ٧٩٫٢١٭ 
رافال نايف احلميدي اجلحيدلي ٩٧٫٥٩٭ 
رتاج أحمد طاهر املري ٨٧٫٧٩٭ 
رتاج أحمد علي حنفى محمود ٧٥٫٠١٭ 
رتاج عبداهللا عبدالكرمي فاضل ٨٢٫٨٭ 
رتاج فايز عبداهللا الظفيري ٨٦٫٧٥٭ 
رقية عبداهللا هادي صافى ٩٧٫٠٧٭ 
رناد ابجاد محمد العتيبي ٩٥٫٥٤٭ 
رهف سالم حميد العنزي ٨٧٫٥٤٭ 
روان محمد مطلق الزعبي ٩٥٫٨٭ 
ريان فهد محمد املطيري ٩٤٫٧١٭ 
رمي براك سعد الرشيدي ٩٦٫٦٩٭ 
رمياس صباح جاراهللا الشالش ٨٢٫٣٦٭ 
سارة يوسف مجبل أبورميه املطيري ٨٥٫٣٢٭ 
سارة خالد ذعار املطيري ٨٦٫٩٩٭ 
سارة عبدالرضا محمد حسن الصراف ٩٨٫٣٭ 
سميرة فهد حمد اجلخيدب ٧٩٫٩٢٭ 
شهد طارق عبداهللا القطان ٩١٫٣٧٭ 
شيما خالد حسن الظفيري ٨٩٫٢٢٭ 
شيماء إبراهيم خالد علي ٩٩٫٦٨٭ 
عائشة خالد حمد شوق الرشيدي ٩٧٫٨٥٭ 
عائشة ناصر ذياب املطيرات ٩٠٫١٩٭ 
غزالن محمد ضيف اهللا املطيري ٨٣٫٤٦٭ 
غيداء فيصل غلوم محمد ٩٥٫٢٭ 
فاطمة علي مهدي ٩٠٫٠٩٭ 
فاطمة مبارك خالد الفالح ٨٠٫١٧٭ 
في سند محمد الديحاني ٩٠٫٧٢٭ 
لولوة خالد سليمان العجيري ٧٧٫٣٢٭ 
لولوة محمد مطلق اخلالد ٧٥٫٥٧٭ 
ليان عصام صالح الشهاب ٨٩٫٣٣٭ 
مرمي عادل محمد الربعي ٩٩٫١٤٭ 
مرمي محمد سالم السحيب ٧٦٫٨٣٭ 
مرمي منصور سعود اجلويان ٩٥٫٦٥٭ 
مالك حبيب منصور العنزي ٩٣٫٨٤٭ 
مناير هاني مهنا اخلرينج الرشيدي ٨٨٫٤١٭ 
منيرة منصور سعود اجلويان ٩٧٫٣١٭ 
مها محمد عبدالعزيز املطيري ٨٦٫٧٣٭ 
نوال علي مجبل العازمي ٩٥٫٧٦٭ 
نورة أحمد عليان القالدي الرشيدي ٩٨٫٥٩٭ 
نوف جاسم هالل العنزي ٩٠٫٣٩٭ 
هاجر عبداهللا ناصر الشمري ٩١٫٧٢٭ 
هند فهد حمود الرشيدي ٨٧٫٨١٭ 
هيا خالد أحمد اخلضر ٩٣٫٧٦٭ 
هيا مزيد خلف العدواني ٨٩٫٤٭ 
وضحة محمد فهيد املري ٨٨٫٢١٭ 

الرتقة الثانوية للبنات 

أريام ملفي محمد العازمي ٩٨٫١٦٭ 
أريام يوسف عماش املطيري ٩٥٫٦٧٭ 
أسماء خالد حزام العتيبي ٩٠٫٦٣٭ 
أمجاد خالد مبارك العتيبي ٩٠٫٤٩٭ 
أمل سعد محمد الزعبي ٨٤٫٧٧٭ 
أنوار خالد عايض العازمي ٧٧٫٣٩٭ 
أنوار صالح عبدالقادر علي ٨٨٫٦١٭ 
أوراد عبداهللا سليم العتيبي ٩٥٫٠٢٭ 
آيه عبدالعزيز حجرف العتيبي ٩٦٫٧٥٭ 
اطياف عبداللطيف شبيب اخلالدي ٩٥٫٧٧٭ 
البندري حمد علي العجمي ٨٤٫٧١٭ 
اجلازي خميس عبداهللا العجمي ٩٥٫٩٥٭ 
اجلازي راشد حسني العجمي ٨٦٫٨٨٭ 
الدانة عبداهللا مبارك العازمي ٧٥٫١٨٭ 
املاس محمد حمد العجمي ٨٣٫١٧٭ 
الهنوف مبارك محمد السهلي ٨٧٫٣٥٭ 
ترفه مجحم غصاب الفضلي ٩٤٫٨١٭ 
جنان بدر كايد العنزي ٩٥٫٦٧٭ 
جنان خالد حسني العتيبي ٨٠٫٢٣٭ 
جواهر خالد معيض العجمي ٨٨٫٣١٭ 
جود مسفر حسني العجمي ٧٧٫١٨٭ 
جوري خالد شجاع العتيبي ٩٢٫١٦٭ 
حصة حامد ابجاد العبدلي ٩٤٫٤٥٭ 
حصة شعيفان محمد العجمي ٩٧٫٠٦٭ 
حصة صالح عبداهللا العلي ٩٥٫٤٧٭ 
حصة عبداهللا خالد العتيبي ٨٨٫١٦٭ 
حصة عبداهللا محمد الدوسري ٨٨٫٨٢٭ 
حنان أحمد فهد الهيلع ٩٣٫٦٣٭ 
حور فهد رجب العنزي ٩١٫٨٥٭ 
خديجة عبدالرحمن عبداللطيف محمد ٨٧٫٧٩٭ 
دانة صالح عقلة العازمي ٨٩٫٣٤٭ 
دانة محمد مطلق الصواغ ٩٤٫١٩٭ 
دميا عادل بدر احلربان ٧٥٫٧٥٭ 
دميا عبدالعزيز محمد املطيري ٩٤٫١٢٭ 
دميه أحمد فالح الشبعان ٩٦٫٢٥٭ 
رتاج خالد محمد الشامري ٨٨٫٤٢٭ 
رزان ناصر علي العدواني ٧٨٫٠٧٭ 
رغد شلوان محمد العجمي ٩٥٫٢٤٭ 
رغد فيصل مناحي السبيعي ٨٩٫١٩٭ 
روان محمد ناصر عبداهللا ٨٣٫٧٩٭ 
ريان حسني عبداهللا حيدر ٩٤٫٦٢٭ 
ريانه راشد عبداهللا العجمي ٧٩٫٩٥٭ 
ريانه محمد دغمى املطيري ٩٤٫٧٧٭ 
ريف طالل حسني العجمي ٨٩٫٥١٭ 
رمي سالم عايض العازمي ٩٣٫٥٩٭ 
رمي سعيد عايض العجمي ٨٢٫٧٢٭ 
رمي عبداهللا شاجع العجمي ٩٣٫٠١٭ 
رميا فهد منصور السبيعي ٩٦٫٥٨٭ 
سارة اديب عبدالرحمن املطيري ٩٧٫٦٧٭ 
سارة ايوب أحمد مراد ٧٩٫٨٭ 
سارة حمد عبداهللا السبيعي ٩١٫٥٭ 
سارة علي مبارك العتيبي ٩٢٫١٥٭ 
سارة فارس محمد املطيري ٩٦٫٧٨٭ 
سارة فالح محمد الطويل العجمي ٩٥٫٦٥٭ 
سارة فهد عبداهللا العجمي ٩٤٫٩٧٭ 
سارة الفي محمد العازمي ٧٦٫٧٤٭ 
سارة محمد حمد العجمي ٨٥٫٢٤٭ 
سارة مرزوق سعد االصفر ٩٤٫٨٣٭ 
سارة ناصر فهيد العجمي ٨٦٫٢٥٭ 
سلمى حمد سعود العازمي ٩٢٫٧٣٭ 
سلمى عبداهللا راشد الشحومي ٩٥٫٦٤٭ 
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شريفة علي عبداهللا الكندري ٨٣٫٣٢٭ 
شموخ سالم حمد الوعله ٩٢٫٠٣٭ 
شهد بدر عبداهللا احلمر ٩٦٫٨٧٭ 
شهد فالح راشد العازمي ٩٥٫٢٨٭ 
شهد مبارك فهاد العجمي ٩٧٫١٥٭ 
شهد نصار زبار الفضلي ٨٥٫٤٥٭ 
شوق محمد عبداهللا العمير ٩٢٫٢١٭ 
شيخة نواف سالم العجمي ٨٩٫٢١٭ 
شيماء أحمد مرزوق العازمي ٩٣٫١٩٭ 
شيمه محمد محسن املطيري ٨٣٫٥١٭ 
عائشة حمدان حميد العازمي ٩٢٫٣١٭ 
غزالن سعيد عايض العجمي ٨٠٫٧٤٭ 
غزالن فارس عبيد ركاد ٩١٫٢٭ 
غزيل حامد ناصر العازمي ٧٨٫٤٦٭ 
غال راشد محمد املري ٩٧٫٥٣٭ 
غال سعد عكاش العبدلي ٩٠٫١٧٭ 
فاطمة ارشيد هاضل العازمي ٩٢٫٧١٭ 
فاطمة جمال عبدالغنى القحطاني ٩٠٫٦٥٭ 
فاطمة خالد بخيت السعيد ٨٤٫٠٩٭ 
فاطمة عبداهللا ناصر العازمي ٩٥٫٧٣٭ 
فجر خالد بدر احلربان ٧٣٫٦٩٭ 
فجر شلوان محمد العجمي ٩٤٫٥٧٭ 
جلني عادل حسني العنزي ٩٦٫٨٤٭ 
لولوة عبداهللا عايض الهاجري ٩٨٫٠٣٭ 
لولوة عثمان حمد العازمي ٨٨٫٢٥٭ 
لينا جابر عبداهللا العتيبي ٩١٫٢٦٭ 
مرمي بدر مطلق العازمي ٩٥٫٨٧٭ 
مرمي عبدالعزيز أحمد الشكرى ٨٥٫٩٥٭ 
مضاوي عبداهللا شبيب العتيبي ٩٨٫١٭ 
معالي عبداهللا شبيب العتيبي ٩٦٫٩٤٭ 
منار مطلق فالح العازمي ٨٤٫٥٨٭ 
منوه مشعل هادي املطيري ٩٨٫٣٢٭ 
منى جابر سيف العازمي ٨٩٫٣٭ 
منى محسن محمد العجمي ٩٠٫٦٢٭ 
منيرة زيد محمد املسما ٩٣٫٦٩٭ 
منيرة عبدالرحمن محمد العجمي ٨٥٫٩٣٭ 
منيرة ماطر علي العازمي ٩٥٫٨٥٭ 
مها سعود منصور العازمي ٨٥٫٨٭ 
مها عبداملجيد زايد العنزي ٩٥٫٤٭ 
مهره عبداهللا جازع العجمي ٨٠٫٨٤٭ 
مي فريح مرضي فرحان ٩٤٫٠١٭ 
ميس صالح معيض مهدي ٩٢٫٥٩٭ 

ميمونه أحمد عواض العازمي ٩٢٫١٤٭ 
جنود خالد مبارك العازمي ٨٢٫٨١٭ 
جنود طارق خالد الغريب ٧٩٫٩٣٭ 
نرجس يوسف هندى الشمري ٨٩٫٢٣٭ 
نسمه عبداهللا شريد املطيري ٩٥٫٢٣٭ 
نور ناصر خلف برغش ٨٤٫٠٦٭ 
نورا نواف عيد العازمي ٩١٫٤٩٭ 
نورة حسني محمد العجمي ٨٥٫٨٥٭ 
نورة علي عبداهللا السبيعي ٨٥٫٨٩٭ 
نورة فيصل فهد الدوسري ٩٦٫١٣٭ 
نورة مبارك مشعان العجمي ٨٩٫٥٥٭ 
نورة محسن سلطان العتيبي ٨٠٫٤٩٭ 
نورة مطر عكاش العبدلي ٩٥٫٢٢٭ 
نوف خالد حمود العازمي ٩٥٫٢٤٭ 
هاجر بندر عبيد الرشيدي ٩٥٫٩٩٭ 
هاجر عيد فهيد العازمي ٨٣٫١٭ 
هال بركة ضيف اهللا العتيبي ٩٥٫٢٦٭ 
هناء فالح حماد العجمي ٩٧٫٧٤٭ 
هند سالم فالح املرجتى ٨٢٫٠٣٭ 
هيا عادل سالم الدواس ٩٩٫٤٤٭ 
هيا مهنا عبداهللا السبيعي ٨٠٫٤٭ 
وسن جابر محمد العازمي ٩٢٫٩٭ 

الرجاء الثانوية للبنات- املشتركة 

أطياف محمد دخيل اهللا الهاجري ٩٩٫٤٨٭ 
آالء إبراهيم محمود حسن ٩٨٫٤٦٭ 
آيه شهاب عايد االزمع ٩٧٫٩٤٭ 
رتاج خالد عبداهللا الفيلكاوي ٩٩٫٢٦٭ 
رتاج صالح عبداهللا احلربي ٩٧٫٢٭ 
سارة عيد حمدي الرشيدي ٩٩٫٠٣٭ 
سارة غازي سعود السالم ٩٦٫٨٢٭ 
شذا أحمد هشام أحمد ٩٨٫٢٣٭ 
ماريا وضاح منصور مقامس ٩٢٫٤٣٭ 
مرمي يوسف رشيد العازمي ٩٨٫٠٣٭ 
نورة علي شعيل الهاجري ٩٥٫٢٣٭ 
هدى يوسف يعقوب السلمان ٩٣٫٩١٭ 

الرجاء الثانوية للبنني - املشتركة 

أسامة محمد محمود خالد ٩٦٫٥٧٭ 
امام محمود مصطفى زيدان ٨١٫٤٥٭ 
بدر امني سميح القالف ٩٣٫٠٥٭ 
جاسم محمد ياسني العريعر ٨٨٫٧١٭ 

حسني إبراهيم مهلهل صخي الشمري ٨٦٫٧٥٭ 
حسني ناصر عبدالنبي محمد ٩٣٫٧٧٭ 
حمد محمد يوسف السويلم ٩٣٫٥١٭ 
خالد فايز سعود العتيبي ٩٣٫٦٭ 
راشد نصار عيد الشمري ٩٧٫٧١٭ 
عباس اسماعيل أحمد محمد ٩٦٫٤١٭ 
عبدالرزاق يوسف حسن القطان ٨٠٫٦٧٭ 
عبداهللا مشعل أحمد الكندري ٩٢٫٦٢٭ 
عبدالعزيز سيار إبراهيم العنزي ٨٣٫٤٢٭ 
عبداهللا طارق إبراهيم زكي محمد علي ٩٠٫٢٧٭ 
عبداهللا مبارك دويش نعمة العنزي ٩٣٫٥٩٭ 
عبدامللك يوسف عبداهللا العنزي ٩١٫٤٨٭ 
علي محمد علي أبوشيبة ٩٣٫٤٨٭ 
فرحان سعد فرحان العنزي ٩٤٫٤٥٭ 
فالح فرحان فالح الزعبي ٨٧٫٠٦٭ 
فهد أحمد الفي الشريعان العازمي ٩٢٫٧١٭ 
فهد شاهر احلريري ٩٣٫٣٤٭ 
فواز أحمد عواض شعيب العنزي ٩٢٫٩٭ 
الفي أحمد الفي الشريعان العازمي ٩٦٫٧٢٭ 
مالك أحمد محمد جمعة ٩٧٫٧١٭ 
مبارك مسفر حسني العجمي ٩٤٫٣٤٭ 
محمد أحمد املنفي ٨٠٫٠٤٭ 
محمد جابر داخل جابر ٩٨٫٣٥٭ 
مشعل سالم عياد العازمي ٨٩٫١٨٭ 
منصور عادل منصور الشمري ٩٥٫٩٭ 
ناصر محمد ثويران املطيري ٩٤٫٨٥٭ 
ناصر مشعل ناصر اخلالدي ٩٦٫٨٧٭ 

الرفعة النموذجية الثانوية للبنني - املشتركة 

أحمد محمود توكل هريهر ٩٩٫٨٧٭ 
أسامة محمد سالم الظفيري ٧٧٫٤٢٭ 
أسامة مشعان مناحي حماد ٨٨٫٤٤٭ 
إبراهيم حبش علي العكله ٩٦٫٨٭ 
إبراهيم خليفة صويلح املاجدي ٨٦٫٣٦٭ 
إبراهيم محمد جوده عبدالعزيز ٩٩٫٧٩٭ 
أحمد بالل عبدالكرمي ابو سريه ٩٨٫٥٧٭ 
أحمد حامد حمد حميدي عيد ٨٣٫٧٦٭ 
أحمد غسان فرحان ٩٩٫١٢٭ 
أحمد محمد كيس ٧٩٫٠٧٭ 
أحمد مزيد ساير خلف فزع ٨٨٫٦١٭ 
أحمد هاني يونس محمد عوض ٩٣٫٧١٭ 
تركي خالد حمدان خلف الشمري ٨٤٫٧٩٭ 

جابر محمد جابر اجلميلي ٨٨٫٧١٭ 
جراح محمد حرميس العنزي ٨١٫٦٤٭ 
حسني شريف معدي عبداهللا ٨٥٫٤٤٭ 
حسني نايف جاسم محمد ٧٥٫٧٤٭ 
حمد معيض راكان منصور ٨٥٫٩٩٭ 
حمود عطا اهللا مزهر حديد ٨٣٫٨٨٭ 
خالد سعود السعدي ٧٦٫٢٤٭ 
خالد وليد خالد احلسيني ٨٥٫٨٩٭ 
راشد إبراهيم محمد العلي ٩٥٫٥٥٭ 
راشد محمد راشد حسن مرزوق ٨٠٫٦٢٭ 
زياد حمادة جمعة عبداهللا ٩٩٫٦٣٭ 
سعود عايد سعود عايد ٧٩٫٥٨٭ 
سلطان فالح حمد احلريجي ٩٥٫٠٩٭ 
سليمان مشعل ناصر السعيدي ٩٢٫٣٤٭ 
صالح أحمد صالح املطوطح ٩٠٫٥٦٭ 
صالح مزيد عبداللطيف دخيل ٨٨٫٢٦٭ 
عبدالرحمن سالم راشد حسن ٨٧٫٨٣٭ 
عبدالرحمن نواف ضاحي عبدالكرمي ٨٤٫٧٦٭ 
عبدالعزيز سعد محمد البناق ٩٨٫٠٥٭ 
عبدالعزيز عاصي عبداللطيف دخيل ٧٨٫٢٩٭ 
عبدالعزيز عيد غنيم السليماني ٩٥٫٦٭ 
عبدالعزيز كرمي داود سليمان راشد ٨٢٫٩٭ 
عبدالكرمي فهد عبدالكرمي السعيد ٩٣٫٥٢٭ 
عبداهللا تركي عبداهللا السبيعي ٨٣٫٣٩٭ 
عبداهللا عبدالرحمن محمد العلي ٩٦٫٨٧٭ 
عبداهللا غازي عبداهللا العريفان ٩٤٫٢٭ 
عبداهللا فيصل قاسم عصاد ٨٣٫٤٣٭ 
عبداهللا مطلق سهيل الشمري ٨٨٫٧٭ 
عبدالهادي راشد صباح راشد ٧٩٫٩٦٭ 
عبدالوهاب عبداهللا عايش الرشيدي ٨٤٫٧٭ 
عبدالوهاب كرمي طعيس رويعي ٩١٭ 
عثمان خليفة رهيف فليح ٩٥٫٤٧٭ 
عذبي بدر عياد العصيمي ٨٧٫٣٥٭ 
علي حبيب غالى الذايدى ٨٠٫٧٤٭ 
علي راشد هتيمى جلوي راشد ٨١٫٧١٭ 
فارس مبارك فارس العنزي ٨٧٫٠٣٭ 
فالح راشد محمد ارطام العجمي ٩٨٫٦٧٭ 
فالح فهد فالح الضفيري ٨١٫٣٣٭ 
فهد سعد عبداهللا معتق ٧٣٫٢٦٭ 
فهد عبداهللا سعود سمير العنزي ٨٨٫١٦٭ 
فهد محمد سعود الديحاني ٨٧٫٥٩٭ 
فهد منر حسني الشيحان ٩٤٫٩٢٭ 

كرمي جمال حسني جمعة ٩٦٫٢١٭ 
محمد أشرف إبراهيم عبداحلميد شادي ٩٧٫٢٩٭ 
محمد جمال الدين حجازي سعد ٩٩٫٧٣٭ 
محمد عبدالعزيز الزعبي ٧١٫٦٭ 
محمد عبده عبده عبده طافح ٩٧٫٢٨٭ 
محمد عجيل جابر عبداهللا ٨٢٫٤٣٭ 
محمد مشعل خليل احلربي ٩٦٫٢١٭ 
موسى نايف علي فالح ٨٢٫٥٥٭ 
ناصر سعد عودة خليف ٩٩٫٩٤٭ 
نواف وليد خلف الذايدى ٨٥٫٩٨٭ 
هيف سعود هيف احلجرف ٧٧٫٦١٭ 
يوسف أحمد رشدي أحمد ٩٩٫٤٧٭ 
يوسف خالد عايد الشمري ٨٥٫٧٥٭ 
يوسف فهد فالح الضفيري ٧٥٫٦٢٭ 

الرقة الثانوية للبنات 

أريام بداح محمد املطيري ٦٧٫٤٤٭ 
أريام محمد حمود السهلي ٨٥٫٩١٭ 
أسماء بليل خلف العتيبي ٩٠٫٧١٭ 
أسماء فهد عبدالرحمن الكندري ٨٢٫٧١٭ 
آسيا جعفر عبدالرضا قاسم ٩٣٫٢١٭ 
آالء خالد انس املرزوق ٧٦٫٤٩٭ 
أنفال سامي شبيب العازمي ٩٣٫٥١٭ 
أوراد خالد مربط العجمي ٩٢٫١٤٭ 
ابتسام منصور عبداهللا الفرج ٨٥٫٥٦٭ 
إسراء سعد راشد الهاجري ٧٥٫٩٨٭ 
أسماء صالح سالم العازمي ٩١٫٠٧٭ 
البندري علي عبداهللا العجمي ٩٢٫١٢٭ 
البندري فارس علوش العجمي ٩٠٫٤٥٭ 
اجلادل سعد عامر العجمي ٧٩٫٨٧٭ 
اجلود مشعل جهز املطيري ٩٦٫٢٤٭ 
اجلوري خالد فرج الشمري ٩٧٫٢٢٭ 
العنود فهد محمد العجمي ٨٣٫٢٭ 
الهنوف محمد حمد الهاجري ٨٤٫٦٩٭ 
الهنوف مسرع مسرع العجمي ٩١٫٨٢٭ 
ايه خالد جاسم هنيدى ٩٦٫٤٦٭ 
بدرية أحمد عبدالرحمن أحمد ٧٩٫٠١٭ 
بدرية محمد ماجد العقيلي ٨٧٫٩٦٭ 
بشائر منصور عبداهللا الفرج ٨٤٫٣٭ 
جنان ظافر كميهان الدوسري ٧٨٫٧٦٭ 
جواهر طالل عجيل الشمري ٩٠٫٦٧٭ 
جود سعد محسن العجمي ٩٨٫١٨٭ 

حصة بدر محمد العجمي ٨٨٫٤٥٭ 
حصة خالد سعدي املطيري ٩٣٫٣٩٭ 
حنني حمود محمد العتيبي ٨٣٫٢٭ 
حور سعود سند املطيري ٨٤٫٩١٭ 
دانة زيد خير اهللا الصواغ العازمي ٩٣٫٠٥٭ 
دانة عبداهللا محمد املري ٨٣٫٩٤٭ 
دانة مشعل فاهد الهاجري ٩٨٫٨٣٭ 
دالل ساير عفاس العتيبي ٨٥٫٥٤٭ 
دالل يحيى محمد األحمد ٩٦٫٧١٭ 
دميه خالد عبداهللا العقيلى ٧٦٫٨٤٭ 
رتاج رائد حامت عاصي ٨٨٫٧٩٭ 
رتاج سعد حربي العازمي ٩٦٫٤٣٭ 
رزان راشد عمر العتيبي ٨٢٫٥٥٭ 
رغد بدر مشل املطيري ٩٤٫٦٩٭ 
رغد شليويح شعيفان الروقي ٩٧٫٧١٭ 
رغد منصور عبداهللا العجمي ٧٤٫١٤٭ 
رفعة فالح مبارك العجمي ٧٤٫٣١٭ 
رهام هاني فالح العازمي ٨٨٫٢٥٭ 
روان سطام حمود احلربي ٨٤٫٩٨٭ 
ريان جهاد هاشم عطااهللا ٩٨٫٣٭ 
ريان فهد مرمس الهضيبان العازمي ٩٥٫٣٩٭ 
ريان فهيد محمد الكفيف ٩٥٫٣٩٭ 
رمي سيف مطلق العازمي ٨٧٫٨٦٭ 
رميا مبارك فاهد الهاجري ٨٨٫٠٥٭ 
رمياس عبداهللا محمد العجمي ٨١٫٩١٭ 
رمياس ماجد خالد احلويله ٨١٫٦٢٭ 
زينب بدر خلف العنزي ٨٣٫٧٨٭ 
زينب حبيب راضي العيوس ٧٥٫٦٭ 
زينب منصور محمد الفيلكاوي ٨٦٫٢٦٭ 
سارا محمد جازع العجمي ٨٩٭ 
سارا ناصر حسني العجمي ٨٠٫٧٤٭ 
سارة خالد عطية الظفيري ٩٧٫١٧٭ 
سارة سعد غازي العتيبي ٧٢٫٩٤٭ 
سارة عبدالعزيز مسفر املطيري ٩٦٫٥١٭ 
سارة محمد شخير العنزي ٧٤٫٨٩٭ 
سارة مدعث فهد العجمي ٨٨٫٤١٭ 
سارة منيف غدير العنزي ٩٤٫٩٥٭ 
سارة ناصر عبداهللا العجمي ٧٣٫٥٢٭ 
سارة هيثم محمد اخلالدي ٩٢٫٩٦٭ 
سدن جابر علي املوسى ٨٢٫١٩٭ 
سلمى ناصر رمثان دخني ٨٣٫٢٤٭ 
شريفة فواز راضي الشمري ٨٥٫٦١٭ 
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شهد فواز ناصر السبيعي ٨١٫٦٧٭ 
شوق عبداهللا محمد العجمي ٧٧٫٢٢٭ 
شوق محمد فالح العجمي ٩٨٫٧٣٭ 
شيخة أحمد محمد ابوحمادة ٧٩٫٧٧٭ 
شيخة طالل عبداهللا العربيد ٩١٫١٥٭ 
شيخة عبداهللا اسماعيل السيار ٩٣٫٦٭ 
شيخة عبدالرحمن دغمي املطيري ٧٦٫٣٭ 
صيتة عبدالهادي شويرب العجمي ٩٤٫٠٧٭ 
عائشة عبداهللا محمد املطيري ٩٤٫٦٥٭ 
عائشة هادي علي العازمي ٨٦٫٨٭ 
غزاله عادل سليمان املولي ٨٣٭ 
غال طالل زيد السعد ٩٠٫٠٦٭ 
غال فياض شاجع العجمي ٧٧٫٩٢٭ 
غال مبارك سمهور العجمي ٧٦٫٨١٭ 
غال مرزوق إبراهيم العجمي ٩٤٫٦١٭ 
فاتن هادي مرزوق العتيبي ٨٦٫٣٤٭ 
فاطمة حطاب عبداهللا املطيري ٨٠٫٢١٭ 
فاطمة حيال نعمة الشمري ٨٤٫٦٧٭ 
فاطمة سعود سعد العازمي ٨٩٫٦٥٭ 
فاطمة عبداحلكيم عبدالرزاق الضفيري ٨٣٫٤٩٭ 
فاطمة عبداهللا مبارك العازمي ٧٨٫٨٧٭ 
فاطمة فايز داوى الزامل ٩٠٫٨٭ 
فاطمة فيصل قبالن العتيبي ٨٠٫٣١٭ 
فاطمة محمد أحمد رمضان ٩٢٫٦٨٭ 
فاطمة منصور هميجان العتيبي ٨٦٫٧٤٭ 
فجر إبراهيم علي عبدالرحمن ٨٠٫٤٥٭ 
فرح حسني متعب املطيري ٩٠٫٨٧٭ 
فرح خالد سعود الدوسري ٨٥٫٢٭ 
فوز مخلد محمد املطيري ٩٧٫٢٦٭ 
فى راشد مجبل مرزوق ٩٠٫٢٭ 
لولوة عبدالرحمن محمد األحمد ٧٧٫٤٦٭ 
لولوة مفلح فهيد العجمي ٩٦٫٥١٭ 
ليان ناصر شافي الدوسري ٨٢٫٢٢٭ 
مايا منور هالل العنزي ٧٩٫٩٩٭ 
مرمي جاسم الفي العازمي ٩١٫٧٢٭ 
مرمي طامي بريكان العجمي ٧٦٫٠٦٭ 
مرمي عارف مرضي العازمي ٩٤٫١٧٭ 
مرمي عبدالعزيز محمد العبسي ٨٥٫٩٥٭ 
مرمي مسلم عوض العازمي ٩٠٫١٩٭ 
مرمي يوسف محمد عطران ٩٤٫١٧٭ 
مضاوي إبراهيم حزمي السهلي ٨٢٫٣٦٭ 
مالك ملفي عزيز املطيري ٩٠٫٣٦٭ 
منه محمود أحمد محمد عبدالعزيز ٩٧٫٤٥٭ 
منى عبداهللا هايف العتيبي ٩٣٫١٩٭ 
منيرة سعود نادر العجمي ٨١٫٢٦٭ 
منيرة عبداهللا محمد الهاجري ٨٥٫٤٣٭ 
منيرة ناصر نهار امليمونى ٨١٫٧٩٭ 
منيرة نواف عبداهللا العجمي ٩٧٫٤٦٭ 
منيه سلمان عبداهللا العجمي ٨٢٫٨٦٭ 
مها محمد حميدي الصانع ٨٦٫٣٤٭ 
موضي مشعل صنيتان املطيري ٨٦٫٨٤٭ 
مي ناصر صالح الراقع ٨٨٫٣٨٭ 
جند حسني ضحوي الظفيري ٨٧٫٦٦٭ 
جنالء عبداهللا محمد املري ٧٧٫٦٣٭ 
جنود محمد مبارك القحطاني ٩٤٫٣٧٭ 
ندى طارق محمد أحمد ٩٩٫١٭ 
نور حمادة فالح املطيري ٨٤٫٣٥٭ 
نور عبدالرحمن هاني الضفيري ٨٠٫٩٢٭ 
نور علي سالم قمبر ٨٣٫٠٩٭ 
نور فاضل عبدالهادي الفضلي ٩٨٫٤٨٭ 
نورا ناصر ناشي العجمي ٨٦٫٥٨٭ 
نورة أحمد سعد الرشيدي ٨٨٫٧٣٭ 
نورة خالد فهد السبيعي ٩٥٫١٭ 
نورة راشد رشدان الهاجري ٩٠٫٧١٭ 
نورة سالم عبداهللا السبيعي ٨٤٫١٣٭ 
نورة سيوف عبيد العجمي ٩٨٫١٨٭ 
نورة عبداهللا مترك العجمي ٩٨٫١٩٭ 
نورة فارس هميجان العتيبي ٨٧٫١٥٭ 
نورة فهد حماد العجمي ٨٦٫١٢٭ 
نورة فواز إبراهيم مسفر العتيبي ٩١٫٧١٭ 
نورة وليد فالح الديحاني ٩٠٫١٤٭ 
هاجر سالم ناصر العجمي ٨٤٫٢٦٭ 
هاجر عالي خضير ساكت ٧٣٫٨٥٭ 
هاجر عثمان محمد حسني ٨٩٫٨٥٭ 
هدى عبداهللا عيد العازمي ٨٩٫٢٦٭ 
هند فهيد عبدالهادي العجمي ٨٩٫١٣٭ 
هيا عبداحملسن محمد العجمي ٩٤٫٩٩٭ 
هيا علوش مناحي العجمي ٩٦٫٢٣٭ 
وجدان خالد بريكان العجمي ٧٧٫٨٭ 
وجدان محمد مطلق املطيري ٩٦٫٤٦٭ 
وسمية منصور عبداهللا العجمي ٨٩٫٣٨٭ 
وضحا برجس فالح الهاجري ٨٣٫٤٤٭ 
وضحة بدر عامر العجمي ٨٤٫٩٩٭ 
وضحة فهد خير اهللا عبداهللا ٩١٫٢٧٭ 
وضحة مناور راشد احلجيالن ٨٧٫٢٥٭ 
ياسمني سالم فهد العازمي ٨٦٫٢٦٭ 

الروضة الثانوية للبنات 

أروى علي محمد أحمد الناصر ٨٢٫٧٧٭ 
آالء إبراهيم مصطفى أحمد املرزوق ٨٦٫٢٩٭ 
أمل نواف يوسف عبداهللا اللوغاني ٩٦٫٤٧٭ 
أنفال محمد مبارك ناصر اجليماز ٩٦٫٣٭ 
أوراد عبدالعزيز غازي انور العوضي ٩٨٫٢٤٭ 
آيه عبدالنبي محمد بيومي ٩٩٫٣٩٭ 
أبرار يعقوب الهندال ٩٣٫٩٢٭ 
االء الرحمن فخرى إبراهيم ناصف ٩٣٫٩٭ 
احلوراء سامي موسى علي املتروك ٩٠٫٤٤٭ 
الزهراء عبداهللا محمد صالح القطان ٧٤٫٣٦٭ 
الزهراء محمد علي محسن أحمد محسن ٩٩٫٨٭ 
الزينه مرزوق مساعد محمد احليدر ٩٥٫٥٢٭ 
الغال عبدالرحمن عبداهللا عبدالرحمن الشراح ٨٧٫٣٣٭ 
إميان عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا القطان ٩٣٫٤٣٭ 
بدرية خالد يوسف أحمد احلساوى ٨٨٫٤٥٭ 
جنا عدنان محمد الزايد العنبر ٧٦٫٤٦٭ 
جنان توفيق محمد يوسف ٩٨٫٧٢٭ 
جنى جمال عبداهللا صالح الفداغي ٩٢٫٥٭ 
جوان إبراهيم أحمد محمد الذوادى ٩٠٫٨٨٭ 
جود عبدالرزاق يوسف عبدالرزاق احلزامي ٨٨٫٥٭ 
جومانه أحمد سعيد محمد إبراهيم ٩٩٫٩٣٭ 
جوى خليفة حمد البطي بوطيبان ٨٠٫٦٭ 
حصة فيصل عبداهللا عبدالرحمن اخلميس ٩٨٫٣٧٭ 
خلود حسني علي إبراهيم الفرحان ٩٤٫٦٦٭ 
خوله يوسف يعقوب إبراهيم الربيعان ٨٢٫١٭ 
دانة امين حسني علي بوجره ٨٢٫٢١٭ 
دانة تركي عادل فرحان الشمري ٩٥٫٦٣٭ 
دالل فهد أحمد العيسى ٧٨٫٢٧٭ 
دميه مساعد عبداهللا عثمان الصالح ٩٢٫٨٩٭ 
دينا محمد عبدالعزيز عبداهللا املذكور ٩٨٫٤٨٭ 
رؤى عدنان محمد الزايد العنبر ٩١٫٢٨٭ 

رتاج عبدالناصر محمد أحمد السنان ٨٧٫٣٧٭ 
رقية صالح عثمان عبداللطيف العثمان ٨٢٫٣٢٭ 
روان مجدي إبراهيم أبوعرب ٩٩٫٩٧٭ 
ريان حمد يعقوب ناصر ناصر الناصر ٧٥٫٧٭ 
ريان فيصل عبداهللا علي عطااهللا ٩٠٫١٤٭ 
ريان مشعل عبدالرزاق عبدالنبي العريان ٨٧٫٨٢٭ 
رمي أحمد عبداهللا ناصر الراشد ٨١٫٣٤٭ 
ريهام بشار فاضل أحمد حيدره ٩٠٫١٣٭ 
سارة بطي حمد بطي البطي بوطيبان ٨٩٫٧٧٭ 
سارة حميد حبيب علي غلوم ٩٥٫١٩٭ 
سارة سامي عبدالقادر يوسف بن سيف ٩٢٫٢٤٭ 
سارة فهد راشد منصور جريس ٨٣٫٤٥٭ 
سارة محمد جاسم مختار خلف ٩٨٫٣٭ 
سارة مشهور حثالن ضبيان العجمي ٩٣٫٤٦٭ 
شريفة جاسم حمد جاسم احلسن ٩٣٫٨٤٭ 
شهد جاسم يوسف عبداهللا الهولي ٨٢٫٧٭ 
شهد محمود إبراهيم السحيتى ٨٦٫٧٨٭ 
شيخة إبراهيم يوسف حمد اخلضر ٩٨٫٢٧٭ 
شيخة جاسم عبدالرزاق جاسم احلسن ٨٢٫٧٦٭ 
شيخة خالد علي حسني شمس الدين ٩١٫٣٣٭ 
شيخة فواز عبداملجيد إبراهيم خريبط ٩٤٫٨٨٭ 
طيبة إبراهيم مبارك عاشور مبروك ٨٥٫٨٢٭ 
طيبة رائد يوسف عبداهللا الغريب ٩٦٫٦٢٭ 
عائشة أحمد يعقوب أحمد احلسن ٨٢٫٥٥٭ 
عائشة بدر محمود حسني جمعة ٨٨٫١٩٭ 
عايشة أحمد يوسف عبداهللا القصيمى ٨٣٫٢٢٭ 
عنان طارق إبراهيم جاسم الريحان ٨٨٫٧٢٭ 
غالية عبدالرحمن مصطفى أمان عبداهللا ٩٢٫٣٩٭ 
غال جراح ناصر فهد ناصر ٩٠٫٧٣٭ 
فاطمة الزهراء أسامة محمد السعيد حجاج ٩٨٫٧٤٭ 
فاطمة جواد عبداللطيف مال جمعة اخلطيب ٧٤٫٨٧٭ 
فاطمة مشاري خالد عبداهللا الطوارى ٧٦٫٨٨٭ 
فاطمة ناصر جاسم عبداهللا الصالح ٨٩٫٦٦٭ 
فجر جمال إبراهيم العوضي ٩٩٫٩٤٭ 
في منصور أحمد منصور النافع ٨٨٫٢٥٭ 
جلني علي حسن نورالدين ٨٧٫٦٢٭ 
ماريا اسماعيل منصور محمد عبداهللا ٩٣٫٤٢٭ 
مرمي أحمد خالد محمد املير ٨٤٫٥٩٭ 
مرمي سامر حسن عبداحلميد محمد ٩٨٫٧٦٭ 
مرمي عبداللطيف سليمان فهد الرجيب ٧٧٫٦١٭ 
مرمي عدنان عبدالعزيز علي الهزاع ٩٥٫٤٦٭ 
مرمي محمد عيدان يوسف اليوسف ٨٢٫٠٩٭ 
مفاز فهد يحيى صالح اليحيى ٩٠٫٤٧٭ 
مالك عبدالعظيم حسني أحمد فالح ٩٥٫٩٨٭ 
منار عوض سعد عوض الرميح ٨٢٫٠٧٭ 
منال بدر عبداهللا محمود الكندري ٨٢٫٤٨٭ 
منال سعيد محمد املهري ٩٩٫٤٧٭ 
منيرة بدر محمد فهد العجمي ٩٦٭ 
منيرة رائد سعد جوهر السعيد ٩٢٫٤٣٭ 
ندى عمادالدين محمد مصطفى عفصه ٩٤٫٧٤٭ 
نور هاني يوسف مبارك العبداهللا ٨٨٭ 
نور يوسف محمد بدر البدر ٩٢٫٨٥٭ 
نورة عماد حمد عبدالرحمن الضبيان ٨٠٫٧٣٭ 
هاجر علي حسني مبروك الهجرس ٨٢٫٧٧٭ 
هبة سلطان محمد سلطان احلمادي ٩٤٫٨٦٭ 
هناء عيسى عبداهللا عيسى الطراح ٩٦٫٩١٭ 
هيا رياض محمد عبداهللا اليعقوب ٨٧٫٣٦٭ 
ورود أحمد غامن محمد الفيلكاوي ٨٨٫٧٭ 

الروضتني الثانوية للبنات 

أروى مبارك حسني العجمي ٨٠٫٠١٭ 
آالء علي أحمد دشتى ٩٩٫١٨٭ 
أميرة مخلد بدر العتيبي ٨٨٫٨٤٭ 
أوراد أحمد عتيق العتيبي ٩٣٫٠٧٭ 
املها منصور راشد املري ٩٣٫٩٤٭ 
أميرة خلف عبداهللا البرجس ٨٧٫٥١٭ 
جميلة محمد سعد الهاجري ٨٢٫١٨٭ 
حصة صالح سعد العتيبي ٩٠٫١٢٭ 
حنني خالد حسن البلوشي ٩٢٫١٩٭ 
خلود بدر سعيد العجمي ٨٤٫٥٭ 
خلود علي جديعان العنزي ٩٥٫١٨٭ 
خلود مشبب عبداهللا العتيبي ٨٧٫٠٢٭ 
دانة ثامر منصور صرخوه ٩٧٫٣٭ 
دانة يوسف منصور العازمي ٩٨٫٩٥٭ 
دالل عبدالعزيز حمد محمد العجمي ٨١٫٥٧٭ 
دميه خالد مطلق العازمي ٩٤٫٦٣٭ 
رغد عبدالعزيز احلميدي املطيري ٩٤٫٧٨٭ 
رغد متعب مطلق العازمي ٩٠٫٨٣٭ 
رفعة راشد محمد العجمي ٩٦٫٠٧٭ 
رمي بدر سعيد العجمي ٩٠٫٤٥٭ 
رمي عبداحملسن ربيع العجمي ٩٦٫٥٨٭ 
رمي عبداهللا فالح احمليه املطيري ٩٠٫٥٩٭ 
رميا جمال عبداهللا العتيبي ٨٨٫٢٨٭ 
رمياس فيصل محمد العبداهللا ٩٦٫٥٣٭ 
رمياس مطلق محمد العازمي ٩٣٫١٦٭ 
ريناد مشاري فهد اخلميلي ٩٣٫١٤٭ 
زهراء محمد علي حسن ٩١٫٢٩٭ 
زينب عمار عبداحملسن بوحمد ٩٧٫٠٣٭ 
سارة جعفر عبداجلليل البقشي ٩٦٫٠٤٭ 
سارة عبداهللا سوهج اجلبري ٩٢٫٧٨٭ 
سارة غازي حجاج العازمي ٩٣٫٣٥٭ 
سارة ناصر عبداهللا العنزي ٩٠٫٧٢٭ 
سارة وليد مجبل املطيري ٩١٭ 
سامية امين عبداهللا الطواش ٩٤٫٣٥٭ 
شهد عوض نوار العصيمي ٨٨٫٩٭ 
شيخة عوض نوار العصيمي ٧٥٫٤١٭ 
صفيه بدر خلف ياسر ٨٩٫٣٨٭ 
عائشة طارق صادق حسن ٩٤٫٧٥٭ 
عواطف صالح خصيوى العازمي ٨٢٫٣٦٭ 
غيداء عبداهللا ملحق العتيبي ٨٠٫٤٭ 
فاطمة أحمد عبدالرضا الصفار ٨٠٫٢٥٭ 
فاطمة محمد عبداحملسن احلمر ٩٢٫٢٤٭ 
فاطمة مطلق محمد العازمي ٨٠٫٥٨٭ 
فجر أحمد اهتيمي حزام ٩٣٫٤١٭ 
فرح حمود خيراهللا الصواغ العازمي ٧٧٫١٦٭ 
لولوة زيد سالم العازمي ٧٨٫٥٣٭ 
مارييا يوسف سيف العازمي ٩٢٫٥١٭ 
مرمي امسيعيد محمد العازمي ٧٦٫١٩٭ 
مرمي رويشد حسني العتيبي ٨٠٫٥٣٭ 
مرمي فيصل ظاهر الرشيدي ٨٨٫٥٨٭ 
مشاعل فهد محمد العجمي ٩٣٫٠١٭ 
منه وليد خضر الساملي ٩٩٫٤٨٭ 
منى بخيت حمد بخيت املري ٩٣٫٠٩٭ 
منى بدر حمود املطيري ٧٧٫٠٦٭ 
منيرة أحمد عبداهللا املطيري ٩١٫٧٤٭ 
مي سعد عبداهللا العجمي ٩٣٫٩٤٭ 
ميريام هيثم سليمان داود سليمان ٩١٫٤١٭ 
ندى عمر قاسم األحمد ٨١٫٥٩٭ 
نرجس يونس ياسني العنزي ٩٣٫٧٧٭ 

نور مشعل معيض العتيبي ٨٧٫٤٥٭ 
نورة حسني حسن العجمي ٨٢٫٠٦٭ 
نورة يوسف سعد محمد العازمي ٩١٫٧٤٭ 
هاجر أحمد سعد العازمي ٨٩٫٩٣٭ 
هاجر نايف عبداهللا العازمي ٩٨٫٢٥٭ 
وصايف نبيل فالح العميره ٧٦٫٥٭ 

الريادة النموذجية اخلاصة بنات املشتركة الثانوية 

آالء حسني محمد موسى الهالل ٩٧٫٥٨٭ 
آيه حامد ٩٥٫٧١٭ 
بدرية فيصل أحمد خليفة ٧٩٫٤١٭ 
حور حسن محمد العتيبي ٩٩٫١٭ 
ريان عبداهللا سالم املشايخية ٨٨٫٤٩٭ 
ريان وليد حمد شايع إبراهيم ٧٨٫٤١٭ 
سارة عبود موسى عزيز ٩٨٫٩٩٭ 
عائشة عصام علي البشاره ٧٩٫٠٩٭ 
غالية عبدالرحمن محمد حسن ٧٩٫٥٧٭ 
فاطمة محمد مصطفى سليم ٩٩٫٤٧٭ 
مرمي سليم عودة ٩٦٫٩٢٭ 
منه اهللا محمد عيد عبدالفتاح ٩٦٫٣٣٭ 
مها أسامة تيسير الوهر ٩٣٫٤٩٭ 
ندى عبدالنعيم مازي عمر ٩٥٫٢٭ 
نور عماد يوسف ابو زور ٩٨٫٠٧٭ 

الريادة النموذجية اخلاصة بنني املشتركة الثانوية 

سالم حسن أحمد حمزة ٨٥٫٩٦٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الرويشد ٩١٫٩٭ 
عبداهللا بندر سعد القحطاني ٨٧٫٦٧٭ 
عذبي نواف جابر الهاجري ٧٣٫٩٣٭ 
قتيبة عبدالرحمن عبدالكرمي الضفيري ٨٥٫٠٣٭ 
نايف مشاري نايف العيباني ٩٠٫٥٨٭ 

الساملية الثانوية للبنات 

أسماء سالم عوض العمقي ٩٢٫٠٧٭ 
آالء أحمد رامي عرعور ٩٦٫٣٢٭ 
آالء هاني شوقي الغريب ٩٧٫٨٢٭ 
آيه اشرف قرنى محمد ٩٩٫٩٧٭ 
اروي محمد أحمد حسني أحمد ٩٧٫٦٭ 
إسراء أحمد صالح الدين أبو العطا ٩٩٫٣٭ 
أسماء أحمد محمود حسن ٩٨٫٩٨٭ 
أفنان منير فرج بروق ٩٦٫٧٨٭ 
الزهراء جمال كامل عوض ٩٦٫٥٩٭ 
امنيه أشرف محمد بيومي السيد ٩٩٫٩٭ 
امنيه امني فاروق اسماعيل ٩٩٫٣٦٭ 
إميان أحمد إبراهيم عبدالعزيز ٩٩٫٩٧٭ 
ايه عالء الدين عصام عبداملجيد ٩٩٫٧٩٭ 
بسملة محمد سعيد سماح عبداحلليم ٩٥٫١٩٭ 
بسنت احملمدى زكريا جداوى ٩٩٫٨٧٭ 
تسنيم محمد فوزي نصحي ٩٩٫٣٦٭ 
جميلة طالل مجرن املجرن ٩٤٫٧٭ 
حبيبة امين حسنني زكي ٩٢٫٥٭ 
حسني علي عبداجلليل محمد ٩٦٫٦١٭ 
حصة محمد حميد علي ٩٥٫٠٦٭ 
حصة محمد موسى عبداهللا ٧٣٫٢٣٭ 
حال اشرف عليان عليان ٩٠٫٦٤٭ 
حال محمد ايالز عبدالكرمي ٩٨٫٨٢٭ 
حنني السيد علي خيرالدين ٩٦٫٠٣٭ 
حنني شاكر فكري البدري ٩٩٫٤٥٭ 
حنني عيسى محمد جعفر ٩٩٫٧١٭ 
حوراء محمد علي بوشهري ٩٦٫٧٨٭ 
رؤى محمد فؤاد قبيص ٩٠٫٥٧٭ 
رؤي نصر حافظ محمد جاويش ٩٩٫٨٭ 
راما محمد سعود ٩٣٫٨٧٭ 
رحمة أحمد جابر زكي محمد ٩٩٫٧٨٭ 
رحمة عماد كرمي محمود محمد خليفة ٩٧٫٢٧٭ 
رحمة محمد كامل عبدالعزيز ٩٨٫٩٨٭ 
رشا خالد إبراهيم السميط ٩٢٫٨٧٭ 
رنيم عبدالهادي محمد احملمد ٩٥٫١٣٭ 
رنيم ياسر هاشم محمد ٩٩٫٩١٭ 
رهف سيد محمد الزاهدي ٨٤٫٧٩٭ 
روان فيصل شامى اخلبيزى ٨٩٫٩٤٭ 
رمي إبراهيم محمد عبدربه الصغير ٩٧٫٥٣٭ 
رمي محمود علي إبراهيم ٩٧٫٥٩٭ 
زينب جالل محمد دشتي ٧٤٫٩٭ 
زينب محمد صالح الهران ٨٠٫٥٢٭ 
سارة حمود عبداهللا العتيبي ٧٩٫٣٩٭ 
سارة خالد فاروق صادق سعد ٩٩٫٧٣٭ 
سبيكه صالح عبداهللا الشرف ٨٠٫٧٭ 
سدين أحمد خضر شتات ٩٣٫٥٥٭ 
سعاد خالد علي سالم ٨٧٫٣٣٭ 
سعاد صالح محمد علي ٩٣٫٣٥٭ 
سلمى عصام عبداهللا عبده ٩٨٫٦٭ 
سما أسامة محمد قطب ٩٩٫٦٭ 
سميه محمد حسن العيسوي ٩٨٫٥٥٭ 
سندس خالد كمال محمود ٩٥٫٦٤٭ 
سندس سلمان أحمد حسن ٩٣٫٢٥٭ 
شروق بدر خلف محمد ٧٦٫٥٨٭ 
شروق ياسر محمد علي ٩٩٫٩٦٭ 
شرين عزيز جنم الدين يوسف ٩٤٫١٦٭ 
شهد اسماعيل علي القاعورى ٨٤٫٠٩٭ 
شهد سعد عدلي ابوالسعود ٨٨٫٢١٭ 
شهد علي جنم إبراهيم ٧٤٫٣٩٭ 
شهد مصطفي محمد حسني ٩٩٫٩٤٭ 
شوق سليمان صقر السليمان ٧٨٫٧١٭ 
شيخة منير محمد باغويطة ٩٦٫٤٥٭ 
صفاء محمد ادريس محمود ٩٩٫١٨٭ 
عال عدنان عنبز احلمادة ٩٧٫٨٦٭ 
غدير ناجي مسعد طاهر محسن ٨١٫٢٥٭ 
فاطمة الزهراء علي عبدالرسول محمد ٨٨٫٤٤٭ 
فاطمة محمود حبيب عباس ٨٧٫٧٭ 
فاطمة محمود محمد البلوشي ٩٦٫٥٨٭ 
فاطمة نشأة محمد صبحى عسانى ٩٩٫٧٥٭ 
فجر جنم عبداهللا عبداحلسن ٨٦٫٤٣٭ 
فرح وائل عثمان عبدالعزيز ٩٩٫٦١٭ 
كندة محمد نبعا ٩٨٫٤٧٭ 
الرا محمد عبدالكرمي األنصاري ٩٣٫٧٥٭ 
جلني هشام حسن خلف زين الدين ٩٩٫٤٩٭ 
لطيفة محمد يوسف اخلليفي ٩٥٫٧٨٭ 
ماجدة صالح علي سالم ٩٧٫٧٣٭ 
ماريان نشأت صموئيل وغريس ٩٩٫٧٩٭ 
مايا زياد عبدالكرمي البرم ٩٣٫٦٨٭ 
مرمي أحمد تيسير أحمد الدهان ٩٩٫٦٦٭ 
مرمي الساسي بن أحمد الساسي ٩٦٫٨٨٭ 
مرمي حسن أحمد محمد ٩٩٫٥٣٭ 
مرمي حسن طلعت مصطفى صابر ٩٧٫٩٨٭ 
مرمي حسني عبدالعزيز عبدالسالم زين الدين ٩٩٫٤٣٭ 
مرمي علي أحمد القحيف ٩٧٫٦٨٭ 
منة السيد إبراهيم محمد محارب ٩٩٫٦٢٭ 

منة اهللا امين سيد رفاعي جبريل ٩٩٫٦٣٭ 
منة اهللا وائل أحمد محمد اسماعيل ٩٩٫٩٭ 
منةاهللا لطفي إبراهيم عبداحلميد حسبو ٩٦٫٥٩٭ 
منةاهللا هاني عبدالعزيز حماد ٩٩٫٩٭ 
ميار سامح عاطف حسن ٩٧٫٠٢٭ 
ميرنا محمد هاشم محمد ٩٦٫٠٣٭ 
نادين سمير الصحناوي ٩٤٫٦٥٭ 
ناردين اشرف انور حنا اهللا ٩٨٫٠٩٭ 
نانسي عبدالغني محمد عبدالغني مسعود ٩٩٫٣٩٭ 
ندى بهنسي السعيد محمد سيف ٩٦٫٤٣٭ 
ندى عماد حسن املرسى ٩٩٫٩٩٭ 
ندى محمد إبراهيم الدسوقى ٩٧٫٦٨٭ 
ندى محمد رجب إبراهيم عماره ٩٩٫٩٧٭ 
نور أحمد فراس ريحاوي ٩٣٫٧٥٭ 
نور حسام الدين مصطفى عبدربه إبراهيم ٩٩٫١١٭ 
نور حسني عبدالقادر العمودي ٩٨٫١٤٭ 
نور فيصل خالد الشمري ٨٣٫٥٥٭ 
نورا سمير عمر بن عامر ٩٨٫٦٨٭ 
نوران أسامة رمضان اجلمل ٩٩٫٦٩٭ 
نوران ايهاب محمد النجدى ٩٩٫٧٩٭ 
نوران شريف محمد عبدالعزيز ابوالوفا ٩٩٫٣٣٭ 
نورهان أسامة حسن السيد ٩٩٫٨٤٭ 
نورهان صبري محمود حسني عبداهللا ٩٥٫٠٣٭ 
نورين اسالم طنطاوي خضر مهدي ٩٦٫٨١٭ 
نوف محمد أحمد باشعيب ٩٣٫٢٨٭ 
هاجر أسامة راشد علي ٩٦٫٤٤٭ 
هاجر حسن عبدالغفار عبداحلميد حسن ٩٨٫٨٭ 
هاديه زاهر صمصام ٩٩٫٨٥٭ 
هدير سمير محمد شريف الشريفي ٩٢٫٢٨٭ 
هديل حسام الدين محمد كامل محمد السيد ٨٢٫٨٤٭ 
وصال وائل رمضان سليمان ٩٩٫٩٭ 
ياسمني نور الدين زكي إبراهيم عطية ٨٣٫١٣٭ 

السفر االهلية الثانوية للبنات - املشتركة 

آالء عاصم محمد حسني الطير ٩٨٫٠١٭ 
آالء محمد عبدالقادر محمد السيد ٩٥٫٩٨٭ 
أالء ياسر محمد صبيح ٩٩٫١٣٭ 
أليسار محمد محمد ماهر ٩٥٫٩٩٭ 
أمامه بسام محمد النصار ٨٢٫٨٦٭ 
أمنيه ايهاب علي العطار ٩٦٫٤٤٭ 
أهلة سامي ثابت حمدان يوسف ٩٠٫٢٧٭ 
آيه عبدالباسط أحمد خضير ٩٩٫٨٭ 
آيه محمد غازي عبداجلليل ٩٣٫٣١٭ 
اباء يزيد فتحي ابوعباه ٩١٫٢٧٭ 
ابتسام محمود السراحني ٩٦٫٧٥٭ 
إسراء انور السيد باز عبدربه ٩٣٫٠١٭ 
إسراء جميل حمدان ٩٣٫٢٢٭ 
إسراء وجيه كمال الغراب ٨٨٫٣٭ 
أسماء راغب احمليمد ٩٥٫٠٣٭ 
االء قذافي سعد عبداالله ٩١٫١٧٭ 
الزهراء طارق إبراهيم عرفه متولي ٩٩٫٦٢٭ 
امل عبداهللا محمد ٨٦٫٤٭ 
امنة عبداهللا العكلة ٩٣٫٢٦٭ 
أميرة إبراهيم الدرسانى ٩٣٫٧٨٭ 
أميرة وليد أحمد القاسم ٩٧٫٥٭ 
اميمه حسام محمد الزعبي ٨٩٫٨٤٭ 
أمينة علي العطيش ٩١٫٤٨٭ 
إميان يوسف راجح أحمد عمران ٩٦٫٠٦٭ 
ايه خالد السيد سالم عبداملجيد ٩٥٫٨٦٭ 
بسمله أحمد فاروق علي ٩٩٫٧٧٭ 
بسمله سعيد طلبه خليل ٩٩٫٦٧٭ 
بشاير طارش ساجت الطرار ٩١٫٨٢٭ 
بشاير عامر زنون ٩١٫١٩٭ 
ترف ليث ناصر سليمان الفضلي ٨٩٫٥٦٭ 
تسنيم علي حامد علي ابو الفرح البساطي ٩٩٫٢٣٭ 
تقى أمني هاشم امني علي ٩٧٫٤٦٭ 
جمانة عالء عبدالباري نعمة ٨٠٫٧٭ 
جمانة فؤاد محمد علي شولح ٨٨٫٧٨٭ 
جنى محمد عبدالغنى عبدربه ٩٩٫٣٣٭ 
جوري منصور محمد السقال ٧٣٫٦٥٭ 
حال منصور خضر ٩٥٫٨٢٭ 
حنان طارق موسى ٧٨٫١٤٭ 
حنان عبدالصمد عبدالرحمن شعبان ٩٨٫٠٤٭ 
حنني محمد جالل محمود خطاب ٩٩٫٣٦٭ 
حور عبداملنان سيد الرحمن ٧٦٫٣٥٭ 
خديجة جمال عبدالكرمي قطامي ٨٨٫٣١٭ 
خديجة عمر حسني يحيى ٩٣٫٠١٭ 
خديجة محمود سيد بشر ٩٣٫٢٥٭ 
داليا محمد جريش حبنى ٨٩٫٤٤٭ 
دالني توفيق العبداجلبول ٨٨٫٨٩٭ 
دانة جمعة احلريب ٩٩٫٢٩٭ 
دانة محمد السعيد فهمي املعجار ٨١٫٥٢٭ 
دغد خليفة سعود خلف ٨٤٫٤١٭ 
دينا أحمد امني محمود ٩٢٫٣٨٭ 
دينا سليمان خلف البطي ٩٥٫٣٨٭ 
دينا هاشم هجيج العماش ٨١٫٥٨٭ 
رامه سمير السيد السيد اليمنى ٩٩٫٣٭ 
ربى عبدالعظيم جاسم اخللف ٨٠٫٧٣٭ 
رتاج عبداهللا جاسم عبداهللا ٩٤٫٣٥٭ 
رغد ثامر العبداحملمد ٩٨٫٤٧٭ 
رغد حميد احملمد ٩٦٫٧٢٭ 
رغد فراج عبدالاله محمد ٩٧٫٨١٭ 
رهف عماد خالد اجلاموس ٩٧٫٢٦٭ 
رهف فهد عبدالرحمن العنزي ٩٥٫٩٧٭ 
روئه العبيد ٩١٫٨٥٭ 
روان أسامة مصطفى أبوسعيد ٩٤٫٠٩٭ 
روان امير االبرص ٩١٫٢١٭ 
روان علي جودت مصطفى ٩٨٫٠٤٭ 
روان فوزي محمد محمد ابوسليمان ٩٩٫٥٭ 
روان محمد نبيه حسن ٩٨٫٦٢٭ 
رويدا محمد سمير عبدالفتاح ٩٨٫٥٧٭ 
رويده علي الصالح ٨٩٫٨٩٭ 
رمي عبدالعظيم جاسم اخللف ٩٣٫٧٣٭ 
رمي هاني جميل طقاطقة ٩٣٫٢٩٭ 
رين عماد تركي احللقي ٩٣٫٧٣٭ 
زهراء عبدالناصر عبدالفتاح عبدالعظيم ٩٩٫١٩٭ 
زينب زيدان محمد زيدان حمدان ٩١٫٠٦٭ 
زينب محمد عامر جبر ٩٧٫٨٨٭ 
سارة بادي سليم ٩٢٫٠٢٭ 
سارة عثمان عبداهللا ياسني ٨٤٫٠٣٭ 
سارة كرفاص ٧٩٫٩١٭ 
سجود سامي قاسم احلسن ٩٧٫١٤٭ 
سجود محمد عبدالسالم علي ٩٩٫٩٤٭ 
سدره امين الظفرى ٩٧٫٣٧٭ 
سلمى عوني مصطفى محمد ٩٦٫٩٨٭ 
سما فوزي فتحي احلبال ٩٧٫١٥٭ 
سميه عدنان العجاج ٨٦٫٧٢٭ 
سوسن صالح احلاج ٨٣٫٠٧٭ 
شهد عبداخلالق أمني سليمان ٩٤٫٩١٭ 

شهد عبدالعزيز احلمدان ٩٨٫٠٦٭ 
شهد عبداهللا حماد غامن ٩٤٫٧٧٭ 
شهد محمد علي إبراهيم السيد علي ٩٩٫٣٭ 
شهد مصطفى محمد متولى علي ٩٩٫٥٥٭ 
شهد مظهر أحمد رجب ٩٤٫١٣٭ 
شهد منير نظمى ابوالسعود ٩٦٫١٨٭ 
شيماء خالد اجلعفري محمود السيد ٩٥٫٩٤٭ 
صفا محمود رزق يوسف املزيني ٩٣٫٥٩٭ 
صفا نبيل شباط ٧٨٫٥٣٭ 
ضحوك صفوح غزوان حلبيه ٩٤٫٦٤٭ 
عبير أحمد الغامن ٨٢٫٨٭ 
عال حسام واصف فاخوري ٩٧٫٣٧٭ 
علياء مكرم علي املاحي ٩٩٫٨٨٭ 
عهود إبراهيم علي محمد هيبه ٩٩٫٠٩٭ 
غزل محمد احملمود ٩٧٫٨٢٭ 
فاطمة خالد علي ابو غالي ٩٤٫٥٭ 
فاطمة مجدى زكي حافظ عبداملطلب ٩٣٫١٢٭ 
فجر حمد اجلربوع ٩٨٫٠٤٭ 
فرح طارق كمال جابر عبداملطلب ٩٩٫٨٧٭ 
فريدة محمد رجب محمد السيد عطية ٩٥٫٩٧٭ 
كرمينا مكرم سعد عوض ٧١٫٨٩٭ 
كنوز وليد احلسيني السيد صقر ٧٩٫٦٥٭ 
لطيفة ناصر عجيل محمد ٨٣٫٦٩٭ 
لندا إبراهيم جريس سيفني ٩٨٫٦٢٭ 
ليان عصام علي منصور ٩٧٫٥٧٭ 
لني مأمون أسد أبوجيش ٩٣٫٤٨٭ 
مرام حلمي حلمي الزير ٨٨٫١٥٭ 
مرح جبر احملمد املوسى ٩٧٫٣٨٭ 
مروه خليفة احلسن ٩٩٫٧٨٭ 
مرمي إبراهيم عبدالسالم الشويخ ٩٩٫٥٧٭ 
مرمي ايهاب محمد كمال محمد محمد ٩٠٫٣٥٭ 
مرمي عبداهللا محمد الشاحوذ ٩٥٫٦٭ 
مرمي عالء عثمان عبدالوالي ٩٦٫٢٦٭ 
مرمي وائل محمود بيومي ٩٢٫١٢٭ 
مشاعل صباح حسن العطبي ٨٤٫٤٦٭ 
مطيعة عبدالكرمي كاتبى ٩٨٫٩١٭ 
مالك حسني حسن ٨٤٫١٦٭ 
مالك خالد احلسن ٨٧٫٦٩٭ 
مالك ناجي سعد ٨٣٫٤٥٭ 
ملك عبدالرحمن محمد اليخرى ٩٩٫٤٩٭ 
ملك عماد مسلم أحمد ٩٩٫٨٨٭ 
منال محمد الناصر ٧٨٫٠٥٭ 
منةاهللا أحمد علي الصفانى ٩٩٫٣٨٭ 
منه اهللا اشرف محمد السعيد زهران ٩٩٫٥١٭ 
منه محمد البيومي اسماعيل الفقي ٩٩٫٥٭ 
ميار عبداحملسن محمد السيد صالح ٩٣٫٥٨٭ 
ميرنا صالح فرغلي شهاب ٩٨٫٧٨٭ 
ميرنا عماد حمدي أحمد ٩٣٫١١٭ 
ميرنا ناجي عبدالرحمن ٧٦٫٨١٭ 
نانسي أمين أحمد اسماعيل ٩٧٫٨٩٭ 
نداء أحمد علي محمد ٨٠٫٦٨٭ 
ندى أحمد سيد مصطفى ٩٨٫٩٤٭ 
ندى السيد محمد عبدالقادر السيد ٩١٫٥٢٭ 
ندى عبداهللا يوسف عبداملعطى ابو حواس ٩٣٫٦٣٭ 
ندى محمد عبداحلكيم عبدالرحيم ٩٧٫١٢٭ 
نرمني محروس زغلول نصر ٨١٫٦١٭ 
منارق سالم عيدان مهاوش ٨٨٫٨٩٭ 
نور ايهاب محمد سالمة بدر ٩٨٫٥٦٭ 
نورهان عبداللطيف حمدي محمود املتولي ٩٨٫٧١٭ 
نيرمني انيس محمد السراحني ٨٣٫٥٣٭ 
هاجر جوده محمد عبداهللا ٩٥٫٧٧٭ 
هاجر علي املغاورى أحمد أحمد ٩٧٫٧٨٭ 
هاجر محمد محمد توفيق عبداهللا ٨٧٫٦٧٭ 
هبة عدنان حوران ٩١٫٩١٭ 
هبة رمضان اسماعيل اجلندى ٩٩٫٥٭ 
هدى محمد احمليمد ٨٦٫٩٩٭ 
هدية عبدالرزاق طعمة الشمري ٨٥٫٢٭ 
هيام محمد أحمد ٩٠٫٦٩٭ 
وعد وديع زكارى حكيم ٩٧٫٣٦٭ 
والء خلف اهللا عبدربه خلف اهللا ٩٩٫٧٦٭ 
والء ياسر عايد ٧٦٫٢٦٭ 
ياسمني اشرف عبدالرحيم محمد علي ٩٩٫٧٤٭ 
ياسمني رائد محمود عبداهللا ٩٩٫٠٩٭ 
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أحمد نواف ريسان بردى ٨٧٫٠٦٭ 
أسامة عبدالناصر الدندل ٨٢٫٩٣٭ 
أنس عادل عبدالعظيم أحمد ٧٥٫٧٨٭ 
إبراهيم محمد هالل إبراهيم ٨٨٫٣٣٭ 
إبراهيم مروان إبراهيم برى ٨٤٫٥٣٭ 
إبراهيم وليد سالم ٨٩٫٦٥٭ 
أحمد إبراهيم أحمد محمد عاشور ٩٤٫٠٥٭ 
أحمد إبراهيم بشرى الرمضان ٨٣٫٨٦٭ 
أحمد باسل احلريري ٨٨٫٦٭ 
أحمد باسل السعدي ٨٧٫٨٩٭ 
أحمد حمد املعيوف ٩٠٫١٩٭ 
أحمد خالد عبداهللا ٨٦٫٢٨٭ 
أحمد رشاد محمد رشاد ٩٤٫٢٤٭ 
أحمد شربينى سرحان محمد ٩٣٫١٦٭ 
أحمد عامر ياسني ٨٣٫٠٤٭ 
أحمد عبدالسالم اخللف العبد٨٦٫٩٩٭ 
أحمد عبدالسالم السلخدي ٨٤٫٤٧٭ 
أحمد عبدالعزيز محمود العبدالعزيز ٧٨٫٥٨٭ 
أحمد علي االمني ٩٤٫٩٧٭ 
أحمد ماجد السليم ٧٨٫٦٧٭ 
أحمد محمد محمد زكريا القلشى ٩٣٫٣٥٭ 
أسامة أحمد سيد أحمد جاد ٨٩٫٩٩٭ 
اسماعيل إبراهيم موسي ٩٨٫٥٢٭ 
امجد حسني رجا ٧٩٫٨٭ 
امجد عزت محمد شوقي ابوداود ٨٩٫٢٩٭ 
باسل عبدالباسط عبدالستار غيط ٧٢٫٦١٭ 
باسم خالد علي أحمد التونى ٧١٫٣٩٭ 
بدر صالح احملمد ٨٨٫٨٦٭ 
بدير فيصل بدير عبادي ٩٢٫١٢٭ 
بالل رباح عاهد صبحى ٨٥٫٩١٭ 
جمال عبداملنعم القطيفان ٨٦٫٤١٭ 
حسام أحمد عبداهللا سالمة ٩٧٫٥٥٭ 
حسن لطيف كريدي مشعان ٧٨٫٠١٭ 
حسني عبدالرحيم غازي حمد ٧٤٫١٧٭ 
حسني علي فالح فاحت نصار ٧٥٫١٧٭ 
حسني فهد حسن صالح ٩١٫٤٩٭ 
خالد أحمد محمد السعدي ٧٧٫٣٣٭ 
خالد أحمد عبدالراضي خليل ٩٦٫٦٢٭ 
خالد حايف احلسني ٩٠٫٣٥٭ 
خالد حسن الهوا ٨٨٫٧٭ 
خالد حمدى فاروق عكاشه املهدي ٨٣٫٤٢٭ 
خالد حميد صالح الشافي ٨٣٫٢٤٭ 
خالد طارق محمد النجار ٧٥٫٥٢٭ 
خالد محمد محمود إبراهيم ٨٧٫٧١٭ 

خالد وائل عبدالرازق أحمد سعيد ٩٥٫٤١٭ 
خالد وليد سالم ٩٥٫٤٭ 
خليل إبراهيم الرفاعي ٩٤٫٥٥٭ 
زياد أمين سليمان السيد ٩٧٫٢٩٭ 
زياد صالح الدين شافعى سيف اليزل ٨٥٫١٥٭ 
زياد علي دردير محمد ٩٤٫٦٩٭ 
زياد محمد إبراهيم الشهاوي ٩٨٫٠٥٭ 
ساري محمد احلميد ٨٢٫٣١٭ 
سلطان محسن مديد خلف ٧٣٫٠٣٭ 
سليمان خالد الدوري ٨٥٫٣٥٭ 
سليمان داود سليمان فريز سليمان ٩٧٫٨٢٭ 
سليمان عبداهللا سالمة زيديه ٩٦٫٥١٭ 
سند جمعة احمليمد الظاهر ٩٢٫٣٨٭ 
سيف الدين محمد هالل علي ٧٩٫٤٦٭ 
سيف هاشم صبحي السيد محمد ٩٣٫٣٥٭ 
شهاب ياسر ماهر سمك ٧٩٫٧٩٭ 
صالح حمود خلف اخلالوي ٨٩٫٨٭ 
صالح خضر صالح العسكر ٩٣٫٥٥٭ 
صالح سعد مري محسن ٩٤٫٠٨٭ 
صالح ماجد صالح عبداهللا ٨٧٫٨٤٭ 
ضاري سعود ماجد خنفوس ٩٦٫٨٣٭ 
طالل رشيد الشحاذه ٧٩٫٠٣٭ 
عادل عالء الدين محمد الدسوقي ٩٩٫٩٤٭ 
عادل محمد عبداهللا ٩٠٫٣٭ 
عباس خلف جحيل فرحان ٩٨٫٧١٭ 
عبدالرحمن أحمد احلسني ٧٨٫٤٨٭ 
عبداهللا أحمد رشدى الصالح ٩٩٫٠٧٭ 
عبداهللا بديع خليفة احلريري ٨٢٫١٢٭ 
عبداهللا عودة أحمد عرابي ٧٦٫١٢٭ 
عبدالهادي غامن صباح حسني ٩٠٫٥٧٭ 
عبداحلليم محمد عبداحلليم الطناني ٩٩٫١٣٭ 
عبدالرحمن ايهاب مصطفى حسن ٩٤٫٦٩٭ 
عبدالرحمن حسام سعد رشدي محمد حسن ٩٨٫٢٧٭ 
عبدالرحمن خالد بطاح ٨٨٫٦٦٭ 
عبدالرحمن عبداهللا طاهر هندى ٩١٫٦٦٭ 
عبدالرحمن عماد الدين عبدالرزاق ٩٨٫٦٭ 
عبدالرحمــن محمــد عبدالغفــار محمد مصطفى ٭ 

بلتاجى ٨٨٫٢٣
عبدالرحمن محمد كمال علي القاضى ٩١٫٥٤٭ 
عبدالرحمن مصطفى عمران محمد مصلح ٨٧٫٢٥٭ 
عبدالرزاق عزام سليم ٧٩٫٨٨٭ 
عبدالرزاق علي اخللف ٨٣٫٦٨٭ 
عبدالعزيز أحمد عبداهللا ٩١٫٥٢٭ 
عبدالعزيز خضر صالح العسكر ٩٤٫٦٭ 
عبدالعزيز عبدالستار جبار الصالح ٩٤٫٠٩٭ 
عبدالعزيز مجدى توفيق محمد ابوعمر ٩٤٫٧٣٭ 
عبدالكرمي وهاب احلماد ٩٥٫١٣٭ 
عبداهللا جراح عبداهللا الفضلي ٨٨٫٩١٭ 
عبداهللا أحمد حبيب اإلبراهيم ٩٩٫٤٢٭ 
عبداهللا أحمد صادق محمد متولى ٩٨٫٠٩٭ 
عبداهللا السيد جمال السيد ٨٢٫٩٥٭ 
عبداهللا امني إبراهيم امني حمامره ٧٩٫٨٨٭ 
عبداهللا جدعان الشالش ٨٨٫٤٨٭ 
عبداهللا حازم طه محمد عبدالعزيز بدوى ٨٤٫١٢٭ 
عبداهللا حسني علي ظاهر ٧٩٫٤١٭ 
عبداهللا سلطان راشد مزعل صفوق ٩٣٫١٤٭ 
عبداهللا عباس عودة ٩٦٫٣٦٭ 
عبداهللا عبدالرحيم حسن حسانني املصري ٩٥٫٩١٭ 
عبداهللا عالءالدين حسن (عباس قدومي) ٨٨٫٦٤٭ 
عبداهللا علي عبداملاجود اإلبراهيم ٧٦٫٢٭ 
عبداهللا منصور مصلح ٩١٫٤٭ 
عبداهللا نضال عزت ال مرعي ٩٢٫٠٧٭ 
عبود عبدالرزاق العبدالرحيم ٨٥٫٥٨٭ 
عبيد محمد عبيد العمقى ٩١٫٨٦٭ 
عثمان عزيز غالي الشمري ٧٩٫٤٭ 
عدنان رائد عدنان محمودعفانه ٩٦٫٧٨٭ 
عالء حسني هالل ٩٧٫٨١٭ 
عالء صالح العبدالظيف ٩٢٫٦٧٭ 
علي متام ظاهر ٨٠٫٣٢٭ 
علي حسني الرفاعي ٨٩٫٥٩٭ 
علي حسني سويعي ٧٩٫١٭ 
علي حسني عايد اليتيم ٩٠٫٠٢٭ 
علي راشد احللبي ٩٦٫٨٣٭ 
علي صبري أحمد سالمة ٩٩٫٢١٭ 
علي عبداهللا سالم ٨٧٫٣٧٭ 
علي عبدالعزيز شاهني عودة ٩١٫١٧٭ 
علي فالح ثويني العدواني ٩١٫٩٧٭ 
علي قيس محمد رشيد ٨٢٫٩٦٭ 
عماد صفوت خليل محروس ٨٩٫٥٦٭ 
عمر اسماعيل اسماعيل ٩٤٫٦١٭ 
عمر جمال أحمد املعداوي ٩٣٫١٢٭ 
عمر حامت اخللف الهراطه ٧٦٫٦٣٭ 
عمر رياض ناصر الساخن ٧١٫٨٤٭ 
عمر سالم سعيد عبدالفتاح عبداهللا ٩٥٫٧٨٭ 
عمر عبدالكرمي عوض عبدالواحد ٨٢٫٩٤٭ 
عمر فايز علي فرج ٩٩٫٠٢٭ 
عمر محمد سالم ٩١٫٥٢٭ 
عمر محمود عبداحملسن محمود حسن ٩٣٫٨٤٭ 
عمر مصطفى خليل غنيم ٧٨٫٨٤٭ 
عمر وليد ابوحوران ٨٢٫١٧٭ 
عمرو الشافعي أحمد علي رضا ٩٤٫٨٨٭ 
عمرو خالد عبدالعال عبداهللا بدوى ٩٨٫٣٢٭ 
عمرو خالد كمال علي عبداهللا ٩٦٫٦٤٭ 
فارس إبراهيم فرح محمد ٩٨٫٠١٭ 
فارس أحمد صابر محمد سالم ٩١٫٥٩٭ 
فارس فؤاد محمد علي شولح ٨٥٫٢١٭ 
فام امين جندي عبود ٩٥٫٣٥٭ 
فهد خالد احلسن الشبطه ٩٦٫٤٨٭ 
فهد سالم فارس صغير ٨١٫٥٧٭ 
فواز جمال ضيف اهللا محمد ٩٥٫٣٩٭ 
فواز سليم صبح ٩١٫١١٭ 
فيصل خالد حمد املرعى ٧٧٫٢٤٭ 
فيصل سعد احلمد ٨١٫٩٨٭ 
قيس كميل ابوحجيله ٨٣٫٨٨٭ 
كرمي امين سالمة ابوعمر ٩٣٫١٩٭ 
كرمي تامر باهر السعيد ٨٠٫٩٧٭ 
ماهر خالد األحمد ٨٦٫٤٢٭ 
محمد أحمد حمد اهللا محمد أحمد ٩٥٭ 
محمد أحمد رجب الصفدى ٩٨٫١٣٭ 
محمد أحمد محمد عوض محمد ٩٢٫٠٥٭ 
محمد باسم االلفي أحمد ٩٨٫٧٩٭ 
محمد توفيق أحمد احلمد ٩٧٫١٦٭ 
محمد جالل محمد جالل عبداملقصود ٩٦٫٨٨٭ 
محمد حجي األحمد العبد٧٩٫٨١٭ 
محمد حماد الظاهر ٩٠٫٧٩٭ 
محمد خالد بكر محمد ٩٥٫٣٤٭ 
محمد خالد فكري املغربي ٩٧٫٧٨٭ 
محمد زهير العقيلي ٩٠٫٣١٭ 
محمد زياد العلي ٧٣٫٥٤٭ 



محمد سامح عبدربه ابو اخلير ٩٠٫٤٥٭ 
محمد سعيد أحمد فليفل ٩٨٫٨٭ 
محمد طارق محمد طه النجار ٧٢٫٤٧٭ 
محمد عادل حنوش ٨١٫٩٧٭ 
محمد عايد بكاى معيشى ٨٦٫٥٣٭ 
محمد عبداالحبش ٨١٫٧٦٭ 
محمد عبداهللا محمد العنزي ٩٠٫٠٢٭ 
محمد عبدالرحيم حسن حسانني املصرى ٨٢٫٠٧٭ 
محمد عبداهللا عايد ٨٧٫١٧٭ 
محمد علي عبدالعاطي علي ٩٤٫٧٥٭ 
محمد ماجد مدحت جالل ٩٦٫٥٩٭ 
محمد نائل محمود عودة ٨٦٫٢٧٭ 
محمد نافذ حسني عبداهللا ٩٥٫١٧٭ 
محمد يونس الفندى ٧٩٫٣٣٭ 
محمود اكرم رجاء صالح ٩١٫٣١٭ 
محمود محمد محمود بالش ٩٩٫٣١٭ 
محمود محمدمحمود جالل شوشه ٩٩٫٤٢٭ 
مرهف قاسم عياش ٨٤٫٣٨٭ 
مساعد عبداهللا احلسني ٨٥٫٥١٭ 
مشاري عدنان الشاجي ٧٨٫٤٣٭ 
مشعل حسني الصياح ٧٤٫٥١٭ 
مصطفى عبداحلليم السيد عبداحلليم الشرقاوى ٭ 

٩٣٫٦
مصطفى يحيى معوض جمعة مبروك ٩٥٫٨٭ 
مظفر عبدالقادر علوش ٩٤٫٣٩٭ 
معاذ هارون حميد السمان ٩٣٫١٭ 
معتز عماد إبراهيم علي ٩٧٫٦٭ 
مناع حمد إبراهيم العبداللطيف ٧٦٫٦٦٭ 
مهدي غالمعباس كاركر فرد ٨٩٫٠١٭ 
مهلهل نصار مهلهل مهاوش ٧٨٫١٢٭ 
مهند عكله احملجوب ٨٠٫٥٥٭ 
موسى زكريا موسى احلريري ٦٩٫٩١٭ 
موسى محمود الهشيم ٩٣٫٤٤٭ 
مينا ميالد سمير إبراهيم ٩٨٫٨٦٭ 
جنم الدين عبداهللا محمد عيد الظفري ٦٩٫٦٥٭ 
نور الدين سلمان ابو سالم ٨٩٫٣٣٭ 
نور رشاد نواف النداف ٨٨٫٧١٭ 
هدرا هارون ظريف عزيز ٩٣٫٩٣٭ 
هشام خليل عبدالرحمن ٨٤٫٤٩٭ 
وسام وديع زكاري حكيم ٩١٫٦٧٭ 
وسيم سامي عبدالكرمي محمد ابوشنب ٨٩٫٣٧٭ 
وليد خالد اخللف ٩٠٫٩٤٭ 

يحيى حسام الدين سعد علي محمد ٩٠٫٩٩٭ 
يحيى عبداللطيف حسن عبدالقادر عبداهللا ٩٤٫١٩٭ 
يحيى علي أحمد صديق ٩٧٫٥١٭ 
يعقوب بدر خضر الصليبى ٨٧٫٧٤٭ 
يعقوب يوسف يوسف ٨٦٫٦٢٭ 
يوسف إبراهيم احلميد ٩٤٫٥١٭ 
يوسف اشرف أحمد محمد السيد صالح ٩٨٫٩٢٭ 
يوسف املستظرف ٧٩٫٥٦٭ 
يوسف رشاد مصطفى البرديني ٨٣٫٠٤٭ 
يوسف سعيد يوسف الغريب ٨٩٫٤٨٭ 
يوسف عدنان عطية حمادة ٩٨٫٥٤٭ 
يوسف علي لطفي الشعابني ٨٦٫٨٨٭ 
يوسف عمر محمد زيتون ٧٥٫٩٥٭ 
يوسف محسن محمد اسماعيل ٨٨٫٨٩٭ 
يوسف محمد اسماعيل علي اجلندى ٨٨٫٢٣٭ 
يوسف محمد عبداملنعم محمد ٩٣٫٦٣٭ 
يوسف محمد فريح ٧٨٫٣٭ 
يوسف محمود أحمد عبداحملسن ٨٨٫٣٦٭ 
يوسف هاشم احمليمد ٨٢٫٠٧٭ 

الشاهني االهلية الثانوية للبنني - املشتركة 

إبراهيم راتب أسعد علي ٩٧٫٧٭ 
إبراهيم محمد أحمد ٨٤٫٣٩٭ 
إبراهيم محمد إبراهيم عريقات ٨٦٫٤٥٭ 
أحمد امين جميل عايد ابو خليل ٧٠٫٤٧٭ 
أحمد زكريا محمد عبداجلواد ٧٧٫٨٤٭ 
اسامة سعيد محمد شرفا ٨٨٫٥٩٭ 
تيسير العطية ٩٨٫٩٨٭ 
جاك ايلى يوسف انطون ٧٢٫٤٨٭ 
حسن اردشير محمد كاظم علي بوردانش ٧٩٫٧٣٭ 
حسني اكرم املوسوي ٨٦٫٨٧٭ 
راكان مروان شوكت عيسى ٨٣٫٩٦٭ 
صالح بالل صالح حسني ٩٢٫٥٭ 
طارق محمد عبدالقادر إبراهيم ٧٠٫٨٨٭ 
عباده مصطفى محمدخليل احلمد ٩٦٫٣٨٭ 
عبدالرحمن نضال عبدالرحمن ابو عيدة ٨٤٫٧٭ 
عبداهللا منصف عبدالرحيم أحمد محمد ٨٣٫٤٢٭ 
عبدالعزيز مجيب محمد عدنان احلاج يونس ٧٥٫٩٥٭ 
عبداملنعم خالد عبداملنعم عبدالعال ٧٣٫١٭ 
عثمان عالء الدين فخرى حافظ محمد ٩٩٫٤٥٭ 
فارس امجد محمود الربايعه ٨٨٫٠٥٭ 
محمد أحمد محمد أبو دوله ٧٩٫٢٧٭ 

محمد سعيد أحمد محمد الزرارى ٩٠٫٥٤٭ 
محمد عامر اخلضر ٨٥٫٩٥٭ 
مقداد مدين طويل ٩٩٫٣٤٭ 
هاني حسام سعيد ابوخزنة ٨٥٫٠٤٭ 
هالل حسام سعيد ابوخزنة ٨٠٫٣٢٭ 
يوسف سمير أحمد صدوق ٩٩٫٧٧٭ 
يوسف عمار الزعبي ٩٥٫٤٢٭ 
يوسف فهد الرفاعي ٧٦٫١٦٭ 
يوسف ماهر محمد جمال الدين حمدان ٩٧٫٦٧٭ 
يوسف محمد تيسير خيري ابوجزر ٩٤٫٤٤٭ 

الشرقية الثانوية للبنات 

أسماء نواف نايف املطيري ٩١٫٦٣٭ 
أسيل وليد أحمد الغريب ٧٧٫٩٨٭ 
أفراح فالح عواد الشمري ٩٤٫٩٢٭ 
آالء جمال علي سعد ٨٥٫٣٧٭ 
آالء محمد أحمد علي أحمد ٩٩٫٥٩٭ 
أنفال عبداهللا سعد اجلبعه ٨١٫٧٢٭ 
آيه سعد عقلة العالطي ٩٥٫٧٧٭ 
اجلود سعود عبدالعزيز دشتى ٨٩٫٢٩٭ 
اجلوري بندر شباب املطيري ٩٥٫١١٭ 
اجلوري عامر عبداهللا السليمان ٨٥٫٨٧٭ 
ايالف صالح يعقوب البطي ٨٣٫٨٥٭ 
بتول عبدالسالم أحمد كرم ٧٤٫٦٦٭ 
بدرية عبدالرحمن محمد الصفران ٩٦٫١٦٭ 
بشرى مبارك ماطر املطيري ٩٣٫٥٦٭ 
جمانة أحمد علي مال اهللا أحمد ٩٥٫٤٣٭ 
جنان بدر سليمان العثمان ٧٧٫٨٭ 
جنان علي حسني العنزي ٧٦٫٩١٭ 
جوري فهد مناحي رشدان ٩٣٫٥٭ 
جوري محمد طاهر احلبيب ٨٧٫٠٨٭ 
خديجة فيصل عدنان محمد ٨٧٫٧٢٭ 
دانة ظافر زيد املطيري ٩٤٫٥٨٭ 
دالل حمد علي بوحمد ٩٩٫٥٨٭ 
دميه سامي فالح حضينه العازمي ٩٠٫٧٨٭ 
دميه طارق محمد الشهاب ٨٢٫٥٨٭ 
رباب فاضل محمد معرفى ٩٣٫٩١٭ 
رتاج علي حسن الناصر ٩١٫٢٦٭ 
رغد عبداهللا عبود العتيبي ٩١٫٥٧٭ 
رقية عبداهللا محمد بارجاء ٩٨٫٨١٭ 
رهام خالد محمود حسني ٩٠٫٥٤٭ 
روند حسام الدين مرعي ٩٨٫٨٧٭ 

ريان فيصل محمد سليمان الصعيب ٨٤٫٦٣٭ 
ريتاج محمد حردان العنزي ٩٢٫٩٦٭ 
رمي نايف عبداهللا الديحاني ٩٥٫٧٣٭ 
زهراء مشعل محمود عبداهللا غريب ٩٧٫٨٥٭ 
زينب محمد خليل دشتى ٧١٫٧٢٭ 
سارة سعد مدعج الديحاني ٨٦٫١٦٭ 
سلوى مهنا إبراهيم الراشد ٩٨٫١٨٭ 
شهد أحمد إبراهيم القطان ٩٧٫٥٥٭ 
شهد مشعل غالى العنزي ٩٤٫٩٤٭ 
شوق نايف خالد الشتيلى ٧٧٫٥٦٭ 
شيخة مضحي مرزوق الغريب ٩٥٫٥١٭ 
عائشة ثامر عبداحملسن فرحان ٩٠٫٥٧٭ 
عائشة صالح يوسف العمار ٩٣٫٦٣٭ 
عائشة وليد علي الهاجري ٩٧٫٢٣٭ 
غزالن طالل حماد احلربي ٩١٫٧٢٭ 
غيداء محمد حسن الكندري ٨٩٫٠٨٭ 
فاطمة عبداهللا صالح القالف ٨٠٫٧٭ 
فاطمة فالح نعمة العنزي ٨٩٫١١٭ 
فاطمة وليد فالح اخلالدي ٨٠٫١٦٭ 
فاطمة ياسر عبدالرضا اخلياط ٩٨٫٨٨٭ 
فاطمة يونس اسحق الصالح ٨٧٫٥٥٭ 
جلني يعقوب يوسف العوضي ٩٤٫٧٧٭ 
ليلى عادل جوده الشمري ٩٨٫٦٭ 
مرمي جاسم سعد الرميضى ٩٥٫٦٧٭ 
مرمي خالد أحمد الزاير ٨٧٫٥٭ 
مرمي عيد محمد العازمي ٩٧٫٦٣٭ 
مرمي يحيى إبراهيم القطان ٩٠٫١٦٭ 
مزون سعود علي بن سعد الزمانان ٨٥٫٩١٭ 
مشاعل نايف خالد الشتيلي ٨٤٫٣١٭ 
منى جمال ناصر احلربي ٨٩٫٩٨٭ 
منى منصور سالم املنصور ٩١٫١٣٭ 
منيرة عبداللطيف حاجي العوضي ٩٨٫٤٦٭ 
نور إبراهيم عبدالكرمي هندال ٨٥٫٤١٭ 
نور محمد كوزاد عبدالرضا محمد ٩٤٫٦٣٭ 
نورا سعد محمد سعد الهاجري ٨٧٫٤٧٭ 
نورة بدر خليفة املجرب ٩٣٫١٥٭ 
هاجر محمد حردان العنزي ٩٢٫١٦٭ 
هاجر وليد حاجي الفيلكاوي ٧٤٫٥١٭ 
هيا ارسالن محمد املطوع ٩٤٫٥٭ 
وصايف طالل محمد العازمي ٧٨٫٤٢٭ 

الشيخ سعد العبداهللا الصباح الثانوية للبنني 

أحمد حمود معاشى راجى املطيري ٨٨٫٦١٭ 
أحمد خالد حسن احلصينان ٩٣٫٩٢٭ 
أحمد سلطان مبارك التواجر ٧٥٫١٢٭ 
أحمد عايد مزيد الصليلي ٩١٫٢٧٭ 
أحمد علي أحمد الصالح ٨٤٫٢٩٭ 
أحمد فهد شويت السعيدي ٩١٫٧١٭ 
أحمد الفي حمود الظفيري ٩٢٫٤٥٭ 
أحمد يوسف جويعد شحاذ ٩٧٫٢٧٭ 
إبراهيم جمال حمدى احلربي ٨٥٫٦٨٭ 
أحمد سعيد عبداحلميد عبداجلليل علي ٩٩٫٤٨٭ 
احلارث عبداهللا علي الكندري ٨٨٫٦٩٭ 
بدر حميد فياض العنزي ٨٧٫١٩٭ 
بدر زيد عماش الشمري ٩٠٫١٦٭ 
بدر عبداهللا فهد املطيري ٨٠٫٥٥٭ 
بدر مبارك حامد العازمي ٨٩٫٥١٭ 
بدر مطلق محمد الرشيدي ٩٦٫٢٦٭ 
بشار محمد سعد العنزي ٩٥٫٣٥٭ 
بندر خالد مزيد مناحي املطيري ٨٢٫٧٨٭ 
تركي ظاهر علي الظاهر ٧٨٫٨٢٭ 
تركي عبداهللا ضيف اهللا البذالي ٨٠٫٧٥٭ 
تركي علي عتيق سعيدي ٨٦٫٥٩٭ 
تركي عيد رخيص املطيري ٨٨٫٨٣٭ 
متيم مشير خليفة ٩٨٫٤٨٭ 
ثامر مبارك عبداهللا املطيري ٨٦٫٧٥٭ 
جاسم فهد جاسم العنزي ٩١٫٣٭ 
حسن عبداحلميد عبدالكرمي العنزي ٨٦٫٩٭ 
حسن عبداهللا محمد العجمي ٩٤٫٠٤٭ 
حسن علي فائق املسباح ٧٨٫٤٨٭ 
حمد عايض علي العجمي ٨٨٫٧٤٭ 
حمزة فايز خلف السعيدي ٩٢٫٨٢٭ 
حمود أحمد حسني العنزي ٩٤٫٨٨٭ 
حمود سعد حمود احلربي ٨٧٫٧٣٭ 
حمود عادل حمود الظفيري ٩٢٫١١٭ 
حمود مشعان محمد املطيري ٨٥٫٤٩٭ 
خالد علي عبداهللا أشكناني ٩٧٫٣٧٭ 
خالد الفي قاطع العنزي ٨٣٫١٦٭ 
داود عبدالعزيز جبر العنزي ٨٧٫١١٭ 
راشد سيف راشد املطيري ٩١٫٩٨٭ 
راشد شامان سعود العتيبي ٨٧٫٩٨٭ 
راكان سالمة شالل الظفيري ٩٤٫٤٥٭ 

زيد حمدان مهاوش السعيدي ٨٩٫٦٭ 
سالم طارق شافي الشمري ٨٩٫٩١٭ 
سعد فهد محمد الشبلي ٩٧٫١٥٭ 
سعود سعد غامن الظفيري ٨٦٫٩٣٭ 
سعود طالل سعود احلربي ٨٤٫٥٭ 
سعود عبداللطيف محمد الصريخ ٩٦٫٤٩٭ 
سعود عياد فليح الصليلي ٨٧٫٩٨٭ 
سعود محمد حجي ادبيس ٨٨٫٢٥٭ 
سعود مناور حمد العنزي ٩٦٫٥٦٭ 
سعود منصور حسني املطيري ٧٥٫٩٧٭ 
سلطان هادي سلطان الهاجري ٨٧٫٨٣٭ 
سلمان نشمي شلفان الظفيري ٨٧٫٦٤٭ 
سليمان يوسف عبدالرزاق العنزي ٨٢٫٢٦٭ 
ضاري أحمد محمد الظفيري ٧٩٫٢٢٭ 
ضاري أحمد نواف الشمري ٨٥٫١٩٭ 
ضاري سالم دخان عقلة ٩٧٫٨٢٭ 
ضاري سلطان خليف العدواني ٨٢٫٣٦٭ 
ضاري عارف هالل العنزي ٩٥٫٦٢٭ 
ضاري محمد عبداهللا املطيري ٩٣٫٩٨٭ 
ضاري مشعل صنهات احلربي ٨٧٫٢٤٭ 
طالل عايد عوض العنزي ٨٢٫٢٣٭ 
عايد عزيز عايد الظفيري ٨٤٫٢٥٭ 
عبدالرحمن عادل مطر العنزي ٨٣٫٤٩٭ 
عبدالرحمن مبارك صالح الهاجري ٨٢٫٤٣٭ 
عبدالرحمن محمد فالح الدوسري ٩٠٫٣٢٭ 
عبدالعزيز عبدالرحمن ضيف اهللا املطيري ٩٠٫٠٧٭ 
عبدالعزيز مروي سعود املطيري ٨٨٫٠٧٭ 
عبداهللا بندر جزا العتيبي ٨٨٫٨٩٭ 
عبداهللا سعود عناد هادي العنزي ٧٦٫٨٥٭ 
عبدالرحمن إبراهيم عبداهللا اخلالدي ٩٢٫٢٥٭ 
عبدالرحمن خالد محمد العجمي ٩٥٫١٦٭ 
عبدالرحمن ظافر متيم الدوسري ٨١٫٩٦٭ 
عبدالرحمن علي صالح احلذيفي احلسيني ٩٠٫٠٣٭ 
عبدالرحمن فيصل فهد املطيري ٨١٫٢٣٭ 
عبدالرحمن مجبل حسني دغيمان ٩٠٫٢٦٭ 
عبدالرحمن مروى سعود املطيري ٨٢٫٩٩٭ 
عبدالرحمن مزيد فراج املطيري ٩٥٫٥٭ 
عبدالرحمن مساعد مجلي املطيري ٨٨٫٢٧٭ 
عبدالرحمن منصور إبراهيم الشبراوي ٩٩٫٨٥٭ 
عبدالرحمن نواف دخيل الشمري ٩٣٫٠٧٭ 
عبدالرحمن نواف عبداهللا العتيبي ٩٦٫٢١٭ 
عبدالعزيز بدر عبداهللا املطيري ٩٢٫٥١٭ 
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عبدالعزيز بدر الفي شالل املطيري ٩٣٫٤٢٭ 
عبدالعزيز خالد عيد اخليوطي احلربي ٩٥٫٢٥٭ 
عبدالعزيز ذياب نزال الظفيري ٨٤٫٧٢٭ 
عبدالعزيز سعود شباب السعيدي ٨٧٫٦٥٭ 
عبدالعزيز صالح شارع الظفيري ٩٠٫٩٤٭ 
عبدالعزيز طالل محمد الظفيري ٩٤٭ 
عبدالعزيز فهد عبداهللا العتيبي ٩٢٫٧٦٭ 
عبدالعزيز محمد حسني العنزي ٧٩٫٧٢٭ 
عبدالعزيز مشاري زياد املطيري ٨٧٫٨٦٭ 
عبدالعزيز مشعل مطلق املطيري ٩٦٫٠٦٭ 
عبدالعزيز مفرح محمد الرشيدي ٩١٫٠٤٭ 
عبدالعزيز ناصر راضي العنزي ٨٤٫٨٢٭ 
عبدالعزيز هاني مظعون الدملاني ٨٨٫١٩٭ 
عبداهللا أحمد شالش عبدالضايع ٨٨٫٨٭ 
عبداهللا بندر نهار العدواني ٩٥٫٦٦٭ 
عبداهللا حماد ندى العنزي ٨٨٫٢٢٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا الرشيدي ٧٩٫٦٢٭ 
عبداهللا سعد خلف السعيدي ٨٩٫٣٩٭ 
عبداهللا سعيد سعد البريعصي ٨٦٫٢٤٭ 
عبداهللا شاهر حبيب الفضلي ٨٤٫١٩٭ 
عبداهللا شجاع حسن احلجرف ٨١٫٥٦٭ 
عبداهللا عقاب مناحي حماد ٨٣٫٢٩٭ 
عبداهللا فهد عيادة احلربي ٨٨٫٣٩٭ 
عبداهللا فيحان عبداهللا احلسيني ٩٦٫٣٤٭ 
عبداهللا مبارك فرج املطيري ٧٦٫٨٣٭ 
عبداهللا محمد عيد الفضلي ٨٩٫٠٢٭ 
عبداهللا محمد غريب الصليلي ٨٢٫٨٭ 
عبداهللا نزال جدعان نزال الظفيري ٧٧٫٨٨٭ 
عبدالوهاب ضاري محمد عقلة ٨٥٫٠٥٭ 
عثمان دغيم ماطر الظفيري ٨٧٫٧٩٭ 
عثمان محمد ضايف جنم ٨٣٫٧٭ 
علي سعدي محمد الشبلى ٩٢٫٥٥٭ 
علي سعود عبدالعزيز املويل ٨٤٫٩٣٭ 
عمر حامد حمد العنزي ٨٨٫٧١٭ 
عمر دهام زليف الرويعى ٨٧٫١٨٭ 
عمر سيف رمضان العنزي ٨٦٫٩٩٭ 
عمر محمد فهيد املطيري ٨٢٫٤٨٭ 
عمر محمد قالط الديحاني ٨٨٫٨٭ 
عمر نايف عايد العنزي ٩٥٫٧٥٭ 
غامن انور عبداهللا الغامن ٩٥٫٠٢٭ 
غامن عبداهللا غامن الفليج ٩١٫٩٢٭ 
غريب سعود غريب الصليلي ٨٨٫٩٦٭ 
فايز خالد أحمد الظفيري ٩٨٫٢٨٭ 
فراس بدر رفيد العنزي ٨٣٫٠٤٭ 
فراس محمد عنتر الظفيري ٨٨٭ 
فهد خالد عماش احلربي ٨٠٫٠٢٭ 
فهد رشيد نومان العازمي ٨٨٫١٩٭ 
فهد سالم عايض حوران ٩٤٫٥٤٭ 
فهد مشعل جهيران اجلروان ٩٦٫٦١٭ 
فواز محمد داود الشمري ٨٤٫٥٩٭ 
فيصل بدر صالح العنزي ٩٤٫١٨٭ 
فيصل دواس عتيق الشمري ٩٣٫٨٩٭ 
فيصل عدنان مشرف العنزي ٨٩٫٦٩٭ 
قتيبة أحمد فراج املطيري ٧٩٫٦٣٭ 
مبارك بدر عبداهللا احلربي ٩٨٫٧٦٭ 
مبارك ثامر مبارك الظفيري ٩٠٫٣٥٭ 
مبارك عمر مبارك السليماني ٨٢٫٠٨٭ 
محمد ادريس فالح الديحاني ٨٩٫٤٩٭ 
محمد ثامر بشير الشمري ٨١٫١٥٭ 
محمد حمد محمد السالم ٨٧٫٣٭ 
محمد حمد محمد العجمي ٩١٫٧١٭ 
محمد خالد رميض العنزي ٩٣٫٦٩٭ 
محمد سالم خلف احلربي ٩١٫٣٤٭ 
محمد سعد محمد خليف ٨٨٫٢٧٭ 
محمد طالل نايف الشمري ٩٣٫٧٦٭ 
محمد ظافر متيم الدوسري ٨٨٫٩٩٭ 
محمد عبدالرازق مصطفى املنجي ٩٨٫٢١٭ 
محمد عبداهللا رجا املطيري ٩٦٫٤٩٭ 
محمد عبداهللا سلطان املطيري ٩١٫٣١٭ 
محمد غازي عوض الرشيدي ٧٧٫١٭ 
محمد فيصل عبداحملسن احلربي ٩٥٫٥١٭ 
محمد مشاري محمد السعيدي ٨٤٫٧٨٭ 
محمد نايف نزال خلف ٩٨٫٢٨٭ 
مساعد خالد مزعل العنزي ٨٧٫٧١٭ 
مساعد مطلق محمد الشمري ٨٤٫٠٤٭ 
مشعان مبارك مشعان رشيد الديحاني ٩٥٫٢٩٭ 
مشعل صباح فرحان الديحاني ٨٦٫٤٥٭ 
مشعل محمد عبود العنزي ٩٥٫٥٤٭ 
معاذ نافع سعيد العنزي ٨٩٫٨٨٭ 
مفرح مساعد مفرح اخليوطي احلربي ٩١٫٧٩٭ 
ملفي عايض ملفي العتيبي ٧٩٫٧٢٭ 
مهدي سالم مهدي أحمد ٨٥٫٠٢٭ 
موسى ياسني شدهان العنزي ٩٦٫٥٭ 
ناصر طالل ثميل العنزي ٨٦٫٧٢٭ 
ناصر محمد خلف العنزي ٩٣٫٤٢٭ 
ناصر محمد عجاب الدملاني ٩١٫٣٧٭ 
نهار علي نهار املطيري ٨٧٫٥٦٭ 
نواف بندر عواض املطيري ٧٧٫٦٦٭ 
نواف بندر نواف العنزي ٩٤٫٥٨٭ 
نواف تركي متعب الشمري ٨٧٫٣٢٭ 
نواف عبدالعزيز محسن املطيري ٨٦٫٥٤٭ 
نواف عيد حباس العنزي ٩٦٫٩٦٭ 
نواف فيصل حمود عياد الديحاني ٨٤٫٩٤٭ 
نورالدين محمد اخلوالدة ٩٩٫٥٭ 
هويج محمود هويج العجمي ٨٩٫٦٦٭ 
وليد محمد عوض سلطان ٨٦٫٤٨٭ 
يوسف حميد فياض العنزي ٨٢٫٤٩٭ 
يوسف سالم محمد العجمي ٨٦٫٣٤٭ 
يوسف طالل سليمان العنزي ٨٢٫٨١٭ 
يوسف عبيد عبداهللا العنزي ٨٢٫٤٥٭ 
يوسف علي سليمان الشمري ٩٣٫٦٭ 
يوسف فايز محمد الدسم ٩٥٫١٨٭ 
يوسف فواز نزال العنزي ٨٨٫٧٭ 
يوسف ناشر عوض احلربي ٩٥٫٠١٭ 

الصباح الثانوية للبنني 

أحمد بدر حمد الرشيدي ٧٩٫٤٨٭ 
أحمد بدر عبيداهللا الرشيدي ٨٦٫٧٥٭ 
أحمد خالد غازي املطيري ٨٣٫٣٭ 
أحمد ضيدان محمد الهرشاني ٧٨٫٧٦٭ 
أحمد عبداهللا جازي املطيري ٩٥٫٥٩٭ 
أسامة مضحي عواض الرشيدي ٧٥٫٣١٭ 
أنور محمد حميد العنزي ٧٣٫٤٦٭ 
إبراهيم عبداهللا احلميدي العتيبي ٧٩٫٢٥٭ 
إبراهيم مشعل ملفي املطيري ٧٧٫٢٩٭ 
أحمد عويض خنيفر الرشيدي ٨١٫٦٢٭ 
احلميدي محمد احلميدي املطيري ٨١٫٧٭ 
بدر عبداهللا مشعان البراك الرشيدي ٨٤٫٠٨٭ 
بندر سلطان غنيم املطيري ٨٧٫٦٭ 

بندر محمد فهد املطيري ٧٦٫٦٩٭ 
بندر منصور عبداهللا الرشيدي ٨٣٫٠٩٭ 
تركي طاري مفلح النومسي ٨٤٫٤٦٭ 
تركي عبداهللا ضبيب الرشيدي ٧٩٫١٣٭ 
تركي ماجد مسيهيج الدملاني ٩٦٫٢٣٭ 
تركي نايف ضويحي اخلالدي ٧٩٫٧١٭ 
ثامر حميد جمعة العنزي ٧٦٫٥٥٭ 
ثامر مزيد ثامر الدعمى ٧٩٫٣٩٭ 
جاسم انور جاسم حنتوش ٨١٫٢٥٭ 
جاسم حميد جاسم عبدالكرمي السعيدي ٧٩٫٤٩٭ 
حسن صالح حسن املطيري ٩٥٫٦٥٭ 
حسني صالح حسني اجلبلي ٨٥٫٠٧٭ 
حسني محمد جبار حمادي ٩١٫٩٦٭ 
حسني محمد عويد نعيثل ٨٥٫٣٢٭ 
حمد جابر إبراهيم احلمد ٧٨٫٢١٭ 
حمد خالد عياض اللميع ٧٧٫٨٤٭ 
حمد نايف الفي الديحاني ٧٥٫١٨٭ 
حمدان مفلح حمدان الرشيدي ٨٠٫٢٦٭ 
خالد سعيد رشود اجلسار ٨٢٫٦٦٭ 
خالد صالح أحمد الضفيري ٨١٫٨٨٭ 
خالد عايض ناصر العازمي ٧٨٫٨٭ 
خالد عبداهللا اعجمي املطيري ٨٢٫٧٧٭ 
خالد مطلق فالح الزعبي ٨٧٫٣٭ 
خالد نايف عبيد املطيري ٧٩٫٦١٭ 
خلف فهد خلف املطيري ٨٢٫٧٦٭ 
خليل محمد خليل املطيري ٨١٫٥٩٭ 
داود سالم شخير العنزي ٧٧٫٤٢٭ 
ذياب جزا ذياب جزا مرزوق املطيري ٧٦٫٩٨٭ 
راشد سعدون نزال الظفيري ٨١٫٧٥٭ 
راشد صالح مساعد اخريص ٧٨٫٧٢٭ 
زايد عبدالرحمن طنف املطيري ٨٦٫٥٩٭ 
سالم رجا سالم الوهيدة ٧٦٫٨٢٭ 
سالم عبداهللا سالم الرشيدي ٧٨٫٣١٭ 
سالم علي سالم الرشيدي ٨٦٫١٦٭ 
سالم محمد عوض املطيري ٧٨٫٢٭ 
سعد فهد عبدالعزيز احلربي ٧٨٫٠٢٭ 
سعد فيصل سعيد سعيد ٨٤٫١٣٭ 
سعد محمد زايد العتيبي ٨١٫٥٨٭ 
سعد مسعد سعود القهيدي املطيري ٧٨٫٤٤٭ 
سعود زايد سعود الرشيدي ٨٥٫٨٤٭ 
سعود زايد عبداهللا املطيري ٧٩٫١٭ 
سعود عايد سعود املطيري ٧٧٫٢٤٭ 
سعود مثال شجاع املطيري ٨٦٫٠٨٭ 
سعود محمد شريد الديحاني ٨٥٫٤٨٭ 
سلطان عبدالرحمن فيصل الدويش ٧٨٫٦٭ 
سلمان فارس سالم الرشيدي ٨٠٫٦٢٭ 
سليمان رجا سالم الوهيدة ٨٣٫١٭ 
شبيب سعيد شبيب الرشيدي ٧٧٫١٩٭ 
شمالن فرحان زيد املطيري ٨٠٫٦٧٭ 
صالح عبداهللا صالح الهاجري ٧٧٫٢٨٭ 
صالح عطااهللا عيد مسعود ٨٤٫٠٤٭ 
صقر محمد علي القحطاني ٩٠٫٨٨٭ 
ضاري فهد جمعة جنديل ٩١٫١٦٭ 
ضاري مشعل حجاب املطيري ٨١٫٦٢٭ 
طالل سعود عطا اهللا املطيري ٩٢٫٩٥٭ 
ظاهر عيسى ظاهر الرشيدي ٧٩٫٩١٭ 
عادل فيحان فايح املطيري ٩١٫٥٩٭ 
عايد شاكر عايد الشمري ٨٨٫١٣٭ 
عايد عبدالعزيز عايد الظفيري ٨٧٫٠٨٭ 
عايد نصار عايد الشمري ٧٩٫٩٤٭ 
عايض عيد عايض الرشيدي ٨٢٫٤٣٭ 
عبدالرحمن خلف هالل الديحاني ٨٣٫٣٦٭ 
عبدالعزيز بندر مداد العازمي ٧٨٫٢٧٭ 
عبدالعزيز حبيب غلوم كرم ٧٧٫٦٩٭ 
عبدالرحمن عادل عوض الرشيدي ٨٥٫٢١٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عبداحملسن عادي ٨٠٫٦٨٭ 
عبدالرحمن عمير صالح الرشيدي ٧٤٫١٣٭ 
عبدالرحمن فالح خصيوي العتيبي ٨٢٫١٨٭ 
عبدالرحمن فالح عبداهللا الرشيدي ٧٧٫٨٭ 
عبدالرحمن فيصل غازي املطيري ٩٠٫٠٣٭ 
عبدالرحمن ناصر حمود البغيلى ٨٠٫٤٦٭ 
عبدالرحمن نايف راشد العازمي ٨٠٫٠٩٭ 
عبدالعزيز ادغيم دهام الرشيدي ٧٩٫٧٣٭ 
عبدالعزيز بدر رجا العازمي ٧٨٫١٧٭ 
عبدالعزيز بندر فيصل الدويش ٨٢٫٥٧٭ 
عبدالعزيز حامد محمد املطيري ٨٠٫٤٣٭ 
عبدالعزيز راكان عبداهللا املطيري ٨٠٫٠٧٭ 
عبدالعزيز سعد محل محارب الضفيري ٨٧٫٦٣٭ 
عبدالعزيز عبداهللا صالح الرشيدي ٨١٫٧٦٭ 
عبدالعزيز فيصل فهيد الرشيدي ٨٧٫٣٧٭ 
عبدالعزيز متعب ذاعر احلربي ٧٦٫٨٢٭ 
عبدالعزيز محمد إبراهيم املرشود ٨٤٫١٩٭ 
عبدالعزيز مهاوش وقاف العنزي ٧٨٫٤٢٭ 
عبدالعزيز نواف وبدان ابن سويط الظفيري ٨٢٫٦٭ 
عبدالعزيز يوسف رجا املطيري ٨١٫٨٧٭ 
عبداهللا بدر ناصر املطيري ٨٩٫٦٧٭ 
عبداهللا خميس ضحوي الرشيدي ٧٩٫٩٥٭ 
عبداهللا ريس عبداهللا الرشيدي ٨٤٫٧٭ 
عبداهللا زبن حمد الرشيدي ٩٠٫٢٨٭ 
عبداهللا طالل سليم الديحاني ٧٨٫٢٨٭ 
عبداهللا علي اعجمي املطيري ٨٣٫٠٢٭ 
عبداهللا علي راشد الشبيعان املطيري ٩٠٫٤٥٭ 
عبداهللا عويد عوض الرشيدي ٨٣٫٥٢٭ 
عبداهللا فاهد عبداهللا املطيري ٧٥٫٠٢٭ 
عبداهللا فيحان محمد املطيري ٩٢٫٩٦٭ 
عبداهللا مرزوق بريك العتيبي ٨٥٫٦٦٭ 
عبداهللا مسلم قاعد املطيري ٨٢٫٨٧٭ 
عبداهللا ممدوح محمود العنزي ٨٩٫٨٦٭ 
عبداهللا نصار عايد الشمري ٨٧٫٣٩٭ 
عبداهللا نواف محمد املطيري ٨٠٫٤٧٭ 
عبداحملسن محمد دخني العدواني ٩٥٫٢٩٭ 
عبدالهادي مسلم قاعد املطيري ٨٢٫٦٩٭ 
عبيد عطااهللا عبيد العنزي ٧٧٫٢٣٭ 
عثمان رائد سعيدان الظفيري ٩٠٫٤٦٭ 
عجمي مشعل عجمي املطيري ٨٨٫٧١٭ 
عطااهللا مرضي صقر العنزي ٨٤٫٤٥٭ 
عمر بندر ضيدان البرازي ٨٤٫٢٣٭ 
عمر خالد حميد الرشيدي ٨١٫٨٧٭ 
عمر خليفة زيد البصمان ٨٤٫٢٧٭ 
غنيم خلف غنيم الزعبي ٨٦٫٧٭ 
فرج أحمد فرج احلربي ٧٧٫٩٩٭ 
فهد بدر علي الديحاني ٧٩٫٧٩٭ 
فهد خالد حمود املطيري ٨٢٫٥٢٭ 
فهد طالل حمود الدويلة ٨١٫٠٦٭ 
فهد عبداهللا حمود الدويلة ٨٠٫٥١٭ 
فهد عبيد رجا الرشيدي ٨٧٫٤١٭ 
فهد محمد فالح الهلفي ٧٦٫٨٨٭ 
فهد محمد فهد املرد ٨٥٫٦٩٭ 
فهد مشعل علي املطيري ٨٣٫٦٤٭ 

فهد هادي صالح الديحاني ٧٥٫٤١٭ 
فهيد عبداهللا فهيد املطيري ٨٣٫٦٤٭ 
فواز غامن فالح املطيري ٨٣٫١٨٭ 
فيصل أحمد صنت الديحاني ٨٨٭ 
فيصل خالد بركة املطيري ٨٢٫٦١٭ 
فيصل سعود نزال الظفيري ٨٠٫٤٩٭ 
فيصل عسل فرهود العنزي ٧٨٫٠٦٭ 
فيصل عواض محماس املطيري ٧١٫٨٨٭ 
فيصل فالح مفضي الرشيدي ٨٩٫١٨٭ 
فيصل فالح فهيد الرشيدي ٨٢٫٤٨٭ 
فيصل فالح فهيد املطيري ٨٠٫٧٢٭ 
فيصل مبارك صميعر الصانع ٨٢٫٣٣٭ 
فيصل معاشي شامان العنزي ٧٨٫٥٥٭ 
الفي أحمد صخى الديحاني ٧٩٫٦٤٭ 
ماجد دغيمان املطيري ٨٠٫٧٭ 
مبارك سطام عبداهللا سعود الربعي ٨٥٫٩٤٭ 
متعب براك بتال املطيري ٦٨٫١٤٭ 
متعب عبدالرحمن عبدالرحمن الرشيدي ٩٣٫٥٩٭ 
محمد أحمد جاسم العنزي ٨٣٫٨٭ 
محمد بدر نايف العنزي ٩٢٫٠٣٭ 
محمد حمد عبيد الرشيدي ٨٥٫٢٧٭ 
محمد حمد عوض املطيري ٨٦٫٧٦٭ 
محمد حمود هزاع املطيري ٨٢٫٧٭ 
محمد خالد غازي املطيري ٨٨٫٧٭ 
محمد خالد مطلق املطيري ٨٣٫٩٩٭ 
محمد سالم سعيد الشريجه ٧٢٫٣٭ 
محمد سعد مطلق النصافي ٩٠٫٨٤٭ 
محمد سعود عبداهللا الظفيري ٨٢٫٤٢٭ 
محمد عادل محمد احلربي ٧٩٫٤٣٭ 
محمد عبداهللا حسني السميران ٧٩٫٨٭ 
محمد علي عيد العدواني ٧٥٫٤٥٭ 
محمد غازي محمد العتيبي ٨٢٫٥٧٭ 
محمد فيصل خالد املطيري ٨٧٫٥٩٭ 
محمد فيصل محمد العدواني ٨٢٫٥٢٭ 
محمد مطلق منصور العدواني ٨١٫٦٥٭ 
محمد نواف عبداهللا املطيري ٨٠٫٥٤٭ 
محمد يوسف محمد احمليش الرشيدي ٨٠٫٥٤٭ 
مخلف أحمد خليل اجلنفاوي ٨٦٫٩٧٭ 
مخلف محمد مخلف جريبيع املطيري ٨٥٫٥٢٭ 
مداهللا بدر ناصر الرويشد ٩٩٫٠٣٭ 
مرضي حاضر حمود الرشيدي ٧٩٫٣٢٭ 
مشاري سعد مبارك املطيري ٨١٫٢٢٭ 
مشاري عبداهللا محمد العفاسي ٩٣٫١٨٭ 
مشاري محمد عايض الرشيدي ٨٢٫٩٨٭ 
مشعان سعد مشعان رويشد ٨٠٫٥٢٭ 
مشعل خالد عبداهللا الديحاني ٩٣٫١٧٭ 
مشعل سعد صنيتان املويزري ٩٥٫٣٦٭ 
مشعل سودان شالح الرشيدي ٨٤٫٤٣٭ 
مشعل الفي نايف الديحاني ٧٧٫٦٭ 
مشعل محمد سماح الرشيدي ٨٢٫٨٥٭ 
مشعل مشاري مشعل املطيري ٨٨٫٤٩٭ 
مصعب منصور عودة العنزي ٨٣٫٢٢٭ 
مناحي عبدالرزاق مناحي مهنا ٨١٭ 
مناور مساعد مطر الشمري ٨٦٫٩٣٭ 
ناصر ادغيم دهام الرشيدي ٨٣٫٨٤٭ 
ناصر سلطان سند الديحاني ٨٨٫٠٣٭ 
ناصر سليمان ناصر املليفي ٩٠٫٢٧٭ 
ناصر ضيدان محمد املطيري ٨٨٫٠٣٭ 
ناصر عبيد جاسر املطيري ٨٢٫٨٤٭ 
ناصر محمد عبداهللا املطيري ٨٣٫٤٦٭ 
ناصر مشعل سليم الديحاني ٨٩٫٩٣٭ 
نايف بداي تركي املطيري ٨٤٫٥١٭ 
نايف خلف مطلق الرشيدي ٧٦٫٥٣٭ 
نايف خلف مطلق املطيري ٨٢٫٥١٭ 
نايف مبارك فراج الظفيري ٨٦٫٤٭ 
نواف أحمد محمد الديحاني ٧٩٫٦٩٭ 
نواف جبر جبيران الديحاني ٨٢٫١٭ 
نواف مطر رحيم املطيري ٧٨٫٠٣٭ 
يوسف أحمد خليل اجلنفاوي ٩٤٫٥٩٭ 
يوسف بندر عزيز الرشيدي ٧٩٫١٣٭ 
يوسف شاعي ماجد املطيري ٧٩٫٠٥٭ 
يوسف عبدالكرمي مطلق النصافي ٨٠٫٦٣٭ 
يوسف عبداهللا سعد الرشيدي ٧٧٫٦٦٭ 
يوسف علي ضبيب الرشيدي ٩٥٫٢٧٭ 
يوسف فايز مدوخ املطيري ٧٨٫١٦٭ 
يوسف فهيد حراس املطيري ٧٨٫٢٥٭ 
يوسف محمد نابي الرشيدي ٨٤٫٦٦٭ 
يوسف مطلق عميد الرشيدي ٨٥٫٨٥٭ 
يوسف نشمي راشد الشمري ٩٤٫٠٩٭ 
يوسف هادي صالح الديحاني ٧٧٫٠٧٭ 

الصباحية الثانوية للبنات 

أريام مرزوق مهدي اخلياط ٩٣٭ 
أسماء عبداهللا محمد الهاجري ٨٥٫٧٨٭ 
أسماء غنيم مبارك العجمي ٩٣٫٠٢٭ 
أسماء محمد عبداهللا باصالح ٨٥٫١٩٭ 
أسيل عبدالعزيز مطر العنزي ٨٨٫٨١٭ 
أماني عبدالرحمن بركة الرشيدي ٩١٫٧٩٭ 
أنفال عبدالعزيز غازي املطيري ٨٨٫٨٩٭ 
أسماء سالم براك العازمي ٩٣٫٦٤٭ 
البندري تركي مطلق العتيبي ٨٢٫٥٭ 
اجلازي فهد خالد العذاب ٨٩٫٨٦٭ 
اجلورى نايف عبداهللا العجمي ٧٨٫٢١٭ 
اجلوري جنيب سعود العازمي ٩٠٫٧١٭ 
الزهراء عبداهللا كايد العنزي ٩٤٫٥١٭ 
العنود فهاد ناصر الهاجري ٩٠٫٠٤٭ 
بتول بندر حسن العنزي ٧٤٫٨٥٭ 
بجدا مبارك عطااهللا املطيري ٨٠٫٨١٭ 
تهاني مانع علي العجمي ٩٦٫٥٣٭ 
ثلوج نايف ترف فجرى ٩٤٫٢٥٭ 
جنه ماجد مرزوق الضفيري ٩١٫٧٭ 
حنان سامي فالح العازمي ٩١٫٣٤٭ 
حنني فيصل مفلح العازمي ٧٦٫٧٩٭ 
حياة نايف رويبح الرشيدي ٩٢٫٠٨٭ 
داال متعب ناصر املفلحى ٩٩٫١١٭ 
داليا جمال عبدالهادي الدوسري ٩٢٫٥٧٭ 
دميا مرزوق فهيد العجمي ٨٧٫٨٧٭ 
رتاج مطلق محمد العازمي ٩١٫٨٨٭ 
رغد عادل خلف العازمي ٨٤٫٣٩٭ 
رفعة مطلق عبداهللا العجمي ٧٧٫٧٭ 
روان فايز فالح العازمي ٩١٫٤١٭ 
ريام نويفع رجا الرشيدي ٩٤٫٢٭ 
ريان فايز جابر اخلشم ٩٢٫٦٦٭ 
ريان ممدوح نويفع الرشيدي ٧٨٫١٤٭ 
ريانه سالم زايد العجمي ٩٤٫١٤٭ 
رمي فايز فالح العازمي ٨٩٫٢٨٭ 
زهراء عبدالعزيز سالم السالم ٨٣٫٤٭ 
سارة خالد فالح العازمي ٩٣٫١٨٭ 
سارة ماجد مجعد العازمي ٧٨٫٥٥٭ 

سارة وليد أحمد العنزي ٧٥٫٨٩٭ 
سلمى سعود ناصر العجمي ٨٤٫٠٥٭ 
شهد خالد يوسف عبدالرحمن ٨٧٫٣٨٭ 
شهد عيد رجعان العازمي ٩٣٫٠١٭ 
صيدا مبارك عمار العجمي ٩٥٫٧٭ 
عائشة خالد جاسم العنزي ٨٨٫١٧٭ 
عائشة مانع سالم الشمري ٧٣٫٥٦٭ 
عيدة سالم مقعد الدوسري ٨٨٫٢٨٭ 
غدير صالح حسني العنزي ٨٨٫١١٭ 
غزيل راشد حمد املري ٨٥٫٨٢٭ 
غال أحمد فالح محمد ٩٧٫٥٩٭ 
غال رسام سعد العازمي ٩٦٫٢٢٭ 
غال منصور عيد العتيبي ٩٢٫٧٣٭ 
غال نايف راشد املطيري ٩٩٫١٤٭ 
فاطمة حمد مسعود ال مرة ٧٩٫٦١٭ 
فاطمة خالد مناور الرشيدي ٧٨٫١٭ 
فاطمة زياد سند املطيري ٩٧٫٨٨٭ 
فاطمة سلمان إبراهيم العتيبي ٩٧٫٦٢٭ 
فاطمة عبدالرحمن شالش العجمي ٨٥٫٧٤٭ 
فاطمة عبداهللا راجح القحطاني ٧٥٫٠١٭ 
فاطمة علي محمد العتيبي ٨٨٫٩١٭ 
فجر مطلق عايض العتيبي ٩٥٫١٨٭ 
فرح خالد سعود العازمي ٨٦٫٨٦٭ 
ملى خالد حجاب العجمي ٩٥٫٣٤٭ 
مجد سعود سالم املطيري ٩٤٫٩١٭ 
مرام سيف سعيد العجمي ٨٣٫٥٢٭ 
مرام فهد مفرج املطيري ٨٥٫٤٧٭ 
مرمي خالد سعد العازمي ٨٥٫١٩٭ 
مرمي عبداحملسن مبارك العازمي ٧٥٫٧٣٭ 
منار ماجد نعيس املطيري ٩١٫٧٨٭ 
منيرة أحمد عامر الهاجري ٩٧٫٦٦٭ 
منيرة حامد فالح العازمي ٨٩٫٥٣٭ 
منيرة فيصل علي الدوسري ٨٣٫٢٩٭ 
مي مبارك مفلح العازمي ٩٢٫٧٥٭ 
ندى عادل مرزوق الرشيدي ٩٣٫٣٨٭ 
منارق مصلط عبداهللا راشد ٨٢٫١٩٭ 
نوال عيد محمد الهاجري ٩٣٫٧١٭ 
نورا مسفر نصار العجمي ٨٨٫٦٣٭ 
نورة خالد محمد الهاجري ٨٢٫٩٦٭ 
نوف سعد صالح املطيري ٨٧٫٨٭ 
نوف عبدالعزيز قبالن العتيبي ٩٤٫٧٩٭ 
هناء محمد علي العنزي ٨١٫٥٦٭ 
هند مصلط فالح املطيري ٨٤٫٤٧٭ 
وصايف خنيفر سعد العازمي ٩٣٫٥٢٭ 

الصباحية الثانوية للبنني 

أرديني محمد صنهات اردينى العتيبي ٧٨٫٢٥٭ 
أحمد عبداللطيف محمد العنزي ٨٨٫٧٧٭ 
بدر مصلح عبداهللا مبارك العازمي ٨٤٫٠٦٭ 
بندر سويد جابر العجمي ٨٢٫٢٥٭ 
بندر علي ذيب العجمي ٧٥٫٤٣٭ 
تركي سياف حنيف العتيبي ٩٣٫٣٥٭ 
حمد فالح سعد الطويل العجمي ٩٤٫٨١٭ 
خالد سالم محجان العازمي ٨٦٫٨٭ 
خالد عبداهللا سيف العتيبي ٩٩٫٤٦٭ 
خالد فالح حسيان الدوسري ٩١٫٧٧٭ 
خالد هاشم محمد جريان العتيبي ٩٨٫١٨٭ 
راكان صالح ركان السبيعي ٧٤٫١٢٭ 
زياد طارق هزاع املطيري ٨٩٫٠٥٭ 
سالم صباح حسني راشد جاسم العنزي ٨٠٫٣٣٭ 
سالم نادر محمد العجمي ٨٥٫٨١٭ 
سعد فيصل محمد العتيبي ٨٢٫٧٤٭ 
سعد ناصر محمد السبيعي ٧٥٫٥٧٭ 
سعود سلطان فهيد املطيري ٨٢٫٩١٭ 
سلطان فهد سلطان العتيبي ٩٧٫٦٩٭ 
سلمان سالم سيف العازمي ٨١٫٥٧٭ 
عايض عبداهللا عايض الهاجري ٧٨٫٨٥٭ 
عبدالرحمن عقاب حمد بلو ٧٨٫٦٥٭ 
عبدالعزيز خالد حنيف العتيبي ٩٦٫١١٭ 
عبداهللا عبدالسميع حسن حسانني ٩٨٫٨٧٭ 
عبداهللا فايز نويفع الرشيدي ٧٩٫٩١٭ 
عبداهللا محمد رجا العميري العازمي ٨٣٫١٧٭ 
عبدالرحمن محمود عمر اجلرواني ٩٩٫١٤٭ 
عبدالعزيز موسى نور سعيد ٧١٫٥٢٭ 
عبداهللا أحمد مانع العتيبي ٨٧٫٣٭ 
عبداهللا مزيد مهنا الفضلي ٩٦٫١٨٭ 
عبداهللا هادي راشد عنيزي ٩٨٫٥٣٭ 
فايز ماجد دهيسان العتيبي ٨٧٫٧٢٭ 
فالح منصور فالح سفر ٧٩٫٦٨٭ 
فهد مصلح عبداهللا مبارك العازمي ٨٧٫٦٥٭ 
مبارك صباح سرحان عبهول ٧٩٫٣٣٭ 
مبارك فارس سعد العجمي ٨٥٫٣٣٭ 
متعب فهيد فهد املطيري ٨٨٫٥٨٭ 
محمد عبدالسالم ٧٥٫١٥٭ 
محمد أحمد عباس الرشيدي ٧٨٫١٭ 
محمد أحمد محمد العتيبي ٨٥٫٣١٭ 
محمد سالم رجعان العازمي ٩٢٫٣٦٭ 
محمد عبداهللا مناحي زبره ٧٤٫٣٧٭ 
محمد منصور حمد الهاجري ٧٢٫٧١٭ 
مساعد صالح زامل السعيدي ٧٥٫٢٥٭ 
مسعود جابر مسعود املري ٧٨٫٦٦٭ 
مشاري جمال حسني العنزي ٩٨٫٩٧٭ 
مشاري فرج عبيد العجمي ٧٥٫٩١٭ 
مشعان عثمان مشعان الرشيدي ٨٦٫٨٩٭ 
معاذ عبدالعزيز عبداهللا العتيبي ٨٩٫٢٢٭ 
ناصر صالح حسني عبود ٧٨٫٩١٭ 
ناصر صالح منيف احلربي ٨٠٫٧٦٭ 
نواف خالد مطر فياض الشمري ٨٤٫٦١٭ 

الطاهرة بنت احلارث الثانوية للبنات 

أبرار يوسف رجا اخلالدي ٧٦٫٧١٭ 
أريام مخلد شريد املطيري ٩٢٫٣٣٭ 
أسماء سالم رجعان الداهوم العازمي ٨٩٫٤٤٭ 
أسيل عيد محسن الرشيدي ٨٩٫٦٥٭ 
آالء أيوب عبداهللا الكندري ٨٩٫٥٣٭ 
آالء سعد محمد العازمي ٩٣٫٣٨٭ 
أمل بدر مغيران املطيري ٩٨٫٩٥٭ 
أنوار راشد مبارك العازمي ٩٠٫٣٣٭ 
أوراد مطلق زيد املطيري ٩٢٫٠٣٭ 
إسراء طاهر خليفة العلي ٩٨٫٢٦٭ 
إسراء محمد حربي العازمي ٨١٫٠٢٭ 
أسماء مليس صالح حزران مليس ٨٣٫٠٢٭ 
اجلازي خالد سعد زريق ٨٤٫٩٤٭ 
اجلوري خالد بجاد املطيري ٩٤٫١٦٭ 
النور عبداهللا راشد الهاجري ٩٧٫٥١٭ 
الهنوف حمود بديوي املطيري ٨٠٫٠١٭ 
ايثار نبيل عبده محمد ٩٩٫٥٤٭ 
ايالف أيوب عبداهللا الكندري ٩٠٫٤٤٭ 

ايالف نايف منادي الهدية العازمي ٨٢٫٨٨٭ 
إميان حسن مهدي العجمي ٨٠٫٧٤٭ 
إميان وليد يوسف احلساوى ٨٩٫٧٣٭ 
بتول مصطفى ماجد املزيدي ٩٨٫٥٥٭ 
بدره عبداهللا فالح الكعمي الرشيدي ٩٦٫٨٥٭ 
بدرية مصعب ناصر العتيبي ٨٣٫٢٧٭ 
بشاير سلمان محمد الديحاني ٩١٫٨٣٭ 
بشاير علي محمد السبيعي ٩٣٫٥٭ 
بلقيس حسن علي النعيمي ٩٣٫٨٧٭ 
جنى جالل عبدالكرمي سالم ٧٩٫١٦٭ 
جود سعد سبيل املطيري ٨٠٫٦٩٭ 
جوري ثامر خالد االشهب املطيري ٨٥٫٨٣٭ 
جوري نصار عماش العازمي ٧٦٫٨٥٭ 
حصة بدر شليويح العتيبي ٩٧٫٣٨٭ 
حصة عبداهللا محمد العازمي ٨٢٫٦٭ 
حصة محمد براك الهيفي ٨٦٫٣٩٭ 
حصة منير عايض العصيمي ٨٦٫٢٣٭ 
حصة نهار حمود املطيري ٨٩٫٠١٭ 
حنان مصطفى ابواحلسن الهاشمى ٩٨٫٣٭ 
حور سلمان متعب املطيري ٩٣٫٤٥٭ 
حور عبداالمير يوسف القالف ٨٩٫٨٦٭ 
حوراء محمد عبداهللا عباس ٩٩٫٠٩٭ 
دانة أحمد عبداهللا املطيري ٩٠٫٨٤٭ 
دانة إبراهيم خليل القالف ٩٧٫٤٨٭ 
دانة بندر سرحان املطيري ٨٣٫٧٩٭ 
دانة جمعان سعود الرشيدي ٨٤٫٣٩٭ 
دانة حمود فهيد الرشيدي ٧٩٫٢٣٭ 
دانة صالح دوخي الظفيري ٨٧٫٨٩٭ 
دانة محمد سعد الرشيدي ٨٥٫٧٥٭ 
دميا فهد صغير الزعبي ٨٨٫١٢٭ 
دميا محمد رجعان الهبيدة ٧٨٫٤٦٭ 
دميه راشد سيف العتيبي ٨٦٫٠١٭ 
رانيا هادي زايد الدويلة ٧٦٫٥٤٭ 
رتاج حمد حسني بوحمد ٩٩٫٨٥٭ 
رتاج رجا سعد الرشيدي ٨١٫٧٣٭ 
رتاج محمد فالح الظفيري ٨١٫٤٭ 
رتاج ناصر فاضل العطار ٩٦٫٥٥٭ 
رتاج يوسف برجس املطيري ٩٠٫٩٩٭ 
رزان عمرو محمد احلسيني ابوستيت ٩٨٫١٨٭ 
رغد سعود سعد العازمي ٨٦٫٤٭ 
رند عبداهللا طامي املطيري ٩٥٫٨٨٭ 
رودين زاهي سائر العنزي ٩٦٫٨٢٭ 
ريان ذعار سطام العتيبي ٨٠٫٦٥٭ 
ريان سالم هاضل اجلالوي ٨٨٫٧٥٭ 
رمي رشيد ملفوف فهاد ٨٦٫٦٨٭ 
رمي عماد عبدالرزاق املهنا ٧٣٫٣٤٭ 
رمي فهد عبدالهادي املطيري ٨٢٫٧٣٭ 
رمي مساعد عوض املطيري ٩٣٫١٨٭ 
رمي مشعل عبداهللا املطيري ٩٦٫٣٨٭ 
رمي ناصر ضيف اهللا احلربي ٨٨٫١٤٭ 
رميا خالد الفي املطيري ٩٣٫٥٨٭ 
رميا فواز فايز املطيري ٩٦٫٧٭ 
رمياس بدر بندر الديحاني ٩٧٫٧٦٭ 
ريناد نايف منادي الهدية العازمي ٩١٫٥٤٭ 
زهراء أحمد عباس دعبل العباسي ٧٩٫٦٦٭ 
زينب باقر درويش عباس ٩٧٫٩٧٭ 
سارة رائد فراج املطيري ٩٥٫٢٣٭ 
سارة سالم صغير البويليد ٨٣٫٣٦٭ 
سدن محمد عيد املبايع ٧٧٭ 
سدن نوري عصفور العصفور ٨٥٫٠٤٭ 
شاهه مبارك ذياب العالطي ٩٦٫٢١٭ 
شهد حسن عبداهللا الكندري ٩٦٫٥٧٭ 
شوق حمد طاحوس الرشيدي ٨٩٫٩٣٭ 
شيخة محمد حمود املطيري ٩٢٫٠٣٭ 
شيهانه محمد صاهود املطيري ٧٧٫٦٣٭ 
عائشة جمال صالح بو غيس ٨٣٫٣٧٭ 
عالية مساعد حمد الشمري ٩٤٫٢٩٭ 
عالية يوسف عايد الرشيدي ٩٤٫٥٤٭ 
عنود فالح محمد املطيري ٨٩٫١٥٭ 
غالية فرحان منيع البصمان ٨٦٫٤٣٭ 
غالية هزاع عايد النصافي ٨٧٭ 
غزالن مبارك محمد عشيبان ٩١٫٨٥٭ 
غال خليفة سيف الرشيدي ٨٠٫٦٨٭ 
غال عيسى نهار املطيري ٨٥٫٠٩٭ 
غال فالح محسن املطيري ٩٣٫٦٥٭ 
غال ماجد محمد املطيري ٨٣٫٠٥٭ 
فاطمة محمد هليل الظفيري ٩٩٫٣٨٭ 
فاطمة ناصر جاسم محمد ٩٢٫٣٩٭ 
فاطمة هاشم حسن الهاشمي ٩٥٫٦٤٭ 
فرح بدر راشد السليطني ٧٥٫٤٧٭ 
فرح علي مصطفى الكندري ٩٣٫٨٭ 
فوز محمد مبارك النصافي ٨٠٫٨٥٭ 
في صبرى سيف محمد ٧٩٫٠٩٭ 
في فهد بدر الظفيري ٨٤٫٥٩٭ 
كادي أحمد محمد املطيري ٩٤٫٧٤٭ 
كوثر حمود محمد األستاد ٨٠٫٩٩٭ 
لطيفة هاني خليل حسني ٨٢٫٠٧٭ 
ملى أحمد محمد الدسيم العتيبي ٩٨٫٤٣٭ 
ملياء مفلح سعد العتيبي ٩٩٫٢٤٭ 
لني فالح زايد العدواني ٨١٫٦٤٭ 
مروج نصر محمد الدهام ٨٨٫٩٢٭ 
مرمي جمال هالل العنزي ٧٧٫٢٥٭ 
مرمي حامد سعود املطيري ٨٧٫٦٤٭ 
مرمي خالد نايف الشمري ٩٢٫٤٧٭ 
مرمي زكريا إبراهيم بوزيد ٩٩٫١٤٭ 
مرمي شنيبر غزاي امليموني ٨٣٫١٩٭ 
مرمي علي مطلق املرجى الرشيدي ٨٣٫٩٥٭ 
مرمي فواز بندر املطيري ٨٧٫٠٢٭ 
مرمي محمد دغيم العميره ٨٧٫٣٣٭ 
مضاوي محمد مجبل العازمي ٩٨٫٦٤٭ 
مالك أحمد زهري ٨٦٫٦٭ 
مالك خالد عبدالرحمن العتيبي ٧٩٫٦٦٭ 
مالك طارق عباس دشتي ٩١٫٥٨٭ 
مالك مشعل مطر الديحاني ٩٦٫٢٭ 
ملك فهد مطلق محمد اخلالد ٩٠٫٠٣٭ 
منار بدر إبراهيم الفيلكاوي ٩٤٫٣٩٭ 
منار حمود علي احلربي ٩٥٫١١٭ 
منى بدر مرزوق املطيري ٨٩٫٦٦٭ 
منى جاسم محمد الفضالة ٨٤٫٠٩٭ 
منيرة عادل عبدالعزيز الفليح ٨٩٫٣٢٭ 
منيرة محمد حسني عيدان ٩٥٫٥٥٭ 
مها دخيل عباس الظفيري ٨٦٫٧٥٭ 
مها محمد سعود العازمي ٩١٫٤٨٭ 
موضي خالد مبارك الهطالني ٨٨٫٧٦٭ 
نور الدنيا حسني يوسف العيدى ٨٧٫٤٭ 
نور طارق نفاع العنزي ٧١٫٥٤٭ 
نورة مطلق جبر الديحاني ٩٦٫٩٢٭ 
هاجر سعود محمد املطيري ٩٢٫٣٧٭ 
هناء خالد سالم العازمي ٩٠٫٨٨٭ 

هنادي عبداهللا عبدالرحمن املسيعيد ٨٣٫٢٤٭ 
هند بندر عبداهللا احلربي ٧٦٫٠٩٭ 
وضحة يوسف خالد املطيري ٩٠٫٢٢٭ 

العدان الثانوية للبنات 

أريج سيف محمد العتيبي ٨٨٫٩٥٭ 
أسيل بدر ناصر العنزي ٩٥٫٠٦٭ 
أسيل عيد فالح العازمي ٨٠٫٦١٭ 
آمنة علي محمود سيد علي سيد مصطفى ٨٥٫٣١٭ 
أمينة إبراهيم اسماعيل دشتي ٩٩٫٢٩٭ 
أنوار سالم شافي العجمي ٧٩٫٦٤٭ 
أنوار منصور جعفر العريان ٨٧٫٨٩٭ 
أنوار نايف مبارك العليوى ٩١٫١٦٭ 
أوراد أحمد سعد العازمي ٨٩٫٤٢٭ 
أوراد رضا خليفة الفرحان ٩٣٫٨٦٭ 
آيات طارق حسن علي ٩١٫١٥٭ 
اشراق محمد مهدي بشير ٨٥٫٣٢٭ 
البتول صالح علي جاولي ٩٢٫٩٧٭ 
البتول محمد عباس بوعباس ٩٢٫٩٧٭ 
اجلوري راشد عوض الهاجري ٩٢٫٩٦٭ 
العنود عادل عبدالرحمن اجلمعة الدوسري ٩٨٫٣٨٭ 
ايباء صالح خالد املري ٩٨٫٦٧٭ 
جنان بدر عبدالكرمي الشطي ٨٦٫٠٥٭ 
جنان محمد أحمد عبداهللا ٩٨٫٠٣٭ 
جنى نواف رمضان دشتي ٩٠٫٩٥٭ 
حصة جراح ناجي بورباع ٨٠٫١٩٭ 
حصة مطلق احلميدي العتيبي ٨٩٫٢٤٭ 
حور سحيم حمد الهاجري ٩٠٫٣١٭ 
حور سعد فهد رجعان إبراهيم ٨٩٫٢١٭ 
حوراء عبداللطيف عبداهللا حيدر ٨٢٫٦٢٭ 
دانة داود علي مراد ٩١٫٩٢٭ 
دانة عباس صفر غلوم ٨٢٫٣٨٭ 
دانة عبداللطيف عبدالعزيز شعبان ٩٧٫٤٩٭ 
دانة مخلد فهد الديحاني ٩٦٫٩٥٭ 
دانة نايف حمد سكني الكندري ٩٨٫٩٨٭ 
دالل بدر عبداحلي البناي ٩٤٫٠٨٭ 
دالل فيصل عبدالرحمن أحمد ٨٤٫٥٤٭ 
دالل مصطفى مهدي علي ٨٦٫٥٭ 
دمية خالد موسى الراشد ٨٩٫٣٧٭ 
رتاج فهد مرزوق األحمد ٩٢٫٦٥٭ 
رحمة أسامة محمدمحمد عبداحلليم ٩٧٫١٧٭ 
ريان مشاري راشد احليص ٨٣٫٢٦٭ 
رمي فيصل وليد احلقان ٧٤٫٥٦٭ 
رمي مبارك هادي الهاجري ٩٠٫٦٣٭ 
رمي ناصر مفرح السبيعي ٧٤٫٩٣٭ 
زينب جابر محمد السليم ٩٠٫٩٭ 
سارا عبداهللا سعود السبيتي ٨٦٫٨٦٭ 
سارة عبداهللا سعد العتيبي ٩٣٫٧٨٭ 
سارة مشعل خالد ماطر ٨٧٫٢٤٭ 
سارة نواف صقر النجدي ٩٥٫١٭ 
شاهه فهد عبداهللا العجمي ٨٧٫٤٭ 
شهد حسن عبدالرحمن محمود ٩١٫٣٧٭ 
شيخة حماد دهام العجمي ٧٦٫٥٭ 
شيخة عدنان محمد السبتي ٨٢٫٨٭ 
شيماء عطية عبده السيد عطية ٩٨٫٥٥٭ 
عزيزة عمار عبدالعزيز اسيرى ٨٧٫٩٩٭ 
غدير جواد حسن محمد ٨٣٫٣٢٭ 
غدير موسى جواد القديحى ٨٧٫٧٩٭ 
غال فالح عبداهللا السبيعي ٨٩٫٨٦٭ 
غالي مشعل أحمد البكر ٩٣٫٥٧٭ 
فاطمة توفيق تركي مال اهللا رجب ٨٥٫٣٦٭ 
فاطمة داود سليمان الزيد ٨٣٫٨٦٭ 
فاطمة عبداألمير عبدالكرمي هاشم يوسف ٨٠٫٨٩٭ 
فاطمة مبارك صالح العجمي ٨٢٫١٩٭ 
فجر حمود عبداهللا العتيبي ٩٨٫٨٦٭ 
فجر سلمان حسني جراغ ٩٢٫٩٢٭ 
فجر عبداللطيف عبدالرحمن أحمد ٩٣٫٦٦٭ 
فرح بدر خليل بن ناجي ٧٩٫٨٢٭ 
فضة أحمد صفر بلوشي ٨٠٫٢٭ 
كوثر علي عبدالرحمن أحمد ٩٢٫٦٭ 
جلني بدر حسني علي حسني ٨٤٫٢٦٭ 
لقاء كمال علي سعيد ٩٩٫٤١٭ 
لولوة فهد راهى الفضلي ٩٢٫٧٤٭ 
مرمي جاسم محمد الدندن ٩٣٫٠٩٭ 
مرمي سليمان عايد الشمري ٩٢٫٤٤٭ 
منار فيصل عبداهللا الكندري ٨٥٫٦٨٭ 
منيرة بدر سالم الهدية ٨٩٫٩٧٭ 
مها مشعل حمد املرشاد ٧٦٫٣٨٭ 
نرجس يحيى محي الدين ٩٩٫١٧٭ 
نورة فهد راشد حجيالن ٩٧٫١٭ 
هديل محمد جمعان احلضينه ٩١٫٨٤٭ 
وسمية محسن سويد العجمي ٧٩٫٠٢٭ 
وضحة فالح إبراهيم العجمي ٧٦٫٩٢٭ 
وله إبراهيم محسن اخلالدي ٩٣٫٢١٭ 

العصماء بنت احلارث الثانوية للبنات 

آمنة طاهر محمد عبدالرضا ٩١٫٤٩٭ 
أوراد عبداحملسن عادل القريني ٩٨٫٧٣٭ 
الزين بدر خضر عبداحملسن السويدان ٩٩٫١٩٭ 
الزين صالح راشد الشمري ٩٨٫٣٨٭ 
الزين عذبي عبداهللا اخلضير ٨٧٫٠٢٭ 
إميان أنور خليل السميط ٨٢٫١٨٭ 
بشرى إبراهيم إبراهيم الربيعان ٩١٫٩٨٭ 
تاال وليد محمد اخللف ٨٠٫٣٭ 
تيميه طالل علي الشويب ٩٤٫٢٧٭ 
جمانة ياسر اسعد داود ٩٦٫٥٨٭ 
جنا زياد عدنان املقهوي ٨٩٫١٩٭ 
جنان إبراهيم فهد العمران ٨٧٫١٧٭ 
جنى خالد فهد الراشد ٨٦٫٦٤٭ 
جنى عادل عبداهللا الفضالة ٨٢٫٤٧٭ 
جنى وائل محمد القطامي ٩٥٫٧٧٭ 
حصة جاسم بدر العمر ٩٦٫٩٭ 
حصة سامي حمد اليحيى ٩٥٫٥٭ 
حصة صالح مبارك القبندى ٩٠٫٤١٭ 
حصة محمد أحمد السليم ٨٨٫٦٥٭ 
حال قيس عبدالعزيز احلرب ٨٦٫٨٨٭ 
حياة أحمد محمد الياسني ٩٢٫١٩٭ 
داليا أسامة ظاهر الشمري ٩٠٫١٦٭ 
دانة رائد صالح محمد احلصني ٩٤٫٦٥٭ 
دانيه فهد عبداهللا القوسي ٨٧٫١٤٭ 
دالل عثمان أحمد املفرج ٩٩٫٥٤٭ 
دالل فهد خالد املخيزمي ٨٧٫٠٦٭ 
دالل مصعب يوسف املكيمى ٩٥٫٧١٭ 
دميا خالد محمد العريفان ٩٥٫٨١٭ 
دميه عدنان سليمان السعيد ٩٨٫٦٧٭ 
دميه محمد أحمد املسعود ٩٥٫٣١٭ 
رتاج فهد صالح العسماوي ٨٧٫٠٨٭ 
رزان خالد عبداللطيف العومى ٨٩٫٩٦٭ 



رقية جراح سالم جحيل ٩٥٫٦٤٭ 
رميــاس ســيد عماد ســيد هاشــم ٭ 

الطبطبائي ٨٧٫٣٥
زينب فؤاد عيسى البلوشي ٩٢٫٤٧٭ 
زينه وليد محمد اخللف ٩٣٫٤٧٭ 
سارة حمد عبدالرضا عبداهللا ٩٥٫٢٧٭ 
سارة خالد إبراهيم الدويسان ٩٧٫٥٦٭ 
سارة خالد عبداهللا املسعود ٩٢٫٢٨٭ 
سارة يوسف سليمان املطوع ٩٤٫٥٩٭ 
سمر سعود بدر املسلم ٩٧٫٨٦٭ 
سناريا عبدالعزيز عبدالكرمي عباس ٭ 

حسني الزنكوي ٨٧٫٦٢
سندس حبيب رسول دشتى ٨٠٫١٨٭ 
شريفة جاسم عبداهللا السيد محمد ٭ 

الرفاعي ٨٧٫٧٤
شهد عبدامللك أحمد آل هيد ٩٨٫٧٢٭ 
شيخة علي مشاري الهولى ٩٣٫٥٤٭ 
شيخة عمار أحمد الشطي ٨٥٫٠٧٭ 
صبا حسني سعود العروج ٩٦٫٤٢٭ 
فاطمة حمد محمد الدريس ٩٦٫١٥٭ 
فاطمة انور عبدالعزيز الزامل ٩٩٫٤٢٭ 
فاطمة بخيت محمد املهري ٨٥٫٤٩٭ 
فاطمة بسام فهد العسعوسي ٩٠٫٠٧٭ 
فاطمة جمال عبداهللا الدخيل ٩٥٫٢٦٭ 
فاطمة حسام جاسم املسيليم ٨٧٫٢٤٭ 
فاطمة عادل محمد الراشد ٨٨٫٧٤٭ 
فاطمــة عبداالميــر مــال اهللا علي ٭ 

اسماعيل اجلزاف ٨١٫٩٥
فجر خالد مبارك الوهيب ٩٤٫٦٧٭ 
فجــر عبدالعزيــز خليفة شــريدة ٭ 

الشريدة ٨٢٫٨٦
فوزية وائل محمــد صالح الهندى ٭ 

٨٣٫٤١
في فيصل محمد أمني املطوع ٩١٫٢٦٭ 
فيء خليفة عبدالعزيز البناي ٩٥٫٤٣٭ 
كادى عبداللطيف يوسف العصفور ٭ 

٩٥٫٣٧
جلني فهد حمد اخلالد ٩٧٫٠٧٭ 
جلني فهد عبداهللا العوضي ٩٣٫٦١٭ 
جلني فيصل سعد املونس ٩٥٫٣٤٭ 
لطيفة أحمد راشد عبداهللا ٩١٫٨٨٭ 
لطيفة عبدالعزيز عيسى الكندري ٭ 

٩٦٫٦٥
لطيفة مشعل متعب السعيد ٨١٫٣٩٭ 
لولوة حميد خلف إبراهيم ٩٢٫٨٭ 
لولوة خالد حمدان الصويان ٩٣٫٩٦٭ 
لولوة مبارك أحمد األيوبي ٩٤٫٩٧٭ 
ليلى أحمد سالم اجلعفر ٨٢٫٩٤٭ 
ليلــى رائــد عبدالغفــور راشــد ٭ 

العبدالغفور ٩٧٫٣٥
لينه مشاري محمد الرباح ٨٧٫٨١٭ 
مروج فارس عبداهللا املويجد املاجد ٭ 

٨٢٫٨
مسك وليد محمد اخللف ٩٣٫٢٢٭ 
مضاوي وليد خليل سميط ٨٠٫٤٧٭ 
منال لؤى حميد مصطفوي ٩٦٫١١٭ 
منيرة فوزي خالد امليلم ٩٧٫١٭ 
منيرة بدر محمد الشامي ٩١٫٣٥٭ 
موضي محمد راشــد املعوشــرجي ٭ 

٩٦٫٠٤
موضي محمد صالح النتيفي ٨٢٫٠٩٭ 
ندى حامد محمد كميخ العازمي ٩٥٫٠١٭ 
نور ناصر غنيم ادهام غنيم الزيد ٭ 

٧٨٫٨٨
نورا يوسف محمد العتيبي ٩٧٫٠١٭ 
هلة ناصر غنيم ادهام غنيم الزيد ٭ 

٧٩٫١
هيا ناصر أحمد العجيري ٨٨٫٠٣٭ 
هيا ناصر عبداهللا البسام ٩٥٫٢٧٭ 
ود سامي عبداهللا املناعي ٨٥٫٧١٭ 
وسمية عبداهللا محمد املدلج ٩٥٫٦٧٭ 
يســرى عبدالرحمن مبــارك امليال ٭ 

٧٨٫٤٧

الفجر اجلديد االهلية الثانوية للبنني 

أحمد علي كرم أحمد بهبهاني ٧٩٫٣٩٭ 
إبراهيم محمد احمليمد ٧٤٫٤١٭ 
أحمد خالد احلسن ٨٤٫٣٭ 
أحمد محمد إبراهيم محمد ٩٠٭ 
أسامة خالد األحمد ٧٧٫٣٭ 
تركي خالد ناصر مزعل ٨٨٫٧٥٭ 
جاسم عبداهللا عبدالقاسم ٨٠٫٥٧٭ 
حسن سالم نعيم خلوف ٩٥٫١٨٭ 
حسن صالح العيسى ٧٥٫٣٣٭ 
حمزة علي حسون العلي ٧٥٫١٣٭ 
خالد درع محمد املطيري ٨١٫٦٥٭ 
خالد محمد اخلاطر ٧٥٫٩٤٭ 
خالد نواف حمود شحاذه ٧٥٫٧٦٭ 
سليمان سالم ضاحي سلمان ٧٤٫٤١٭ 

عايد أحمد الغنام ٨٠٫٠٦٭ 
عبدالرحمن علي كرم أحمد بهبهاني ٭ 

٧٥٫٣٨
عواد أحمد العبداجلبول ٩٥٫٦٤٭ 
فيصل عبدالرحمن عبدالقاسم أحمد ٭ 

٧٥٫٦٦
محمد حمد سلمان ساهر ٩١٫٢٤٭ 
محمــد صالح محمد مجــدل محمد ٭ 

٧٥٫٥٥
محمد عبداهللا العبداهللا ٧٥٫٠٥٭ 
مناور مسعد ضاحي خلف ٨١٫١٧٭ 
ناصر ثامر حمود العنزي ٨٤٫٦١٭ 

الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية 
للبنات - املشتركة 

أسماء منير الزامل ٩٧٫١٥٭ 
أسيل حسان عوض الشنتير ٩٧٫٧٢٭ 
آيه منير فهمي عصر ٩٩٫١٨٭ 
أبرار فالح عيد الشويش ٧٨٫٤٧٭ 
أبرار محمد بكرى حسن ٨٦٭ 
اريام اسعد احملمد ٩١٫٧٣٭ 
إسراء محمد جاسم الشمري ٨٣٫١٨٭ 
إسراء منصور بهزادي ٧٥٫٨٣٭ 
أســماء عبدالعظيــم علي مصطفي ٭ 

إبراهيم ٩٨٫٨٥
أســماء عدنان مالــك العبدالرحمن ٭ 

٨١٫٧٤
اخلنساء صخر محمد احلاج رشيد ٭ 

٩٩٫١٣
أماني راضي عبود احملمد ٩٧٫٠١٭ 
أميرة ناصر أحمد محمد سليمان ٩١٫٣٭ 
ايثار السيد سعيد الغريب ٩٣٫١٨٭ 
ايناس يحيى علي ابوسالم ٨٤٫٩٦٭ 
بتول عبداهللا عطية سهيل ٩٤٫١٩٭ 
بتول محمد حلمي جري جاسم ٨٠٫٢٢٭ 
بيان محمود حسن البستنجي ٨١٫١٢٭ 
حبيبه أحمد محمد سيد عامر ٩٩٫٨٥٭ 
حبيبه حازم محمود محمود عبله ٭ 

٩٩٫٠٧
حال امين الشحادات ٩٥٫٩٤٭ 
حال زهير قصاب ٩٦٫٦٭ 
حنان محمد غالى الشمري ٨٩٫٧١٭ 
حنني خالد عصفور ٨١٫٥٦٭ 
حنني محمد علي ميعارى ٩٣٫٨٧٭ 
خديجة حســني احلمد الســماعيل ٭ 

٧٤٫٩٩
داماس خالد عزت عوض ٩٢٫٠٣٭ 
دانة جمال الباشا ٩٦٫٤٥٭ 
دانة جميل احلميد ٨٨٫٦٧٭ 
دانة حسن العايد ٧٣٫٩٩٭ 
دانة محمد غالى الشمري ٨٨٫٧٧٭ 
دانيه عبدالناصر السلومي ٩٨٫٨٭ 
دعاء أحمد العمير الصالح ٩٧٫٠٥٭ 
دعاء عبدو عبدالرحمن محمد ٧٧٫٢٧٭ 
دنيا نضال خليل الغاليينى ٩٧٫٤٦٭ 
دينا عيسى فرج اهللا عرابي ٩٠٫٥٥٭ 
رؤى عبداهللا البج ٩٦٫٩٣٭ 
رتاج أحمد حميد ٨٤٫٥٣٭ 
رتاج السيد سعيد الغريب ٩٨٫٥٦٭ 
رتاج مشــعل محمد عــواد العنزي ٭ 

٧٦٫٩٢
رتاج ياسر شوقي الصياد ٩٨٫٥٤٭ 
رحمة محمد محمد رمضان سويلم ٭ 

٨٦٫٧٩
رزان عايش امجيد ٩٠٫٨٥٭ 
رزان محمد الهيبه ٩٦٫٨٦٭ 
رزان محمد عبده املرجاوي ٩٩٫٦٢٭ 
رغــد إبراهيــم شــاكر عبدالعزيــز ٭ 

اجلندى ٩٢٫٠٨
رغد جمال فايق وافي ٩٦٫٥٧٭ 
رغد محمد الدبك ٨٨٫٨٭ 
رغد يوسف منوخ العبداهللا ٨٤٫٤٢٭ 
رفيــدة محمــد الســيد عوض جنم ٭ 

٩٩٫٤٦
رفيده رضا حامد محمد ٨٨٫٨٢٭ 
رقية بالل عادل الدسوقي ٩٢٫٨٦٭ 
رنا الدرويش ٩٩٫٩٣٭ 
رنا عالء السعيد مهنا ٩٨٫٤١٭ 
رنا عالء محمود عامر ٩٩٫٦٤٭ 
رنيم محمد علي احلمود ٩٨٫٢٭ 
رنيم نبيل بكور ٩٨٫٣٧٭ 
رهف حماد جوير ٩٦٫٢٭ 
روان أحمد عبود الهبة ٩٧٫٠٨٭ 
روان اكرم حامد عبدالعزيز ٩٩٫٢٭ 
روان راشد جاسم شهاب ٨٥٫٣٩٭ 
ريتاج محمد عبد٩٩٫٥٢٭ 
رميه محمد حمد العنزي ٩٠٫٢٨٭ 
زهراء مؤمن صادق محمد ٩٨٫٤٢٭ 

زينب ضيف اهللا بدن ندى ٧٦٫٥٢٭ 
زينب عباس ذاكرزاده ٨١٫٠٢٭ 
زينب محمود جابر جديع ٨١٫٧٣٭ 
زينه نضال محمد أمني شيخ صالح ٭ 

٩٨٫٧٤
سارة بدر محمود علي ٩١٫٧٤٭ 
سارة محمد خضر جاسم ٨٩٫١٤٭ 
سارة يوسف فارس غامن ٩٨٫٧٤٭ 
سجى أصالن البرغش ٩٥٫٥٢٭ 
سجى طالل محمود الشريف ٩٦٫٢٭ 

سدره سالم سليم ٧٧٫٤٣٭ 
سما اشرف محمد السيد ٩٩٫٠٢٭ 
سهيلة حمادة عبدالنبي حسني ٩١٫٧٢٭ 
سيده زينب عبدالزهراء علوي ٩٨٫٠٨٭ 
شادن نائل شكرى العلمي ٩١٫٦٥٭ 
شذا حمد ازغير اجلوير ٨٥٭ 
شهد رائد فايق وافي ٨٩٫٧٩٭ 
شهد محمد ناجي عوض ٩٤٫٤٥٭ 
شهد مصطفى سليمان محمد حسن ٭ 

٩٧٫٦٣

شهد هاني محمود سليم ٩٧٫٧٢٭ 
شوق راشد جلعوط ٩٧٫٢٨٭ 
شوق عبداألحمد ٨٨٫٣٤٭ 
شيخة سعد عطية ظاهر ٧٥٫١٦٭ 
عائشة مخلف احلمد ٧٩٫٩٩٭ 
عهد جبار فاضل العنزي ٩٨٫٢١٭ 
غادة عبداهللا غازي عبداهللا الربيع ٭ 

٩٨٫٩٢
غيداء مرزوق الرفاعي ٩٤٫٦٢٭ 
فاطمة إبراهيم طالل غازي ٨٤٫٥٧٭ 

فاطمة عالء عدنــان فارس جبريل ٭ 
٨١٫٩٣

فاطمة خالد أحمد عبدالغفور ٩٠٫١٩٭ 
فاطمة علي جاســم محمد العسكر ٭ 

٩٨٫٢٤
فاطمة مرشد املطلق ٨٨٫٦٭ 
فايزة فائز اخلضر ٩٢٫٠٨٭ 
فجر أحمد رهيف حسن ٧٧٫٩٥٭ 
فجر رامي الغضبان ٨٠٫٣٩٭ 
فرح بدر الزعبي ٨٤٫٧٭ 

فرح فــادى محمود ضــرار خليفة ٭ 
٨٣٫٦٩

كوثر محمد حسن حسن ٩٨٫١٢٭ 
لندا رضا علي ابوالعنني محمد ٩٩٫٣٣٭ 
لني ناجي محمد ابو شقره ٩٠٫٧٩٭ 
مــرمي اشــرف مصطفــي حامــد ٭ 

عبدالرحمن ٩٩٫٣٢
مرمي عاطف أحمد محمد أحمد ٧٦٫٨٤٭ 
مرمي عيسى عبدالعزيز ٩٩٫٥٣٭ 
ملك ياسر رجب عبدالفتاح ٩٩٫٦٩٭ 
ميرنا عصام محمد البحيري ٩٥٫٨٢٭ 
ميري عادل رزق اهللا نسيم ٩٦٫٤٢٭ 
نادية نايف حمد ٩٣٫٠٦٭ 
ندي وهاب محمد املغير ٨٢٫٥٥٭ 
ندين منذر صبري اسعد ٩٥٫٤٨٭ 
نرجس سالم هادي ربيع ٩٧٫٤٣٭ 
نقوى جوده مطر سليمان ٧٢٫٨٥٭ 
نور خالد جابر عفات ٩٢٭ 
نور خالد ظريف العوضي ٧٩٫٨٩٭ 
نورا تامر فؤاد عوض ٩٧٫٣٥٭ 
نوران هيثم احلصافى خليل ٩٩٫١٨٭ 
نورهان وائل مصطفى نعيم ٩٩٫٢٥٭ 
نورهان يســرى فهمي أحمد محمد ٭ 

٩٣٫٧٩
هاجر إبراهيم املجول اإلبراهيم ٨٣٫٥٥٭ 
هاجر حمد تركي مزعل جديع ٩٦٫٥٢٭ 
هدى عصام خلف محمد ٩٥٫٠٤٭ 
هيا محمود محمد إبراهيم ٨٣٫٧٢٭ 
وديان فهيدان العالوش ٨٦٫٢٤٭ 
وفاء رأفت فتح اهللا حامد الفتياني ٭ 

٩٩٫٩٢
يارا موسى السليمان ٨٠٫٦٦٭ 
ياسمني إبراهيم سليم بلبول ٩٦٫٩٧٭ 
ياسمني عبدالرحمن الهتيمى ٨٢٫٦٢٭ 
ميامه قاسم ناصر الزامل ٩٩٫٧٭ 

الفردوس الثانوية للبنات 

أريام مطلق قبيل الرشيدي ٩٢٫٤٧٭ 
أريام ناصر عبداهللا املويزري ٩٨٫١٤٭ 
أسيل مشعل فايز العتيبي ٩٥٫٧٢٭ 
أصايل خالد صبيح رحيم ٧٧٫٧٥٭ 
أماني خلف زيد اجلباري ٧٢٫٦٥٭ 
آمنة حديد فريح الرشيدي ٩٤٫٩٥٭ 
آمنة سليمان علي الكندري ٩٣٫٩٭ 
احالم أحمد الريح اخلالدي ٩٧٫٤٧٭ 
اجلوري عادل عايض ابحار الرشيدي ٭ 

٨٦٫٤٧
اجلوري فهد محمد الزعبي ٨٤٫١٭ 
اجلوري مبارك عبداهللا الرشــيدي ٭ 

٧٤٫٧٥
اجلورى نواف رشيد العنزي ٩١٫٥٦٭ 
اجلوهره بدر خالد املطيري ٩٥٫٤٩٭ 
العفــري حوفان مطلق الرشــيدي ٭ 

٨٩٫٥٩
الغال عبود معيض عبود ٩٣٫٥٭ 
اوراد حمود حامد بن صبح الرشيدي ٭ 

٧٥٫٤٧
بدور إبراهيم سلطان احلديب ٩٨٫٤٨٭ 
تهاني صالح فايز العتيبي ٨٧٫٠٢٭ 
حور عبدالعزيز ســعود الرشيدي ٭ 

٨٦٫٥٢
خلود مشعل الفي الغواص الرشيدي ٭ 

٨١٫١٣
دالل موسى عايد الرشيدي ٩٧٫٠٩٭ 
دميا يعقوب فالح الديحاني ٩٦٫٠٤٭ 
رزان نصار حمود املطيري ٧٨٫٦٨٭ 
رغد محمد سعد املطيري ٨٠٫٨٤٭ 
رغد محمد سعود الرشيدي ٩٣٫٣٣٭ 
رهف فالح مريس العتيبي ٨٩٫٥٤٭ 
روابي سعد سعود املطيري ٨١٫٧١٭ 
ريان نصار سفر الديحاني ٨٥٫٤٥٭ 
رمي ماجد عبداهللا الرشيدي ٩٠٫١١٭ 
رمياس سلطان محمد املطيري ٨٦٫٠٤٭ 
زمزم حسني سعود العنزي ٩٧٫٣٦٭ 
زينب كرمي علوان حسني ٨٧٫٢٭ 
سارة بندر مخلد املطيري ٩٦٫٠٨٭ 
سارة خالد فهد العنزي ٨٩٫٥٭ 
سارة عواد عيد الرشيدي ٩٦٫٠٣٭ 
سارة عيد نهار املطيري ٩٢٫٧٧٭ 
سارة محمد حسني العجمي ٨٢٫٤٨٭ 
شهد محمد اعجمي املطيري ٩٧٫٨٥٭ 
شوق محمد فالح العتيبي ٩٧٫٨٦٭ 
عيدة فهد عواض املطيري ٩٣٫٤٢٭ 
غدير عوض هادي الرشيدي ٨٧٫٦٣٭ 
غال حامد حمود الرشيدي ٧٩٫٣٥٭ 
غال خالد فريح العنزي ٩٢٫٨٣٭ 
غال سالم حسن علي ٩٠٫٢٩٭ 
فاطمــة عبــداهللا عبداألمير عثمان ٭ 

٩٦٫٠٤

فجر سعد جريش العدواني ٩١٫٤٤٭ 
فوز سالم سالم اجلعيدان ٧٨٫٣٥٭ 
فوز عبداهللا سعيد الرشيدي ٩٨٫٨٨٭ 
لطيفة فهد محمد املطيري ٨٠٫٦٧٭ 
لولوة عبداهللا عبدالكرمي اخلالدي ٭ 

٩٠٫٣٩
مرام محمد رحيم املطيري ٨٤٫٠٣٭ 
مــرمي أحمــد عبدالســالم أحمــد ٭ 

عبدالسالم ٩٤٫٨٣
مرمي رايد شجاع غامن ٨٥٫٠٧٭ 
مرمي فيصل محمد الرشيدي ٨١٫٣٩٭ 
مزنة سعود فالح املطيري ٩٥٫١٥٭ 
مشاعل غنيم شلهوب املطيري ٨٥٫٦٭ 
معالي ذابح حمود املطيري ٩١٫١٭ 
منى حجي غزاي الرشيدي ٩١٫٥٥٭ 
منيرة سلطان ردن املطيري ٩٠٫٠٩٭ 
منيرة وليد خالد املطيري ٨٧٫٩٧٭ 
موضي بدر نشمي السويط الظفيري ٭ 

٨٠٫٩٤
موضي فالح محمد الديحاني ٨٥٫٦٣٭ 
نادية عبداهللا محمد العنزي ٩٣٫٩٭ 
نورا جزاع محمد املطيري ٩٢٫٥٣٭ 
نورة حزام غنيم املطيري ٩٦٫٣٨٭ 
نوف بدر محسن الديحاني ٧٩٫٨٦٭ 
نوف محمد متعب املطيري ٨١٫٢٨٭ 
نوف نواف خلف الرشيدي ٨٩٫٤٦٭ 
هاجر عيسى ذريان العنزي ٩٢٫٦٦٭ 
هديل سعد سالم الرشيدي ٩٦٫١٦٭ 
ورود محمد حسني السميران ٧٩٫٠٣٭ 
وصايف فالح عياد املطيري ٧٧٫٩٩٭ 
وضحة فايز مخلد املطيري ٨٠٫٥٥٭ 
ياسمني فالح فالح العتيبي ٩٧٫٥٢٭ 

الفروانيه الثانوية للبنات 

أريج أحمد راشد باش ٨٩٫٤٨٭ 
أسماء زياد خلف الفضلي ٩٦٫٦٨٭ 
أسماء عبدالعليم عبدالعليم نصر ٭ 

٩٨٫٨٧
أفنان محمد فتحي محمود الشركسى ٭ 

٩٩٫٦٥
أالء حسني محمد عبدالعال حسانني ٭ 

٩٣٫٢٣
أمنيه محمد محمود املنوفى ٩٨٫٨٢٭ 
أميرة طارق فتحي سند ٩٩٫٨٥٭ 
أوراد عبداهللا محمد اجلسار ٩٣٫٧٩٭ 
آيه خالد نعيم احلســيني شعبان ٭ 

٩٩٫٧٢
اروى أحمد محمد الديب ٩٩٫٩١٭ 
اروى انس حسني محمد عون اهللا ٭ 

٩٩٫١
اريام عبدالرحمن ســعود املطيري ٭ 

٩٧٫٤٥
إسراء أحمد العاني ٩٠٫٥٦٭ 
إسراء فايز إبراهيم محمد الساعى ٭ 

٩٩٫١١
إسراء محمود جابر خليل ٩٩٫٨٣٭ 
أسماء عبداهللا حاجي حسني ٩٤٫٤٢٭ 
اطياب عبدالهادي مرزوق املرشــاد ٭ 

٨٤٫٣٢
االء الشحات حسني اخلواجه ٩٤٫٠١٭ 
االء ممدوح رمضان محمد ٩٩٫٧٧٭ 
االء ياسر عماره الليثى محمود ٩٩٫٨١٭ 
اجلازي رشيد علي املعصب ٩٤٫٢٤٭ 
اجلوري علي فالح الهلفي ٩٤٫٦٢٭ 
الشــيماء محمد فتحي سيد محمد ٭ 

٩٨٫٧٣
الهام مرضى علي الطويرش ٧٩٫٨٦٭ 
امنيه ايهاب مصطفــى عبدالعزيز ٭ 

العبد٩٩٫٥٢
أميرة علي محمود السيد ٩٣٫٧٦٭ 
إميان أســامة شــوقي محمد طلبه ٭ 

٩٩٫٩٦
ايه حسن محمد املرسي ٩٨٫٤٩٭ 
بسمله أسامة صابر خلف ٩٩٫٩٢٭ 
بسمله رأفت محمد ابو احلمد ٩٥٫٩٦٭ 
بسمله سعيد السيد سعيد ٩٦٫٩٢٭ 
محمــد ٭  محمــود  أحمــد  بســنت 

عبداحلافظ ٩٩٫٥٨
جنا عمرو سيد عبدالغنى ٩٩٫٦٧٭ 
حال إياد محمود عيد ٩٢٫٩٧٭ 
حنني صالح محمد سليم ٩٩٫٣٥٭ 
خديجة أحمد سعيد سعد ٩٨٫٢٦٭ 
داليا سليم محمد يوسف ٩٥٫٢٦٭ 
دانة رضا رجب محمد ٩٩٫٨٦٭ 
دانة عبداهللا هاضل اجلالوي ٩٥٫٥١٭ 
دانة عماد مصطفي طحل ٩٩٫٨٦٭ 
دانة غسان زامل ٩٩٫٩٤٭ 
دانة وليد سعد عبداهللا العبيد ٨٩٫٢٥٭ 
دعاء محمد األحمد ٩٥٫٤٦٭ 
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:AUM حصاد العام األكادميي 2021 - 2022 في
تطّور مستمر وإجنازات علمية وعاملية مرموقة

حترص اجلامعة على التميز 
واالرتقاء والتطور، سواء بإحراز 
املرموقة لبرامجها  االعتمادات 
األكادميية أو من خالل توفير كل 
ما يحتاج إليه كادرها األكادميي 
لتحقيــق النجاح. فجميع هذه 
العوامــل تضمن جــودة األداء 
اجلامعي في مختلف املجاالت، 
التعليمية،  العمليــة  وتطوير 
الســمعة املؤسسية  وحتسني 
للجامعة، وتوفير فرص العمل 
املناســبة للطلبة واخلريجني 
ومتكــني اجلامعــة مــن القيام 

بدورها املجتمعي.
وهــذا مــا كانــت جامعــة 
الشــرق األوســط األمريكية 
)AUM) حريصة على حتقيقه، 
العــام األكادميي  فقــد شــهد 
2021 - 2022 مجموعــة مــن 
مختلــف  علــى  اإلجنــازات 
األصعدة، كالتألق ضمن قائمة 
التصنيفات العاملية، وإطالق 
مركز تكنولوجي جديد ليكمل 
بذلك مجموعة املراكز املتطورة 
باجلامعة، وإحــداث تأثيرات 
إيجابية من خالل املسؤولية 
املجتمعية والتنمية املستدامة.

ثقة جامعة بابسون العاملية في 
AUM خريجي

الشــرق  وقعــت جامعــة 
 (AUM( األوســط األمريكيــة
 »BABSON« وجامعة بابسون
في الواليات املتحدة األميركية 
مذكــرة تعاون متنح خريجي 
AUM فرصة االلتحاق في برامج 
املاجستير في جامعة بابسون.

ويشكل هذا التعاون اجلديد 
فرصة مميــزة وخيارا إضافيا 
أمام طلبــة AUM وخريجيها، 
لدراســة  الذيــن يخططــون 
املاجستير في الواليات املتحدة 
األميركية، إذ متهد وتسهل عملية 
االلتحاق بجامعة بابسون، التي 
تعــد إحدى أهم جامعات إدارة 

األعمال حول العالم.
»AUM« حافظت على املركز األول 

في الكويت للسنة الثانية على التوالي

التصنيف اجلامعي  أظهر 
الــذي  العاملــي لســنة 2023 
 Quacquarelli أصدرته مؤسسة
Symonds (QS) العامليــة في 
8 يونيــو 2022، تقدما كبيرا 
للكويت، حيث حافظت جامعة 
الشــرق األوســط األمريكية 
)AUM) علــى مركزهــا األول 
التوالي  الثانية على  للســنة 
كأفضل جامعة فــي الكويت، 
وتقدمت بشكل الفت عن السنة 
املاضية إلى املرتبة 701-750 

عامليا.
إلــى  اإلشــارة  وجتــدر 
العاملــي   »QS« أن تصنيــف
للجامعــات، يصدر ســنويا، 
وهو يعد األكثر تأثيرا وأهمية 
في العالم، حيث يهتم معظم 
الطلبة وأوليــاء األمور حول 
العالــم بترتيــب اجلامعات، 
ويبحثون عــن أفضلها وفق 
التصنيفــات العاملية، آخذين 

 ،(AUM( األوسط األمريكية
للعام الثامــن على التوالي، 
فعاليات معــرض التوظيف 
في احلرم اجلامعي، مبشاركة 
عدد مــن الشــركات احمللية 
واإلقليمية والعاملية الرائدة 
القطاعــات،  فــي مختلــف 
وذلك نظرا ألهمية مثل هذه 
الفعاليــات فــي اســتقطاب 
املواهــب الواعدة من الطلبة 
واخلريجــني الذيــن لديهــم 
طموحــات عاليــة ورغبــة 
فــي التعــرف علــى ســوق 
املتاحة  العمــل والوظائــف 
واملهــارات املطلوب توافرها 
في اخلريجني اجلدد وأصحاب 

املهارات.
وشــهد املعرض حضور 
زائــر   15000 مــن  أكثــر 
ومستخدم مسجل من الطلبة 
واخلريجــني مــن مختلــف 
املجــاالت والتخصصــات، 
إضافة إلى توفــر ما يقارب 
كمــا  عمــل.  فرصــة   1500
استضافت اجلامعة أكثر من 
50 شركة من كبار الشركات 
احمللية والعاملية في الكويت 
التي مت اختيارها وفق ضوابط 
وشروط محددة، أهمها التميز 
في عدد ونوعية فرص العمل 

والتدريب املعروضة.
»AUM« كّرمت شركاء النجاح 

املتميزين في 2022

الشــرق  نظمــت جامعة 
 (AUM( األوســط األمريكية
في املركز الثقافي باجلامعة، 
مساء اخلميس 12 مايو 2022، 
حفل جائزة الشركات املتميزة 
 AUM CORPORATE AWARD(

االبتكارات، وهو أمر ينطوي 
على أهمية بالغة بالنســبة 
ملستقبل األعمال واملجتمع. 
ومينح املركز طلبة وخريجي 
AUM الفرصة ملواكبة أحدث 
تقنيات الذكاء االصطناعي، مع 
متكينهم من تنفيذ مبادرات 
األعمــال واملشــاريع، األمــر 
الذي يعزز دور اجلامعة في 
دفع عجلة االبتكارات، وبناء 

وتطوير القدرات الوطنية.
حتقيق مراكز مرموقة في مختلف 

املسابقات احمللية والعاملية

الطالب هو محور العملية 
التعليميــة فــي اجلامعات. 
 AUM والهــدف األساســي لـ
هو تنميــة الطالب، وإعداده 
إعدادا ســليما ليكــون أكثر 
العمــل،  اســتعدادا لســوق 
وبالتالــي، حترص اجلامعة 
علــى مشــاركة الطلبــة في 
املسابقات والفعاليات احمللية 
والعاملية التي تهدف إلى صقل 
مهاراتــه، واحلصــول على 
مختلــف اخلبرات واملهارات 

الالزمة التي يحتاجها.
وقد شارك الطلبة مؤخرا 
التحديــات،  بالعديــد مــن 
منهــا، على ســبيل املثال ال 
احلصر، مشاركة 3 فرق من 
اجلامعة في التحدي العاملي 
 Babson للطالب الذي نظمته
Collaborative، والذي يهدف 
إلــى تعزيز جهــود مختلف 
اجلامعات املشاركة نحو دمج 
االستدامة في جميع وظائفها 
في سبيل بناء جيل من األفراد 
املسؤولني املستعدين إلحداث 
تأثير فــي املجتمع. والفرق 
الفائزة حصلت على فرصة 
التأهل للمشاركة في حتدي 

Babson Build العاملي.
 IET باإلضافة إلى مسابقة
GCC Robotics Challenge، التي 
هدفت إلى تشجيع الشباب من 
اجلامعيني واملهنيني في جميع 
أنحــاء دول مجلس التعاون 
اخلليجي علــى ابتكار أفكار 
وحلول متعلقة بالروبوتات 
وتطويرها. وشارك في هذه 
 AUM املســابقة فريقــان من
 AUM Robot :مبشروعني، وهما
 ،Modification for COVID-19
Kuwait AUM Smart-  والثاني

Team، وحصدا املركزين األول 
والثاني.

كمــا شــارك طلبــة من 
كلية الهندســة في اجلامعة 
في مسابقة هاكثون وزارة 
النفط، وحتديدا في حتدي 
»مراقبة كفاءة املضخات - 
 Surface & Subsurface Pump
Health Monitoring«. وفازوا 
باجلائــزة الذهبيــة األولى 
وأربع جوائز برونزية ألفضل 
عــرض تقدميــي. واجلدير 
 AUM ذكــره أن طلبــة الـــ
هــم الوحيدون ضمن طلبة 
الذين  اجلامعــات األخــرى 

حازوا اجلائزة الذهبية.

2022)، وذلك وسط حضور 
كبير مــن قياديــي أكثر من 
50 شــركة وكيان اقتصادي 
محلي وعاملــي وإقليمي في 
الكويت، تكرميا لشراكاتهم 
االستراتيجية واملستدامة مع 
اجلامعة، وتقديرا جلهودهم 
فــي توظيــف الكــوادر مــن 

الشباب واخلريجني.
وقد أشــاد قياديي كبرى 
الشركات، وعلى رأسهم بنك 
الكويت الوطني وشركة زين، 
وبيــت التمويــل الكويتــي، 
وشلمبرجير، وكيبك، بالدور 
 AUM الــذي تلعبه الريادي 
للنهوض باملجتمع الكويتي، 
الكويتية،  الكــوادر  وتأهيل 
معبرين عن إعجابهم بكفاءة 
خريجــي AUM ومتيزهــم، 
مما دفعهم لتوظيف نســبة 
كبيرة من خريجي اجلامعة 
في شركاتهم، مؤكدين جميعا 
على العالقــة الوطيدة التي 

جتمعهم باجلامعة.
AUM تعلن انطالق مركز الذكاء 

االصطناعي واالبتكار األول من 
نوعه في املنطقة

الشــرق  أعلنــت جامعة 
األوسط األمريكية )AUM) في 
يونيو 2022 عن إطالق مركز 
الذكاء االصطناعي واالبتكار 
Smartverse، بالتعــاون مــع 
جامعة كاليفورنيا - بيركلي 

العريقة في هذا املجال.
ويأتي هــذا التعاون بني 
املؤسستني بهدف إنشاء مركز 
جديد بجامعة AUM، إلحداث 
نقلة نوعية في مجال الذكاء 
االصطناعــي ودفــع عجلــة 

في االعتبــار ترتيب اجلامعة 
في توفيــر الفرص الوظيفية 

املميزة عقب التخرج.
 »QS« ويعتمــد تصنيــف
علــى  للجامعــات  العاملــي 
مؤشــرات عديــدة، منها على 
سبيل املثال، ال احلصر: السمعة 
األكادميية، سمعة اجلامعة في 
ســوق العمل، عــدد األبحاث 
العلميــة املنشــورة ألعضاء 
الهيئــة األكادمييــة ومعــدل 
النشــر والتأثير، إضافة إلى 
نسبة أعضاء الهيئة األكادميية 

إلى عدد الطالب.
 QS تتقدم في تصنيفات مؤسسة AUM

العاملية حسب املجاالت لعام 2022

تقدمــت جامعــة الشــرق 
 (AUM( األوســط األمريكيــة
فــي مجالني رئيســيني ضمن 
 QS مؤسســة  تصنيفــات 
العاملية حسب املجاالت لعام 
 QS World University( 2022
 (2022 Ranking by Subject
وهما: الهندسة والتكنولوجيا، 
والعلوم االجتماعية واإلدارة، 
حيــث احتــل مجــال العلوم 
املرتبة  االجتماعيــة واإلدارة 
377 عامليا، والعاشرة عربيا، 
والسادسة خليجيا. بينما احتل 
مجال الهندسة والتكنولوجيا 
املرتبة 500 عامليا، و17 عربيا، 

والتاسعة خليجيا.
وبفضل هذا اإلجناز املميز، 
استطاعت AUM تعزيز مكانتها 
ضمن أفضل 500 جامعة عاملية.

AUM نظمت معرض التوظيف 
للعام الثامن على التوالي

الشــرق  أطلقــت جامعة 



دهبة عبدالرحمن علي محمد ٩٨٫٧٣٭ 
دميا سعود سالم الفعم ٩١٫٩٤٭ 
دميه امين عطية أحمد عطية ٩٩٫٧٨٭ 
دميه محمد هايف الرشيدي ٩٨٫٢٩٭ 
دينا شريف سمير دويدار ٩٨٫٢٨٭ 
رؤى هالل عبدالسيد هجرس ٩٨٫٧٦٭ 
رحمة سمير محمد رمضان علي ٩٩٫٨٭ 
رغد نواف محسن املطيري ٨٢٫٥٥٭ 
رفيده أحمد جاد عيسى ٩٩٫٦٣٭ 
رفيده اشرف عبدالبر فضالى ٩٩٫٧٥٭ 
رقية أحمد خالد محمد ٩٨٫٧٧٭ 
رقية وليد أحمد حلمي محمد البنهاوى ٩٩٫٤٦٭ 
رنا أحمد السيد زيادة ٩٩٫٠٧٭ 
رنا أسامة اسماعيل أحمد ٩٥٫٠٩٭ 
رنا محمد زين العابدين محمد ٩٨٫٤١٭ 
رنا وائل أمني شفيق ٩٨٫٧٦٭ 
رنا وليد عبدالرحيم أحمد رجب ٩٩٫٨٢٭ 
رنيم منتصر إبراهيم عيد املصرى ٩٩٫٧٩٭ 
رهى محمد عامر بودقه ٩٨٫١٭ 
روان اشرف إبراهيم شريف الفقى ٩٧٫٩٤٭ 
روان عصام عبداهللا ابوسعدية ٩٩٫٨٨٭ 
روان فريد شوقي احللبى ٩٨٫٦٨٭ 
روان محمد عبداحلميد عبداحلميد ٩٨٫٨٧٭ 
روان محمد مرزوق سالم ٩٥٫٨٤٭ 
روان محمد مصطفى عيسى ٩٢٫٦٤٭ 
روز بندر سلطان املطيري ٨٨٫٩٭ 
روزان علي جاسم الكندري ٨٢٫٥٥٭ 
روضه مصطفى عبداملنعم عبدالصادق السيد ٩٨٫٩٭ 
رمي سلطان مزعل ثامر ٩٦٫١١٭ 
رمي متعب فهد املطيري ٩٧٫٠٦٭ 
رمي محمد خلف الفضلي ٩٩٫٣٧٭ 
ريهام هاني عبدالعليم عبدالعظيم جاد الشيخ ٩٩٫١٧٭ 
زهراء محمد عزالدين محمد ٩٩٫٥٩٭ 
سارة عبداملعبود سعد عميره ٩٩٫٨١٭ 
سارة عفيفي نصر عفيفي نصر ٩٩٫٨٧٭ 
سارة عمرو عاطف متولى ٨٥٫٥٢٭ 
سلسبيل رضوان أحمد حفنى ٩٩٫١٣٭ 
سلمى اشرف سعيد محمد ٩٩٫٩٣٭ 
سلمى جمال عبدالرحمن العشيري ٩٩٫٢٧٭ 
سما فيصل عيسوى عبدربه العيسوى ٩٩٫٤٤٭ 
سهيلة محمد الشحات رياض السيد ٩٨٫٠٩٭ 
شذى حامت أحمد مظهر محمد ٩٨٫٥٭ 

شهد السيد أبو احلمد املليجي ٩٧٫١٣٭ 
شهد بدر فالح العدواني ٨٧٫٨٣٭ 
شهد سعيد عبدالعال خطاب ٩٨٫١٩٭ 
شهد محمد يوسف عبدالفضيل ٩٦٫٠٣٭ 
شهده حسني شهركاني ٧٩٫٥٥٭ 
شيخة عبدالعزيز عبدالكرمي العنزي ٩١٫٦٤٭ 
شيماء رمضان محمود النوام ٩٦٫٩٦٭ 
صفا محمد رشاد علي الهنداوى ٩٩٫٢٨٭ 
صفاء علي علي البديوى جنيد ٩٩٫٩٤٭ 
صفيه محسن مصطفى اجلمل ٩٥٫٩٭ 
عال جمال حسني يوسف ٩٧٫٩٤٭ 
عال عبدالرازق نعيم أحمد سيد ٩٩٫٥٩٭ 
علياء طه محمد كامل حسن ٩٧٫٦٨٭ 
غادة عادل غازي العتيبي ٩٩٫٠٧٭ 
غادة عاطف عبدالرحيم محمد ٩٨٫١٤٭ 
غالية عيد خالد بوحواس ٨٨٫٤٭ 
غال حسني هالل الشمري ٨٤٫٦٨٭ 
فاطمة الزهراء حسني محمد إبراهيم حسني ٩٩٫٨٢٭ 
فاطمة رشيد حمود املعصب ٨٩٫٤٨٭ 
فاطمة سامح عبدالسالم عبدالرحمن الشيخ ٩٨٫٢٣٭ 
فاطمة عادل مطلق املرشاد ٩٦٫٣٤٭ 
فاطمة فهد صالح النمران ٧٩٫١٨٭ 
جلني سامح عبداجلواد موسى محمد ٩٧٫٥٤٭ 
ليلى محسن محمد الغنيمي عماره ٩٩٫٥٩٭ 
ماريا مشرف سليمان الشمري ٩٥٫٦٦٭ 
مرمي أحمد روبى عبدالبديع ٩٩٫٨٣٭ 
مرمي خالد صالح النتيفي ٨٤٫٦١٭ 
مرمي صالح عبداملنعم عبدالغنى ٩٩٫٧٭ 
مرمي محمد عبدالرازق محمد بكر ٩٩٫٨٩٭ 
مرمي ناصر النبوى عليوه ٩٩٫٦٥٭ 
مرمي وليد فاروق زكي بطيقه ٩٩٫٨٢٭ 
مرمي وليد مصطفى حسن فرج ٩١٫٨٥٭ 
ملك حمدى محمد يوسف مصطفى ٩٤٫٦٨٭ 
ملك عماد محمد يسري ابو رحمة ٩٩٫٩٤٭ 
ملك مصطفى علي محمد شعبان ٩٩٫٨١٭ 
منة اهللا عالء سعيد العميري ٩٩٫٩٣٭ 
منة اهللا محمد عبداهللا عبداللطيف محمد ٩٩٫٦٥٭ 
منه اهللا محمد ابوخليل البشبيشى ٩٣٫٤٥٭ 
منى محمد بدر الرشيدي ٧٥٫٢٣٭ 
منى محمد علي فرح ٩٧٫٤٭ 
مها طالل بجاد املطيري ٩٤٫٩٤٭ 
موده نبيل عبداللطيف أحمد عبدالرحمن ٩٩٫٩٤٭ 

نادين حسني محمد اسماعيل ٩٨٫٩٨٭ 
ندى إبراهيم السيد عيد ٩٩٫٥٩٭ 
ندى سامح محمد ابواملعاطي ٩٧٫٨٧٭ 
ندى محمد إبراهيم العجمي ٩٩٫٦٩٭ 
ندي محمد السيد عطية محمد حسن ٩٩٫٩٩٭ 
نهله فوزي عبدالفتاح الزيات ٩٩٫٤٦٭ 
نور الهدى امين عبداللطيف شريتح ٩٦٫٥٤٭ 
نور محمد عبداهللا نصر عيسى ٩٢٫٦٣٭ 
نورا هاني عزالدين عبدالوهاب ٩٩٫٧٥٭ 
نورة حاكم محمد الشمري ٩٦٫٦٩٭ 
نورية محمد جديع الوشيتان ٩٣٫٩٤٭ 
نوف عماد أحمد ناصر ٩٩٫٠١٭ 
هاجر أحمد محمد أحمد ٩٣٫٧٩٭ 
هاجر محمد أحمد علي العوضي ٩٩٫٥٧٭ 
هنا محمد يوسف السيد اجلوهرى ٩٨٫٨١٭ 
وسام محمد جمال عواد ٩٩٫٩١٭ 
وسمية نايف علي املطيري ٩٤٫٩٤٭ 
وله حمد فاضل مهدي ٨٩٫٥٧٭ 
يارا ضيف سيداياتي محمد ٩٩٫٥٨٭ 
ياسمني صادق فتحي عبده العربي ٩٩٫٨٦٭ 
مين عمرو محمد صفوت محمد الصاوي ٩٩٫٩٦٭ 
مينه إبراهيم الربداوي ٩٩٫٦٧٭ 
مينى نصر صبحي الطير ٩٩٫٧٩٭ 

الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات 

أثير عبدالسالم عبدالعزيز الضفيري ٩٧٫٢٦٭ 
أروى حامد هاضل اجلالوي ٩٣٫٤٦٭ 
أفراح وليد جنم بوعباس ٩٠٫٠٢٭ 
آالء أحمد محمد الهزمي ٩٨٫٢٣٭ 
آالء صباح عبداهللا احلداد ٩٢٫٠٩٭ 
آالء وليد خالد العجيل ٨٤٫٦٦٭ 
أنفال أحمد عبداهللا أحمد ٩٦٫٠٣٭ 
أوراد علي إبراهيم الطباخ ٩٤٫٥٧٭ 
آيه علي حسني الشمري ٩٧٫٥٣٭ 
أسماء مطر طليحان املطيري ٨٨٫٨٧٭ 
العنود مطلق محمد الرشيدي ٨٢٫٤٢٭ 
أمثال غامن محمد الفيلكاوي ٩٨٫٨٩٭ 
اجنال عياد عبداهللا املطيري ٨٢٫٣٨٭ 
اوراد فيصل عبداهللا املطيري ٨٦٫٢٣٭ 
ايه هشام أحمد عبدالرحيم ٩٩٫٥١٭ 
بدرية مساعد يوسف العلي ٩٨٫٧٨٭ 
بشاير محمد عواض املطيري ٩٢٫٦٤٭ 

بشاير مرجي طلق الرشيدي ٨٨٫٣٭ 
جمانة عيسى شاطر مبارك طاهر ٩٩٫٦٧٭ 
جنا سعد خلف الفجي ٩٩٫٢٨٭ 
جنان جاسم نوري الرامزي ٩٤٫٧٣٭ 
جود ثامر هايف امليموني ٩٢٫١٩٭ 
جود عبداهللا منصور التركي ٨٤٫١٦٭ 
جود عبداهللا ملفي املطيري ٨٩٫٤٦٭ 
جود فهد بندر املطيري ٩٨٫٨٦٭ 
جوزاء فواز مطلق املطيري ٩٤٫٨٢٭ 
حصة بدر ناصر الراشد ٩٣٫١٨٭ 
حنان ناصر ضيدان املطيري ٩٣٫٨٢٭ 
حياة محمد أحمد محمد حسني الفيلكاوي ٩٥٫٥٩٭ 
دالل خالد محمد املطيري ٨٥٫٦٥٭ 
دميا صباح سالم الرخيمي ٩١٫٤٦٭ 
دميا ناصر عبداهللا القويض العازمي ٩٧٫٦٣٭ 
دميه جابر علي شاهني أحمد ٩٧٫٥٢٭ 
دميه عبدالرزاق ساير الظفيري ٨٩٫٧٦٭ 
دميه متعب علي الرشيدي ٩٤٫٢٣٭ 
رتاج أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن ٨١٫٥٭ 
رغد عايد سعد امليمونى ٩٣٫٩٦٭ 
روابي معتق محمد املطيري ٩٥٫٨٣٭ 
روان طارق محمد الدهينه ٨٣٫٢٭ 
ريان محمد عبداهللا اخلالدي ٨٦٫٧١٭ 
رمي شاتي فنيسان الظفيري ٨٩٫٤٨٭ 
رمي مسعود هنى الرشيدي ٩٨٫١٩٭ 
زينب فواز علي اجلعفر ٨٤٫٧٦٭ 
زينب ناصر غلوم محمد ٨٠٫٨٧٭ 
سارة يعقوب يوسف اخللف ٩٤٫٤٨٭ 
سمانة حسني علي عابدين ٨٩٫٠٣٭ 
شذى تركي عباس العتيبي ٩٩٫١٩٭ 
شهد خالد عبداهللا احلداد ٨٨٫٢٣٭ 
شيخة أحمد فالح الديحاني ٩٧٫٠١٭ 
شيخة مشعل نايف الديحاني ٨٤٫٥١٭ 
شيمه سعد محمد املرجاح البراك املطيري ٨٦٫٥٢٭ 
صبا عماش عوض العتيبي ٨٦٫٧٧٭ 
ضحى جمال محمد الضاحي ٩٥٫٤٨٭ 
عائشة اسعد حسن اجلناعي ٩٣٫٥٭ 
عائشة خالد يعقوب البعيجان ٩١٫٣٦٭ 
عائشة عادل منصور املنصور ٨٤٫٤٦٭ 
عائشة عبدالعزيز محمد احلمد ٩٧٫٢٧٭ 
عائشة لفا محمد املطيري ٨٠٫٢٧٭ 
عالية محمد وادي العنزي ٨٤٫٣٤٭ 

عبير رياض رحيل شاهر ٩١٫٩٩٭ 
عبير ناصر مطلق عومير ٩٣٫١٥٭ 
عنود نايف ثامر الشمري ٩٧٫٦١٭ 
غالية ساير شافي اخلشاب ٩١٫٤٧٭ 
غزالن نايف سعيد العرادة ٨٨٫١١٭ 
غال بدر سعد املطيري ٩٣٫٦٢٭ 
غال سعد علي زويد ٧٤٫٥٣٭ 
غال عبدالرحمن عواد العتيبي ٨١٫٠٨٭ 
غال عيسى علي احلربي ٩٨٫٦٨٭ 
غنيمة نبيل عبدالوهاب الشراد ٩١٫٦٣٭ 
فاطمة محمد عبدالعزيز الهدلق ٩٨٫٩١٭ 
فاطمة ناجي يحيى العتال ٩٢٫٩٨٭ 
فجر حسن حماد املطيري ٨٩٫٩٤٭ 
فجر محمد رافع الديحاني ٨٨٫٦٨٭ 
فجر محمد شقير الرشيدي ٨٤٫٨٨٭ 
فوز خالد سلطان احلمادي ٩٧٫٣٣٭ 
كوثر سيد جعفر محمد حمزة ٧٩٫٦٢٭ 
لطيفة فيصل محسن احلربي ٩٧٫٤٭ 
لولوة عادل عبداهللا الطراروه ٨٠٫٨٨٭ 
ليلى مبارك سعيد العدواني ٧٤٫٦٧٭ 
مسك خالد وهف املطيري ٩١٫١٤٭ 
مشاعل مشعل محمد املطيري ٨٨٭ 
مالك عبداألمير داود جنف ٨٦٫١٨٭ 
منار حسن ناصر البلوشي ٩٨٫٦٣٭ 
منال نايف مصلط السند ٨٧٫٤٦٭ 
مناير رشيد مليج املطيري ٨٣٫٢٢٭ 
منى محمد عبداهللا املشوح ٧٣٫٠٢٭ 
منيرة مساعد هزاع العنزي ٨٦٫٤٥٭ 
مها بدر جاسم الصالح العبداهللا ٩٤٫١٭ 
مها فهد محمد الديحاني ٩٦٫٨٩٭ 
موضي فهد عبداهللا املال ٩٢٫٤٦٭ 
موضي محمد شنار البخيت ٩٤٫١٣٭ 
مي محمد عبداحملسن العدواني ٩٧٫١٣٭ 
مياسه فارس متعب املطيري ٩٦٫٠١٭ 
نهاد عبداهللا خلف اخلضاري ٩٣٫٦٦٭ 
نوال فارس سعد العتيبي ٨٩٫٣٣٭ 
نور حسني محمد حاجية ٩٤٫٣٧٭ 
نور عبدالرحمن عليان الرشيدي ٨٧٫٩٤٭ 
نورا ضويحي سرور الرشيدي ٨٧٫٣٤٭ 
نورا عبداهللا هادي الديحاني ٨١٫٣٤٭ 
نورة سالم سعود املطيري ٩٩٫٠٦٭ 
نوف نايف سعود العازمي ٩٧٫١٥٭ 

نوير حمد محمد العجمي ٨٧٫٠٢٭ 
هاجر جمال محمد الغضورى ٨٨٫٢٥٭ 
هاجر محمد فهيد العجمي ٧٥٫٨٥٭ 
هديل نواف محمد امليع ٨٢٫٣٣٭ 
هنوف مطر راشد العنزي ٩٥٫٤٨٭ 
هيا وليد شاهني الشمالن ٨١٫١٢٭ 
ود أحمد فراج الغنيمى ٧٩٫٢٧٭ 

القبس االهلية الثانوية للبنني - املشتركة 

أسامة جمال غالب محمد اجلدبه ٧٤٫٢٣٭ 
أحمد علي فواز ٩٠٫٥٧٭ 
أحمد هيثم مصطفى فريد شاهني ٩٤٫٢٦٭ 
ادم ايهاب شعبان قرنى ٨٥٫٨٢٭ 
اسماعيل هيثم اسماعيل عيسى ٩٥٫٧٨٭ 
احلسيني عالء محمد صالح عبداهللا ٧٨٫٤٢٭ 
بدر إبراهيم محمد إبراهيم خليل ٨٤٫٨٥٭ 
بدر أحمد العاتقي ٨٢٫٠٩٭ 
بدر عامر اللبابيدي ٧١٫٧٤٭ 
بشار معتز شفيق عبدالعزيز ٩٠٫٦٤٭ 
متيم هشام عبداملنعم خليفة احلنفى ٨٧٫٦٨٭ 
حسن رشاد شاويش ٧٥٫٨٩٭ 
حسن فؤاد حسني حمود ٧٥٫٣٣٭ 
دريد حسن الصلخدي ٩٢٫٢٦٭ 
صالح إبراهيم محمد ســميح إبراهيم عبدالفتاح ٭ 

٧٤٫١٨
عادل موفق زقزق ٨٣٫٧٥٭ 
عبدالرحمن عالء محمد شبيب ٧٩٫٨٭ 
عبدالعزيز نزار البدوى ٩٨٫٦٩٭ 
عبدالكرمي ظافر عبدالكرمي غويش ٨٧٫٧٢٭ 
عبداهللا انس ياسني درويش ياسني ٩٥٫٢٦٭ 
عبدالهادي سمير عبدالباسط العقلة ٨٣٫٥١٭ 
عبدالرحمن رمضان احمليمد ٧٧٫٦٣٭ 
عبدالرحمن سيد عبداملالك مناع ٧٧٫١٢٭ 
عبدالرحمن طارق إبراهيم كنعان ٨٨٫٥٧٭ 
عبدالرحمن عادل حسن محمد ٩٣٫٧٦٭ 
عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن مسره ٧٣٫٨٥٭ 
عبداهللا سامر شعبان ٧٨٫٠٢٭ 
عبداهللا عيسى ابوالعيس ٨٧٫٧٨٭ 
عثمان بدر محمد علوش ٨٩٫٧٨٭ 
عدي عالء عادل حلمي الشحروري ٩٣٫٣٧٭ 
علي حسن علي محمد صالح ٨٤٫٠٥٭ 
علي حسني عارف برجى ٨٠٫٤٣٭ 
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علي عادل حسن محمد ٩٦٫٤٨٭ 
علي فراس علي العاتقى ٨١٫٨٥٭ 
علي محمد ياسني محمد ٨٤٫٨٤٭ 
عمر رائد زاهي الزاغه ٩٨٫١١٭ 
عمر رائد يوسف جميل كورى ٩٧٫٤٤٭ 
عمر كمال عبدالرحمن مرعي ٩٢٫٥٣٭ 
فؤاد زياد العودات ٧٨٫٣٢٭ 
محمد دوحان عبيد طهيمير ٨٥٫٤٥٭ 
محمد رجب عبدالفتاح علوش ٧٨٫٧٦٭ 
محمد زياد محمود املعمولى ٩٤٫٥٣٭ 
محمد علي زغلول ٧٤٫٠٣٭ 
محمد نور عدنان توفيق اسبير ٧٣٫٢٦٭ 
محمد يوسف محمد غملوش ٨٣٫٥٨٭ 
محمود خالد حسن موسى ٨٠٫٧٦٭ 
محمود خليل محمود حسني ٧٨٫٧٥٭ 
محمود محمد العيد ٧٤٫٣٥٭ 
محمود ياسر محمود يوسف سكر ٨٧٫٤٦٭ 
محمود يوسف عيد محمود اسماعيل ٨٦٫١٤٭ 
مهدي رضا محمد شعالن ٩٦٫٥٤٭ 
ناصر محمود يوسف خليل ٨٨٫١٦٭ 
نايف ماهر نايف محمود ٨٦٫٣٦٭ 
نشات بالل الرفاعي ٩٠٫١٩٭ 
نشات فايز الرفاعي ٨٩٫٥٥٭ 
وائل خالد علي ابواخلير ٩٥٫٨٥٭ 
وليد محمد مصطفى عبدالرحمن ٧٦٫٢٤٭ 

القرطبي الثانوية للبنني 

أحمد خالد خلف الشمري ٧٧٫٣٤٭ 
أحمد عبداهللا جدوع الفضلي ٨٠٫٤٭ 
أحمد مشعل حمود هداب ٧٦٫٥٩٭ 
إبراهيم بدر صحن امليع ٨٠٫٤٧٭ 
أحمد عز الدين سعد ابو زامل ٩٩٫٧٦٭ 
بدر حمود سعود العازمي ٨٥٫٤٥٭ 
بندر بدر شبيب العازمي ٨٤٫٣٤٭ 
جمال طالل متروك العتيبي ٧٧٫٩١٭ 
حمد فهد حمد العازمي ٧٨٫٨٢٭ 
حمد فهد سعد العجمي ٨٦٫١٨٭ 
حمد مبارك حمد ملحم ٨٤٫٨١٭ 
حمد محمد طليحان املطيري ٧٧٫٦٣٭ 
حمزة إبراهيم عبداهللا حسن ٧٩٫٧٣٭ 
حمود خالد ناصر العتيبي ٧١٫٤٣٭ 
خالد بسام سعران الدماج ٨١٫٢٨٭ 
خالد ثامر حمد اللميع ٨٩٫٦٦٭ 
خالد سالم جعيثن العازمي ٧٦٫٩٧٭ 
خالد صالح راشد العازمي ٨٤٫٦١٭ 
خالد عبداهللا طرقي العنزي ٩٣٫٣٭ 
خالد مشعل دغمي املطيري ٧٥٫٣٢٭ 
خالد ناصر عبيد العنزي ٩٥٫٧٣٭ 
خالد نايف حسيان الدوسري ٨٧٫٥١٭ 
رجا براك رجا احلباج العازمي ٩٦٫٠٣٭ 
رشيد راشد سعد العازمي ٨١٫١٨٭ 
زياد خليل إبراهيم العتيبي ٨٤٫٣٤٭ 
سالم محمد سالم العجمي ٩٨٫١٥٭ 
سعد سالم سعود شبيرم ٨٠٫٤١٭ 
سعد سالم محمد العنزي ٧٧٫٠٤٭ 
سعود تركي جلعود الضفيري ٧٤٫٥٤٭ 
سلمان طالل نامي النامي ٨٦٫١٤٭ 
سليمان خالد محسن املطيري ٧١٫١٢٭ 
صالح خالد ناشر العجمي ٨٥٫٦٤٭ 
صالح رجا فلجى العنزي ٨٦٫٨٭ 
طالل أحمد مرزوق العازمي ٧٧٫٠١٭ 
طالل فهد عوض راعى الفحماء ٨٠٫٩٧٭ 
عبدالرحمن أحمد غزالن العازمي ٨٣٫٩٤٭ 
عبدالرحمن جبار عواد مطير ٨٧٫١٤٭ 
عبدالرحمن محمد مطر العنزي ٨٢٫٢٤٭ 
عبدالرحمن هباس دحيم العتيبي ٨٢٫٢٨٭ 
عبدالعزيز عبداهللا رجعان العازمي ٨٣٫٤٦٭ 
عبداهللا طارق عبداهللا النامي ٨٠٫٦٩٭ 
عبداهللا عبيد محمد الدوسري ٨٥٭ 
عبداهللا فيصل خلف احلميدي املطيري ٩٣٫٦٣٭ 
عبداهللا محمد عوض العازمي ٨٦٫٨٤٭ 
عبداهللا منصور عبداهللا العازمي ٨٠٫٩٢٭ 
عبداهللا ناصر علي الرشيدي ٨٠٫٩٢٭ 
عبدالرحمن سعود عفاس الشحومي ٨١٫٤٤٭ 
عبدالعزيز إبراهيم عيد الرشيدي ٧٦٫٧٭ 
عبدالعزيز عادل محمد العازمي ٧٩٫٩٦٭ 
عبداهللا أحمد محمد احلسيني سيد ٩٩٫٦٨٭ 
عبداهللا فيصل عبداهللا الهيلع ٩٢٫٩٩٭ 
عبيد صباح سيف احلريص ٨٢٫٥٣٭ 
عذبي محمد فالح العازمي ٨٣٫٥٢٭ 
علي حمود علي الشحومي ٨٣٫٣٤٭ 
علي صقر علي البحيرى ٧٧٫٨٢٭ 
علي محمد صحن امليع ٩١٫٧٤٭ 
عمر أحمد سعد االصفر ٩٦٫١٤٭ 
عمر مشعل فهيد العازمي ٧٦٫٧٢٭ 
عمر نايف خليفة امليع ٧٧٫٨٣٭ 
عيد محمد عيد العنزي ٨٢٫٤١٭ 
فارس عبداهللا معجب الهاجري ٧٩٫٥٢٭ 
فالح سالم حسني دسمه ٨١٫٩٧٭ 
فالح مرشد فالح العازمي ٧٨٫١٥٭ 
فهد أحمد حمود العازمي ٨١٫٦٤٭ 
فهد أحمد سليمان العنزي ٧٥٫١٣٭ 
فهد سعد فالح العازمي ٧٤٫٥٭ 
فهد علي فهد العازمي ٧٦٫٨٨٭ 
فهد محمد حامد الرشيدي ٧٧٫٣١٭ 
فهد محمد علي الصقر ٨١٫١٤٭ 
فهد ناصر محيل العتيبي ٨٦٫٠٢٭ 
فهد وليد هالل الدريويش ٨٢٫٠٨٭ 
فهد يوسف سعد العنزي ٩٦٫٦١٭ 
فهيد أنور فهيد الشمري ٨٩٫٦١٭ 
فهيد جابر فهيد العجمي ٩٦٫٧١٭ 
فواز حسن هباس العتيبي ٨٤٫٣٤٭ 
فواز مشعل نحيطر النويعم ٨٧٫٨٣٭ 
فيصل سلطان سعود املطيري ٨٢٫٢٨٭ 
فيصل صالح شافي العازمي ٧٧٫٣٦٭ 
فيصل غازي حجر رفاعي املطيري ٨٣٫٨٢٭ 
لؤي كرمي عبداجلليل اجلرايه ٩٨٫٠٧٭ 
مبارك حمد ساير العازمي ٨٥٫٦٣٭ 
مبارك خالد عبداهللا الهاجري ٧٧٫١٩٭ 
مبارك فهد مسفر العجمي ٩٢٫٨٥٭ 
مبارك مشعل علي امليع العازمي ٨٠٫٠٨٭ 
متعب فايز حسني العنزي ٧٩٫٢٨٭ 
محسن بدر محسن املطيري ٧٦٫٧٨٭ 
محمد إبراهيم محمد العازمي ٩٠٫٩٦٭ 
محمد أحمد فالح املطيري ٨١٫٦٦٭ 
محمد حطاب محمد العجمي ٧٧٫٧٭ 
محمد حمد سعيد اخلشم املطيري ٨٤٫٥٤٭ 
محمد حمود عبدالهادي العيبان ٧٣٫٧٥٭ 
محمد حمود محمد العازمي ٧٤٫٤٩٭ 

محمد خالد فالح العازمي ٩٤٫٤٨٭ 
محمد سالم مذكر العجمي ٧٩٫٢٩٭ 
محمد سعود زبار السعيد ٨١٫٣٣٭ 
محمد صالح خالد العازمي ٧٨٫٢٥٭ 
محمد عارف مصيف العنزي ٩١٫٤٣٭ 
محمد عبداهللا محمد العازمي ٧٦٫٦٩٭ 
محمد علي نافع العازمي ٧٥٫٩٥٭ 
محمد فايز حبيب السبيت العازمي ٨٩٫٣٥٭ 
محمد فهد وسمي العازمي ٨٢٫٢٨٭ 
محمد ناصر محمود السبيعي ٨٩٫٠٣٭ 
مشاري عبدالعزيز عيد العازمي ٩١٫٥١٭ 
مشاري محمد جعيثن اجلوزاني العازمي ٨٣٫٣٦٭ 
ناصر بدر شريدة العازمي ٨٢٫٦٢٭ 
ناصر حامد لهمود الشمري ٧٥٫١٨٭ 
ناصر زامل مفضي الغضورى ٨٥٫٣٢٭ 
نايف أحمد دغيم اخلرفشي العازمي ٨١٭ 
نايف محمد راشد املطيري ٩٤٫٣٭ 
نواف عبدالرحمن طرقي العنزي ٩٤٫٦٤٭ 
همام عقاب سعد العتيبي ٧٨٫٠٥٭ 
وليد خالد فليح العازمي ٨٥٫٠٧٭ 
وليد عبدالعزيز قبالن العتيبي ٧٩٫٦٩٭ 
يوسف صالح إبراهيم العتيبي ٨٩٫٠٤٭ 
يوسف صالح الفي العازمي ٩٢٫٦٤٭ 
يوسف عبداهللا داود الشمري ٨٩٫١٤٭ 

الكندي الثانوية للبنني 

أحمد فهد مبارك الهاجري ٧٧٫٩٭ 
أحمد فواز مرجي املطيري ٩٤٫٠٣٭ 
أحمد إبراهيم علي إبراهيم علي ٩٩٫٣٨٭ 
ادهم اشرف محمد السيد ٨٣٫٧٦٭ 
بدر محمد عبداهللا العجمي ٨٩٫٧٤٭ 
بدر محمد ناصر الدوسري ٨٠٫٩٣٭ 
تركي راشد حوفان الهاجري ٨٥٫١٧٭ 
تركي سعد ضيف اهللا عويض عوض ٧٨٫٨٨٭ 
تركي عوض معيض العازمي ٧٧٫٢٣٭ 
جابر مشاري راشد اخلشم ٨٥٫٦٭ 
جابر ناصر جريوى الكردى ٧٤٫٦٢٭ 
حمد خالد حمد اخلضير ٨٥٫٧٧٭ 
حمد خالد فالح الهاجري ٧٨٫٩٣٭ 
حمد سالم مسدح العنزي ٨٥٫٢٣٭ 
حمد عبداهللا عبداحملسن حمدان ٧٨٫٥٧٭ 
خالد محمود طاهر الريس ٨٤٫١٩٭ 
خالد ناصر عوض جلوي طلب ٨٥٫٢٨٭ 
خليفة فيصل ماضي القعود ٨٤٫٨٭ 
راشد جابر ناصر املشهور ٧٨٫٧٤٭ 
راشد مبارك راشد راجح الهاجري ٨٩٫١٢٭ 
سالم خالد محمد اخلضير ٨٩٫٢١٭ 
سالم عبداهللا سالم العازمي ٩١٫٨٨٭ 
سعد محمد سعد املياس ٨٦٫٣٢٭ 
سلطان ناصر سعد الهاجري ٨٤٫٩٣٭ 
سلمان مسلم جعيدان العنزي ٨٤٫٦٨٭ 
سيف أحمد زكي القاضى ٩٦٫١٤٭ 
شمالن علي فيصل الشمري ٩٥٫٢٨٭ 
صالح سعود هزاع املطيري ٨٣٫٣١٭ 
ضافر فهد ناصر الهاجري ٨٢٫٨٨٭ 
طالل أحمد سالم العازمي ٨٤٫٩٦٭ 
طالل فهد غازي مهنا ٨٨٫٤٢٭ 
عادل جالل محمد الشمري ٨٣٫١٨٭ 
عادل واصل مطلق معلي املطيري ٨٢٫٩١٭ 
عايد منصور عايد املطيري ٨٦٫٢٩٭ 
عايض محمد عايض العتيبي ٩٢٫٥٦٭ 
عبدالرحمن حامد علي الدماك ٨٢٫٤٣٭ 
عبدالعزيز أحمد محمد الهاجري ٧٧٫٨٢٭ 
عبدالعزيز عبداهللا امريط الهاجري ٨٤٫٦٩٭ 
عبداهللا فهيد مبارك الذروه ٧٥٫٢٢٭ 
عبدالرحمن حمود عبــداهللا العصفور الهاجري ٭ 

٩٤٫٩٢
عبدالرحمن عبداهللا صالح العتيبي ٨٦٫٩٣٭ 
عبدالعزيز مبارك خريص العتيبي ٧٩٫٢٧٭ 
عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز مجري ٩٤٫٨٤٭ 
عبداهللا أحمد راشد احلجيالن ٨٨٫٩٩٭ 
عبداهللا أحمد مناور العتيبي ٩٠٫٩٨٭ 
عبداهللا حماد مبارك العجمي ٨٢٫٩٨٭ 
عبداهللا محمود عبداللطيف ابوالقاسم ٩٨٫٤٨٭ 
عبداهللا مشعل حسن العجمي ٨٢٫٤٢٭ 
عبيد نواف عبيد املطيري ٨٩٫٧٤٭ 
عثمان هيثم عودة الدوسري ٨٩٫٠٤٭ 
علي حسن براك زبار ٨٤٫٦٥٭ 
علي ممدوح خالد الفيلكاوي ٨٠٫١٦٭ 
عمار براك ضيرمان العجمي ٧٧٫٥٢٭ 
عمار شريف ماهر إبراهيم ٩٩٫٥٥٭ 
عمر خالد فالح العازمي ٧١٫٩٥٭ 
عمر مشاري مانع هويشل ٨٨٫٠٧٭ 
عمرو هاني رجب السيد محمد أبو يوسف ٩٩٫٢٨٭ 
عيد خالد مبارك العدواني ٧٨٫٥٦٭ 
غازي فيصل عجير العتيبي ٨٥٫٧٥٭ 
فايز فارس عبداهللا الهضيبان ٨١٫٢٣٭ 
فالح أحمد فالح العازمي ٧٦٫٠٣٭ 
فهد عبداهللا محمد العجمي ٧٦٫٢٦٭ 
فهد مبارك ناصر الهاجري ٨٣٫٧٢٭ 
فهد نايف فهد العميره ٩٢٫٢٧٭ 
فهد نصار عايض املطيري ٨٢٫٩٦٭ 
فيحان منصور عوض عبيد ٧٧٫٧٭ 
فيصل فهد عبيد العتيبي ٧٨٫٨٩٭ 
كرمي محمد رمضان حسن ٩٩٫٣٥٭ 
مارتن يحيي هالل سيحه ٨٨٫١٦٭ 
مبارك سالم محمد فرحان ٨٠٫٥٣٭ 
مبارك عبداهللا مبارك الذروه ٧٨٫٤٣٭ 
مبارك عبداهللا مبارك العجمي ٨٦٫٨٩٭ 
مبارك عبداهللا مبارك الهاجري ٨٧٫٢١٭ 
مبارك محمد مسند ســند بريكان نهار الهاجري ٭ 

٧٥٫٣٧
محمد أحمد محمد قاسم ٩٩٫٨١٭ 
محمد حسني جاسم العنزي ٩٦٫٢٥٭ 
محمد خالد محمد اخلضير ٧١٫٧٧٭ 
محمد سالم عبدالهادي احلجيالن ٩٤٫٣١٭ 
محمد سالم محمد املري ٨٧٫٢٧٭ 
محمد صالح جريوى الكردى ٨٤٫٤٢٭ 
محمد عزت محمد موسي ٩٩٫٧٩٭ 
محمد فهد حمد العنزي ٧٩٫٩٧٭ 
محمد فهد عبيد العجمي ٩٢٫٤٭ 
محمد ماجد عبدالعزيز العتيبي ٧٩٫٢٣٭ 
محمد مبارك محمد بوخرما ٨٥٫٧٨٭ 
محمد محسن عبداهللا العجمي ٨٩٫٣٦٭ 
محمد مشعل حسن العجمي ٨٠٫٢٥٭ 
محمد ملحم فهيد العجمي ٨٩٫٠٢٭ 
محمد نادر راشد اخلشم ٨٣٫٠٥٭ 
محمد ناصر جابر العجمي ٧٥٫٨٩٭ 
محمد ناصر عوض عبيد ٧٧٫٨٢٭ 

ناصر ابداح مبارك الهاجري ٨١٫٦٨٭ 
ناصر بدر براك الدوسري ٧٧٫٥٭ 
ناصر جابر جريوى الكردى ٨٠٫٢١٭ 
ناصر جمعة لفتة خيران ٨٦٫٣٧٭ 
ناصر طالل ناصر فالح الذروه ٧٦٫٠٧٭ 
ناصر محسن ناصر العجمي ٨٤٫٢٢٭ 
نايف بدر نايف الدوسري ٧٩٫٧١٭ 
نايف حمد سيف الهاجري ٧٦٫٧٦٭ 
واسم حسن نافل العجمي ٩٢٫٣٨٭ 
يوسف باسم السيد الكيالني ساعى الدين ٩٨٫٧٩٭ 
يوسف زبن مهنا العنزي ٨٤٫٤٣٭ 
يوسف مدحت عبدالستار مرسى ٩٨٫٦٦٭ 
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أبرار محمد حسن الفريح ٩٩٫٣٢٭ 
أروى جمال أحمد محمود ٩٣٫٧٦٭ 
أريام عمر اخلضير ٩٦٫٣٥٭ 
أالء زكريا صالح جاه الرسول ٩٩٫٢٤٭ 
أنفال سعد زيدان العنزي ٨٨٫٩٦٭ 
أوراد ناصر عقاب حسني ٨٥٫١٢٭ 
آيه جمال إبراهيم احلريري ٩٤٫٥٣٭ 
أيه راشد طه سليمان ٩٩٫٢٤٭ 
آيه فريد مامون اجلوجرى ٩٦٫٦٦٭ 
آيه منصور عبداهللا ليلو ٨٩٫٣١٭ 
احالم فياض البطي ٩٢٫٣٭ 
اروى محمد محمد علي علي ابوالليل ٩٩٫٢٤٭ 
أسماء انور أحمدعبدالرحيم إبراهيم ٩٦٫٠٩٭ 
أسماء عصام اعكاشه ٨٥٫٧٤٭ 
أسماء مشعان احملمد الوكاع ٩٢٫٦٢٭ 
اسيل غندور عبداحلق سعد الدين ٨٢٫٥٣٭ 
اسيل ماهر خلف أحمد ٩٤٫٢٦٭ 
االء هاني النزيه جمعة ٩٣٫٦٨٭ 
اجلازي ذياب علي العنزي ٩١٫٢٨٭ 
اجلوري خلف عويد رهيف ٨٧٫٥٩٭ 
الشيماء عاطف علي عبدالباقى ٩٥٫٥٧٭ 
العنقاء عبدالرزاق الزكريا ٩٩٫٢٤٭ 
انوار عبيد رمضان االسود ٩٣٫٧٣٭ 
إميان السيد أحمد محمد ٨٩٫٢٨٭ 
ايه أحمد خيري فهمي ٩٠٫٢٭ 
ايه أحمد عبدالواحد أحمد ٩٠٫٩٩٭ 
تاال خالد الفيحان ٨٧٫٥٩٭ 
تسنيم سفيان الويس ٩١٫٥٭ 
جميلة عويد خليف هزاع ٩٣٫٦٣٭ 
حفصه محمد مصرى قاسم ٩٠٫٩٦٭ 
حال حسن رواد دحيبش ٧٧٫٤٨٭ 
حال فادى القداح ٩٣٫٧٥٭ 
حميدة بوندلي غوماندر ٩٦٫٦٥٭ 
حنني مازن عبدالكرمي احلسن ٩٦٫١٧٭ 
حنني محمد سعد أبوعيانه ٩٣٫٤٧٭ 
حوراء مبارك مطر عواد ٨٨٫٤٦٭ 
خلود أحمد عبداحلسيب محمد ٩٨٫١٢٭ 
خلود حسن ماضي حسن ٩٤٫٨٧٭ 
دانا محمد محمود السيد ٩٨٫١٭ 
دانة محمد ناصر اسماعيل ٨٦٫٨١٭ 
دانة امين محمود أحمد ٩٠٫٧٦٭ 
دانة برهان إبراهيم سالمة ٨٨٫٧١٭ 
دانة عبدالسالم منصور عمران ٧٦٫٠٤٭ 
دانة عبدالكرمي العبدالقابوني ٨٦٫٩٥٭ 
دانة وليد أحمد اجلمال ٨٩٫٠٨٭ 
دعاء حسني العنزي ٩٦٫٥٣٭ 
دعاء زايد العبد٨٥٫٧٥٭ 
راما أمين خير يوسف ٩٣٫٢٤٭ 
رانيا محمد أحمد محمد جعبوبه ٩٩٫٨٭ 
ربا يوسف عناد تدمري ٩٣٫٠٢٭ 
رتاج خلف محمود االسود ٩٧٫٩١٭ 
رتاج فراس فهمي أحمد ٨١٫٢٧٭ 
رتاج محمد السيد عبدالسالم نوح ٧٦٫٤٢٭ 
رتاج يوسف سداح ٩٥٫٣٨٭ 
رحمة إبراهيم محمد ٩٤٫٣٥٭ 
رحمة محمود علي عبداملعطى اسماعيل ٨٩٫٠٧٭ 
رحيمه زين الدين لطفى السيد ٩١٫١٦٭ 
رزان ماهر هاشم عبداهللا اسماعيل ٨٣٫٢٭ 
رشا فواز الصايل ٩٦٫٢٦٭ 
رغد أحمد ماهر دردير ٩٩٫٤٭ 
رغد جاسم العماش ٨٢٫٩١٭ 
رغد جاسم محمد سالم ٩٣٫٩٥٭ 
رغد فياض البطي ٨٤٫٨٩٭ 
رغد محمد محيسن حسني ٨٩٫٣٤٭ 
رغد هادي سلمان فرحان ٧٩٫٢٥٭ 
رقية جاسر شريف غامن ٩٨٫٣٥٭ 
روان محمد عزت يونس ٩٢٫٢٤٭ 
روان معروف محمد يحيى أحمد ٩٩٫١٨٭ 
روال السعيد السعيد حسن اخلريبي ٩٧٫١٥٭ 
ريان دريد محمد احلريري ٨٥٫٩٧٭ 
رمي حسن الصالح ٨٣٫٥٣٭ 
رمي حسني القداح ٩٢٫١١٭ 
رمي مصطفي ممدوح سعيد ٩٧٫٩٢٭ 
رمياء ممدوح محمد محمد رضوان ٩٧٫٣٦٭ 
زهراء أحمد فهمي إبراهيم ٩٦٫١٦٭ 
زينب ثروت صالح محمد عطا ٩٧٫٧٤٭ 
سارة عمران الزعبي ٩١٫٤٥٭ 
سارة فواز الزايد ٩٣٫٠٨٭ 
سارة فواز عيبان ٩١٫٨٦٭ 
سارة نزيه إبراهيم البيلى ٩٩٫٢٣٭ 
سارة هاني نصيف مهدي ٨٨٫٣٢٭ 
سارة يوسف شفيق صويص ٨٣٫٥٦٭ 
سعاد امجد احلاج يسني ٨٩٫٨٭ 
سالف سفيان شوكت الزغل ٨٣٫٣٥٭ 
سوسنه سمير سوريال شحات سوريال ٨٣٫٣٥٭ 
شذا محمد املديد ٩٦٫٤٧٭ 
شهد أحمد حلمي عبداهللا ٩٤٫١٭ 
شهد امين وجيه حسن ٨٥٫٣٭ 
شهد توفيق محمد توفيق سليمان ٩٩٫٣٭ 
شهد خالد حسني بيومى ٩٥٫٣١٭ 
شهد عادل سعد سعد ٩٩٫٨٥٭ 
شهد عطا عبداملوجود محمد السيد ٩٨٫٤٩٭ 
شهد محسن البطي ٨١٫٨٩٭ 
شهد محمود مرهون كان ٧٩٫١٨٭ 
شوق محمد شحادة نصر اهللا ٧٩٫٠١٭ 
شوق نايف حسني ٩٩٫٧١٭ 
صبا عبداللطيف الطيف ٩٧٫٤٭ 
صفا سليمان السليمان االسود ٩٥٫٤٭ 
ضحى محمد الغزالي محمد محمد نعمة اهللا ٩٤٫٧٤٭ 
ضحي مدحت عيد اسماعيل حماد ٨٣٫١٧٭ 
عايشة باسم علي احملمد ٩٣٫١٢٭ 
عبير مرهش هالل العنزي ٩٣٫٦٤٭ 
فاطمة السيد محمد لطفى ٧٧٫٤٧٭ 
فاطمة علي ناصر مرزوق ٩٤٫٩٤٭ 
فاطمة مجدي محمد علي محمد ٩٥٫٤٩٭ 

فاطمة محروس الصاوى الشرقاوى ٩٨٫٦١٭ 
فاطمة محمد فتحي محمد عبدالسيد ٩٨٫٨٦٭ 
فاطمة نشأت عبداملطلب أحمد جاويش ٩٨٫٧٨٭ 
فجر بدر املصيخ ٩٤٫٤٩٭ 
فرح فارس حسن عودة ٨٨٫٣٣٭ 
ملياء مقبول حجاب السيد ٨٩٫٣٭ 
ليالي محمد جاسر خليف ٧١٫٨٦٭ 
لينا ربحي محمود خليل شلش ٩٣٫٩٤٭ 
مارفل عجيب بشرى عوض ٧٩٫٥٩٭ 
مروه يوسف احلسن ٨٢٫٦١٭ 
مرمي أحمد زوبع لواخ ٧٨٫٥٧٭ 
مرمي عماد محمد الغول ٩٨٫٢٣٭ 
مرمي محمد إبراهيم شعيشع ٩١٫١٧٭ 
مرمي محمد حسن الهبة ٨٨٫٨٤٭ 
مرمي محمد حسن سليم العدلى ٨٧٫٣١٭ 
مرمي محمود محفوظ عبدالعال ٩٩٫٣٭ 
مرمي وليد جابر عبداهللا ٧٥٫٠٦٭ 
مالك مجاهد مصطفى البكور ٩٦٫٩١٭ 
ملك طلعت اجلمال ٨٩٫٩٦٭ 
منار إبراهيم عبداللطيف القصاص ٩٩٫٧٨٭ 
منار اكرم طرميش ٩٧٫٤٩٭ 
منار خالد االسود ٧٥٫٨٧٭ 
منار عبداللطيف عطية سرحان ٩٣٫٨٥٭ 
منة أحمد السيد مصطفى ٩٠٫٧٦٭ 
منة اهللا وائل محمد محمد يوسف ٩٦٫٥١٭ 
منه عادل مسعود عبداحلافظ ٨٨٫٦١٭ 
منى عبدالدخيل ٩٩٫٥٨٭ 
منيرة مدين ضعيف ٧٨٫٧٣٭ 
مى السيد سعيد حميدة ٨٩٫٠٨٭ 
ميرهان امين عبدالسالم الفخرانى ٨٩٫٢٣٭ 
جنود يسري ابواملجد علي ٨٨٫٥٭ 
ندا أحمد السمان عبداحلق ٩٢٫٨٭ 
ندى أحمد حنجيك قداد ٩٦٫٥٨٭ 
ندى سلمي السعيد هارون ٩٨٫٧٣٭ 
ندى سمير رمضان بديوى ٩٠٫٣٭ 
ندي شريف السيد إبراهيم محمود ٩٤٫٢٤٭ 
ندى مقبل منسي عبداجلليل ٩٩٫٧٥٭ 
نور حسيني عبدالعظيم عليبه ٩٩٫٩٧٭ 
نور عبدالرحيم محمد شهاب ٩٦٫٥٨٭ 
نور هاني محمد قبارى ٩٩٫٣٦٭ 
نوران مدحت عزت محمود اجلندي ٩٨٫١٤٭ 
نورة معن الزعبي ٧٨٫٨٢٭ 
هاجر فيصل منديل الوكاع ٨٨٫٢٩٭ 
هاجر أحمد سيد ضيف اهللا عبداحلميد ٩٩٫٤٭ 
هاجر حسن أحمد محمد حسن ٨٢٫٣١٭ 
هايدي علي راهي عيد منهي ٨٧٫٧٧٭ 
هبة اهللا حامد العلي الويس ٩٩٫٦١٭ 
هدى محمد عبيد األحمد ٩٠٫٨١٭ 
هديل أسامة عبدالرزاق السالمات ٨٨٫٩٤٭ 
هالله علي عبدعلي خلف ٨٩٫٢٣٭ 
هنا عماد علي حجازي ٩٨٫٥٭ 
هيا خليل محمود محمد سعيد ٨٨٫٦٭ 
هيا غباش العمير ٧٩٫٦٭ 
ياره أحمد محمود محمد نصار ٩٤٫٤٢٭ 
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أحمد حمد الراشد العنزي ٨٠٫٤١٭ 
أحمد إبراهيم علوان عويص ٨٢٫٨٥٭ 
أحمد امين احلراكى ٧٩٫٣٦٭ 
أحمد سامر اجلاموس ٩٤٫٨١٭ 
أحمد سعد السعودى السيد ٨٤٫٦٤٭ 
أحمد سليمان املشوح ٨٨٫٣٩٭ 
أحمد عادل أحمد يوسف ٨٢٫٠٤٭ 
أحمد عبدالعبيد ٨٥٫٤٥٭ 
أحمد عزت فتحي محمد يوسف ٧٧٫٤٢٭ 
أحمد عالء الدين سعيد حلو ٨٦٫٦٨٭ 
أحمد عماد عبداللطيف موسى ٨٥٫٥٥٭ 
اسالم أحمد محمد أحمد ٩٧٫١٤٭ 
اسماعيل إبراهيم عبدالعزيز عبدالرحيم علي ٩٢٫٤٢٭ 
الليث عواد احلزوم ٨١٫٤٢٭ 
جاسم ناجي العلي ٨٧٫٧٩٭ 
حذيفه فراس هاشم السامرائي ٩٧٫٤٢٭ 
حسام اكرم إبراهيم علي أحمد فراج ٩٥٫٩٨٭ 
حسن رشدى حسن عبداحلليم ٩٦٫٦٧٭ 
حسن شاكر جابر دغيم ٩٨٫١٤٭ 
حسن محمد زيواني ٨١٫٩٧٭ 
حمد سعد حمد مطلق ٨٦٫٣١٭ 
حيدر محرز البرغش ٧٩٫٠٢٭ 
خالد أحمد معروف الشيخ إبراهيم ٩٧٫٢٩٭ 
خالد جمال عبداملقصود عبدالرحمن ٩١٫٣٩٭ 
خالد عمرو عبدالرازق غريب ٩٦٫٧٩٭ 
خالد فهد عيد عطية محل ٨٨٫٤٤٭ 
خليل طارق خليل محمود ٩٠٫٧٩٭ 
ساهر بسام غازي ٨٢٫٦٭ 
سلطان سليمان مطر احلمد ٧٦٫٤٭ 
سليمان سعد خلف عواد نزال ٩٣٫٢١٭ 
سيف الدين وائل جالل أحمد املهدي ٩٧٫٤٭ 
صالح حمد عبداهللا حمزة ٨٧٫٧٦٭ 
صالح مجدى عباس املنزالوى ٧٥٫٢٣٭ 
ضاري عبدالكرمي اخللف العزاوي ٨١٫٩٣٭ 
ضياء الدين أحمد احليزان ٧٦٫٤١٭ 
عاصم معزوز عبدالرحيم أبوربيع ٩٧٫٧٧٭ 
عباس هالل مطشر بتيل ٨٤٫٥٭ 
عبدالرحمن أحمد محمد الدراوشه ٨٠٫٦٭ 
عبدالعزيز سالم الظاهر العنزي ٩١٫٩١٭ 
عبدالرحمن اياد شوكت عثمان ٨٢٫٠٨٭ 
عبدالرحمن سمير كمال عبداملطلب راشد ٩٢٫٣٢٭ 
عبدالرحمن مجدى إبراهيم محمد امني ٩٨٫٥٢٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالرازق سيد مصطفى ٩٢٫٨٣٭ 
عبدالرحمن محمود هويش ٩٤٫٨٦٭ 
عبدالسالم محمد نايف غربى اجلمعة ٨٨٫٤٭ 
عبدالعزيز محمد سالم النجدي العنزي ٨٩٫٩٩٭ 
عبداهللا إبراهيم محمود الدرج ٩٣٫٤٣٭ 
عبداهللا دخيل قاصد عبيد ٨٨٫٧٩٭ 
عبداهللا صالح حسن محمد مصلح ٩٠٫٧٦٭ 
عبداهللا عبدالرضا كزار املنتفكي ٨٧٫٦٨٭ 
عبداهللا عيد املطلك ٨٩٫٣٭ 
عبداهللا محمد الرحمن عبداحلي ٧٨٫٣٭ 
عبداهللا محمد حميد ٩٥٫٩٧٭ 
علي حسن شطب شطب ٩٠٫٣٥٭ 
علي محسن حسن ٨٧٫٢٦٭ 
عمر ايهاب إبراهيم أحمد ٩٥٫٣٨٭ 
عمر صالح انور بيومى ٨٨٫٥٨٭ 
عمر محمد احملمد ٨٣٫٦٨٭ 
عيد قحطان الدريس ٨٢٫٩٭ 
عيسى خالد إبراهيم خلف ٨٣٫٣٦٭ 
كرمي ضياء محمود زينه ٩١٫٢٢٭ 
كمال محمود احلريري ٨٢٫٤١٭ 
محمد جمال الشوالي احلريري ٩٢٫٦٣٭ 

محمد جميل طيار زيرى ٨٨٫٤٩٭ 
محمد حسن سيد محمد ٨٥٫٣٧٭ 
محمد سليمان املنفى ٨١٫٨٢٭ 
محمد سيد سليمان خلف ٩١٫٢٤٭ 
محمد شاهر عبدالوهاب محمد شاهر حج علي ٩٨٫٧٩٭ 
محمد صالح هادي غامن ٨٣٫١٦٭ 
محمد طالل جعفر مسير فرحان ٨١٫٣٢٭ 
محمد عادل محمود عنتر ٩٢٫٩٤٭ 
محمد عبدالرحيم الدرويش ٩٢٫٧٧٭ 
محمد عطية محمد البو ٨٩٫٦١٭ 
محمد محمود محمد إبراهيم الذويب ٨٦٫٨٤٭ 
محمد مصطفى سامي ٩١٫٩٩٭ 
محمود إبراهيم قاسم ٨٠٫٦١٭ 
محمود أحمد قطب محمد العيسوى ٩٢٫٨٣٭ 
محمود خليفة محمود أحمد خليفة ٩٦٫٧٣٭ 
مصطفى سعيد مختار خلف اهللا ٩٤٫٥٨٭ 
نورالدين محمود حسن محمد أحمد ٩٢٫٨٤٭ 
هاني أحمد زغيب ٨٤٫٧٧٭ 
وليد خالد خضر خليل عدور ٩٢٫٨١٭ 
يوسف حسني عبداملنعم عبدالسميع ٩٦٫٨٣٭ 
يوسف عبدالعزيز رشاد عبدالعزيز بدوي ٩٨٫٦١٭ 
يوسف محمد أحمد أحمد دعبس ٩٩٫١٨٭ 
يوسف محمد السيد محمد ٩٣٫٤٤٭ 
يوسف نعيم يوسف االنصاري ٩٩٫٢٦٭ 

الكويت النموذجية الثانوية للبنني - املشتركة 

أحمد فرج عزت قناوي ٩٣٫٣٢٭ 
أحمد ممدوح سيد محمد محمدين ٩٨٫٩٢٭ 
أسامة جهاد محمد العدواني ٩٩٫٩٣٭ 
أمير محمد خالد الصلخدي ٨٩٫٧٢٭ 
أنس كاسم محمد عبدالعال ٩٥٫٨٨٭ 
إبراهيم مؤيد أحمد عبدالرحمن أحمد ٧٥٫٣٭ 
أحمد إبراهيم اسماعيل محمد إبراهيم ٨٣٫٩٩٭ 
أحمد حمزة عبدالرحيم الديب ٩٦٫٤٤٭ 
أحمد عايد راضي خنفر ٩٥٫٥٦٭ 
أحمد محمد اسماعيل سالمة ٨٧٫٧٧٭ 
اسماعيل سامي حسب اهللا حسني ٨٠٫٨٣٭ 
بدر منصور صالح زعني ٧٨٫٥٩٭ 
بالل محمد نور الدين الغاطس ٩٩٫٢٥٭ 
بيشوى لطفى شهدي جرجس ٩١٫٤٭ 
حارث صالح اعبيد ٨٩٫١٭ 
حازم حمدى فراج حسن ٨٥٫٣١٭ 
حبيب موسى أحمد سعيد ٧٨٫٧٣٭ 
حسام الدين عماد حمدي جالل ٩٩٫٤٭ 
حسن حمود مرداس بزان ٩٢٫٦٭ 
حسني علي خضر جاسم ٩٢٫٦٧٭ 
حمد صالح كنش مري ٨٤٫٨٥٭ 
راشد محمد مجيبل العنزي ٨٥٫٤١٭ 
زكريا إبراهيم خليل القداح ٧٣٫٧٣٭ 
سعد أحمد جاسم العنزي ٧١٫٧١٭ 
سعود عايد محمد خضير ٧٦٫١٩٭ 
سليمان حمود عطية عقال ٧٥٫٩٭ 
سليمان رائد جنم مقلد ٩٥٫٦٥٭ 
عامر محمد عبدالرحمن محمد ٧٤٫٠٧٭ 
عبدالرحمن سعد صغير فالح الدوسري ٧٧٫٨٣٭ 
عبدالرحمن حسن جاسم غاوى ٨٨٫٣٦٭ 
عبدالرحمن خضر محمد خضر عيد ٩٢٫٩٥٭ 
عبدالرحمن محمد منوخ الرفاعي ٩٨٫٨٤٭ 
عبدالرحمن محمود أحمد الشحادات ٩٢٫٣٥٭ 
عبدالرحمن ياسر مشرف ٩٣٫٠٥٭ 
عبداهللا علي محمد تقدم ٩٥٫١٧٭ 
عبداهللا عيد سلمان العازمي ٧٣٫٩٩٭ 
عبداهللا محمد نورالدين احلريري ٩٢٫٣٨٭ 
عبداهللا محمود قاسم اجللم ٩٧٫٤٭ 
عبدالوهاب ساير مرداس بزان ٩٠٫٧٨٭ 
عبدالوهاب صالح أحمد موسى ٨٩٫٨٣٭ 
علي حمد رشيد احلوران ٨٢٫٧٢٭ 
علي محمد عبدالهادي الفضلي ٨٦٫٠٥٭ 
عمر تامر سمير حامد ٧٧٫٩٤٭ 
عمر خالد ياسني بركات ٧٢٫٨٤٭ 
عمرو خالد السيد علي ابوزينه ٩٦٫١٤٭ 
عيسى حسني ماهود جندى ٨١٫٢٤٭ 
مؤيد أحمد العلي ٩٢٫٨٨٭ 
ماجد عبدالرحمن تركي رواشده ٩٦٫١٢٭ 
مايكل شفيق بشاره عزمي ٩٨٫١٨٭ 
متني سيد رحمن محمد غوث ٨١٫٩٩٭ 
محسن حسن غالم غالمي ٧٨٫٢٩٭ 
محمد أمين عبدالفتاح حسن ٩٣٫٨٥٭ 
محمد احلسيني عبدالنبي عبداهللا ٩٢٫٣٢٭ 
محمد حسان عوض الشنتير ٩٢٫٦٥٭ 
محمد صالح جنم ياسني ٧٢٫١٨٭ 
محمد عبداهللا كاظم شاهر ٨٦٫٧٤٭ 
محمد عبداملنعم السخني الطيار ٨٨٫٣٤٭ 
محمد عبدالعزيز عبدالقادر البالسى ٩٩٫٣٧٭ 
محمد علي عبدربه الصغير ٩٧٫٥٧٭ 
محمد عماد عباس أحمد عبدالعاطي ٨٣٫٤١٭ 
محمد ياسر محمد جلهوم ٩٧٫٠٩٭ 
محمود محمد العزب البسيونى ٩٨٫٤٨٭ 
معاذ منصور رفاعي الهزاع ٩٠٫٧٩٭ 
مناف غازي عبداحلميد عودة اهللا ٩١٫٩٤٭ 
ناصر جمال خضر خلف ٧٢٫٤١٭ 
ناصر سعد وبدان لطيف ٨١٫٥٭ 
نايف نواف رشيد حمد ٧٥٫٢٭ 
هادي ماهر فاروق ابو شادى ٨٤٫٠٧٭ 
هاني غياث بكرى املصرى ٩٩٫٧١٭ 
وليد سعدي صوين سليمان ٧٨٫٢٢٭ 
يوسف عايد حمدان مري ٧٤٫٧٭ 
يوسف نشأت عبدالرشيد العكل ٩٠٫١٢٭ 

املباركية الثانوية للبنني 

أحمد السيد محمد علي محمد ٩٧٫٤٭ 
أحمد حيدر حبيب محمد علي موسى الصفار ٩٥٫٤٢٭ 
أحمد عادل حسيني أحمد رضوان ٨٤٫٨٥٭ 
أحمد مجدي عبداحلميد إبراهيم عبداهللا ٨٨٫٠٨٭ 
أحمد محمد أحمد عبداللهى ٩٩٫٠١٭ 
أحمد محمد عبداحلميد عيسى حسن ٩٢٫٧٩٭ 
أحمد هشام إبراهيم فهمي سليمان ٩٩٫٤٦٭ 
إبراهيم عبدالناصر إبراهيم علي عبداهللا ٩٧٫٨٥٭ 
إبراهيم عمر علي أحمد ٩٥٫٢٦٭ 
إبراهيم مجدى إبراهيم طه عبدالسالم ٩٩٫١٦٭ 
إبراهيم مختار إبراهيم عبداهللا ٩٨٫٨٭ 
أحمد السيد السيد غازي ٩٩٫٤٦٭ 
أحمد السيد محمود عبدالواحد ٩٧٫٩٥٭ 
أحمد خالف عبدالغني يوسف علي ٩٩٫٤٤٭ 
أحمد سمير محمد فهمي إبراهيم صالح ٩٨٫٩٦٭ 
أحمد صالح عبدالعليم شبانه ٩٨٫٦١٭ 
أحمد عبدالرحمن خضر ٩١٫٠٣٭ 
أحمد محمد أحمد سالم عز الدين ٩٨٫٨٩٭ 

أحمد محمد خليفة خليفة خليل ٩٩٫٢٨٭ 
أحمد محمود عبدالفتاح عبداحلميد ٩٩٫٣٥٭ 
أحمد ياسر رمضان البيومي البيومي ٩٨٫٣٩٭ 
اسالم حمدى محمد حسان ٩٩٫٦٭ 
اسالم محمد السيد محمودجوده ٩٨٫٣٣٭ 
امجد تيسير العبيد ٩٨٫٤١٭ 
امير حسني محمد حامد الرحماوي ٩٥٫٣٤٭ 
امني جمال عبداللطيف محمد ٩٩٫٢١٭ 
ايالرى هاني سند ماضي ١٠٠٭ 
ايوب بن فريد شلوف ٩٩٫٨٣٭ 
بشر أحمد محمد صادق ٩٩٫٦٢٭ 
بالل بدر الدين اليوسف ٩٩٫٠٨٭ 
تركي إبراهيم التركي ٨٢٫٩٤٭ 
جبران علي صويلح ٩٦٫٢٨٭ 
حازم أحمد محمد زغلول علي ٩٣٫٢٢٭ 
حازم محمد عبدالعظيم علي ٩٨٫٧٥٭ 
حمد بدر علي السرحي ٩٨٫٠٦٭ 
حمد صالح أحمد صالح ناصر ٨٩٫٥٢٭ 
خالد سالمة حلمي سالمة البرماوى ٩٦٫٢٩٭ 
خالد علي حسن شمس الدين علي ٩٩٫٥٩٭ 
خالد هيثم محمد اخلطيب ٩٨٫٥٭ 
خالد وليد سمير متولي ٩٩٫٣٤٭ 
ريان احلبيب رزوق ٨٠٫١٣٭ 
زياد حامت توفيق عبدالسميع مصطفى ٩٩٫٨١٭ 
سجود سامح عبدالهادي عبداهللا النجار ٩٩٫٥٦٭ 
سعد عامر جزاء املطيري ٩٣٫٢٭ 
سليمان زياد سليمان شلش ٩٩٫٥٤٭ 
سيف الدين علي حامد أحمد علي شلبى ٩٨٫٨٣٭ 
صبحى حامد صبحى محمد إبراهيم جاداهللا ٩٩٫٤٩٭ 
صقر أحمد صالح العمران ٨٠٫٤٢٭ 
طارق عصام شحات ناجي ٩٨٫٩٩٭ 
طالل حمود جاسم محمد علي ٩٥٫٣٥٭ 
عبدالرحمن عزت يونس عبدالهادي حواس ٩٦٫٢٩٭ 
عبدالرحمن محمد جمال رضوان ٩٩٫٩٧٭ 
عبدالرحمن محمد عاطف توفيق أحمد العوضي ٭ 

٩٩٫٨٨
عبدالرحمن محمد عزت عبدالغنى ٨١٫١٣٭ 
عبداهللا خليل السالمة ٩٩٫٦٭ 
عبداهللا مصطفى عبداهللا أحمد الفلكى ٩٩٫٢٣٭ 
عبدالرحمن أحمد محمد منير أحمد الزيات ٩٩٫٨١٭ 
عبدالرحمن اشرف زكريا إبراهيم ٨٣٫٤٢٭ 
عبدالرحمن العدل إبراهيم العدل ٩٩٫٩٣٭ 
عبدالرحمن عالء إبراهيم كرمي إبراهيم ٩٨٫٦٧٭ 
عبدالرحمن محمد صبحي خضير خطاب ٩٩٫٨٩٭ 
عبدالرحمن محمد مشعل اخلالدي ٩٧٫٦٧٭ 
عبدالرحمن محمد مصباح علي ٩٧٫٩٢٭ 
عبدالرحمن مروان محمد شريف ٩٩٫٢٤٭ 
عبدالرحمن مصطفى إبراهيم النحريري ٩٨٫٦٤٭ 
عبدالعزيز عبوده سيد أحمد ٩٩٫٤٢٭ 
عبداهللا سلمان فارع املطيري ٧٥٫٩٧٭ 
عبداهللا محمد أحمد السيد فرج ٩٩٫٦٣٭ 
عبداهللا محمد علي إبراهيم عجيزه ٩٣٫٩٥٭ 
عبداهللا نادر طالب بدر كرم ٧٧٫٠٦٭ 
عبداهللا وائل راغب الباز ٩٥٫٦١٭ 
علي عبداملنعم إبراهيم حسني السيد ٩٩٫٩٢٭ 
علي فيصل بدير علي إبراهيم ٩٩٫٣٧٭ 
علي وليد علي خاطر ٩٦٫٥٭ 
عمر أحمد عبدالفتاح عبدالوهاب ٩٩٫٤٦٭ 
عمر أحمد زينهم عبداحلميد نوار ٩٩٫٤٭ 
عمر حسن عاطف حسن محمد ٩٤٫٩٭ 
عمر شريف إبراهيم حبيب ٩٦٫٨١٭ 
عمر لطفي عبدالعظيم محمد عثمان ٩٩٫٦٣٭ 
عمر محمد عبداهللا يسني ٩٩٫٧٨٭ 
عمر محمود إبراهيم القضاه ٩٨٫٩٨٭ 
عمر جنم عزمى فؤاد ٩٩٫٠٨٭ 
عمر وليد أحمد حلمي محمد البنهاوي ٩٩٫٩٣٭ 
عمرو اشرف سفيان محمود النشار ٩٩٫٥٦٭ 
عمرو حازم محمد ابوالعال ٩٦٫٥٭ 
عمرو محمود السيد رزق فرحات ٩٩٫٩١٭ 
فارس ياسر السيد محمد قوره ٩٩٫٣٤٭ 
فيصل مشاري دغيم الرشيدي ٩١٫٧٤٭ 
كرمي أحمد عبداملنعم نصر الشريف ٩٩٫٢٣٭ 
كرمي شريف مصطفى عبدالرؤف مصطفى ٩٧٫٧٥٭ 
كرمي وائل السيد العطار ٩٩٫٢٥٭ 
محمد أحمد سعيد عبدالفتاح ٩٥٫٢٢٭ 
محمد ابواملجد أحمد أحمد ٩٤٫٧٭ 
محمد أحمد محمد طه سالم ٩٩٫٣٣٭ 
محمد اسامة فاروق عقيل ٩٧٫٨٦٭ 
محمد االمير حسام الدسوقى صالح ٩٩٫٥٥٭ 
محمد تامر محمد ابوزيد ٩٧٫٥٭ 
محمد جالل أحمد عقل ٩٩٫٥٩٭ 
محمد حسام رمضان السيد محمد ٩٩٫١٥٭ 
محمد حمادة الباسل محمد منصور املرسى ٩٨٫٦٩٭ 
محمد رفعت محمد عبداحلميد ندا ٩٧٫٥٧٭ 
محمد رمضان فاروق إبراهيم ٩٨٫٩٭ 
محمد سامر محمد موسى السروجى ٩٦٫٦٧٭ 
محمد طارق ابو الفتوح السيد يوسف ٩٩٫٧٣٭ 
محمد طاهر سعد أحمد ٩٢٫٩٦٭ 
محمد عبدالتواب جعفر عبداحلكيم ٩٩٫٦٢٭ 
محمــد عبدالرحمــن صبــرى الســيد عبداملجيد ٭ 

ابوالعز ٩٩٫٢٨
محمد عرباوي جوده محمود علي االرضي ٩٩٫٨٥٭ 
محمد عصام محمد اسماعيل موسي ٩٥٫٧١٭ 
محمد عالءالدين حسن محمد اسماعيل ٩١٫٩٨٭ 
محمد علي ربيع علي الروبى ٩٩٫٣٨٭ 
محمد عماد حمدي عبدالنبي عبدالهادي ٩٨٫٩٦٭ 
محمد ماجد سلطان املاجد ٧٧٫٥٥٭ 
محمد ماهر السعيد السعيد غربيه ٩٩٫٢٦٭ 
محمد مجدى عزت أحمد عامر ٩٩٫٩٢٭ 
محمد مجدى محمد عبداحلميد ابوسعدة ٩٩٫٧١٭ 
محمد محمد شمس محمد دياب ٩٧٫٠٢٭ 
محمد محمود عبدالتواب عبدالقادر جاد ٩٩٫٨٣٭ 
محمد مصطفى إبراهيم محمود ٩٠٫٣٤٭ 
محمد مصطفى عبدالغفار سيد ٩٨٫٤٦٭ 
محمود محمد أحمد سالم عز الدين ٩٩٫٧٣٭ 
مسعد أحمد فهيم محمود محمود مبارك ٩٤٫٨٤٭ 
مشاري مطلق جاسر املطيري ٩٨٫٠٨٭ 
معاذ أحمد العاني ٨٦٫٢٥٭ 
معاذ محمد منصور سيد أحمد ٩٨٫٠٨٭ 
منير البدري منير مسعد ٩٩٫٩٤٭ 
منير محمد عامر وحيد ٩٩٫٤٧٭ 
مهند إبراهيم محمد عبداحلميد ٩٧٫٨٩٭ 
مينا سامح سعد جرجس ٩٩٫٤٩٭ 
ناصر يوسف شعبان باقر أشكنانى ٩٧٫٦٭ 
ناهض نواف سمير املطيري ٧٩٫٧٣٭ 
نواف أحمد داود املنفي ٧٥٫١٣٭ 
يوسف السيد مختار سليم ٩٩٫٢٧٭ 
يوسف حمدى محمد عبده مصطفى ٩٠٫٨٤٭ 
يوسف سامي صالح مصطفى فرج ٩٩٫٥٥٭ 
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يوسف صالح السيد ابوضيف ٩٢٫٢٦٭ 
يوسف عالء محمد عبدالغني ٩٦٫٥١٭ 
يوسف محمد حسن عبدالباسط ٩٧٫٦٨٭ 
يوسف محمد حسني علي حسن ٩٨٫٩٨٭ 
يوسف محمد عطية عبدالرحمن عطية ٩٨٫٣٢٭ 
يوسف محمد كامل منصور جامع ٩٩٫١٢٭ 
يوسف محمد محى محمد ٨٢٫٧٥٭ 
يوسف محمود محمد شحاته ٩٧٫٧٣٭ 
يوسف مصطفي محمد صبره ٩٨٫٤٣٭ 

املعرفة النموذجية الثانوية للبنات - املشتركة 

أنفال حمادة محمد عطية ٨٦٫٣٦٭ 
الفت امين البدوي ٧٦٫٧٢٭ 
ايناس حسني صحن العدامه ٩٠٫٢٨٭ 
بشاير حمد إبراهيم العجمي ٧٩٫٤٢٭ 
خديجة صالح علي البوعينني ٨٧٫٩٢٭ 
دالل عبداهللا محمد العنزي ٧٦٫٣٦٭ 
رهف زابن سالم العجمي ٨٣٫٤٣٭ 
رمي يوسف املطلق ٩٨٫١٧٭ 
سارة شايع نايف بخيت ٩١٫١١٭ 
سدن محمد حسني عجاوى ٩٢٫٣٥٭ 
شهد حسني حسن موسى ٩٢٫١٩٭ 
شهد محمد عبدالقادر البالسي ٩٨٫٥٣٭ 
شيخة محمد فهد الدوسري ٩٠٫٠٧٭ 
عائشة أحمد الفي املطيري ٨٣٫٥٩٭ 
فاطمة مزبان ناهى العنزي ٨٧٫٤٥٭ 
فرح علي رمضان العنزي ٧٧٫٧٦٭ 
ماريا ماجد أحمد محمد الباشا ٧٦٫٢١٭ 
مرمي أيسر منصور عزازى ٨٩٫٩٭ 
ملك وفيق محمد مصطفى إبراهيم ٩٢٫٣٩٭ 
موضي خالد سليمان احلمدان ٧٧٫٦٢٭ 
مي محمد حتسني ابوحنيش ٧٤٫٩٢٭ 
نورة خالد مران احلربي ٨١٫٣٩٭ 
نورة محمد اسحاق العوضي ٧٢٫٨٤٭ 
هبة أحمد حسني بيبرس ٩٩٫٩٧٭ 
هيا عبداهللا فهد امللعبى ٨٩٫٠١٭ 

املعرفة النموذجية الثانوية للبنني - املشتركة 

أحمد عادل الهتيمى ٧٢٫٨٧٭ 
إبراهيم معتز محمد صفوت سيد ٩٨٫١٨٭ 
أحمد انس طه إبراهيم طه ٨٦٫٧٤٭ 
أحمد رياض تركي اإلبراهيم ٩٢٫٢١٭ 

أحمد ضامن محمد برغوث ٨٢٫١٩٭ 
أحمد عبدالرحيم الزامل ٧٧٫٠٥٭ 
أحمد علي محمد عارف السيد ٧٩٫٧٥٭ 
اسام عبداملخموش ٧٨٫٨٥٭ 
اغيد مرزوق الرفاعي ٩٥٫٢٥٭ 
ايوب باقر عباسي تهراني ٧٦٫١٦٭ 
باسل عالء الدين محمد طه حسنني ٨٥٫٤٤٭ 
بدرالدين عمار الناطور ٧٣٫٣٩٭ 
حسن بسام البوش ٨٠٫٣٭ 
حسن علي زيدان ٨٤٫٨٤٭ 
حمود محمد عبداهللا العنزي ٨٠٫٠٣٭ 
خالد محمد سالمة السعيد ٩٢٫٩٭ 
خالد مشعل خالد املطيري ٨٨٫٨٭ 
ربيع وائل سماحه القصبي الديسطي ٨٣٫٠٢٭ 
رشاد عيسى محمد راشد موسى مصطفى ٧٦٫٦٦٭ 
زياد عالء مسكني عبداجلليل ٨٠٫٤٥٭ 
سالم نايف ماضي العازمي ٧٧٫٩٤٭ 
سلطان حسني سلطان الدوسري ٧٤٫٦٢٭ 
طالل محمد ناشي القحطاني ٧٩٫٩٥٭ 
طه محمد طه سالم ٩٣٫٨٦٭ 
عامر أحمد ساير العسكر ٧٥٫١٧٭ 
عبدالرحمن إبراهيم جوده محمد رضا ٩٨٫٨٣٭ 
عبدالرحمن محمد جابر سالمة ٩٦٫٩٦٭ 
عبداهللا عادل ساير الظفيري ٨٤٫٨١٭ 
عبدالرحمن عبداهللا إبراهيم محمد ٨٤٫٩٦٭ 
عبدالرحمن عليان محمد العجمي ٨١٫٤٦٭ 
عبدالرحمن محمد صالح حسني جاد اهللا ٩٨٫٠٣٭ 
عبداهللا محمود مصطفي فوده ٩٦٫٦١٭ 
عثمان صالح فهيد احليمر ٨٥٫١٧٭ 
عذبي دبوس محمد اجلالهمة ٨١٫٢٩٭ 
عصام ناصر حربي العجمي ٧٥٫٢٢٭ 
عقبه جاسم حسني احلمادي ٨٠٫٥١٭ 
علي حسن قبيسي ٧٢٫٨٦٭ 
علي عذاب اللطيف ٧٥٫٥٩٭ 
علي محمد اإلبراهيم ٩٤٫٣٦٭ 
عمر حمد صالح اخلباز ٨٠٫٠٥٭ 
عمر حمد فضي الرشيدي ٧٨٫٤٦٭ 
عمر محمد املطلق ٧٦٫٥٦٭ 
عمر ناصر عسكر ٩٣٫٥٣٭ 
فارس فالح علوش جويعد ٨٥٫٩٩٭ 
فالح سعد فهد الدوسري ٧٥٫٨٨٭ 
فهد محمد إبراهيم شحاته ٧٩٫٨٤٭ 

قاسم مفلح الرفاعي ٩٤٫٠٢٭ 
كرمي أسامة كرم سيد خليل ٩٦٫٥١٭ 
ليث أحمد اجلاموس ٨١٫٢٢٭ 
ليث اسامة عزالدين ٩٤٫٨٦٭ 
مبارك بدر سعد املطيري ٧٩٫٠٥٭ 
مبارك حمد فضي الرشيدي ٨١٫٧٥٭ 
محمد أحمد عبدالعزيز العنزي ٧٧٫٦٥٭ 
محمد بندر محمد احلربي ٧٦٫٩٨٭ 
محمد حمادة مصطفى مفتاح بكر ٩٧٫٨٦٭ 
محمد حمود رجاء السهلي ٧٥٫٨٥٭ 
محمد زهير محمد الفتيح ٧٤٫٢٣٭ 
محمد سمير حسني نصراهللا ٩٢٫٧٤٭ 
محمد طلبه محمد حميدة ٨٠٫٩٢٭ 
محمود محمد محمود محمد ٨٠٫٩٩٭ 
محمود معتصم محمود سيد رضوان ٩٧٫١٦٭ 
معاذ جمعة محمد أحمد ٩٠٫٦٧٭ 
معاذ محمود مصطفى صالحات ٧٩٫٣٢٭ 
مهند تامر حسني عبدالعزيز أحمد ٩٣٫١٥٭ 
ناصر جاراهللا ناصر العجمي ٧٧٫٧٢٭ 
منر محمد منر ابوسالم ٩٣٫٩٣٭ 
وسام نعيم الزرزور ٧٨٫٨٭ 
يعقوب صالح العبدالسالم ٧٦٫٢٤٭ 
يوسف أحمد محمود فرج ٨٨٫٦٤٭ 

النجاة االهلية الثانوية للبنات - املشتركة 

أسيل محمود عبداحلفيظ محمود عسله ٩٩٫٠٩٭ 
آالء حسني نايف مرتضى ٨٨٫٦٥٭ 
أالء مصطفى عنتر محمود متام ٩٨٫٣٢٭ 
آمنة علي عبداهللا ٩٨٫٧٨٭ 
أبرار انس محمد رمضان العفيفى ٩٩٫٦٨٭ 
اروى أحمد جبار الدغيم ٨٣٫١٢٭ 
اروى محمد عبداحلليم عبدالصادق ٩٩٫٢٢٭ 
اروى ياسر أحمد محمد ٩٨٫٩٢٭ 
اريج كامل أحمد بحر ٨٤٫٠٨٭ 
اريج محمد عبداحلكيم محمد ٨٩٫٥١٭ 
أسماء ابو بكر مناع الفار ٩٥٫٨٧٭ 
االء محمود بديع مهدي ٩٩٫٥٢٭ 
البتول علي احلسني ٧٩٫٧٤٭ 
املا ممدوح محمح ٩٥٫٣٣٭ 
الهنوف محمد العبداهللا ٩٢٫٩٤٭ 
امل خالد محمود محمد عوف ٩٨٫٥٨٭ 
امل عبدالعزيز سيد هاشم ٩٥٫٧٢٭ 

امنيه صبري السعداوي عبدالعزيز رمضان ٩٩٫٧٭ 
انتصار أحمد بياسه ٩٨٫٩٥٭ 
إميان عفت إبراهيم صالح ٩٤٫٢٥٭ 
ايه أحمد حمدى سعيد عبدالرحمن ٩٩٫٢١٭ 
بيان عصام صابونى ٩٥٫٢٦٭ 
تاال سعيد علي جمعة نوفل ٧٩٫١٥٭ 
تسنيم مروان الهبشه ٩٠٫٥٦٭ 
جمانة مجدي مسعود عمر ٩٥٫٤٦٭ 
جنا أسامة أحمد علي هريدي ٩٧٫٩٦٭ 
جنا طارق بخيت سلطان ٩٧٫١٣٭ 
جنا محمود السيد السيد خليل ٩٥٫٨٨٭ 
جنه طه محمد درويش عبداحلفيظ ٩٩٫٩٣٭ 
جنه ياسر محمد عبدالعليم ٩٩٫٦٥٭ 
جنى شامى ٩٨٫٢٦٭ 
حبيبه أحمد محمد اسماعيل محمد نور ٩٣٫٩٢٭ 
حبيبه عادل جابر أحمد شحاته ٩٨٫٨٨٭ 
حال أحمد محمد محمد فضل اهللا ٩٩٫٩٩٭ 
حنني أحمد محمد عبدالعال إبراهيم ٩٩٫٣٢٭ 
حور عماد عبداملوجود أحمد ابوخوات ٩٨٫٥٦٭ 
دانة محمد حسن الذويب ٧٨٫٨٢٭ 
دانة ناصر عبدالفضيل حجازي ٩٧٫٢٣٭ 
دعاء كرمي احملمد ٩٦٫٨١٭ 
دنيا أبو زيد أبو زيد متولي ٩١٫٠٣٭ 
رؤى كمال عبدالعزيز سنوسي ٧٩٫٣٥٭ 
رتاج ايهاب محمد صبحي منصور زعرب ٩٤٫٩٤٭ 
رحمة أحمد ممدوح سالمة خفاجي ٨٦٫٨٩٭ 
رحمة عصام السيد سعيد حسن ٩٩٫٤٤٭ 
رحمة محمد عيد أحمد رجب ٩٩٫١٢٭ 
رحمة وائل بدران محمد سليمان ٩٧٫٥٣٭ 
رشا طارق صبحي احلدرب ٩٩٫٢٤٭ 
رضوه محمد عيد أحمد رجب ٩٨٫٢٣٭ 
رضوى محمد يحيى املرزوقي جادو ٩٩٫٧٨٭ 
رغد ماهر بدران ٩٨٫٥٣٭ 
رفيده الوادى ٩٩٫٥٧٭ 
رفيده محمد مصطفى صادق محمود حماد ٩٩٫٩٣٭ 
رقية محمد سعد عبداخلالق جاداهللا ٩٨٫٣٣٭ 
رنا باسل عمر عمر ٩٩٫٤٦٭ 
رنا علي سليم عائشة ٩٨٫٨٥٭ 
رنيم عبود الفارس ٨٧٫١٦٭ 
رهف نورس البكاوي ٩١٫٣٣٭ 
روان رضا إبراهيم عبدالعزيز حسانني ٩٩٫٣٨٭ 
روان عبدالعظيم محمد فؤاد حليقه ٩٩٫٠٦٭ 

روان كمال محمد جبر ٩٩٫٤٭ 
روان وليد محمد علي خليفة ٩٨٫٨٨٭ 
روزان اشرف زكي عبدالواحد ٨١٫٥٢٭ 
روفيدا نصر عبداهللا علي حسن ٩٧٫٩٦٭ 
ريان قاسم السويدانى ٩٨٫٢١٭ 
رمي امني محمد عبدالرحمن ٩٨٫٩٥٭ 
رمي ياسر هالل علي ٩٠٫٤٧٭ 
زهراء أسعد علي محمد الدالوي ٧٣٫٩٤٭ 
زهراء اشرف صالح محمدي الصايغ ٩٩٫٦٧٭ 
زهراء محمد عبد٩٣٫٠٤٭ 
زين يوسف عبداللطيف عبدالقادر ٩٨٫٨٣٭ 
زينب طارق فواز ٩٥٫٤١٭ 
زينب محمد علي جنيب ٩٨٫٦٢٭ 
سارة خالد عبدالوارث محمد عويس ٩٨٫٤٦٭ 
سارة اسماعيل أحمد البطي ٨١٫٣٣٭ 
سارة اكرامي عبداملنعم مكرم ٩٧٫٠٦٭ 
سارة امني محمد مصطفى ٩٨٫٦٩٭ 
سارة محمد السيد محمد عبداللطيف ٩٩٫٨٨٭ 
سارة محمود سامي رياحي ٨٥٫٦٣٭ 
سارة نبيل انور عبداهللا ٨٦٫٦٦٭ 
سارة وائل ايه عبداهللا ٩٩٫٧٤٭ 
سعاد أحمد محمد عزمى عبدالوهاب ٩٩٫٦٤٭ 
سما محمد عبدالفتاح السيد شعبان ٩٠٫٢٢٭ 
سميه اسالم محمد نوراالسالم طفيل أحمد ٩٨٫٥٤٭ 
شروق عبداملنعم فرج إبراهيم ٩٩٫٢٣٭ 
شهد أحمد العزب حسن ٩٩٫٤٥٭ 
شهد السعيد سمير السعيد محمود ٨٠٫٦٨٭ 
شهد مبارك عبدالهادي علي الزعبي ٩٩٫٨٨٭ 
شهد ناصر محمد علي خليفة ٩٨٫٥٢٭ 
شيماء بالل عوض ٩٨٫٩٩٭ 
شيماء محمد عيسى القرنه ٩٨٫٥٣٭ 
شيماء يوسف عبدالصمد ٩٨٫٨٦٭ 
صفا محمد الشحات إبراهيم بركات ٩٩٫٤١٭ 
ضحى عزام محمد موسى ٩٨٫٧٧٭ 
عائشة سميح شريف بركات ٩١٫٧٨٭ 
عائشة أحمد عبدالفتاح عبدالغنى هالل ٩٩٫٥٤٭ 
عائشة عبداهللا بطي راشد عبيد ٧٦٫٢٩٭ 
غدير أحمد املنصور ٨٩٫٣٣٭ 
غرام عبداحلميد اسماعيل محمد عبداحلميد ٨٦٫٥٧٭ 
فاديه محمداخلامس محمد محمد باغوش ٩٨٫٥٩٭ 
فاطمة الزهراء حسام الدين املوشلي ٩٢٫٢٧٭ 
فاطمة حمدي حنفي مجاهد ٨١٫٧٤٭ 

فاطمة علي محمد عبدالعزيز علي ٩٨٫٩٢٭ 
فجر عمر اخلليفة ٨٦٫٦٣٭ 
فرح محمد عبدالستار محمد إبراهيم ٩٨٫٥٥٭ 
كرميه إبراهيم العربي أحمد الهندي ٩٣٫٢٭ 
كنانه عمر محمود ابو زور ٧٦٫٤٨٭ 
كنده نادر حباب ٩٠٫٩٩٭ 
جلني رائد إبراهيم مكحل ٧٨٫٣٩٭ 
جلني محمد صفوح حسكى ٩٩٫٧٨٭ 
لوجني علي أحمد ابوزيد أحمد ٨٤٫٥٢٭ 
ليلى ياسر ادم ياسني فراج ٩١٫٠٩٭ 
مؤمنه عبدالباسط عويضه ٩٩٫٤١٭ 
مرمي محمود صدقى العبيد ٧٧٫٦٧٭ 
مرمي محمود صالح محمود السعدي ٩٥٫٨٤٭ 
مرمي هاني بكر محمد كامل ٩٩٫٨٩٭ 
مشاعل يوسف إبراهيم ابو عيدة ٨٣٫٨٨٭ 
مالك البطي ٧٤٫٦٨٭ 
ملك امجد علي عبدالاله ٩٨٫٩٩٭ 
ملك عبدالعزيز مصطفى الصعيدي ٩٩٫٢٭ 
ملك ماجد يسرى محمد عاشور ٩٠٫١٭ 
منار سيد محمد زكي ٩٩٫١٨٭ 
منار عادل سيد عبداهللا محمد ٩٩٫٢٥٭ 
منار عبدالعزيز العيبان ٩١٫٧٣٭ 
منة اهللا محمد أحمد حسني محمد ٩٨٫٢٭ 
منتهى صالح اجلليدان ٩٩٫٨٭ 
منه اهللا اشرف عبدالعظيم أحمد ٩٧٫١٨٭ 
منه اهللا محمد أحمد محمد البنداق ٩٩٫٦٭ 
موده عبدالرحمن محمد مصطفى سليمان ٩٩٫٨٭ 
ميار محمد محمد الرشيدي عبداحلليم ٩٩٫٥٣٭ 
ميار ياسر محمد جاد ٩٠٫٥١٭ 
ميساء إبراهيم سليمان دنون ٩٨٫٥٦٭ 
نادية محمداخلامس محمد محمد باغوش ٩٩٫٥٢٭ 
ندى سعيد محمد محمد رفاعي ٩٤٫٨٭ 
ندى محمد أحمد محمد اجلاكى ٩٧٫٥٭ 
ندى محمد شعبان عطية محمد عويضة ٩٤٫٤٤٭ 
ندى مدحت مصطفى توفيق سليط ٩٩٫٧١٭ 
نور شافي ٩٨٫٨٩٭ 
نور جمال عبداجلواد فتحي حشيش ٩٨٫٧٢٭ 
نور هاني سعيد العبدسليم ٨٨٫٤٧٭ 
نورالهدى اشرف محمود مزهر ٨٩٫٣٩٭ 
نورهان صالح مهدي حامد محمود ٩٩٫٩٣٭ 
نورين هشام صالح أحمد ٩٨٫٧٭ 
هاجر محمد عبداحملمد ٩٥٫٩٭ 
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هبة عاطف مصطفى عيسى ٨٩٫٩٢٭ 
هدى خالد وليد اديب الوفائي ٨٦٫٤٥٭ 
هيا عدنان راسم كمال ٩٧٫٥٢٭ 
يارا أحمد عبدربه أحمد محمد ٨٩٫٩٥٭ 
ياسمني أحمد يوسف العشرى ٩٨٫٩٢٭ 
ياسمني عمر عبداحلاج ابو قدوم ٩٩٫٢٨٭ 
ياسمني محمد رائف أحمد عباس مهنا ٩١٫٢٩٭ 
ياسمني مهند هشام سميك ٩٩٫٠٣٭ 
يسرا رفعت محمد السيد ٩٨٫١٩٭ 
يسرا محمد مصطفى أحمد الريح ٩٦٫٩٦٭ 
مينى أحمد يوسف العشري ٩٨٫٦٧٭ 
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أحمد أحمد اوغلوا ٩٨٫٢٩٭ 
أحمد ايهاب رشاد عبدالعاطى ٨٦٫٥٢٭ 
أحمد حلمي فتحي اسليم ٩٩٫١٥٭ 
أحمد سعد حمودة حمودة قشقوش ٩٤٭ 
أحمد عبداالله هشام االسود ٩٩٫٦٩٭ 
أحمد عبداملهيمن الساخن ٩٩٫٩٭ 
أحمد ناصر اجلهمانى ٩٢٫٩٨٭ 
أحمد نشأة محمد ٨٤٫٦٤٭ 
أسامة محمد عبداهللا ٨٦٫٩٩٭ 
إبراهيم حسام السالمة ٩٧٫٠٤٭ 
إبراهيم خليل املصطفى ٩١٫٩٤٭ 
إبراهيم سعد إبراهيم خليل ٧٣٫٥٩٭ 
إبراهيم محمد العاسمي ٨٨٫١٢٭ 
إبراهيم ناصر محمد البيروتي ٧٨٫٠٥٭ 
إبراهيم هاني الزعبي ٨٢٫٤٦٭ 
أحمد إبراهيم أحمد عبداللطيف محمد ٩٨٫٨٭ 
أحمد جمعة مصطفى ٩٥٫٦٥٭ 
أحمد سامي محمد احلالق ٧٨٫١٣٭ 
أحمد صاوى أحمد حسن ٩٩٫٣٢٭ 
أحمد صعب الشولي احلريري ٨٩٫٥٥٭ 
أحمد عاطف إبراهيم عبدالاله ٩٤٫٤٢٭ 
أحمد ماجد أحمد مصطفى اجلاللى ٩٥٫٧٦٭ 
أحمد محمد صبحى محمد ٦٦٫٦٧٭ 
أحمد محمد مصطفي السيد عبداهللا ٩٠٫٤٤٭ 
أحمد مصطفي محمد عبدالعزيز عوف ٩٦٫٣١٭ 
أحمد نظام امني طه ٩٥٫٥٨٭ 
اسامة عبداالله ابوجيش ٩٦٫١٢٭ 
أسامة محمد صالح محمد يونس ٩٣٫٧٧٭ 
أسامة مروان محسن عز الدين ٧٩٫٤٣٭ 
اسالم أحمد محمود الشوبكي ٨٠٫٣٧٭ 
اسالم صاوى أحمد حسن ٩٣٫٠١٭ 
اسالم فؤاد صديق عبداملنعم ٧٧٫١٤٭ 
اسماعيل اشرف اسماعيل محمود خليل ٩٦٫٣٦٭ 
اسيد عالء صالح صالح ٩٢٫٣٢٭ 
الفيصل انس عبود ال بوعليان ٩٤٫٤٦٭ 
انس عبدالرحمن علي محمد ٩٩٫٦٩٭ 
امين حسام نوري مرزوق ٨٥٫٩٭ 
باسل عبداملولى سلمان ٨٦٫٤٨٭ 
جعفر عبدالكرمي األحمد العبداحلميد ٨٢٫٠٨٭ 
حازم حسنني سعيد عباس ٩٤٫٧٦٭ 
حسام عبداملطلب حسن حسني ٩٠٫٥٩٭ 
حسان علي محي الدين قطاش ٧٩٫٢٭ 
حسن حسام حسن معرباني ٩٨٫١٣٭ 
حسن علي احلريري ٧٨٫٦٤٭ 
حسن علي محمود ابو احلسن ٩٠٫٦٣٭ 
حسني حسان علي حسان ٨٤٫٧٢٭ 
حسني عماد أحمد وحيد ٩٥٫٢١٭ 
حسني محمد حريري ٩٠٫٣٭ 
حمد أحمد احلريري ٧٠٫٢٩٭ 
حمزة خالد محمد أبوعيدة ٩٦٫١٭ 
خالد صفوق اخلوالده ٨٩٫٠٨٭ 
خالد محمود الرواس ٩٨٫٠٨٭ 
خليل عبدالعزيز عليا ٩٤٫٧٣٭ 
دانى فادى عيسى حمدان ٧٨٫٧٦٭ 
راسم امير محمد ٩٩٫٩٤٭ 
راشد حسن خليل حسن ٩٧٫٩٣٭ 
رياد حمد نصر الدين ٩٥٫٨١٭ 
زياد امجد أحمد الفقهاء ٧٩٫٥٣٭ 
زياد سعيد خلف رشوان محمود ٩١٫٤٨٭ 
زياد محمد سالمة عبداحلميد ٩٤٫٥٥٭ 
زياد محمد عطية يوسف الهندى ٨٦٫٦٧٭ 
زيد رائد عيسى زياده ٨٠٫١٤٭ 
سالم اجلاري ٩٣٫٠٢٭ 
سعود محمد عبداهللا العجمي ٧٩٫٠٤٭ 
سيف الدين أحمد سعيد محمد سيد أحمد ٩٣٫٩٢٭ 
سيف مصطفى محمود متولى ٨٧٫٩٢٭ 
شبير يوسف حسن حسن ٧٩٫٧٦٭ 
طارق زياد الغزاوي ٩٩٫٣٦٭ 
طالل اكرم البندر ٨٤٫١٧٭ 
عادل ماهر القدور ٨٩٫٩٩٭ 
عبدالرحمن فارس محمد طعمة ٩٨٫٢٤٭ 
عبداهللا محمد إبراهيم ٨٨٫٠٥٭ 
عبداهللا محمد صالح املنجد ٨١٫٨٣٭ 
عبداجلليل محمد شبل عبداجلليل ٩٨٫٩١٭ 
عبدالرحمن أحمد اسماعيل وجدى العطار ٩٨٫٥٤٭ 
عبدالرحمن ادهم محمد فتحي اسماعيل ٩٥٫٥٨٭ 
عبدالرحمن اشرف حسني محمد ٧٨٫٥٤٭ 
عبدالرحمن شوقي عبداجلبار سعد ٩٠٫٧٩٭ 
عبدالرحمن عماد محمود علي ٩٥٫٢٭ 
عبدالرحمن لطفى شوقي محمود ٨٦٫٦٩٭ 
عبدالرحمن محمد خليل إبراهيم ٨٠٫٢٣٭ 
عبدالرحمن محمود عطية أحمد ٩٢٫٠٨٭ 
عبدالرحمن ناصر العزيز ٧٢٫٩٭ 
عبداهللا سعد سعد عبداخلالق البحار ٩٧٫٨٥٭ 
عبداهللا شحاته جادالكرمي محمد ٩٩٫٦٣٭ 
عبداهللا محمد سعيد حنوش ٩٩٫٩٭ 
عبداهللا محمد غنيم ٨٩٫٨٧٭ 
عبداهللا ناصر العزيز ٨٠٫٥٩٭ 
عبداهللا هشام محمد إبراهيم محمد ٩٦٫٢٨٭ 
عبداملؤمن محمد فراس عبدالغفور والى ٨٧٫٩٩٭ 
عبداملجيد محمد العلي ٩٠٫٦٭ 
عبدالوهاب سعيد محمود اخلالدي ٩١٫١٩٭ 
عبيده ظاهر الزعبي ٩٩٫٠٨٭ 
عدنان وديع عبداهللا ٩٦٫٧٧٭ 
عزالدين أحمد عزالدين محمد محمود ٧٤٫٢٨٭ 
عزالدين شادي يسري عبدالفتاح ٩٩٫٢٢٭ 
عصام عماد إبراهيم علي اخلدرجى ٨٩٫٧٭ 
علي حسن األحمد ٨٢٫٨٦٭ 
علي سامر محمد محمد ٨٣٫٩٧٭ 
علي محمد عبدالعزيز ٨٨٫٧٥٭ 
علي ناصر رشيد محمد ٩٦٫٩١٭ 
عمر أحمد الزعبي ٨٠٫٢٩٭ 
عمر اسماعيل أحمد اسماعيل عبدالعاطى ٩٧٫٣٤٭ 
عمر اكرم خان خيرالدين خان ٩٠٫٢٥٭ 
عمر ذيب ابوزعالن ٩٢٫٧٣٭ 
عمر عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن رمضان ٩٦٫٨٦٭ 

عمر عبداهللا محمد ابوعلي ٩٤٫٧٣٭ 
عمر عماد محمد عبداخلالق ٩١٫٣٤٭ 
عمر فوزي ثروت عوض راضي ٩٨٭ 
عمر فوزي عبدالعال حسن ٩٩٫٤١٭ 
عمر محمد ديب ٨٧٫٩٧٭ 
عمر محمد عبداحلليم ٨١٫٠٩٭ 
عمر محمد مهاوش ٩٧٫٥٨٭ 
عمر محمود اجلاموس ٩٥٫٥٥٭ 
عمر هاني مزعل الشمري ٧٩٫٠٦٭ 
عمر هشام محمد عبداهللا سعيد ٩٩٫٦٨٭ 
عمر ياسر محمد عبدالوهاب ٨١٫٣٧٭ 
عمران صالح فكرى عليوه ٩٠٫٣٭ 
فراس سامي معني فرج ٩٠٫٥٤٭ 
فهد صبح رشيد ابوتامر ٨٩٫٢٤٭ 
كرمي عز الدين عبدالواحد محمد عبدالواحد ٩٣٫٤٨٭ 
كرمي مالك عبداملنعم عبدالعاطي ٩٨٫٧٭ 
كرمي محمد إبراهيم عطا محمد رجب ٩٩٫٦٩٭ 
كرمي ناصر عبداحلافظ عبداهللا عبداحلافظ ٨٣٫٩٥٭ 
كنان سليم القادرى ٨٦٫٥٣٭ 
لؤي أحمد جاسم محمد ٨٦٫٨٢٭ 
ليث ثامر اجلابر ٨٦٫٥٧٭ 
ماجد مهند الشيخ عثمان ٨٦٫٩١٭ 
محمد أحمد مبارك ٩٧٫٢٦٭ 
محمد أحمد محمد فتحي ٨٥٫٧٥٭ 
محمد أنس عبداهللا شيخو ٨٨٫٣٣٭ 
محمد أحمد النصيرات ٩٩٫٦٩٭ 
محمد اسعد عبدالهادي إبراهيم ٨٧٫٧٣٭ 
محمد امين السخني ٩٨٫٨١٭ 
محمد امين عبدالرزاق عبداحلليم ٧٥٫٦٥٭ 
محمد بالل الغول ٩٧٫٢٩٭ 
محمد حسني عويضه ٨٤٫٨٦٭ 
محمد حسني فتحي محمد سالمة ٩٦٫٤٣٭ 
محمد صالح عبداالمير صادق ٨٣٫٧٭ 
محمد عبداهللا صالح ٩٠٫١٤٭ 
محمد عبدالناصر البغدادي ٩٦٫٢٤٭ 
محمد غياث وضاح اجلاحد ٩٩٫٧٢٭ 
محمد فايز عبدالكرمي الغنيم ٨٤٫٣٭ 
محمد فراس الرفاعي ٧٦٫١٣٭ 
محمد قاسم محمد ٨٧٫٧٧٭ 
محمد معمر فنيش ٩٦٫٨٦٭ 
محمد مهند أعسر ٨١٫٩٭ 
محمد نصر احلريري ٧٤٫٠٢٭ 
محمد ياسر السيد محمد البيومى ٩٨٫٤٨٭ 
محمد ياسر سعيد قليح ٨٤٫٩٨٭ 
محمد يوسف عدنان بيازيد ٨٧٫٩٢٭ 
محمود إبراهيم محمود عبدالباقي ١٠٠٭ 
محمود أسامة السيد عبداملطلب حسن ٨٤٫٣٭ 
محمود امين أحمد جاد ٨٨٫٤٨٭ 
محمود سليم سليمان زبن ٩٨٫١٤٭ 
محمود محمد مروان نور الدين ٩٨٫٦٦٭ 
محي الدين علي قطاش ٧٦٫٤٩٭ 
مرعي حسن سرحال ٧٩٫١٧٭ 
مروان محمد حسني أبو شنب ٨٦٫١٤٭ 
مصطفى حسام محيسن ٩٧٫٦٤٭ 
مصطفى صالح مهدي الشريف ٩٩٫٨٤٭ 
مصطفى عبدالعزيز مصطفى نصر ٩٥٫٩٩٭ 
مصطفى ماهر نعيم عبدالرحمن محمد ٩٩٫٦٤٭ 
مصطفى محمد حسني محمد ٧٦٫٢٨٭ 
مصطفى محمد فوزي عبداخلالق ٩٧٫٨١٭ 
مصطفى محمود السيد الغريب محمد ابو يونس ٭ 

٩٤٫٨٦
معاذ وليد حسني ٨٨٫٢٢٭ 
مهدي جمال عبداهللا ذياب ٧٩٫٦٩٭ 
مهدي علي موسى ٩٢٫٤٣٭ 
موسى حسام موسى ابوشاوريه ٧٦٫٧٥٭ 
موسى علي سعيد ٧٦٫٩٭ 
نواف محمد تركي متعب ٨٧٫٤٥٭ 
نور الدين غازي عيسى ٩٥٫٢٩٭ 
هشام باسم عزيز ابو قرص ٩٣٫٠٦٭ 
همام عبدالرحمن ترجمان ٨٨٫٨٥٭ 
وليد خالد وليد أدهم ٩٢٫١١٭ 
يامن محمد محمود عبداهللا ٩٥٫٤٥٭ 
يزن رمزى محمد الكرش ٩٩٫٤٨٭ 
يزن فريد الضماد ٩٦٫٩٨٭ 
يزن محمد محمود بحبوح ٨٢٫٠٦٭ 
يوسف إبراهيم صابر عفيفي ٩٥٫٧٤٭ 
يوسف أحمد عبدالرازق أحمد عبدالعال ٩٣٫٧١٭ 
يوسف أحمد عبداهللا جوده ٩٨٫١٤٭ 
يوسف عبدالعظيم عبداملقصود أحمد ٩٦٫٨٤٭ 
يوسف غزوان موسى باشا ٩٩٫٤٢٭ 
يوسف فتح اهللا جعفر محمد حسن ٨٢٫٩٦٭ 
يوسف نضال يوسف كوته ٨٦٫٥٨٭ 
يوسف هشام ابوزيد فهمي ابوزيد ٨٨٫٣٧٭ 
يوسف وليد عرفه علي محمد ٩٦٫٨٭ 
يوسف ياسر أحمد الفاضل ٩٩٭ 
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أحمد اغيد العبداهللا التدمري ٨٥٫٣٥٭ 
أحمد ايهاب طلعت محمود محمد ٩٥٫١١٭ 
أحمد رأفت علي محمد علي ٩٥٫٣٭ 
أحمد عمار عبداملهدي صالح ٧٤٫٨٦٭ 
أحمد عمر عبداهللا محمد ٨٤٫٦٣٭ 
أحمد محمد عزت رضوان ٩٦٫٢٤٭ 
أسعد محمد السالم ٧٩٫٧٤٭ 
أنس أحمد عبدالوهاب سالم محمد ٩٦٫٥٣٭ 
إبراهيم أحمد إبراهيم حذيفه ٩١٫٥٤٭ 
إبراهيم عبداهللا ابوسمره ٧٥٫٥٣٭ 
إبراهيم علي قالوند ٨٨٫٢٣٭ 
إبراهيم عيسى محمود اجلاموس ٩٩٫٣٦٭ 
إبراهيم محمد الرفاعي ٧٤٫٥١٭ 
أحمد مدهللا ٧٧٫٨٩٭ 
أحمد السيد أحمد علي ٩٨٫٤٢٭ 
أحمد السيد السيد صالح ٧٩٫٤٤٭ 
أحمد املهدي السيد املهدي عبدالعزيز ٩٤٫١٤٭ 
أحمد ايهاب أحمد خليل فتوح ٩٧٫٨٣٭ 
أحمد حسام أحمد حوير ٧٧٫٧٣٭ 
أحمد حسام محمود عبداحملسن ٩٦٫٥٥٭ 
أحمد خالد محمد محمد حواس ٩٩٫٩٤٭ 
أحمد رضا العتيلي ٨٢٫٨٨٭ 
أحمد سمير عبدالرحمن حميد ٨٤٫١٢٭ 
أحمد عادل املرسى رمضان ٩٩٫٨٩٭ 
أحمد عبدالعزيز أحمد حمامه ٩٧٫٠٦٭ 
أحمد عبداملنعم كمال عمر ٩٧٫٩٦٭ 
أحمد عالء رشيد عبده ٩٤٫١٨٭ 
أحمد علي الشامي ٧٥٫٦١٭ 
أحمد فتحي السيد عوض اهللا ٩٩٫٦٧٭ 
أحمد محمد السيد املتولى اسماعيل ٩٩٫٥٢٭ 
أحمد محمد حشمت دمرانى ٨٩٫٠٧٭ 
أحمد محمد رمضان محمد قاسم ٩٣٫٩٧٭ 

أحمد محمد محمود علي ٧٩٫٤١٭ 
أحمد محمود علي أحمد ٩٧٫٥١٭ 
أحمد نادر فتحي العبساوى ٩٥٫٣٥٭ 
أحمد نضال محمد ماضي ٨٢٫٢١٭ 
أحمد هاني محمد قبارى ٩٨٫٥٭ 
أحمد هيثم الشبراوى محمد ٨٤٫٢٢٭ 
أحمد وجيه ضيف اهللا خليل ٩٠٫٢٧٭ 
أحمد يوسف أحمد يوسف ٩٨٫٢٤٭ 
أسامة تقى الدين شلغوم ٩٩٫٤٦٭ 
أسامة محمد محمد النجار ٩٥٫٩٥٭ 
اسالم محمد زين خليل ٧٧٫٠١٭ 
اسماعيل محمد اسماعيل حنفى ٨٠٫٥٭ 
احلسن أحمد مهدي الياسري ٩٠٫١٣٭ 
امير طارق مفيد بريك ٧٦٫٣٭ 
انس طارق مفيد بريك ٩١٫٤٧٭ 
انس عمار احملمد ٨١٫٢٢٭ 
باسل محمد اسماعيل محمد اخلولى ٩٦٫٧٥٭ 
بدر اشرف عوض حسني ٧٧٫٤٧٭ 
براء محمد عبداهللا الزعبي ٩٧٫٣٢٭ 
بالل أحمد خليل خوجه ٩٦٫٠٤٭ 
بالل امجد الشحات جمعة بدوى ٨٢٫٣٧٭ 
ثامر غسان فهيم اخلطيب ٩٣٫٦٨٭ 
جواد علي جواد الصائغ ٨٤٫١٨٭ 
حازم حمدى محمد عبدالرحيم ٧٨٫١١٭ 
حسان الرواشدة ٨٨٫٤٩٭ 
حسن علي شعار ٧٩٭ 
حسني عبدالرحمن العلي الهالل ٩٨٭ 
حسني فالح محسن صالح ٨٥٫٢١٭ 
حمدي ولي الدين حمدي محمد عبداحلميد ٩٩٫٤٧٭ 
حمزة اكرم املصري ٩٨٫٤٩٭ 
خالد أحمد العيان ٨٩٫٧٣٭ 
خالد أحمد جمال الدين علي ٩٧٫٤٨٭ 
خالد أحمد محمد علي كمال الدين ٩٧٫٦٥٭ 
خالد اكرم اسعد احلديدي ٩٥٫٠٥٭ 
خالد بهجت وحيد كراطي ٩٥٫٥٥٭ 
خالد خالد محمود ابوزور ٧٨٫٤١٭ 
خالد سليمان حسانني مبروك ٨٧٫١٩٭ 
خالد عصام عطية محمد ٩٥٫٩٧٭ 
خالد موسي حمدان ٨٧٫٧٨٭ 
راجي محمد محمد علي سالمة ٨٢٫٨٭ 
راشد فيصل سليمان الرشيدي ٨٢٫٦١٭ 
راكان محمد شادي الصنيب ٨٥٫٨٥٭ 
رامز ناصر محمد حسن ٩٩٫٥١٭ 
رامى محمود ابواملجد مصطفى علي ٩٩٫١٥٭ 
رسمى ابتهال محمد يوسف ٩٧٫١٣٭ 
رضوان فائز طباخ ٧٠٫٩٧٭ 
رضوان فراس رضوان اجلابي ٩٠٫٣١٭ 
زياد السيد حسن ٩٩٫١٩٭ 
زياد طارق عبدالفتاح سعيد جاد الكرمي ٩٩٫٦٣٭ 
زياد طارق محمد اجلميعي ٨٦٫٧٧٭ 
زياد عصام عبدالرازق غريب ٩٨٫٧٥٭ 
زياد محمد علي عبداحلافظ ٩٠٫٥٥٭ 
زياد محمد علي عبداملقصود ٧٦٫٥٢٭ 
زياد محمد غريب محمد ٩٧٫٧١٭ 
سعد حامت اخلضير ٨٧٫٢٧٭ 
سلمان سامح حسن محمد حسن هندي ٩٩٫٦٦٭ 
سليمان فضل سليمان داود ٩٨٫٠٢٭ 
سليمان ياسر سليمان مصطفى ٨٥٫٧٩٭ 
سيف محمود عدنان عزيزيه ٨٩٫٣٢٭ 
شاكر عصام شاكر عبداهللا الغنيمى ٩٤٫٦٢٭ 
شاهني أسامة جاسم أمير ٧٩٫٤٥٭ 
شريف خليفة عبدربه خليفة ٨٥٫٨٩٭ 
صالح الدين عماد صالح سند ٨٦٫٨٤٭ 
طلعت عبدالعزيز طلعت السيد عيسى ٩٩٫٠٦٭ 
عباده إبراهيم احلريري الشوالي ٨٥٫٩٧٭ 
عبدالرحمن أحمد اخلضير ٨٤٫١٥٭ 
عبدالرحمن أحمد السيد أحمد حسن ٨٨٫٣٦٭ 
عبدالرحمن حسن محمد نعيم عبداحلميد ٩٤٫٥٥٭ 
عبدالرحمن سليمان الصبيخان ٩٣٫٣٢٭ 
عبدالرحمن عبدالوهاب حسني منصور ٩٨٫٥٥٭ 
عبدالرحمن عصام السيد سعيد ٩٣٫٩٨٭ 
عبدالرحمن عصام السيد محمد حسني ٨٨٫٧٧٭ 
عبدالرحمن مصطفى صدقى ياسني ٩٦٫٩٥٭ 
عبدالرحمن يحيى أسعد أحمد ٨٢٫٢٧٭ 
عبدالعزيز فريد علي عبداهللا ٧٧٫١٣٭ 
عبدالرحمن خالد علي اجلعفرى ٩٦٫٠٤٭ 
عبدالرحمن سمير سيد أحمد سرحان ٩٩٫٧٢٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عبداهللا ابوطالب ٩٦٫٢١٭ 
عبدالرحمن عبداهللا محمد إبراهيم ٩٠٫٥٣٭ 
عبدالرحمن عمادالدين محمد جمعة نعيم ٩٧٫٢٤٭ 
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن املاجد ٧٠٫٣٥٭ 
عبدالرحمن فواز عطية السيد ٩١٫١٦٭ 
عبدالرحمن كمال محمد الدسوقى ٩٢٫٦٣٭ 
عبدالرحمن محمد أحمد الزعبي ٩٧٫٩١٭ 
عبدالرحمن محمد السيد محمد عبداللطيف ٩٨٫٦٭ 
عبدالرحمن محمد حسن اخلولي ٩٩٫٠٣٭ 
عبدالرحمن محمد عبداملنعم يوسف ٩٥٫١١٭ 
عبدالرحمن محمد فؤاد املهدي ٩٧٫٠٦٭ 
عبدالرحمن محمود فرج ابوالسعود ٩٨٫٣٣٭ 
عبدالرحمن مهند كامل الفحام ٨٩٫٤٧٭ 
عبدالرزاق براك محسن القالف ٩٥٫٩١٭ 
عبدالرزاق خالد عبدالرزاق حبيب ٩٧٫٧٥٭ 
عبدالستار هشام عبدالستار جميل ٩٥٫٢٭ 
عبدالسالم حسن السليم ٨٨٫٥٩٭ 
عبدالعزيز مجيد املضحي ٨٧٫٥١٭ 
عبدالعزيز مشاري عبدالعزيز الهزاع ٨٢٫٧٢٭ 
عبداهللا أحمد فؤاد عبداللطيف ٨٣٫٦٢٭ 
عبداهللا ايهاب السيد نور الدين ٩٥٫٧٢٭ 
عبداهللا رفعت حسني أحمد ٩٧٫٥٧٭ 
عبداهللا سعود عبداهللا املطيري ٨٩٫٢٧٭ 
عبداهللا سعيد عديلي تيم ٨٨٫٠٩٭ 
عبداهللا ضاحي خلف اهللا صديق عوض ٨٨٫٧٣٭ 
عبداهللا عبدالرشيد عبداملطلب محمد مليجى ٩٧٫١٨٭ 
عبداهللا غالب دعيج خزعل ٨٦٫٦٩٭ 
عبداهللا محمد حلمي محمد ٩٣٫٢٤٭ 
عبداحملسن علي عبدالرسول فتح اهللا ٨٧٫١٨٭ 
عزالدين محمد نبيل شموط ٩٩٫٢٣٭ 
علي جميل محمد مزهر ٩٣٫٢٧٭ 
علي حسن سعيد موسى سيد ٩٩٫٤٩٭ 
علي حسني عبداحملمد بديل ٨٩٫٠٥٭ 
علي خالد عبداملجيد راشد ٨٥٫٦١٭ 
علي سامر محمد مزهر ٩٧٫٧٭ 
علي سليمان علي قوره ٩٩٫٥٤٭ 
علي عارف علي ابوناموس ٩٢٫٦٭ 
علي عبداللطيف محمد عبدالعليم اسماعيل ٩٧٫٨٭ 
علي عصام عبداجلواد عبداحلكيم عيد ٩٥٫٧٥٭ 
عمر باسل الطه ٩٣٫٠٧٭ 
عمر سيد خلف عمار السيد ٩٠٫٣٨٭ 
عمر عماد محمد سعيد ٩٧٫٠٨٭ 

عمر محمد عبدالرحمن امام ٩٢٫١١٭ 
عمر محمد عتريس السمان ٩٧٫٩١٭ 
عمر محمد محمود العمور ٩٥٫٩٤٭ 
عمر موسى حسانني محمد محمود ٩٥٫١٣٭ 
عمرو خالد قطب عبدالباسط ٩٩٫٥٦٭ 
فاروق أحمد محمود سالم شحاته ٩٢٫١٭ 
فهد إبراهيم علي حسن ٩٨٫٩٧٭ 
كارم محمد نصر الدين عبدالعليم ٨١٫٣٨٭ 
كرمي أشرف محمد سالم ٨٧٫٥١٭ 
كرمي امين عبداحلكيم متولى ٩٧٫٢٧٭ 
كرمي محمد عبدالكرمي جاد اهللا إبراهيم ٩٧٫٩٨٭ 
لؤي رزق عبدالقادر عبدالرحمن ٨١٫٨٧٭ 
ليث محمد غياث غنام ٨٩٫٨٤٭ 
ماجد محمد السيد علي عبدالفتاح ٨٣٫٤٧٭ 
مازن سيف االسالم عباده الشرقاوى ٩٧٫٢٦٭ 
مبارك بسام مبارك العازمي ٨٤٫٢٭ 
محمد أمين محمد السيد املنسي ٩٩٫٩٭ 
محمد إبراهيم عبداللطيف القصاص ٩٩٫٧٨٭ 
محمد أحمد املاللى ٨٣٫٩٩٭ 
محمد أحمد عبدالرزاق ٩٠٫٨٢٭ 
محمد اسالم فتحي البيومى مصطفى ٨٢٫٢٦٭ 
محمد اشرف عبدالسالم حسن رجب ٩٨٫٦٨٭ 
محمد اشرف محمد عبداملجيد عبدالرازق ٨٦٫٧٣٭ 
محمد انس محمد ضفار ٩٩٫٦٨٭ 
محمد ايهاب محمد دويب ٩٨٫٩٢٭ 
محمد تامر محمد الشبراوى ٩٣٫٣٣٭ 
محمد تيتو محمد عبدربه عبداللطيف ٩١٫٩٧٭ 
محمد حسام محمد أحمد يوسف ٩٩٫٦٭ 
محمد خالد حسن العمر ٨١٫٨٧٭ 
محمد خالد محمد السيد عامر ٨١٫٠٤٭ 
محمد خليل السهو ٩٠٫٧٣٭ 
محمد دريس جبر ٩١٫١٣٭ 
محمد صالح جليميد العتيبي ٩٠٫٦٭ 
محمد صفوت انور سليم ٩٢٫٢٧٭ 
محمد ضياء الدين محمد مصطفى ٨٢٫٥٩٭ 
محمد عادل علي الهزاع ٩٠٫٠٧٭ 
محمد عاطف عبداحلافظ محمد عبداحلافظ ٨٩٫٩٨٭ 
محمد عبداهللا محمد اجلناعي ٩٨٫٠١٭ 
محمد عزت شوقي محمد زيدان ٩٩٫٩٤٭ 
محمد عالء عبداحملسن محمد ٩٩٫٣٨٭ 
محمد علي العرعر ٩٨٫٢٦٭ 
محمد علي سعد علي ٩٩٫٥١٭ 
محمد عمرو محمد فتحي محمد ابو بكر ٩٥٫٢٦٭ 
محمد فواز طويرش ٨٠٫٩١٭ 
محمد فيصل محمد املزعل ٧٥٫٨٥٭ 
محمد مؤمن فوزي عطية ٩٤٫٨٦٭ 
محمد مصطفى السيد مصطفى سميسم ٩٦٫٢٥٭ 
محمد مصطفي محمد بدوي ٩٦٫٨٣٭ 
محمد معتز محمد السعيد املصرى ٩٧٫٠٢٭ 
محمد وليد محمد شفيق طلعت ٧٧٫٣٧٭ 
محمد يسري مصطفى عطية عبدالرحمن ٨٤٫٠٧٭ 
محمدنور حسني احلمد ٨٤٫٢٥٭ 
محمود أحمد سميح عنبتاوى ٩٣٫٩٢٭ 
محمود أحمد عبداحلليم فرحات ٩٨٫٨٢٭ 
محمود خالد محمود عبدالباقى خالد ٩٦٫١٤٭ 
محمود رزق الرفاعي ٧٢٫٨٨٭ 
محمود ماهر عبدالرحمن ضميري ٨٤٫٩٨٭ 
مشاري طارق عبداهللا العتيبي ٩٧٫٤٢٭ 
مشعل يوسف إبراهيم ابوعيدة ٩٣٫٣٦٭ 
مصطفى البيلى كيالنى إبراهيم ٨٦٫٥٦٭ 
مصطفى كمال الدين شعيب الشافعى ٩٨٫٧٣٭ 
مصعب محمد جالل خالد ريا ٩٠٫٧٢٭ 
معاذ زناتي ٧٧٫٩٢٭ 
معاذ السعيد طلعت محمد دشه ٩٩٫٠٤٭ 
معاذ مسعد خميس حسن ٩٢٫٧١٭ 
نادر عبداهللا علي العبداهللا ٩٤٫١٣٭ 
ناصر وليد أحمد السويح ٨٦٫٧٢٭ 
هاشم محمد وجيه ابو حالوه ٨٩٫٤٦٭ 
هشام صالح فتحي دسوقى ٨٨٫٠٨٭ 
وسام محمد وليد عنقا ٩٠٫٦٩٭ 
وليد أحمد ظاهر الشمري ٩٩٫٩٭ 
وليد حسن طالب برقاوى ٩٥٫٣٩٭ 
وهيب عالء وهيب عثمان ٩٦٫٤٩٭ 
يحيى مازن عبدالرحمن ٩٤٫٨٥٭ 
يزن هيثم خضره ٩٧٫٦٤٭ 
يوسف أشرف عبدالعظيم اسماعيل اسماعيل ٨٥٫٩٤٭ 
يوسف إبراهيم أحمد إبراهيم ٧٧٫٧٥٭ 
يوسف إبراهيم يوسف إبراهيم محمد ٩٨٫٧٥٭ 
يوسف إبراهيم يونس السيد الشحات ٩٨٫٦٣٭ 
يوسف أحمد كامل اخللف ٨٣٫٨٧٭ 
يوسف أسامة محمد رمضان السبع ٩٩٫٤٭ 
يوسف بن سي علي ٩١٫٥٣٭ 
يوسف حسام الدين فكرى محمد صادق ٩٠٫٠٧٭ 
يوسف حسام محمد شرقاوي ٨٩٫٨٭ 
يوسف حسني علي حتفه ٧٤٫٩٥٭ 
يوسف حمدي حلمي عبدربه حجاز ٩٨٫٢٨٭ 
يوسف زياد يوسف ابو وعر ٩٩٫٨٥٭ 
يوسف سامر خالد الهندى ٩٩٫٥٢٭ 
يوسف ضياءالدين رشدي محمد ٩٩٫٩٤٭ 
يوسف طه السيد سليم ٨٩٫٥٭ 
يوسف علي محمد عبدالرحمن ٨٩٫٦٨٭ 
يوسف قدرى محمد مصرى ٩٧٫٥٤٭ 
يوسف ماجد محمد الشحات ٩٠٫٠٨٭ 
يوسف ماهر جاسر صالح ٩٤٫٢٥٭ 
يوسف مجدى أحمد حاج صالح ٨٣٫٩٭ 
يوسف محمد اسعد قطناني ٩٩٫٦٥٭ 
يوسف محمد الرفاعي ٨٤٫٠٣٭ 
يوسف محمد السيد إبراهيم ٩٠٫٦٨٭ 
يوسف محمد جميل اخلطيب ٩٧٫٦٥٭ 
يوسف محمد عبدالرحمن امام ٨٩٫٩٭ 
يوسف محمد نسيب القادري ٨٥٫٦٣٭ 
يوسف محمد ياسر أحمد ٨٩٫٤٦٭ 
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أحمد صالح محمد العازمي ٧٧٫٩٥٭ 
أحمد عادل مسلم العازمي ٨٣٫٥٦٭ 
أحمد نايف مرزوق العازمي ٨٠٫٨٥٭ 
أيهم حسني حسن احملمد ٩٨٫٩٣٭ 
إبراهيم خليل عبيسي ٩٣٫٢٨٭ 
إبراهيم ماهر عبداللطيف عصر ٩٨٫٤٨٭ 
أحمد خليل السلخدى ٨٩٫٩٨٭ 
أحمد شعبان السيد عبداملنعم ٩٢٫١٩٭ 
أحمد كمال رمضان عبدالواحد ٩١٫٦٣٭ 
أحمد محمد أحمد محمد سليمان ٩٩٫٨٩٭ 
أحمد هاني السيد أحمد محمد ٩٦٫٩٤٭ 
أحمد وائل محمد عوني ربيع ٩٩٫٨٩٭ 
اسماعيل امين اسماعيل ابو اسماعيل ٩٥٫٧٧٭ 
احلارث يوسف سليمان الشعيب ٨٨٫٩٢٭ 
الوليد خالد عبدالهادي العجمي ٨٨٫٩٨٭ 

باسل طه حمد احلاجي احويش ٩٨٫٤٭ 
بدر عبداهللا مرزوق القرينى العازمي ٨٤٫٨٦٭ 
بشار مشاري سعد العنزي ٧٣٫٧٨٭ 
بشير ميلودي ٨٦٫٢٨٭ 
بندر عادل أحمد اجلبلي ٨٥٫٦٢٭ 
تركي محمد مطر العنزي ٨٦٫٦٦٭ 
جابر مبارك جابر الرقيب ٨٥٫٦٩٭ 
جراح فهد مهدي العجمي ٨٦٫٩٥٭ 
جمعان صياح جمعان العتيبي ٩١٫٤١٭ 
حسن رائد حسن الفيلكاوي ٩٣٫٣٨٭ 
حمد محمد عبداهللا الطويل العجمي ٨٩٫٤٣٭ 
حمود عيد حمود املطيري ٨٣٫٦٤٭ 
خالد بجاد خالد عادى ٨٦٫٩٤٭ 
خالد حماد محمد العجمي ٨١٫٢٢٭ 
خالد سعيد خالد العازمي ٨٠٫٥٭ 
خالد شالح نايف العتيبي ٧٦٫٩٢٭ 
خالد عبدالرحمن خالد احلزمي ٩١٫٩٢٭ 
خالد محمد عبداهللا العجمي ٨٢٫٧٤٭ 
راشد محمد راشد الغريب ٨٦٫٩٨٭ 
راشد نواف حبيب املطيري ٨٠٫٨٨٭ 
سعد خالد سعد العجمي ٨٨٫٣٥٭ 
سعد سعود عبيد الرشيدي ٨١٫٢٦٭ 
سعد مسفر سعد املسفر ٧٩٫٨١٭ 
سعود محمد صويان الهاجري ٧٩٫٨٭ 
سيف طالل سعد العازمي ٨١٫٩٩٭ 
سيف محمد ناصر العكشان ٨٤٫٥٭ 
صقر ناصر فهد احلربي ٨٧٫٨٥٭ 
ضاري مجيد موسى املطيري ٨٤٫٩٧٭ 
طالل أحمد خالد احلمدان ٨٩٫٤١٭ 
عبدالرحمن بدر عبدالرحمن حمدان ٨٠٫٢٧٭ 
عبدالرحمن سند مشل املطيري ٧٦٫٨١٭ 
عبدالرحمن فهد مطلق العتيبي ٨٥٫٨٨٭ 
عبدالرحمن نواف نايف احلربي ٩٣٫٠٢٭ 
عبدالرحمن هيثم عبداهللا صباح ٩٩٫٣٢٭ 
عبداهللا نور الدين أبو سالم ٩٦٫٠٥٭ 
عبدالرحمن حمد جاسم احلساوي ٨٥٫٥٨٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عبدالرحمن الكندري ٩٠٫١٢٭ 
عبدالرحمن فيصل غنيم أبو عنيج ٨١٫٨١٭ 
عبداهللا خالد سعد العجمي ٩١٫٦٣٭ 
عبداهللا خالد سعيد العازمي ٨٧٫٦٧٭ 
عبداهللا محمد عبود احلساني ٨٤٫٩٭ 
عبداهللا نايف محمد ابوحمادة ٧٨٫١٦٭ 
عبداملجيد علي مجيد اسماعيل مراد ٩٨٫٣٦٭ 
عبداحملسن صالح عبداهللا الرشيدي ٨٦٫٦٧٭ 
عبدالوهاب شريف علي الكندري ٩٣٫٢٥٭ 
عبيد بدر عبيد العجمي ٨٥٫١٩٭ 
عبيد مناحي عبيد العجمي ٩٠٫٤٨٭ 
عمار محمود سعود ٨٠٫٩٤٭ 
عمر حسان قديح ٨٩٫١٣٭ 
عمر عبداهللا سعود املطيري ٨٣٫٥٣٭ 
عمر عصام الدين سيد أحمد عبدالرحيم ٩٨٫٨١٭ 
عمر محمد ناصر املغير ٩٠٫٩٤٭ 
عمر مصطفى يوسف عبدالرحمن ٩٥٫٤١٭ 
عوض منصور عوض الهاجري ٩١٫٤٧٭ 
عيد عبدالعزيز عيد اخلالدي ٨٢٫٤٣٭ 
غازي فيصل غازي املطيري ٨٠٫٦٦٭ 
فؤاد منذر احلسني ٩٦٫٦٢٭ 
فارس فيصل فارس السبيعي ٩١٫٧٭ 
فهد جواد فالح عباس ٩٠٫٥٦٭ 
فهد فالح محمد العتيبي ٨٨٫٤٭ 
فهد محسن فهد غصن العجمي ٧٨٫٥٢٭ 
فيحان فالح فيحان فالح فارس ٨٣٫٧٣٭ 
فيصل سعد حمود الهاجري ٨٨٫٢٣٭ 
فيصل سلمان الفي املطيري ٨٨٫٤٤٭ 
مبارك عبود ياسني سالمة ٩٣٫٣٭ 
محمد أياد معروف ارشيد ٩٨٫٠٦٭ 
محمد أحمد حسانني محمد حسانني ٩٩٫٢٦٭ 
محمد بالل إبراهيم اخلالدي ٨٣٫٧٩٭ 
محمد صابر سعيد محمد ٩٨٫٢٧٭ 
محمد عبداهللا سالم الدسمه ٨٨٫٩١٭ 
محمد فايز فالح الزعبي ٨٠٫٩٦٭ 
محمد فدغوش ناصر الهاجري ٧٨٫١٭ 
محمد فهد فالح الزعبي ٨٧٫٣٤٭ 
محمد فهد محمد الدلك ٨٧٫٦٨٭ 
محمد فواز عوض الركله ٧٤٫٧٭ 
محمد مشعان كامي ٩٦٫٩٭ 
محمد ناصر محمد الدلك ٨٨٫٦٩٭ 
محمود أمين اسماعيل علي ابواسماعيل ٨٠٫١٤٭ 
محمود محمد طالل طه ٩٠٫٩٤٭ 
مشاري سفر شافي الهاجري ٧٩٫٨٧٭ 
مشاري فيصل أحمد عبداهللا ٧٨٫٨٢٭ 
منصر محسن منصر العجمي ٩٨٫٠٧٭ 
ناصر حسني مقلد ٧٦٫٨٨٭ 
ناصر خليفة عبداهللا الكفيف ٨٥٫٥٭ 
ناصر فارس فهد العجمي ٧٨٫٣٩٭ 
ناصر فهد سويد السويد ٨٩٫٩٦٭ 
ناصر معضد محمد الدوسري ٩٢٫١٧٭ 
ناصر هاني ناصر الصقر ٨٢٫٢٧٭ 
يزن محمد جالل النجار ٩٨٫٣٥٭ 
يوسف أحمد محمد عبدالفتاح شرابي ٨٠٫٥٧٭ 
يوسف سميح أحمد بغدادي ٩٦٫٣١٭ 
يوسف مساعد مبارك البواردي ٨٨٫٧٣٭ 
يوسف ياسر إبراهيم أحمد ٩٢٫٣٨٭ 

النجاة النموذجية الثانوية للبنات 

أمل عبدالناصر عبدالرحمن ٩٩٫٨٧٭ 
آية حمود العبيد ٩٥٫٤٤٭ 
تسنيم أحمد علي إبراهيم موسى حسان ٩٨٫٦٤٭ 
حبيبة وليد عبدالغفار محمد ٩٤٫٣٭ 
حبيبه فؤاد محمد عبداملعطى ٩٤٫٤٨٭ 
حور جاسم محمد املنير ٩٩٫٩١٭ 
حوراء سعد حسن فرج ٨٥٫٣٦٭ 
دعاء عبدالفتاح رمضان املهلهل ٨٤٫٢٦٭ 
رؤى صالح حسن العبيد ٩٦٫٧٥٭ 
روان محمد محمد السيد حسنني ٨٩٫٣٩٭ 
زينب امين حسني العماوي ٩٩٫٧٨٭ 
سارة السيد عبدالرشيد احلديدي ٩٨٫٠٧٭ 
سديل حسن عمادالدين علي محمد ٩٨٫٩٨٭ 
سميرة يوسف أحمد يوسف ٩٩٫١١٭ 
شروق محمد عبداهللا باقر زاده ٩٩٫٦٤٭ 
شهد عبدالرحمن عبيد العجمي ٨٥٫٧٨٭ 
فاتن عدنان الزعبي ٨١٫٧٤٭ 
فايزة محمد حضيري الهمالن ٧٩٫٠٢٭ 
فجر علي صالح النجم ٧٨٫٩٣٭ 
فرح سعدون مرداس شايع ٨٢٫٥٭ 
فرح محمد عبدالعال محمد عبدالعال ٨٣٫٥٭ 
ليلى وائل محمدالهادي حسني ٧٨٫٠١٭ 
مرمي حمد محمد العنزي ٨٩٫٨٢٭ 
مرمي شمس الدين زكريا العيلة ٩٧٫٠٢٭ 

مشاعل فهد حسني الدوسري ٨٢٫١٤٭ 
مالك ناصر مانع العجمي ٩٩٫٢٥٭ 
منة اهللا نصر السيد زكي محمد االمام ٩٩٫٧٥٭ 
نور جمعان محمد العجمي ٩٠٫٤٭ 
نورة خالد سعد العجمي ٩٩٫٧٥٭ 
هيا حمود نهار العصفور الهاجري ٨٢٫٤٨٭ 
وجدان علي صالح املري ٩٦٫٢١٭ 
ياسمني باعلي ٩٥٫١٩٭ 

النخبة النموذجية الثانوية -بنني 

بشار فهاد شارع الديحاني ٨١٫٠٩٭ 
بندر حمود عبداهللا املطيري ٨٢٫٤٭ 
حسني عبدالعزيز حسني املطيري ٨٦٫٢٦٭ 
حمود سعود غالي العنزي ٨٠٫٧٭ 
حمود طالل حمود الديحاني ٨٢٫٧٦٭ 
دهام عايض دهام الرشيدي ٨١٫٥٥٭ 
سعود عبداهللا احلويلى الرخيمى ٨٤٫٨٦٭ 
سعود عبدالعزيز حسني املطيري ٨٥٫١٣٭ 
سعود فيصل فهاد الدويش ٧٧٫٩٦٭ 
ضاري عيد مطر املطيري ٧٧٫٧٥٭ 
عادل عوض دهام الرشيدي ٨٤٫٠٥٭ 
عبدالرحمن انور مبارك ذياب الراجحى ٧٩٫٩٦٭ 
عبدالرحمن خالد عبداحلى مال بخش ٩٥٫٢٦٭ 
عبدالرحمن طالل عيد املطيري ٧٨٫٨٨٭ 
عبدالعزيز بشاره سعد املطيري ٨٤٫٧٤٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا الرشيدي ٧٨٫١٩٭ 
عبداهللا فرج علي املطيري ٦٩٫٢٭ 
عبداهللا مشعل عبداهللا البصيلي ٨٢٫٤٨٭ 
فالح حمد حميد الرشيدي ٧٧٫١٤٭ 
ماجد الفي فيحان املطيري ٧٩٫٩٣٭ 
ماجد ناصر فالح السبيعي ٨٠٫٢٧٭ 
مبارك مشعل مبارك الهبيدة ٨٥٫١١٭ 
محمد سعود ضيف اهللا املطيري ٨٠٫٣٥٭ 
محمد علي نهير املطيري ٩٥٫٦٣٭ 
ناصر عمر ناصر الرشيدي ٧٨٫٤٢٭ 
نايف عبدالرحمن شريد املطيري ٨٧٫٨٭ 
نايف الفي فيحان املطيري ٨٠٫٨٥٭ 
نواف عبدالرحمن شريد املطيري ٨٥٫٠١٭ 
يوسف بتال عبداهللا الرشيدي ٧٨٫٨٧٭ 

النهضه الثانوية للبنات 

آالءالرحمن سالم محمد منشاوى ٩٩٫٤١٭ 
إسراء مرسى مرسى صقر ٩٩٫٧٧٭ 
أسماء امين السيد حرحش ٩٩٫٦٣٭ 
امنية أسامة مسعد دياب ٩٤٫٨٭ 
حنني البشير بن رحومة ٩١٫٥٤٭ 
حنني محمد علي عبدالفتاح ٩٨٫٤٥٭ 
دميا منصور محمد عبدالعزيز ٩٧٫٣٣٭ 
رؤى عبداهللا صادق محمد متولى ٩٥٫٥٣٭ 
ربى أحمد سعد العتيبي ٩٣٫٧٨٭ 
رتاج أحمد صالح علي خريبط ٩٣٫٦٩٭ 
رتاج علي حسني األحمد حسن ٩٧٫٤٣٭ 
ريان خالد عبداهللا الياقوت ٩٧٫٨٦٭ 
رمي محمد املقداد ٩٩٫٣٣٭ 
ريهام إبراهيم غريب عيسى ٩٨٫٩٩٭ 
زمزم محمد أحمد بافقير ٨٧٫٥٭ 
سارة ناصر علي السنني ٩٧٫٣١٭ 
سلمى انسان علي محمد ٩٩٫٨٧٭ 
سلمى سنان محمد ناجي يحي ٩٧٫٢٢٭ 
شريفة خالد ناصر الفريج ٧٩٫٠٩٭ 
شمسه محمد عبداهللا محمود ٩١٫٦٭ 
شيماء فواز صالح الشعبي ٩٠٫٨٤٭ 
عائشة عبدالفتاح عبدالتواب عبدالفتاح ٩٩٫١٨٭ 
عائشة عبداهللا أحمد الشمالي ٩٢٫٧٢٭ 
علويه فؤاد منصر بن همام ٩٤٫٢١٭ 
فاطمة فهد عبدالرحمن احلمادي ٩٤٫٥٤٭ 
الرا خالد عمر صالح باملاح ٩٣٫٨٦٭ 
منار محمد عبدالهادي الصالح ٩٦٫٣٥٭ 
منيرة عبدالعزيز صالح البطي ٩٥٫١٣٭ 
مها خليل قاسم خليل ٩٨٫٦٣٭ 
نورا علي مطلق الضويحي ٨٨٫٠٢٭ 
يارا أحمد عبداهللا أحمدعبدربه ٩٩٫٩٤٭ 
ياسمني رافت صابر أحمد ٩٨٫٩٥٭ 

النوار بنت مالك الثانوية للبنات 

أبرار نواف سعود العنزي ٩٦٫١٣٭ 
أريام حامد رشيد الفضلي ٨٩٫٥٧٭ 
أريام سعد حمد احلريجي ٨١٫٨٢٭ 
أريام سعد عائد الشمري ٩٤٫٧٨٭ 
أريام نواف شطيط احلربي ٩٥٫٩٣٭ 
أضوى مبارك ماطر العازمي ٩٦٫٤٤٭ 
أوضاح فواز فهد العنزي ٩٤٫٥١٭ 
اريام أحمد محمد املطيري ٩٨٫٦٢٭ 
اريام عيد موسي اجلميلي ٨٣٫٤٨٭ 
إسراء زيد مطشر الشمري ٩٥٫٦٦٭ 
أسماء محمد عبداللطيف يحى ٩٩٫٩٭ 
اصايل محمد حامد الضفيري ٨٥٫٨٢٭ 
أفنان اشرف عبدالنعيم أحمد ٨٩٫٩٦٭ 
الزهراء ماهر أحمد السيد الهالوى ٩٧٫٧٦٭ 
الصافي سعود فالح السليماني ٨٣٫٠٥٭ 
العنود عبداحلميد ممدوح العنزي ٧٦٫٥٤٭ 
العنود عودة دويس السعيدي ٨٩٫٩٭ 
الغالية مشاري حمد الشمري ٨٣٫٢٦٭ 
املها مناح محسن السبيعي ٧٥٫٨٩٭ 
النايفه عذبي ماطر السعيدي ٧١٫٥٥٭ 
اماسى مطلق فالح احلربي ٩٦٫٦٦٭ 
أميرة إبراهيم محمد الزلباني ٩٩٫٨٤٭ 
انوار حامد فالح العنزي ٨٩٫٠٦٭ 
اوسام طالل سنيد املاجدي ٨٩٫٧٤٭ 
إميان زمل عتوان الشمري ٩٦٫٣٭ 
بدور رومي ذياب املطيري ٩٩٫٥٤٭ 
جوري مضحي مفرح العجمي ٨٥٫٣٧٭ 
جومانه مجدى سعيد فرحات طحان ٩٧٫٥٣٭ 
حسناء طالل مناحي العازمي ٩٦٫١٤٭ 
حصة خالد عبداهللا العجمي ٨٧٫١٨٭ 
حصة عيد فالح الهاجري ٩٢٫٦٦٭ 
خلود فهد سالم العجمي ٨٢٫٢٭ 
دارين خالد هليل الظفيري ٧٦٫٨٣٭ 
دانة راشد مقطوف حزام ٨٩٫٥١٭ 
دميا حميدي عبداهللا العتيبي ٩٤٫٦٣٭ 
دميه عبداهللا عشوي املطيري ٩٨٫٤٧٭ 
رئام عادل عوض العنزي ٨٤٫٢١٭ 
رؤى محمد عزت عبداحلميد عبدربه ٩٩٫٦٦٭ 
رتاج عواد خليف العنزي ٧٩٫٠٨٭ 
رفعة منصور فالح العجمي ٧٩٫٥٢٭ 
رنا فتوح محمود ربيع محمد سليمان ٩٩٫٨٭ 
روان سامي سالمة سالمة ٩٥٫١٥٭ 
روان عيسى معنى الرشيدي ٩٤٫٧١٭ 
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روان فهد بنيان العجمي ٨٩٫٩٧٭ 
رود مرشد فهد الشمري ٩٣٫٧٦٭ 
ريان محمد راشد الذايدى ٩٨٫٢٩٭ 
رمي عبدالعزيز شعف السعيدي ٨٦٫٦٥٭ 
رمي عبالن فليح احلربي ٨٦٫٧٢٭ 
رمي محمد عبيد الظفيري ٨٧٫٥٨٭ 
ريهام عمران ملفي الصليلي ٩٢٫٢٧٭ 
سارة جاسم محمد الشمري ٩٣٫٦٩٭ 
سارة عادل عوض احلربي ٩٣٫٩٥٭ 
سارة عبدالعزيز عامر الشمري ٩٠٫٨٣٭ 
سارة مانع نايف مانع ٨٧٫٢٩٭ 
سارة ممدوح فالح العنزي ٩٦٫١٩٭ 
سدمي محمد هزاع املطيري ٩٧٫٤٭ 
سراب بركات مناور الرشيدي ٧٨٫١١٭ 
سعاد عبداهللا شطي العنزي ٩٠٫٤٨٭ 
سلطانه خلف غتار املطيري ٨٦٫٥٧٭ 
سلمى محمد عبداملنعم األلفي ٩٩٫٨٨٭ 
سلمى هاني أحمد محمد ٩٩٫٦٦٭ 
سلوى تركي منصور العتيبي ٧٨٫٣٥٭ 
سهيلة رمضان عبدالعال رزق ٩٩٫٦٤٭ 
شهد راشد مرعى الشمري ٧٥٫٩٣٭ 
شهد عبداهللا مجبل احمليني العنزي ٨٧٫٦٣٭ 
شوق خالد عوض الرشيدي ٩٤٫٨٥٭ 
شيخة سالم مبارك الشمري ٩٧٫١٥٭ 
شيخة ناصر عبداهللا احلربي ٩٠٫٤٦٭ 
ضي حمدان محمد املاجدي ٩٠٫٧٣٭ 
عائشة فهد خلف العنزي ٩٩٫٠٦٭ 
عائشة محمد طالل حربي صباح ٩٧٫٥٩٭ 
عالية بدر رجا احلربي ٩٣٫٧٧٭ 
عالية حمود عوين الشمري ٩٥٫٤٧٭ 
عذبه سعود عائد الشمري ٩٩٫٠٥٭ 
عصمت طالل فالح سعيد ٧٨٫٣٥٭ 
غزالن فهد عبدالهادي املطيري ٩٢٫٩١٭ 
غال حامد سطم الشمري ٩٣٫٠٢٭ 
غال سعد غامن السعيدي ٨٨٫٣٥٭ 
غال غنام عيد غنام ٩٢٫٦٣٭ 
فاطمة باتل راضي الظفيري ٩٩٫٠٩٭ 
فاطمة عبداهللا جنم العنزي ٩٧٫٦٣٭ 
فاطمة فرج صالح اجلدعان ٨٦٫٧٨٭ 
فاطمة محمد عجاج العنزي ٧٧٫٤٭ 
فاطمة مضحي هادي الفضلي ٩٢٫٦٤٭ 
فجر نواف مفلح مجول ٩٣٫٢٩٭ 

فدوى محمود جمعة محمد غازي عيد ٩٩٫٥٩٭ 
فوزية عبداهللا سالم الصليلي ٧١٫٧٩٭ 
لطيفة عبداهللا عشوي الظفيري ٧٤٫٢٨٭ 
لولوة رومي فهد الظفيري ٩٨٫٦٢٭ 
لولوة فاضل قناص السعيدي ٨٩٫٣٨٭ 
مراحب مطلق عساف الظفيري ٨٩٫٦٭ 
مروه عمر محمد اإلبراهيم ٩٤٫٩٤٭ 
مرمي طارق رفيس الهاجري ٩٢٫٥٣٭ 
مرمي طلب مبارك العنزي ٩١٫٦٣٭ 
مرمي عادل اجبير العاردي ٨٧٫٤٭ 
مرمي عاطف عبداحلميد سويد ٩٨٫٩١٭ 
مرمي عبداهللا خلف السليماني ٩٣٫٢٭ 
مرمي عبالن فليح احلربي ٩٦٫٠٨٭ 
مرمي علي ثامر املطيري ٨٨٫٥٣٭ 
مرمي فهد عبداهللا العجمي ٩٧٫٧٣٭ 
معالي فواز عشوي الضفيري ٨٤٫٤٨٭ 
منار حمد محمد احلسيني ٩٦٫٣٢٭ 
منة اهللا عمرو فؤاد شحاته محمد ٩٩٫١٦٭ 
منه هشام رجب عالم ٩٩٫٧٩٭ 
منى خالد مداهللا البذالي ٧٧٫٨٤٭ 
منيرة حمود عبداهللا الشمري ٩٧٫٤٧٭ 
منيرة ضيدان مطلق املطيري ٩١٫٧٩٭ 
منيرة يوسف خالد الشمري ٩٤٫٧٧٭ 
مها حمدان عطا اهللا خلف ٨٥٫٣٤٭ 
موضي يوسف احلميدي املطيري ٩٥٫٦٦٭ 
ميسون تركي بادي الشمري ٩٧٫٦٨٭ 
نادين نبيل عطاهللا عبداملالك ٩٧٫٨٢٭ 
نادية مساعد ماطر العازمي ٨٤٫٩٧٭ 
ندى محمد طلق املاجدي ٩٣٫٢٤٭ 
نور عادل عقلة العنزي ٩٠٫٧٨٭ 
نور فهد محسن عايد ٩٦٫٤٥٭ 
نورا الفي شريدة الراجحى ٩٩٫١٩٭ 
نورة بدر هيف احلجرف ٩٣٫٩٢٭ 
نورة حمد مطلق العازمي ٩٠٫٧٧٭ 
نورة صالح سليم الصانع ٧٦٫٥١٭ 
نورة عبدالعزيز سلطان مناحي ٧٩٫٩١٭ 
نورة غصاب فهد العجمي ٩٤٫١٣٭ 
نورة فريح كنيفد مبارك ٩٤٫٠٦٭ 
هاجر رجا فالح املطيري ٩٢٫٨٢٭ 
هاجر عاطف شوقي حامد عبدالوهاب ٩٩٫٢٤٭ 
هاجر عبداهللا علي املاجدي ٩٥٫٤٥٭ 
هاجر علي عليان املطيري ٩٣٫٨٧٭ 

هاجر علي مناحي العازمي ٩١٫٠٦٭ 
هاجر منصور مطلق املطيري ٩٠٫٣٢٭ 
هدى مناحي عايض امليموني ٩٥٫٩٧٭ 
هال فيصل حمود الشمري ٩١٫٢٩٭ 
هنوف فيصل غالب الرحيلى ٧٧٫٠٩٭ 
هيا طالل سعيد العازمي ٩٤٫٨٤٭ 
وسمية بدر خالد السبيعي ٩٤٫٨٨٭ 
وصال فاضل مطني السليماني ٩٦٫٥٤٭ 
وضحة خزمي مزعل الشمري ٩٥٫٤١٭ 
وله محسن مبارك العنزي ٨٨٫٤٦٭ 
وهج صالح محمد املري ٧٤٫٣٦٭ 
يسرا رضى عبداخلالق الرفاعي السباخي ٩٧٫٤٩٭ 

الهدي االهلية الثانوية للبنات - املشتركة 

أبرار علي خلف الدللو ٧٦٫٠٣٭ 
أسماء علي حيال صالح ٨٠٫٠٣٭ 
أسماء محمد عبود العكله ٩٧٫٦٭ 
أسيل مالك الفريح ٨٠٫١٥٭ 
آالء مطر فالح الشمري ٨٥٫٩٦٭ 
أنوار هزاع جلود الواجع ٩٠٫١٣٭ 
آيات عبدالوهاب حسن علي ٩٩٫٤٧٭ 
آيه عبدالوهاب اخللف ٨٤٫٦٭ 
آيه عليوي عواد وكاع ٨٢٫٥٦٭ 
ابتهال محمد املنفى ٨٣٫٤٤٭ 
أبرار خالد محمد اخللف ٨٩٫١٤٭ 
اماني عبداهللا عليوي اخلليفة ٧٢٫٤٤٭ 
اماني محمد الرمضان ٨١٫٤٦٭ 
اوراد جابر موسى جابر ٧٩٫٧٢٭ 
اية حمد املهوس ٨٨٫٠٨٭ 
إميان محمد حسني علي ٩٧٫٠٣٭ 
إميان نواف رجاء العدواني ٨٣٫١٥٭ 
بتول جابر ناهي ٧٧٫٤٨٭ 
بتول صالح إبراهيم احملمد ٩٣٫٢١٭ 
بتول محمد عبداهللا غامن ٨٧٫٨٩٭ 
بدور عبدجدي املاللي ٧٩٫٠١٭ 
بشاير أحمد احلسني ٨٠٫٠٧٭ 
جمانة محمد معبدمحمد معبد٩١٫٤٧٭ 
جيهان خالد فرج اإلبراهيم ٩٨٫٩٩٭ 
حنني اسماعيل عبداللطيف جاسم ٩٧٫٢٭ 
خالديه محمد اخلاطر ٩٤٫٣٭ 
خديجة جمال عبدالعظيم عبداللطيف ٨٩٫٢٢٭ 
خلود حميد إبراهيم احلسني ٨٩٫٤٩٭ 

خلود وليد العلي ٨٧٫٧١٭ 
دانة حميد ملحم العنزي ٨٣٫٦٤٭ 
دانة محمد جميل محمود ٩٢٫٩٣٭ 
دالل ماجد ظاهر عبيد ٩١٫٣٭ 
رتاج سعود حمد منشد غنيم ٨٤٫٣٢٭ 
رجاء عيسى محمد العبد٨٤٫٥٭ 
رزان محمد أحمد الواجع ٨٨٫٩٧٭ 
رغد عناد العلي ٧٧٫١٦٭ 
رغد مشعان احلمد ٧٨٫٧٦٭ 
روان حمد احلسني ٩٧٫٣٭ 
روان حمود شهاب حسون ٩٧٫٢٩٭ 
روان محمد أحمد الواجع ٩٦٫٧٣٭ 
رمي جواد كاظم فرحان ٩١٫٨٣٭ 
رمياس فالح سلمان العاقول ٨٣٫٢٢٭ 
زاهية عارف عبداللطيف عواد ٨٩٫٦٤٭ 
زمزم عبدالعزيز عيد علي ٨٣٫٢٤٭ 
زهرا حميد دريائي بوشهري ٨٣٫٥٥٭ 
زهراء فالح حسن صحن ٩٨٫٩٥٭ 
زينب سعود عودة تركي ٩٨٫٣٧٭ 
زينب عبداهللا جميل بدر ٧٩٫٨٢٭ 
زينب عماد اعقيل ٩٤٫٩٭ 
سارة فالح محمد ناصر ٨٥٫٦٥٭ 
سلسبيل خالد صالح العتيبي ٩٧٫٢٥٭ 
سلمي محمد السيد محمد أحمد ٩٩٫٢٨٭ 
سلوى لفتة جبار صالل ٨٩٫٤١٭ 
سندس عجيل فرحان دحام خليف ٩٧٫٣٦٭ 
شام عبدالباسط الدندل ٨٣٫٧٣٭ 
شهد حسني علي اجلربوع ٧٤٫٢٢٭ 
شهد خشمان محي البري ٩١٫٠٢٭ 
شهد ظهر زغير الشمري ٨١٫٤٦٭ 
شهد عايش الهويان ٧٦٫٢٭ 
شهد هادي سويد عجيل حبيب ٨٨٫٣٦٭ 
صفاء أحمد عبداهللا اخللف ٧٧٫٥٩٭ 
طيبة عبدالستار فرحان ساير ٩٣٫٧٩٭ 
طيف ثامر صباح الغنام ٧٦٫٨٦٭ 
عالية محمد ظاهر جبر ٨٩٫٦٢٭ 
عواطف فرحان اكنيدح السليمان ٨٦٫٠٥٭ 
غادة محمد فاروق سيد أحمد ٩٩٫٦٢٭ 
غزالن محمد مصطفى العنزي ٩٦٫٣٦٭ 
فاطمة أحمد الفياض ٨٠٫٢٩٭ 
فاطمة حمد سليمان ٩٠٫٢٣٭ 
فاطمة خميس عزيز اخلالدي ٧٦٫٩٩٭ 

فاطمة قاطع عجيل علي ٩١٫٤٦٭ 
فرح بدر خيري جليل راشد ٨١٫٤٢٭ 
فوزية خلف املتوني ٨٦٫١١٭ 
كارمينا ممدوح لوكاس مغاريوس ٩٠٫٨٤٭ 
كوثر صباح عبيد هادي غامن ٩٤٫٩٩٭ 
مرمي حامد حوران احملمد ٩٦٫٠٢٭ 
مرمي حمود عويص ٩٥٫١٦٭ 
مرمي سلطان عبداللطيف مشاي ٧٨٫٥٢٭ 
مرمي صالح علي حمود التركي ٨٢٫١٦٭ 
مشاعل فيصل غازي الفارس ٨٣٫٠٨٭ 
مالك حامت حسني علي ٩٢٫٦٨٭ 
مالك عايد الفي محمد عجيل ٩٧٫٧٥٭ 
منار حسن سويد عايد ٨٤٫١٦٭ 
منار مطيع كزار ساير ٩٧٫٣٭ 
ميرنا عبده عبدربه السكرى ٨٢٫٣٧٭ 
نور أحمد شهاب حسون ذياب حسون ٩٥٫١٢٭ 
نورهان عبدالعزيز احملمد العويص ٨٥٫٤٩٭ 
هاجر أحمد ريكان خلف ٧٨٫٩٨٭ 
هاجر عادل عبدالقاسم ٧٨٫٦٩٭ 
هاجر علي فرج العيد الرياش ٨٢٫٦٦٭ 
هاجر عوض خلف جاسم ٨٣٫٠٨٭ 
هاجر يعقوب علو ٨٢٫٤٧٭ 
هبة اهللا خليفة الدرام ٨٢٫٣٥٭ 
هنوف فؤاد خليف الدخيل ٩٥٫٥٭ 
وئام محمد السالمة ٩٦٫٤٨٭ 
ورود ناصر جابر نزال ٨٨٫٢٭ 
يارا رياض عبداهللا ٩٣٫٢٣٭ 

الواحة الثانوية للبنني 

أحمد حسام صالح أحمد احلمادي ٩٩٫٥٧٭ 
أحمد خالد كاظم ماجد ٨٧٫٩٦٭ 
أحمد فالح حجي العنزي ٨٦٫٥٥٭ 
أحمد محمد جمال جسرها ٨٧٫٣٧٭ 
أحمد راضي عز العرب أحمد ٩٩٫٠٩٭ 
أحمد عالء احلسني يعقوب ٩٩٫٨١٭ 
أحمد محمود عبداحلكيم عبدالنبي ٩٧٫٢٦٭ 
أسامة صالح فالح الظفيري ٩٣٫٥٧٭ 
الفهد فرج عبداهللا اخليراهللا ٨٨٫٦٩٭ 
امير إبراهيم محمد الزلباني ٩٩٫٩٤٭ 
بيجاد حسام الدين عبداملطلب ٩٩٫٥٤٭ 
تركي علي نومان الظفيري ٩٧٫١٭ 
تركي مبارك دينار جاروب ٩٢٫١٨٭ 

ثامر خالد حابس الظفيري ٧٦٫١١٭ 
جابر أحمد جابر مرشد ٨٨٫٩٢٭ 
جزاع جازع جزاع الظفيري ٩٠٫٦٩٭ 
حازم أحمد عبدالرزاق شبل ٩٨٫٠٧٭ 
حازم عماد حسن سليمان ٩٩٫٨٩٭ 
حسني فرحان ساير علي ٨٩٫٦٤٭ 
حمد هويدي نداء الرشيدي ٩١٫٨٧٭ 
حمود حمد حمود الرشيدي ٨٨٫٢٩٭ 
خالد إبراهيم علي إبراهيم علي ٩٩٫٨٢٭ 
خالد مخلد دينار جاروب ٨٩٫٩٣٭ 
خالد وليد أحمد الصاوى الصاوي عبداهللا ٩٩٫٨٤٭ 
راكان تركي فهد العجمي ٨٩٫٤١٭ 
زيد عيد زيد املطيري ٩٥٫٠١٭ 
سعد مخلف بنيه العرف ٨٧٫٥٦٭ 
سعود سليمان جابر ضويحي الشمري ٩٢٫٢٣٭ 
سعود عبداخلالق سعود سيف ٨٥٫٥٧٭ 
سلطان محمد دوحان العوشز ٨٦٫٩٦٭ 
سلمان محمد دهيرب الشمري ٨٨٫٦٦٭ 
سلمان مشعل صالح العجمي ٩٦٫٧٤٭ 
سيف حمدي عاشور محمد ٩٩٫٤٢٭ 
سيف مطشر شبرم خالد ٩٣٫٨٣٭ 
ضاري محمد حميد الشمري ٨٧٫١٣٭ 
عاصم محمد عبداخلالق عوض ٩٩٫٧١٭ 
عبدالرحمن وليد عادل ساملان ٩٨٫٨٦٭ 
عبداهللا سعود حبيب العنزي ٩٩٫٨٢٭ 
عبدالوهاب عبداهللا سالم العنتري ٧٧٫١٨٭ 
عبدالرحمن أحمد سيد محمد هديب ٩٧٫١٧٭ 
عبدالرحمن عادل شليوى العنزي ٨٦٫٥٢٭ 
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالقادر حسن مرعى ٨٨٫١٩٭ 
عبدالرحمن علي محمد هيكل ٩٧٫٢٤٭ 
عبدالرحمن فهد سعد الظفيري ٨٤٫٨٣٭ 
عبدالرحمن محمد حمدينو السيد محمد ٩٨٫٩٦٭ 
عبدالرحمن محمد محمود عيسوى ٩٩٫٤٥٭ 
عبدالرحمن نواف سهيل الشمري ٨٩٫٨٭ 
عبدالعزيز حامت عبدالفتاح حسن ٩٨٫٧٩٭ 
عبدالعزيز ماجد حسن األزمع ٩٠٫٠٦٭ 
عبدالكرمي جاسم عبدالكرمي االمير ٩٣٫٨٤٭ 
عبداهللا أحمد سليمان املانع ٨٧٫٣٦٭ 
عبداهللا الدسوقى محمد النقيب ٩٩٫٩١٭ 
عبداهللا انور عطية رجب ٩٩٫٩٢٭ 
عبداهللا حمادة بكر عبدالسميع ٩٩٫٥٣٭ 
عبداهللا صطام هيكل الظفيري ٨١٫٢٣٭ 
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عبداهللا عبدون أحمد املنهالى ٩٧٫٣٥٭ 
عبداهللا فرج عسل العجمي ٩٣٫٦٢٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا مصلحي ٩٨٫٩٭ 
عبداهللا محمد محمود أحمد ٩٨٫١٥٭ 
عبداهللا ناصر فهد القحص ٨٤٫٥٥٭ 
عبدالوهاب محمد عيد الهرشاني ٧٣٫٦٤٭ 
عطااهللا راشد عطااهللا جريو ٩٨٫٩٣٭ 
علي إبراهيم محمد شبل عبداللطيف ٩٧٫٩٣٭ 
علي جابر علي العنزي ٩٢٫٨١٭ 
علي صالح حبيب غافل ٩٨٫٣٭ 
علي عبداهللا خميس ملوح ٨٣٫٢٢٭ 
علي عبدالرحمن محمد الهاجري ٨٤٫٩٭ 
علي غالي علي املطيري ٨١٫٧٥٭ 
عمار محمد كامل عبداجلليل خليل ٩٩٫٤٦٭ 
عمار مهدي حسني اخلواجه ٩٩٫٥٦٭ 
عمر أحمد صقر عبداملعطي صقر ٩٩٫٩٢٭ 
عمر أحمد محمود قابيل ٩٩٫٢١٭ 
عمر عادل الهيلم الشمري ٩٨٫١٧٭ 
عمر محمد أحمد محمد محمود ٩٧٫٧٤٭ 
عمر محمد السيد عبداخلالق اجلزار ٨٩٫٢٧٭ 
عمرو أحمد محمودعبدالعال السيد ٩٩٫٩٩٭ 
عمرو خالد محمد سعيد ٩٩٫٩٨٭ 
عمرو محمود السيد علي ١٠٠٭ 
عيسى مفوز سعد العنزي ٩٤٫١٭ 
غنام عيد زيد املطيري ٧١٫٢٧٭ 
فالح محمد مسفر العجمي ٨٨٫١٨٭ 
فخرى السيد فخرى قطب ٩٩٫٨٩٭ 
فهد سعد رميض الظفيري ٩٦٫٨٤٭ 
فهد محمد فهيد العجمي ٨٨٫٦١٭ 
فيصل خالد عواد الشمري ٧٥٫٦٦٭ 
فيصل عبداهللا جبان الصليلي ٨٥٫١٦٭ 
فيصل نايف شعالن الشعالن ٩١٫٦٢٭ 
مؤمن محمد عاطف عطية محمد ٩٩٫٦٧٭ 
مازن أحمد رفعت حمزة إبراهيم ٩٩٫٨٭ 
محمد إبراهيم عبده إبراهيم عبدالعاطى ١٠٠٭ 
محمد اسماعيل رضا احملالوى ٩٩٫٥٩٭ 
محمد السيد فخرى قطب ٩٩٫٨٩٭ 
محمد خالد عاشق العنزي ٧٨٫٦٭ 
محمد سالم هاجد العازمي ٨٣٫٥٦٭ 
محمد سعد بدر املطيري ٩٥٫٤١٭ 
محمد شامخ غازي احلتامله ٨٤٫٩٩٭ 
محمد شعبان محمدفهمي عبدالعزيزعثمان ٩٦٫٠٥٭ 
محمد عبدالعزيز سمير عبدالعزيز ٩٩٫٦١٭ 
محمد عبدالعزيز محمد عبداللطيف ٩٩٫١١٭ 
محمد عبدالناصر السيد عليوه السيد ٩٩٫٨٣٭ 
محمد عتيق مناور العنزي ٧٨٫٥١٭ 
محمد فتحي أحمد حسني ٩٩٫٥١٭ 
محمد مبارك دغيشم الشمري ٨١٫٧٥٭ 
محمد ممدوح مطلق العنزي ٨٤٫٧٣٭ 
محمد وليد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ٩٩٫٦٧٭ 
محمد يحيى إبراهيم محمد بعاج ٩٥٫٤٣٭ 
محمود صالح الدين محمود عبداحلميد ٩٩٫٩٨٭ 
محمود عبدالكرمي األحمد احملمد ٩٨٫٢١٭ 
مصطفى أحمد محمد السيد بدوى ٩٩٫١٣٭ 
مصطفى حسام الدين مصطفى عبدالعزيز ٩٩٫٤٩٭ 
معاذ عزيز رخيص الظفيري ٩٩٫٨٤٭ 
مفيز احلميدي مفيز الهرشاني ٩٥٫٢٭ 
مهند أشرف وهبة عبده الدعدع ٩٤٫٣٥٭ 
مهند السيد عبدالباري السعيد ٩٩٫٩٤٭ 
ناصر سمير عبدالسالم حسني ٩٠٫٤٨٭ 
ناصر علي حسن احلربي ٧٧٫٩٢٭ 
ناصر مبارك مقيت العجمي ٩٠٫٢٩٭ 
ناصر محمد حمد العجمي ٨٠٫٤٣٭ 
وليد منصور حمود محمد ٨٥٫٧٤٭ 
يعقوب يوسف بدر محمد ٨٥٫٨٥٭ 
يعقوب يوسف فريج العنزي ٩٤٫٩٤٭ 
يوسف بشير أحمد الشافعي ٩٨٫٣٤٭ 
يوسف جهاد عبداحلنان عبدالعزيز ٩٩٫٩٨٭ 
يوسف سامح أحمد مصطفى ٨٦٫٥٧٭ 
يوسف فالح طليحان الشمري ٨٧٫١٣٭ 
يوسف محمد برجس العجمي ٩٩٫١٥٭ 
يوسف محمد عجاج العنزي ٨٠٫٥٨٭ 
يوسف منصور بنيه العرف ٩٣٫٨٣٭ 
يوسف مهناء حمد الشمري ٩٣٫٤٧٭ 
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أحمد خالد أحمد محمد سمير الغريانى ٩٣٫٦٥٭ 
أحمد علي أحمدى ٩٤٫٤٤٭ 
أحمد هاني أحمد كمال الدين محمود يوسف ٩٧٫١٦٭ 
أسامة عامر أحمد املهيد ٩٢٫٤١٭ 
أسامة محمد الرشيدات ٩٩٫٩٭ 
إبراهيم اسماعيل الرفاعي ٧٦٫٧٦٭ 
إبراهيم ماجد إبراهيم ديب اسبيته ٩٧٫٧٭ 
إبراهيم محمد سرور ٩٢٫٧٣٭ 
إبراهيم ناصر عوض عوض ٩١٫٠٨٭ 
أحمد إبراهيم محمد عبدالنبي محمد ٨٤٫٧٣٭ 
أحمد جهاد أحمد العبد٨٩٫٢٢٭ 
أحمد حسن أحمد حليوه ٩٨٫٠٧٭ 
أحمد عبداجلبار أحمد اشقير ٩٠٫٢٦٭ 
أحمد عبدالقادر االعرج ٧٩٫٦٣٭ 
أحمد عصام منصور محمد منصور ٩٨٫٢٢٭ 
أحمد فريد محمد غريب ٩٤٫٢٭ 
أحمد ماهر امني مسامح ٨٩٫٥٤٭ 
أحمد محمد عبدالغني علي املغازي ٩٣٫٧٦٭ 
أحمد محمد علي صالحات ٩١٫٢٢٭ 
أحمد منذر احلريري ٩٠٫٧٭ 
أحمد نبيل أحمد محمود ٩٦٫٠٥٭ 
أحمد هاني كدالم ٨٣٫٤٣٭ 
أحمد هاني محمد كامل ابوغنيم ٩٨٫٦٢٭ 
اسامة خليل غازي ابوعفيفه ٩٩٫٩٭ 
اسالم علي جاد عبده ٩٨٫٥٩٭ 
اسماعيل محمد إبراهيم دوله ٧٦٫٢٢٭ 
امجد عدنان حمدان ٧٧٫١٧٭ 
امير سفيان نصرى محمد ٧٥٫٤٣٭ 
بدر أحمد محمد سيد أحمد ٨٢٫١٩٭ 
بشار ابوبكر خالد عبداهللا ٨٥٫٠٨٭ 
بشار حسني زهوى ٧٧٫٣٣٭ 
بشير أحمد شرفا ٨٠٫٤٢٭ 
بالل سمير أحمد جازي ٩٤٫٢٣٭ 
بهاء الدين امين عبداملنعم شجراوى ٩٩٫٦٥٭ 
بهاء الدين محمد العباس ٧٦٫٢٧٭ 
جواد وليد سرور ٨٣٫٤٦٭ 
حسام عالء محمد متولى عبدالرحمن ٦٧٫٠٧٭ 
حسام هشام بسطويســي عبدالعزيز الفرماوي ٭ 

٨٩٫٤٩
حسن اسماعيل عبداحلسني ٩٦٫٣٤٭ 
حسني أحمد صولي ٧٤٫٨٣٭ 
حسني تيسير شحيمي ٨٩٫١٭ 
حسني ثامر محمد شامى ٨٧٫٥٧٭ 

حسني عبداحلميد شعير ثامر منشد ٩٨٫٦١٭ 
حسني عالءالدين الكيالني ٩٤٫٤٧٭ 
حسني علي درويش ٨٧٫٢٩٭ 
حمد خالد خضر خضير ٨٤٫٩٤٭ 
حمزة طارق أحمد راغب ٩٢٫٤٥٭ 
خالد عامر الزين ٩٣٫٤٣٭ 
خالد علي محمد باقر ٨١٫٣٢٭ 
خالد مازن طباني ٩٨٫٧٭ 
خالد محمد خالد أحمد العفني ٩٢٫٣٦٭ 
رائد امين سعد صادق متى ٧٤٫٩٥٭ 
رامز بسام البواب ٧٣٫٢٦٭ 
رامز يعقوب حبيب زغطوط ٩٦٫٨٥٭ 
رامى وليد سعد متى ٨٢٫٣٢٭ 
رجا محمد عبداللطيف بدارنه ٩٨٫٦٨٭ 
رشيد محمود رحيل ٩٠٫١٭ 
زكريا حسان محفوض ٩٨٫٨٣٭ 
زيد عماد ضيف اهللا شطناوي ٩٥٫٨٤٭ 
ساهر محمد زيدان زيدان ٨٣٫٢١٭ 
سعد عماد صالح اسمر ٩٧٫٦١٭ 
سليم طالل التوت ٩٠٫٣٭ 
سليمان عمار الرفاعي ٩٤٫٤٩٭ 
سليمان مخلوف مخلوف ٨٠٫٣٥٭ 
شادي محمود محيميد البني ٩٩٫٥٢٭ 
شريف اشرف السعيد السعيد محمود الديب ٩٩٫٣٦٭ 
شهاب أحمد محمد ٨٤٫٥٩٭ 
صالح صالح عبدالرزاق مالول ٩٣٫٩٧٭ 
طارق زكريا محمود سليم ٨٤٫٣٦٭ 
طارق علي صالح دعسه ٨٨٫٢٥٭ 
طارق علي عدي ٩٨٫٦٤٭ 
عادل محمد عادل علي شلبى ٧٢٫٩٧٭ 
عاصم جمال سالمة محمد ٧١٫٩٤٭ 
عباده منذر قاسم عبدالرحمن ٨٦٫٨١٭ 
عباس حسني أحمدي ٩٣٫٧٣٭ 
عبدالرحمن جمال يوسف علي محمد عطية ٩٤٫٢٨٭ 
عبدالرحمن سمير حسن اسماعيل ٩٩٫١١٭ 
عبدالرحمن سهيل صبري العزه ٨٤٫٥٧٭ 
عبدالرحمن طه الطه ٧٥٫٧٤٭ 
عبدالرحمن كمال كامل محمد عبدالرحيم ٩٩٫٦٣٭ 
عبدالرحمن مازن عزام فيضى ٨٠٫٦٤٭ 
عبدالرحمن محمد نزيه شحادة ٧٩٫٩١٭ 
عبدالرحمن نضال علي فرج ٧٦٫١٦٭ 
عبدالعزيز محمد علي ٩٨٫٩٦٭ 
عبدالكرمي أسامة برغل ٨٦٫٥٢٭ 
عبداللطيف حمد احلمد ٧٦٫٤٣٭ 
عبداهللا ضرار عبدالظاهر ٩٥٫٦٥٭ 
عبداهللا عبدالناصر ناجي ٨٠٫٥٨٭ 
عبداهللا محمد صبرى جبان ٧٠٫٩٧٭ 
عبداهللا محمود شحته محمود درويش ابوسريه ٭ 

٩٦٫١١
عبداحلكيم محمد جابر عبدالعزيز ٩٩٫٥٢٭ 
عبداحلميد عبداحملسن الرفاعي ٧٤٫٦٤٭ 
عبدالرحمن أشرف يوسف أبو دياك ٩٢٫٣٥٭ 
عبدالرحمن أحمد عبداهللا زحالن ٨١٫٣٤٭ 
عبدالرحمن جواد إبراهيم عارضه ٨١٫٧٢٭ 
عبدالرحمن زيد أحمد العيدة ٩٨٫٣٦٭ 
عبدالرحمــن وائــل الســيد املنــدوه عبدالعظيم ٭ 

إبراهيم ٩٧٫٨٢
عبدالعزيز علي اجلعيله ٧٨٫٧٤٭ 
عبدالعزيز فهد دخيل العنزي ٩٢٫٤٣٭ 
عبدالعزيز ناصر محمد خلف ٨٠٫٧٧٭ 
عبدالقادر محمد طلب ٨٨٫٨٦٭ 
عبدالكرمي محمد عبدالكرمي تامر ٩٢٫٠٥٭ 
عبداهللا أحمد حليم محمد الطناحي ٩٧٫٩٣٭ 
عبداهللا زياد حسني شحادة ٩٢٫٩٦٭ 
عبداهللا محمد السيد محمد محمد ٩٥٫٤٧٭ 
عبداهللا وفاء درويش ٩١٫٥١٭ 
عبداهللا يوسف القادري ٨٧٫٩٤٭ 
عبداملجيد حمد احلمد ٧٨٫٨٧٭ 
عثمان حسني العلي ٨٢٫٢٢٭ 
عثمان محمود داود يوسف ٩٢٫٢٨٭ 
عفيف يوسف فاعور ٨٩٫٥٣٭ 
علي أحمد سرحان ٨١٫٠٥٭ 
علي حازم عزيز ابوقرص ٩٢٫٤٩٭ 
علي محمد محى ٩٩٫٨٩٭ 
عمار محمود عينيه ٩١٫٠٢٭ 
عمر أحمد عبداملجيد عيد ٨٠٫٠٣٭ 
عمر اسعد يوسف جاموس ٩٧٫٤٣٭ 
عمر امين شعبان توفيق نصر ٩٥٫٢٦٭ 
عمر جابر عبداحلاكم السيد عبداهللا عرب ٩٩٫٦٣٭ 
عمر حسام الدين الزيبق ٩٩٫٢٦٭ 
عمر خيري عبدالكرمي ابو علي ٨٥٫٩١٭ 
عمر عبدالرحمن العينيه ٩٩٫٥٧٭ 
عمر عبدالسالم أحمد إبراهيم أحمد ٨٥٫٤٦٭ 
عمر عبداملجيد حافظ مالول ٨٧٫٦٣٭ 
عمر محمد أحمد ٨٨٫٠٨٭ 
عمر محمود عمر محمد ٧٦٫٢٣٭ 
عمر مرعى شبيب ٨٧٫٦٢٭ 
عمران أحمد رحيل ٩٣٫٨٭ 
عيسى حسني عباني ٨٧٫٧١٭ 
عيسى عفيف مكحل ٩٢٫٦٢٭ 
فؤاد أحمد فؤاد محمد عمر قاسم ٧٥٫٨٤٭ 
فارس عدنان حسن اسحق ٨٢٫٤٩٭ 
فارس محمد عبدالعطاري ٩٧٫٧٢٭ 
فهد اشرف التابعي السيد ابو عبده ٩٣٫٦٭ 
فهد محمد عمر تيسير سالمة ٨٧٫٩٥٭ 
فوزي عماد انور دامس ٩٣٫٠١٭ 
فيصل خالد علي ٧٢٫١٦٭ 
فيصل يوسف عبدالرحمن جالد ٧٦٫١٨٭ 
كرم عمر عبداهللا حجاوى ٧٩٫٥٭ 
كنان فادى دواره ٩١٫٧٤٭ 
كيرلس طلعت عبداملالك جرجس ٩٩٫٤٥٭ 
كيرلس هاني جرجس موسى ٩٦٫٦٦٭ 
ليث سمير محمد مقبل ٧٨٫٠٧٭ 
مؤيد محمد خالد قباني ٨١٫٩٩٭ 
مازن جمال غايس جندى ٩٦٫٣١٭ 
مالك عامر راسم الدحله ٩٧٫٣٭ 
مجد حسن منادي املخلف ٨٦٫٧٣٭ 
مجد حيدر بوعلي ٩٧٫٤٢٭ 
مجد محمد حسان فاكهاني ٧٨٫٨٭ 
مجد محمد طراد ٨٥٫٥٩٭ 
محمد إبراهيم السيد شعبان ٩٩٫٦٢٭ 
محمد أحمد الددا ٨٢٫٦٥٭ 
محمد أحمد دقيق ٩٦٫٣٢٭ 
محمد أحمد كاظم السهر ٩٤٫٥٭ 
محمد أحمد محمد سعيد خنافر ٩٦٫٨٤٭ 
محمد انور أحمد ٩٦٫٧٧٭ 
محمد باسل النصيرات ٨٧٫٥٦٭ 
محمد جمال سالمة محمد ٨٥٫١٭ 
محمد جميل محمد احلت ٩٧٫٠٤٭ 

محمد جهاد زريق ٨٣٫٢٨٭ 
محمد حسني أحمدي ٩٢٫٥١٭ 
محمد خالد ابوربعيه ٨٩٫٨١٭ 
محمد خالد املصرى ٨٢٫١٣٭ 
محمد خالد عواضه ٨٥٫١٢٭ 
محمد خالد هالل ٩١٫٣٣٭ 
محمد رامي نعيم حسن فروانه ٧١٫٨١٭ 
محمد ربيع طارق العامر ٧٣٫٧٢٭ 
محمد زيد أحمد العيدة ٩٩٫٧٩٭ 
محمد طارق عبدالرحمن عابد ٧٤٫٢٦٭ 
محمد عادل عبداهللا غزال ٨٧٫١٩٭ 
محمد عبدالفتاح عبدالرحمن الدعاس ٩١٫٣٭ 
محمد عبداهللا مصطفى صالح ٧٧٫٤٣٭ 
محمد علي حب اهللا ٨٣٫٤٨٭ 
محمد علي نبهان مشاعل ٨٢٫٣٤٭ 
محمد غيث صفوان شرشار ٩٨٫٢١٭ 
محمد فكري سمير أحمد الدموهي ٨٨٭ 
محمد مؤيد حسن جبر ٧٣٫٦٩٭ 
محمد محمد حسام حبيب ٩٦٫٧٩٭ 
محمد مروان عبداللطيف االخرس ٩٤٫٨٤٭ 
محمد ممدوح محمد الليثي ابواليزيد ٩٩٫٤٧٭ 
محمد ناهد عبداحلليم ابومي ٨٢٫٦٭ 
محمد نور عبدالسالم أسعد مصطفى حللوح ٨٣٫٢٣٭ 
محمد هاني محمد ابو دياك ٧١٫٠٥٭ 
محمد هاني محمد خير كايد ٩٣٫٩٤٭ 
محمد هيثم أحمد محمد ذكي ٨٩٫٧٥٭ 
محمد يوسف يوسف ٨٦٫٩٥٭ 
محمود محمد عبدالغنى أحمد إبراهيم ٩٢٫٢٢٭ 
محمود مصطفي عبداحلي مصباح ٨٢٫٧٤٭ 
مشعل محمد عبدالكرمي ٩٠٫٥٨٭ 
مصطفى حسن سعود القماز ٨١٫٧٢٭ 
معاذ إبراهيم احلريري ٨٧٫٢٧٭ 
معاذ عبدالفتاح عبدالرؤوف التله ٨٨٫٣٨٭ 
منذر محمود بلبل ٨٨٫٨٥٭ 
منير عمر صمصام ٩٩٫١٭ 
مهدي حسني أحمدي ٩٣٫٧٦٭ 
موسى محمد باسل عزالدين ٩٤٫٨٣٭ 
نايف حمود شعير ثامر الشمري ٨٥٫٣٧٭ 
نوار رائد عبيد ٩٩٫٤٣٭ 
نور الدين محمود رشيد دلبح ٩٩٫٩٤٭ 
نور امين بدرالدين أحمد ٨٦٫٦٢٭ 
هادي حسام الدين فرحات ٨٢٫٥٦٭ 
هاشم جنيب زين الدين ٧٤٫٤٤٭ 
وائل عماد عجمي ٧٩٫٦٨٭ 
وسيم مصباح شاكر ٧٧٫٥٦٭ 
وسيم معروف إبراهيم ٨٧٫٤٢٭ 
وليد خالد توفيق ذيب ٨١٫٦٩٭ 
ياسر السعيد غدوال ٨٠٫٢١٭ 
ياسر جعفر ياسني املعطي ٩٤٫١٧٭ 
ياسني محمود محمد جاداهللا ٩٧٫٦٧٭ 
يحيى محمد محمود عبدالغفار ٩٥٫٩٨٭ 
يزن أحمد قمباز ٧٣٫٧١٭ 
يزيد يوسف رشيد نهيه ٧٥٫٤١٭ 
يعقوب يوسف إبراهيم دولة ٧٤٫٥٩٭ 
يوسف أحمد عبدالغفار علي ٩١٫٥٦٭ 
يوسف امين محمد النجدى اخلياط ٩٩٫٩٭ 
يوسف جرجس سعد واصف سوريال ٩١٫٥٣٭ 
يوسف سعد كامل شريف الفضلي ٨٧٫٠٣٭ 
يوسف سالم محمد محروس قمحيه ٧٨٫٢٨٭ 
يوسف صالح خالد عدوان ٨٢٫١٣٭ 
يوسف عصام محمد عبداحلميد جمال ٨٢٫٩٩٭ 
يوسف علي طريطر ٩٧٫٣٧٭ 
يوسف عمار نحاس ٨٨٫١٨٭ 
يوسف محمد اسعد ٩٣٫٣٨٭ 
يوسف محمد حسن ريحان ٩٣٫٢٤٭ 
يوسف محمد خبصه ٩٩٫٢٭ 
يوسف محمد يوسف محمد امام ٩٧٫٤١٭ 
يوسف محمود إبراهيم محمد ٩٩٫١٣٭ 
يوسف مروان فؤاد العفشه ٩٧٫٦٭ 
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أروى أنس إبراهيم الكندري ٨٣٫٥٭ 
أريج أمين صالح البخيت ٨٨٫٦٣٭ 
أريج وليد سليمان البكر ٧٣٫٢٨٭ 
أمل محمد سعود العنزي ٩٨٫٢٭ 
إسراء محمد عاصي الشمري ٩٩٫٢٤٭ 
إميان خالد أحمد املطاوعه ٩٧٫٩٤٭ 
بدرية طالل ذياب املوعد الشمري ٩٠٫٥٢٭ 
تسنيم العبدغريب البارحي ٩٥٫١١٭ 
ثراء خالد طه مال اهللا ٧٨٫٧٦٭ 
جنى مناحي عبداحملسن بوشيبة ٩٤٫٠٨٭ 
حصة فيصل محمد احلداد ٩٣٫٧٥٭ 
حصة مشعل عبدالهادي اظبيه ٩٣٫٥٭ 
دارين عبداهللا سلمان املجدلي ٨٧٫٢١٭ 
داليا عبداهللا حمدان احلميدي ٨٤٫٩١٭ 
دانة طارق حمد الشطي ٩١٫٣٣٭ 
دانة هاني محمد صالح ٨٩٫٩١٭ 
دانة وائل خالد البالول ٧٧٫٨٣٭ 
دالل طارق محمد احليدر ٩٤٫٠٦٭ 
رؤى خالد عبداهللا السهو ٩٤٫٥٩٭ 
رتاج حسني أحمد الكندري ٩٣٫٢٢٭ 
روان علي جواد الفرحان ٨٥٫٩٧٭ 
رمي راكان مساعد احلداد ٨٧٫٠٩٭ 
رمي سعود عبدالعزيز اخلالدي ٧٧٫٦٢٭ 
رمياس هشام محمد املطيري ٨٢٫٨٤٭ 
سارة عبدالرحمن إبراهيم الصنات ٩٦٫٠٩٭ 
سارة فيصل سيف الرشود ٩٢٫٩٥٭ 
سجى تركي سعد املطيري ٩٥٫٣٥٭ 
شعاع عادل صالح العجيري ٩١٫٧١٭ 
شوق اسماعيل عبداهللا البصري ٨٤٫٣٤٭ 
شيخة عادل عوض العتيبي ٩٠٫٤١٭ 
شيخة عادل محمد سعد احلمد احلليله ٨٥٫٢٨٭ 
شيخة فهد أحمد عبدالسالم ٨٠٫٥٦٭ 
شيخة يوسف يعقوب السابج ٩٤٫٩٭ 
طيبة جاسم يوسف احملارب ٧٦٫٧٢٭ 
عائشة جاسم عيسى القصار ٩٩٫٤٥٭ 
عائشة خالد عبداهللا املسفر ٨٥٫٨٣٭ 
عائشة فهد فيصل الكندري ٨٦٫٥١٭ 
عائشة وليد محمد احلوطي ٨٨٫٥٭ 
غالية سيف معيض املطيري ٧٧٫٢١٭ 
غالية طارق إبراهيم املاجد ٩٦٫٥١٭ 
غالية عمار يوسف األنصاري ٩٢٫٠٣٭ 
غالية محمد الفي الغواص الرشيدي ٨٧٫٥٣٭ 
غداف بدر شداد املطيري ٩٦٫٤٭ 
غنيمة طالل مطلق العتيبي ٧٨٫٢١٭ 
غنيمة يوسف أحمد الصقر الزايد ٩٤٫٤٨٭ 
فاطمة حسني علي مشاري ٨٢٫٥٢٭ 
فاطمة عثمان أحمد السعيد ٩٧٫١٤٭ 
فاطمة محمد خليل الطشانى ٨٧٫٦٤٭ 

فرح عبدالهادي وليد احلمادي ٧٧٫٣٨٭ 
فوز سعود صقر اجليماز ٨٦٫٧٭ 
فوزية خالد راشد العباد ٨٨٫٦٭ 
في عيسى صالح املاص ٩٠٫٩٣٭ 
لولوة محمد خزعل العنزي ٨٢٫٠٢٭ 
لولوة مشعل عبداحلليم الراشد ٧٧٫٩٦٭ 
مرمي بدر خالد الشايجى ٩٧٫٩١٭ 
مرمي حمد محمد شبكوه ٩٠٫٨٨٭ 
مرمي محمد علي املطيري ٨٧٫٩٥٭ 
منى مشعل علي عالج ٩٦٫٢٥٭ 
منيرة سليمان محمد الضيف ٩٣٫٤٨٭ 
منيرة طارق صالح الطراروه ٩٤٫٥١٭ 
منيرة وليد عبدالرحمن الزامل ٩٩٫١٥٭ 
ميثه زهير عبدالرحمن الربيعه ٩٥٫٧٦٭ 
نسك مجبل عبيد عبدون الرشيدي ٨٣٫١٣٭ 
نور طالل عبدالعزيز التمار ٩٢٫٣٭ 
نور فراج عبداهللا املطيرات ٩٠٫١٤٭ 
نورة صقر علي العدواني ٩٢٫٨٥٭ 
نورة عادل جاسم املاجد ٩٥٫٣٩٭ 
نورة مشعل عبدالعزيز احلصان ٩٠٫٠٨٭ 
نورة ناصر راشد العجمي ٩٠٫٦٤٭ 
نورة يوسف حمود احلداد ٩٨٫٠٧٭ 
ود خالد صباح العازمي ٨٦٫٩٣٭ 

ام احلارث االنصارية الثانوية للبنات 

أسيل سليمان كاظم مطر ماجد ٩٢٫٢٣٭ 
أفراح خلف فاران ذيبان ٩٠٫٦٤٭ 
أمثال منور مرجى العنزي ٧٩٫١١٭ 
أمل نوران عوض غامن ٩٢٫٣٦٭ 
آيه قاسم مطشر غضبان ٩٤٫٢٩٭ 
ابتهال نايف فالح الرشيدي ٩٤٫٤٤٭ 
إسراء أحمد عطا اهللا جابر ٨٤٫٦٢٭ 
أسماء خالد االيوب ٩٧٫٧٩٭ 
البندري أحمد خميس العنزي ٧٧٫٦٩٭ 
اجلوري مرضي بدر العنزي ٨٥٫٩٣٭ 
اجلوهره احللو افنس العنزي ٨٩٫٩٤٭ 
اجلوهره ربيعان غالب حزران الديحاني املطيري ٭ 

٧٥٫٠٥
الدانة فيصل شهاب فالح حمود السعيدي ٨٠٫٨٧٭ 
العنود محمد هالل العنزي ٨٧٫١٩٭ 
أنفال عطية عطشان فزاع علي ٩٥٫٩٭ 
انهار مقحم بركة املطيري ٩٢٫٨٥٭ 
بدور سعود شيحان الظفيري ٧٨٫١٧٭ 
بدور يوسف حامد املطيري ٩٤٫١٭ 
حنان حديد صالح الرزيقى ٨٠٫٣٤٭ 
حوراء محمد عنيد عفات ٧٨٫٨٨٭ 
خديجة فرحان محمد املطيري ٨٤٫٠٤٭ 
دانة خماط خير اهللا الفضلي ٨٣٫١٣٭ 
دالل صالح طليحان الشمري ٨٤٫٧٢٭ 
رباب إبراهيم مهدي كثير ٩٥٫٤٢٭ 
رتاج شاكر صالح مزعل ٩٧٫٨٨٭ 
رتاج مرضي مطر املطرفي ٨٢٫٣٨٭ 
رتاج مرضى ناصر محمد املطيري ٩٤٫٤٨٭ 
رغد حمد زغير الشمري ٨٤٫٥٨٭ 
رغد نواف مناحي عيد العنزي ٨٧٫٢٣٭ 
رقية سالم عطا اهللا الشريفي ٨١٫٨٧٭ 
روان جمال عبدالوهاب ابو اخلير السيد ٩٩٫٢٥٭ 
روان سالم جاسم غريب ٩٣٫٩٦٭ 
روان عايض هالل عواد ٩٨٫٣٭ 
ريان محمد خلف الشمري ٩١٫٢٢٭ 
ريانه عبداهللا علي الشمري ٩٩٫٦٧٭ 
رمي أحمد الراوى العنزي ٩٦٫٨٭ 
رمي علي طرقي خليف ٩٥٫٣١٭ 
رمي مخلف مصحب الظفيري ٧٦٫١٧٭ 
رمي ياسر رزق اجلندى ٩٩٫٦٨٭ 
رميا فؤاد حمد غنام ٧٩٫٤٩٭ 
رمياس أحمد صقر السعيدي ٨٩٫١٥٭ 
رمياس سعود هزاع املطيري ٧٤٫٦١٭ 
رمياس محمد كياد ناصر ٩٠٫٤٭ 
زهراء خميس ناصر جبر ٩٧٫٥٩٭ 
زهرة ايالن ٨٧٫٨٧٭ 
زهرة فرهود دوخي جابر ٩٧٫٦٨٭ 
زينب إبراهيم شعيب عبيد ٧٩٫٢٩٭ 
زينب خليل رحيم العنزي ٩٣٫٢٥٭ 
زينب سعد مطر الفضلي ٨٣٫٨٤٭ 
زينب ماجد طعمة مسعود ٩١٫٦٤٭ 
سارة بدر عقلة الظفيري ٩٧٫٢٭ 
سارة فيصل عامر خلف املطيري ٩٠٫٠٧٭ 
سارة محمد سعد عبداهللا ٩٧٫٦٧٭ 
سلسبيل خالد محمد املطرفي ٨٢٫٩٩٭ 
شاهه عادل سلطان سلمان ٧٦٫٢٥٭ 
شمايل عياش علوش العنزي ٩٨٫١٢٭ 
شيماء عبدالسالم جمعان العنزي ٨٠٫١٦٭ 
شيمه محمد صالح املطيري ٩٦٫٣١٭ 
ضحى محمد رهيف حسن ٩٣٫٦٥٭ 
طيبة طالع نزال احلربي ٩٧٫٤٨٭ 
طيف عبداهللا الشاجي ٩٢٫٧٩٭ 
طيف عواد محمد غنب ٧٩٫٠٦٭ 
عائشة عبداهللا هاشم عبداهللا ناصر ٨٦٫٥٢٭ 
عائشة عدنان حمد العنزي ٨٥٫١٨٭ 
عالية عبداهللا ذباح الشمري ٩٢٫٩٣٭ 
عهد راهى عبداهللا رشيد ٧٣٫٧٨٭ 
غزالن فيصل حسني الفهيدان ٨٨٫٥٧٭ 
غال سالم رخيص العنزي ٨٣٫٢٤٭ 
فاطمة جمال تركي العتيبي ٨٥٫٢٭ 
فاطمة حسني ضاحي شداد ٨٠٫٨٦٭ 
فجر بريد شبيب عبداهللا شريف اخلالدي ٨٠٫٧٦٭ 
فجر محمد محى اجللعوط العشيه ٩٠٫٥٣٭ 
فرح ممدوح خليف املطرفي ٩٤٫٩٢٭ 
قيروان خلف ماجد الفضلي ٧٥٫١٭ 
ليلى خلف مطر العنزي ٨١٫٩٨٭ 
مثايل احلميدي مطلق املطيري ٧٧٫٨٣٭ 
مراحب عدنان يوسف مانع ٩٧٫٨٦٭ 
مرمي عيسى مناور العازمي ٩٣٫١٤٭ 
منار بدر سالم عبداهللا علي ٩٠٫٧٤٭ 
منار سعد دخيل اجلبلي ٩١٫٠٥٭ 
منيرة عايد عماش الهاجري ٨٣٫٤٩٭ 
مها بشير اليح سمير العنزي ٨٦٫١٧٭ 
مها خضير مانع العنزي ٩٤٫٦٢٭ 
موضي ناصر مفرح الظفيري ٩٤٫١١٭ 
جنود معزى محمد عبدالكرمي احلميدانى ٩٠٫٦٭ 
نرجس بدر فرج مهنا ٩٧٫٧١٭ 
نور براك هندى سعيد ٨٠٫٤٦٭ 
نوف عبيد مقبل صلبي املطيري ٧٤٫١٩٭ 
هاجر اديب عيد العنزي ٨٥٫٩٧٭ 
هاجر حمود علي العنزي ٩٢٫٩٩٭ 
هاجر مساعد مضحى العنزي ٩٣٫٥٢٭ 
هديل سعد حامد املطيري ٨٦٫٨٤٭ 
هند دهيم هادي الرشيدي ٨٨٫٤٨٭ 

وحش طالل هليل الشمري ٩٧٫٢١٭ 
ورود غازي جزاء الرشيدي ٩٠٫٦٥٭ 
وفاء علي دوحان الشمري ٨٧٫١٤٭ 
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أبرار صالح جمعان البصمان ٧٨٫١١٭ 
أسماء حمود حسن املطيري ٧٨٫٧٨٭ 
أسماء عبداهللا محمد املطيري ٩٩٫٣٣٭ 
أسيل عبدالرحمن مجبل حواس ٨٦٫٨٭ 
أصايل علي سهيل املطيري ٨٧٫٠٦٭ 
آالء محمد شباب املطيري ٩١٫٩٣٭ 
أمثال سعد علوش العتيبي ٩٧٫٨٥٭ 
أمالك عبداهللا جريدي الرشيدي ٩٤٫١٤٭ 
أنوار فهد أحمد الفيحان ٩٠٫٦٣٭ 
اريام محمد حبيب محمد ٨١٫٦٣٭ 
إسراء عبداهللا بدر املنيع ٩٦٫٨٦٭ 
اجلوهره هايف نايف ابورميه املطيري ٧٩٫٤٦٭ 
الزهراء حسني علي أشكناني ٩٨٫٣٢٭ 
الهنوف محمد ضياع السويط ٩٥٫٤٤٭ 
بتول عبدالهادي عاصي الشمري ٩٠٫٩٤٭ 
بدور ثامر عوين العنزي ٩٨٫٧٧٭ 
بدور راشد أديغم الرشيدي ٩١٫٢٤٭ 
بشاير عارف ماجد املطيري ٩١٫١٦٭ 
بشاير عبدالعزيز عبداهللا الرشيدي ٩٧٫٣٧٭ 
تركيه مشعل زيد الرشيدي ٧٥٫٧٨٭ 
جميلة سالم حسن اجلاركي ٩٣٫٥٩٭ 
جميلة محمد مناع القحطاني ٩٥٫٣٨٭ 
جنان أحمد مجبل املطيري ٩٤٫٢٢٭ 
جنان حمود نادر الشمري ٩٠٫٠١٭ 
حنني محمد ظافر طه ٩٣٫١٩٭ 
حور سالم ياسني الظفيري ٩٨٫٢٣٭ 
حور سعد عبداهللا الكندري ٧٩٫٢٤٭ 
حور فالح سعود الرشيدي ٨٣٫٦٤٭ 
حوراء محمد حسني الوزان ٩٦٫٨٩٭ 
داليا أحمد مرزوق بطحاني ٩٠٫٥٧٭ 
دانة بدر مهدي اجلدي ٧٨٫٤٣٭ 
دانة نافع عوض العنزي ٩٣٫٥٧٭ 
دانة وليد خالد الفضلي ٩١٫٢٢٭ 
دالل طالل صقر النصافي ٨٩٫٠٩٭ 
دالل عبداهللا فالح املطيري ٩٤٫٢٩٭ 
دالل فيصل فهد العدواني ٨٥٫٢٭ 
دميا عوض فهد املطيري ٩٥٫٩٨٭ 
دميه سعود منور املطيري ٩٣٫٥٧٭ 
دميه سلطان محمد اخلالدي ٨٢٫٥٢٭ 
رتاج حماد حمود الديحاني ٨٠٫٤٩٭ 
رتاج طارق إبراهيم املراغي ٧٨٫١٭ 
رتاج فيصل حامد احلامد ٧٥٫٨٩٭ 
رغد خالد ناصر العنزي ٩١٫٧٧٭ 
رغد عادل مطلق املطيري ٨١٫٨٧٭ 
رغد فيصل جرمان مشوط ٩٢٫٢٢٭ 
رقية أنور باقر اجلدي ٨٠٫٦٨٭ 
روابي سعد محمد املطيري ٩٨٫٧٦٭ 
روابي عبداهللا ساير اخلالدي ٨١٫٠٩٭ 
روان حماد عبداهللا العجمي ٩٨٫٨٧٭ 
روان مشعان ناصر الهاجري ٩١٫٧١٭ 
روان نواف عبيد الظفيري ٨١٫٦٤٭ 
ريان ضويحي قويعان املطيري ٩٤٫٣٧٭ 
ريان عبداهللا مسعود الرشيدي ٧٨٫٣٩٭ 
رمي سعيد سالم البيدان ٩٩٫٧٦٭ 
رمي عبداللطيف فرحان الرشيدي ٧٤٫٨٩٭ 
رمي فهد فيصل مال اهللا ٧٧٫٢٧٭ 
رمي فهيد ادغيم املطيري ٨٧٫٥٩٭ 
ريوف نواف مطلق املطيري ٧٦٫٥٥٭ 
زينب مشعل عبدالرضا كرم ٩٢٫٤١٭ 
سارة صقر الزقع الرشيدي ٨٧٫٠٥٭ 
سارة غريب محمد املطيري ٨٨٭ 
سعاد نهار غازي املطيري ٩٠٫٢٢٭ 
سلمى بدر سالم الرشيدي ٨٢٫٦٢٭ 
سلوى بدر محسن الرشيدي ٩٠٫٦٥٭ 
شروق عبداهللا صقر العتيبي ٩٧٫٧٢٭ 
شريفة نادر عبداهللا الكندري ٩١٫٩٭ 
شهد حمود رافع العنزي ٧٩٫٩٩٭ 
شهد حميد فازع الرشيدي ٨٥٫٣١٭ 
شهد سبيل زايد العازمي ٩٧٫٠٤٭ 
شهد وليد عبيد اهللا الرشيدي ٧٣٫٦٦٭ 
شوق عايد شامان العضيله املطيري ٨٩٫٥٤٭ 
شيخة تركي حمد مهنا ٩٥٫٥٧٭ 
شيخة خالد أحمد الفيحان ٩٤٫٩٥٭ 
شيخة علي محمد املطيري ٧٧٫٥٣٭ 
ضي عادل محسن عالج ٩٢٫٩٩٭ 
ضي مشعل زايد املطيري ٨٥٫٦٥٭ 
عائشة خالد راشد املجاوب ٨٥٫٥١٭ 
عفاف سامح عبداهللا العصيمي ٨٦٫٤٤٭ 
غالية حزام ثامر الرشيدي ٩٢٫٨٦٭ 
غالية فؤاد حميد مظفر ٧٥٫٨٢٭ 
غالية فواز علي العنزي ٨٦٫٨٧٭ 
غزالن بندر سالمة الرشيدي ٩٥٫٨٩٭ 
غال جميل عبداهللا العنزي ٨٠٫٦٩٭ 
غال سعود كميخ املطيري ٧٦٫٢٧٭ 
غال طالل محمد العنزي ٩٦٫٤٥٭ 
فاطمة أحمد مصطفى الربيعى ٨٤٫٩٧٭ 
فاطمة تركي غالى الرشيدي ٩٦٫٥٧٭ 
فاطمة علي محمد عوض ٩٣٫٧٧٭ 
فاطمة محمد بطيحان املطيري ٨٨٫٣٣٭ 
فايزة عايد عشبان العنزي ٩٤٫٧٦٭ 
فتون عبداهللا قويعان املطيري ٧٢٫٥٤٭ 
فدك مشعل عادل كريدي ٨٩٫١٦٭ 
فرح خالد سعود املطيري ٩٥٫٤٨٭ 
فرح عبدالكرمي جمعان القطان ٧٣٫٤٢٭ 
فرح عماش ذاعر احلربي ٩٤٫٠٧٭ 
فرح فالح سعيد الرشيدي ٧٥٫٥٥٭ 
فرح كميخ حمدان الرشيدي ٩٤٫٧٭ 
كوثر شاهر حسني شاهر ٩٨٫٠٥٭ 
جلني عبدالرحمن ربح العنزي ٩٢٫٦٩٭ 
لطيفة عبداهللا عقيل الظفيري ٨٩٫٠١٭ 
لولوة حمد مديرس املديرس ٧٦٫٧٢٭ 
ليالي عبداهللا محمد اجلفيره املطيري ٨٩٫٢١٭ 
ليالي محمد سلطان املطيري ٨٧٫٦٢٭ 
ليان محمد سلطان املطيري ٨٧٫٥٣٭ 
لني محمد سلطان املطيري ٩٤٫٣٢٭ 
مايا خالد عبداللطيف امللحم ٧٧٫١٣٭ 
مراحب خالد محمد بادي ٨٣٫٥٧٭ 
مرزوقه مطلق عايض الرشيدي ٩٠٫٤٩٭ 
مرمي ادغيم دهام الرشيدي ٨٧٫٩٧٭ 
مرمي عمر عقيل الظفيري ٩٦٫٣٥٭ 
مرمي محمد رجا العنزي ٨٤٫٦٥٭ 
مرمي محمد عبداهللا العجمي ٧٣٫٨٥٭ 
مرمي محمد عبداهللا املطيري ٨٦٫٢٢٭ 
مرمي يوسف تركي العنزي ٨٣٫٦٤٭ 

مسك نايف بادي املطيري ٩٨٫٣٥٭ 
مضاوي عبدالعزيز نافع املطيري ٨٩٭ 
مالك محمد عبداالمير املطوع ٨٩٫٠٥٭ 
مناير مشاري مبارك اجلدعي ٨٤٫٢٦٭ 
منيرة سعد مطر الزعبي ٩٧٫٣٩٭ 
منيرة عيد حمود العتيبي ٨٠٫١٢٭ 
منيرة غامن فهد اخلالدي ٩٥٫٣٩٭ 
منيرة ماجد حميدي حسني ٩١٫٢٨٭ 
منيرة نواف مطلق املطيري ٨٤٫٢١٭ 
موضي عارف عمر العتيبي ٨٣٫٤٨٭ 
موضي الفي ملفي قبالن ٩٣٫٩١٭ 
مى أحمد خالد الرشيدي ٨٤٫١٩٭ 
مي حسن اجلوي العربيد ٩٤٫٤١٭ 
جند عبداهللا خالد العتيبي ٩٢٫٧٭ 
جنال حسني عبدالرحمن املطيري ٩٥٫٩٥٭ 
جنالء عزيز سويلم الرشيدي ٨٧٫٩٤٭ 
جنوى غالب منيف العازمي ٨٠٫٠٢٭ 
نوال محمد سعود الرشيدي ٨٨٫٤١٭ 
نوال محمد يوسف مدوه ٧٥٫٨٥٭ 
نور سهيل عبداالمير طه التميمي ٧٨٫٠٨٭ 
نور عقاب مبارك مذكر القوبع ٩٦٫٤١٭ 
نور نواف فهد العدواني ٨٨٫٥٨٭ 
نورة بدر ناصر البسام ٧٩٫٨٤٭ 
نورة سعود فالح املطيري ٨٣٫٤٣٭ 
نورة شاهر علي املطيري ٩٥٫٤٦٭ 
نورة غامن جمعان الرشيدي ٧٧٫٩٢٭ 
نورة فايز بدر الديحاني ٨٢٫٤٧٭ 
نورة فايز فالح املطيري ٩٣٫٥٧٭ 
نورة فهد عوض املطيري ٩٩٫٩٭ 
نورة فواز مبارك املطيري ٩٧٫٤٢٭ 
نورة فيصل عوض املطيري ٩٣٫٧٦٭ 
نورة منيف مبارك عبداحملسن املسيلم ٩٨٫٧٦٭ 
نورة ناصر شقاحي الظفيري ٨٦٫٤٣٭ 
نوف عايض حمود الرشيدي ٨٧٫٧٭ 
نوفه إبراهيم ناصر الرشيدي ٩٥٫٦٨٭ 
هاجر سعود خلف دريع ٩٤٫١٤٭ 
هاجر طالل معزي الرشيدي ٨٦٫٨٢٭ 
هاجر عقاب محمد الشمري ٩٠٫٤١٭ 
هاجر نايف حمود العتيبي ٩٩٫٥١٭ 
هديل جابر سعود املطيري ٨٧٫٣١٭ 
هديل طالل محمد شرف ٧٦٫٥٥٭ 
هال فيصل يعقوب العنزي ٨٧٫١٩٭ 
وديان صالح سرور الرشيدي ٧٥٫١١٭ 
وضحة ناصر بدر جفران املطيري ٨٤٫٢٤٭ 
وعد حميد فازع الرشيدي ٨٢٫٦٨٭ 
ياسمني عبدالعزيز مصطفى الكندري ٨٠٫٠٣٭ 
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أريج أحمد مبارك السهلي ٨٩٫٥٣٭ 
أسيل سعد عبداهللا الفضلي ٨٦٫٩٩٭ 
أسيل محمد سلطان العجمي ٨٨٫٧٣٭ 
أمل سعد فرج املطيري ٩٦٫١٩٭ 
أوراد سعود فهد العنزي ٨٤٫٣٣٭ 
اجلازي سلمان راكان املكراد ٩٨٫٥٨٭ 
اجلازي موسى فالح العيباني ٩٦٫٠٢٭ 
اجلوري حميد نعمة العنزي ٩٣٫٤٥٭ 
اجلوري سلطان معيض العجمي ٨٧٫٠٩٭ 
اجلوري ناصر سالم راشد ٩٥٫٤٣٭ 
العنود ناصر عبداهللا العجمي ٩٤٫٢٨٭ 
أنفال إبراهيم محمد الكندري ٩٣٫٣٩٭ 
انوار فيصل راشد احلربي ٧٨٫٣٤٭ 
حصة شجاع فيحان العتيبي ٨٢٫٨٣٭ 
حصة نضاد خالد العتيبي ٩٦٫٢٣٭ 
حوراء عودة منخي الفضلي ٩٧٫٤٢٭ 
دانة علي عبداملجيد سليمان ٩٧٫٨٧٭ 
دانة فضل شمخى خلف ٩٤٫٤٩٭ 
دالل بادي عيد بن فهد ٩٥٫٨٣٭ 
دميا حمود محمد العازمي ٩٧٫٣٢٭ 
رتاج تركي راشد عبار العجمي ٩٤٫٩٧٭ 
رتاج عبداحملسن مفرح هشام ٩٢٫٧٩٭ 
رند منشط فالح العتيبي ٩٨٫١٧٭ 
رهف محمد شبيب العجمي ٩١٫٤١٭ 
رمي فهد صالح العتيبي ٩٨٫٢٣٭ 
رمي محمد ظافر العجمي ٩٠٫٠١٭ 
سارة بدر ناشي القحطاني ٩٧٫٢٢٭ 
سارة سعود محمد السهلي ٩٤٫٥٭ 
سارة فهد سعد العجمي ٩٢٫٥٦٭ 
سارة مسفر سعود العجمي ٨٨٫١١٭ 
سارة يوسف هليل احلربي ٩٢٫١١٭ 
سعاد عمر دعيرم العجمي ٩٦٫٤٥٭ 
سوزان عمار حسن الشمري ٨٦٫٤٩٭ 
شوق نايف عقاب املطيري ٩٩٫٤٣٭ 
شيخة خالد فالح املطيري ٩١٫٥٤٭ 
شيخة محمد خليفة اخلرينج ٨٩٫٨٤٭ 
شيماء حبيب محمد احلربي ٩٩٫٨٧٭ 
صافيه فهد محمد العجمي ٨٤٫٩٤٭ 
عائشة نايف مرزوق املطيري ٩٩٫٠٩٭ 
عسالء طالل فهد الضفيري ٩٣٫٢٢٭ 
غدير مبارك ضافر العجمي ٨٢٫٧٢٭ 
غيوض عبدالهادي ذعذاع السهلي ٨٩٫٢٥٭ 
فاطمة سالم هندى غتر ٩٠٫٠٦٭ 
فاطمة عبدالكرمي قاسم أسطى أحمد بهبهاني ٨٨٫٣٨٭ 
فاطمة عيسى عبداهللا احلمادي ٩١٫٥٧٭ 
فاطمة محمد جدعان الزهاميل ٩٦٫٨٩٭ 
فجر عبداهللا عرمان العجمي ٩٢٫٧٤٭ 
فرح فهد عيد بن فهد ٩٧٫١٢٭ 
فوز حمود عبداهللا احلويله ٩٧٫٦٭ 
في أحمد علي الشويعي ٩٦٫٨٦٭ 
جلني عادل خلف الفضلي ٧٩٫٤١٭ 
لولوة مشعل جابر الهاجري ٩٤٫١٣٭ 
ليان يوسف فالح العتيبي ٩٠٫٥٧٭ 
مرمي فاضل محمد مطلق ٩٣٫٢٨٭ 
مرمي الفي فارس الشمري ٩٠٫٦٭ 
منال فهد فالح العجمي ٩٦٫٧٣٭ 
منيا محمد الفي السهلي ٩٠٫٥٧٭ 
منيرة حزمى عبداهللا السهلي ٨٣٫٠٦٭ 
منيرة صقر علي الرمضان الهاجري ٩٧٫٩٥٭ 
مها أحمد علي العجمي ٩٠٫٧٣٭ 
مها سعد سعود السبيعي ٩١٫٤٩٭ 
مها نهار عامر احملفوظ ٩١٫٠٢٭ 
نور مبارك فهاد بن فهاد الفهاد ٧٤٫٦٢٭ 
نور نواف محسن العتيبي ٩٣٫٦٥٭ 
نورا بدر طالل املطيري ٩٦٫٨٨٭ 
نورة مبارك شجاع املطيري ٩٤٫٣٩٭ 
نورة مسلط خالد العتيبي ٩٨٫٣١٭ 
نورة مضحى سعود السهلي ٨٨٫٠٥٭ 
نورة مفرج دغيمان املطيري ٩٨٫٤٥٭ 
نوف خالد حسن الشمري ٩٦٫٤١٭ 
نوف ناصر مناحي العجمي ٩٤٫٨٨٭ 
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هند منشط فالح العتيبي ٩٧٫٣٨٭ 
هيا محمد علي السهلي ٨٦٫٢١٭ 
هيا هايف خالد احلويله ٩٨٫١٩٭ 
يارا عياد جهز املطيري ٩٢٫٦٣٭ 
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أثير فراج حسن العتيبي ٨٣٫٦٭ 
أريام بدر عوض العنزي ٩٤٫٣٩٭ 
أريام ناصر نافع املطيري ٨٥٫٥٣٭ 
أريج محمد بركى العتيبي ٧٥٫٨٭ 
أسماء علي كاظم رهيف ٩٠٫٥٧٭ 
أصايل سعد محمد الدوسري ٨١٫١٭ 
أمثال حمد محمد العجمي ٧٣٫٩٢٭ 
آمنة يوسف مرزوق العجران ٨٩٫٥٩٭ 
أميرة سعيد محمد الهاجري ٨٧٫٠٤٭ 
أنوار شايع عايض العجمي ٨٧٫٥٤٭ 
أوراد فوزان عواد الفضلي ٩٠٫٢٨٭ 
أوراد هادي محسن العجمي ٨٩٫٤١٭ 
أبرار عبدالهادي علي املري ٧٧٫٤٣٭ 
أسماء أحمد السيد عبداحلميد محمد ٨٧٫٧٭ 
اشخيره بطيان سعود السحلول العازمي ٨٠٫٢٨٭ 
البندري حمود شامي العازمي ٨٩٫٠٢٭ 
اجلازي بندر عجمي منيخر ٨١٫٨١٭ 
اجلازي فهاد سعيد احلربي ٩٨٫٠١٭ 
اجلازي مفلح غامن السبيعي ٨٤٫٨٧٭ 
اجلوري سعد سعود العتيبي ٨٤٫٤١٭ 
الزهراء محمد منصور الدوسري ٩٢٫١٩٭ 
املاس محمد بداح العجمي ٨٥٫٦٩٭ 
أماني حسن عبداملوجود محمد حسن ٩٥٫٢٧٭ 
امل سراج محمد العجمي ٨٦٫٤٨٭ 
بشاير جميل درويش ضيف ٩٢٫٨١٭ 
بشاير ناصر محمد العنزي ٩٦٫٤٢٭ 
بشرى عيد مبارك علي مبارك ٧٧٫٤٢٭ 
جمله فالح ضويحي الهاجري ٨٨٫٨٭ 
جود فهد مهاوش الزهمولي ٨٥٫١٧٭ 
حصة عبداهللا حمد العجمي ٩٥٫٣٢٭ 
حنني حمد محمد مشعل ٨٨٫٦٣٭ 
حياة محمد نافع الرشيدي ٩٤٫٢٧٭ 
خلود عيد فهد الهاجري ٨٩٫٢٨٭ 
دانة خالد حمد الرشيدي ٩٠٫٥٩٭ 
دانة صقر فارس الفضلي ٨٢٫٦٧٭ 
دانة علي عبدالقادر شاداد ٩٣٫٤٭ 

دانة مهدي محمد عايض ٨٤٫٣٭ 
دانة ناصر محمد العازمي ٨٦٫٢٧٭ 
دالل مسفر حسني العجمي ٧٩٫٤١٭ 
دميا ملحم عيد العازمي ٨٦٫٢٣٭ 
دميه ناصر عبداهللا العجمي ٧٩٫٢٥٭ 
رامه عبدالستار العلي ٩٤٫٧٩٭ 
رتاج نافع مناحي العنزي ٧٧٫٥٩٭ 
رتاج نايف سعود العجمي ٨٢٫٠٢٭ 
رغد سعود بريجان العازمي ٩٩٫٥٣٭ 
رغد شافي سيف السهلي ٨٩٫١٥٭ 
رهف فالح سالم العازمي ٩٢٫٦٥٭ 
رهف مترك محمد الهاجري ٩١٫٢٦٭ 
روان جمعة عرفات محمد جمعة ٩٩٫٧٩٭ 
روان عيد صليهم العازمي ٨٨٫٥٢٭ 
روان منصور سعود العنزي ٧٩٫٧٤٭ 
روان ناجي محمد العجمي ٩٩٫١٭ 
ريف محمد علي املري ٩٨٫٥٨٭ 
رمي سالم فرج العازمي ٨٦٫٠٨٭ 
رمي صالح ناصر عشيمه ناصر ٩٥٫٥٣٭ 
رمي مبارك محمد العجمي ٨٨٫٩٭ 
رمي محمد سعد العجمي ٩٩٫٥٧٭ 
رمياس محمد بداح العجمي ٩١٫٨١٭ 
سارة حفيظ عبداهللا العجمي ٩٠٫٢٩٭ 
سارة خالد علي العازمي ٩٦٫٢٧٭ 
سارة راشد عايض العجمي ٩٢٫٧٤٭ 
سارة سالم قعم العازمي ٨٨٫١٥٭ 
سارة سالم محمد عماره العجمي ٨١٫٨٢٭ 
سارة سعد مهدي القحطاني ٩٢٫٧٢٭ 
سارة سعود جعيثن اجلوزانى ٨٨٫٢٧٭ 
سارة صالح اعنيقز العازمي ٨٥٫٤٦٭ 
سارة عايض عمير العازمي ٩٣٫٥٧٭ 
سارة عبداهللا راشد العازمي ٨٢٫٩٨٭ 
سارة علي عبداهللا فرحان ٩٢٫٦٨٭ 
سارة علي كاظم رهيف ٩١٫١٦٭ 
سارة فهيد هايف العازمي ٨١٫٦٦٭ 
سارة محمد جابر الهاجري ٧٦٫٥٨٭ 
سارة محمد عبداهللا العازمي ٨٥٫٧٦٭ 
سارة مفرح شجاع العتيبي ٨٧٫٩٣٭ 
سارة نواف سعد العتيبي ٩١٫٢٧٭ 
سالم كمال محمد اخلطيب ٩٦٫٧٥٭ 
سلمى عامر مرزوق الدماج العازمي ٧٢٫٦٢٭ 
شاهه محمد مسدح العنزي ٧٨٫٠١٭ 

شروق خالد حمود صعفاك ٨٨٫٤٢٭ 
شعاع محمد جديع العازمي ٨٢٫١٩٭ 
شهد عسكر محمد العجمي ٨٩٫٩١٭ 
شهد مبارك حمدان النويعم العازمي ٨٥٫١٣٭ 
شيخة سعد مهدي القحطاني ٧٤٫٤٤٭ 
شيخة علي حمدان اجلهورى ٨٧٫٨٤٭ 
شيخة مشعل سداح احلويله ٨٣٫١٤٭ 
شيماء محمد راشد الفضلي ٧٩٫٥٥٭ 
ضحى علي محمد الهاجري ٧٧٫٢٭ 
ضوى ناصر سعد الهاجري ٧٥٫٤٧٭ 
عائشة راشد عبداهللا العجمي ٨٠٫٣٨٭ 
عالية بدر سعود العتيبي ٩٥٫٨٧٭ 
عالية عايض منصور العجمي ٨٨٫٤٨٭ 
عالية ماجد ستار العنزي ٨١٫٨٢٭ 
عبير فهاد عبداهللا البرجس ٩٣٫٣٩٭ 
عفاف سالم مبارك اعويش ٨٨٫٣٢٭ 
عهد عايض عبداهللا القحطاني ٩٤٫٣٩٭ 
غالية سعد جفني الهاجري ٩٣٫٦١٭ 
غدير يعقوب عبداهللا دشتى ٩٠٫٢٦٭ 
غزالن سعد منصور العازمي ٧٦٫٨٢٭ 
غيداء عبداهللا خالد الوصيص ٩٧٫٨٧٭ 
فاطمة عبداهللا صبر الشمري ٩٦٫٦٧٭ 
فاطمة فهد مطر الزعبي ٧٦٫٦٢٭ 
فرح بشار طاهر الفضلي ٩٥٫٣٭ 
فرح خالد حامد املطيري ٨٨٫٣٢٭ 
كنانة عبدالرزاق عبدالرحمن سليمان ٨٧٫٦١٭ 
لولوة ناصر خير اهللا الشمري ٨٧٫٠٣٭ 
لولوة جنم عبداهللا العنزي ٨٠٫٤٦٭ 
ليان راشد فهيد العجمي ٩٣٫٤٨٭ 
مثايل نصار مزرم العازمي ٩٤٫٠٩٭ 
مرح عبدالرحمن ناصر القرينى ٩١٫٤٩٭ 
مرمي عبداهللا محمد العجمي ٨٥٫٠٦٭ 
مرمي عبدالرحمن عويضه العجمي ٩١٫٥٩٭ 
مرمي عبيد فالح العازمي ٨٧٫٩٦٭ 
مرمي فهد سعد العازمي ٩٢٫٥٢٭ 
مرمي فهيد علي العازمي ٨٢٫٧٢٭ 
مرمي ماجد فالح العازمي ٨٩٫١٣٭ 
مرمي مشعل رباح العتيبي ٧٨٫٩٤٭ 
مرمي مشعل محمد العنزي ٩٠٫١٭ 
مرمي ناصر سعود العازمي ٩٤٫٤٦٭ 
مزنة عبداهللا عايض الرشيدي ٧٥٫٥٥٭ 
مزون ناصر محمد العازمي ٨٥٫٩٢٭ 

مشاعل فرج خرصان العجمي ٩٠٫٤٢٭ 
منار عبداهللا قبالن العازمي ٨٦٫٨٤٭ 
منى فيصل عبداهللا القحطاني ٨٥٫٦٭ 
منيرة حمد نواف احلربي ٩٩٫٠٩٭ 
منيرة محمد محجان العازمي ٨٢٫٩١٭ 
منيرة محمد منيف الهاجري ٨٢٫٧٢٭ 
مها عيسى عبدالكرمي النومس ٨١٫٨٭ 
موزه فهد سالم الهاجري ٩٢٫٦٢٭ 
موضي بندر عجمي منيخر ٨٣٫٢٧٭ 
موضي حمد حسني العجمي ٨٩٫٦٭ 
موضي فرحان داوى الشمري ٨٤٫١٩٭ 
ميار السيد عطية أحمد ٨٨٫٥٩٭ 
نادية حمود مهدي العازمي ٩٠٫٩٤٭ 
ندي محمود علي وهب اهللا عبدالرازق ٨٧٫٢٩٭ 
نورة فيصل حمد املري ٨٧٫٥٧٭ 
نورة فيصل علي العجمي ٩٥٫٣٢٭ 
نورة محمد عبداهللا العجمي ٩٦٫٧٧٭ 
نورة منصر مرزوق العجمي ٧٠٫٩٧٭ 
نورة نايف عبدالرحمن الهاجري ٨٦٫٤٭ 
نورة يوسف اقرينى العازمي ٩٦٫٨٤٭ 
نوف نايف بندر العتيبي ٩٣٫٩٢٭ 
نوير راشد علي الهاجري ٩٦٫٣٣٭ 
هاجر سالم محمد عامر العجمي ٨٢٫٢٣٭ 
هاديه حمد محمد العجمي ٨٢٫١٧٭ 
هبة عبداحلميد خلف العنزي ٩٣٫٨٣٭ 
هدى مسلم مطلق السبيعي ٨٢٫٥٤٭ 
هديل عبداهللا عايض الرشيدي ٩٣٫٠٦٭ 
هديل فراج مرزوق العازمي ٨٦٫٤١٭ 
هديل نايف نصار العازمي ٨٤٫١١٭ 
هند جمعان عبدالرحمن املطيري ٨٤٫٠٥٭ 
هيا خالد عثمان العازمي ٩٤٫١٦٭ 
هيا سعد سيف الهاجري ٧٨٫٣٣٭ 
هيا عفنان بجاد الدوسري ٩٨٫٢١٭ 
هيا غضيان متيم الدوسري ٩٢٫٠٨٭ 
وجدان محمد ناصر العجمي ٨٨٫٠٦٭ 
وديان غامن عواد العازمي ٨٩٫٧٨٭ 
وضحة عبداهللا حفيظ نفخان ٩٢٫٥١٭ 
وضحة عيسى فيصل املري ٩١٫١٧٭ 
وضحة فالح عبداهللا الهاجري ٨٠٫٤٣٭ 
وعد سعد عبداهللا سعد ٩٢٫٨٨٭ 
وفاء فيصل هادي الشمري ٨٥٫٨١٭ 

ام عامر األنصارية الثانوية للبنات 

أريام حسني مرزوق املطيري ٨٣٫٩٨٭ 
أريام عبدالعزيز عدنان اخلالدي ٩٣٫٣٢٭ 
أسماء طالل نهار املطيري ٨٧٫٤٩٭ 
آمنة أحمد كامل السبيعي ٩٧٫٠٢٭ 
آمنة فالح سعود الضعينه ٩٧٫٧٦٭ 
اسيل سعود محمد العتيبي ٧٩٫٢٢٭ 
البندري عبيد عبداهللا املطيري ٨٧٫٠٣٭ 
احلسنا فهد عوض الهلفي الرشيدي ٩٠٫٢٦٭ 
إميان فيصل عبدالرسول معرفي ٩٩٫٢٨٭ 
بشرى حامد عبداملجيد البوحسن ٩٢٫١٨٭ 
جود محمد حمد الراجحى ٩٦٫٠٩٭ 
حنان عادل حمد الرشيدي ٧٩٫٥٤٭ 
حور مبارك حمود الرشيدي ٩٣٫٧٨٭ 
دانة يوسف سليمان الرشيدي ٨٨٫٨٢٭ 
دالل محمد عايض الشنفا ٩٧٫٨١٭ 
دميا محمد سعد النون ٩٤٫٧٣٭ 
روان فهد عبداهللا النويهض ٨٧٫٨٧٭ 
رمي بدر غازي العدواني ٩٦٫٥٣٭ 
شوق إبراهيم لطيف العنزي ٨٨٫٣٧٭ 
شيهانه طالل عزيز العتيبي ٧٦٫٣٩٭ 
ضحى ماجد عبداهللا املطيري ٧٩٫٤٨٭ 
طيبة خالد إبراهيم الشطي ٨٨٫٥٥٭ 
عايشة جهاد داوود العنيزي ٨٦٫٤٩٭ 
غدير سامي مجبل ناصر حسن ٩٩٫٦٥٭ 
غرام صالح فالح البصمان ٨٥٫٧٩٭ 
غال بدر كميخ املطيري ٨٨٫٣٩٭ 
فاطمة رشيد راشد العازمي ٩٥٫٨٣٭ 
فاطمة ماجد محمد املطيري ٨٦٭ 
فاطمة محمد عبدالرضا اسماعيل ٩١٫٣٨٭ 
مرمي أحمد محمد أحمد الكندري ٩٤٫٣٨٭ 
منال بدر سالمة الرشيدي ٩٢٫٤٤٭ 
منى عبداهللا سليمان سبتي ٨٥٫٨٣٭ 
منيرة أحمد شاكر املضيان ٩٤٫٨٢٭ 
منيرة زايد سعد الديثان ٩٠٫١٦٭ 
مها محارب خليل اجلسار ٩٨٫٨٣٭ 
مي عبيد محمد الرشيدي ٩٩٫٢٧٭ 
مي مفلح فالح الرشيدي ٩٠٫٨٩٭ 
نورا بدر مطلق الراجحي ٩١٫٧٨٭ 
هاجر فايز عبداهللا املطيري ٨٩٫٠٨٭ 
هدى نواف محمد اخريص ٩٨٫٤١٭ 
وسمية عبدالعزيز محمد املطيري ٩٥٫٦٢٭ 
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أبرار محمد جربوع الشمري ٨٧٫٢٩٭ 
أريام جمعة علي عيسى ٧٨٫٦٤٭ 
أريام نواف دخيل العنزي ٨٩٫١٥٭ 
أصايل علي عوض العنزي ٨٨٫٧٭ 
أصايل مبارك حميد العنزي ٨٥٫٧٢٭ 
أماني مفلح محمد بشير ٨٩٫٤٤٭ 
أمل حميد ثروى الشمري ٨٩٫١٦٭ 
أمل شهاب أحمد مغير ٨٧٫٥٨٭ 
أمل مفلح محمد بشير ٩٠٫٨٢٭ 
أوراد شطيط عايد العنزي ٨٣٫٥٤٭ 
أوراد محمد مطر عبداهللا ٨٨٫٩٨٭ 
أبرار مريف حسن اجلميلي ٧٠٫٠٨٭ 
اريام محمد خلف سحل العنزي ٧٣٫١٥٭ 
اصايل فرج ثروي احلربي ٩٣٫٠٣٭ 
اوراد عيادة نايف العنزي ٨٨٫٣٥٭ 
إميان راكد رمضان جافور ٨٨٫٥٤٭ 
تهاني صالح مخلف العنزي ٨٢٫٠٧٭ 
جوري عسل جالي الشمري ٧٤٫٠٤٭ 
جوزه علي دهام املطيري ٩٩٫٠٩٭ 
حصة غازي ذياب املطيري ٧٦٫٤٭ 
حنان ناظم محمد جابر ٩٤٫٩٭ 
حور أحمد ساير الضفيري ٩١٫٣١٭ 
دانة زامل مطر العنزي ٩١٫٠٧٭ 
دالل عودة خلف الشمري ٩٤٫٢٧٭ 
رغد عارف راكان الظفيري ٩٢٫٣٧٭ 
رغد كرمي سليمان الظفيري ٨١٫٨٢٭ 
رهف سعود ساير مخلف العنزي ٧٥٫٩٧٭ 
روابي عزيز بهلول الظفيري ٩٧٫٤٭ 
رواسي سالم سدحان العنزي ٩٤٫٠١٭ 
روان فهد فالح العنزي ٩٤٫٥٥٭ 
رمي ثجيل راشد الظفيري ٨٩٫٧٧٭ 
رمي محسن عرميش الشمري ٩٥٫٩١٭ 
رمياس عيد كساب العنزي ٨٥٫٨٤٭ 
رمياس محمد رجا الظفيري ٨٦٫٣٤٭ 
ريوف عائش عبداهللا الرشيدي ٨٥٫١٩٭ 
سارة سعود عبداهللا خلف ٨١٫٢٭ 
سلطانه مطلق سويدان اجلميلي ٧٩٫٤٨٭ 
شهد خالد حواس محمد ٧٧٫٠١٭ 
شوق زامل عايد الشمري ٩١٫٣١٭ 
شيخة طالل مزيد سلطان الظفيري ٨٥٫٧١٭ 
عائشة سلطان أحمد الشمري ٨٤٫٧٢٭ 
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عبير سمران ردينى احلربي ٩٨٫٧٨٭ 
عذوب عامر مبارك العنزي ٨٧٫٣٨٭ 
عنود عبدالرحمن خربوش الظفيري ٨٠٫٠٤٭ 
غالية محمد علي الشمري ٧٥٫٤٥٭ 
غال عبدالعزيز محمد الشمري ٨٩٫٩٭ 
غال عبيد رمضان العنزي ٨٩٫٢٥٭ 
غال محمد رجاء الظفيري ٧٨٫٨٦٭ 
فاطمة حمد عداي وسمي ٩٠٫٢٭ 
فاطمة فيصل عزيز الظفيري ٧٧٫٠٤٭ 
فاطمة محمد علي عبداهللا ٩٣٫٧٢٭ 
فجر صحن فرحان الظفيري ٩٢٫٤٤٭ 
فجر ظاهر ماضي الشمري ٩١٫٣٦٭ 
فجر نايف حجي العنزي ٨٩٫٥٧٭ 
فرح ثابت خالد العنزي ٨٥٫٧٭ 
في فهد ثجيل عيد ٩٦٫٣٢٭ 
مرمي فالح جراح الظفيري ٨٩٫٩٦٭ 
مرمي مشاري محمد عيد ٩٥٫٣٣٭ 
مرمي ملوح عبيد الظفيري ٧٨٫٩٭ 
منار فضل لفتة الظفيري ٨٧٫٣٤٭ 
منال شلواح حزام الظفيري ٩٤٫٢٦٭ 
ميمونه عثمان عنيبر اجلميلي ٧٦٫٠١٭ 
نوال محمد خلف العنزي ٨١٫٠٢٭ 
نور سعد عايد العنزي ٨٥٫٣٤٭ 
نور صباح صالح عواد ٨٩٫٢١٭ 
نوف خالد صقر سمير ٩٥٫٩٥٭ 
نوف عايد مجبل احمليني العنزي ٨٧٫٣٦٭ 
نوف نواف خلف العنزي ٩٨٫٥٣٭ 
هاجر سالم جديع الرشيدي ٧٩٫٣٣٭ 
هاجر مبارك غثيث الظفيري ٧٣٫٥١٭ 
هدايه علي ساير العنزي ٨٠٫٠٧٭ 
هنوف كرمي رخيص احلسيني ٩٨٫٠١٭ 
هيفاء كامل مهدي البذالي ٩٤٫٠٥٭ 

ام هاني االهلية الثانوية - بنات - املشتركة 

أروه أحمد عبدالرحيم يوسف ٩٨٫٢٣٭ 
أسماء حسني علي احلسني ٨٣٫١٢٭ 
أبرار عبداهللا كاظم مطر ٨٢٫٩٦٭ 
االء نواف البرجس ٧٥٫٩٦٭ 
العنود ذياب حمد املرعى ٩٨٫٦٨٭ 
تسنيم محمد اكرمي ٧٩٫٤٣٭ 
حوراء محمد عزاره وهيب ٨١٫٦١٭ 
خديجة خالد كاظم نايف ٨٤٫٩١٭ 
دنيا عاطف فتحي دياب ٨٣٫٨١٭ 
رتاج عبداهللا عذيب رداد ٧٩٫٧٨٭ 
رزان زهير محمود حسني ٨٥٫٦٥٭ 
رهف ايهاب أحمد سالم ٨٦٫٦٩٭ 
رودينا أحمد السيد كامل ٨٩٫٦٭ 
زينب بدر يونس حسن ٧٨٫٩٨٭ 
سارة محسن غالب اخللف ٨٢٫٨٥٭ 
شجون محمد العثمان ٨٢٫٣٭ 
شهد أحمد حسني ٩٨٫٩٢٭ 
شهد عبداهللا محسن األحمد ٩٩٫١٨٭ 
صبا زياد سميح جوده ٧٦٫١٨٭ 
عائشة عالوى نايف كزار ٩٦٫١٦٭ 
عليه حسني سالم اخلليفة ٨٩٫٧٭ 
فاطمة جمال عواد جبر ٩٧٫٦٦٭ 
فاطمة عبداهللا عزاره العنزي ٩٤٫٤٢٭ 
فجر أحمد محسن األحمد ٩٨٫٦٧٭ 
كاريسا نايف عبداهللا ٩٩٫٧٥٭ 
جلني عادل محمود عودة ٩٨٫٨٢٭ 
جلني محمد العطية ٧٥٫٩٦٭ 
ليلى سمير محمد أبوسلمى ٩٥٫١٩٭ 
ماريه عبدالعزيز محمود اجلاموس ٩٣٫٨٨٭ 
مرمي اشرف حسن حسني ٨٤٫١٧٭ 
مضاوي سعود قاطع محمد ٧٧٫٢٭ 
ملك سامي محمد ابو سلمى ٨٩٫٣٭ 
نورهان أحمد األحمد ٨٠٫٨٢٭ 
نيره عصام حسني مطاوع ٩٣٫٧٩٭ 
هدى اسماعيل حجازي ٩٧٫٥٩٭ 
ياسمني حسني محمد علي ٩٦٫٩٦٭ 

امامه بنت بشر الثانوية للبنات 

آالء علي جاسم قاسم ٩٢٫٢٣٭ 
أمثال ادريس حسن الكندري ٩٧٫٨٩٭ 
أوراد صقر خالد البلوشي ٨٦٫٣٧٭ 
آيه حيدر حامد اكروف ٨٨٫٦٥٭ 
بشاير محمد جعفر علي ٧٥٫٦٤٭ 
بلقيس حسني عباس حسني ٨٦٫٤٧٭ 
جمانة حسن عبداهللا تقي ٩٥٫١٩٭ 
جنان عبداهللا أحمد ذياب ٩٦٫٢٨٭ 
جنى وليد خميس اخلميس ٩٤٫٦٨٭ 
حكيمه طارق يوسف فرس ٧٩٫٨٣٭ 
حوراء جابر علي أحمد ٨٨٫٦٧٭ 
حوراء محمد أحمد الوثيقي ٩٦٫٠٢٭ 
حوراء هاشم عارفى ٩٤٫٣٥٭ 
خديجة عبداهللا أحمد امليرزا ٨٦٫٤٢٭ 
دانة حسني يوسف مدوه ٩٧٫٣١٭ 
دانة مساعد محمد العرادة ٨٣٫٦٢٭ 
دالل جاسم محمد دشتي ٩٣٫٦٣٭ 
دالل عبداهللا محمد جابر جاسر ٧٧٫٠١٭ 
دالل علي عبداحلسني السلطان ٩٥٫٦٤٭ 
رتاج محمد حسن القالف ٩٦٫٢٭ 
رتاج وليد حسن القالف ٨٦٫٠١٭ 
رزان محمد عبداالمير طه التميمي ٩٤٫٩١٭ 
روان أحمد حسني الدسوقي ٨٦٫٨٢٭ 
روان بشار عادل اجلميلي ٩٨٫٥٦٭ 
روان فؤاد علي اخلواجه ٩٧٫١١٭ 
روان ناصر محمد محمود ٩٤٫٣٨٭ 
روعة خالد عبداهللا علي ٩٤٭ 
ريان نايف علي الفيلي ٨٨٫٢٥٭ 
رمي أنور حمد الصوابر ٩٦٫٣١٭ 
زهرة حسن علي الباذر ٩٨٫٨٣٭ 
زهرة فؤاد عبداحلميد فرج ٨٩٫٣٭ 
زينب احلوراء أحمد جاسم العتيقي ٨٢٫٦٧٭ 
زينب اياد حبيب علي اخلياط ٩٨٫٤٣٭ 
زينب عبداحلسني عبداهللا عباس ٩٠٫٦٦٭ 
سارة أحمد فالح محمد ٨٦٫٥٨٭ 
سارة عبداهللا مهدي محسني ٨٦٫٣٣٭ 
سارة يوسف حيدر سراج ٩١٫٨٢٭ 
ساهره عبدالعزيز حسني علي ٨٦٫٠٦٭ 
سلوى بدر رضا بوشهري ٩٧٫٣٨٭ 
عائشة عادل عبدالرحمن كندري ٩١٫٩٧٭ 
عائشة نواف محمد احلويلي ٨٨٫٥٭ 
عهد عادل فهد الطويل ٩٦٫٢٧٭ 
فاطمة الزهراء علي سالم البدر ٨٧٫٦١٭ 
فاطمة عبدالرضا كايد علي شهاب ٩٥٫٦٧٭ 
فاطمة محمد مختار صفر ٩١٫٥٨٭ 
فاطمة ميثم سيد أحمد السيد إبراهيم ٩٤٫٤٥٭ 

فاطمة يحيى سيد محمد السيد إبراهيم ٩٠٫٨٭ 
فجر أحمد عبداحلسني علي ٨٤٫٩٩٭ 
فرح عباس يعقوب الغريب ٨٣٫٨٥٭ 
فرح فيصل عبداحلميد البناي ٩٦٫٣٢٭ 
فوز يوسف محمد البريوج ٨٤٫٠٩٭ 
كوثر سالم الفي مانع ٩٩٭ 
لطيفة فهد صادق الفهد ٩٠٫٠٥٭ 
ليلى عبدالرسول عبداألمير طه التميمي ٨٤٫٥٦٭ 
ماريا عماد عبدامللك محمد عبدامللك ٨٥٫٧٧٭ 
مرمي خالد سعيد البدر ٩١٫٠٣٭ 
مرمي عدنان سيد مرتضى الزلزله ٩٦٫٦٣٭ 
مرمي محمد خليل إبراهيم صنقور ٨٠٫٦٢٭ 
مرمي محمد سعود الفزير ٩٠٫٦٨٭ 
مرمي نائل عبدالرضا اخلياط ٨٩٫٣٭ 
مرمي نبيل قاسم الفيلكاوي ٩٢٫٨٢٭ 
ملك عبدالعزيز أحمد ملك محمد ٩٨٫٧٥٭ 
منيرة طارق عبدالوهاب بورسلي ٨٩٫٦٣٭ 
نرجس مرهون علي املرهون ٩٣٫٧٢٭ 
نور حسني جاسم علي ٩٢٫٩٤٭ 
نورة راشد سعود املذن ٩٥٫٧٦٭ 
نورهان وليد مكرم عبيد حلمي السيد يس ٨٨٫٥٨٭ 
هديل حسني عبداهللا محمد ٩٥٫٥٢٭ 
هنا إبراهيم كمال الكومي ٩٩٫٦٦٭ 
يارا أحمد سعود الفزير ٨٣٫٩١٭ 
ياسمني بدر منصور البقشي ٩١٫٠٨٭ 

اميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات 

أسماء سالم حميدي العدواني ٨٣٫٧٩٭ 
أمل خالد اعناد املطيري ٩١٫٢٧٭ 
أميرة مبارك محمد الدغيم ٨٨٫٧٤٭ 
أنوار ناصر عبداهللا العدواني ٩٧٫٥١٭ 
أوراد عبداهللا عرهان الرشيدي ٩٤٫٠٧٭ 
الهام مشعل سعود العمانى ٩٥٭ 
حصة سلمان ماجد العتيبي ٩١٭ 
حصة عبداهللا راجس العدواني ٨١٫١٦٭ 
خلود سيف غازي العدواني ٩٣٫٩٦٭ 
دانة حمدان نهار املطيري ٩٥٫٨١٭ 
دانة أحمد حسني كندري ٨٠٫٦٤٭ 
رتاج ماجد داود الشمري ٩٥٫٧٨٭ 
روان أحمد جدوع النمالن ٩١٫١٨٭ 
ريان خالد عبدالعزيز الشومر ٧٧٫٢٢٭ 
رمي بدر فرج اخلشاب ٩٤٫٦٩٭ 
رمياس سعد سعيد املطيري ٩٩٫٢٭ 
زهراء محمد فاضل عبدعلي ٨٢٫٤٭ 
زينب حسني أحمد احلمود ٩٢٫٠٧٭ 
سارة أحمد حسني كندري ٨٨٫٢٧٭ 
سارة عبدالرحيم محمد صنهات ٩٥٫٨٤٭ 
سارة فالح سويد الزبديه الرشيدي ٨٠٫٩٭ 
سلمى فهد مرزوق مليس ٩٣٫٥٢٭ 
شهد فهد عبداهللا العديله ٨٢٫٨٩٭ 
شيخة بدر ناصر املطيري ٨٦٫٦٢٭ 
شيماء مساعد عشوي العازمي ٩٤٫٠٤٭ 
عائشة أحمد متعب الفجي ٩٥٫٢٨٭ 
عائشة خالد عبداهللا ابو عبيد ٨٦٫٩٭ 
عائشة مطلق سعيد اخلرينج ٧٩٫٥٨٭ 
عطور مبارك بندر املطيري ٩٤٫٣١٭ 
غالية عبدالعزيز عبداهللا الشطي ٩٦٫٤٭ 
فاطمة عبداهللا محمد احلمد ٨٢٫٢٩٭ 
فاطمة عبدالوهاب محمد أحمد ٨٢٫١٧٭ 
فاطمة علي عباس الدوسري ٨٩٫٩١٭ 
فاطمة نايف هذال الهاجري ٩٧٫٧٧٭ 
فرح محمد عرهان الرشيدي ٨٢٫٧٥٭ 
كادي أحمد عبدالرحمن الرشيدي ٩١٫٩٣٭ 
مليا منصور فالح املطيري ٩١٫٢٨٭ 
مرزوقه فالح جمعان العازمي ٨٢٫٣٥٭ 
مرمي عبداهللا أحمد ارشيد ٨٦٫٨٭ 
مرمي عبداهللا سند احلملى ٧٣٫٦٧٭ 
مرمي نهر جدوع النمالن ٩٤٫٢٣٭ 
مستورة رشيد مطلق العدواني ٨٥٫١٧٭ 
منال عبداهللا ناصر الدوسري ٩١٫٩٢٭ 
منى ناصر صالح العتيبي ٩٨٫٢٩٭ 
منيرة مزيد رشيد العدواني ٩٣٫٥٧٭ 
موضي محمد إبراهيم الرقيعي ٨٩٫٦٢٭ 
نور وليد فاخر مقلد ٩٠٫٤٦٭ 
نورة سالم خلف الظفيري ٨٩٫٥٣٭ 
نورة عبدالعزيز حيدر القطان ٩١٭ 
ياسمني خالد محمد الدويلة ٩٢٫٢٧٭ 
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أحمد خالد ناصر اجلبري ٩٨٫٨٥٭ 
أصيل راضي سليم بومسعود ٨٥٫٤٩٭ 
إبراهيم امين إبراهيم يونس عبداملجيد ٩٩٫٩١٭ 
أحمد ابوزيد محمد ابو زيد عبداهللا ٩٥٫٦٩٭ 
أحمد سمير السيد علي العيسوى ٩٩٫٩٥٭ 
أحمد صبحى عبداملطلب املوزى ٩٦٫٩٣٭ 
أحمد عاطف عبدالعزيز أحمد محمد ٩٩٫٧٢٭ 
أحمد عصام عبدالعال علي ٩٩٫٩٤٭ 
أحمد محمد فؤاد السيد ماضي ٩٩٫٨٣٭ 
أحمد مزيد عايض الهبيدة ٧٩٫٥٩٭ 
أحمد مصطفى عبدالعزيز محمد مجاهد ٩٩٫٧٨٭ 
بدر خالد مناحي الديحاني ٨٠٫٩٥٭ 
بدر طالل خليل الساعي ٩٦٫٤٢٭ 
بدر محمد حمد العازمي ٨٣٫٠٩٭ 
ثامر علي سعود العتيبي ٩٧٫٤٧٭ 
حازم أسامة عثمان محمد يعقوب ٩٧٫٤٧٭ 
حازم رشاد أحمد رشاد ٩٩٫٤٣٭ 
حسام أحمد نبيل السيد السيد ابواخلير ٩٩٫٦٭ 
حسن إبراهيم محمد امام حسن ٩٩٫٥٤٭ 
حسني إبراهيم محمد حسن ٩٧٫٧٭ 
خالد سعد تهامي عبدالاله سيفني ٩٩٫٧٥٭ 
خالد فهد خالد اخلرينج الرشيدي ٩٤٫٢٧٭ 
خالد وليد صادق اخلميسي ٩٦٫٣١٭ 
زياد شرقاوي امني ابواحلمد ٩٨٫٣٦٭ 
سعد رشيد مجبل الرشيدي ٨٤٫٠٢٭ 
سلمان ايوب عبدالرزاق البلوشي ٩٩٫٠٣٭ 
صالح حامت صالح العنزي ٧٤٫٤٭ 
صالح فهد صالح الهويدي ٨١٫٧١٭ 
عبدالرحمن عادل سمير عبداملهدي ٩٩٫٩١٭ 
عبدالرحمن علي شحاته عبداهللا ٩٤٫٨٦٭ 
عبدالعظيم وليد عبدالعظيم إبراهيم الرشــيدي ٭ 

٩٩٫٨٨
عبداهللا السيد حسن محمد ٩٨٫١٭ 
عبداهللا عمر رائد موسى العثمان ٩٩٫٠٩٭ 
عبداهللا عيسى حسن دشتي ٩٩٫٣٭ 
عبداهللا ناصر خميس املطيري ٧٨٫٣٨٭ 
عبداهللا نصر السيد السكرى ٩٨٫٧٣٭ 
عبداحملسن علي عبداحملسن املري ٩٢٫٦٦٭ 
عثمان سيف عبداهللا سيف املطيري ٩٠٫٢١٭ 

عمر السيد صبري متولي السواح ٩٩٫٠١٭ 
عمر السيد محمد موسى بازيد ٩٨٫٩٣٭ 
عمر عبدالفتاح السيد عبيدو ٩٩٫٢٢٭ 
عمر عبدالرحمن عبدالرزاق الصرعاوي ٩٦٫٠٤٭ 
عمر عبداهللا أحمد فتح الدين عكاشه ٩٢٫٤٣٭ 
عمر علي مطلق الشالحي ٩٥٫٢٩٭ 
عمر مصطفى مصطفى شعبان أحمد ٩٧٫٢٦٭ 
عمر نبيل فرحات امني عبدالدامي ٩٩٫٨٦٭ 
عمرو إبراهيم السيد حسن طالب ٨٦٫٠٤٭ 
عمرو خالد سعد أبو عيطه ٩٩٫٣٭ 
فارس عبيد ناصر املطيري ٨٢٫٦٣٭ 
فارس نصر عبداللطيف راغب النجار ٩٩٫٦٥٭ 
فهد عبداهللا عوض العتيبي ٨٥٫٢٤٭ 
كرم تيسير ايوب ٩٩٫٦٢٭ 
مؤيد امين الدخل اهللا ٩٩٫٣٢٭ 
مازن ضياء سند السيد ٩٩٫٩٤٭ 
محمد حسن عبدالعظيم حسن ٩٣٫١٨٭ 
محمد رضا محمد مختار أحمد رويشه ٩٩٫٧٥٭ 
محمد صبرى عبدالعاطى خليل ٩٧٫٨٨٭ 
محمد صالح محمد املراد ٩٧٫٠٧٭ 
محمد طارق أحمد إبراهيم أحمد ٩١٫٦٩٭ 
محمد عبدالرحمن خالد البراك ٧٤٫٥٧٭ 
محمد عبداملنعم يوسف عبداملنعم ٩٦٫٥١٭ 
محمد محمد علي أحمد الباز ٩٩٫٧٤٭ 
محمود أحمد عبداحلى الغمراوى ٩٥٫٥٤٭ 
محمود السيد محمود ابواحلسن ٩٩٫٨٩٭ 
مصطفى الدسوقي محمد الدسوقي ضيف ٩٠٫٠٩٭ 
مصطفى كامل زغلول عبداملجيد ٩٩٫٠٤٭ 
مصطفى محمد رمضان عبدالواحد ٩٧٫٦٦٭ 
مصعب محمد حامد أحمد محفوظ ٩٩٫٧٧٭ 
نعيم محمود أحمد ابوزيد حجر ٩٨٫٥٩٭ 
ياسر عبداحلميد إبراهيم محمد اجلنبيهي ٩٨٫٤٧٭ 
ميان عز الدين حمود ٩٩٫٥٥٭ 
يوسف أحمد محمد بدوى فايد ٩٤٫١٤٭ 
يوسف محمد علي السيد العشري ٩٩٫٥٦٭ 
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أريج خالد مسفر سفير ٩٠٫٣٭ 
آمال عبدالرزاق عبداهللا جرخي ٩٧٫٩٦٭ 
أنوار إبراهيم محمد السهلي ٨٠٫٧٦٭ 
أوراد جراح عبداحملسن الشمري ٩٥٫٥١٭ 
آيات أنور سعد السعيد ٧٩٫٩٩٭ 
أبرار محمد زاكى عبدالغني ٩٩٫٤٭ 
االء علي عبدالظاهر علي ٩٩٫٩٭ 
االء محمود معوض موسى ٩٩٫٦٭ 
العنود ناصر محمد املخيمر العتيبي ٩٩٫٣٧٭ 
امنية امين معوض محمود ٩٩٫٩٣٭ 
إميان امين عبداملبدى محمد ٩٦٫٥٨٭ 
بسايل طالل حسني احلمدان ٧٦٫٨٭ 
بسمله جابر عبدالسالم عوض ٩٩٫١٦٭ 
بسنت علي فتحي علي عقل ٩٩٫٦٭ 
بشرى أحمد طاهر البحراني ٩٠٫٠١٭ 
تسنيم سامح سيد عبدالهادي البساط ٩٦٫٩٣٭ 
جنة محمد عبداهللا ابو هرجه ٩٩٫٤٧٭ 
جهاد محمد محروس شلبى ٩٩٫٦٩٭ 
جود سعد إبراهيم الزايد ٩٤٫١٥٭ 
جودى باسم محمد عبداملولى ٩٦٫٨٢٭ 
حبيبه هاني سيد محمد ٩٥٫٤٦٭ 
حال طه روتو ٩٨٫٨٧٭ 
حال مازن وداد عبداهللا ٩٩٫٨٣٭ 
حال نبيل الشعباني ٩٩٫٧٥٭ 
حور محمد عبداملعطى علي ٩٩٫٠٢٭ 
دانة يعقوب محمد التميمي ٨٩٫٤٣٭ 
دانة حبيب يوسف احلمدان ٨٤٫١٢٭ 
دانة محمد سعيد اجلود ٩٩٫٨٧٭ 
راويه علي ماجد الشمري ٨٤٫٢٢٭ 
رتاج علي راشد سند ٩٦٫٣٩٭ 
رضوي أحمد السيد أحمد الديسطي ٩٨٫٦١٭ 
روان محمد عبداحلكم محمد ٩٩٫٨٦٭ 
روضه مصطفى محمد حلمي جاهني ٩٩٫٥١٭ 
روميساء محمد مسلم سيد ٩٩٫٥٣٭ 
ريناد عصام محمد اسماعيل عبداهللا ٩٥٫٩٤٭ 
ريهام وائل فهمي عبداجلليل محمد ٩٩٫٥٩٭ 
زهراء عبداحملسن كرم شهاب ٩٦٫٥٦٭ 
زينه محمد إبراهيم سيد حسن ٩٨٫٠٢٭ 
سارة بدر علي بنيان ٨٩٫٢٧٭ 
سارة سالم سعد اجلري ٨٥٫١٭ 
سارة سفيان أحمد الزعبي ٩٨٫٦١٭ 
سارة وائل حسن اجلوهرى ٩٦٫٩٢٭ 
سجده كمال إبراهيم السيد أحمد ٩٧٫٠٥٭ 
سدل عمر فالحة ٩٨٫٢٩٭ 
سميه ياسر السيد محمد ٩٩٫٧٣٭ 
سندريال الشبكشي ٩٨٫٨٨٭ 
شروق حسني عبدالسالم سيد أحمد ٩٩٫٨١٭ 
شمس محمد رزق داود ٩٦٫٢٭ 
شهد أحمد عبداحلليم هاشم ٩٨٫١٩٭ 
شهد بدر ناصر الشمري ٧٧٫١٦٭ 
صافيه راشد فالج الهاجري ٨٦٫١٦٭ 
ضحى عوض سعيد بقرف ٩٤٫٧٩٭ 
طيف محمد خليفة خلف ٨٨٫٦٩٭ 
عايدة تيسير سالم السعيد ٩١٫٨٥٭ 
عال أحمد عادل عبداملعز ٩٩٫١٩٭ 
غادة فوزي السعيد محمد النادي ٩٦٫٣٭ 
فاطمة عدنان مكى عبداهللا ٩٠٫٩٧٭ 
فجر جاسر حمود حمدان ٨٧٫٦٥٭ 
فجر محمد امان سعيد ٩٢٫١٨٭ 
فجر هاني أمير النجاده ٩٣٫٥٤٭ 
فرح أحمد زغلول عبداللطيف ٩٤٫٤٧٭ 
لبنى عبداللطيف عبدالسالم عطية ٩٦٫٤١٭ 
جلني محمد فتوح شعيب ٩٩٫٩٨٭ 
مليس زاهد السيد حسني ٩٩٫٢٤٭ 
لولوة عبداهللا معتوق املعتوق ٨٢٫٣٦٭ 
ليلى ثابت عبداهللا الثابت ٨٣٫٨٦٭ 
ماريه معاذ سعيد علي ٨٤٫٠١٭ 
مرام عبداهللا خيرو خطيب ٩٨٫٩٥٭ 
مروة ماجد شريف عبداحملسن حسني ٩٩٫٣٢٭ 
مرمي شمالن مهنا سعيد ٨٨٫٦٤٭ 
مرمي طالل موسى صفر ٨١٫٩٢٭ 
مرمي محمد عبدالرازق عبداحلميد ٩٩٫٤٦٭ 
مرمي جنيب علي املزيعل ٨١٫٢٤٭ 
منار عدنان سالم السويلم ٩٧٫٩٭ 
منال مناحي ذياب املطيري ٩٦٫٥٭ 
منة اهللا رمضان محمد سليمان موسى ٩٧٫٧٩٭ 
منة محمد عبدالسالم اجلوهري ٩٨٫٧١٭ 
منةاهللا محمد عيد العجرودي ٩٩٫٨٩٭ 
نايفه عادل علي قاسم ٨٧٫٨٢٭ 
ندى محمد اسماعيل محمد اسماعيل ٨٩٫٢٩٭ 
نور عبداهللا محمد العجمي ٨٩٫٨٩٭ 

نورة رشيد عزم الهاجري ٨٠٫٦٧٭ 
نورة علي محمد املري ٧٣٫٧١٭ 
نورة فالح مبارك العويهان العنزي ٩١٫٧٢٭ 
نورين حسام الدين محمود سليم هيكل ٩٧٫١٣٭ 
هاجر عادل شعبان شحاته هالل ٨٨٫٣٥٭ 
هاجر عمرو سيد أحمد محمد صقر ٩٨٫٩٭ 
هبة صالح أحمد علي ٩٣٫٢٥٭ 
هدير علي أحمد فرغل ٩٥٫٢٢٭ 
هنا أحمد عادل عبداملعز ٩٨٫٨٭ 
هيفاء بندر فالح العجمي ٩٣٫٤٩٭ 

برقان الثانوية للبنات 

أبرار بدر حسني القطان ٩٢٫٠٩٭ 
أريج خالد علي الهاشمي ٧٦٫٨٦٭ 
أسماء فوزي حسني السميط ٧٤٫٠٧٭ 
أشواق رباح عماش احلربي ٧٧٫١٦٭ 
أميرة ماجد فالح السبيعي ٩٢٫٤٥٭ 
أمينة صالح عبدالرحمن الدوسري ٧٣٫٠٣٭ 
أوراد خالد طامي املطيري ٨٧٫٩٤٭ 
آيه عبدالعزيز دريس فرحان ٨٢٫٢٥٭ 
البندري راشد علي الرشيدي ٨٤٫٢٧٭ 
البندري منديل محمد الزعبي ٨٤٫٩٭ 
بتول فيصل جعفر الصفار ٨٧٫٣٩٭ 
بدور عبداهللا خلف الفضلي ٩٥٫٤٥٭ 
بشاير علي عبيد العجمي ٨٠٫٩٦٭ 
تاال عبدالعزيز خير اهللا اإلبراهيم ٩٣٫٩١٭ 
جمانة عبداللطيف عبداخلضر تونيه ٧٨٫٨٤٭ 
جنان جاسم أحمد احلشاش ٨٥٫٨٧٭ 
جنان فهد خليفة البلوشي ٨٠٫٤٨٭ 
جورى يوسف إبراهيم بن ناجي ٨٩٫٥٥٭ 
حصة محمد عبدالرحيم الكندري ٩٦٫٩٥٭ 
حصة ناصر حسني اجلريب ٩١٫٦٤٭ 
حميدة فؤاد يعقوب رضى ٨٥٫٢٦٭ 
حنني جاسم عبدالعزيز اسود ٩١٫٧٩٭ 
حور ناصر محمد السراج ٨٢٫٩٭ 
حوراء علي حسني البلوشي ٩٢٫٠٣٭ 
دالل بندر منور صغير ٩٩٫١٧٭ 
دميه عبدالعزيز أحمد الدويهيس ٨١٫٠١٭ 
رتاج ثامر براك املنصور ٧٦٫١٥٭ 
رتاج عبداحملسن أحمد الثويني ٨٥٫٣٢٭ 
رتاج محمد مصطفى بشير ٨٨٫٩٧٭ 
رتاج مشاري مبارك العبودى ٩١٫٨٢٭ 
رتاج مشعل علي االطرم ٨٢٫٨٭ 
رغد راضي بردي العازمي ٨٨٫٤٦٭ 
رفيده عبداجلواد منصور الباز ٩٩٫٣٭ 
رقية ناصر مندني حسني ٨٨٫٦٨٭ 
رهف وليد إبراهيم املراغي ٨٣٫٨٧٭ 
ريان حسن محمد حسن القمرك ٩٠٫٢٣٭ 
ريان نايف جاسم العلي ٨٣٫٨٢٭ 
رمياس علي خليل بشير ٩٧٫٠٤٭ 
زينب فاضل حسني صفر ٩٦٫٦٤٭ 
سارة حسن غالب السهلي ٩١٫٥١٭ 
سارة حسن مسفر العجمي ٩١٫٥٤٭ 
سارة علي محمد احلربي ٨٦٫٣٣٭ 
سارة فارس منصور الدوسري ٧٦٫٥٭ 
سارة ناصر سليمان سالم ٩٥٫٥١٭ 
سارة نايف شداد العازمي ٧٨٫٧٦٭ 
سارة نواف قيس عبداهللا ٧٥٫٥١٭ 
سدن سليمان سعد عبداهللا ٨٦٫٠٨٭ 
شيخة عبداهللا سعود العجمي ٨٣٫٣٧٭ 
شيخة عبداهللا يوسف عبداهللا ٨٣٫٩٢٭ 
شيرين محمد جاراهللا الشمري ٨٦٫٠٢٭ 
طاهره محمد عبداهللا كنكوني ٧٧٫٢٭ 
طيف محمد جمعة ياقوت ٧١٫٧٨٭ 
عائشة أحمد عبدالرزاق ناصر الفيلكاوي ٩٣٫٩٩٭ 
عائشة عبداهللا حمد العتال ٩٩٫١١٭ 
غالية طالل راشد الغنام ٩٣٫٨٤٭ 
غدير محمد حسني الغيث ٩٢٫٣٧٭ 
غزالن عبدالرحمن شهاب اخلالدي ٩٥٫١٦٭ 
غزالن مبارك عبيد العجمي ٨٠٫١١٭ 
غال علي فرج العنزي ٨١٫٣٣٭ 
فاطمة خالد محمد األنصاري ٨٠٫٣٧٭ 
فاطمة إبراهيم فالح االصفر ٨٥٫٨٢٭ 
فاطمة جاسم علي الكندري ٩٦٫٠٦٭ 
فاطمة خالد عباس الكندري ٩٣٫٢٩٭ 
فاطمة عايد عباس خيران ٨٥٫٥٭ 
فاطمة عبداهللا إبراهيم اخلبيزى ٩٥٫٠٧٭ 
فاطمة عبداهللا يوسف حسني ٩٩٫٢٥٭ 
فاطمة عبداحملسن حسن احلبابى ٩١٫٢٧٭ 
فجر موسى هارون الرويح ٨٣٫٩٥٭ 
فرح شمالن عناد الشمري ٧٦٫٩٧٭ 
كوثر جابر عبداجلليل معتوق ٨٠٫٩٦٭ 
كوثر محمد جواد اتش ٧١٫٦٢٭ 
لطيفة ناصر محمد البديوي ٧٩٫٣١٭ 
لوجني عبدالعزيز عبداهللا حسن ٨٤٫٨٣٭ 
لولوة عبداهللا عبدالرحيم عبداهللا الكندري ٩٣٫٠٦٭ 
ماجدة عبداهللا خالد عبداهللا الفيلكاوي ٨٦٭ 
مرمي سالم بداح احلنيان العجمي ٧٨٫٥٣٭ 
مرمي سالم سليم املقيحط ٧٨٫٨٣٭ 
مرمي عادل مبارك العازمي ٩١٫١٢٭ 
مرمي الفي غازي احلربي ٩٣٫٧٢٭ 
منار عبدالغفار إبراهيم عبداهللا ٨٢٫٢٭ 
منى طالل حامد السليطني ٨٦٫٦٩٭ 
منى عبدالعزيز عبداهللا الراشد ٩٤٫٥٦٭ 
منيرة خرصان علي العجمي ٨٣٫٢٭ 
مها سعود محمد العازمي ٩١٫٧٨٭ 
مها عبداهللا غايب العازمي ٩١٫٥٣٭ 
موضي طالل فالح السبيعي ٨٥٫٩٦٭ 
موضي عبدالناصر معيض مهدي ٨٦٫٦٣٭ 
نوال سالم راشد الفضلي ٨٩٫٤٥٭ 
نور بدر حمزة اجلدي ٨٥٫٤٢٭ 
نورة فارس متعب اخلرينج ٧٩٫١٢٭ 
نورة خالد محمد املطيري ٩١٫٥٭ 
نورة سعود مطر العتيبي ٩٢٫٧٤٭ 
نوف سلطان سفر السميري ٧٩٫٠٤٭ 
نوف مساعد عيد العازمي ٩٥٫٠٤٭ 
نوف نايف مفلح الرشيدي ٨٩٫٩٨٭ 
نيله فهد حجاب املطيري ٩٤٫٥٧٭ 
هاجر خير اهللا مطرف املطيري ٧٩٫٥١٭ 
هاجر عبداهللا خلف علي ٩٠٫٣٣٭ 
هاجر مشعل مبارك العازمي ٩٤٫١٭ 
هناهم عبداملجيد الظريف عبداملجيد ٩٨٫١١٭ 
هيا فهد ناجي العازمي ٧٩٫٧٢٭ 
هيفاء عامر تركي رحيل ٩٠٫٤٭ 

بالط الشهداء الثانوية للبنني 

أحمد فارس اكنيفذ عوض اكنيفذ ٩٥٫٣٧٭ 
أحمد محمد أحمد محمد ٩٢٫٦٭ 

أحمد محمد ياسني ضيدان ٧٩٫٧٥٭ 
أحمد مفلح فالح مفلح العازمي ٩٤٫٦٩٭ 
أحمد يوسف سعود ناصر العازمي ٨٩٫٥١٭ 
أسامة عزيز نهار صفيق ٨٢٫٤١٭ 
إبراهيم بدر مزعل العتيبي ٩٢٫١٧٭ 
إبراهيم علي إبراهيم احلفيتي ٧٧٫٦٭ 
إبراهيم مزيد بنيه الصانع ٩٢٫٦٩٭ 
إبراهيم ناصر خالد املطيري ٨٦٫٩١٭ 
أحمد عبداهللا راشد العازمي ٨٤٫١٩٭ 
أحمد مطلق فالح العازمي ٨٥٫٥٢٭ 
أسامة عبداهللا مبارك العويهان العنزي ٧٩٫٢٧٭ 
املعتصم محزم حمد السهلي ٨٥٫١٨٭ 
انس صالح حسني العبداهللا ٩٣٫٨٤٭ 
بادي محسن كروز سالم العجمي ٨٠٫٦١٭ 
باسل أحمد جنم ظاهر ٨١٫٠٨٭ 
بدر حمد عواض املطيري ٧٧٫٤٥٭ 
بدر فيصل عويد الرشيدي ٨٩٫٢٢٭ 
بدر محمد ثواب السبيعي ٨٣٫٣٧٭ 
بدر منصور عوض غزاي املطيري ٨٦٫٠٢٭ 
بندر صالح عوين العنزي ٩٣٫٤٤٭ 
بندر نايف منيف العتيبي ٧٨٫١٦٭ 
تركي نايف صعيب العتيبي ٨١٫٦٩٭ 
ثامر أحمد ثامر العالطي ٩٠٫٢٤٭ 
جابر حسني علي العجمي ٨٣٫٠٩٭ 
جمال عيسى لفتة الضفيري ٨٨٫٠٦٭ 
حرفان فالح حرفان السمحاني ٧٩٫٠٩٭ 
حسن عبيد فالح الدوسري ٨١٫٥٢٭ 
حسني برجس براك الدوسري ٨١٫٧٩٭ 
حسني محسن محمد العجمي ٧٣٫٨٣٭ 
حسني محمد راشد العنزي ٨٨٫٤٭ 
حماد محمد ناصر العجمي ٩٢٫٤١٭ 
حمد جويعد حمد مفرج العجمي ٧٦٫١٢٭ 
حمد صالح ناصر الهاجري ٨٢٫١٧٭ 
خالد أحمد مسفر سفير ٧٨٫٢٧٭ 
خالد سعد عبداهللا الدوسري ٨٣٫٢٣٭ 
خالد سعد عبداهللا الهاجري ٨٠٫٢٧٭ 
خالد سعيد حمد الهاجري ٧٧٫٦٭ 
خالد عايض سفر الهاجري ٨٤٫٢٧٭ 
خالد مبارك سميليل العازمي ٨٣٫٣٣٭ 
خالد مرشد محمد العازمي ٧٧٫٢٥٭ 
خليفة تركي خليفة املطيري ٧٨٫٠٩٭ 
خليفة صالح الدين سليم أبوزور ٩٦٫٨٨٭ 
دعيج خالد ذياب الفضلي ٨٨٫٠٦٭ 
راشد مبارك راشد العازمي ٨١٫٦٭ 
راشد محمد راشد العازمي ٨٣٫٠٣٭ 
راشد محمد فالح العجمي ٧٥٫٧٧٭ 
راشد محمد هجاج العجمي ٨٤٫١٭ 
سالم أحمد راشد حجيالن ٩٥٫٨٭ 
سالم راشد فليفل الداهوم ٨٢٫٩٦٭ 
سالم عمر سالم الدوسري ٨٠٫٤٨٭ 
سالم عيد محمد العازمي ٧٩٫٦٣٭ 
سالم فالح جلعود الهاجري ٧٦٫٢١٭ 
سالم محمد تراحيب العجمي ٨٢٫٧٣٭ 
سامي عبدالرزاق خليف العنزي ٨٣٫٢٩٭ 
سعد أحمد ناصر الطواري العازمي ٨٢٫٤٭ 
سعد شارع ناصر العجمي ٩٦٫٧٣٭ 
سعد عبداهللا سعد الدوسري ٨٢٫٠٩٭ 
سعد معضد سعد اخلنني ٨٩٫٤٩٭ 
سعود خالد سعود العتيبي ٨١٫٧٣٭ 
سعود خالد محمد اللميع ٨٨٫٩٦٭ 
سعود عادل خليفة العميره ٩١٫١٣٭ 
سلطان فهد عبداهللا البرجس ٨٤٫٦١٭ 
سلطان معيض علوش العتيبي ٧٥٫٢٧٭ 
سلمان أحمد سالم العازمي ٧٩٫٠٨٭ 
سلمان بدر محمد العتيبي ٨٢٫٥٭ 
سلمان تركي حامد املطيري ٩٣٫٢٩٭ 
سلمان طالل هادي الشمري ٩٩٫٠٣٭ 
سليمان إبراهيم بدر عبدالعزيز املطوع ٩٨٫٧٩٭ 
سيف محمد سيف العازمي ٨٤٫٧٭ 
شايع وليد إبراهيم املاجد ٨٢٫٤٭ 
طالل فالح حربي العازمي ٧٧٫٤٩٭ 
طالل مبارك محمد الهاجري ٨٠٫٢٣٭ 
عامر فهد محمد اخلشم ٨٧٫٢٤٭ 
عايض عبدالرحمن حسن العتيبي ٩١٫٨٧٭ 
عبدالرحمن نايف محارب العازمي ٧٧٫٢٤٭ 
عبدالعزيز عبداهللا هادي املطيري ٧٦٫٢٭ 
عبداهللا خالد محمد الناجعى ٧٥٫٤٦٭ 
عبداهللا عادل سعد مفتاح السالم ٧٨٫٤٢٭ 
عبداهللا فالح جلعود الهاجري ٧٩٫٦٢٭ 
عبداهللا محسن حسني العجمي ٩٢٫٤٣٭ 
عبداهللا محمد ناصر العكشان ٨٧٫٨٤٭ 
عبداهللا محمد هجاج العجمي ٨٤٫٤٭ 
عبداهللا منصور فهيد اجلعيدى ٨١٫٨٧٭ 
عبداهللا هادي ناصر الهاجري ٧٩٫١٩٭ 
عبدالوهاب علي حسني العبداهللا ٨٩٫٠٦٭ 
عبدالرحمن جمعان رفاعي العازمي ٩٦٫٤٧٭ 
عبدالرحمن خالد مساعد الفزير ٨٨٫٧٢٭ 
عبدالرحمن خميس الفي العنزي ٧٧٫٤٢٭ 
عبدالرحمن محمد سابج العازمي ٨١٫٣٦٭ 
عبدالرحمن مرزوق عبداهللا املطيري ٨١٫٢٥٭ 
عبدالرحمن مطلق عطا اهللا املطيري ٨٨٫٢٥٭ 
عبدالرزاق حسن سعد العازمي ٨٥٫٩٥٭ 
عبدالرزاق وليد محمد الكندري ٩٥٫٠١٭ 
عبدالعزيز حمد محمد الكندري ٨٧٫٩٦٭ 
عبدالعزيز سعود فهيد العازمي ٩٢٫٠٨٭ 
عبدالعزيز فهد سعد العجمي ٨١٫٣٨٭ 
عبدالعزيز محمد عوض العجمي ٨٣٫٥٭ 
عبداهللا أحمد فنر اخلمسان ٨٩٫٩٤٭ 
عبداهللا بدر فالح املطيري ٧٦٫٥١٭ 
عبداهللا خالد راشد حجيالن ٨٥٫٣٣٭ 
عبداهللا محمد راشد الهاجري ٨٩٫١٨٭ 
عبداهللا محمد سعران الدماج ٩٢٫٨٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا الهاجري ٧٥٫٦١٭ 
عبداهللا مهدي ظافر العجمي ٨٣٫١٤٭ 
عبداهللا هادي صالح العازمي ٨٣٫٠٨٭ 
عثمان محمد خليفة العبيدى ٧٦٫٦٭ 
عذبي عادل محمد مناحي العازمي ٨٣٫٣٢٭ 
عذبي مساعد محمد العازمي ٧٣٭ 
علي انور كايد العنزي ٩٧٫٧٭ 
علي حسني غالب املطيري ٧٩٫٤٤٭ 
علي حمود لفتة الضفيري ٨١٫١٤٭ 
علي ركاد محمد هادي املري ٩٣٫٣٧٭ 
علي سالم بريك العازمي ٧٤٫٤٣٭ 
علي عبداهللا رجا الداهوم العازمي ٧٤٫٧٩٭ 
علي مرضى فالح العازمي ٨٨٫٥٣٭ 
عمر إبراهيم عوض الشمري ٧٧٫٤٤٭ 
عمر خالد مزعل العتيبي ٧٦٫٢٨٭ 
عمر عبداهللا فاضل العجمي ٩٤٫٩٣٭ 
عمر محسن علي العنزي ٨٨٫٠٥٭ 

عيسى طالل لفتة الضفيري ٨٤٫٢٭ 
غامن هاني فالح ساجر ٩٢٫٣٨٭ 
فارس سعد فهد العنزي ٩٣٫٥٩٭ 
فارس عارف شعيفان عبيد العتيبي ٨٨٫٤١٭ 
فارس محمد سعد العجمي ٨٣٫٣٥٭ 
فارس محمد عمار العجمي ٨٧٭ 
فالح محمد فالح الهاجري ٨٤٫٤١٭ 
فرحان حمد فرحان الرشيدي ٧٨٫٦٤٭ 
فالح ناصر فالح الهاجري ٨٨٫١٨٭ 
فهد سعد دهيسان اللميع ٩٥٫٨٭ 
فهد سعود سيف اللميع العازمي ٧٩٫١٦٭ 
فهد عامر ظافر احملفوظ ٨٤٫٥٣٭ 
فهد عبداهللا محمد العتيبي ٨٥٫٧٧٭ 
فهد عيد عفاس الدوسري ٨٨٫٧١٭ 
فهد فالح محمد املجليه العازمي ٨٢٫٤٥٭ 
فهيد عبداهللا فهيد العجمي ٧٧٫٨٤٭ 
فيصل سعد ناصر العجمي ٨٦٫٥٨٭ 
مبارك ظافر مطلق السبيعي ٧٩٫٦٣٭ 
مبارك ناصر صالح القحطاني ٨٢٭ 
مبارك هادي محمد العجمي ٩٦٫٧٦٭ 
متعب حزام عامر حزام العتيبي ٨٦٫٠٥٭ 
محمد أحمد مزعل حمود الشمري ٩٦٫٩٤٭ 
محمد أحمد شكحان العازمي ٨٦٫٧١٭ 
محمد جابر عبدالهادي املري ٩٨٫٨١٭ 
محمد خالد فارس اسمر الفضلي ٨٤٫١٦٭ 
محمد راشد نومان العازمي ٨٢٫٣٦٭ 
محمد سامي سالم الفضلي ٨٤٫٣٨٭ 
محمد صالح فهد مبارك العازمي ٨٢٫٧٧٭ 
محمد طه حافظ محمد ٩٣٫٦٢٭ 
محمد عباس محمد نور الدين ٨٣٫٩٭ 
محمد عبدالعزيز أحمد املال ٩٥٫٢٦٭ 
محمد علي محمد العجمي ٨٥٫٠٣٭ 
محمد علي مطلق السبيعي ٩٣٫٨٣٭ 
محمد فالح فهيد الهاجري ٧٧٫٣٩٭ 
محمد فواز محمد التميمي ٨٢٫٠٣٭ 
محمد مانع فهاد العجمي ٨٧٫٩٭ 
محمد معضد سعد اخلنني ٩١٫٣٤٭ 
مرزوق أحمد مرزوق اجلويسري ٧٥٫٢٦٭ 
مشاري جنم كامل السراج ٩٢٫١٥٭ 
مشعل شافي حويل السهلي ٩٦٫٨٭ 
مضيان فهد مضيان الشمري ٨٩٫٨٩٭ 
مطلق سعد مطلق السبيعي ٨٣٫٤٣٭ 
منصور سالم منصور العجمي ٨١٫٠٥٭ 
منصور عبدالهادي منصور الشــمالن الدوسري ٭ 

٧٥٫٠٨
ناصر بندر ناصر العتيبي ٧٨٫٢٢٭ 
ناصر خالد عايض العتيبي ٨٧٫١٢٭ 
ناصر عبداهللا حسن الكندري ٩٤٭ 
ناصر غازي ضاحي شداد ٧٦٫٤٢٭ 
ناصر فهد عبداهللا الشامري ٧٨٫٤٣٭ 
ناصر محمد ناصر العتيبي ٨٤٫٢٥٭ 
ناصر محمد ناصر باني الهاجري ٩٧٫٢٦٭ 
ناصر مشعل محمد اخلمسان ٨٧٫٠٦٭ 
ناصر هادي ناصر فارس ناصر احلشار ٨٠٫٩٣٭ 
نايف ظافر بشير الدوسري ٨٩٫٣٢٭ 
نواف فهد نواف الفضلي ٨٦٫١٧٭ 
يعقوب صالح هادي الرشيدي ٨٦٫٧١٭ 
يعقوب فاضل مرتضى البلوشي ٩٠٫٩٧٭ 
يوسف حامد عواد اليحيى ٨٦٫٨٭ 
يوسف راضي حبيب العازمي ٧٩٫٢١٭ 
يوسف عبداهللا محمد العمري ٧٨٫٥٢٭ 
يوسف عيد محمد القحطاني ٧٩٫٣٨٭ 
يوسف محمد مبارك العازمي ٧٩٫٦٧٭ 

بيان الثانوية للبنات 

أبرار فهد فايد الرشيدي ٩٥٫٧٩٭ 
أريام مشعل حمد العجمي ٩٢٫٠٤٭ 
أريج حمد جمعة التميمي ٨٨٫١٭ 
أسماء بدر يوسف شبكوه ٩٨٫٣٥٭ 
أفنان محمد أحمد املطوطح ٨٧٫٩٧٭ 
آالء عبداهللا عباس خدادا ٩٩٫١١٭ 
أماني نواف سعود الهدية ٩١٫٠٥٭ 
آمنة شاكر يعقوب حالوة ٩٠٫٤١٭ 
آمنة محمد عبداحلميد اسماعيل ٩٥٫١٣٭ 
أمينة خالد عمران العمران ٩٧٫٩٤٭ 
أنوف حسني علي اخللف ٩٤٫٩٥٭ 
أوراد راشد مبارك الهران ٨٨٫٥٢٭ 
أوراد ماجد صالح العازمي ٨٨٫٩٥٭ 
أوراد محمد عبداهللا الكندري ٩٠٫٢٨٭ 
أوراد محمود كاظم الغضبان ٨٦٫١٩٭ 
أوراد وائل مبارك الشطي ٨٩٫٩٨٭ 
آيه جاسم عبداحلميد الصراف ٩٨٫٤٦٭ 
إسراء محمد مبارك مال عواد مبارك ٩٢٫٨٭ 
البتول محمد جاسم زكريا ٩٣٫٦٣٭ 
البندري سعد دعيج العتيبي ٨٨٫٢٥٭ 
البندري مشعل ضيف اهللا العتيبي ٩٦٫٥٥٭ 
اجلازي يوسف حامد املطيري ٨٢٫٩٦٭ 
الريان عبداحلميد حبيب اخلالدي ٩٨٫٧٥٭ 
بدرية فارس عباس حسني ٨٦٫٣٢٭ 
تسنيم طارق محمد الطوارى ٩٤٫٤٭ 
جازي مهنا مبارك السحيب ٩٩٫٢٢٭ 
جنان عادل عبدالصمد علي بن صفر ٩٠٫٨٧٭ 
جنى سعود عبداهللا الوهيب ٩٠٫٣٦٭ 
جنى محمد أحمد عبدامللك رجب ٩٤٫١٣٭ 
جود خالد حمود الراشد بن حميد ٨٨٫٨٭ 
حور حمد عبدالرحمن الهاجري ٩٥٫٦٩٭ 
حور عادل عبداهللا القالف ٩٢٫٨٥٭ 
حوراء عبداهللا إبراهيم البحراني ٨٠٫٤٨٭ 
حوراء محمد عبداهللا الصحاف ٩٩٫٠٦٭ 
حوراء محمد قاسم احلواج ٨٢٫٦٩٭ 
حوراء يوسف عبداحلميد الصايغ ٧٩٫٢٢٭ 
خديجة بدر عبدالصمد حيدر ٩٠٫١٣٭ 
خديجة عادل صفر محمد ٨٨٫١٨٭ 
خديجة محمد جاسم موسى ٩٤٭ 
دانة خالد عبداهللا القطان ٧٩٫٧٭ 
دانة دعيج جمال اجلاسم ٨٤٫٥٩٭ 
دانة سعد محمد العمران ٩٣٭ 
دانة طالل ياسني الصالح ٩٠٫٩١٭ 
دانة محمود عبدالوهاب القالف ٨٥٫١٭ 
دالل حامد سعد العازمي ٨٩٫٦٨٭ 
دالل خليفة يعقوب ربيعه ٩٩٫٧٩٭ 
دالل طارق محمد الكندري ٩٧٫٠٩٭ 
دالل يونس عبداحلسني عبدعلي ٩٠٫٨٭ 
دميه خالد حمدان العازمي ٩١٫٥٥٭ 
دميه محمد عبداألمير جوهر حياة ٩١٫٠٩٭ 
دميه وليد عبدالرحمن الكندري ٩٧٫٩٦٭ 
رتاج عبداللطيف محمود حسن ٨٧٫٢٦٭ 
رتاج ماجد سلطان بوجروه ٩٢٫١٤٭ 
رتاج محمد عبداهللا القفاص ٩٣٫٢٤٭ 
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رتاج نواف حسن السعيدي ٨٧٫١٩٭ 
ريان عادل مبارك السحيب ٩٢٫١١٭ 
ريان يحيى طاهر القالف ٩٥٫٧٣٭ 
رمي مشعل حميد مطرود ٩٩٫١٩٭ 
رميا عبداهللا محمد النسيم ٩٢٫٠١٭ 
رمياس علي بصيص العجمي ٩١٫٠٢٭ 
زهراء سليمان محمد القطان ٨٨٫٤٧٭ 
زهراء عبدالعزيز علي القطان ٨٨٫٧١٭ 
زهراء علي السيد تاج املوسوي ٩٦٫٨٩٭ 
زهراء مصعب عبدالعزيز شمساه ٩١٫١٣٭ 
زهرة جميل سيد جواد بهبهاني ٨٠٫١٢٭ 
زهرة نعمة جابر النعمة ٨٢٫٣٦٭ 
زينب أحمد محمد املطوع ٨٥٫٠٢٭ 
زينب باقر عبدالرضا احلداد ٩٢٫٨٨٭ 
زينب عبداالله محمد ال الرشيد ٩٢٫٠١٭ 
زينب عبداهللا حسني محمد ٩٧٫٧٣٭ 
زينب عبداهللا جنم علي ٨٢٫٣٨٭ 
زينب محمد علي املطوع ٨٣٫٠١٭ 
زينب يعقوب دل شكسته ٨٤٫٤٣٭ 
سارة خالد فريد كلندر علي ٧٧٫٥٩٭ 
سارة إبراهيم ياسني حيدر ٩٧٫٢٦٭ 
سارة أحمد مصطفى اخلباز ٩٦٫٣٭ 
سارة طارق محمد منر ٩٠٫٦٤٭ 
سارة عبدالرحمن مشاري القبيلى ٨٥٫٧٩٭ 
سارة مشاري محمد اخلليفي ٩٦٫٩٩٭ 
سندس قاسم يعقوب علي التركماني ٩١٫٧٭ 
سهام خالد غازي الزنكي ٩١٫٧٣٭ 
سوسن فاضل سيد عباس سيد علي ٨٧٫٥٣٭ 
شجن محمد بدر خضر ٨٦٫٩١٭ 
شهد بدر علي املعيوف ٩٠٫٣٥٭ 
شهد بشار عباس البصيري ٨٧٫٤٭ 
شهد علي جابر حسني كمال ٨٧٫٠٧٭ 
شهد عيد مرزوق دخنان العازمي ٩٠٫٢٦٭ 
شيخة فهد عايض العجمي ٨٢٫٥١٭ 
صافيه بدر أحمد املضحي ٩٥٫٧٭ 
صفيه عبداهللا عيسى احلسن ٩٢٫٤١٭ 
طيبة مشعل محمد الرشود ٨٨٫٨٩٭ 
عائشة بدر يوسف شبكوه ٩٨٫٤٤٭ 
عائشة عبدالرحمن محمد الهويدي ٩٤٫٢٦٭ 
عائشة مشعل عبدالعزيز النهام ٧٧٫٠٤٭ 
علياء إبراهيم جعفر بوخمسني ٩٨٫٥٧٭ 
غالية أحمد محمد املطيري ٨٤٫٢٦٭ 

غدير مجاهد فيصل الناصر ٩٣٫٨٩٭ 
غال فهد سبيل املطيري ٧٧٫٨٦٭ 
غنيمة وليد يوسف الربيع ٩٠٫١٦٭ 
فاطمة يحيي عبدالرضا عباس ٩٤٫٦٦٭ 
فاطمة أحمد بدر جمال ٩٣٫٠٨٭ 
فاطمة ثامر علي حياة ٧٧٫٧٭ 
فاطمة جعفر غلوم محمد ٩٨٫٠٦٭ 
فاطمة حسني مكى القالف ٨٧٫٧٣٭ 
فاطمة خالد محمد بوحمد ٨٨٫٦٥٭ 
فاطمة سالم مندني محمد ٧٧٫٦٧٭ 
فاطمة سامي حسن مراد ٨٩٫١٣٭ 
فاطمة عادل محمد الرغيب ٩٥٫٤٨٭ 
فاطمة محمد اسد محمد ٨٦٫٦١٭ 
فاطمة مشعل عبدالبارى محمد ٨١٫٢٦٭ 
فجر خالد علي الصايغ ٩٣٫٣٧٭ 
فجر فهد محمد احلساوي ٩٤٫١٨٭ 
فجر محمد غلوم الكندري ٨١٫٥٨٭ 
فرح جالل فرحان عويد ٩٦٫٣٨٭ 
فضة إبراهيم عبداهللا الصفار ٩٥٫٦٦٭ 
كوثر فاضل خلف محمد ٩٥٫٩٢٭ 
جلني جاسم محمد القطان ٩٠٫٧٩٭ 
لطيفة عبداخلالق حسن اخلياط ٩٨٫٠١٭ 
لورا محمد عبدالرزاق األحمد ٩٦٫٧٤٭ 
لولوة عبداهللا سعود الصديقي ٩٧٫٢٤٭ 
ليان أحمد محمد السجاري ٩٧٫٦٣٭ 
ليلى صالح حسني عبداهللا ٨٨٫٩١٭ 
ماريا ناصر حسني كاكولي ٩١٫٥٩٭ 
مرمي جراح يوسف مبارك ٨٣٫٣٤٭ 
مرمي ضيف اهللا شجعان العتيبي ٧٦٫٧٤٭ 
مرمي عبداهللا خلف العنزي ٩٠٫٥٥٭ 
مرمي قصي عبداحلميد األسود ٨٦٫٠٩٭ 
مرمي منصور مناحي العصيمي ٩٤٫٥٭ 
مرمي ناصر عبداهللا العايض ٧٨٫٥٢٭ 
مرمي يعقوب يوسف اخللف ٩٨٫٣٧٭ 
مالك عبداهللا مبارك عبدالعزيز ٩٦٫٣٭ 
منال مشاري معيوف زايد ٩٩٫٠٦٭ 
منى طارق حمود االشوك ٨٤٫٥٦٭ 
منيرة أحمد محمد الرياحى ٩٤٫٩٨٭ 
منيرة داود سليمان اخلميس الرقم ٩٩٫٢٢٭ 
منيرة طالل جمعة امليعان ٩٩٫٦٩٭ 
موضي محمد عيسى الهدهود ٩٦٫٠٧٭ 
ميس محمد إبراهيم القاشم ٩٩٫٢٦٭ 

جنود غزاي وصل اهللا العتيبي ٨٦٫١٨٭ 
نوار بدر حمد العتال ٩١٫٨٧٭ 
نور أحمد حسني الكندري ٨٩٫٥٢٭ 
نور أحمد عبداهللا السداح ٨١٫١٢٭ 
نور بدر عبداهللا الهدلق ٩٨٫٦١٭ 
نور حسن علي اشكناني ٩٤٫٧٧٭ 
نور عادل عبداهللا القالف ٩٢٫٤٨٭ 
نور يوسف عبداهللا احلمراني ٧٨٫٥٤٭ 
نورة سند محمد السميط ٩٧٫٤٭ 
نورة محمد إبراهيم اجلميلي ٨٥٫٦٥٭ 
نوف محمد علي الشراح ٩٦٫١٢٭ 
هاجر علي صالح الصفار ٨٢٫٥٥٭ 
هاجر فوزي سعود العماني ٩٤٫٧٩٭ 
هاشميه عبداهللا محمد علي عباس ٩٠٫٥٢٭ 
هدى فهد عبدالعزيز املعتوق ٨٥٫٥٥٭ 
هند عبدالعزيز محمد البلوشي ٩٠٫١٩٭ 
هيام يعقوب يوسف اخللف ٩٥٫١٭ 
وحش مشاري عوض املهيميل ٨٧٫٩١٭ 
وضحة جاسم محمد العتيبي ٨٣٫٠٢٭ 
ياسمني ناصر بدر عريان ٩٨٫٥٨٭ 

بيبي السالم الثانوية للبنات 

أبيار علي فاضل القالف ٩٥٫٠١٭ 
أروى حسن عباس تقى ٩٣٫٦٦٭ 
أروى هشام إبراهيم املجمد ٩٦٫٠٤٭ 
أسماء محمد أحمد املدعج ٩٩٫١٨٭ 
أالء عادل محمد الزيد ٩٦٫٧٦٭ 
آالء محمد يوسف كرم غلوم ٨٤٫٣٨٭ 
أنوار محمد سلمان القطان ٩٩٫١٩٭ 
آيات حسني رهيف الظفيري ٨٢٫٨٦٭ 
آيات عادل محمد الزيد ٧٩٫٦١٭ 
آيات عبداملطلب هاشم املوسوي ٨٧٫٣٨٭ 
آيات محمد داود السلمان ٨٩٫٥٥٭ 
آية سيدعلي هاني سيدعلي ٧٨٫٢٥٭ 
آيه علي حسني اكبر ٩٦٫٣٤٭ 
آيه علي رضا قانعيان ٩٣٫٠٥٭ 
الريتاج علي عبدالوهاب بحروه ٩٤٫٢٤٭ 
الكوثر جابر أحمد الوزان ٨١٫١٣٭ 
بتول خلف عباس حيدر ٩٩٫٣٨٭ 
بتول محمد جعفر احلسن ٩٤٫٠٢٭ 
جمانة فهد سليمان العواد ٨٦٫٢٥٭ 
جمانة محمد خليفة القالف ٧٧٫٥٩٭ 

جنان عبداحملسن حسني الصفار ٧٢٫٩٣٭ 
جودي أحمد السيد سليمان ١٠٠٭ 
حنان عقيل جاسم الشماع ٧٩٫٤٦٭ 
حنان ناصر سليمان العواد ٩٨٫٢٢٭ 
حنني عبدالرزاق أحمد الزايد ٨٢٫٠٩٭ 
حور جاسم محمد الفراج ٩٣٫٢٦٭ 
حوراء أسامة حسني القالف ٨٨٫٩١٭ 
حوراء عباس سيد عبداهللا املوسوي ٩٧٫٠٦٭ 
حوراء يوسف مرتضى اخلباز ٩٧٫٧٩٭ 
خديجة أحمد عبدالهادي أحمد ٩٩٫٧٨٭ 
خديجة أحمد يحيى علي حيدر ٩٦٫٣٩٭ 
خديجة حسني علي عبداهللا ٩٤٫٨٤٭ 
خديجة هيثم محمد زمان مقدم ٩٤٫٥٭ 
خيريه عيد علي العيد ٩٧٫٣٧٭ 
دانة حسن عباس الصيرفي ٨٧٫٠٨٭ 
دانة حسن علي االستاد ٨١٫١٧٭ 
دانة خليفة حمود احلميدة ٩١٫٧٤٭ 
دانة رياض راشد عبدالرحيم ٩٨٫٤١٭ 
دينا أحمد علي الصايغ ٩٢٫٩٧٭ 
رؤى يوسف حمد الدهام ٩١٫٠٨٭ 
رتاج عبدالوهاب جاسم بوحمد ٨٧٫٣٣٭ 
رتاج ناصر محمود كمال ٨٤٫٨٤٭ 
روان جاسم محمد حسني ٩٦٫٤٣٭ 
ريان محمد عباس القالف ٨٣٫٦٦٭ 
ريحانه فاضل علي محمد علي ٩٥٫٩٧٭ 
رمي جمال عبدالعزيز املسعود ٨٠٫٧٤٭ 
زهراء أحمد جمعة القالف ٩٦٫٦٣٭ 
زهراء أحمد محمد ميرزا ٧٣٫٣٦٭ 
زهراء جاسم حسني العطية ٩٥٫٨٨٭ 
زهرة حسني عبداهللا الفضلي ٨٥٫٣٩٭ 
زينب حسني أحمد احلمراني ٩٦٫٢٤٭ 
سارة حسني علي الري ٩٥٫٣٩٭ 
سارة عبداهللا علي اخلميس ٨٧٫٣٭ 
سارة فاضل شنبه الزنكي ٨٤٫١٢٭ 
سارة يعقوب سيد علي سيد غريب ٩٤٫٩١٭ 
سجى علي حسني اإلبراهيم ٩٢٫١٨٭ 
سلمى عبداهللا إبراهيم األربش ٩٣٫٣٦٭ 
شدن عبدالرحمن محمد الياقوت ٨١٫٨٨٭ 
شيخة سند محمد اجلالهمة ٩٤٫٦١٭ 
ضحى هاني عبداهللا احللواجي ٨٤٫٠٩٭ 
طيبة سمير عبدالرزاق السجاري ٩٧٫٠٦٭ 
عايدة حسام السيد محمد علي اجلوهرى ٩٨٫٧٩٭ 

غدير أحمد حبيب املطوع ٩٩٫٢٣٭ 
فاطمةالزهراء محمد جواد األمير ٩٨٫٦٧٭ 
فاطمة الزهراء مبارك سيد رجب الرفاعي ٩٠٫٧٧٭ 
فاطمة توفيق عبدالنبي املوسى ٧٩٫٥٦٭ 
فاطمة سادات سيد أحمد رضوي قزويني ٧٣٫٨٢٭ 
فاطمة طارق عدنان القرينى ٩١٫٥٤٭ 
فاطمة عبداهللا أحمد القالف ٩٣٫٠٤٭ 
فاطمة عبداهللا فيصل الناصر ٧٧٫٢٤٭ 
فاطمة محمد علي محمد ٩٧٫٦٤٭ 
فجر عبدالكرمي عبدالقادر السرحان ٩٦٫٠٣٭ 
فجر هاني محمد املصيليخ ٧٦٫٨٤٭ 
فدك اسماعيل محمد بوعباس ٨٥٫٠٦٭ 
فضة عبدالعزيز جعفر بوحمد ٧٤٫٨٤٭ 
كوثر فاضل محمد املصيليخ ٩٣٫٦٧٭ 
كوثر فيصل حسني عبداهللا ٨١٫٣٢٭ 
لوجني طالل طاهر الصراف ٨٩٫٦١٭ 
لولوة أحمد عبداهللا احلميدة ٩٣٫٥٥٭ 
لولوة محمد حسني احلبابى ٨٩٫١٭ 
ليلى محمد داود البو معرفى ٩٦٫٣٨٭ 
مرمي اسحق أحمد عباس ٩٤٫٩٥٭ 
مرمي خالد عيسى محمد ٩٠٫٢٭ 
مالك محمد عبداجلليل محمد ٨٢٫٦٥٭ 
منى حمد محمد املجمد ٩٤٫٩٩٭ 
منيرة مشعل محمد العازمي ٨٣٫١٣٭ 
جنمه عبداهللا فالح الصواغ ٨٧٫٦٧٭ 
ندى علي حسن بن نخي ٨٥٫٤٧٭ 
ندى منصور ادغيم الهبيدة ٩٤٫٠٢٭ 
نرجس يوسف محمد القطان ٩١٫٣٢٭ 
نور عمر سليم ابوزور ٩٥٫٢٭ 
نورا بدر مبارك الديهان ٨٦٫١١٭ 
نورة عبداهللا صالح العجمي ٧٨٫٥٦٭ 
وضحة سعيد محمد مبارك ٨٤٫٧٨٭ 

تيماء الثانوية للبنات 

أبرار عناد غالى الظفيري ٧٧٫٦٨٭ 
أروى مناور جالي الشمري ٩٧٫٨٩٭ 
أريام صالح محمد العنزي ٩٥٫٣٥٭ 
أريام فالح سعيد العنزي ٩٨٫٩١٭ 
أسماء صالح شالل مديح ٨٥٫٩٨٭ 
أشواق جاسم صقبان بنيان ٨١٫٦٢٭ 
أفنان يوسف جابر مجبل ٧٧٫٨٭ 
أملاس بندر خالد الفالح ٨٩٫٣٩٭ 

أميرة حسني عبدالكرمي عبدالكرمي ٧٨٫٧٤٭ 
أميرة نايف عطية العنزي ٨٥٭ 
إميان أحمد علي حميدان ٨٥٫١٭ 
آيه شايع سالم الضفيري ٧٢٫٦٧٭ 
ابتسام محمد هدينى الظفيري ٨٧٫٠١٭ 
اريام حمدان مريح الظفيري ٨٤٫٩٣٭ 
أسماء خالد أحمد الشمري ٧٧٫٣٨٭ 
البندري حسن سمير الشمري ٩٥٫١٧٭ 
البندري مناع بردى العنزي ٩٩٫٠٤٭ 
اجلورى عبداهللا مبارك عبداهللا الدوسري ٨٩٫٨٤٭ 
الشيماء مشعان عبداهللا اخلالدي ٩٤٫٢٥٭ 
تهاني داوود محمد الشمرية ٩٧٫٦٨٭ 
جوري شبلي صلفيق الظفيري ٩٠٫٨١٭ 
حامده علي حمود اخلرينج ٨٧٫٤٭ 
حصة بدر صاهود املطيري ٨٦٫٦٦٭ 
حصة صالح خلف عبداهللا ٨٧٭ 
حور أحمد غربي صعفك الذايدى العنزي ٧٨٫٠٤٭ 
دانة يوسف علي السعيدي ٨٧٫٧٩٭ 
دميه فالح بردي املطوطح ٩٦٫٥٭ 
دينه مطلق شباب الهاجري ٨٥٫٥٨٭ 
رتاج منيف عجيل هادي ٧٢٫٧٧٭ 
رحمة حمود مغثي العنزي ٩٦٫٨٤٭ 
رزان أحمد نايف الشمري ٩٦٫٨٩٭ 
رغد عيد حسن عليوى ٨١٫٥٦٭ 
رغد فارس عبيد الشمري ٨٢٫٣١٭ 
رغد لطيف تايه الظفيري ٩٦٫٣٧٭ 
روان خالد كردي العنزي ٨٣٫٩٨٭ 
روان عبداهللا ربيع الشمري ٩٢٫٤٭ 
رمياس حزام عبيد الظفيري ٩٥٫٥٢٭ 
رمياس طالل صعفق احلربي ٧٥٫٣٥٭ 
زينب مخلف حمود السليماني ٨٨٫٩٦٭ 
سارة أحمد صالح خلف ٩٥٫٨٢٭ 
سارة قعيد خليف الظفيري ٨٢٫٠٢٭ 
سارة الفي حمود املطيري ٩١٫٤١٭ 
سارة مد اهللا ندا هشال ٩٣٫٣٩٭ 
سلطانه محمد مريح الظفيري ٩٥٫٤٨٭ 
سلمى جزاع ثويني الظفيري ٩٧٫٢٭ 
شروق حميد سليمان الشمري ٩٥٫٨٢٭ 
شروق طارق السيد محمد محمد حجازي ٩٤٫٩٦٭ 
شروق علي هادي جاسم الشمري ٨٩٫٨٧٭ 
شهد خالد جهاد محسن ٨٦٫٨٣٭ 
شهد عواد جبر الظفيري ٩٩٫٠٣٭ 
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شوق حماد مطيع الظفيري ٨٠٫٧٨٭ 
شيخة سمحان صالح العالطي ٨٦٫٢٢٭ 
شيخة مجبل دهيم الظفيري ٨١٫٩٣٭ 
شيماء عبدالرحمن عطشان الظفيري ٩٢٫٦٦٭ 
ضحى نصار نايف الظفيري ٧٥٫٣١٭ 
طيف موسى مياح الشمري ٨٢٫٥٣٭ 
عائشة غالى أحمد املزيد ٩٩٫٧٥٭ 
عائشة منيف عيادة مناع ٩٢٫٥٭ 
عالية محمد فاخر الشمري ٩٣٫٨٣٭ 
عالية مشعل جالى الظفيري ٧٨٫٩٦٭ 
عنود مشعل حجي املطرفى ٩٥٫١٦٭ 
عواطف أحمد مدلول الشمري ٨٧٫٢٢٭ 
غروب سعود دغيفق الظفيري ٩١٫٠٩٭ 
غزالن خالد حمد املهندى ٩٠٫٢٧٭ 
غزالن راشد شهيب السويط ٧٩٫٢٦٭ 
غال مشعل عواد ناصر ٨١٫٩١٭ 
غال نواف خرسان الظفيري ٨١٫٣٢٭ 
فتون ظاهر تركي الظفيري ٧٤٫٣٢٭ 
فرح محمد فالح العنزي ٩٣٫٤٨٭ 
في فرج خلف العنزي ٨١٫١٣٭ 
قوت الفي مطلق السعيدي ٨٢٫٦٩٭ 
كوثر مبارك جفال الظفيري ٧٧٫٧٢٭ 
كوثر مرسال دويش فهد ٨٩٫٥٣٭ 
لولوة سويلم عطية الظفيري ٩٣٫٤١٭ 
مرام فرحان مطر العنزي ٩٣٫٥٤٭ 
مرمي خالد شالل الشمري ٩٤٫٨١٭ 
مرمي راشد مدلول جزاع ٩٦٫٤٨٭ 
مرمي فراج ناصر الظفيري ٩٣٫٦٥٭ 
معالي رجعان بنيه الظفيري ٩٩٫٢٥٭ 
منار حسن سالم الشمري ٨١٫١٤٭ 
مناير معزي مروح الظفيري ٨٧٫٢٣٭ 
مها راضي حماد حايف ٧٩٫٢١٭ 
جنالء جمال حمد الظفيري ٩١٫٤٩٭ 
نور بدر ثامر العنزي ٩٦٫١٭ 
نور بدر جديع محمد ٨٣٫١٭ 
نورا مانع نافع السعيدي ٨٤٫٢٤٭ 
نورا محمد مجبل املسانع ٩٢٫٤٢٭ 
نورة ناصر فهيد العنزي ٧٣٫٥٥٭ 
نوف فايز عويد العنزي ٩٢٫٦٭ 
هاجر عبداهللا متعب العنزي ٨٠٫٦٥٭ 
هاجر محمد دغفق الشمري ٧٦٫٤٢٭ 
هاجر مهرب رشيد العنزي ٩٢٫١٤٭ 
وسمية فالح عبداهللا العجمي ٩٨٭ 
وسن نايف صلهوم بنيه ٨٠٫٨٣٭ 
وصايف بشير عويد الظفيري ٧٨٫٠٧٭ 

ث. ٢٥ فبراير الثانوية للبنات 

أسيل أحمد صالح بندر ٨٨٫٦٦٭ 
أسيل فارس يوسف كلندر ٩٢٫٨٤٭ 
آالء حمدى محمد حسن عامر ٩٩٫٨٩٭ 
آيات جاسم محمد الصفار ٨٥٫٥٤٭ 
آيه مصطفى محمد الفيلى ٨٢٫٥٧٭ 
البتول علي عبداهللا بخش ٨٦٫١٩٭ 
البتول ناصر مصطفى رضا ٨٧٫٣٩٭ 
اجلود سعود عبدالعزيز عبداهللا ٧٧٫٧٧٭ 
الكوثر يوسف حبيب صرخوه ٩٠٫٧٭ 
إميان بدر حسن علي ٨٤٫٥٧٭ 
إميان حسن خلف الدوسري ٨٦٫٠٤٭ 
بتول فاضل عبدالرضا البلوشي ٨٦٫٠٤٭ 
بشاير هاني محمد حسن ٩٨٫٤٧٭ 
بلقيس علي سيف اهللا تركي ويس ٩٦٫٥٦٭ 
تسنيم علي خلف الدوسري ٧٣٫٨٥٭ 
جمانة عادل عاشور عوض ٨٢٫٧٣٭ 
جمانة علي حسن الناصر ٩٤٫٠٤٭ 
جمانة علي مراد علي مراد ٩٢٫٩٭ 
جنى أحمد عبدالرزاق اخلزعل ٨٩٫٤٭ 
جود عادل محمود البغلي ٨٧٫٤٭ 
حصة خالد حسن الكندري ٩٠٫٣٨٭ 
حنني فاروق عبداهللا علي ٩٨٫٩١٭ 
حنني محمد علي بوشهري ٨٩٫٧١٭ 
حوراء أحمد حسني باقر ٩١٫٤٦٭ 
حوراء أحمد عباس املوسوي ٩٥٫١٦٭ 
حوراء اسماعيل درويش حسن ٧٢٫٩٤٭ 
حوراء جابر عباس محمد ٨٧٫٦٨٭ 
حياة عادل حسن الدوخى ٩٧٫٠٢٭ 
دانة طالل فاضل خلف ٨٨٫٣١٭ 
رتاج عبداحملسن حسن اخلرس ٩٠٫٩٭ 
رقية سعد الياس سبزالي ٩٠٫٧٨٭ 
روان عبدالعلي حسني أحمدى زاده ٩٣٫٤٥٭ 
ريان أحمد خضير البلوشي ٩٣٫٧٢٭ 
رمي حمد سليمان احمليطيب ٩١٫٣٨٭ 
زهراء يوسف محمد العطار ٩٣٫٤٥٭ 
زهرة عبداهللا عبدالرحيم احلمر ٨٤٫٢٤٭ 
زينب حسني غالم شريف ٩١٫٤٩٭ 
زينب عبداهللا حسني التركماني ٩٨٫١٣٭ 
زينب عماد سيد باقر الشخص ٩٥٫٨٩٭ 
زينب ماهر محمد داهم ٩٢٫٣٭ 
زينب محمد حسن رضائى ٩٧٫٥٣٭ 
سندس عبدالعظيم محمد عباس حسن ٩٤٫٠٢٭ 
شهد عبداحملسن علي الشمالى ٨٥٫١٥٭ 
شيخة فيصل عبدالعزيز العوضي ٨٠٫٦٦٭ 
ضحى طارق حسني الشطي ٧٩٫٠٦٭ 
عائشة عبداهللا محمد العوضي ٨٥٫٢٩٭ 
عالية محمد جعفر سيد عباس املوسوي ٩٨٭ 
عذراء جواد عبداهللا البلوشي ٨٦٫٣٣٭ 
علياء عدنان جواد القالف ٩١٫٩٤٭ 
فاطمة الزهراء هاني حسن حاجية حسن ٨٩٫٢٤٭ 
فاطمة الزهراء انور ناصر الشخص ٨٨٫١٩٭ 
فاطمة حمود جاسم العليان اإلبراهيم ٩٠٫٢٨٭ 
فاطمة خالد عبدالصمد جراغ ٩٤٫٧٭ 
فاطمة خالد عبدالكرمي منصوري ٨٩٫٠٤٭ 
فاطمة علي محمد اشكنانى ٩٨٫٦٧٭ 
فاطمة فهد داود اخلريف ٨٢٫١٢٭ 
فجر محمد علي احلياني ٨٥٫٣٧٭ 
كوثر حسني علي الصراف ٩٨٫٩٩٭ 
كوثر عباس غلوم اشكناني ٨٤٫٥٭ 
كوثر عبدالرزاق علي عبدالعزيز ٩٤٫٢٭ 
كوثر عصام إبراهيم معرفي ٧٣٫٥٦٭ 
كوثر علي مهدي القالف ٨٧٫١١٭ 
كوثر محمد عبدالرضا علي ٨٨٫٩٢٭ 
جلني فيصل مشاري مقامس ٩٠٫٤٨٭ 
ليلى عادل يوسف املزيدي ٩٠٫٩٤٭ 
ليلى مسعود عبداهللا صادق ٩٧٫٦٢٭ 
ماريه عصام عبداهللا السلطان ٨٣٫٠٢٭ 
مرام راشد علي الرقاص ٩٩٫٢١٭ 
مرمي جابر كمال يتيم ٨٧٫٣٣٭ 
مرمي حسني يوسف الرفاعي ٨٥٫٥٧٭ 
مالك علي عبداهللا علي عبداهللا ٩١٫١٣٭ 
مالك فهد سلطان دهراب ٩٧٫٩٭ 

مالك هيثم أحمد األديب ٩٨٫٢٢٭ 
منى حمود حمد احلسن ٧٣٫١٨٭ 
منيرة سليمان علي خباز ٨٩٫٠٨٭ 
موزه عبدالعزيز محمود العماني ٨٣٫٣٧٭ 
نور أحمد حسني كمال قاسم ٩٦٫٥٥٭ 
نور حسني حبيب القالف ٩٠٫١٣٭ 
نور عادل حبيب املجادي ٩٠٫٦٤٭ 
نورالزهراء عبدالعزيز عبود املنصور ٧٦٫٠٥٭ 
ورود عيسى علي البغلي ٩٩٫٠٤٭ 
ياسمني محمد عبدالرحمن الكندري ٩٨٫٦٩٭ 

ثابت بن قيس الثانوية للبنني 

أحمد إبراهيم خليل عبدالرحمن ٨١٫٢٭ 
أحمد عبدالكرمي ماطر الرشيدي ٨٥٫١٨٭ 
أحمد عبطان هليل عبطان ٩٤٫١١٭ 
أحمد محمد حمد حوران ٨١٫٥٩٭ 
بدر محمد حمود بلعاس ٩٢٫٢١٭ 
بشار زوير جابر الفضلي ٨٤٫٢٣٭ 
بندر أحمد معيوف العنزي ٩٥٫٢٩٭ 
جاسم عويد جاسم غريب ٨٤٫٧٭ 
حسن خالد خليف عيد ٩٣٫٣١٭ 
حسن عبدالكرمي حنون مرهج ٨٢٫١٨٭ 
حسني هالل عبداهللا جالب ٨٥٫٣٣٭ 
حمد صالح حطاب اخلالدي ٩٧٫١٧٭ 
سالم جمعة شهاب العنزي ٨٢٫٢١٭ 
سالم عبود حمد الريس ٨١٫٤٢٭ 
سعود حمد عبداهللا محمد ٩٩٫٢٥٭ 
سلطان يوسف سلطان هدالن ٧٢٫٣٥٭ 
صقر عيد مطر الفضلي ٨٤٫٩٤٭ 
طالل صالح ثابت الرشيدي ٨٠٫٩٥٭ 
عبدالرحمن عبدالعزيز برجس محمد ٨٨٫٧٥٭ 
عبدالرحمن نواف مناحي العنزي ٧٨٫١٦٭ 
عبدالعزيز فهد سيار املطيري ٩٦٫١٢٭ 
عبدالعزيز منصور حمود عطية ٧١٫٢٤٭ 
عبداهللا بحير كزار عشوان ٩١٫١٣٭ 
عبداهللا عايد فياض العنزي ٩٩٫٦٩٭ 
عبداهللا غافل مونس فهد ٧٦٫٦٭ 
عبداهللا فاضل عوض ودعان ٩٥٫١٥٭ 
عبداهللا لطيف جاسم عباس ٩١٫٨٤٭ 
عبداهللا مساعد عواد عشوان ٨٧٫٧٢٭ 
عبداهللا نافل جالي الظفيري ٧٣٫٥٭ 
علي حسني حمدان خميس إبراهيم ٩٤٫٣٥٭ 
علي خالد علي العنزي ٩٤٫٩٣٭ 
علي خليل علي العنزي ٨٠٫٩١٭ 
علي قاسم غضبان عبداهللا ٩٤٫٧٩٭ 
فايز أحمد شهاب العنزي ٧٢٫٢٭ 
فهد فؤاد عريفج الرشيدي ٧٣٫٦٢٭ 
فهد هادي صياح العنزي ٨٦٫١٭ 
ماجد خلف محمد الشمري ٧٦٫٢٧٭ 
مانع جاسم نادر ٨٨٫٣٤٭ 
مبارك بدر كاظم ماجد ٨٧٫٥٥٭ 
مجبل أحمد حمد الرشيدي ٧٦٫٤٭ 
محمد راكان موسى عبيد ٨١٫٤٧٭ 
محمد عادل صالح راضي ٨٧٫٤٣٭ 
محمد فايز طعمة مسعود ٧٧٫٠٤٭ 
محمد فيصل ضاحي هديب ٧٥٫٢٦٭ 
محمد مأمون الربيع ٩٥٫٣٧٭ 
محمد مشعل ماجد عويد ٦٩٫٣٤٭ 
محمد وهاب محمد العنزي ٧٣٫٨٧٭ 
ناصر غامن مطير غضبان ٩١٫٣٩٭ 
يوسف مساعد الفي سعد ٧٧٫٥٥٭ 
يوسف منش ذباح الشمري ٩٣٫٩٨٭ 

ثانويةالروضة - أكادميية املوهبة 

أريام خالد علي عامر ٩٦٫٨٤٭ 
أسيل ياسر محمد مال اهللا ٩٧٫٢٥٭ 
أماني جابر حمد العازمي ٩١٫١٤٭ 
آمنة منصور حسن محمد قراشي ٩٨٫٤٦٭ 
اجلوهره راشد محمد املطيري ٩٧٫٥٦٭ 
العليا خليفة فاضل الصباح ٩٧٫٢٩٭ 
جنى جواد حسني حيدر ٩٨٫١٦٭ 
جوري فهد ثروى الظفيري ٩٤٫٥٭ 
جوهره بندر راشد العتيبي ٩٠٫٥٦٭ 
خلود خالد مفرح العنزي ٨٥٫٩٭ 
درة راشد يوسف العويشير ٩٨٫٣٤٭ 
دالل عبداهللا عبدالسالم عبدالسالم ٩٥٫٧٭ 
رتاج عبداهللا جابر العتيبي ٩٨٫٩٢٭ 
ردينة عبداهللا مرشد املرشد ٩٩٫٧٨٭ 
رناد سعود فهاد العتيبي ٩٨٫٥٧٭ 
روان عبداهللا مرزوق الصريعى ٩٦٫٤١٭ 
ريان ناصر بدر القطان ٩٨٫٦١٭ 
رمي علي ظافر العجمي ٨٨٫٦٢٭ 
سارة إبراهيم حسني محمد ٩٩٫٧٩٭ 
سلوى محمد عبداهللا الراشد ٩٩٫٧٭ 
شريفة طارق علي الشراح ٩٢٫٦٢٭ 
شهد حميد عطية العجل ٩٥٫٧٭ 
شهد عبداهللا حمد القحطاني ٩٤٫٣٤٭ 
شيخة طارق يوسف البسام ٩٨٫٥٭ 
شيخة عادل محمد احلسيني ٩٨٫٩٦٭ 
شيخة فيصل فهد العجمي ٨٦٫٨٩٭ 
ضحى جميل جريد الظفيري ٨٨٫٢٣٭ 
غزالن غازي سطم الشمري ٩٤٫٢٣٭ 
فاطمة أحمد مرضى العجمي ٩٩٫٧٢٭ 
فاطمة عادل يونس املجادى ٩٥٫١٧٭ 
فاطمة علي محمد العجمي ٩٩٫٥٩٭ 
فاطمة محمد ستار العنزي ٩٩٫٢٣٭ 
في فهد سحمي الهاجري ٩٩٫٧٥٭ 
لطيفة انس أحمد الراشد ٩٨٫٩٣٭ 
ليان محمد حامد الرفاعي ٩١٫٦٭ 
ليلى بدر محمد املطوع ٩٧٫٨٥٭ 
مبسم محمد حسن إبراهيم ٩٨٫٥٨٭ 
مالك سالم مسلم احلجيالن ٩٩٫١٩٭ 
منى منر هدروس السعيدي ٩٧٫٧٥٭ 
منيه أحمد جاسم العوضي ٨٤٫٩٧٭ 
هبة خالد محمد املطاوعه ٩٩٫٣٥٭ 
هديل غنام خلف شنوف ٨٣٫٥٭ 
هند نبيل عبداحلميد الذيب ٩٨٫٠٤٭ 

جابر األحمد الصباح الثانوية للبنني 

أحمد حسن أحمد طاهر الشمري ٨٧٫٦٤٭ 
أحمد حسني علي كاظم القالف ٨٥٫٩٦٭ 
أحمد سمير سيد أحمد متولي ٩٩٫٩٣٭ 
إبراهيم سالم أحمد قاسم ٩٦٫٤٩٭ 
إبراهيم عبدالرزاق إبراهيم عبدالرزاق الزايد ٨٤٫٣٩٭ 
إبراهيم فهد إبراهيم أحمد كرم علي ٩٠٫٤٣٭ 
أحمد حسني أحمد حسن حسن القصاب ٩٤٫٨٤٭ 
انس محمد عبدالواسع احلمادي ٩٥٫٢٤٭ 
بدر أحمد حمزة ميرزا أمني ٩٩٫٢٭ 

جاسم فاضل حسني إبراهيم البحراني ٨٤٫٨٦٭ 
جعفر صادق مختار علي صفر ٨٨٫٧٨٭ 
حسن أحمد عباس تركي علي اخلميس ٨٩٫٩١٭ 
حسن حبيب حميد حبيب املسري ٩٣٫٠١٭ 
حسن حسني عبداهللا معتوق علي املعتوق ٧٠٫٦١٭ 
حسن عباس حسن عباس محمد ٩٦٫٧٭ 
حسن عدنان محمد حسني البلوشي ٨١٫٥٧٭ 
حسن عيسى عبدالرسول عباس حسني ٧٩٫٦٢٭ 
حسن مطر عبداحلميد مطر الشطي ٩٠٫٠٧٭ 
حســني عبدالرســول عبداحلســني عبدالرسول ٭ 

محيسن ٩٣٫٤
حسني عبدالعزيز سيد باقر سيد حسن الشخص ٭ 

٩١٫٤٧
حسني عبداهللا إبراهيم عبدالنبي الغتم ٩٨٫١٨٭ 
حسني محمد أحمد عبدالنبي العريان ٨٢٫٤٢٭ 
حسني محمد قاسم محمد علي ٨٢٫٣١٭ 
حسني هاني محمد بن علي بن حسني ٩٨٫٦٨٭ 
حمد خليفة حسن خليفة اخللفان ٩٧٫٢٤٭ 
حمد محمد علي بالل مرشد ٨٣٫٨٭ 
حيدر حسني عبداالمير ٧٤٫٦٭ 
راشد علي محسن احلرازي ٨٤٫٣٦٭ 
زياد ايهاب عبدالفتاح عبدالعال ٩٨٫٢٭ 
زين العابدين عبداهللا عبدالعزيز علي مراد ٨٥٫٠١٭ 
سلمان عادل عبداهللا هاشم العلي ٨١٫٥٢٭ 
سيد صالح مهدي محمد سيد علي املوسوي ٩٠٫٥٤٭ 
سيد عبداهللا محمد سيد حمزة سيد فخري سيد ٭ 

هاشم ٨٣٫٢٦
سيد علي مهدي سيد علي الهاشمي ٩٧٫٤٧٭ 
ســيف نايف علي ســيف جاســم ســيف البطي ٭ 

بوطيبان ٧٢٫٦٥
طالل حسن يوسف حسن الشطي ٨٧٫٣٧٭ 
عباس فاضل عبدالرضا أحمد الشطي ٩٢٫٣٢٭ 
عبداهللا حسني عباس محمد ٧٤٫٣٤٭ 
عبدالرحمن محمد عمر باجنار ٩٤٫٥٦٭ 
عبدالعزيز خالد صالح بن ناجي ٩٩٫١٭ 
عبدالعزيز فواز عادل عبدالكرمي الشرهان ٩٨٫٥٦٭ 
عبداللطيف محمد حسني محمد اكبر ٨٨٫٨٧٭ 
عبداهللا أحمد فالح أحمد محمد ٧٣٫٨٭ 
عبداهللا خالد يوسف علي فرس ٨٦٫٢٢٭ 
عبــداهللا صالح يعقوب خميس إبراهيم الغريب ٭ 

٨١٫٣٤
عبداهللا عدنان محمد نور العوضي ٩٦٫٢٤٭ 
عبداملجيد بســام عبداملجيد عبداحلميد الشاعر ٭ 

٨٦٫٦٧
عبدالهادي محمد محمود منصور أحمد ٨٧٫٥٭ 
علي أحمد محمد حاجي محمد غلوم اشكناني ٧٦٫٤٢٭ 
علي داود سالم جاسم حداد الكندري ٨٢٫٧١٭ 
علي ذياب عبدالكرمي ذياب زنكوى ٩٨٫٤٥٭ 
علي سعود فاضل سعود الداود ٩٣٫٠٩٭ 
علي صالح محمد مصطفى محمد ٨١٫٥١٭ 
علي طالل عسكر خالد املطيري ٧٨٫٩٤٭ 
علي عبدالهادي دايخ دويخ وادي ٩٧٫٣٥٭ 
علي مسلم فيصل إبراهيم إبراهيم ٨٨٫٨٥٭ 
علي مصطفى محمد عبداهللا االمير ٨٤٫٠٨٭ 
عنان موسى رشيد األعرج ٩٤٫٩١٭ 
فيصل عارف عبدامللك محمد عبدامللك ٩٥٫٤٧٭ 
محمد أبو بكر السيد محمود عبداهللا ٩٨٫٧٢٭ 
محمد إبراهيم عبداهللا شهاب اكروف ٨٥٫٦٦٭ 
محمد جليل محمد جوهر عبداهللا ٩٤٫١٤٭ 
محمد حسني علي سالم السالم ٨٧٫٢٭ 
محمد طارق عبداحملسن الفارس ٨٨٫٥٨٭ 
محمد طاهر محمد طاهر البغلي ٧٧٫١٨٭ 
محمد عبدالعزيز علي سالم االحبابي ٩٤٫٩٭ 
محمد علي عبداحلميد عيدان محميد احملميد ٩٩٫٠٨٭ 
محمد فاضل أحمد كمال ٨٩٫٣٣٭ 
محمد فاضل اسحاق غلوم البلوشي ٨٥٫٨٧٭ 
محمد فهد عبدالرحمن محمد فهد ٨٩٫٨٧٭ 
محمد لؤى محمد إبراهيم خليل بن ناجي ٨٥٫٦١٭ 
مشاري أحمد عبداهللا علي احلواج ٩٣٫٠٢٭ 
مطر نايف مطر نايف العتيبي ٩٦٫٤١٭ 
ناصر أنور بدر أحمد الصقعبي ٨٤٫٧٦٭ 
هاشم فيصل كرم تباشير ٨٨٫٥٨٭ 
يوسف أحمد محمدعلي الرشيد ٨٨٫٢١٭ 
يوسف بالل محمد الشلول ٨٩٫٦٩٭ 
يوسف جاسم خميسى ٨٢٫٢٦٭ 
يوسف عبداهللا صادق عبداهللا العباسي ٩٨٫٢٧٭ 
يوسف عبداهللا يونس حسني سليم ٨٤٫٩٦٭ 
يوسف محمد عماد قطان ٨٧٫٤٢٭ 
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أحمد خالد محمد الصالح ٨٩٫١٦٭ 
إبراهيم وائل إبراهيم اليحيى ٩٥٫٤٢٭ 
أحمد فالح محسن املطيري ٩٢٫٩٥٭ 
بدر عبداهللا عوض العتيبي ٩٦٫٦٢٭ 
حماد أحمد حماد اللهو ٩٥٫٦٥٭ 
حماد ناصر حماد اللهو ٩٠٫١٭ 
حمد طارق جميل الفودرى ٧٨٫٧٩٭ 
حمد فالح حمد العجمي ٩٤٫٦٥٭ 
خالد الفي فالح العازمي ٨٣٫٦٩٭ 
سعد نادر عبداهللا الدوسري ٩٣٫٢٣٭ 
سعود عمر عبدالعزيز الكندري ٩٤٫٧٭ 
سعود محمد حسني الشريف ٨٦٫٥٭ 
سليمان منيف علي احلربي ٩٠٫٤٩٭ 
صالح عبداهللا حمود املجرب ٩٦٫٣٨٭ 
صقر أحمد علي البشر ٩٦٫٣٨٭ 
طالل حمد حرفان العازمي ٩١٫٥٩٭ 
عادل مشعان عثمان كياد ٨٦٫٧٥٭ 
عبداهللا سعد حسني العنزي ٨٢٫٧١٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا احلربي ٩٣٫٤١٭ 
عبدالرحمن اكرم السيد إبراهيم حمد ٩٢٫٧٤٭ 
عبدالرحمن ياسر محمد اسماعيل السيد ٩٧٫٥٧٭ 
عبدالرحمن يوسف محسن الهاجري ٨٣٫٧١٭ 
عبدالعزيز محمد عيد املطيري ٨١٫٢٩٭ 
عبدالعزيز موسى عبدالرحمن البالول ٩٨٫٥٥٭ 
عبدالعزيز يوسف إبراهيم احلداد ٨٨٫٧٨٭ 
عبداهللا رضا عبداهللا احلمدان ٩٣٫٨١٭ 
عبداهللا عبدالرضا حسن رمضان ٨٣٫٨٤٭ 
عبداهللا مرزوق هليل عجيل ٩١٫١٥٭ 
عبدالهادي علي حجي العميره الهاجري ٩٣٫٠٦٭ 
عبدالوهاب عبداهللا عبدالرضا مندني محمد ٧٩٫٠١٭ 
عدنان محسن محمد الفهد ٩١٫٩٤٭ 
علي أحمد محمد عبداهللا ٩٩٫٢١٭ 
علي حسني عبدالرحمن أحمد ٨٤٫٣٩٭ 
علي حسني علي محمد ٩٦٫٣٣٭ 
علي سعود علي العجمي ٩٣٫٣٩٭ 
علي مشعل عقيل خليفة العقيل ٨١٫٢٤٭ 
عمر أحمد ساكن سليم العنزي ٩٢٫٤٤٭ 
عمر عادل راشد العازمي ٧٧٫٤٨٭ 
فهد محمد ناصر املزيعل ٩٦٫٧٤٭ 

فواز محمد حسني الشريف ٨٤٫١٧٭ 
قاسم محمد حسني طرام ٩٩٫٦٭ 
محمد جاسم محمد اجلاسم ٨٥٫٤٦٭ 
محمد حمد محمد العجالن ٨٠٫٠٨٭ 
محمد عبدالرحمن إبراهيم العوضي ٩٤٫٣١٭ 
محمد فوزي حامد عبدالعزيز ٨٨٫٤٨٭ 
محمد مشاري محمد أبوشيبة ٧٥٫٩١٭ 
محمد نادر غلوم محمد ٧٦٫٠٧٭ 
مشاري مساعد حسني الغريب ٨٢٫٢٦٭ 
مطر نادر مطر املطيري ٨٢٫٨٦٭ 
مهدي حمد عبدالرضا بوحمد ٩٠٫٣٭ 
مهدي مشعل عثمان كياد ٧٣٫٠٣٭ 
ياسر سعيد علي ناصر ٧٩٫٤٢٭ 
يحيى حسام الدين علي عبدالقادر ٩٩٫١٦٭ 
يزيد إبراهيم فيحان العتيبي ٧٨٫٧٣٭ 

جابر مبارك الصباح الثانوية للبنني 

أحمد حسني عبداهللا الغامن ٨٨٫٦١٭ 
أسامة سميح محمد أبوهناد ٩٦٫٤٧٭ 
أيوب جاسم حسني محمد ٧٩٫٤٨٭ 
إبراهيم محمد إبراهيم الكندري ٨٧٫٣٦٭ 
بدر أحمد بدر الصفار ٩٥٫٤٣٭ 
بدر بسام عبداهللا اخلالوى ٧٨٫٩٤٭ 
بدر عبدالوهاب بدر العيسى ٨٢٫٧٧٭ 
بدر مشاري عاصي الهاجري ٩٥٫٥٭ 
براك محمد راشد السعد ٩٥٫٨٧٭ 
جاسم خالد جاسم الهولي ٩٧٫٨١٭ 
جاسم عبدالوهاب جاسم الكندري ٧٤٫٨٭ 
جاسم جنيب راشد املال محمد ٩٨٫٨٧٭ 
جعفر حسني موسى بومجداد ٨٤٫١٢٭ 
حسني عبداهللا مختار عزيز ٩٤٫١٤٭ 
حسني مجاهد حسني الدمخى ٩٥٫٢٥٭ 
حسني هاشم حسني الغربللي ٩١٫٣٦٭ 
حمد نواف سالم الدعسان ٩٢٫٥٦٭ 
خالد جعفر عبداهللا يوسف ٨١٫٨٥٭ 
خالد حمد نايل العنزي ٨٩٫٢٥٭ 
خالد عبدالرحمن حسني الفيلكاوي ٨٧٫٧٢٭ 
خالد فيصل علي املبارك ٩٦٫٢٭ 
خالد وليد عبدالرحمن الشطي ٧٨٫٧٤٭ 
راشد أحمد راشد اليعقوب ٨٤٫٨٦٭ 
سعود بدر عبداللطيف املنيع ٨٥٫٤٦٭ 
سعود عبدالعزيز عبدالوهاب احلمود العبدالوهاب ٭ 

٨٦٫٠١
سلمان جمال علي االسود ٨٣٫١٨٭ 
سلمان عبدالرحمن سلمان املجدلي ٨٤٫٢٣٭ 
سلمان عصام محمد الكندري ٨٢٫٤٩٭ 
شايع أحمد عبدالرحمن الشايع ٩٦٫٢٣٭ 
شمالن صهيب يوسف البحر ٨٨٫٣٣٭ 
صالح أحمد محمد اخلرجى ٧٣٫٨٨٭ 
طالل عبداهللا حمد اخلميس ٨٧٫٨٦٭ 
طالل عدنان عبدالرحمن الكندري ٩٨٫٤٦٭ 
عبدالعزيز عبدالقادر عمر عبدالقادر ٧٧٫٣٦٭ 
عبداحملسن عصام عبداهللا املرجان ٩٠٫٧٦٭ 
عبدالرحمن جاسم محمد أحمدعلي ٨٠٫٢٨٭ 
عبدالرحمن خالد عدنان الدوسري ٨٩٫٥٩٭ 
عبدالرحمن علي أحمد القبندي ٨٤٫٩٩٭ 
عبدالرحمن علي عيسى الراشد ٨١٫٤٤٭ 
عبدالرحمن عماد عبداهللا العصيمي ٩٣٫٣٣٭ 
عبدالرحمن فؤاد عبدالعزيز العيسى ٩٣٫٣٤٭ 
عبدالسالم حمود عباس النومس ٨٨٫٨٤٭ 
عبدالعزيز جاسم مصطفى اخند ٨٣٫٣٥٭ 
عبدالعزيز صالح علي ملك ٩٩٫٤٥٭ 
عبدالعزيز عماد عبدالرحمن الكندري ٩٧٫٨٧٭ 
عبدالعزيز هيثم محمد املال ٩٧٫٢٣٭ 
عبداللطيف نواف عبداللطيف غريب ٨٨٫٥٦٭ 
عبداهللا بدر محمود حسني ٩٦٫٩٥٭ 
عبداهللا عيسى إبراهيم الفرحان ٩٨٫٤٢٭ 
عبداهللا يونس إبراهيم الهويدي ٨٢٫٤٨٭ 
عبدالوهاب عبداهللا مشعان حمد املشعان ٨٣٫٤٢٭ 
علي جمال علي االسود ٨٩٫١٭ 
علي حسني عبداهللا توينه ٩١٫٧٧٭ 
عمر جميل محمد رشيد أحمد ٩٠٫٩٧٭ 
عمر حسن عثمان القعود ٨٠٫٤٤٭ 
فهد توفيق علي اإلبراهيم ٩٢٫٢٦٭ 
فواز حمد علي مال علي ٨٨٫٣٭ 
فواز سعيد علي النعمانى ٩٠٫٥٢٭ 
فيصل بدر عبدالعزيز الدوسري ٩٣٫٠٨٭ 
قتيبة خلدون فهد السهلي ٨١٫٥٤٭ 
محمد بدر سالم احلوميان ٨٤٫٩٦٭ 
محمد بدر محمد كلندر الكندري ٨٦٫٢٩٭ 
محمد جاسم محمد الكندري ٧٩٫٨٩٭ 
محمد طالل منصور احلربي ٨٣٫٠٩٭ 
محمد عبداهللا أحمد الرحمة ٩١٫١٦٭ 
محمد عبداهللا علي الكندري ٩٣٫٠٩٭ 
محمد مهند عبدالرزاق الدوسري ٩٢٫٥٭ 
محمد يوسف محمد العبداجلادر ٩٤٫٧٢٭ 
مشاري بدر حسن البصيري ٩٤٫٥١٭ 
مشاري خالد عيسى احلربان ٧٧٫٢٢٭ 
مشاري صالح علي ملك ٩٧٫٧٦٭ 
مشعل عبدالعزيز مناحي الدغيشم ٩٢٫٧٩٭ 
منصور محمد منصور الفريح ٩٠٫٦٨٭ 
يعقوب يوسف يعقوب الكندري ٩٧٫١٥٭ 
يوسف شبيب إبراهيم الشريدة ٩٠٫١٧٭ 
يوسف كامل مصطفى جنار ٨٦٫٧٭ 
يوسف مشعل عثمان األيوبي ٨٦٫٢٦٭ 
يوسف هيثم محمد املال ٩٢٫٦٥٭ 
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أسامة خالد محمد الزنكي ٩٣٫١٥٭ 
إبراهيم سالم إبراهيم اللوغاني ٧٥٫٠٥٭ 
إبراهيم فيصل سليمان احلويس ٨١٫٥٧٭ 
بدر ادريس إبراهيم الكندري ٨١٫٥٭ 
بدر طارق بدر رزوقى ٨٠٫١٧٭ 
بدر عدنان راشد ال بن علي ٨٧٫٧٩٭ 
بدر عصام بدر الرفاعي ٩٢٫٦٤٭ 
بدر عيسى محمد الرويح ٩٧٫٧٭ 
بدر محمد سليمان الربيعه ٩١٫١٤٭ 
بدر مشعل بدر الرومي ٨٠٫٥١٭ 
بدر مشعل محمد العنزي ٩١٫٧٦٭ 
جاسم عمر إبراهيم االنصاري ٨٨٫١٤٭ 
حسني طالل باقر العلي ٩٨٫٢٨٭ 
حمد خليفة علي الطراروه ٧٧٭ 
حمد محمد أحمد الشعيب ٩٢٫٩٧٭ 
حمد مشعل حمد اإلبراهيم ٨٤٫٠٢٭ 
حمود خالد حمود الشمري ٨١٫٧٣٭ 
حيدر عبداجلليل حسني صفر ٧٧٫٣٧٭ 
خالد جابر عثمان االنصاري ٩٩٫٢٢٭ 
خالد مشاري خالد الروضان ٧٤٫٩٤٭ 

خالد مناور ضيف اهللا العتيبي ٧٦٫٥٣٭ 
خالد ناصر خالد العبداملنعم ٩٦٫١٤٭ 
خالد هاني حسني العياضي ٨٧٫٨٭ 
خليفة طارق خليفة التميمي ٨٨٫٨٣٭ 
خليفة نواف خليل اخلليفة ٧٩٫٩٨٭ 
راشد أنور راشد الدعى ٨٩٫٣٧٭ 
راشد أحمد ريحان الشايع ٩٧٫١٦٭ 
راشد فهد راشد الرشيد ٨٠٫٥٩٭ 
سعد محمد سعد املطيري ٨٣٫٤١٭ 
سعود بدر نهير العنزي ٧٣٫٨٤٭ 
سعود سليمان خالد البالول ٩٦٫٥١٭ 
سعود محمد سعود محمد ٧٥٫١٤٭ 
سلمان شريف محمد العوضي ٩٣٫٩١٭ 
سند أحمد سالم السند ٩٠٫١٤٭ 
شاهني اسماعيل عبداهللا الشطي ٩٢٫٥٢٭ 
ضرار فيصل نهار املطيري ٧٩٫٥١٭ 
ظافر نواف ضافر العصيمي ٨٩٫٣١٭ 
عبداهللا حمد هذال املزيد ٩١٫٣٣٭ 
عبدالرحمن أحمد ناصر اجلطيلى ٩٧٫٦٥٭ 
عبدالرحمن سعود عبدالعزيز املجرن ٨٧٫٨٩٭ 
عبدالرحمن عدنان حسني السالمة الفضلي ٩٥٫٨١٭ 
عبدالرحمن عماد عبداحلميد احلمود ٩٢٫٩١٭ 
عبدالرحمن فواز علي العتيبي ٩٥٫٠٤٭ 
عبدالعزيز صالح إبراهيم الفرح ٨٥٫٦٦٭ 
عبدالعزيز مشعل جدعان منيف ٨٤٫١٨٭ 
عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز العيار ٨٧٫٠٩٭ 
عبداهللا إبراهيم عبداهللا العوضي ٨٢٫٣٦٭ 
عبداهللا بسام عيدان العيدان ٨٠٫٢٥٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا سالم حبليل ٨٣٫٠١٭ 
عبداهللا صالح ناصر اجلطيلى ٨٢٫٣٭ 
عبداهللا ناصر سعد احلوطي ٩٧٫٥٤٭ 
عبداحملسن أحمد محمد الرشيدان ٨٢٫٢١٭ 
عبداحملسن براك عبداحملسن العبيد ٨١٫٥٨٭ 
عبداحملسن خالد عبدالقادر الغزالي ٩٧٫٢٤٭ 
عثمان مدوخ عبداهللا املطيري ٩١٫٦٭ 
علي حسني علي البحر ٩٠٫٩٦٭ 
علي حسني علي العميري ٩٥٫٠٥٭ 
علي سفيان العبيد ٧٤٫٦٣٭ 
عمر خالد سليمان اخلميس ٩٢٫٥٢٭ 
عمر سعدون عبدالعزيز العويش ٩٢٫٦٭ 
عمر فواز بدر العمر ٩١٫٩٩٭ 
عمر محمد ناصر املطوع ٩٢٫٨٤٭ 
عمر نواف سالم العتيبي ٧٣٫٩٦٭ 
فارس ضاري محمد عبداهللا البغلي ٨٧٫٢١٭ 
فهد بسام عيدان العيدان ٩٤٫٤٨٭ 
فهد عبدالرحمن عبداهللا احلوال ٧٩٫٥٢٭ 
فواز عبداهللا عطية محمد العتيبي ٩٥٫٤٭ 
فيصل ماهر عبداهللا السعدون ٧٨٫٩٤٭ 
ماجد عبداللطيف محمد احلمادي ٨٨٫٠٩٭ 
مبارك محمد مبارك املخيزمي ٧٧٫٧٥٭ 
محمد إبراهيم ظاهر العدواني ٩٧٫٥٥٭ 
محمد أحمد صالح ابااخليل ٨١٫٥٣٭ 
محمد أحمد محمد القطان ٩٨٫٥٣٭ 
محمد جالل مختار تقى ٩٦٫٦٣٭ 
محمد دخني سعد املطيري ٩٠٫١٩٭ 
محمد سليمان محمد األمير ٨٨٫٤٩٭ 
محمد عمر فاروق محمد احسن فاروق ٩٠٫٨٢٭ 
محمد كاالالجان كومبا ٩٩٫٢٢٭ 
محمد نبيل منصور البعيجان ٩٨٫٠٦٭ 
مرزوق ثامر مرزوق العتيبي ٩٥٫٨٨٭ 
ناصر نواف فالح الشمري ٧٣٫٧٨٭ 
نواف فهد محمد الدغيشم ٨٠٫٢٩٭ 
يعقوب أحمد عبداحلميد مال اهللا ٩٠٫٣١٭ 
يوسف أكرم مبارك احلربي ٨٩٫٦٥٭ 
يوسف سليمان عبدالنبي عبداهللا ٨٦٫٢٭ 
يوسف علي عبداهللا الضاحي ٧٩٫٦١٭ 
يوسف فرج أحمد املطوطح ٨٧٫٨١٭ 
يوسف فهد عبداحلميد املهينى ٨٦٫٣١٭ 
يوسف فهد علي العبيدان ٧٨٫٤٢٭ 
يوسف مشعل ناصر املطيري ٩٥٭ 
يوسف يعقوب يوسف بوكحيل ٨٧٫٦٧٭ 

جليب الشيوخ الثانوية للبنني 

أحمد أسامة عبدالعزيز املطير ٧٧٫٥٢٭ 
أحمد بدر مناحي املطيري ٨٠٫٢٭ 
أحمد جهز بدر املطيري ٩٦٫٧٭ 
أحمد خالد فهد الشالحي ٨١٫٥٣٭ 
أحمد غامن عبدالرزاق اخلضر ٨٣٫٦٩٭ 
أحمد مساعد حمود املطيري ٩٣٫١٧٭ 
أسامة احلميدي غصاب العنزي ٨٧٫١٩٭ 
أسامة حامد صالح السالم ٩٥٫٤٭ 
باسل حامد صالح السالم ٩٦٫٢٭ 
بدر بندر رفاع املطيري ٨٩٫٣٤٭ 
بدر سالم بطاح الرشيدي ٨٩٫٤٢٭ 
بدر محمد مبارك املطيري ٩٢٫٢٦٭ 
بدر مشعل علي العصيمي ٩٤٫٧٧٭ 
تركي عبداهللا ذيب العنزي ٨٤٫٠٨٭ 
ثامر نايف مخلف الديحاني ٨٧٫٢٩٭ 
جاسم وليد جابر ذياب ٩٠٫٩١٭ 
حسني مشعل بداح املطيري ٨١٫٢٦٭ 
حمد راشد محمد الديحاني ٨٤٫٠٧٭ 
حمد ماجد خميس سعيد ٩٣٫٣٦٭ 
حمود سعد عبداهللا املطيري ٩٢٫٥١٭ 
خالد علي رمضان داود ٩٧٫٧٢٭ 
خالد فايز الفي املطيري ٨٦٫٤٨٭ 
خالد محمد خالد املطيري ٨٦٫٠٣٭ 
خالد يوسف حسني املطيري ٦٩٫٤٭ 
خلف الفي خلف املطيري ٩٧٫٦٦٭ 
زويد محمد مشعل املطيري ٩٠٫٩١٭ 
سعد بدر خلف امهمل ٨٧٫٥١٭ 
سعد مساعد سعد املطيري ٨٥٫٠٨٭ 
سعود أحمد حميدي اجلدعي ٩٠٫١٤٭ 
ضاري خالد عبداهللا اخلليفان املطيري ٧٨٫٧٤٭ 
عبدالرحمن مصطفى محمد السعدني ٨٩٫٧٧٭ 
عبدالرحمن علي عبدالرحمن املهمل ٨٥٫٠٥٭ 
عبدالرحمن فالح فيحان العبدلي ٨٥٫٦٩٭ 
عبدالرحمن فايز سعد الشالحي ٩٠٫٠٩٭ 
عبدالرحمن محسن محمد العارضى ٩٣٫٦٥٭ 
عبدالرحمن محمد فهد الديحاني ٨٧٫٣٧٭ 
عبدالعزيز أحمد جازع املطيري ٨٢٫٣٢٭ 
عبدالعزيز سواري مطر املطيري ٧٩٫٩٦٭ 
عبدالعزيز عبداهللا مناور املطيري ٩٤٫٦٥٭ 
عبدالعزيز علي مبارك يوسف ٨٢٫٤٧٭ 
عبدالعزيز محمد عايد املطيري ٧٨٫٠٨٭ 
عبداهللا حمد جازع املطيري ٩٣٫٥٧٭ 
عبداهللا فيصل مجبل سمري املطيري ٧٦٫٢٧٭ 
عبداهللا ماجد عبيد الزعبوط ٩٧٫٥٩٭ 
عبداهللا محمد سعد الرشيدي ٧٩٫٤٢٭ 
عبداهللا مطلق حزمي املطيري ٩٥٫٩٥٭ 

علي أحمد عبداحلسني املشاري ٩٧٫٠١٭ 
علي عصام أحمد اخلياط ٧٧٫٨٨٭ 
علي مساعد حسني الهاجري ٧٤٫٥٧٭ 
عمر مجدي عبدالعظيم عوض علي ٩٨٫٩٢٭ 
عمر محمد حماد العدواني ٩٢٫٩٢٭ 
عمر مشعل نشمي العنزي ٧٤٫٢٦٭ 
فايز معتق صالح املطيري ٨٧٫٢٭ 
فهد عايش علي املطيري ٨٩٫٣١٭ 
فهد علي سعود املطيري ٨٦٭ 
فهد مشعل فهد الديحاني ٩٢٫٣٧٭ 
فهد نقا عبدالرحمن املطيري ٨٣٫٩٥٭ 
فهد هذال فهد العصيمي ٩٠٫٤٧٭ 
فواز حمد مطر املطيري ٩٠٫٤٤٭ 
فواز خالد فهد العصيمي ٧٩٫٨٦٭ 
فواز فارس جديع املطيري ٩١٫٠٥٭ 
فواز فهيد محمد الركيبي ٩٧٫٥٣٭ 
ماجد بندر فهد العصيمي ٩٩٫٢٤٭ 
محمد أحمد محمد الشمري ٨٥٫٤٤٭ 
محمد السيد عبدالقادر عثمان مصطفى ٩٩٫٩٦٭ 
محمد بدوي محمد أحمد بدوي ٨٤٫٣٥٭ 
محمد برجس ذاير املطيري ٨٦٫٥٤٭ 
محمد حمد كدموس الديحاني ٨٧٫١٥٭ 
محمد خالد محمد احملارب ٩٢٫٦٥٭ 
محمد خالد نهار املطيري ٨٤٫٨٥٭ 
محمد فيحان فهد املطيري ٨٨٫٢١٭ 
محمد مرزوق ملهي املطيري ٩٣٫٤٢٭ 
محمد مساعد عشبان املطيري ٨٤٫٤٩٭ 
محمد مطر انخيالن املطيري ٨٩٫٢٨٭ 
محمد يوسف حمد املطيري ٩٠٫٦٤٭ 
محمود محمد حازم فوده ٩٦٫٨٢٭ 
محمود محمد محمود علي أحمد ٩٨٫٧٭ 
مشاري مفلح بداح املطيري ٩٠٫٤٤٭ 
معاذ فيصل احلميدي الشالحي ٩٧٫٧٭ 
مهند عصام فوزي عبدالعال ٩٨٫٦٨٭ 
موسى نافع عايض الديحاني ٨٦٫٢٩٭ 
ناصر حمد شحيبان الرشيدي ٧٦٫٥٦٭ 
ناصر عبداهللا شباب امليموني ٨٢٫١٣٭ 
ناصر عبداهللا كمدان العجمي ٩٣٫٦٧٭ 
ناصر محمد خلف املطيري ٨٢٫٦١٭ 
ناصر يوسف قطيم املطيري ٨٦٫٢٣٭ 
يوسف محمد شحاته علي شحاته ٨٧٫٢٥٭ 

جمانة بنت احلسن الثانوية للبنات 

أصايل حمد مسعود مسفر العجمي ٩٣٫٤٢٭ 
أمثال خالد بدر علي العتيبي ٩٣٫٦٣٭ 
أمل مطيع مانع محمد العجمي ٨٥٫٠٥٭ 
أمينة فيصل محمد راضي الشمري ٨٧٫٣٣٭ 
أنوار جمال غايب علي العازمي ٩٠٫٤٣٭ 
أوراد أحمد عبدالرحمن املطيري ٨٨٫٩٤٭ 
اريج فيصل مسفر نافل العجمي ٧٤٫٠٥٭ 
الريان نواف محمود إبراهيم الشويربات ٨٧٫٨٭ 
العنود جاسم محمد شايجى العنزي ٩٣٫٨٥٭ 
العنود سحمي سعود محمد الدوسري ٨٠٫١٦٭ 
باسمه بسام علي درويش ٧٢٫٧٤٭ 
بتول بدر ساير الزعبي ٩١٫٦٤٭ 
جنان نواف أحمد القبندي ٩٥٫١٩٭ 
جود فالح فهيد الهاجري ٩٣٫٢٨٭ 
حصة خالد مطلق ماطر عميره ٩٠٫٢٭ 
حصة محمد ضيدان فهاد احلزام ٨٦٫٨٢٭ 
حمدة طالل سعيد مجبل العازمي ٩٢٫٢٨٭ 
حمسه عادى مسفر الدوسري ٨٠٫٣١٭ 
حنني سالم طيفور ٩٤٫٩٤٭ 
حور عيسى فايد الرشيدي ٧٥٫٨١٭ 
حوراء عبداملطلب محمد رمضان ٨٤٫٠١٭ 
حورية محمد سالم دخيل املري ٧٥٫٦٢٭ 
دانة بدر علي العتيبي ٨١٫٢٢٭ 
دانة فالح فارس منصور السبيعي ٩٥٫٤٤٭ 
دانة موسى حسن غلوم دشتي ٨٢٫٧٩٭ 
دالل محمد سالم العرجانى ٩٣٫٣٩٭ 
دليل صالح مسفر فرج العجمي ٨٥٫٤٤٭ 
دمية عمر مبارك خليفة العازمي ٧٧٫٨٧٭ 
رؤى أحمد رضوان اسماعيل مطيع االميام ٩٩٫١٦٭ 
رتاج بدر سالم محسن العجمي ٨٦٭ 
رتاج بعيجان منصور بعيجان العتيبي ٩٠٫٧٦٭ 
رتاج رضا حسن عباس محمد ٨٨٫٧٨٭ 
رتاج سالم مسفر علي العجمي ٩٤٫١٢٭ 
رتاج محمد جمعة الشرقاوى ٩١٫٤٩٭ 
رغد ناصر سودان عامر املطيري ٨٢٫٤٤٭ 
رقية علي حمد حسن العجمي ٩١٫٨٦٭ 
رهف محمد معيان يالوس العنزي ٩٥٫٣٭ 
روان منصور ذياب املطيري ٧٩٫٨٥٭ 
ريان علي عبداللطيف زغيالن الضفيري ٨٠٫١٦٭ 
ريان يعقوب يوسف املزيعل ٩٢٭ 
رمي مبارك سلطان رافع املطيري ٩٥٫٩٣٭ 
زينب سعد عدنان محمد علي ٧٧٫١٣٭ 
زينب عباس مهدي حسني فيصل ٧٨٫٣٩٭ 
زينب ناصر علي اليوسفي ٧٥٫٦٤٭ 
سارة أحمد فالح السبيعي ٩٨٫٣٨٭ 
سارة ثائر محمد العجمي ٨٨٫٠٥٭ 
سارة جمال محمد العويهان ٩١٫٩٣٭ 
سارة خالد محمد عيسى الغيص ٩٨٫٤٧٭ 
سارة رشيد جمعان الهاجري ٨٥٫٩٭ 
سارة صالح فالح العازمي ٨٢٫٤١٭ 
سارة فدغوش صويان الهاجري ٨٥٫٨٤٭ 
سامية خالد عبدالهادي فالح الهاجري ٨٦٫٣٣٭ 
سكينه إبراهيم عبدالشمري ٩٤٫١٢٭ 
سلمى حمد سعد حمد العجمي ٨٥٫٦٦٭ 
سلوى نايف شبيب اخلالدي ٩٧٫٦١٭ 
سندس أحمد شهاب الفضلي ٩٤٫٨٣٭ 
سندس محمد الفرجاني ٨٨٫٩٢٭ 
سندس محمدخير فالح ٩٩٫٠١٭ 
شروق أيوب أحمد ملك ٩٢٫١٣٭ 
شهد حازم محمد بوهدور ٨٧٫٠٩٭ 
شهد مشعل هادي بنيه العازمي ٧٨٫٧٭ 
شهد نواف عبداهللا الطليحي ٩٠٫٥٧٭ 
شوق فيصل عبداهللا مزيعل ٨٩٫٣٭ 
شوق محمد مرزوق الشحومى ٩٦٫٤٧٭ 
شيخة عايد محمد اخلضير ٩٢٫٢٣٭ 
شيخة مساعد جاسم محمد السهو ٩٩٫٣٩٭ 
صيتة حسن فهد ناصر العجمي ٩٨٫٣٣٭ 
طيف بشر سعد الرشيدي ٧٩٫٩٢٭ 
عائشة حمد سعد حمد العجمي ٨٥٫٤٣٭ 
عهد صالح علي العجمي ٨٥٫٩٣٭ 
عهد محمد جرى الرشيدي ٧٧٫٥٩٭ 
غادة نايف جباره قريع املري ٨١٫٢٭ 
غزالن ثنيان مرزوق خشمان الضفيري ٨٥٫٢٥٭ 
غزوه ناصر عبيد الدوسري ٨٧٫٢٧٭ 
فاطمة خالد نابى الهيلم العنزي ٧٩٫٧٣٭ 
فاطمة شوميى موطان السبيعي ٨٦٫٨٢٭ 
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فاطمة عبداهللا ناصر العجمي ٨٤٫٨١٭ 
فاطمة محمد فهد املطيري ٨٩٫٣٤٭ 
فجر جاسم علي الشريع ٨٥٫٤١٭ 
فوز عبداهللا متعب املطيري ٨١٫٩٢٭ 
لطيفة بدر عبدالرحمن العتيبي ٨٦٫٩٭ 
لطيفة عبدالرحمن حسني عبدالرحمن عنانى ٧٦٫٣٢٭ 
ليلى فهد مبارك العجمي ٧٨٫٧٣٭ 
ليلى نايف صالح محماس العتيبي ٩٨٫٥٢٭ 
ماريا مبارك عبداهللا مناحي السبيعي ٨١٫١٤٭ 
مرمي رشيد فليفل الداهوم ٨٩٫٨٭ 
مرمي علي مبارك العازمي ٩١٫٤٣٭ 
مرمي علي مطلق منيجل العازمي ٨٩٫٠٤٭ 
مرمي فارس جبر العنزي ٩٨٫٢٣٭ 
مرمي محمد خير فالح ٩٩٫٥٭ 
مرمي محمد سالم العجمي ٨٢٫٠٢٭ 
مزينه مبارك سالم املري ٧٩٫٢٤٭ 
مضاوي عبيد حمود عايد املطيري ٩٦٫٠١٭ 
مناير محمد ارديني زعيل املطيري ٨٦٫٩٧٭ 
منى محمد عيد محمد املبايع ٧٨٫٣٩٭ 
منيرة سعيد حمد طالب املري ٨٦٫٠٧٭ 
منيرة طالل عبدالرحمن العتيبي ٩٦٫١٨٭ 
منيرة مبارك ناصر صالح السدره ٩٥٫٨٦٭ 
منيرة مسعود عبداهللا املري ٨٣٫٩١٭ 
مها صالح علي حمد املري ٨٩٫٩٢٭ 
موضي خالد ضافى القحطاني ٩٤٫٨١٭ 
ميسون خالد اخلوالده ٨٠٫٨٨٭ 
جند سعود محمد الشمري ٩٤٫٨٥٭ 
جنالء حسن محمد عبداملانع العجمي ٨٧٫٨٭ 
جنالء مناع شنوف مناع شافي ٧٨٫٧٥٭ 
نورة شجاع فهد الدوسري ٨٥٫٢٧٭ 
نورة عبداهللا فهد علي اجلفني ٨٢٫٥٣٭ 
نورة غامن علي صالح املري ٨٢٫٨٢٭ 
نورة فارس سهيل العتيبي ٩٠٫٣٩٭ 
نورة فالح محمد العجمي ٨٧٫٥٭ 
نورة مبارك ضيدان الهاجري ٨٩٫٤٧٭ 
نورة محمد مانع سالم ٨٥٫٤٩٭ 
نورة مشعل عبداهللا العازمي ٨٣٫١٢٭ 
هاجر سيف عيد سيف العازمي ٨٨٫٩٭ 
هاجر مفلح علي طحيشل العازمي ٨٢٫٥٣٭ 
هنوف محمد عمر محسن العازمي ٨١٫١٤٭ 
هيا خالد رجا هداف الهاجري ٧٩٫٨٨٭ 
هيا عايد مهلى عماش احلربي ٩٤٫٧٦٭ 

هيا مبارك محمد سعيد الهاجري ٨٤٫٠٤٭ 
وجد سعد محمد العجمي ٩٥٫٩٨٭ 
ورود حمد كنعان املري ٨٩٫٦٦٭ 
وسمية حمد محمد هادي العجمي ٩٣٫٩١٭ 
ياسمني مبارك مريزيق شري الرشيدي ٧٨٫٤٢٭ 

جمانة بنت ابى طالب الثانوية للبنات 

أفنان بن خروف ٩٨٫٧٥٭ 
آمنة عبدالرحمن صالح الوهيبي ٨٧٫٧٩٭ 
أوراد علي إبراهيم املريشد ٩٣٫٤١٭ 
أفراح ناصر سالم العبيد ٩٤٫٤٨٭ 
اجلازي سليمان عبداهللا الشمروخ ٨٤٫٧٧٭ 
الدانة خالد عبداهللا العبيد ٧٣٫٠١٭ 
بتول مفيد صالح الشواف ٩٤٫١٤٭ 
بيبي عبداهللا محمود فيروز ٩٤٫٢٧٭ 
دانة عبداهللا محمد اخلزام ٩٢٫٦٭ 
دانة محمد سالم اسماعيل البدر ٩٦٫٥٢٭ 
دانة مصطفى صالح الصايغ ٨١٫٨٭ 
دنا فيصل عبداهللا الغامن ٩٧٫٨٦٭ 
رتاج يوسف بدر بن ناجي ٩٨٫٩٨٭ 
رنيم يوسف بدر بن ناجي ٨٨٫٠٦٭ 
رمي عاهد حسني العياضى ٨٧٫٥٭ 
رمي مشعان راضي العنزي ٩٣٫٩٩٭ 
زهراء باقر حبيب العالي ٩٩٫١٦٭ 
سارة عارف عبداهللا العجمي ٨٩٫١٩٭ 
شهد يعقوب خالد بوحمد ٨٤٫٩٦٭ 
شيخة أحمد سالم الكتيتي ٨٧٫١٤٭ 
شيماء أحمد عبدالعالي املال محمد ٩٠٫٨٢٭ 
شيماء خالد عبدالرحمن الدويسان ٩٠٫٤٢٭ 
غالية عبداهللا محمد الدعى ٧٤٫٦٢٭ 
غدير صالح سالم احلديب ٩٠٫٣١٭ 
غدير ناصر أحمد مشرح ٩٦٫٢٥٭ 
غصون بدر ناصر املسعود ٩٩٫١٦٭ 
غال حمود عايد العنزي ٩٨٫٩٨٭ 
غال عبدالعزيز محمد الشعالن ٨٣٫١٨٭ 
فاطمة فيصل راشد املال محمد ٩٨٫٦٨٭ 
فاطمة محمد حمد العريفان ٧٧٫٦٣٭ 
فرح طارق عيسى املعيصب ٨٦٫٠٨٭ 
لطيفة محمد أحمد احملبوب ٩٩٫٠٥٭ 
لولوة حسن محمد سعيد حوترى ٩٨٫٣٤٭ 
لولوة سامي ماجد بورسلي ٨٤٫٢١٭ 
لني وليد عبداهللا الغامن ٩٦٫١٭ 

لينه بنت عادل خميس الساحلى ٨٩٫٨٨٭ 
مرمي خالد أحمد الفيلكاوي ٨٣٫٧٥٭ 
مرمي خالد محمد الغنام ٧٦٫٥٧٭ 
مرمي عدنان محمد دشتي ٩٨٫٤٨٭ 
مرمي يوسف فوزي السنان ٩٨٫٩١٭ 
منه اهللا محمود طه امني ٩٥٫١٥٭ 
منيرة علي صالح الوهيبي ٩٥٫١١٭ 
منيرة نادر امام جعفر ٩٧٫٤٨٭ 
نور محمد علي الصراف ٨٤٫٩٭ 
نور مسعود محمد ال رشيد ٩٩٫٢٨٭ 
نورة أسامة يوسف اجلاراهللا ٧٧٫٩٤٭ 
نورة فيصل عدنان الروضان ٧٧٫٣١٭ 
نورة هادي ساملني باعون ٩٢٫٨١٭ 
نورة يوسف محمد السميط ٩٥٫٤٤٭ 

جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنني - املشتركة 

أحمد سعيد هجيج علي ٧٩٫٦٩٭ 
أسامة حسني علي احملمد ٧٧٫٢٦٭ 
أحمد صباح عبود عوفى ٨٠٫٥٦٭ 
أسامة جساب الفليح العجاج ٨٩٫٨٢٭ 
امين أحمد غريب حمودة ٨٠٫٥٤٭ 
امين السيد عبدالعزيز محمد ٩٧٫٧٤٭ 
بدر خليفة شمخى العنزي ٩٠٫٣٧٭ 
حسني أحمد ياسني محمد ٨٢٫٦٥٭ 
حسني ضاحي شنداخ ٨٨٫٣٧٭ 
حسني عيسى فاضل نصارى ٨٦٫١٧٭ 
حسني غامن ناصر خلف حمدان ٩٥٫٢٦٭ 
حسني فايز عايد حنتوش ٨٣٫٨٣٭ 
حسني ناصر ظاهر العنزي ٨٠٫٤٨٭ 
حيدر حسني مديد محان ٩٢٫٦٢٭ 
خالد راضي مطر املطيري ٨١٫٦١٭ 
خالد نايف ساكت حميدي ٨٢٫٥٢٭ 
سعود فيصل اخللف ٨١٫٦٦٭ 
طالب فرقد محمد ٨٧٫٠٢٭ 
طالل عيد جاسم محمد جبر ٨٦٫٤٭ 
طلعت رشاد طلعت رشاد أحمد ٨٠٫٠٨٭ 
عايد محمد األحمد ٧٨٫٠٦٭ 
عباس رمضان جميل صالح ٨٣٫٦٩٭ 
عبدالرحمن علي عبدالرحمن الزليط ٨٣٫٨٣٭ 
عبدالرحمن عيسى العاصي ٨٣٫٨٧٭ 
عبداهللا محمود حسني اخلليف ٧٣٫٣٧٭ 
عبدالرحمن صالح نهار محمد ٨٤٫٠٥٭ 

عبدالرزاق محمد جبري صالح ٨٢٫٤٦٭ 
عبدالعزيز محمد عايد الصلبي ٨١٫٤٧٭ 
عبداهللا حسن خلف برمي ٧٥٫٩٩٭ 
عبداهللا حمود عبداهللا العنزي ٨٠٫٩١٭ 
عبداهللا ساير علي العنزي ٧١٫٤٦٭ 
عبداهللا سبع عبداهللا جبر ٧٥٫٣٦٭ 
عبداهللا مشاري عبداهللا ذعذاع ٨٧٫١٢٭ 
عبداهللا هيثم عبدالعزيز نعمة ٧٤٫٧٥٭ 
علي حسن جاج راج ٨١٫١٢٭ 
علي نافع جبار حمود ٨٤٫٧٢٭ 
عمر أحمد عذاب ٨٥٫٧٨٭ 
فهد أحمد مطر الفريح ٩٤٫٨٢٭ 
ماهر عواد حمد ٧٩٫٩٣٭ 
مبارك محمد خلف الدللو ٧٩٫٥٭ 
مبارك محمد شايع العنزي ٨٩٫٣٣٭ 
محمد رافد حسيب حسيب ٨٦٫٥٢٭ 
محمد زيدان خلف املجارى الدللو ٨٥٫٢٢٭ 
محمد سعود رافع احلمدان ٩٠٫٣٦٭ 
محمد صالح هراطه ٨٨٫٤٭ 
محمد عقلة اخلليفة ٨٢٫٦٣٭ 
محمد علي كرمي مناحر موازي ٨٠٫٩٧٭ 
محمد محمد عبداحلميد محمد سعيد ٩٢٫٣١٭ 
محمد نواف ظاهر مهنى ٨٠٫١٥٭ 
مشاري رحيم عبدكالى ٨٣٫٣٨٭ 
مشعل علي خليفة ٨٩٫٩٥٭ 
مشعل محمد حويدر احلمد ٨٦٫١٥٭ 
منصور جابر عقيل الرمضان العنزي ٨٩٫٠٧٭ 
مهدي عبدالرحمن نايف نعمة ٨١٫٣٥٭ 
نواف خليل علي العبداهللا ٧٥٫٢٢٭ 
هيثم هواش وردي احلماد ٨١٫١٣٭ 
وليد أحمد عايد الرفدان ٩٢٫٧٤٭ 
يوسف قاسم ضمد ضالل هذال ٩٤٫٩٨٭ 

حبيبة بنت شريق األنصارية الثانوية 

أثير عايض علي العتيبي ٨٢٭ 
أحالم حمد عبدالعزيز الشويش ٨٧٫٢٩٭ 
أحالم غالب ناجي نزهان املطيري ٨٧٫٤٭ 
أسيل غامن علي املطيري ٨٥٫٩٣٭ 
آيه خالد حسن جمعة ٨٦٫٨٢٭ 
البتول عيدان عباس اخلالدي ٨٤٫٤٤٭ 
إميان حسني غلوم عباس قاسم ٨١٫٩٦٭ 
بدور سالم مبارك العنزي ٧٦٫٧٭ 

جمانة زيد علي كمشاد ٨٢٫٨٦٭ 
جمانة طارق أحمد املصيليخ ٩٨٫٦٧٭ 
جمانة محمد علي عبدالسالم ٨٧٫٢١٭ 
جمانة نزال إبراهيم الشمري ٨٧٫٤٣٭ 
جنان أحمد عساف الفضلي ٨٩٫٣٣٭ 
جنان حمزة عباس قاسم ٧٤٫٥٧٭ 
حسناء سلطان عبداهللا الدوسري ٩١٫٨٤٭ 
حال أحمد محمود عبدالعليم ٩٩٫٣٭ 
حوراء مسلم أحمد القطان ٨٤٫٤٢٭ 
خديجة حسن عبداملجيد بوربيع ٩٥٫٩٩٭ 
دانة محمد رجب اخلياط ٨٩٭ 
دانة هادي محمد الهاجري ٩٣٫٣٥٭ 
دره عبداهللا علي الكندري ٩١٫٢٩٭ 
دالل زيد فالح املطيري ٨١٫١٭ 
دالل محمد سيار البعيص املطيري ٩٠٫٨٦٭ 
دالل ناصر سنافي الشمري ٩٢٫٩٧٭ 
رهف فهد عبدالرحمن املنير ٩٣٫٣٣٭ 
رهف محمد سعد العنزي ٧٣٫١٤٭ 
روان ذياب ظاهر اجلنفاوي ٨٧٫٠٥٭ 
ريان فهد غزاي احلربي ٨٣٫٨١٭ 
رمي عايد هذال الشمري ٨٣٫٥٣٭ 
رمية حمود حماد العدواني ٩١٫٧٦٭ 
زمزم علي يحيى التميمي ٩٦٫٦٢٭ 
زهراء عادل هاشم الصفار ٩٤٫٠٧٭ 
زينب عبداهللا جمال أسيرى ٩١٫٠٧٭ 
زينب ناصر محمد مراد حسني عباس ٩٨٫١٩٭ 
سارا محمد هندي العجمي ٨٩٫١٤٭ 
سارة خلف عبداهللا الدوسري ٨٨٫١١٭ 
سارة زياد إبراهيم العنزي ٨٩٫٧٭ 
سارة عبدالرحمن عيد العنزي ٨٩٫٣٦٭ 
سارة يوسف ثامر املطيري ٨٢٫٤٥٭ 
سدن مشعل عبداهللا املطيري ٩٥٫٩٥٭ 
سندس محمد هنداز اباذراع الظفيري ٨٩٫٣٨٭ 
سوسن علي خليف العنزي ٨٨٫٦٢٭ 
شروق سلطان مبارك املطيري ٨٦٫٠٢٭ 
شهد عبدالرزاق جواد اجلدي ٩٣٫٧١٭ 
شيخة حسني سالم الصقالوى ٩٣٫٨٩٭ 
عائشة سالم فيروز مرزوق فيروز ٩٥٫٧٩٭ 
عائشة محمد مطر الظفيري ٧٧٫١٩٭ 
عبير فالح مصلح احلربي ٩٧٫١٧٭ 
عمشا فهاد سيف العجمي ٧٨٫١٣٭ 
عهود فهد محمد سبع ٧٩٫١٤٭ 

غدير مبارك فهد العنزي ٨٥٫٢٭ 
غال ماجد محمد العتيبي ٨٥٫٣٣٭ 
غيداء خالد علي املطيري ٨٥٫١٨٭ 
فاديه نواف صعفق البرازي ٩٢٫٩٤٭ 
فاطمة طالل جاسم الغضوري العنزي ٩٠٫٤٣٭ 
فاطمة عبداهللا خليل العلي ٩٥٫٩٣٭ 
فاطمة ناجي سلمان كريدي ٨٤٫٦٥٭ 
فجر ناصر صالح العنزي ٨٧٫٢٨٭ 
فوز سعد اذعار املطيري ٩٤٫٢٭ 
كوثر إبراهيم عباس بومجداد ٩٤٫٢٤٭ 
جلني عبداهللا سعود الفضلي ٨٣٫٩١٭ 
لولوة علي هويدي العصيمي ٩٣٫٣٧٭ 
لولوة فارس احلميدي املطيري ٩١٫٩٢٭ 
ليان مشاري خليل الشطي ٩٩٫٠٢٭ 
ليان هاني بركة معيض ٨٨٫٧٦٭ 
مشاعل جاسم محمد املطيري ٨٣٫٥٭ 
منى محمد عايد العنزي ٨٨٫٨١٭ 
منيرة أحمد حمد الفارسي ٩٢٫٩٤٭ 
منيرة شعاق صحن املطيري ٩٢٫٤٥٭ 
منيرة طالل محمد السعيد ٩٥٫١٦٭ 
موضي مشعل سالم التنيب ٩٥٫٨٥٭ 
نادية أحمد مطير العازمي ٨٨٫٩٩٭ 
نور خالد هالل عاصي ٧٨٫٥٭ 
نور عودة رخيص الضفيري ٨٩٫٢٧٭ 
نورالهدى وائل حمزة ٩١٫١٭ 
نورة انور عبيد الضعيان ٩٥٫٣٧٭ 
نورة سعد عدوان الشمري ٨٨٫٤٧٭ 
نورة عبداهللا حسن الشمري ٨٥٫٦٩٭ 
نورة عبداهللا علي العتيبي ٩٣٫٦١٭ 
نورة فهد صالح السعيد ٨٩٫٥١٭ 
نورة محمد صالح الدويسان ٩٢٫٨٥٭ 
نورية مشعل نايف الديحاني ٨١٫٣٤٭ 
نوف عبداجلليل عطية صغير ٩٠٫٨٤٭ 
هاجر محمد فالح العنزي ٩٠٫٢٤٭ 

حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنني 

أبو بكر عبدالعظيم عبداجليد زغلول ٩٧٫٦٦٭ 
أحمد سعد أحمد املنيفي ٨٤٫٩١٭ 
أحمد طالل محمد أبوجروه ٨٣٫٥٨٭ 
أحمد عماد أمان سعيد ٧٢٫١٧٭ 
إبراهيم عبدالعزيز عبداحملسن الشطي ٨٨٫١٧٭ 
إبراهيم يوسف عبداللطيف النجم ٧٩٫١٢٭ 

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢١
االثنني ٢٧ يونيو ٢٠٢٢

35



بدر أنس يعقوب الثويني ٨٨٫١٥٭ 
بدر خالد نوري الزنكي ٨٩٫٤٥٭ 
براك عماد امان سعيد ٧٣٫٦٤٭ 
حسني عباس أحمد العمودي ٨٠٫٢٦٭ 
حسني علي مصطفى السلمان ٧٤٫٦٧٭ 
حمد سامي عبداهللا احلوشان ٧٢٫٥٤٭ 
حمد سعد سليمان األحمد ٩٧٫٦٣٭ 
خالد ماجد عيد الدسم ٧٩٫٤١٭ 
رضا عبدالعزيز محمد حسن ٩٢٫٤٭ 
سعد محمد سعد القديري ٨٦٫٤٭ 
سلمان هالل عبدالوهاب الهالل ٩٠٫١٤٭ 
سليمان خالد مساعد اخلبيزى ٧٩٫٦١٭ 
سليمان محمد سليمان الشرقاوي ٩٠٫٣٥٭ 
صالح بدر يعقوب بن جنم ٨٩٫٠٢٭ 
عبدالرحمن محمد مقبل عبداهللا ٨٧٫٥٣٭ 
عبدالرحمن ناصر عبداهللا العديله ٨٥٫٢٦٭ 
عبدالعزيز أحمد مبارك فرحان ٩٢٫١٧٭ 
عبدالعزيز جاسم عبداهللا الناقه ٨٦٫٩٣٭ 
عبدالعزيز طارق إبراهيم املسعد ٧٧٫٣٤٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالرضا الباذر ٧٩٫٤٨٭ 
عبداهللا صالح حمد الصقر ٧٢٫٤٩٭ 
عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا عبدالكرمي ٨٢٫٠٤٭ 
عبداهللا علي ناصر عبدالعزيز ٨٤٫١٢٭ 
عبداهللا مساعد راشد املاص ٩٣٫٦١٭ 
عبداهللا مساعد سهالن حسني سهالن ٨٣٫٢١٭ 
عبداهللا منصور علي الفهد ٨٧٫٤٭ 
علي أحمد غلوم محمد الكندري ٩٣٫١٭ 
عمر أحمد علي الكندري ٩٣٫٩٧٭ 
عمر عبدالوهاب محمد األحمد ٨٧٫٤٢٭ 
فهد طالل عبدالوهاب السهيل ٧٤٫١٢٭ 
فيصل أحمد سعد العليوى ٩٣٫٧٣٭ 
محمد إبراهيم عبداهللا الشطي ٨٠٫٧١٭ 
محمد حسني طه املال ٨٠٫٨٤٭ 
محمد عكاشة عبدالباسط خان ٨٨٫٥٩٭ 
محمد فادي يوسف احلوراني ٧٩٫٢٨٭ 
مشاري خالد قصي املشري ٨١٫٩١٭ 
منصور غازي فيصل الطواري ٨٤٫٥١٭ 
ياسني ناصر ياسني الظفيري ٩٥٫٨١٭ 
يعقوب محمد نعمة الشمري ٧٦٫٤٩٭ 
يعقوب محمد يعقوب املختار ٨١٫٣٦٭ 
يوسف امان مصطفى عبداهللا ٩٥٫٢٭ 
يوسف خالد يوسف الشطي ٨٣٫٥٥٭ 

حمود اجلابر الصباح الثانوية للبنني 

أحمد أمني حسني أمني ٩٧٫٠٩٭ 
أحمد عبداهللا أحمد يوسف ٨٦٫٠٩٭ 
أحمد عبداهللا حمود اجلبري ٨٤٫٨٥٭ 
أحمد محمد عباس غالى ٩٤٫٤١٭ 
أحمد حافظ حافظ عياد ٩٢٫٥٨٭ 
اسماعيل شعبان جابر عبدالعظيم ٩٣٫٦٭ 
بدر طارق بدر اخلضر ٩٦٫٦٭ 
حمد محمد عبدالرحيم غريب ٩١٫٠٢٭ 
حمود عمر راشد املكيمي ٩٢٫٣٥٭ 
خالد امين أحمد محمد الصواف ٨٥٫٧٩٭ 
خالد محمد عامر العجمي ٨٢٫٥٥٭ 
راشد فؤاد راشد املكيمي ٨٥٫٩٨٭ 
راشد محمد راشد العثمان ٨٨٫٨٧٭ 
راشد محمد راشد املطيري ٩٦٫٠٨٭ 
زياد مصطفى سيد عمر ٩٤٫٧٩٭ 
سلمان عبدالكرمي مطلق الدغيم ٨٤٫٦٭ 
عبدالعزيز محمد فهد شالح العتيبي ٨٠٫٣٦٭ 
عبداهللا محمد يوسف حسني ٩٢٫٢٩٭ 
عبدالرحمن عبداملنعم محمد سليم عبدالصادق ٩٩٫٨٭ 
عبدالرحمن فهد مبارك اجلبري العتيبي ٩٩٫٠١٭ 
عبدالعزيز حمد وادي العنزي ٩٤٭ 
عبدالعزيز عبدالكرمي عبدالعزيز السندي ٨١٫٢٢٭ 
عبدالقادر محمد عبدالقادر بحاح ٧٨٫٠٢٭ 
عبداللطيف وليد عبداللطيف أحمد ٧٧٫٥١٭ 
عبداهللا أحمد عبداهللا العوبثاني ٩٦٫٣٢٭ 
عبداهللا عيسى عبداهللا الوطري ٧٦٫٩٣٭ 
عبدالوهاب ماجد عبدالرحمن العوضي ٩٥٫٣١٭ 
عثمان سالم حسن عبدالرحيم ٨٤٫٤٣٭ 
علي أحمد عودة مهدي ٩٤٫٧٩٭ 
عمر أحمد عبداهللا األنصاري ٨٤٫٥٨٭ 
فواز سعود شعيل العتيبي ٨٦٫٢١٭ 
فيصل صالح سعود اخلشاب ٨٤٫٥٧٭ 
فيصل علي عامر الشطي ٨٣٫٠٢٭ 
ماجد نافع بجاد املطيري ٩٠٫٤٥٭ 
محمد أحمد اسماعيل ارحمة ٨١٫٣٭ 
محمد السيد محمد منير ٩٩٫٢٢٭ 
محمد خلف عبدالوهاب موسى ٩٥٫٥٧٭ 
محمد سالم مصبح العنزي ٨٠٫٨٧٭ 
محمد محمد السيد عزب ٨٤٫٤٢٭ 
محمود عبدالقادر يوسف ٧١٫٧٢٭ 
مشاري محمد صلبي العتيبي ٧٨٫٢١٭ 
مصطفى هاني عبدالرزاق مصطفى ٩٧٫٠١٭ 
مصطفى وليد رجب البنا ٩٨٫٨٣٭ 
منصور سعود سند الدوسري ٧٦٫٣٦٭ 
نواف فواز عامر الهاجري ٩٦٫٣٩٭ 
يعقوب علي عبداهللا الدهيمي ٧٩٫١٨٭ 
يوسف محمود عبداهللا الشطي ٩٧٫٥٨٭ 
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آالء عبدالعزيز مصلح الدين الرفاعي ٩٠٫٤٥٭ 
آالء محمد أحمد الشيخ ٨٥٫٦٧٭ 
أمل عبدالستار جبار خضير ٧٥٫٤٧٭ 
أمل علي ثقيل العجمي ٨٨٫١٤٭ 
آمنة أحمد نبيل القطان ٧٨٫٨٩٭ 
البندري عبداهللا تركي املطيري ٨٦٫٧٤٭ 
احلوراء علي يعقوب الغدانية ٩٥٫٥٭ 
الزين عبداهللا كامل السبيعي ٧٨٫٨٦٭ 
املها خليل عبدالرحمن العدواني ٨٤٫٤٣٭ 
الهنوف بدر ناصر الهاجري ٩٤٫٣١٭ 
انتصار إبراهيم مطر الشمري ٩٢٫٣٥٭ 
بشاير فيصل عبداحملسن العدواني ٨٠٫٩٢٭ 
جنا سامي عبدالرحمن العواد ٩٨٫٥٥٭ 
حنني أحمد عبدالشمري ٩٨٫٨٨٭ 
حور عبدالعزيز محمود الصالح ٨٨٫٨٩٭ 
خديجة جابر علي عويد ٧٨٫٤٢٭ 
خديجة عقيل عبداالمير طه التميمي ٨٦٫٠٥٭ 
دانة منصور علي املطيري ٨٩٫٣٣٭ 
دالل محسن تركي املطيري ٨٧٫٥٭ 
دميا حمود عويد املطيري ٧٧٫٣٣٭ 
دميه خالد مجبل حواس ٩٢٫٥٢٭ 
رؤى وليد داود العنيزي ٨٧٫٦٭ 
رتاج عادل كامل جابر ٩٣٫٧٨٭ 
رتاج علي محمد الصالح ٨٤٫٦٢٭ 
رغد بندر ناصر الشمري ٩٨٫١٩٭ 

رقية صادق جعفر املطوع ٩٥٫٥٢٭ 
رناد عادل هادي الهاجري ٨٠٫٤٥٭ 
ريان عبداهللا محمد املطيري ٩٤٫٢٦٭ 
رمياس محمد مصلح الدين الرفاعي ٩٨٫٣٨٭ 
زهراء عادل عبدالرسول االمير ٩٠٫٦٥٭ 
زهراء هيثم عبدالوهاب حبيب مجيد طارش ٩١٫٥٨٭ 
زهرة محمد عبداهللا اخلال ٨٦٫٩٨٭ 
زينب فيصل أحمد الكندري ٩٠٫٢٢٭ 
زينب يوسف محمد عبداهللا ٨٤٫٦٣٭ 
زينه امين عبداملنعم ٩٩٫٠١٭ 
سارة حسن أحمد الرشدان ٩٥٫٣٧٭ 
سارة عطية مطشر العنزي ٩٧٫٦٥٭ 
سارة عيسى محمد الراشد ٩٦٫٦٢٭ 
سارة غالي سليمان العنزي ٧٦٫٢٦٭ 
سارة نسيم محمد البلوشي ٩٠٫٣٣٭ 
سجى خالد مصطفى عباس ٨٥٫٧٨٭ 
سهام محمد مطلق املطيري ٩٤٫٧٥٭ 
شجون دويرج خليف الرشيدي ٨٢٫٧٦٭ 
شوق عبداهللا يوسف الصالح ٩١٫٧٨٭ 
شيخة خالد حامد املطيري ٩٠٫٣٭ 
شيخة فيصل سعد السالم ٩٢٫١٤٭ 
شيخة محمد مدغم ناشي ٨٥٫٠٣٭ 
شيخة مشعل نايف احلربي ٨٩٫٧٥٭ 
شيخة منصور كرمي العنزي ٩٤٫٣١٭ 
شيمه خالد باني املطيري ٨٣٫٢٧٭ 
علياء محمد جابر العتيبي ٨٢٫١٥٭ 
غال فهد فالح حامد العتيبي ٩٠٫٠٣٭ 
فاطمة الزهراء وليد حامد العنزي ٩٧٫٦١٭ 
فاطمة أسامة سعد الرشيدي ٨٥٫١٥٭ 
فاطمة بدر سلمان محمود ٩٤٫٩٨٭ 
فاطمة فهد مجيد البغلي ٨٦٫٣٤٭ 
فاطمة محمود شاكر سباع ٩٤٫٦٭ 
فريدة علي مصطفى بشير ٩٧٫٥٥٭ 
لطيفة عبداهللا محمد الهوالن ٩٢٫٥٢٭ 
لولوة خالد طالب الكندري ٩٩٫٥٤٭ 
مرمي علي جحيل الشمري ٩٤٫٧٣٭ 
مرمي محمد محمد العدوى ٩٩٫٥٤٭ 
مرمي وليد محمد الكندري ٩٣٫٠٦٭ 
مشاعل سعد مياح العنزي ٧٦٫١١٭ 
منال يوسف عيد العدواني ٨٦٫٢١٭ 
منيرة خالد سفاح العدواني ٨٣٫٦٧٭ 
منيرة علي عبداهللا الشطي ٨٨٫٣٧٭ 
منيرة مشعل فالح الدلك ٨٨٫٧١٭ 
جنيبه عبدالعزيز محمد الكندري ٩٠٫٤٢٭ 
نور حسن حسني أتش ٩٧٫٢٢٭ 
نور سعد عبداهللا املنصور ٨٦٫٠٨٭ 
نور عبدالرحمن أحمد العبدالهادي ٨٢٫٧٤٭ 
نوف علي خليفة الضفيري ٨٨٫٠٥٭ 
هنا محمد عبداهللا الدفيليج ٩٧٫٧٥٭ 
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أحمد صالح خليفة الشمري ٨٤٫٥٣٭ 
أحمد فايز أحمد العدواني ٨٠٫٤٧٭ 
أحمد ممدوح عيد السيد محمود ٩٩٫٠٥٭ 
أسامة نواف عبداهللا الشمري ٧٩٫١٢٭ 
إبراهيم الفي مزعل الظفيري ٧٣٫٨١٭ 
أحمد سعود رشيد الشمري ٧٨٫٨٢٭ 
باسل أحمد عواض شعيب العنزي ٨٦٫٧٧٭ 
باسل مشعان شحاذه الرشيدي ٨٢٫٢٩٭ 
بسام سعود عفر الشمري ٨٥٫٤٭ 
بندر أحمد سطيح عاشي ٧١٫٠٩٭ 
تركي طالل طراد العنزي ٨٥٫٥٤٭ 
تركي عامر دريول الظفيري ٧٧٫٧٥٭ 
ثامر مشعل ثامر حسن ٨٦٫٩٢٭ 
حمود فرحان حمود ختالن ٨٣٫٤٥٭ 
خالد راضي نشمي الظفيري ٧٤٫٧٢٭ 
خالد سعد علوش احلسيني ٧٨٫٠٤٭ 
خالد سند خليف الظفيري ٧٧٫١١٭ 
خالد صالح جفات اخلالدي ٨٩٫٨١٭ 
خالد عمر عبيد العنزي ٨٧٫٣٩٭ 
راشد سعد راشد العجمي ٩٠٫٤٦٭ 
راشد سعود عبداهللا العنزي ٩٠٫٩٢٭ 
سالم إبراهيم عواد راشد ٨٦٫٠٣٭ 
سامي حامد جاسم العنزي ٧٥٫١٣٭ 
سعد قاعد صقار العنزي ٧٤٫٩٢٭ 
سعد مناحي مطلق احلسيني ٨٩٭ 
سعود فهد ضيدان الظفيري ٨٤٫٤٧٭ 
سعود مطلق مزعل احلسيني ٨١٫٧٩٭ 
سلمان صالح راضي الظفيري ٧١٫٦٥٭ 
سلمان عراك عواد الشمري ٧٣٫٠٦٭ 
صالح قعيد عواد عذاب ٧٤٫٢٨٭ 
صالح سعود زائد سعود الشمري ٦٨٫٥٧٭ 
ضاري راضي شوكي الظفيري ٧١٫٢٭ 
عادل صلبي عايد الشمري ٩٠٫٧٤٭ 
عامر عبداهللا عامر العجمي ٨٨٫٢٥٭ 
عبدالرحمن عبيد رمضان العنزي ٧٩٫٢٥٭ 
عبدالعزيز حمدان فرحان دوجان البذالي ٧٨٫٣٧٭ 
عبداهللا زيد راكان خليفة ٨٣٫٠٨٭ 
عبداهللا مرسال سويحل الظفيري ٨٧٫٨٩٭ 
عبدالرحمن بندر صباح الشمري ٧٤٫٧٣٭ 
عبدالرحمن حزام حطامان الظفيري ٩١٫٧٩٭ 
عبدالرحمن عواد صقر الفضلي ٨٢٫٢٩٭ 
عبدالرحمن مبارك هزاع العنزي ٨٨٫٣٣٭ 
عبدالرحمن محمد سويدان العنزي ٨٣٫٤٢٭ 
عبدالرحمن مهدي عويد العنزي ٧٧٫٤٤٭ 
عبدالرزاق خالد عبيد محمد ٩٥٫٦٩٭ 
عبدالعزيز راشد عواد ثاني ٩٣٫١١٭ 
عبدالعزيز صقر الطرقي املاجدي ٨٨٫٤٦٭ 
عبدالعزيز ضحوي دغفق الشمري ٨٠٫٧٣٭ 
عبدالعزيز عارف عنافص العنزي ٩٣٭ 
عبدالعزيز عبداهللا دريس مشعان ٨٠٫٥٩٭ 
عبداهللا حسن حمد الشمري ٩٠٫٧٣٭ 
عبداهللا رشاد جابر محمد ٩٢٫٢٢٭ 
عبداهللا علي سعد العنزي ٨٧٫٢٭ 
عبداهللا فهد عويد الشمري ٩١٫٨٨٭ 
عبداهللا فوزي حجاج الشمري ٧٢٫١٭ 
عبداهللا مبخوت سعد زمانان ٧٢٫٨٤٭ 
عبداهللا محمد حسني الشمري ٧٨٫٨٦٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا شالل ٨٦٫٩١٭ 
عثمان أحمد انزيل عزيز ٧٦٫١٥٭ 
عثمان عبدالرحمن سعد العنزي ٨٠٫٢٩٭ 
علي محمد سالم السيد سالم ٩٠٫٢٭ 
عمر عبداهللا محمد الفضلي ٨٨٫٦٦٭ 
عمر لطيف عقاب الشمري ٨٩٫٦٩٭ 
عمر مهرب رشيد العنزي ٧٤٫٠٢٭ 
فهد خليفة مطر الشمري ٨٦٫٦٤٭ 
فهد عنبر فهد الشمري ٩١٫٨٨٭ 
فهد عواد محمد الظفيري ٨١٫٨٦٭ 
فواز محمد فايز الشمري ٨٣٫٢٤٭ 

متعب خالد فالح املطيري ٧٧٫١١٭ 
محمد أحمد عبداهللا الديحاني ٨٥٫٧٩٭ 
محمد بندر مخلف العنزي ٨٤٫٣٢٭ 
محمد خميس حماد الشمري ٧٥٫٢٦٭ 
محمد سالم رداد الظفيري ٧٩٫٥٥٭ 
محمد مراد حصنى شبيل ٩٤٫٤٧٭ 
منصور عودة شاهر هدلى ٧٢٫٣١٭ 
منور محمد نغيمش الظفيري ٧٧٫٣٭ 
موسى صالح حمود محمد ٧٧٫٠١٭ 
نواف إبراهيم فالح العويهان ٨٢٫٠٧٭ 
يوسف عزيز رجاء العنزي ٧٤٫٥٤٭ 
يوسف فهد عبداهللا حسني ٨٠٫٦٤٭ 
يوسف منور خلف الظفيري ٨٩٫٧٢٭ 
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أحمد عبداحلميد محمد بدرالدين الربابعه ٩٩٫٤٩٭ 
أحمد عبدالغني رشدي عبدالغني ٩٩٫٨٦٭ 
أحمد علي جواد الشطي ٨٦٫١٣٭ 
أحمد مشعل أحمد املسفر ٧٨٫٣٤٭ 
إبراهيم عيسى محسن احلربي ٩٩٫١٥٭ 
أحمد علي عبداهللا صالح البناء ٨١٫٢٦٭ 
بدر حسن بدر الكندري ٨٨٫١٣٭ 
بدر عبداهللا هاني احلمدان ٨٢٫٢٨٭ 
بدر عوض مرزوق اباالقلوب ٩٠٫١٧٭ 
بدر ناصر بدر ناصر الناصر ٩٩٫٤٦٭ 
تركي محمد مقعد الدوسري ٩٤٫٢٣٭ 
جاراهللا خالد جاراهللا الدغيشم ٧٦٫٧٣٭ 
جاسم محمد يوسف املال ٨٤٫٧٥٭ 
حسن غريب ذيب العجمي ٧٤٫٠٣٭ 
حسن مبارك عبداهللا سكني ٦٨٫٣٣٭ 
حسني عبدالرضا عبداهللا احلرز ٩٥٫٣٧٭ 
حسني محمد خليل علي ٧١٫٧٭ 
حمد حسن عبدالعزيز الراشد ٧٣٫٣٥٭ 
حمزة اسحاق حسن حسني ٩٢٫٠٣٭ 
حمود فهد حمود العتيبي ٨١٫٧٧٭ 
حميد مساعد حميد العبكل ٨٢٫٤٤٭ 
خالد بسام خضر الشطي ٨٥٫٢٤٭ 
خالد حسن عبدالعزيز الراشد ٨٣٫٢٨٭ 
خالد وليد جادعيد السيدأحمد ٩٦٫٢١٭ 
راشد سمير يوسف الشاهني ٧٧٫١٤٭ 
راكان علي طلق العتيبي ٩٦٫٣١٭ 
زايد راجح محمد الهاجري ٨٣٫٠٢٭ 
سالم أحمد صالح املرزوق ٨٥٫٥٩٭ 
سالم حمد فرج املري ٨١٫٧٤٭ 
سالم سلطان عيسى السهلي ٨٠٫٣٣٭ 
سالم علي بشير سلمان ٨٤٫٣٩٭ 
سالم محمد علي النعيمي ٧٤٫٩٦٭ 
سعود عبدالعزيز حسني محمد ٩٠٫٦٭ 
سلطان فالح هامل العجمي ٧٨٫٦٢٭ 
سلمان أحمد معجب العتيبي ٩٨٫٩٧٭ 
سلمان فالح هامل العجمي ٨٠٫٣٩٭ 
سلمان فهد مبارك السبيعي ٩٠٫٨٢٭ 
سلمان محمد علي النعيمي ٨٠٫٩٥٭ 
شليويح مطلق شليويح املطيري ٨٩٫٤٧٭ 
صالح عادل شهيد عيسى ٩٨٫٥٣٭ 
صباح بخيت بالل سليمان ٨٨٫٩٭ 
صقر فهد مرزوق املرزوق ٨٣٫٩٩٭ 
ضاري فهد خليف العتيبي ٨٨٫٠٨٭ 
ضيدان ناصر ضيدان السبيعي ٩٣٫٩٣٭ 
طالل علي حسني سالم ٩٤٫٨٨٭ 
عايض سعود عايض العجمي ٧٩٫٥٣٭ 
عبدالعزيز عبداللطيف يسلم قاسم ٩٧٫٥٨٭ 
عبدالعزيز فهد عيد الرشيدي ٨٢٫٨٨٭ 
عبداهللا بشار سعيد ساملني ٧٧٫٥٦٭ 
عبداهللا حيدر كايد العنزي ٩٦٫٥٤٭ 
عبداهللا فهد شباب الديحاني ٩٠٫٣٣٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا الشيحة ٩٨٫٧٣٭ 
عبداهللا هادي سالم العجمي ٩٠٫٢٩٭ 
عبدالوهاب حسن عيسى مال اهللا ٧٩٫٢٣٭ 
عبدالرحمن خالد مبارك بن بحر ٩٤٫٥٩٭ 
عبدالرحمن يوسف اسماعيل السيار ٩٠٫٠٦٭ 
عبدالعزيز حميد يعقوب علي ٩٠٫٥٥٭ 
عبدالعزيز صالح عبدالعزيز السليمان ٨٣٫٧٤٭ 
عبدالعزيز عبداهللا علي اجلمل ٩١٫٦١٭ 
عبداهللا جاسر سالم العجمي ٨٥٫٩٣٭ 
عبداهللا جالل محمد الفضلي ٨٨٫٦٤٭ 
عبداهللا علي سلطان الشجاعى ٩٣٫٩٥٭ 
عجب عايض أحمد القحطاني ٩٣٫٠٥٭ 
علي حسني محمد حسن ٩٧٫١١٭ 
علي صالح علي أحمد ٨١٫٣٥٭ 
علي محمد عباس عبداهللا ٨٣٫٨٩٭ 
علي محمد علي العجمي ٩٤٫٧٥٭ 
علي محمد مرود العجمي ٩٥٫٣٤٭ 
علي يوسف علي املدعج ٩٩٫١٭ 
عمر صالح مهدي الشمري ٩٥٫٧٩٭ 
عمر عبدالعزيز اسماعيل الفيلكاوي ٩٠٫٦٧٭ 
عيسى منصور أحمد البندري القطان ٨٩٫٣٢٭ 
عيسى ناصر محمد علي ٨٥٫٠٩٭ 
فالح عبداهللا راشد الهاجري ٧٨٫٥٣٭ 
فهد سالم عبداللطيف أحمد ٨٢٫٣٣٭ 
فهد عبدالرحمن سعيد االصبحي ٨٢٫٤٧٭ 
فهد موسى غالب الرشيدي ٩١٫٨٦٭ 
فهد ناصر حضيري الهمالن ٩٠٫٣٦٭ 
كروز بداح كروز العجمي ٧٩٫٨٥٭ 
ماجد فايز صالح الرفدي ٨٠٫٩١٭ 
مانع فايز مانع العازمي ٨١٫٤٭ 
مبارك خالد محمد العجمي ٩٤٫٨٭ 
متعب راشد سعد الطعان ٨٦٫٨٦٭ 
محمد حامد محمد دشتى ٨٨٫٢٧٭ 
محمد صالح كاظم الهندال ٨٢٫٩٧٭ 
محمد علي عبداهللا محمد عبدالوهاب ٨٤٫٣٥٭ 
محمد عواد مناحي العازمي ٩٣٫١٧٭ 
محمد غامن أحمد الغنام ٨٧٫٦٩٭ 
محمد فاضل عبداملجيد عباس ٩٥٫٩٣٭ 
محمد فواز حمد ٨٦٫٠٧٭ 
محمد مبارك محمد العجمي ٩١٫٤٤٭ 
محمود محمد صالح محمود ٩٩٫٩٥٭ 
مشعل فهد حنيتم العتيبي ٨٩٫٣٦٭ 
معاذ أحمد محمد رسالن حسن ٩٧٫٦١٭ 
مهدي عبدالرضا مندني هاشم يتيم ٨٣٫٤٧٭ 
ناصر بدر عبداهللا الشمري ٨٩٫٠٩٭ 
ناصر عبداهللا صالح الشطي ٧٠٫٥٩٭ 
ناصر فهد بدر املطيري ٨٥٫٢٢٭ 
نايف سعيد حسني العجمي ٩١٫٩٩٭ 
هادي سعد ظافر العجمي ٨٦٫١٭ 
يوسف أحمد شاكر حسن ٧٧٫٨٤٭ 
يوسف ايوب عبداهللا الرويح ٧٧٫٨٨٭ 
يوسف عبداهللا عيسى تقي ٨٨٫٠٦٭ 
يوسف علي محمد الشمري ٧٧٫٨٩٭ 

يوسف فالح عبداهللا السبيعي ٨٧٫٦٤٭ 
يوسف فريح منصور الفريح ٨٧٫٧٨٭ 
يوسف ياسر أحمد املهيليج ٩٠٫٠٩٭ 
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ألطاف ضرار صالح اجلويسرى ٩٣٫٤١٭ 
أمل عبداهللا نصار احملرول العازمي ٩٦٫٠٦٭ 
آمنة علي فاضل العباسي ٧٨٫٩٧٭ 
آمنة وليد خميس العصفور ٨٦٭ 
أنوار أحمد عبدالعزيز الهران ٩٧٫٤٢٭ 
أنوار حمد مناحي املبارك ٩٠٫٠٣٭ 
إسراء جاسم محمد الرميضى ٨١٫٧٧٭ 
اطياب علي رضا القالف ٩٥٫٤٩٭ 
الغالية جاسم حسن اجليران ٩٦٫٠٢٭ 
بشاير فيصل سيف الصابري ٩٦٫٨٣٭ 
تهاني فايز سعد الوسمي ٩٨٫١٦٭ 
حصة مبارك حمود الغوينم ٩٥٫٥٧٭ 
حمدة ماطر حمدان العازمي ٩٨٫٣١٭ 
حوراء صالح موءمن احلداد ٩٨٫١٩٭ 
حوراء علي غلوم ٨٧٫٢٢٭ 
حوراء فهد حمزة العلي ٨٦٫٦٤٭ 
خديجة عارف عواض العازمي ٨٣٫٩٥٭ 
دانة أحمد محمد اجلويسري ٨٤٫٩٩٭ 
دانة حماد عبداهللا احلماد ٨٩٫٦٥٭ 
دانة محمد راشد الرومي ٨٩٫٢١٭ 
دانة ناصر خليفة عقيل ٩٥٫٥٭ 
دالل أحمد سالم الغوينم ٩٨٫٠٦٭ 
دالل أحمد عامر العازمي ٩٤٫٧٨٭ 
دالل ناصر عبدالهادي مبارك احلوري ٩٣٫٨٦٭ 
دميه فايز خلف اخلتالن ٨٧٫٥٭ 
رتاج جاسم محمد الشتلى ٩٦٫٦٭ 
رحب أحمد وسمي الوسمي ٩٨٫١٣٭ 
رزان خالد خلف اقريعيط ٨٢٭ 
رغد عادل فهد النومس ٨٩٫٨٤٭ 
رقية علي سعيد بن شيبة ٨٩٫٦٤٭ 
رقية هيثم علي بوعباس ٩٥٫٤٦٭ 
رهف فايز سالم األصفر ٨١٫٨٥٭ 
روان علي عايد صويلح ٩٠٫٦٧٭ 
روان محمد فتحي الهنداوي ٩٤٫٢١٭ 
ريان ربيع ماجد ربيع اجلعفري ٨٣٫١٩٭ 
ريان عبداهللا فهاد العازمي ٩٣٫٤٭ 
رمي حسني عبدالرضا عباس ٩٥٫٢٢٭ 
رمي صالح عيد الونده ٩٨٫٠٩٭ 
زينب أحمد غلوم طهماسبى ٩٩٫٥٦٭ 
زينب مساعد عواد العازمي ٨٧٫٢٭ 
سارا فيصل غازي شمخي ٨٢٫٠٩٭ 
سارة حسني علي القطان ٩٢٫١٦٭ 
سارة حمود خليفة العازمي ٩٨٫٦٢٭ 
سارة طارق محمد احلبيب ٩٨٫٣٣٭ 
سارة عبدالعزيز خالد احلضني ٩٧٫٨٭ 
سارة عدنان بدر احلريص ٩٧٫٢٣٭ 
سارة فهد عوض الصابري ٩٤٫٢١٭ 
سارة محمد معزى امليع ٨٨٫٨٤٭ 
سعاد مساعد سعود راشد العازمي ٨٥٫٦٧٭ 
سلمى خالد محمد العقيل ٩١٫٩٩٭ 
سميه عبدالعزيز يوسف الكندري ٩٧٫١٥٭ 
سندس عادل ظاهر التمتام ٨٦٫٢١٭ 
شهد أحمد محمد الشرمي العازمي ٩٧٫٣٧٭ 
شهد مبارك سالم اخلرينج ٧٣٫٤١٭ 
شهد محمد مطلق الغريب العازمي ٨٧٫٤٧٭ 
شوق محمد مطلق العدواني ٧٩٫٤٧٭ 
شيخة خالد فهد العبهول ٩٥٫٣٭ 
شيخة ياسني محمد صالح اجلناعي ٩٣٫٧٧٭ 
صاحله بدر عبدالهادي اجلبعه ٩٤٫٢٤٭ 
ضي بدر ناصر العتيبي ٩٦٫٨١٭ 
عائشة علي صباح الهران ٧٣٫٩٩٭ 
عائشة فهد غامن املدعج ٩٦٫٤٥٭ 
عائشة محمد مطلق بحلق ٧٦٫٠٩٭ 
عالية حمد راشد الشحومى ٨٥٫٢١٭ 
علياء عيد علي العنزي ٧٤٫٤٩٭ 
غال طارق مناحي املبارك ٩٨٫٣٨٭ 
غال عامر محمد العامر ٩٢٫٥٦٭ 
غال نواف خلف األذينه ٨٦٫٥٭ 
فاطمة أحمد عبدالرحمن احلداد ٩٢٫٢١٭ 
فاطمة أحمد عبداللطيف عبداهللا ٨٦٫٥٧٭ 
فاطمة بدر ناصر الهيم ٨٥٫٣٢٭ 
فاطمة جاسم سالم الكندري ٩١٫٣٦٭ 
فاطمة حمدان صالح الغريب ٨٩٫٦٨٭ 
فاطمة حمود مبرك احليص ٩١٫٨٢٭ 
فاطمة فهد سعود الوسمي ٧٩٫٩٣٭ 
فاطمة فيصل مساعد الرويح ٨٩٫٩٤٭ 
فاطمة محمد ناصر الهران ٩٥٫٠٤٭ 
فاطمة وليد أحمد الكندري ٧٨٫٨٥٭ 
فجر فهد حسني العجران ٨٨٫٠٦٭ 
فدك غسان منصور البقشي ٩٩٫٣٨٭ 
فرح حمد علي املانع ٨٤٫٨٭ 
فرح سعود سليمان الفرحان ٩٣٫٢٤٭ 
قماشه علي سالم الشامي ٧٦٫٥٣٭ 
كوثر كاظم عمارة ٧٨٫٧٩٭ 
جلني عبداللطيف أحمد حسني ٩٧٫٠٧٭ 
جلني عبداهللا مبارك اجلميعة ٨٨٫٤٧٭ 
لولوة حسن هالل الدويخي ٩٨٫٥٢٭ 
ماريه أحمد مرزوق اجلويسري ٨٧٫٥٤٭ 
مروه سعد مشعل البشير ٧٩٫٠١٭ 
مرمي فيصل فهد الغامن ٩٦٫٨٦٭ 
مرمي مشعل محمد الشرمي العازمي ٩٥٫٢٣٭ 
مضاوي صالح جمعان بن سلما ٩٢٫٩٧٭ 
مكيه جاسم محمود القالف ٨٠٫٧٢٭ 
منار خالد مساعد املجرن ٨٢٫٥١٭ 
منى فهد نزال املجرن ٨٠٫٤١٭ 
منيرة براك ملفي الهدية ٨٥٫٨١٭ 
نور حسن يوسف بوصخر ٩٦٫٦٨٭ 
نور علي عبدالعزيز فرج ٩١٫٣٥٭ 
نورة عبداهللا حسن الفيلكاوي ٩٣٫٢٤٭ 
نورة فيصل جاسم الدمخي ٩١٫٤١٭ 
نورة ناصر خليفة عقيل ٩٥٫٢٢٭ 
نورة نايف مفرح احلميدي ٨٩٫٧٦٭ 
نوف محمد عيد الرومي العازمي ٩٢٫١٢٭ 
هيا أحمد حسني العازمي ٨٨٫٤٭ 
هيا سعد سعود النجدى ٩١٫٦٥٭ 
ورود محمد صبحى الصويلح العازمي ٨٤٫٠٨٭ 
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أثير مساعد مجبل املطيري ٩٧٫٨٥٭ 
أسماء عبداهللا محمد العجمي ٩٨٫١٢٭ 
آالء فؤاد اوزكايا ٩١٫٨٨٭ 
أوراد حجاب مطلق املطيري ٨٧٫٠٨٭ 
أبرار عبدالناصر محمد محمد ٩٦٫١٨٭ 

اصايل عبداهللا لطوفي احلمد ٩٢٫٦٢٭ 
اجلازي سعود ذياب املطيري ٨١٫٠٣٭ 
اجلوهره بدر عبداهللا الزعبي ٩٩٫٠٧٭ 
امجاد سلمان صغير البغيلي ٩٨٫٧٥٭ 
بدرية ردن ثامر املطيري ٩٨٫٨٥٭ 
بسمله مصطفى شبانه محمد ٩٩٫٤٣٭ 
بشاير بندر مطر سعيد املطيري ٩٥٫٨٥٭ 
بشاير رفاعي بداح املطيري ٩٧٫٣٣٭ 
حسنة محمد خليفة مهنى ٩٨٫٣١٭ 
حياة معاشى جلوي الصانع ٩٢٫٨٩٭ 
خزنة متعب رشيد الشالحي ٩٧٫٠٦٭ 
خلود حمد عبدالرحمن املطيري ٩٤٫١٤٭ 
رغد مبارك محمد املطيري ٩٧٫١٦٭ 
رهف مبارك محمد املطيري ٩٦٫٩٦٭ 
روان خلف علي العنزي ٩٢٫٩٦٭ 
ريان عبداهللا فالح املطيري ٨٨٫٥٢٭ 
رمي سرحان فهد املطيري ٩٣٫٨٨٭ 
رميا خالد بندر العتيبي ٩٠٫١٩٭ 
رمياس خالد بندر العتيبي ٨٣٫٩٭ 
ريناد فهد يوسف الدويلة ٩٢٫٧٣٭ 
زينب حلمي الرفاعي محمد البنا ٩٧٫٩٭ 
زينب سليمان عبداهللا العجمي ٩٩٫٣٦٭ 
سارة بدر ناصر العدواني ٩٣٫٠٨٭ 
سارة صالح عبداهللا املطيري ٧٨٫٤٭ 
سارة عبداهللا خميس الناصر ٩٣٫٩٢٭ 
سعاد حسني طحير الكسار ٨٥٫٥٩٭ 
شهد عبداحلكيم محمد عبدالرحمن ٩٨٫٨٨٭ 
شيخة خالد صغير الرشيدي ٩٤٫٦٧٭ 
ضحى سعد خلف الرشيدي ٨٧٫٠٦٭ 
ضي عبداهللا سند العالج ٨٤٫٣١٭ 
طيف أحمد عبداهللا املطيري ٩٦٫٣٤٭ 
عائشة جابر يوسف الشطي ٩١٫١٦٭ 
عائشة عقال حمود العنزي ٨٢٫٧١٭ 
عائشة مطلق عيد املطيري ٩٨٫٣٢٭ 
عذوب مطلق حنس العتيبي ٩٨٫٥٤٭ 
غزالن عواد خلف عبداهللا العنزي ٨٦٫٦٦٭ 
غال ناصر شجاع العتيبي ٩٨٫٨٩٭ 
فاطمة صباح حمود املطيري ٩٦٫٨٢٭ 
فاطمة محمد مرزوق الرشيدي ٧٧٫٧٣٭ 
فاطمة نايف عبدالشمري ٩٩٫٥٭ 
فنر مشعل عيد الشهري ٩٦٫٥٩٭ 
كادي مساعد فالح املطيري ٩٣٫٥٩٭ 
ليلى سعد ناصر العتيبي ٩٦٫٦٨٭ 
مرمي بندر رشيد الشالحي ٩٦٫٠٦٭ 
مرمي سعد عبداهللا مراد زايد ٩٩٫٥١٭ 
مرمي صالح رجب اخلياط ٨٤٫٤٣٭ 
مرمي مشعل احلميدي املطيري ٩٩٫٢٦٭ 
مناير ناصر جابر مهنا ٩٤٫٥١٭ 
منه اهللا رمضان حافظ علي ٩٨٫٢٧٭ 
منه ياسر محمد السعدني ٩٩٫٥٦٭ 
نغم أسامة إبراهيم مدكور ٩٨٫٦٨٭ 
نوف احلميدي منيف بركة ٩٨٫١٩٭ 
نوف نايف عبداهللا املهمل ٩٧٫٠١٭ 
نوف هادي شطي املطيري ٩٢٫٥٭ 
نوير عبداهللا سعيد املطيري ٩٠٫٦٦٭ 
هاجر خالد عامر املطيري ٩٩٫١١٭ 
هال سطام ناصر الرشيدي ٩٠٫٤٦٭ 
هنا بدر فالح العتيبي ٨٠٫٦٨٭ 
هند خالد سعد املطيري ٩٢٫٧٨٭ 
وضحة حمد محمد املري ٩٧٫٨٢٭ 
يارا عايد داهوم الرشيدي ٩٦٫٨٨٭ 
ياسمني خليفة أبوالذهب محمد ٨٩٫٨٩٭ 
مينى حمدي مؤمتن زرد ٩٨٫٥٤٭ 
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أريج أحمد فهيد الرشيدي ٩٣٫٦٣٭ 
أسماء خالد محمد املطيري ٩٠٫٩٧٭ 
أسياف خالد محمد العدواني ٩٨٫٦٧٭ 
أسيل مشعل شباب الشمالى ٧١٫٩٧٭ 
أمالك عبداملالك عوض الرشيدي ٨٤٫٧٤٭ 
أميرة مشعل فالح احلربي ٩٩٫٤٧٭ 
أنوار سعد دهام الرشيدي ٩٦٫٠٣٭ 
أوراد أحمد عواض الديحاني ٨٤٫٩٩٭ 
أوراد محمد سفر املطيري ٨٠٫٧٣٭ 
آيات جالل فاضل ربيع ٨٦٫٤٭ 
اريج عبداهللا احلويلي الرخيمي ٧٩٫٤٤٭ 
إسراء إبراهيم علي مال ٨٠٫٧٩٭ 
اسيل أحمد جعيثن املطيري ٩٤٫١٣٭ 
اشراق عبداهللا سحيم املطيري ٨٤٫٨٣٭ 
أفراح محمد خالد املطيري ٧٥٫٦٧٭ 
الزين رشيد متيعب الديحاني ٩٨٫٤٧٭ 
الهنوف محمد النصافي ٨٣٫٨٣٭ 
أميرة غالب سفاح الشمري ٩٠٫٧٧٭ 
بدور فيصل ناصر الشقيحى ٨٠٫٦٦٭ 
حترير جمال سعد العنزي ٩٠٫٥٭ 
جميلة عصفور حمد بوعركي ٩٧٫١٭ 
جوري محمد ناصر العدواني ٩١٫٢٥٭ 
جوزه حميد فنيخر العنزي ٩٥٫٠٧٭ 
حصة زبن شاهر املطيري ٧٨٫٣٩٭ 
حصة عايد محمد اجلبلى ٨٢٫٥٦٭ 
حوراء مرتضى جعفر شهيد ٨٣٫١٭ 
خلود خالد طنف املطيري ٩٠٫٩٤٭ 
خوله نايف دلي العنزي ٩٣٫٢٨٭ 
دالل متروك حسن املطيري ٩١٫٢٢٭ 
دميا عايض سلطان املطيري ٩٣٫١٨٭ 
دميا عبداهللا محمد املطيري ٨٦٫٤٭ 
دميه عباس محمد املطيري ٨١٫١٢٭ 
رفعة راشد محسن الشعالنى ٨٨٫٣٣٭ 
رهف أحمد مسلي الرشيدي ٨٨٫٢٨٭ 
ريان عبداهللا مبارك الهطالني ٨٣٫٧٢٭ 
رمي سعود سمير املطيري ٨٨٫٦٧٭ 
رمياس حسن مجبل املطيري ٨٢٫٧٦٭ 
رمياس مشعل صياح العدواني ٧٥٫٠٧٭ 
سارة نواف حسني العدواني ٩٢٫٥٩٭ 
سارة راشد ناصر الرويشد ٨٦٫٧٩٭ 
سارة رصد محمد املطيري ٨٧٫١٨٭ 
سارة مبارك عامر احليان ٩٨٫٩٨٭ 
سارة محمد عبيد العازمي ٨٥٫٩٣٭ 
سارة هادي مرزوق العتيبي ٩٢٫١١٭ 
سلوى سعد عودة مشعل ٩٨٫٦١٭ 
شوق طالل علي العنزي ٨٤٫٢٣٭ 
شيخة سلطان هدروس الظفيري ٩٥٫٢٢٭ 
شيخة سلمان رشيد الظفيري ٨٤٫٥١٭ 
شيخة قائد سعد السويط الظفيري ٩٤٫٨٥٭ 
شيخة يوسف سالمة احلربي ٩٣٫٦٥٭ 
شيهانه خليفة دليل املطيري ٨٣٫٦٭ 
عائشة صالح عيد الرشيدي ٨١٫٦٣٭ 
عائشة علي مثيب املطيري ٨١٫٤٦٭ 
عائشة الفي حمود املطيري ٩٥٫٠٥٭ 

عائشة محمد عبداهللا الديحاني ٩٠٫٩٨٭ 
عبير أحمد مطر الرشيدي ٧٣٫٧٦٭ 
عذاري سعد عبداهللا املنير ٧٨٫٧١٭ 
عهود خالد فالح الرشيدي ٧٤٫٨٤٭ 
غالية حسني عبيد الرشيدي ٨٠٫٣٦٭ 
غالية طالب رجعان الرشيدي ٨٣٫١٥٭ 
غالية عادل فالح اخلشاب ٧٨٫٣٧٭ 
غالية ناصر مجبل الديحاني ٩٦٫٠٨٭ 
غزالن ذياب فهيد املطيري ٧٩٫٦٭ 
غزالن سعيد سند الظفيري ٧٥٫٠٤٭ 
غال سلطان مايح العنزي ٩٦٫١١٭ 
غال هزاع هزاع املطيري ٨٧٫٣٩٭ 
فاطمة جابر سفاح حافظ ٨٩٫٠٦٭ 
فاطمة حسن محمد مسيح الكندري ٩٣٫٥٥٭ 
فاطمة خالد محمد املطيري ٨٣٫٣١٭ 
فاطمة سعد جيران الرشيدي ٨٠٫٨٥٭ 
فاطمة محمد يوسف الشراح ٩٥٫٨٨٭ 
فنر مسلم ظاوى الرشيدي ٩٢٫٨٦٭ 
فوز خالد عبداهللا الفضلي ٩٩٫٥٭ 
لطيفة عبداهللا مبارك الهطالني ٩١٫١٭ 
لورا بدر هذلول العدواني ٨٤٫٦٩٭ 
لولوة جاعد حمد املطيري ٨٩٫٦٤٭ 
مرمي احلميدي جنيدل الرشيدي ٨٢٫٩٣٭ 
مرمي رشود راشد العازمي ٩٢٫٢٤٭ 
مالك أحمد مسلم البرعمى ٨١٫٢٧٭ 
منار حامد شبيب البغيلى ٨٧٫٤٭ 
منى صنت محمد املطيري ٧٥٫٩٢٭ 
منى عبدالعزيز حظيري الرشيدي ٩٦٫٨٭ 
منيرة حمد ذيبان املطيري ٨٧٫٨٩٭ 
منيرة عادل حمد الرشيدي ٨٠٫٥٤٭ 
منيرة ناصر مرزوق الرشيدي ٨٨٫٨٨٭ 
مها مبارك جامع الرشيدي ٩٣٫٥٭ 
جنالء مساعد سعود املطيري ٩٥٫٢١٭ 
ندى مبارك عبدالعزيز الدوسري ٩١٫٢٧٭ 
نور ناصر سليمان الرشيدي ٨٦٫٠٩٭ 
نورا عبداهللا منور املطيري ٨٨٫٩٨٭ 
نورة خضير زايد املطيري ٧٧٫٤٨٭ 
نورة سعود رمثان الديحاني ٩٧٫٢٩٭ 
نورة عبداللطيف سعود الفجي ٩٥٫١٢٭ 
نورة عبداهللا حبيب اخلالدي ٩٥٫٧٥٭ 
نورة عبداهللا فالح اخلالدي ٨٦٫٩٤٭ 
نورة عوض عبدالهادي الرشيدي ٨٦٫٩٦٭ 
نورة مبارك عبدالعزيز الدوسري ٨٦٫٨٤٭ 
هديل ثارى سعود الرشيدي ٩٥٫٣٤٭ 
هديل حسن نايف عشيان ٩٢٫٧٭ 
هديل سعد محمد الرشيدي ٩٧٫٨٥٭ 
هيا ثامر محسن الديحاني ٩٤٫٦٩٭ 
وسمية فرحان فرحان البصمان ٩٢٫٩٨٭ 
وضحة بندر عيسى املطيري ٨٩٫٣٦٭ 

دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنني 

أحمد عبداحملسن أحمد املهنا ٩٥٫٧٨٭ 
أحمد هاشم أحمد الكاظمي ٨٣٫٧٩٭ 
باسل أحمد هاضل اجلالوي ٧٥٫٦١٭ 
بدر مهدي عايض العجمي ٨٦٫٢١٭ 
بندر نايف رحيم الشمري ٨٣٫٧٩٭ 
جاسم محمد مبارك العازمي ٨١٫٦٭ 
جبرين نايف جبرين العصيمي ٩٢٫٢٭ 
حامت الياس االسعد ٩٩٫٠٩٭ 
حامد صالح عبداهللا الناحل ٩٨٫٣٨٭ 
حسن عبدالهادي عويضه العجمي ٨٦٫٨٩٭ 
حسني علي عبدالرحمن أحمد ٩٣٫٥٢٭ 
حسني مرزوق عناد مهنا ٩٨٫١٭ 
حمد أحمد حمد العازمي ٧٦٫٠٥٭ 
حمد حامد محمد املخاجني ٩٥٫٦١٭ 
حمد ضاحي ظاهر العيسى ٧٩٫٣٣٭ 
حمد علي جابر املري ٩٣٫٣٧٭ 
حمود علي حمود العتيبي ٩٠٫٩٭ 
خالد عبدالسالم محمد الصقعبي ٨٢٫٣٢٭ 
خالد عبداهللا خالد املذن ٩١٫٥١٭ 
دعيج قاسم دخيل خلف ٩٦٫٨٩٭ 
راشد مرزوق محمد العجمي ٧٩٫١٣٭ 
سالم مبارك سالم الدوسري ٨٦٫٥٤٭ 
سعد أحمد سعد العازمي ٨١٫٣٨٭ 
سعد سعود سعد احلمدان العازمي ٧٥٫١٢٭ 
سعد محسن السيد محسن الصواغ ٧٦٫٩٢٭ 
سعود خالد مطلق العازمي ٨٧٫٩٦٭ 
سعود سعد سوادى الشمري ٨٨٫٥٤٭ 
سعود فهد محمد القطان ٨٦٫٢٤٭ 
سعود نايف جبرين العصيمي ٩٠٫٥٨٭ 
سلطان إبراهيم صياح الشمري ٧٢٫٩١٭ 
سلمان احلميدي طماح السبيعي ٧٦٫٩٣٭ 
سلمان فيصل محمد العجمي ٩٠٫٣٣٭ 
عبداهللا الفي فالح العازمي ٩٠٫٠٢٭ 
عبداحلميد حمد حميد العلي ٨٩٫٢٤٭ 
عبدالرحمن فهاد ناصر العجمي ٩٤٫٠١٭ 
عبدالعزيز حلمي السيد حالوه ٩١٫٨٨٭ 
عبدالعزيز فهد حمود الشمري ٨٨٫٩٣٭ 
عبداللطيف قاسم عبدالوهاب العوض ٩٠٫٤٣٭ 
عبداهللا أحمد راشد العقيل ٧٩٫٩٭ 
عبداهللا جعفر عبداهللا املويشي ٧٠٫٧٦٭ 
عبداهللا حسن أحمد الكندري ٨٣٫٢٦٭ 
عبداهللا حسني علي اسماعيل ٨٨٫٢٭ 
عبداهللا صالح سند السهلي ٨٩٫٢١٭ 
عبداهللا عمر صالح الشمري ٨٠٫٧٦٭ 
عبداهللا مشعل عيسى العجيل ٨٦٫٥٧٭ 
عثمان أنور عبداللطيف اخلضر ٩٤٫١٦٭ 
عذبي نبيل يعقوب العمر ٨٣٫٥٤٭ 
علي أحمد عبداهللا عفيفي ٩٦٫٦٦٭ 
علي حمد محمد حسن املهنا ٨٤٫٣٤٭ 
علي صالح عايد االزمع ٨٥٫٩٧٭ 
علي محمد علي القعود املري ٨٩٫٥٨٭ 
عمر بدر حسن العتيبي ٩٥٫٤٤٭ 
عمر مبارك سالم العازمي ٨٠٫٩٩٭ 
عمر مرزوق دهيليس العازمي ٨٧٫٣٢٭ 
عمر معدي مهدي العجمي ٩٣٫٧٣٭ 
عمر نواف جاسم بن حجي ٧٦٫٦٭ 
عيد فالح عيد العويهان العنزي ٨٨٫١٩٭ 
عيسى بخيت مطر بخيت الرومي ٦٨٫٢٭ 
غازي فيصل غازي العتيبي ٨٠٫٠٧٭ 
فارس علي فارس العجمي ٩٠٫٥٥٭ 
فالح مشاري فالح العازمي ٨٦٫٦٢٭ 
فالح نادر فالح العازمي ٨٨٫٦٧٭ 
فيصل محمد زيد املطيري ٨١٫٨٣٭ 
مبارك عايش مبارك العازمي ٨١٫٧٣٭ 
محمد ثنيان سبع الشمري ٨١٫٥٤٭ 
محمد حسني صالح العتيبي ٩٢٫٠٦٭ 
محمد خالد محمد املري ٨٢٫٩٢٭ 
محمد سلمان خلف السعدون ٨٢٫٤٦٭ 
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محمد عباس حسني غلوم ٧٦٫٤٧٭ 
محمد عبداهللا محمد املطيري ٨٥٫٥٧٭ 
محمد فالح محمد الرقيب ٧٤٫٣٨٭ 
محمد فراج منصور العجمي ٧٢٫٢٭ 
محمد فهد محمد العازمي ٩١٫٢٢٭ 
مشاري فهد سعود العلي ٧٧٫٩٨٭ 
مشاري وقيان مفرح السبيعي ٨٦٫٧٥٭ 
مشعل حسني فرحان العازمي ٩١٫٨٢٭ 
مشعل فواز محمد الرشيدي ٨٥٫٦٣٭ 
مناور أحمد مناور اجلسار ٨٥٫٧٤٭ 
مهدي علي عبدالرحمن أحمد ٨٥٫٥٤٭ 
ناصر حسني علي العازمي ٩٥٫٦٩٭ 
نايف سعد مفرح السبيعي ٨٨٫٥٧٭ 
وليد محمد سعد العازمي ٩٣٫٦٥٭ 
يوسف جمعان فالح العازمي ٩٤٫١٥٭ 
يوسف مرزوق دهيليس العازمي ٩١٫٠٥٭ 
يوسف مساعد عبدالرحمن املانع ٩١٫٠١٭ 
يوسف نايف محمد العتيبي ٩٥٫٢٭ 

رزينة الثانوية للبنات 

أريام فهد فالح املطيري ٩١٫٧١٭ 
أريام مشعل خالد املطيري ٧٧٫٩٣٭ 
أسماء منصور محمد املطيري ٨٧٫٧٩٭ 
أمل سعد عبدالرزاق الشخري ٩٧٫٥٦٭ 
أمل فهد خالد املسما ٩١٫٤٭ 
أمالك حمد محمد املطيري ٩٤٫٦٧٭ 
آمنة زيد محمد العارضى ٩٧٫٥٤٭ 
أميرة خالد محمد الديحاني ٩٠٫٣٣٭ 
أسماء خالد عزيز املطيري ٩٧٫٣٦٭ 
أسماء مزيد عطااهللا املطيري ٧٨٫٤٭ 
البندري ناصر مخلد املطيري ٩٥٫١٥٭ 
اجلوري نواف جاسي املطيري ٩١٫٧٥٭ 
الدانة ناصر غالب املطيري ٨٧٫٨٧٭ 
الهنوف عبدالرحمن محمد الدوسري ٩٥٫٣٢٭ 
امار فارس صالح الديحاني ٨٧٫٧٨٭ 
إميان حزمي مطلق املطيري ٨٩٫٩٥٭ 
بدرية نواف مبارك املطيري ٩٢٫٦٤٭ 
بدور خالد عواض املطيري ٨٩٫٣٥٭ 
جميلة عبداهللا مطلق املطيري ٨٥٭ 
جميلة هابس بركات املطيري ٩٠٫٧١٭ 
جوزاء الفي محسن السبيعي ٩٤٫٣١٭ 
حصة بدر جلوي الديحاني ٩٦٫٦٢٭ 

حصة نايف هايس املطيري ٨٩٫٨٦٭ 
حال أحمد ناصر املطيري ٩١٫١٤٭ 
حنان صباح خلف الشمري ٨٤٫٧٦٭ 
حور ملفي تركي املطيري ٩٦٫٤٦٭ 
خلود مجبل شقير الديحاني ٩٥٫٠٢٭ 
دانة أحمد علي الشريكه ٩٣٫٢٣٭ 
دانة طالل مسلم الغضورى ٩٨٫٠٧٭ 
دانة عبدالكرمي جمعان الديحاني ٧٥٫١٣٭ 
دانة محمد هاشم ناصر ٩٧٫٢٧٭ 
دالل مشعل نداء الديحاني ٧٤٫٧٤٭ 
دميه أحمد مناحي املطيري ٩٦٫٨٢٭ 
دميه فهد علي العتيبي ٩٦٫١٩٭ 
دميه نصار ناصر الرشيدي ٩٦٫٤٥٭ 
رتاج فيصل متلع املطيري ٩٠٫٩٢٭ 
رناد محمد الفي املطيري ٨٤٫٨٢٭ 
رهف براك مطلق املطيري ٩٦٫٢١٭ 
رهف سعد نفل العدواني ٨٩٫٧٥٭ 
رهف فهد سعران املطيري ٨٤٫٩٢٭ 
روان حمود مخلد الديحاني ٩١٫٥٥٭ 
ريان راشد عايش املطيري ٩٦٫٥٣٭ 
ريان سعد مشعل املطيري ٩٢٫٨٧٭ 
رمي جابر سالم الديحاني ٩٠٫٩٣٭ 
رمي حسني احلميدي بعيجان ٧٦٫٦٢٭ 
رمي سعد نفل العدواني ٩٠٫٩٢٭ 
رمي سعود غامن املطيري ٨٧٭ 
رمي فيصل جازع املطيري ٩٥٫٩٢٭ 
رمي مزيد فهد املطيري ٩٦٫٢٧٭ 
رمياس أحمد خلف املطيري ٩٨٫٩٨٭ 
رميه محمد حمود املطيري ٩٣٫٨١٭ 
سارة عبداهللا فالح املطيري ٩٠٫٧٨٭ 
سارة طالل رحيل الضفيري ٨٠٫٤٦٭ 
سارة علي محمد املطيري ٨٧٫٣٧٭ 
سارة مفرح مروي املطيري ٨٦٫٨٧٭ 
سامية مطلق عبداهللا النويهض الرشيدي ٩٥٫٧٦٭ 
شهد أحمد فريان عيادة العنزي ٩٩٫٨٩٭ 
شهد فالح ذاير املطيري ٩١٫١٣٭ 
شيخة أحمد محمد الزعبي ٨٤٫٨١٭ 
شيخة فهد محمد املطيري ٨١٫٣١٭ 
طفلة مشل ردن الدويش ٨٠٫٠٩٭ 
طيف جازي محمد الرشيدي ٩٧٫٤٩٭ 
عائشة عباس احلميدي املطيري ٨٠٫٨٧٭ 
عائشة سلمان فهد الديحاني ٨٦٫٦٢٭ 

عالية ثامر حسني العتيبي ٨٠٫٣٢٭ 
عالية حراب عبدالرحمن الديحاني ٨٩٫٨٩٭ 
عالية رباح قويزان املطيري ٨٧٫١٦٭ 
عبير خالد راشد الفريجى ٨١٫٢١٭ 
عذاري خالد عبداهللا الديحاني ٩٧٫٦٩٭ 
غالية خلف عبدالهادي الزعبي ٩٥٫٥٤٭ 
غالية ماجد سعد املطيري ٨٦٫٤٣٭ 
غالية ماجد غالب املطيري ٨٤٫٨١٭ 
غدير علي هزاع املطيري ٩٣٫٣٤٭ 
غال دوخي سعد املطيري ٩٤٫٢٧٭ 
غال علي عوض الدويخ ٩٣٫٦٥٭ 
فاطمة صالح جابر عرمش ٩٥٫٦٦٭ 
فاطمة عبداهللا خالد املطيري ٨٧٫٣٥٭ 
فاطمة عبداهللا مسفر العدواني ٨٤٫٨٧٭ 
فاطمة علي عبداهللا الفواز ٨٤٫٨٢٭ 
فاطمة هادي مرزوق اخلالدي ٨٦٫٨٥٭ 
فتوح عبدالعزيز فيصل الدويش ٩٦٫٠٩٭ 
لطيفة علي فالح الديحاني ٨٨٫٣٣٭ 
لولوة فالح مهنا الديحاني ٩٦٫٥٢٭ 
ليان محمد غازي املطيري ٩٨٫٩٤٭ 
مرمي فواز عويض مقذل الديحاني ٩٧٫٥٩٭ 
مها خالد فالح اجلدعي ٨٤٫٤٥٭ 
جنود فيصل شفاقة العنزي ٩٠٫١٨٭ 
نوار سعود عزيز املطيري ٨٩٫٩٤٭ 
نور محمد سمير املطيري ٨٩٫٠٩٭ 
نورة علوش جهجاه املطيري ٧٤٫٧٨٭ 
نورة فالح صنيتان املطيري ٩٣٫٨٭ 
نورة الفي ملفي املطيري ٨٤٫١٥٭ 
هاجر فيحان ملفي املطيري ٧٩٫٣٧٭ 
هديل رشيد عبدالهادي املطيري ٩٥٫٥٭ 
وجدان إبراهيم دخيل اهللا املطيري ٩٥٫١٧٭ 
وضحة ناصر خالد االشهب املطيري ٨٧٫٣٨٭ 

ريطة بنت احلارث الثانوية بنات 

أبرار حامد سليمان املاجدي ٨٥٫٨٣٭ 
أروى محمد عايض حوران ٨٩٫٤٥٭ 
أريام أحمد محمد الظفيري ٧٨٫٩٨٭ 
أريام عبداهللا سالم العجمي ٩٧٫٢١٭ 
أزهار أحمد حمد املاجدي ٧٦٫٦٩٭ 
أسماء سعد عبداهللا العجمي ٨٤٫٢٭ 
أسماء عواد ناصر الشمري ٨٣٫٠٥٭ 
أسيل فارس فيصل العنزي ٩٩٫٥٦٭ 

أطياب عامر محمد الشمري ٨٨٫١٣٭ 
أفراح ظاهر سليمان الظفيري ٨٩٫٨٣٭ 
أماني فالح مناور العنزي ٨٧٫٧١٭ 
أمجاد أحمد قصاب الدملانى ٧٤٫٢٭ 
أمل نايف شطي مشهور السعيدي ٩٨٫٩٤٭ 
آمنة ذياب ضاحي الفضلي ٩٥٫٠٩٭ 
آمنة سعود عايش احلسيني ٩٤٫١٭ 
آمنة فهد سعد العنزي ٩٢٫٤٦٭ 
أوراد محمد زعل العنزي ٨٨٫٠٤٭ 
اريام نواف عماش الشمري ٨١٫٩١٭ 
اصايل عطية صويان الظفيري ٨٩٫٥٤٭ 
اجلورى براك محماس املطيري ٧٤٫٧٩٭ 
اجلوهره سعود فهد العنزي ٩٢٫٩١٭ 
الدانة محمد معيوف العنزي ٩٥٫١٭ 
انوار صالح سفاح االزمع ٨٨٫٠٢٭ 
اوراد أحمد شقير الشمري ٨٨٫٤٥٭ 
بتول يوسف عبداحملسن الشمري ٩٩٫٠٢٭ 
بدور جدعان دغيم الصويحه الشمري ٩٢٫٧٤٭ 
بسمله رفعت محمد مسعد علي ٩٩٫٤٢٭ 
بسمه عبداملنعم زبن الشمري ٨٧٫٧٤٭ 
بشاير عجيل صبر الشمري ٨٠٫٨٧٭ 
بيبي عباس بالي الشمري ٨٤٫٨٢٭ 
تسنيم عصام الدين سعودي محمد ٩٩٫٤٨٭ 
تهاني أمين إبراهيم الوزق ٩٦٫٠٩٭ 
تهاني نواف صياح اخلالدي ٩٢٫٥٩٭ 
ثريا نافع محمد العنزي ٩٦٫٠١٭ 
جمانة كرمي منصور جنم ٩٢٫٦٦٭ 
جود الهيلم عجاج الظفيري ٨٩٫٢٨٭ 
حصة بادي ضيف اهللا املطيري ٨٣٫٩٢٭ 
حصة عقاب مطلق املطيري ٨٤٫٣٨٭ 
حصة الفي عوض العنزي ٨٨٫٥٤٭ 
حال سعد حميد ضاحي ٧٧٫٣٭ 
حليمة عدنان هليل جابر عبطان ٨٣٫١٣٭ 
حنان جابر محمد العنزي ٨٤٫٨٨٭ 
حنني حمد هاشم العنزي ٩٢٫٣٧٭ 
حنني فهد حمود العدواني ٨٤٫٢١٭ 
حور خلف شايع املطيري ٨٧٫٠٤٭ 
حور محمد سلطان املطيري ٩٨٫٩٣٭ 
دانة بدر معجون أباذراع الظفيري ٩٥٫٩٭ 
دانة راضي فياض العنزي ٨٤٫٢٣٭ 
دانة سعد صالح غاطى ٨٢٫٥٥٭ 
دانة سعود همالن السهلي ٩٦٫٢٨٭ 

دانة طالل محمد املطيري ٩١٫٨٦٭ 
دانة عطااهللا هادي املطيري ٨٢٫٥٧٭ 
دانة غاطى عوض املطيري ٨٨٫٥١٭ 
دانة غالي شوكي الظفيري ٩٧٫٩٤٭ 
دانة مبارك فالح احلربي ٨٦٫٧١٭ 
دانة مساعد غازي العنزي ٩٣٫١٣٭ 
دانة منيف عوض العنزي ٧٩٫٤٭ 
دالل علي سعود الكهيدى ٨٨٫٩٤٭ 
دميه صالح نايف العنزي ٨١٫١٣٭ 
راويه بدر سماح الشمري ٨٥٫١٣٭ 
رتاج صالح مشوط العجمي ٨٢٫٩٦٭ 
رزان ممدوح فالح العنزي ٩٥٫٤١٭ 
رهف طالل مجالد الظفيري ٩٣٫٢١٭ 
رهف عبدالرحمن الفي العنزي ٩٧٫٥١٭ 
روابي أحمد عوض املطيري ٨٨٫٢٣٭ 
روعة كفات زويد خلف ٧٧٫٧٣٭ 
ريان سماح فرحان الهرشاني ٨٤٫١٥٭ 
ريانه منيف شحاذه املطيري ٧٩٫١٨٭ 
رمي سعود ظاهر الظفيري ٧٦٫٧٦٭ 
رمي سليمان محمد الشمري ٧٨٫٦٥٭ 
رمي صالح عبداهللا املطيري ٩٢٫٥٧٭ 
رمي عايد مبارك العنزي ٨٢٫٦٦٭ 
رمي فهد مشبب املطيري ٩٦٫٧٣٭ 
رمي ناصر الهاب املطيري ٩٣٫٠٩٭ 
رميا راضي تاجر العنزي ٨٢٫١٦٭ 
رمياس ثامر عيد اخليوطى احلربي ٩٢٫٣٩٭ 
زها عبداهللا مدلول اجلنفاوي ٨٨٫٦٨٭ 
زينب محمد نوران الرشيدي ٩٦٫٨٧٭ 
زينه أحمد خميس العنزي ٨٦٫١٦٭ 
سارا عبداللطيف محمد الصريخ ٩٥٫٦٢٭ 
سارة امين مختار إبراهيم جالل ٩٧٫٧٧٭ 
سارة بادي سالم العجمي ٩٥٫٩٣٭ 
سارة حمود ماضي العازمي ٨٨٫٤٥٭ 
سارة خلف سنافى الشمري ٧٧٫١٩٭ 
سارة مناور غازي الشمري ٩١٫٦٣٭ 
سارة ناصر محمد خشمان ٩٣٫٥٤٭ 
سارة نايف دوغان العجمي ٩٩٫٠٢٭ 
سدمي عبيداهللا هالل احلربي ٨٥٫٣٩٭ 
سلمى فرحان موسى الظلماوى ٨٠٫٧٭ 
سلمى محمد عيادة العنزي ٨٤٫٩١٭ 
سندس حمود سطم الشمري ٨٥٫٩٦٭ 
سندس هاني كرمي الضفيري ٧٨٫٠٤٭ 

شاهه مرزوق مفلح الرشيدي ٨٩٫٠٨٭ 
شهد فهد حاشوش اخلالدي ٩٠٫١٤٭ 
شهد مرزوق ضاحي الهاجري ٩٥٫١٥٭ 
شهد يوسف ذياب اخلالدي ٧٩٫٥٥٭ 
شوق سعد خلف الصليلي ٨٣٫٠٢٭ 
شيخة أحمد نومان العجاجي الفضلي ٩٢٫٤٨٭ 
شيخة إبراهيم معلث الرشيدي ٩١٫٦٦٭ 
شيخة طالل نايف الشمري ٨٩٫١٦٭ 
شيخة عبداهللا شعف احلربي ٩٥٫٠٩٭ 
شيماء منزل عبداهللا الرشيدي ٨٠٫٢٥٭ 
ضحى عيد محمد العنزي ٨٤٫٦٥٭ 
طيبة رافع فندي السعدون ٨٩٫٩٦٭ 
طيف فهد سمير عمار العنزي ٨٨٫٩٩٭ 
عائشة صفوق عبيد الشمري ٧٤٫٦٢٭ 
عائشة عبداهللا شفاقة الظفيري ٨٨٫٩٢٭ 
عائشة عبداهللا نايف العنزي ٩٥٫٢١٭ 
عائشة عواد فريجان السعيدي ٨٨٫٩٢٭ 
عائشة محمد محيل الصالل ٩٨٫٠٧٭ 
عالية عبدالعزيز ضحوي الظفيري ٨٦٫١٥٭ 
عذوب صالح نزال الشمري ٨٣٫٣٭ 
عروب عبيد صالح احلربي ٨٦٫٠٧٭ 
عواطف مبارك عبدالعزيز العجمي ٨٩٫٥٭ 
غادة صالح محمد الشمري ٩٠٫٠٦٭ 
غالية بدر محسن السعيدي ٨٦٫٠٣٭ 
غالية ربح نغيمش العنزي ٧٨٫٢٣٭ 
غالية محمد عودة املطيري ٨٤٫٧٢٭ 
غالية ملفي مطيع العنزي ٩٤٫٤٨٭ 
غالية ميثم حمزة كاظم ٧٦٫٩٤٭ 
غدير أحمد فهد العتيبي ٨١٫٤٢٭ 
غزالن منيف سوهج الشمري ٨٦٫٩٢٭ 
غال عبدالعزيز حامد املشيعيب ٧٢٫٥٭ 
غال عبدالكرمي مريخان شالش ٨٦٫٦٥٭ 
غال فارس نايف الظفيري ٩١٫١٦٭ 
غال نواف عامج العنزي ٩٥٫٨٣٭ 
فاتن عبداللطيف هليل الظفيري ٧٥٫٢٢٭ 
فاطمة بشار شمالن العنزي ٧٩٫٨٭ 
فاطمة بندر فالح الشمري ٩٧٫٢٣٭ 
فاطمة جاسر عبدالرحمن اخلالدي ٨٨٫٨٣٭ 
فاطمة خالد سعد احلربي ٩٤٫٥٥٭ 
فاطمة سعد ثامر املطيري ٩٨٫٠٩٭ 
فاطمة عبداهللا فرحان العنزي ٩٦٭ 
فاطمة مد اهللا امان العنزي ٨٤٫١٧٭ 
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فجر سعد شعوي املطيري ٧٩٫٣٢٭ 
فرح الدريعى ناصر الدريعى ٨٣٫٠٨٭ 
فرح وايل نشمي العنزي ٩١٫٩١٭ 
فنر ملوح نافع الظفيري ٨٥٫٩٧٭ 
فوز سليم فرحان البخيت ٧٩٫٦١٭ 
فوز ناصر احبيب الفضلي ٨٨٫٨٦٭ 
فوز هويدي الشنيفي املاجدي ٨٤٫٦٤٭ 
كندا فايز سعد العنزي ٩٣٫٦٨٭ 
كنون مبارك طويحني املطيري ٩٣٫٦٨٭ 
لؤلؤه حمدان عوفى البذالي ٨٦٫٥٭ 
لولوة يوسف مشعل العنزي ٩٧٫٧٦٭ 
ماويه خالد خلف الشمري ٩٧٫٧٤٭ 
مروه عادل حامد العنزي ٨٨٫٤٢٭ 
مرمي خالد سهيل العنزي ٨٢٫٣٣٭ 
مرمي صالح عبداهللا املطيري ٨٧٫٠٣٭ 
مرمي عبداهللا خلف الظفيري ٨٩٫٢٭ 
مرمي غدير خالد الغضوري العنزي ٩٥٫١٧٭ 
مرمي مطلق محمد الديحاني ٨٧٫٤٨٭ 
مالك فهد حمد العجمي ٧٥٫٦٭ 
منار مبارك خليفة الصليلي ٨٩٫١٢٭ 
منال عبدالهادي عبداللطيف الضفيري ٩٨٫٦٣٭ 
مناير ناصر صحن املطيري ٨١٫٧٩٭ 
منى عادل محمد السعيدي ٧٤٫٣٥٭ 
منيرة أحمد عبيد العيادة الشمري ٩٢٫٩٨٭ 
منيرة أحمد محمد العجمي ٩٤٫٥٩٭ 
منيرة ثامر غافل احلسيني ٨٠٫٥٥٭ 
منيرة جميل عبيد النعير ٨٨٫٩٣٭ 
مها مناور عبداهللا العالطي ٨٣٫١٥٭ 
موضي فهد حامد العنزي ٩٥٫٨١٭ 
ميمونه صالح ضايف الشمري ٩٧٫٥٭ 
جند سعود سالم العجمي ٩١٫٣٩٭ 
جند مشعل صالح سلطان احلسيني ٩٣٫٩٩٭ 
جنود سطام عبدالرزاق العنزي ٨١٫٠٣٭ 
جنود فيصل عايض الرشيدي ٧٦٫٦٭ 
نداوي أحمد فليح الشمري ٨٧٫٠٢٭ 
ندى مصطفى أحمد عبداجلليل احلمراوي ٩٩٫٧٧٭ 
نور انور فواز العنزي ٨٧٫٧٨٭ 
نور غازي صنيتان ظاهر ٧٩٫٧٭ 
نور الفي سعود العنزي ٩٣٫٦٨٭ 
نورا مبارك بداح احلجرف ٨٣٫٠٦٭ 
نورا محمد خالد العنزي ٩٨٫٣٣٭ 
نورة فالح مبخوت العجمي ٩٤٫٨٦٭ 
نورة سعد سعيد امليمونى ٧٦٫٦٭ 
نورة سعد محمد الشمري ٨٠٫٢٭ 
نورة سعود عبداهللا احلميدي ٩٧٫٦٢٭ 
نورة شقران علي احلربي ٨٦٫٩٢٭ 
نورة مبارك عماش الشمري ٨٨٫٧٢٭ 
نورة منصور عبداهللا بن سعيد ٩٢٫٨٦٭ 
نورية عبدالرحمن محمد احلليل ٩٦٫٣٤٭ 
نوف حسني علي العتيبي ٩٦٫٥٤٭ 
نوف سلطان محمد العنزي ٨٨٫٩٣٭ 
نوف غازي فيصل العنزي ٩٥٫٣٧٭ 
نوف وليد محمد العنزي ٩١٫٥٨٭ 
هاجر سالم عودة املطيري ٨٩٫٠١٭ 
هاجر عامر كامل الظفيري ٩٢٫٩٦٭ 
هاجر علي عشوي الضفيري ٨٠٫٥٥٭ 
هديل ناصر صنيتان البرازي ٩٥٫٧٨٭ 
هال مشعل إبراهيم العنزي ٧٨٫٥٥٭ 
هنا أحمد فاضل علي محمد ٩٩٫٨١٭ 
هند محمد غضيان الهاجري ٩٠٫٥٤٭ 
هند مشعل سعود العنزي ٩٦٫٩٦٭ 
هيا سالم عبداهللا العنزي ٧٤٫٦٢٭ 
هيا فالح مبارك احلسيني ٩٢٫٦٨٭ 
وديان قاسم خليل الهندال ٨٦٫٣٨٭ 
وسن فيصل دعيج حبيب ٩٩٫٠١٭ 
وصايف أحمد سعد الشبلي ٩٤٫٦٢٭ 
وضحة أحمد سند احلربي ٨٠٫٢٩٭ 
وهايب نايف سليمان الرشيدي ٨٠٫٨٣٭ 
وهج سلمان ريكان الظفيري ٨٩٫٣٭ 

زينب بنت محمد بن عبداهللا الثانوية للبنات 

أريام أحمد مهيهى نعمان ٩٨٫٧٩٭ 
أريام ضاري سطام العيادة الشمري ٧٩٫٠٩٭ 
أريام فهد عايض حوران ٧٩٫٤١٭ 
أريج خالد عبيد الشمري ٨٤٫٨٦٭ 
أريج سعد حمود محمد ٨٩٫٨٭ 
أستبرق رغيالن مسيعيد رغيالن ٩٢٫٤٭ 
أسيه عبيد مطلق الهاجري ٩٥٫٤١٭ 
أفكار فهد علي احلسيني ٩٤٫٥٣٭ 
أماني سعد خليل اللميع العنزي ٩٤٫٦٢٭ 
آمنة فالح مبارك ردنان ٧٤٫٨٩٭ 
آمنة يوسف مريخان شالش ٨٩٫١٥٭ 
أميرة خالد عبداهللا املطيري ٨٨٫٥٥٭ 
أنوار علي محسن احلربي ٨٤٫١٥٭ 
أنوار منور مسير الظفيري ٩٤٫٤٭ 
الترفه حمدان محمد الشمري ٩٦٫٩٩٭ 
اجلازي محمد زنيفر العجمي ٩٦٫٥٨٭ 
اجلورى عبداهللا بندر العنزي ٩٢٫٠٥٭ 
اجلوري مشعل رضاء العنزي ٧٤٫٩٨٭ 
الرمي عايد عواد السعيدي ٩٥٭ 
العذوب علي فهيد العجمي ٨٩٫٩١٭ 
العنود صغير رافد املطيري ٩٤٫٢٥٭ 
النيره بندر مبارك احلسيني ٩٠٫٩٧٭ 
الهنوف علي ناجي الرشيدي ٩١٫١٤٭ 
الهنوف عواد حمود الشمري ٩٩٫٤٧٭ 
إميان مزيد صويان الدوسري ٨٩٫٤٨٭ 
باسمه فهد رشيد العنقودى ٨٦٫٨٧٭ 
بسمه فهاد زنيفر العجمي ٩٥٫٩٦٭ 
بشاير سعود مطلق احلسيني ٨١٫٢١٭ 
جوري علي سهيل العنزي ٧٠٫٨٥٭ 
خزنة مشاري مسند الصليلي ٧٧٫٢٧٭ 
دانة محمد جبر العنزي ٩٧٫٥٧٭ 
دانة سعد ماطر الشمري ٩٧٫٦٤٭ 
دانة عادل عيد الذايدى ٨٧٫٢٩٭ 
دانة مبارك معيوف العنزي ٨٢٫٤٩٭ 
دالل خالد جنم الشمري ٩٠٫٧٥٭ 
دالل عبداهللا فهيد العجمي ٩٠٫٣٭ 
دميا نواف ماهل الظفيري ٩٤٫٥٥٭ 
دميه بدر ذياب احلسيني ٨٢٫٩٨٭ 
رتاج طويان خلف احلسيني ٨٩٫٨٩٭ 
رزان حمدان مفلح الصليلي ٨١٫١٥٭ 
رزان حمود حامد حمدان سعد ٨٥٫٤٩٭ 
رهف خالد حمد العنزي ٨٨٫٢٢٭ 
ريان فهد دهيم الظفيري ٩٥٫١٣٭ 
ريتاج أحمد عبداهللا العنزي ٨٧٫٨١٭ 
رمي سالم مرزوق الشمري ٧٧٫٥٩٭ 
رمي شيحان محمد العنزي ٧١٫٤٭ 
رمي علي صفوق العنزي ٩٢٫٤٤٭ 
رمي فيصل عامر العجمي ٨٧٫٠٦٭ 

رمي مصلح سعد احلربي ٩٠٫٧٤٭ 
رمياس هجاج مطلق هجاج العبيوى ٩٣٫٢٩٭ 
رمياس أحمد مزهر الشمري ٨٠٫٦٨٭ 
رمياس أحمد مناحي الضفيري ٨٣٫٦٢٭ 
رمياس بدر خليفة العازمي ٩٦٫٧٨٭ 
رمياس خلف عبدالهادي احلسيني ٨٩٫١٩٭ 
رمياس عادل غازي احلربي ٩٢٫٤٢٭ 
رمياس منصور مشاري الظفيري ٩٤٫٠٥٭ 
زريفه مساعد عودة السليماني ٨٠٫٩٤٭ 
زينب صالح عبدالهادي العجمي ٩٠٫٦٤٭ 
سارة حسن حمود الشمري ٩٦٫٨٩٭ 
سارة حمد فليح سعد ٨٩٫٨٤٭ 
سارة زيد خلف طويرش بخيتان ٩٧٫٦٤٭ 
سارة هايف فالح الرشيدي ٩٢٫٣٢٭ 
سارة يوسف كرمي العنزي ٩١٫٨٧٭ 
سلسبيل محمد مهيهى نعمان ٩١٫٨٣٭ 
شذى باسم داود عاشور ٨٤٫٧٣٭ 
شروق براك مهيزع بريكان ٧٩٫٩٦٭ 
شمايل عبداهللا عماش الشمري ٨٩٫٢٢٭ 
شموخ أيوب سعود اخلالدي ٩٥٫٣٥٭ 
شهد سليمان فهد الضفيري ٧٨٫٠٥٭ 
شهد شافي حليس احلسيني ٨٢٫٥٢٭ 
شوق صباح مثقال عبدالواحد ٧٩٫٤٢٭ 
شيخة راكان نايف الشمري ٨٦٫٦٣٭ 
شيخة محمد ضاري الظفيري ٨٩٫٣٤٭ 
عائشة خالد زيد املطيري ٩٢٫٨٩٭ 
عائشة سلطان عيد املطيري ٨٥٫٦٣٭ 
عالية عايد خضر البناقي ٨٠٫٥٢٭ 
عالية ناصر محمد الشمري ٨٠٫٢٣٭ 
عبير خلف سليمان احلربي ٧٥٫٥١٭ 
عنده مصلح عماش احلربي ٨٩٫٠٢٭ 
غال خلف غزاي املطيري ٩٢٫٣٨٭ 
غال عبداهللا عايد الظفيري ٩١٫٣٤٭ 
غال عذاب مضحى العنزي ٨٢٫٣٩٭ 
غال مذكر تركي املطيري ٨٢٫٠٢٭ 
فاطمة تركي عجيل العنزي ٨٠٫٧٦٭ 
فاطمة خالد سالم الشمري ٩٠٫٨٩٭ 
فاطمة خالد محمد العنزي ٨٧٫٣٨٭ 
فضاء سلطان مطنى الشمري ٨٤٫٨٩٭ 
فوز عبدالرحمن محمد املطيري ٩٧٫٩٩٭ 
في خلف طويرش بخيتان ٩١٭ 
في ردنان مبارك الصلبي ٩٣٫١٢٭ 
كوثر مساعد نشمي احلريجي ٧٥٫٠٥٭ 
لولوة مبارك عوض حمود ٨٧٫٧٨٭ 
ليلى فرحان عبيد الشمري ٩٧٫٢١٭ 
مرمي فهد رميض العنزي ٨٤٫٣٤٭ 
مرمي فيصل مرزوق الشمري ٩٨٫١٤٭ 
مشاعل ثالب فراج العوام الشمري ٩٥٫١١٭ 
منار خالد الشنيفي الظفيري ٩١٫٥٧٭ 
منار سعد سويدان اجلميلي ٧٦٫٤٥٭ 
مناير وليد خالد غاطى ٩٦٫٠٧٭ 
مها مرزوق عطية الظفيري ٩٤٫٢٭ 
نادية عبداملجيد محمد الهرشاني ٨٠٫١٥٭ 
نور سعد كرامه اجلرارى ٩٥٫٥١٭ 
نوف حماد حمود مروان ٨٥٫٠٩٭ 
هاجر سعود سلمان محمد احلسيني ٩٠٫٤٥٭ 
هاجر جاسم محمد العازمي ٩٠٫٢٧٭ 
هديل ضبيعان زمام السليماني ٨٦٫٨٨٭ 
هديل عذاب حسني اخلالدي ٩٠٫٩٣٭ 
هند دهام مطلق الشمري ٩٦٫٠٢٭ 
وجدان خالد ساير الضفيري ٩١٫٨٧٭ 

سالم املبارك الثانوية للبنني 

أحمد فالح مطلق الصواغ ٧٤٫٦٧٭ 
أحمد فهد مبارك فنيس شداد ٨٩٫٧٭ 
أسامة مزيد صاهود دوالن املطيري ٩٠٫٠٧٭ 
أنور فالح صحن الهضيبان ٨٣٫٣٧٭ 
أحمد امني أحمد العلمى ٨٨٫٧٣٭ 
أحمد ماهر عبداملنعم نصر ٩٩٫٥٥٭ 
بدر فهد مرمس الهضيبان العازمي ٨٩٫٢٩٭ 
بدر مرزوق بدر الرشيدي ٨٥٫٤٢٭ 
بدر ناصر حبيب علي الفيلكاوي ٨٣٫٠٨٭ 
تركي محمد هاجد املطيري ٨٣٫٩٩٭ 
جابر عبداهللا جابر صالح ٧٦٫٦٨٭ 
جاسم أحمد عمر العنزي ٨٠٫٣٣٭ 
جاسم محمد اسماعيل السيار ٧٧٫٦٨٭ 
حبيب ناصر حبيب علي الفيلكاوي ٨٠٫٨٦٭ 
حسن سالم حسن الشامري ٨١٫١٩٭ 
حسني عبداهللا صبر الشمري ٩٤٫٥٣٭ 
حمد طلق متعب املطيري ٩٥٫٩٨٭ 
خالد بدر ناصر مجلعد العجمي ٧٧٫٦٦٭ 
خالد محمد اوقيان حمود العازمي ٨٢٫٤٦٭ 
خالد مرزوق غازي عسير املطيري ٨١٫٧٭ 
خالد مشعل هادي هايف احلويله ٩١٫٩٣٭ 
خالد يوسف مساعد املجرن ٨٥٫٠٦٭ 
خير اهللا عبداهللا مسفر املطيري ٧٤٫٦٨٭ 
راشد بدر راشد جنبان املري ٩٠٫١٣٭ 
راشد عبداهللا رصد العجمي ٨١٫٧٣٭ 
رصد سيف رصد العجمي ٨١٫٨٥٭ 
سالم بدر سعود النجدى ٧٧٭ 
سالم خالد سالم العازمي ٧٥٫٨٤٭ 
سالم عبداهللا محمد املري ٧٤٫٠٦٭ 
سطام يوسف سالم املطيري ٩١٫١١٭ 
سعد باسل سعد الصواغ العازمي ٧٩٫٩١٭ 
سعد بدر سعد رشيدان املطيري ٨٨٫١٭ 
سعد سعيد سعد عبداهللا القحطاني ٧٨٫٣٢٭ 
سعد فيصل حمدان العتيبي ٩٢٫٥١٭ 
سعد منصور فالح شويرب عسكر العجمي ٩٣٫٠١٭ 
سعود أحمد محمد حجاب الدوسري ٨٥٫٥٦٭ 
سعود سالم سعود سالم الوسمي ٩٠٫٦٥٭ 
سعود عبداهللا مسلم احلجيالن ٨٩٫٠٣٭ 
سعود فالح حزام شبيب العجمي ٩٥٫٧٣٭ 
سعود فيصل زهيم العازمي ٨٦٫٦٭ 
سعود محمد عجيل عيادة الشمري ٩١٫٧٣٭ 
سلمان محمد منيخر العنزي ٧٥٫٨١٭ 
سند نواف سند الشراكي ٧٨٫٥٦٭ 
سيف سعيد هندى الهاجري ٧٨٫٧٦٭ 
شاكر محمود شاكر حنون الشمري ٩١٫٥٨٭ 
صادق أحمد راشد الشمري ٩١٫٩٧٭ 
صالح بدر صالح سالم العجمي ٨١٫٩١٭ 
صالح مهدي غلوم اشكنانى ٩٦٫٩٧٭ 
ضافى عرهان ضافى فارس القحطاني ٩٣٫٦٨٭ 
ظافر محمد فهد العجمي ٨٠٫٤٢٭ 
عبدالرحمن سالمة عبداهللا عويض العازمي ٧٩٫٩٭ 
عبدالرحمن محمد حسني العسعوسي ٨٨٫١٢٭ 
عبدالرحمن مساعد بالل العبكل ٧٩٫٧٥٭ 
عبدالرزاق عباس عبدالرزاق حسن ٧٧٫٩٩٭ 
عبدالعزيز خالد اسماعيل عبود السلطان ٨٧٫٩٥٭ 
عبدالعزيز فالح محمد العازمي ٨٠٫٩٦٭ 

عبدالعزيز مدعث خلف عليثه الدوسري ٧٧٫٨٨٭ 
عبداهللا مبارك عبداهللا العنزي ٨٨٫٩١٭ 
عبداهللا محمد فاضل الشمري ٧٨٫٦٧٭ 
عبداهللا مطلق مبارك العازمي ٨٢٫٤٭ 
عبدالهادي خالد عبدالهادي احلجيالن ٧١٫٦٧٭ 
عبدالهادي عبدالرحمن سعيد الرشيدي ٨٨٫٧٨٭ 
عبدالوهاب حمد عبداهللا أحمد اخلليفة ٧٧٫٨٣٭ 
عبدالرحمن أحمد الفي فالح املطيري ٩٤٫٣١٭ 
عبدالرحمن جابر محمد حسن اجلعيدي ٨٤٫٢١٭ 
عبدالرحمن جابر محمد مسفر الهاجري ٧٨٫٦٨٭ 
عبدالرحمن سامح محمود حسن ٩٩٫٥٧٭ 
عبدالرحمن سلطان عوض العتيبي ٨٤٫١٥٭ 
عبدالرحمن مبارك فالح النامي ٧٩٫٣٥٭ 
عبدالرحمن محمد حسن محمود ٩٥٫٧٣٭ 
عبدالرحمن محمد حسني محمد يوسف ٩٥٫٤٭ 
عبدالعزيز خالد أحمد الشراح ٧٧٫٢٦٭ 
عبدالعزيز موسى عيسى املطيري ٨٧٫٧٣٭ 
عبداهللا أحمد راشد العازمي ٨٢٫١٭ 
عبداهللا رسام غنيم املطيري ٩١٫٠٥٭ 
عبداهللا سعود عبدالعزيز العميري ٨٦٫٨٨٭ 
عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا املري ٨٨٫٦٨٭ 
عبداهللا فيصل عويض العازمي ٧٤٫٧٢٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا حامد العبدلي ٨١٫٢٩٭ 
عبداهللا محمد عيد شديد مساعد ٨٤٫٦١٭ 
عبداهللا مشاري حجر شعوف املطيري ٨٠٫٤٣٭ 
عبيد عامر عبيد حميدان الشمري ٨١٫٤١٭ 
عطااهللا ثابت عطااهللا ملفي العتيبي ٨٦٫٢٦٭ 
علوش ناصر علوش العجمي ٨٦٫١٨٭ 
علي عبداهللا علي الكريبي املري ٨٥٫٢٤٭ 
علي فوزي سعد الصقور ٨٤٫٩٩٭ 
عمر خالد فراج الكفيدى ٧٧٫١٩٭ 
عمر عبداهللا صنيتان املطيري ٨٢٫٤٣٭ 
عيسى إبراهيم عيسى املطيري ٩٧٫٥٤٭ 
غازي حزام مسفر املطيري ٨٩٫٤٭ 
فالح سعود فالح العازمي ٨٥٫١١٭ 
فالح نايف فالح العازمي ٨٦٫١٥٭ 
فهد خالد حمد العنزي ٨٥٫٩٤٭ 
فهد سلمان عويض املطيري ٨٠٫١٤٭ 
فهيد حمود فهيد ناصر العازمي ٩٠٫٣٢٭ 
فواز عمر عبدالكرمي املرزوق ٨٢٭ 
مبارك عادل مرزوق العيسى ٧٥٫٢٤٭ 
مبارك فيصل سعيد احلضيري العازمي ٧٢٫٧٥٭ 
مبارك محمد ناصر القحطاني ٧٧٫٨٦٭ 
مبارك محمد هزاع الفراع العازمي ٧٣٫٧٧٭ 
مبارك مطلق مبارك العازمي ٨٢٫٤٤٭ 
متعب عبيد حسن العتيبي ٧٥٫٤٥٭ 
مجالد حمد حمدان العازمي ٨٢٫٥٥٭ 
محمد جابر محمد املري ٧٨٫٧٤٭ 
محمد حمد مطر املطيري ٧٣٫٥٢٭ 
محمد خالد راشد بن شبعان الهاجري ٨٠٫٨٭ 
محمد سعد خشمان العازمي ٧٨٫٨٦٭ 
محمد سعد خلف مطلق العتيبي ٨٠٫٧٣٭ 
محمد سلطان كميخ العجمي ٧٣٫٢٥٭ 
محمد سيد إبراهيم عبدالعاطي ٩٩٫٩٤٭ 
محمد عبداحملسن مبارك عبداحملسن العجمي ٧٩٫٣٤٭ 
محمد علي فهيد العجمي ٧٧٫٠٩٭ 
محمد عماد محمد املرزوق ٨٣٫٤٢٭ 
محمد غازي محمد العتيبي ٨٨٫٦٭ 
محمد غالى فالح العازمي ٧٨٫٢٭ 
محمد فهد محمد مجلعد العجمي ٨٠٫٣٦٭ 
محمد مبارك ناصر براك العازمي ٨٠٫١٤٭ 
محمد نادر محمد الكندري ٩٠٫٩١٭ 
محمد يوسف مرزوق املطيري ٨٢٫١٨٭ 
مرتضى سامي شاكر الشطي ٨١٫١١٭ 
مرزوق محمد مــرزوق مطلق الرخيمي املطيري ٭ 

٧٨٫٩٣
مشعل فهد زائد العتيبي ٧٦٫٥٦٭ 
مشعل فهد مرزوق مطلق املطيري ٧٨٫٩٭ 
ناصر عبداهللا مبارك عبداهللا الهاجري ٨٠٫٨٣٭ 
ناصر محمد ناصر سالم العازمي ٩٣٫٩٨٭ 
ناصر منيف سعد سعود العجمي ٧٧٫٨٢٭ 
نايف سعد خلف مطلق العتيبي ٧٦٫٠٩٭ 
هادي فهد عبداهللا العجمي ٨٤٫١٥٭ 
هاشم فاضل مصطفى صفر ٩٢٫٢٩٭ 
يوسف أحمد شداد شنات ٨٧٫٣٩٭ 
يوسف عبدالعزيز عايض املطيري ٩٢٫٢٭ 
يوسف نايف هزاع العتيبي ٨٩٫٠٢٭ 

سعاد بنت سلمة الثانوية للبنات 

أبرار داوود علي محمد صالح ٩٠٫٨٩٭ 
أريج عبداهللا منور احلربي ٩٢٫٢٨٭ 
أسماء عبداهللا راشد املطيري ٩٧٫١٤٭ 
أسماء مشعل نهير املطيري ٨٦٫٤٦٭ 
أطياف عبدالرحمن حامد املشيعيب ٩١٫٥١٭ 
أمار سعود عبدالعزيز شبيب ٨٣٫٢٨٭ 
آمال طالل ناصر العدواني ٧٤٫٧٭ 
أميرة خالد جاسم الظفيري ٧٨٫٧٥٭ 
أنوار بدر عوض الرشيدي ٨٣٫٠٧٭ 
آيات ثامر ادغفك الشمري ٩٨٫٣٭ 
اريام يحيى كسار احملمد الهزاع ٩٦٫٦٦٭ 
البتول سالم عايد العورين ٧٤٫٠٨٭ 
البندري حجي جبان العنزي ٩٢٫٠٢٭ 
اجلازي محسن ناصر العكشان ٨٦٫١٦٭ 
اجلوهره خالد جهار املطيري ٩٤٫١٤٭ 
اجلوهره سعد زيد اجلباري ٨١٫٨٦٭ 
اجلوهره مشعل عايض الضفيري ٧٨٫١٤٭ 
الشيهانه عيسى خلف السويط ٩٤٫٤٥٭ 
العنود مرزوق سعود الهاجري ٩٥٫٩٢٭ 
بدرية محمد ناصر عاشور ٩٧٫٥٤٭ 
بدور عبداهللا برجس البرازي ٨٠٫٩٨٭ 
بشاير محمد نافل احلربي ٩٩٫٤٨٭ 
حميدة علي فايز الرشيدي ٧٣٫٢٦٭ 
حور شافي عقل الظفيري ٩٥٫٧٥٭ 
خلود عبداهللا سعود املطيري ٧٦٫٠٦٭ 
دانة حربي ثويني العنزي ٨٦٫٢١٭ 
دانة ربدى نافع السعيدي ٩٣٫٣٤٭ 
دانة صالح ضحوي املطيري ٩٠٫٤٨٭ 
دانة صاهود عايش العازمي ٨٢٫٥٨٭ 
دالل سلطان فيصل العنزي ٩٣٫٧٦٭ 
دالل فهد تركي العنزي ٩٢٫٨٩٭ 
دميا حامد مطلق العالطي ٩٥٫٠٨٭ 
دميا عبداهللا طرقي العنزي ٨٥٫١٢٭ 
دميا فهد محمد املطيري ٧٦٫٥٩٭ 
رتاج محمد حميد بادي ٧٦٫٣٨٭ 
رزان فهد زعل الرشيدي ٩٣٫٤٭ 
رغد محمد خلف العنزي ٩٠٫١٭ 
رغد مشوط جديع العجمي ٩٨٫١٥٭ 
رهف أحمد عودة الشمري ٨٦٫٧٧٭ 
رهف سعدي خلف الشمري ٩٩٫٨٭ 

رهف عبداهللا ناصر اجلفيره ٩١٫٩١٭ 
روان خرصان سالم العجمي ٩٢٫١٩٭ 
ريتاج محمد سعيد العجمي ٧٩٫٦٦٭ 
رمي حسن عبداللطيف الضفيري ٩٣٫٧٩٭ 
رمي خالد محمد املطيري ٩٦٫٩٭ 
رمي سعد مسفر العبدلي ٩٨٫٣١٭ 
رمي محمد غريب املطيري ٩٢٫٨٢٭ 
رمي مشوط جديع العجمي ٩٠٫٧٧٭ 
رمياس عبداهللا غنام العنزي ٧٥٫٩٢٭ 
رمياس فيحان علي املطيري ٩٣٫٢٭ 
ريناد حسني رشيد الرشيدي ٩٠٫٩٭ 
زينه عبدالرزاق مضحي الصليلي ٩١٫٧١٭ 
سارة حمد محمد االسود ٩٠٫٢٨٭ 
سدن بدر جاسر العنزي ٩٨٫٥٧٭ 
سميرة هايف نايف الديحاني ٨٠٫١٢٭ 
شهد سعد عبدالرحمن املطيري ٩١٭ 
شوق حمدان مناحي مطلق ٧٦٫٦١٭ 
شوق طالل مرزوق املطيري ٨٠٫٤٭ 
شيخة عواد خلف احلزمي الشمري ٨٩٫٥٥٭ 
شيخة منصور محمد العنزي ٩٦٫٤٢٭ 
شيهانه حسني حزام السعيدي ٧٧٫٤٭ 
طيبة حمد مطلق العنزي ٨٨٫٤٣٭ 
طيف إبراهيم عيد الرشيدي ٨٣٫١٤٭ 
طيف عيد مطير اخلالدي ٨٧٫٧٨٭ 
عائشة عبدالعزيز فهد الشمري ٩١٫٠٧٭ 
عبق عادل شنان العنزي ٨٠٫٢٥٭ 
عليا فهد فالح العجمي ٩٠٫٣٭ 
غالية محمد ادعيرم العجمي ٩٨٫٣٨٭ 
غالية منقذ إبراهيم التميمي ٩٥٫٧٤٭ 
غزالن خالد ناصر احلسيني ٧٩٫٣٨٭ 
غال أحمد محمد الرويجح ٨٢٫٣٧٭ 
غال سيف عجيل الضفيري ٨٨٫٣٣٭ 
غال عبداهللا عيد الشمري ٩١٫٢٦٭ 
غال مشعل سفاح احلربي ٩٨٫٨٩٭ 
فاطمة نايف حسن الشمري ٩٥٫٤٧٭ 
فتون سعود السويلم الرشيدي ٨٩٫٩٤٭ 
فجر مشعل ضحوي الشمري ٩٢٫٤٦٭ 
فرح بدر غريب احلربي ٩٤٫٩٧٭ 
فرح ناجي صبيح الشمري ٩٤٫٦٢٭ 
فضة معيجل إبراهيم الظفيري ٨٤٫١٤٭ 
ملياء فهد مساعد العنزي ٨٨٫٨٩٭ 
لولوة فهيد غامن الشمري ٩٥٫٤٧٭ 
لولوة فواز عويش الرشيدي ٨١٫٤٭ 
ليان مسفر سلمان خاشقها ٨٧٫٩٩٭ 
مرمي منور جزال الشمري ٩٩٫٥٥٭ 
مسك بندر يوسف املطيري ٩١٫٠٤٭ 
مسك حسن محمد املطيري ٨٣٫٣٥٭ 
مسك مشعل عايض الضفيري ٧٨٫٤٦٭ 
مشاعل راشد زايد عواد ٨٤٫٤٧٭ 
مالك نواف علي الرشيدي ٩٨٫٨٦٭ 
منار أحمد مصحب الظفيري ٨٥٫٦٩٭ 
منال فهد تركي العنزي ٨٧٫٧٢٭ 
مناير نواف شعالن الشعالن ٨٩٫٧٤٭ 
منيرة بدر فجر العتيبي ٩٧٫٩٭ 
منيرة بدر فالح الظفيري ٩٧٫٥٩٭ 
منيرة حسني علي احلربي ٧٦٫٢٨٭ 
منيرة فالح مسعد املطيري ٩٦٫٤٭ 
منيرة محمد زياد السربل ٩٧٫٦٢٭ 
مها فهد عبداهللا العجمي ٩٠٫٣٣٭ 
موضي حسن سيف العجمي ٩٢٫٩٭ 
موضي خالد جدوع العنزي ٩١٫٩٭ 
موضي عبداهللا عبيد السعيدي ٨٧٫٥٧٭ 
موضي وليد مشل العنزي ٨٥٫٢٩٭ 
جنالء غالب مفرح املطيري ٩٣٫٦٢٭ 
نور مبارك حسني اجلريب ٧٧٫٠٢٭ 
نور منيف عايد العنزي ٧٩٫٧٭ 
نور ناجي صبيح الشمري ٩٤٫٥٨٭ 
نور ناصر بريت الذايدي العنزي ٨٨٫٥٣٭ 
نورا عبيد عبداهللا العتيبي ٩٠٫٨٣٭ 
نورة عبدالهادي عيد الرشيدي ٨٣٫٦٣٭ 
نورة مطلق خميس السعيدي ٩٠٫٧١٭ 
نورة يوسف نزال العنزي ٩٧٫٧٣٭ 
نوف عتيق خلف السعيدي ٩٤٫٧٩٭ 
هاجر فهيد محسن العجمي ٩٥٫٨٣٭ 
هاجر نايف رحيل العنزي ٩٢٫٦٤٭ 
هديل فالح بدر الظفيري ٧٨٫١١٭ 
هدية فهد عرهان الهاجري ٨٣٫٤٨٭ 
هنوف محمد حزام الدوسري ٩٦٫٤٭ 
هيا صالح رضوان الشمري ٩٩٫٠٤٭ 
هيا فايز هداج املطيري ٩٧٫٢٧٭ 
وحش جاسم محمد العاقول العنزي ٨٨٫٨٣٭ 
ياسمني أحمد مرزوق املطيري ٨٧٫٣٥٭ 

سعاد محمد الصباح الثانوية للبنات 

أبرار سالم مجبل العجيرب ٨٩٭ 
أحالم صالح أحمد الصقعبي ٩٧٫٠٥٭ 
آمار أنور سالم السلطي ٨٨٫٨٥٭ 
آمنة محمد أحمد سالم السبايا ٩٦٫١٨٭ 
آيسل أحمد محمد العشرى ٩٨٫٤٥٭ 
استبرق حسن محمد احملمد علي ٨٩٫١٥٭ 
الريان جاسم محمد النمش ٩٥٫٢٢٭ 
الكوثر عبدالغفار أحمد احلمود ٩٤٫٠٢٭ 
إميان عبداملجيد عبداحلميد املطوع ٨٩٫١٩٭ 
بدرية محمد جنيب الشطي ٩١٫٢٦٭ 
جمانة عيسى أحمد ماجكي ٩٨٫١٩٭ 
جميلة جاسم محمد األربش ٨٧٫٠٢٭ 
جنا مشاري حمد الربيع ٨٢٫٦٣٭ 
جنان أحمد محمد عبدالسالم ٩٢٭ 
جنان عبدالرحمن حامد التركيت ٩٣٫٠٢٭ 
جنى جمال راشد السليمان ٨٨٫١٣٭ 
جنى عبداهللا خالد اخلليل ٨٨٫١٩٭ 
حوراء محمد عبداهللا النجار ٨٣٫١٢٭ 
داليا أكرم محمد بوهدور ٨٥٫٥٢٭ 
دانة عبدالعزيز سعود اجلاسم ٩٤٫٧٦٭ 
دانة عبداهللا ناصر املعيلى ٨١٫٩٩٭ 
دانة علي حسني التركماني ٩٨٫٥٩٭ 
دانة ناصر أحمد العسعوسي ٩٨٫٣٥٭ 
دانة وائل عبدالعزيز اخلراز ٨٣٫٥٥٭ 
دالل إبراهيم حسن دشتى ٩٥٫٧٦٭ 
دالل جاسم محمد بوغيث ٩٨٫٢٩٭ 
دالل ناصر أحمد العسعوسي ٩٦٫٣٭ 
رباب خليل عبدالرضا الوزان ٩٩٫٢٣٭ 
رتاج نواف أحمد الصائغ ٧٧٫٥٢٭ 
رهف ايوب زنكي حسني ٨٧٭ 
روان ناصر إبراهيم اخلليفي ٨١٫٩٦٭ 
روضه مروان هشام العيسى ٩٨٫٣٦٭ 
ريان عمر خالد الشاهني ٩٥٫٢٩٭ 
ريان محمد جمعان الغريب ٩٧٫٦٨٭ 
رمي ناصر إبراهيم اخلليفي ٩٧٫٧٦٭ 

زهراء أحمد حمزة القطان ٩٠٫٩٦٭ 
زهراء عبدالعزيز فاضل القطان ٩٧٫٤٥٭ 
زهراء عماد جاسم القطان ٧٥٫٧٨٭ 
زينب علي عبداحلسني التميمي ٨٦٫١١٭ 
زينب محمود علي العابدين ٩٨٫٨٩٭ 
سارة بدر خالد العازمي ٨٢٫٣٧٭ 
سارة حسن عبداهللا الكندري ٨٠٫٩٭ 
سارة مبارك عبداهللا سعدون ٩٤٫٢٩٭ 
سارة محمد أحمد العجيل ٨٢٫٣٤٭ 
سكينه يوسف عبدالكرمي ال الشيخ ٩٤٫٧٭ 
سهام سلطان جمعة العميري ٧٤٫٥١٭ 
شيخة رياض محمد محمد علي الصايغ ٩٨٫٤٢٭ 
شيخة وائل عبدالعزيز اخلراز ٩٧٫٤٢٭ 
طيبة أحمد إبراهيم القبندى ٨١٫٢٥٭ 
عائشة ضياء سيد محمد حميد ٨٦٫٩٩٭ 
عائشة عبداهللا ناصر املعيلى ٩١٫٣١٭ 
عالية رياض مصطفى شعبان ٩٢٫٥٤٭ 
عالية محمد عبداهللا النجار ٧٦٫٣٧٭ 
عذبه جمال خليفة الديني ٩٧٫٥٧٭ 
علياء فراس علي اخلشتي ٨٨٫٩٢٭ 
غالية شهاب أحمد أشكناني ٩٨٫٦٢٭ 
غيداء وليد أحمد محمد عبده ٩٨٫٥٢٭ 
فاطمة البتول علي حسن عبدعلي ٩٢٫٧٥٭ 
فاطمة الزهراء عبداالمير الهندال ٩٠٫٤٧٭ 
فاطمة بدر يوسف التويتان ٨٠٫٧٤٭ 
فاطمة حسن إبراهيم حيدر ٩٨٫٥٧٭ 
فاطمة وائل عبدالعزيز اخلراز ٩٣٫٣٩٭ 
فاطمة يوسف علي العابدين ٨٧٫٧٩٭ 
فجر فيصل منصور العازمي ٨٩٫٤٭ 
فضة حسن إبراهيم االربش ٩١٫١٧٭ 
ليلى جراح صالح العطية ٧٦٫٨٣٭ 
مرمي أحمد محمد اجليران ٨٦٫١٤٭ 
مرمي عبداهللا خالد املزعل ٩١٫٤١٭ 
ملك طارق صالح الشيمي ٩٧٫٤٢٭ 
مناير انور يوسف علي ٩٩٫٠٥٭ 
منى فوزي عبداهللا املرجان ٧٤٫٥١٭ 
منيرة ثومان فهد العبهول ٩٠٫٩٤٭ 
نادية مساعد مسعود مبارك ٨٢٫٤٩٭ 
نبأ ناصر علي الصايغ ٨٢٫٤١٭ 
نور رائد عبداللطيف النمش ٩٠٫٥٧٭ 
نور علي عبداحلسني اسماعيل ٨٧٫٩٣٭ 
نور محمد سعد العليمي ٩٨٫٤٤٭ 
نورة أحمد محمد اخلضر ٩١٫٦٥٭ 
نورة خالد سالم جحيل ٩٤٫٠٣٭ 
هبة كامل أحمد قطان ٨٢٫١٢٭ 
هدى خالد مرزوق عيسى مرزوق ٧٦٫٦٨٭ 
هيا مبارك شالش املنزل ٨٩٫٩١٭ 

سعد بن الربيع األنصاري الثانوية للبنني 

أحمد بادي حبيب الشمري ٧٩٫٤٤٭ 
أحمد حسن أحمد صالح ٨٠٫٧٨٭ 
أحمد خليل اسماعيل كرم ٧٣٫٩٧٭ 
أحمد عادل محمد حسن ٩٠٫٥٨٭ 
أحمد عبدالعزيز سعود العازمي ٩٠٫٤٥٭ 
أحمد مشعل بارح العنزي ٧١٫٩٦٭ 
أنس اسماعيل سعد الكندري ٩٩٭ 
إبراهيم صالح راضي العجمي ٩١٫١٭ 
أحمد شهاب عايد االزمع ٧٧٫١٨٭ 
أحمد مشاري جربوع عبداهللا ٩٠٫٥٭ 
بادي خالد بادي الرشيدي ٩٠٫٤٨٭ 
بدر قريان عبداهللا الهاجري ٨٧٫٧٤٭ 
بدر محمد عبداهللا النصراهللا ٨٥٫٦٩٭ 
بندر محمد مسير العنزي ٩٢٫٩٤٭ 
تركي نزال جدعان العنزي ٨٨٫٨٥٭ 
ثنيان غامن علي العنزي ٧٩٫٦٭ 
جراح محمد سعد املطيري ٨٣٫٥٦٭ 
حسني أحمد سلمان الشمالي ٧٢٫٣٩٭ 
حسني عيسى علي سلطان ٨٢٫٢٥٭ 
حمد صباح عبدالرزاق املنصوري ٨٤٫١٢٭ 
حمد علي عبداللطيف الضفيري ٨٧٫٧٥٭ 
خالد علي عبداهللا الفيلكاوي ٨٩٫١٤٭ 
خالد فالح جابر جازي ٧٦٫٧٣٭ 
سعد خالد ناصر علي ٧٣٫٢٨٭ 
سلمان سالم بهيش العازمي ٧١٫٥٦٭ 
سليمان محمد سليمان الدوسري ٨٧٫٠١٭ 
ضاري حمد تركي الرويلي ٩٦٫٢٭ 
عادل فوزي أنور العوضي ٨٢٫٢٣٭ 
عبدالعزيز حبيب محمد العدواني ٩٦٫٢٣٭ 
عبداهللا فرحان خالد العنزي ٧٠٫٤٥٭ 
عبدالرحمن بدر باتل الرشيدي ٨٩٫٣٤٭ 
عبدالرحمن جمال يوسف اليوسف ٧٧٫٥٩٭ 
عبدالرحمن علي محمد بودريد ٧٦٫١٣٭ 
عبدالرحمن مبارك عايض الرشيدي ٨٨٫٨٧٭ 
عبدالرحمن محمد شنيار عبيد ٩٦٫٠٢٭ 
عبدالعزيز حسني سعود الشمري ٨١٫٩٦٭ 
عبدالعزيز عبداللطيف شخير روضان ٨٥٫٢٧٭ 
عبدالعزيز غالب عبدالعزيز الضفيري ٩٠٫٨٧٭ 
عبدالعزيز فرحان خالد العنزي ٧٢٫٣٭ 
عبداهللا إبراهيم علي الغريب ٧٥٫٧٣٭ 
عبداهللا انور سعود احلامد ٧٦٫٣٢٭ 
عبداهللا خالد علي املنصوري ٩٢٫٢٧٭ 
عبداهللا راضي ذياب اخلالدي ٧٢٫١٢٭ 
عبداهللا عبدالعزيز عقلة الشمري ٧٩٫٥٧٭ 
عبداهللا فيصل شدهان العنزي ٨٨٫١٧٭ 
عبداهللا ماهر صالح العنزي ٨٣٫١٣٭ 
عبداهللا مشاري حمد املنيع ٩٧٫٥٤٭ 
عبداحملسن كامل عجاج العنزي ٧٤٫٧٩٭ 
عثمان حمد محمد الشمري ٧٨٫٢٣٭ 
عثمان عبداللطيف عبدالقادر الراشد ٧٩٫٦٤٭ 
عساف إبراهيم عساف العنزي ٨٨٫٧٨٭ 
علي جابر مختار تقي ٧٧٫٨٨٭ 
علي خالد حمد الظفيري ٧٩٫٩٦٭ 
علي خلف هويدي ناشي العصيمي ٨١٫٦١٭ 
علي فهد محمد العنزي ٩٥٫١٧٭ 
علي يوسف سالم السهو الرشيدي ٨٠٫١٩٭ 
علي يوسف عبدالرضا احلداد ٩٧٫٠٨٭ 
عمر عبدالرحمن مصحب الظفيري ٩١٫٢٩٭ 
فواز فهد يوسف الشمري ٨٥٫٠٦٭ 
فواز ماجد عبداحلميد حسن علي ٧٤٫٧٧٭ 
ماجد محسن عسكر حسني ٧٦٫٨٭ 
مبارك حمد مبارك املبارك ٨٢٫٣١٭ 
محمد أحمد محمد الكندري ٨٧٫١٥٭ 
محمد جمال علي محمد املنصوري ٩٤٫٦٢٭ 
محمد حسني جالل أحمد الصفار ٨٢٫٠٥٭ 
محمد خليفة خويلد الهرشاني ٦٩٫٤٣٭ 
محمد سعد عبداهللا مال اهللا حسن ٧٢٫٧٧٭ 
محمد سلطان غالب العتيبي ٧٨٫٧٤٭ 
محمد عبداحملسن سعد الغامن ٩٠٫٧٧٭ 
محمد فالح جابر جازي ٧٣٫٦١٭ 

محمد مجبل عبداهللا الدوسري ٧٩٫٠٢٭ 
محمود مشعل حسني إبراهيم ٧٧٫٧٤٭ 
موسى عادل بهيش العازمي ٧٤٫٢٣٭ 
ناصر محمد حمود سالم ٨٤٫٤٤٭ 
نواف خالد ضيدان العتيبي ٩٢٫١٧٭ 
يعقوب حمد عايد الهاجري ٨٦٫٦٤٭ 
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أحمد بدر سالم العازمي ٨٤٫٥٭ 
أحمد جمال ضيدان العدواني ٧٩٭ 
أحمد علي عياش الرغيب السبيعي ٧٩٫٣٩٭ 
باسل سامي صبح ٩٨٫٠٨٭ 
بدر خالد عبداهللا احلمادي ٨٣٫٩٢٭ 
بندر محمد سالم العتيبي ٨٨٫٠٦٭ 
حسن جابر علي العجمي ٧٩٫٦٤٭ 
حسن مناع حسن علي العجمي ٨٩٫١١٭ 
حمد سعد ناصر حمد العجمي ٨١٫٦٭ 
حمد مبارك محمد العجمي ٨٣٫٧٢٭ 
حمزة عماد العمار ٩٧٫٤١٭ 
حمود سعد حمود العجمي ٨٦٫٣١٭ 
حمود صالح فالح البدر السعدون ٨٨٫٩٤٭ 
حمود محمد صالح العتيبي ٨١٫٣٤٭ 
خالد ضويحي خالد السبيعي ٨٠٫٤٤٭ 
خالد عايد سعد السبيعي ٨٨٫٣٤٭ 
خالد علي سعد العازمي ٧٩٫٠١٭ 
خالد محمد غصن العجمي ٩١٫٦١٭ 
خالد مرزوق راشد العقيل ٨٤٫٦٨٭ 
خالد مشعل الفي احلربي ٩٣٫٨٢٭ 
خالد وليد خالد الدوسري ٨٧٫٩٤٭ 
خالد وليد خالد املجيبل ٩١٫٥٭ 
راشد حمد فهيد الهاجري ٨٧٫٨٤٭ 
راشد فيصل راشد الهاجري ٨٧٫١٧٭ 
رشيد غامن رشيد العنزي ٩٢٫١٩٭ 
زياد عمر نايف العتيبي ٩٧٫٤٣٭ 
زيد عبدالعزيز زيد العتيبي ٧٧٫٩٣٭ 
سالم جابر محمد اجلعيدية ٩٥٫٥٥٭ 
سالم ناصر فهد الدوسري ٩٠٫٣٦٭ 
سعد ثامر سعد السهلي ٩٢٫٨٢٭ 
سعد حمد محمد السبيعي ٩٠٫١٭ 
سعد سالم جابر العجمي ٧٧٫٠٧٭ 
سعد صقر راشد العجمي ٩٣٫٣٭ 
سعد عبداهللا حسني العجمي ٨٧٫٤٢٭ 
سعد غنام محمد املطيري ٧٩٫٤٧٭ 
سعد فهد سعد املشوط ٨٣٫٨٢٭ 
سعد محسن محمد امبيريك ٨٤٫٢١٭ 
سعد محمد فهد ثامر السهلي ٨٨٫٩٨٭ 
سعود عبدالهادي وسام متعب العجمي ٨٠٫٥٢٭ 
سلطان ركان منيف راكان السبيعي ٨٤٫٢٩٭ 
سلمان مشعل عويد احلربي ٨٢٫٧٤٭ 
سيف علي سعيد العجمي ٨٨٫٩٢٭ 
شافي عبداهللا شافي العجمي ٨٠٫٣٭ 
شامخ مبارك علي العنزي ٨٣٫٥٢٭ 
صالح فهيد صالح العجمي ٧٦٫٣٤٭ 
صباح عبداهللا محمد اجلالهمة ٧٩٫٤٥٭ 
صقر فهد عبداهللا العجمي ٨٠٫٧٤٭ 
ضاري حمد فرحان تركي ٨٥٫٩٨٭ 
طارق أحمد اجريس املطيري ٨٩٫٠٨٭ 
طالل فواز شجاع العتيبي ٨٨٫١٤٭ 
طالل مبارك عبداهللا املنصوري ٨٩٫٧٤٭ 
عامر مبارك حسن اجلعيدي ٨٥٫٤٥٭ 
عامر محمد عامر اجلعيدي ٨٤٫٦٭ 
عامر منصور غصاب العجمي ٨٢٫٨٧٭ 
عامر ناصر عمار العجمي ٧٧٫٠٢٭ 
عبدالرحمن نادر عبدالرحمن العجمي ٨١٫٣٣٭ 
عبدالعزيز أحمد ساير الشمري ٧٩٫٣٭ 
عبدالعزيز طالل جديع املطيري ٩٣٫٠٩٭ 
عبدالعزيز علي راشد العجمي ٨٥٫٣٣٭ 
عبداهللا حسني محمد العجمي ٧٥٫٢٧٭ 
عبداهللا صالح حمود سبيت الفضلي ٧٩٫٣٦٭ 
عبداهللا عبداحملسن محمد العجمي ٨٣٫١٩٭ 
عبداهللا فرحان رجا العتيبي ٩٠٫٣٧٭ 
عبداهللا فهد هاظل العتيبي ٩٨٫٤٦٭ 
عبداهللا محمد عبيد عبداهللا العجمي ٨٣٫٠٥٭ 
عبداهللا وليد عبداهللا احلسينان ٧٨٫٤٥٭ 
عبداالله منصور عبداهللا الفرج ٧٤٫٧٥٭ 
عبدالرحمن ســلطان عبداهللا ســويري عبداهللا ٭ 

العجمي ٩٠٫٤٥
عبدالرحمن مطلق محمد احلمود ٨٠٫٠٩٭ 
عبدالرحمن ناصر عبداهللا فالح الهاجري ٨٣٫٢٣٭ 
عبدالرحمن هالل محسن العتيبي ٩٦٫١٥٭ 
عبدالعزيز عبداهللا محمد العتيبي ٨٥٫٥٧٭ 
عبداهللا عوض ملفي املطيري ٧٦٫٦٩٭ 
عبداهللا فائز سعيد بن ناشي ٨٢٫٦٨٭ 
عبداهللا فيصل عبداهللا العتيبي ٨٦٫٥١٭ 
عبداهللا محمد سالم الكفيف ٨٥٫٣٩٭ 
عبداهللا موسى رشيد املطيري ٩٧٫٨١٭ 
عبداحملسن عامر راشد العجمي ٧٤٫٠٨٭ 
عبيد فالح عبيد العجمي ٧٥٫١٩٭ 
عبيد معجب عبيد العجمي ٧٩٭ 
عجب حمد فهيد الهاجري ٨٣٫٧٩٭ 
علي تركي علي العجمي ٩٣٫٢٢٭ 
علي رابح عايد الشرهان الشمري ٧٥٫٩٭ 
علي سالم علي اجلعيديه ٧٩٫٢٭ 
علي شالش فرحان الشمري ٨٤٫٤٢٭ 
علي مساعد علي احلربي ٩٥٫٩٨٭ 
علي منصور دلى العنزي ٨٨٫٢٤٭ 
علي هديان علي العجمي ٨٧٫٠٥٭ 
عماش عبداهللا عماش فهاد العجمي ٨٦٫٠٢٭ 
عمر أحمد عبداهللا احلربي ٨٨٫٤٩٭ 
عمر خالد سعد العجمي ٨٧٫٥١٭ 
عمر عبداهللا هزاع املطيري ٩٢٫٤٦٭ 
عمر عبداهللا سعد العتيبي ٧٨٫٨٢٭ 
عمر نايف نهار العجمي ٨٣٫٧٧٭ 
عوض هادي عوض الهاجري ٨٨٫٨٩٭ 
غازي سودان علي الشمري ٨٨٫٥٩٭ 
فارس سيف محمد القحطاني ٨١٫٧٦٭ 
فارس فالح عبداهللا الشمري ٩٤٫٨٨٭ 
فارس ناصر شبيب سويرى العجمي ٨٥٫٢٨٭ 
فالح ناصر فالح البرازي ٩٨٫٣٤٭ 
فهاد بدر فهاد الفهاد ٨٤٫٥١٭ 
فهد بدر خلف الشمري ٩١٫١٦٭ 
فهد حمد خالد احمادة ٩٤٫٨٨٭ 
فهد خالد جنيخان عبداهللا العجمي ٨٤٭ 
فهد راشد فهد العجمي ٨٣٫١٭ 
فهد فيصل فهد العويهان العنزي ٩٠٫٩٥٭ 
فهد محمد فهد العجمي ٩٨٫٤٥٭ 
فهد ناصر غازي مهنا ٩٥٫٧٤٭ 
فيصل جلوي ناصر العجمي ٨٦٫٧٩٭ 
فيصل سلطان جابر املري ٩٤٫٣٧٭ 
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فيصل عبداهللا رجا العتيبي ٩١٫١٧٭ 
فيصل فالح سلمان العجمي ٨٤٫٣٦٭ 
فيصل ناصر بدر الصباح ٨١٫٦٩٭ 
ماجد حمد حمود العجمي ٨٠٫٠٤٭ 
ماجد صالح عبداهللا الديحاني ٧٩٫٧٢٭ 
مبارك بدر مبارك العجمي ٨٩٫٩١٭ 
مبارك حماد عامر العجمي ٨٥٫٢٩٭ 
مبارك محمد حمود العجمي ٧٨٫٦٨٭ 
متعب جار اهللا عبداهللا فالح ٨٨٫٤٦٭ 
مجدي أحمد عبداحلميد معاطي محمد ٭ 

ابو السعود ٩٩٫٥٧
محمد أحمد محمد طاحوس ناصر ٭ 

٩٢٫٣١
محمد بدر مبارك العجمي ٨٤٫٨٣٭ 
محمد خالد محمد العجمي ٧٩٫٦٦٭ 
محمد سلطان محمد العتيبي ٨٣٫٧٤٭ 
محمد شباب ضاوي العتيبي ٨٩٫٢٭ 
محمد علي محمد العجمي ٩٠٫٦٥٭ 
محمد فهد مظهور احلربي ٨٥٫٣٩٭ 
محمد فهيد فدعوس العجمي ٩٠٫٩٧٭ 
محمد محسن محمد الهاجري ٩٠٫٣٢٭ 
محمد ناجي حسني العجمي ٨١٫٣٢٭ 
مسفر مبارك مسفر العجمي ٨٣٫٦٥٭ 
مشعل فارس خليفة املطيري ٨٣٫٢٢٭ 
مطلق محمد مطلق العجمي ٩٦٫٧٦٭ 
معاذ صالح عوض احلربي ٨١٫٧٧٭ 
منصــور ناصر منصــور العجمي ٭ 

٨٣٫٢٥
ناصر بدر صالح العمر ٨١٫١٭ 
ناصر محسن ناصر الكفيف ٨٥٫٨٨٭ 
ناصر محمد عبيد الدوسري ٧٧٫٩٢٭ 
ناصر مشعل ناصر العجمي ٩٥٭ 
نايف فهد نايف الشمري ٩١٫٤٢٭ 
نايف محمد عبداهللا أحمد الهاجري ٭ 

٨١٫٧٢
نصار عبداهللا إبراهيم الشمري ٨٠٫٨٢٭ 
نواف عبداهللا محسن احلربي ٩٥٫١٣٭ 
وليد مساعد فيصل هويشل ٨٥٫٩٭ 
يوسف حمود عايض الرشيدي ٨٧٫٢١٭ 
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أحمد سعود مجبل العازمي ٨٥٫٦٣٭ 
اسماعيل إبراهيم محمد احلبيشي ٭ 

٩٦٫٣٩
احلميدي سعد ادغيليب الرشيدي ٭ 

٩٨٫٣
بدر عبداهللا حسن الفارس ٨٦٫٨٭ 
براك محمد بداح املشعان ٩٣٫٤٨٭ 
برهان الدين بن فتحي بلقاسم ٩٤٫١٨٭ 
بندر خالد ظاهر الشمري ٨٧٫٧٭ 
بندر طالل محمد الزعبي ٧٧٫٢٤٭ 
تركي باسل رشيد العازمي ٧٧٫٨٩٭ 
تركي عبدالعزيز تركي مياح ٨٠٫٩٤٭ 
جابر بدر عبدالرحمن الفضلي ٨٨٫١٨٭ 
جابر سعود سالم العنزي ٩١٫٠٦٭ 
جاسم محمد علي الطويل ٨٢٫٧٦٭ 
حسني جمال حسني محمد ٩٥٫٩٧٭ 
حسني محمد جاسم عبدالعزيز ٨٠٫٨٤٭ 
خالد جمال سليمان العبيد ٧٧٫٣٭ 
خالد عارف عبدالعزيز الراشد ٩٠٫٤٨٭ 
خالــد عبدالرحيم محمــد الكندري ٭ 

٩٥٫٩٥
خالد عبداهللا قاصد الشمري ٨٥٫٣١٭ 
خالد فيصل عبداحملسن الظاهر ٨٩٫١١٭ 
خالد محمد خالد العنزي ٨٤٫١٨٭ 
خليفة محمد خليف العنزي ٧٩٫٩٩٭ 
داود وليد داود العنيزى ٧٩٫٦٢٭ 
سيف بدر بتال الشمري ٩١٫٠٢٭ 
شافي إبراهيم طالق الهاجري ٨٧٫٠٦٭ 
ضاري أحمد علي الشمري ٩٥٫٣٩٭ 
عادل فهد مشرف الظفيري ٩٠٫٥٦٭ 
عبدالعزيز غنيــم ناصر العدواني ٭ 

٨٥٫٨٦
عبداهللا امين عبداملنعم علي ٩٩٫٥٭ 
عبدالوهاب غامن عبدالوهاب السند ٭ 

٩١٫٣٦
عبــداهللا ٭  ســعد  عبدالرحمــن 

العسعوسي ٧٨٫١٧
عبدالرحمن عبداحلميد أحمد احلمود ٭ 

٩١٫٧٩
عبدالرحمن علي علي العنزي ٨٨٫٩٦٭ 
عبدالرحمن فالح ســعيد الهاجري ٭ 

٧٩٫٠٣
عبدالرحمن نايف حمد ابو شــيبة ٭ 

٨٨٫٧٢
عبدالرحمن يوسف مطلق الرشيدي ٭ 

٩٥٫٠١
عبدالعزيز جمال ناصر الشطي ٨٧٫٣٭ 
عبدالعزيز ربح دهش العنزي ٨٠٫٠٩٭ 

عبدالعزيز محمد ســعد الرشيدي ٭ 
٨٠٫٧٧

عبدالعزيــز محمد مــدرك اخلالدي ٭ 
٨٥٫٤٢

عبدالعزيز مشــعل بانــي املطيري ٭ 
٩٣٫٥٤

عبداهللا أحمد نبيل القطان ٧٩٫٤٭ 
عبداهللا سالم سعد الطويل ٩١٫٣٩٭ 
عبداهللا شافي مروي الرشيدي ٧٦٫٣٦٭ 
عبداهللا عادل شعيب املطيري ٩١٫٣٣٭ 
عبداهللا علي شعبان ساملني ٩٧٫٩٧٭ 
عبداهللا عماد عبداهللا السنان ٨٨٫١٨٭ 
عبداهللا مبارك حسني سنام ٩١٫٢٩٭ 
عبداهللا وليد تركي الرويلي ٩٧٫٤١٭ 
عبداحملسن وليد داود العنيزي ٩١٫٢٣٭ 
عبدالوهــاب حســني راضي عطية ٭ 

٨٧٫٤٢
عبدالوهــاب طالل فالــح العالطي ٭ 

٨٠٫٦٩
عبدالوهاب علي جابر املسعود ٧٤٫٦٨٭ 
عبيد طالل عبدالعزيز العنزي ٨١٫١١٭ 
عذبي فهد علي العنزي ٩٩٫٨٥٭ 
علي عبدالكرمي جار اهللا الشريفي ٭ 

٧٥٫٣٣
عمر نادر مرزوق املطيري ٩٣٫٩٣٭ 
عيد سعد عيد احلربي ٨٩٫٧٦٭ 
غازي عبداهللا غازي املطيري ٩٨٫٧٩٭ 
غنام محمد علي احلشاش ٧٤٫٠٣٭ 
فاضل جابر فاضل املري ٩٠٫١٩٭ 
فالح ضيدان فالح الديحاني ٧٤٫٧٧٭ 
فهد بدر ناصر الهاجري ٨٧٫٠٩٭ 
فهد عبداهللا محمد العجمي ٨٨٫٢٧٭ 
مبارك سعد فالح املطيري ٨١٫٨٢٭ 
مبارك فهد محمد الفضلي ٩٧٫٧١٭ 
محمد أحمد راشد املطيري ٨٦٫٨٥٭ 
محمد أنس مشعل اخلالدي ٩٦٫٦٤٭ 
محمد بدر غازي املطيري ٩٦٫٥٧٭ 
محمد خالد محمد الديحاني ٩٣٫٦٢٭ 
محمد سعود محمد احلربي ٩٣٫٨٨٭ 
محمد طالل هزاع املطيري ٩٨٫٠٧٭ 
محمد عبداهللا خميس محمد معزي ٭ 

متلع ٩٧٫٦٢
محمــد علي جاســم عبــاس علوي ٭ 

خميس ٩٢٫٧
محمد فارس عبدالشمري ٩٦٫٣٣٭ 
محمد فهد فالح العارضي ٩٥٫٨٤٭ 
محمد فهيد ناشي العتيبي ٨٠٫٢٧٭ 
محمد مرزوق هليل الظفيري ٩٦٫٠٤٭ 
محمد ناجي عبيد العنزي ٧٩٫٩١٭ 
محمد ياسر محمد أحمد ٩٩٫٩١٭ 
مساعد علي سالم احلمد ٨٦٫١٤٭ 
مشعل توفيق صالح ابورزق ٩١٫٤٧٭ 
مشعل فيصل دخيل احلربي ٨٣٫٠٤٭ 
معاذ أنور زيد السهيل ٨٨٫٢٩٭ 
مهدي علي صادق حسني ٧٩٫٥١٭ 
موسى خلف معيوف الهندال ٩٧٫٦٧٭ 
ناصر مهدي محمد هادي ٨٢٫٠١٭ 
نايف فهد حمد ابوشيبة ٧٩٫٨٭ 
نهار خالد نهار امللفي ٩٤٫٩٧٭ 
يوسف رياض عبداللطيف الدوخي ٭ 

٧٣٫٢
يوسف علي يوسف الكندري ٨٤٫٤٩٭ 
يوسف فهد ذعار املطيري ٩٦٫٧٩٭ 
يوسف مسلط سياف املطيري ٨٧٫٩٦٭ 

سلوى الثانوية للبنات 

أريج حمد زيد البسيس ٩٠٫٦٩٭ 
آمنة محمد سيف القبندي ٨٤٫٧٧٭ 
أمينة محمد عبداهللا احلجي ٨٧٫١٨٭ 
أنوار ناصر منصور احملرول ٨٧٫٣٢٭ 
أوراد فيصل عباس فيصل ٩٠٫٤٩٭ 
ايه عادل راضي الرشيدي ٨٧٫٠٣٭ 
حنــان محمد عبدي حــاج محمود ٭ 

٩٤٫٦٦
حور عمار محمد شاهني ٨٩٫٨٢٭ 
خلود علي خالد العازمي ٩١٫٠١٭ 
دانة عباس خضر عباس ٩٠٫٧٩٭ 
دانة فاضل عباس القطان ٩٥٫٤١٭ 
رؤى باسم عاشور ٩٩٫٥٩٭ 
رتاج حسن عبداهللا اخلضرى ٨٦٫٩٨٭ 
رغد أحمد نواصر ناصرى ٩٠٫٤١٭ 
رغد عبدالستار عناد مهنا ٨١٫٨٥٭ 
رغد محمود علي ٧٦٫٨٭ 
زهــراء حامــد عبداحلميد العوض ٭ 

٩٥٫٦١
ســارة عبداحملســن حمد الشيحة ٭ 

٩٢٫٧٩
شهد أحمد نواصر ناصرى ٩٤٫٦١٭ 
شوق معاذ جاسم يوسف ٨٨٫٧٭ 

صفيه عارف حسني القطان ٩٣٫٧٣٭ 
غزيــل منصــور صالح الشــمالن ٭ 

الدوسري ٩٢٫٨٣
فاطمة أحمد محمد القوبع ٩٤٫٤٥٭ 
فاطمة خالد إبراهيم احملمد ٨٥٫٧٭ 
فاطمة عبداهللا عيســى خورشــيد ٭ 

محمد عوض ٩٨٫٧٥
لطيفة حمد ناصر العربيد ٩٧٫٦٥٭ 
ليال أحمد عبدالكرمي البالم ٩٢٫٨٨٭ 
مارية ايوب يوسف بوعباس ٨٤٫٥٢٭ 

مرمي محمــد عبداهللا أحمد عبداهللا ٭ 
٩٥٫٣٣

منــة اهللا جمال كمــال عبدالوهاب ٭ 
٩٣٫٦٨

منيــرة عطوان عبــداهللا العطوان ٭ 
٧٩٫٧٢

نورة علي عبداهللا السعيد ٨٦٫١٭ 

سليمان ابو غوش الثانوية للبنني 

أحمد رفعت حامد النقيب ٨٨٫٤٦٭ 

أحمد مجبل محمد العنزي ٨٤٫٠١٭ 
بدر الفي غزاي رميح ٨٨٫٩٣٭ 
بدر محمد سليمان حسن ٩٢٫٠٥٭ 
بدر هالل عبداهللا العتيبي ٨١٫٦٢٭ 
حسن سعود شداد خلف ٩٠٫٥٨٭ 
حسني صالح أحمد كرمي ٩١٫٢٢٭ 
حمد مفرح حمد الرشيدي ٨٩٫٧٨٭ 
حمود بدر ناصر البراك ٩١٫٢٤٭ 
خالد رائد جاسم ناصر ٨٦٫٩٢٭ 
سالم فهد عبدالعزيز الغامن ٨٢٫٨٥٭ 

سعد مبرج محمد العازمي ٨٢٫٤٢٭ 
سعد محمد شاهر الهاجري ٨٤٫٢٭ 
سيف بندر صالح املطيري ٩٠٫٦٣٭ 
ضاري وليد علي احلمدان ٧٥٫٩٦٭ 
طارق سيف صالح اجلالوي ٨٦٫٤٢٭ 
عبدالرحمن عبداهللا الهاجري ٨٣٫٣٥٭ 
عبدالعزيز عطا اهللا نوران الرشيدي ٭ 

٨٩٫٧٧
عبداهللا محســن عبــداهللا العنزي ٭ 

٨٨٫٣٣

عبدالرحمن ســعود ماجد العتيبي ٭ 
٩٦٫٨٥

عبدالــرزاق عبــداهللا عبداللطيــف ٭ 
الفوزان النجاده ٩٦٫٨

عبدالعزيــز بدر ســلمان البندري ٭ 
٨٠٫٢٤

عبدالعزيز عباس اجلزاف ٧٤٫٩١٭ 
عبداهللا طالل أحمد اجلعفر ٨٧٫٧٣٭ 
عبداهللا يعقوب جواد اجلدي ٨٩٫٨٨٭ 
عبداحملســن جراح ســالم الصانع ٭ 

٨٣٫٠٣
عبدالهــادي محمد خليــف العنزي ٭ 

٩٥٫٣٦
عبدالوهاب عيســى ثاني التويتان ٭ 

٨٤٫٧٢
عبدالوهاب يوسف محمد اجلاسم ٭ 

٧٨٫٣٧
عثمان أحمد صادق العثمان ٨٩٫٩٢٭ 
علي ثامر حسن صالح ٩٩٫٠٤٭ 
علي جاسم محمد فيلكاوي ٩٣٫٤٤٭ 
علي صالح موسى محمد ٨٦٫٩١٭ 
علي مرضي راشد العنزي ٨٢٫٩٢٭ 
عمر جاسم محمد الكندري ٨٧٫١٥٭ 
فالح خالد فالح العازمي ٨٧٫٩١٭ 
فهد خالد جابر الفضلي ٩٧٫٦٨٭ 
فهد خميس إبراهيم الشطي ٨٢٫٩٣٭ 
فهد طالل سليم املطيري ٨٩٫٢٤٭ 
فهد عبدالرحمن كاظم االستاذ ٨٧٫٠٣٭ 
محمد طالل مداهللا الشريفي ٩٠٫٠٦٭ 
محمد علي محمد علي محمد ٧١٫٨٨٭ 
محمد مشعل رجعان العازمي ٩٤٫٦٥٭ 
مرزوق رجا حمد الرشيدي ٩٥٫٦٧٭ 
مساعد عبداهللا أحمد التويجري ٧٩٫٣٭ 
مشاري شداد حمود املطيري ٩٤٫٨٣٭ 
ناصر محمد متلع القحطاني ٧٨٫٥٦٭ 
نايف رشيد منور املطيري ٨٥٫٣٤٭ 
يوسف محمد جليل الديحاني ٨٧٫٩٤٭ 
يوسف مرزوق حمود العواد العازمي ٭ 

٨٣٫٨٧

سليمان العدساني الثانوية للبنني 

أحمد رائد خليل البناي ٩١٫٤٣٭ 
أحمد ناصر محمد الونده ٨٢٫١٨٭ 
إبراهيم عبداهللا علي أحمد ٧٩٫٣٥٭ 
بدر محمد أمني اخللف ٩١٫٧٦٭ 
تركي أحمد مبارك الهدب ٨٥٫٣٨٭ 
جاسم محمد حسن حسني ٩٦٫٥٥٭ 
جاسم محمد علي الصفار ٨٢٫٤٨٭ 
جراح عبدالناصر يوسف الكندري ٭ 

٩٣٫٤٤
حسن حسني علي العيد ٩١٫٢٦٭ 
حسن حسني فاضل الشمري ٨٥٫٢٨٭ 
حسن عادل صادق احلسن ٧٦٫٨٤٭ 
حسن يوسف علي مراد ٩١٫٧٥٭ 
حسني ماجد طاهر بوحمد ٩٤٫٠٤٭ 
حسني مكى عبداالمير التميمي ٩٥٫٥٢٭ 
حسني منير حسني احلداد ٨٥٫٣٢٭ 
حســني هشــام عبداحلميد بوحمد ٭ 

٨٥٫٩٩
حمد سالم حمد العجمي ٧٤٫٨٧٭ 
حمدى سامح حمدى علي ٩٦٫٨٥٭ 
خالد جاسم ناصر السعيد ٩٠٫٦١٭ 
خالد جفران راضي مجبل ٧٨٫٢٢٭ 
خالد علي حسني سعد الثويني ٩٢٫٧٢٭ 
راشد قنور عرمي العازمي ٧٧٫٤٦٭ 
زيد محمد زيد املنير ٩٠٫٨٧٭ 
سالم عبدالهادي سالم املري ٧٩٫٩٧٭ 
سالم فهد ثنيان البدي ٨١٫٧٦٭ 
سعود بسام عيد العبهول ٨٢٫٠٢٭ 
سعود صباح سعود العنزي ٧٧٫٦٩٭ 
سعود نواف الفي حجر ٧٨٫٣٦٭ 
سلمان مشعل سلمان العازمي ٨٣٫٤٭ 
ســليمان حامد إبراهيــم البحراني ٭ 

٨٧٫٥٦
سيد يعقوب سيد عبدالسالم سيد ٭ 

يعقوب الرفاعي ٨٠٫٨٦
سيف فالح سيف الهاجري ٨١٫٢٥٭ 
شاهني سعود محمد بوزبر ٨٥٫١٨٭ 
شبيب أحمد شبيب املطيري ٨٣٫٢٣٭ 
شالل فواز خالد بشير ٧٨٫٧٦٭ 
شهاب أحمد شهاب السلمان ٩٢٫٩٧٭ 
صالح جعمل صالح العجمي ٧٩٫٢٦٭ 
صالح فايز صالح العتيبي ٨٤٫٠٥٭ 
صالح فهد صالح اخلميس ٨٧٫٨٥٭ 
طالل محمــد عبدالهــادي العجمي ٭ 

٧٩٫٣٤
عبدالعزيز جامع موسى عيسى ٧٨٫١٣٭ 
عبدالعزيــز صالح خلــف العنزي ٭ 

٩٥٫٣٦

عبدالكــرمي عيد جاســم الرمضان ٭ 
الهاجري ٨٧٫٠٨

عبداهللا أحمد حسني دشتى ٩٥٫٩٣٭ 
عبداهللا جرمان محمد العجمي ٨٤٫٦٨٭ 
عبداهللا محمد وبران املعتقه ٩٠٫٥٣٭ 
عبدالرحمن خليف خلف الرشيدي ٭ 

٨٦٫٣٩
عبدالعزيز عادل علي القطان ٩٣٫٠٤٭ 
عبدالعزيز نبيل بدر احلالق ٨٣٫٩٥٭ 
عبــداهللا أحمد مرزوق الشــحومي ٭ 

٧٤٫٣٧
عبداهللا سالم مبارك احمليلبي ٨٩٫٢١٭ 
عبداهللا شداد بريك العازمي ٨٨٫١٨٭ 
عبداهللا طالل عباس علي ٧٤٫١٧٭ 
عبداهللا محمد سالم الدوسري ٩٣٫٩٣٭ 
عبــداهللا محمد عبداهللا الشــمري ٭ 

٨٩٫٨٤
عبداهللا ناصر معتوق يوسفي ٧٨٫٠٦٭ 
عبدالوهاب عزام سالمة سالمة ٩٩٫١١٭ 
عثمان محمد عبداهللا العازمي ٩٤٫٣٢٭ 
علي أمين علي املانع ٩٤٫٧٦٭ 
علي انور محمد املسعودى ٧٣٫٥٩٭ 
علي جابر علي أحمد ٨٩٫٧٦٭ 
علي حسني أحمد عبداهللا ٩٩٫٠٢٭ 
علي محمد صقر املطيري ٧٩٫٠٤٭ 
علي محمد علي الرمضان ٨٩٫١١٭ 
علي منصور راشد املبارك ٧٧٫١٭ 
علي ميثم عبدالنبي حسني ٨٥٫٧٦٭ 
فارس فيصل سفاح مانع ٩٢٫٢٦٭ 
فاروق خالد فاروق احلنيان ٨٣٫٥٢٭ 
فالح ناصر فالح العجمي ٩٣٫١٩٭ 
فيصل بدر كامل الرشيدي ٧٧٫٨٢٭ 
فيصل خليفة خلف علي ٧٧٫٧١٭ 
فيصل منيف فايد الرشيدي ٨٧٫٠٤٭ 
ماجد مناور عبداهللا العتيبي ٨٤٫٨٧٭ 
مبارك ناصر غنام العنزي ٩١٫١٦٭ 
محمد أحمد مضحى الزبن ٩٦٭ 
محمد أحمد عبداهللا احلوطى ٨٤٫٧٦٭ 
محمد باســم بشــير محمد حويت ٭ 

٩٩٫٨٩
محمد جاسم محمد املزيدي ٨٦٫٤٭ 
محمد حســن محمد غنيم العجمي ٭ 

٩٥٫٨٨
محمد خلف راشد العنزي ٩٤٫٠٦٭ 
محمد راشد نوار السبيعي ٨٢٫٦٥٭ 
محمد شافي خالد العجمي ٩٠٫٠٥٭ 
محمد عبداهللا هندى العجمي ٩٧٫٥٧٭ 
محمد عبداهللا ملعان العجمي ٧٩٫٩١٭ 
محمد علي خلف العنزي ٧٨٫٥٨٭ 
محمد فالح سعد العازمي ٩٦٫٨٢٭ 
محمد وليد محمد املانع ٧٩٫٦٥٭ 
مسفر مبارك مسفر الهاجري ٨٢٫١٧٭ 
مشاري متعب مطلق العتيبي ٨٣٫٣٤٭ 
معاذ وليــد عبدالعظيم عبداحلليم ٭ 

محمد ٩٩٫٩٢
معراج حسني يوسف املعراج ٨٧٫٩٦٭ 
مناحي ســليمان مناحي الدوسري ٭ 

٩٧٫٩٣
ناصر سعد ناصر الدوسري ٧٧٫٧٥٭ 
نواف مشعل يوسف نايف ٨٣٫٠٦٭ 
هاشم أحمد فاضل املشموم ٨٩٫٨٭ 
ياسر عبداهللا عبدالرحيم عبداهللا ٭ 

الكندري ٧٩٫٧١
ياسني صالح ياسني الوائل ٨٦٫٩٧٭ 
عبداللطيــف ٭  عبــداهللا  يعقــوب 

الصيرفي ٩٨٫٥٢
يوسف بدر محمد العبيدي ٨٧٫٠١٭ 
يوسف وليد أحمد بوقماز ٧١٫٧٤٭ 

شجاع بن األسلم الثانوية للبنني 

أحمد جابر علي الهولى ٩٩٫٣٧٭ 
أحمــد عبدالهادي هندى الشــمري ٭ 

٨٤٫٢٧
أحمد غزاي متعب املطيري ٨٠٫٥٢٭ 
أسامة رائد عبداللطيف إبراهيم علي ٭ 

غامن ٩٤٫٩٥
أسامة محمد عليثه العتيبي ٨٢٫٨٤٭ 
أيوب جاسم محمد االنصاري ٨٧٫٥٥٭ 
أحمد سعد علي املويزري ٩٨٫٤٨٭ 
أسامة مزعل فرحان الشمري ٩٧٫١٨٭ 
الوليد بندر غزاي العتيبي ٩٣٫٥٤٭ 
الوليــد عبداهللا علي جابر ســهيل ٭ 

املطيري ٩٢٫٩٩
بدر فهد عبدالرحمن أحمد عبداهللا ٭ 

الدويسان ٧٥٫٤٢
براك شبيب مبارك الرشيدي ٨١٫٥٭ 
بندر جزاء ظيف اهللا املطيري ٨٢٫٥٧٭ 
بندر محمد عبداهللا السبيعي ٧١٫٤٥٭ 
تركي ضيف اهللا غدير الشمري ٧٥٫٥٭ 
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جاسم محمد جاسم اللنقاوى ٩٣٫٥٦٭ 
حسن أحمد رضا عباس ٨٢٫٠٢٭ 
حسني جاسم طاهر القطان ٨١٫٧٩٭ 
حسني علي عبداهللا الشمري ٧٨٫٠٨٭ 
حسني علي مبرج العازمي ٩٠٫٣٣٭ 
حمد خالد الدوخي ٩٠٫٨١٭ 
حمد فالح سبيل املطيري ٧٣٫٦٭ 
حمد محمد شاهني الدشتي ٧٩٫٧٧٭ 
حمد مهند حمد املانع ٨٨٫٥٭ 
حمود طالل حمود العنزي ٩٧٫٨٨٭ 
حيدر إبراهيم عبدروضان ٧٩٭ 
حيدرالكرار محمود اكبر اشكناني ٧٧٫٨٧٭ 
خالد مجري مخلد املطيري ٨٦٫٦٢٭ 
خالد محمد عجيل العميري ٧٤٫٩٤٭ 
راشد عبداهللا راشد النعيمي ٩١٫١١٭ 
راشد محمد حمد الرشيدي ٨٧٫٤٣٭ 
ريكان مشاري عجاج الشمري ٨٧٫١٦٭ 
ساري طالل ساري املطيري ٩٣٫٦٦٭ 
سالم بكر معوض سالم ٨٧٫٩٦٭ 
سالم عبدالرحمن عليان عايض الرشيدي ٧٥٫٥٤٭ 
سالم عبداهللا سالم اخلشتي ٨٣٫٨١٭ 
شهاب أحمد يوسف عبداهللا ٧٦٫٧٩٭ 
صقر عيسى سعد العجمي ٩٠٫٠٢٭ 
ضاري إبراهيم محمد اخلميس ٨٤٫٦٤٭ 
طالل غامن الفي املطيري ٩٥٫٠٧٭ 
طالل ناصر علي اليوسف ٧٧٫٣٣٭ 
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن اسد ٩٤٫٠٣٭ 
عبدالرحمن عبداهللا شهاب اخلالدي ٨٦٭ 
عبدالرحمن مبارك عبدالرحمن الرشيدي ٨٨٫٩٥٭ 
عبدالرحمن محمد سالم القبندي ٩٧٫٥٨٭ 
عبداهللا عقاب غازي املطيري ٩١٫٩٨٭ 
عبداحملسن عباس عبدالرضا اسود ٨٤٫٥٣٭ 
عبدالوهاب عبدالكرمي هالل علي ٨٩٫٦٧٭ 
عبدالرحمن أحمد علي املطيري ٨٨٫٦٩٭ 
عبدالرحمن حمد دوخي املطيري ٩٠٫٢١٭ 
عبدالرحمن عبدالواحد عبدالرحمن محمد ٩٨٫٧٢٭ 
عبدالرحمن فؤاد يعقوب الغريب ٨٠٫٤٧٭ 
عبدالعزيز عيســى ياســني عبدالرزاق حنتوش ٭ 

الشمري ٨٩٫٥٨
عبدالعزيز فهد منير مبارك منير ٩١٫١٩٭ 
عبداهللا أحمد علي زمانان ٧٧٫٠٧٭ 
عبداهللا جاعد عبداهللا جاعد املطيري ٨٨٫٧٭ 
عبداهللا جبار مطر العنزي ٨٠٫٣٦٭ 
عبداهللا حمد محمد احلمد ٩٢٫٦٨٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا احلمر ٩٠٫٢٧٭ 
عبداهللا سعود عويض العازمي ٨٠٫٩٩٭ 
عبداهللا عبدالرحمن عبداحملسن الظاهر ٨٢٫٥٨٭ 
عبداهللا عبداللطيف اعجيمان العجيمان ٨٥٫٢٣٭ 
عبداهللا علي حسني حسن ٨٩٫٠٨٭ 
عبداهللا علي محمد عبدهللا الدوسري ٩٣٫١٥٭ 
عبداهللا مبارك عبداهللا العدواني ٧٨٫٠٦٭ 
عبداهللا محمد اسماعيل العنزي ٨٨٫١٨٭ 
عبداهللا محمد سعد املطيري ٨٧٫١٥٭ 
عبداهللا مناور سعد الهدبه ٩٢٫٦٩٭ 
عبدالوهاب مشاري راشد اللوغاني ٧٧٫٠٢٭ 
عثمان خالد عثمان الفريج ٩٠٫٥٤٭ 
علي أحمد خير اهللا الشريفي ٩٩٫٥٣٭ 
علي خليل إبراهيم عباس ٨٤٫٩٭ 
علي فهد علي احليانى ٨٨٫٨٤٭ 
عمر خالد يوسف العنزي ٩٢٫٣١٭ 
عمر محمد عبداهللا العتيبي ٨٢٫٨٢٭ 
عمر مسعود هنى الرشيدي ٨٢٫٥٣٭ 
عمر منصور بطاح الرشيدي ٧٩٫٩١٭ 
فهد جمال سعود بن عيد املطيري ٩١٫٢٧٭ 
فهد عباس ملفي املطيري ٧٦٫٦٣٭ 
فهد علي عبداهللا البحيري ٨٥٫٣٤٭ 
فهد مرزوق مطلق عبداهللا املطيري ٧٧٫٣٣٭ 
فهد ناصر عليثه العتيبي ٨٣٫٧٧٭ 
فواز فارس سعود الشمري ٨٧٫٩٦٭ 
فيصل عبداهللا فيصل العتيبي ٧٩٫٠٩٭ 
كامل راشد سليمان احلداد ٨٩٫٢٧٭ 
محمد بندر شجاع ابورميه ٩٤٫٨٭ 
محمد خالد فضي الرشيدي ٨١٫٦١٭ 
محمد سلطان محمد عبداهللا الدوسري ٨١٫٩٩٭ 
محمد صالح إبراهيم احلبيل ٩٢٫٥٣٭ 
محمد عدنان عبدالرضا الصفار ٧٦٫٤٧٭ 
محمد فهد حمود هاجد نهار املسيلم ٨٣٫٢٥٭ 
محمد مبارك سائر العنزي ٨١٫٤٣٭ 
مشاري حمد أحمد الغيث ٩٩٫٥٤٭ 
مشعل خير اهللا قنيطر اللحيدي سرور العنزي ٭ 

٨٦٫٧٣
مشعل راكان خلف هدالن ٧٧٫٠٩٭ 
معاذ بدر سعد الديحاني ٧٨٫٩٭ 
مهدي أحمد يوسف املطوع ٧٦٫٦٧٭ 
ناصر أحمد عبداهللا الروقي ٨٣٫٥٦٭ 
ناصر بدر عبيد الشمري ٩٠٫٣٣٭ 
ناصر منصور خلف املطيري ٩٠٫٧٧٭ 
ناصر منصور ماطر املطيري ٧٩٫١٢٭ 
منش محمد منش املطيري ٧٥٫٥١٭ 
نواف خليف نهير العنزي ٩٢٫٤٢٭ 
هاشم عقيل محمد سليمان ٨٤٫٠٥٭ 
وليد سعد نايف املطيري ٨٩٫١٤٭ 
يوسف حميدي مطارد عشيان ٧٩٫٨١٭ 
يوسف سامي محمد العربيد ٨٠٫٠٦٭ 
يوسف طارق يوسف بن شعبان ٩٧٫٤٤٭ 
يوسف عبداملجيد عبدالعزيز حسن ٨٤٫٠١٭ 
يوسف محمد حباب رشيد ٨٨٫٦٤٭ 
يوسف محيا عواض املطيري ٨١٫٦٢٭ 
يونس عبدالهادي محمد العجمي ٩٤٫٨٥٭ 

شريفة العوضي الثانوية للبنات 

اجلورى مشعل عبداهللا النجدى ٨١٫٣٭ 
الريان وليد عبداهللا الناصر ٩٧٫٦٭ 
الشيماء صالح يوسف التمار ٩٦٫٨٭ 
بشاير سالم عبداالمير النصار ٩٩٫٤٤٭ 
جمانة أحمد عيسى املوسوي ٩٦٫٦٥٭ 
جنات فاضل عباس حيدر الشطي ٩٤٫٥٢٭ 
جنى حمد بدر الغريب ٩٤٫١٦٭ 
حبيبه ياسني عبداهللا الياسني ٨١٫٣٭ 
حصة زيد خالد الشهاب ٨٣٫٣٭ 
حصة سعد عيد املطيري ٩١٫٢٣٭ 
حصة عادل محمد اخلرجي ٨٥٫٠٩٭ 
دانة عبداهللا عيسى الهدهود ٨٧٫١٥٭ 
دانة عبدالرحمن عبدالقادر السردي ٩٤٫٨٣٭ 
دالل جاسم مبارك الفهد ٨٧٫٢٨٭ 
دالل حمد فهد اخلميس ٨٦٫٩٭ 
دالل يوسف محمد الغنام ٩١٫٠٥٭ 
دميا أحمد عبداهللا الشطي ٩٧٫٣٤٭ 
دميا خالد أحمد العليان ٩٢٫٤٨٭ 

دميا خالد رشيد الرشدان ٩٤٫٧٤٭ 
دميا يوسف أحمد البدر ٨٦٫٢٭ 
دميه مساعد هذال الدباسي ٩٣٫١٣٭ 
رؤى أحمد خليل الناجم ٨٥٫٩٢٭ 
رابعة عبداهللا إبراهيم النصراهللا ٧٨٫٠٢٭ 
رتاج سلمان مبارك سعيد ٨٨٫٨٥٭ 
رغد سامي فرج العجيل ٩٩٫٧٩٭ 
رواء عبداللطيف خالد املعيبد ٨٣٫٧٭ 
روان عواد محمد املطيري ٨١٫٥٤٭ 
ريان صالح مطلق اخلتالن ٩٠٫٤٢٭ 
رمي إبراهيم علي الشطي ٩٦٫٧٨٭ 
رمي فوزي يوسف العبدالرزاق ٩٩٫٦٨٭ 
سارة أمين علي السالحي ٩٢٫٠٢٭ 
سارة خالد يوسف الكندري ٩٩٫٢٣٭ 
سبيكه عبداهللا عيد ثاني ٩٨٫٦٭ 
سدن عبدالرحمن حسن االستاذ ٨٩٫٤٨٭ 
شريفة زاهى يوسف احلداد ٨٤٫٦٧٭ 
شهد أمين محمد العسكري ٩١٫٣١٭ 
شهد عدنان جاسم اللوغاني ٩٠٫٩٥٭ 
شيخة أحمد عبداهللا الشطي ٩٦٫٩٧٭ 
شيماء عصام محمد الكندري ٩٨٫٤٤٭ 
ضحى عبداهللا إبراهيم عبداهللا اسماعيل ٩٩٫٣٣٭ 
ضياء أحمد مطلق احلربي ٩١٫٦٢٭ 
عائشة أحمد طعان حمود ٧٣٫٠٩٭ 
عائشة عبدالعزيز أحمد الراشد ٩٤٫٤٭ 
عائشة محمد عبداحلليم الراشد ٨١٫٩٩٭ 
غزل عبداهللا سليمان املولى ٩٤٫٤١٭ 
غزالن وليد عبداهللا املسعود ٨٦٫٦٨٭ 
غال صالح عيسى الناجم ٨٤٫٢٤٭ 
غال عمر خالد الرباح ٩١٫٥٧٭ 
فاطمة أحمد عبداهللا األحمد ٩٩٫٧١٭ 
فاطمة خالد علي القديري ٨٦٫١٢٭ 
فاطمة طارق ماجد بورسلى ٩٨٫٣٧٭ 
فاطمة عبدالرحمن خالد الطيب حسن ٩٣٫٨٦٭ 
فاطمة علي عبدالرضا عبداهللا ٨٦٫٣٭ 
فاطمة محمد ناجي عبداهللا ٩٨٫٥٤٭ 
فجر فهد ذياب الهزاني ٩٧٫٥٣٭ 
فجر محمد حمد الفارسي ٨٠٫٦٧٭ 
فرح رائد أحمد عبداهللا الهزاع ٩٦٫٤٤٭ 
فنر عبداهللا عبداحملسن السبيعي ٩٨٫٥٭ 
في خالد عبداهللا اخلميس ٨١٫٠١٭ 
في سعود راشد الرندي ٨٠٫٦٨٭ 
في يوسف عثمان االنصاري ٩٠٫٨٢٭ 
جلني عادل عبداهللا العروج ٩٤٫٠٧٭ 
لطيفة طالل عبداهللا احلمود املطلق ٩١٫٩٤٭ 
ملى محمد سليمان النغيمشي ٨٩٫٤٩٭ 
لوجني عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش ٩٤٫٧٣٭ 
ليال عبدالناصر سعود البالول ٩٣٫٦٭ 
ليلى مشعل يعقوب بورحمة ٧٨٫٢١٭ 
مراحب صالح جابر النعمة ٩٨٫٨٤٭ 
مرمي فاروق عبدالعزيز العسعوسي ٩٤٫٧٦٭ 
مرمي وليد حسن القصيبي ٧٦٫٦٢٭ 
منيرة عبداهللا علي البدر ٨٢٫٣٧٭ 
نورة وليد غامن الغامن ٨٧٫٢٭ 
هبة تيسير يونس احملجوب ٩٦٫٩٥٭ 
وضحة عبدالرحمن علي الزامل ٩١٫٨٢٭ 
يارا سعد خلف الشمري ٨٦٫٣٢٭ 
ياسمني فيصل أحمد الكندري ٩٦٫٧٭ 

صالح شهاب الثانوية للبنني 

أحمد باسل غامن املطر ٨٢٫٦٢٭ 
أحمد صالح رضا علي ٨١٫٤٨٭ 
أحمد عادل إبراهيم النجار ٨٥٫٩٢٭ 
أحمد عباس حبيب كمال ٨٩٫٥٨٭ 
أحمد عيسى أحمد حسن ٨٨٫٣٥٭ 
أحمد محمد أحمد القالف ٨٤٫٤٨٭ 
أحمد محمد أحمد سكني الكندري ٩٦٫٩٧٭ 
أحمد مساعد أحمد العازمي ٨٨٫٢١٭ 
أحمد هاني عبداحلميد القامس ٩٢٫٥٢٭ 
أحمد يوسف علي يوسف ٨٢٫٦١٭ 
أسامة نبيل صالح اجلبل ٨١٫٠٤٭ 
إبراهيم أسامة إبراهيم اخللفان ٧٦٫١١٭ 
إبراهيم محمد إبراهيم عبداهللا صالح ٨٥٫٢٧٭ 
بدر عدنان باقر السماك ٨٨٫٨٣٭ 
جابر محمد جابر اخلالدي ٩٢٫٩٦٭ 
جاسم محمد قمبر محمد كمال ٨٢٫٣٧٭ 
حسن علي حسن عبداهللا ٩٦٫٢٥٭ 
حسن علي فاضل قاسم ٩٣٫٢٢٭ 
حسن محمد عايد حمود ٩١٫٤٦٭ 
حسن هيثم عبداهللا عباس عبداهللا ٩٨٫٩٤٭ 
حسني أحمد عبداجلبار معرفي ٩٣٫٠٦٭ 
حسني جاسم محمد السلمان ٩١٫١٨٭ 
حسني عبداللطيف عبداهللا احلمد ٩٤٫١٥٭ 
حسني علي حسن اكبر ٨٩٫٩٨٭ 
حسني علي طالب علي خان حسني ٨٧٫٠١٭ 
حسني علي فاضل اسيرى ٧٢٫٠٥٭ 
حسني علي محمد أحمد املهنا ٧٨٫٨٦٭ 
حسني محمد حسن آل محمد علي الصايغ ٩٢٫٩٥٭ 
حمد باسم عوض بامفتاح ٩٠٫٧٥٭ 
حمود عبدالعزيز مصطفى عبداهللا ٨٣٫٨٧٭ 
حميد حسني حميد القالف ٩٤٫٥٣٭ 
حيدر قيس محمد اإلبراهيم ٩٢٫٨٥٭ 
خالد أنور عبداهللا إبراهيم ٨٠٫١٧٭ 
خالد ناصر عبدالعزيز العسعوسي ٩٦٫٧٧٭ 
خليفة أحمد خليفة اللوغاني ٩٤٫٧٨٭ 
راشد ثامر راشد الغوينم ٩٨٫٦٥٭ 
زياد رافت جادالكرمي محمد محمود ٩٧٫٦٩٭ 
سالم إبراهيم سالم الدويسان ٨١٫٢٨٭ 
سالم خالد محمد الكندري ٧٦٫٥١٭ 
سعد راشد جابر اجلروان ٨٧٫٤٨٭ 
سعود علي سعود العصفور ٨٩٫٨٦٭ 
سلطان محمد فالح املطيري ٨٣٫٣١٭ 
سلمان خالد عباس اخلياط ٨٩٫٢٤٭ 
سلمان عبداخلالق ياسني حيدر ٩٨٫٩٣٭ 
سيد يحيى سيد اسماعيل سيد علي سيد إبراهيم ٭ 

٩٠٫٨١
صالح عبدالوهاب أحمد القالف ٩٩٫٨٭ 
ضاري امين عبدالكرمي االنصاري ٩٢٫٥٣٭ 
ضاري فهد عبداهللا البناق ٨٤٫٨٨٭ 
ضاري جنم عبداهللا الفيلكاوي ٧٧٫٣١٭ 
ضرار بدر حجي العصفور ٧٣٫٨٩٭ 
طالل فيصل داود الوهيب ٩٦٫٣٨٭ 
عبدالرحمن عيسى عبداهللا النجدى ٧٩٫٩٢٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالهادي قريطم ٩٧٫٦١٭ 
عبدالعزيز راشد خميس اخلميس ٩٢٫١٣٭ 
عبدالعزيز عبدالرحمن عبداخلالق السيد يوسف ٭ 

٨٦٫٠٢
عبدالرحمن عواد فرحان العنزي ٧٨٫٢٣٭ 
عبدالرحمن فيصل محمد الطواري ٩٠٫١٦٭ 

عبدالرحمن محسن أحمد حسن أحمد ٩٥٫٥٭ 
عبدالرحمن مشعل عبدالكرمي العوضي ٨٠٫٠٦٭ 
عبدالرحمن وليد خالد النويف ٩٥٫٨٨٭ 
عبدالرزاق عمار يوسف أحمد ٩١٫٥٢٭ 
عبدالعزيز بدر عبدالعزيز النهام ٨٠٫٦٭ 
عبدالعزيز حزام مطلق العتيبي ٩٣٫٣٣٭ 
عبدالعزيز خالد عبداهللا العمر ٩٠٫١٥٭ 
عبدالعزيز عبدالرزاق إبراهيم سعد ٧٨٫٧٣٭ 
عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز املسفر ٩٨٫٧١٭ 
عبدالعزيز عقيل موسى احلرز ٩٤٫٣٣٭ 
عبدالعزيز محمد إبراهيم الصالح ٩٩٫١٨٭ 
عبداهللا أحمد صفر عباس ٨٠٫٤١٭ 
عبداهللا أحمد عبداللطيف بوشهري ٩٨٫٩٧٭ 
عبداهللا أسامة عبداهللا األنصاري ٨٣٫١٧٭ 
عبداهللا حسني اسماعيل علي ٩١٫٥٣٭ 
عبداهللا حيدر محمد السالم ٨٣٫٨٭ 
عبداهللا خالد جاسم حسني ٧٩٫١٨٭ 
عبداهللا خالد زايد بوعركي ٩٩٫٢٣٭ 
عبداهللا خالد علي اخلياط ٩٧٫٤٥٭ 
عبداهللا سعود عبداهللا الكندري ٨٦٫٦٢٭ 
عبداهللا سلطان سليمان املاجد ٧٦٫٩٦٭ 
عبداهللا صالح عبداهللا املنيس ٨٨٫٩٥٭ 
عبداهللا عباس عبدالرسول الصائغ ٩٧٫٦٩٭ 
عبداهللا عبداجلليل إبراهيم املطوع ٩٧٫٨٭ 
عبداهللا عدنان مصطفى العلي ٩٤٫٨٢٭ 
عبداهللا هشام يوسف العزران ٨٤٫٨٤٭ 
عبداهللا يوسف علي اشكنانى ٧٧٫٢٥٭ 
عبداحملسن أحمد عبداحملسن سمسم ٨٣٫٢١٭ 
عبدالوهاب يوسف عبدالقادر بن سيف ٩٧٫١٢٭ 
عذبي سويلم علي السويلم ٩١٫٥٧٭ 
علي بدر علي بدر ٧٨٫١١٭ 
علي حسن علي اجلعفر ٩٨٫٣٧٭ 
علي حسن مكي علي ٨٦٫٩٩٭ 
علي حسني عبدالكرمي الفيلي ٩٦٫٤٩٭ 
علي حسني علي العطية ٧٨٭ 
علي حميد محمد عبداهللا محمد ٨٨٫٩٣٭ 
علي مشعل علي اللهو ٩٥٫٢٩٭ 
علي وليد إبراهيم القالف ٩٤٫٩٭ 
عمر بشار محمد املسيليم ٩٨٫٢٨٭ 
عمر خالد زايد بوعركى ٩٤٫١٩٭ 
عمر شريف عبداهللا ابوبكر ٩٥٫٨٥٭ 
عمر عبدالعزيز يعقوب احلسن ٨٢٫٧٩٭ 
عمر فيصل محمد القبندي ٩٤٫١٨٭ 
عمر مهند عبداهللا الدويهيس ٨٩٫٨١٭ 
عمر ناصر محمد الراشد ٩٧٫١٨٭ 
عيسى ادريس عيسى املسلم ٨٣٫٣٧٭ 
عيسى طارق بدر عبدالسالم ٩٤٫٥٣٭ 
فارس عيسى محمود محمد ٨٣٫٦٨٭ 
فهد حمد أحمد األنصاري ٧٩٫٣٭ 
فهد عمر حسني بوعركى ٧٦٫٩٧٭ 
فهد محمد جاسم الكندري ٩٠٫٥٭ 
فواز فايز إبراهيم الكندري ٧٤٫١٨٭ 
فيصل بدر مالك املالك ٨١٫٤٣٭ 
فيصل طالل عباس القطان ٩٣٫٩٤٭ 
قيس خالد عبداللطيف حيات ٩١٫٢٤٭ 
مبارك حمد مبارك املناعي ٩٣٫٢٥٭ 
محمد بديع عبدالرزاق الرقم ٨٣٫٩٧٭ 
محمد جاسم فهد الدريع ٩٥٫٣٣٭ 
محمد حسني محمد أشكناني ٩٣٫٢٨٭ 
محمد سعد محمد حبش ٨٦٫٧٨٭ 
محمد عادل علي اسماعيل ٩٦٫٨٢٭ 
محمد عبداالمير طالب احلسيني ٨٩٫٩٥٭ 
محمد عبداهللا سعدون الصيرفي ٩٨٫٧٥٭ 
محمد علي حبيب اسيري ٩١٫٣٤٭ 
محمد علي حسني الرديني ٩١٫٣٭ 
محمد علي محمد املعراج ٨٨٫١٣٭ 
محمد عماد حسني مال اهللا ٨٣٫٢١٭ 
محمد عيسى عبداهللا النجدى ٧٣٫٣٤٭ 
محمد مبارك محمد البادي ٨٥٫٣٧٭ 
محمد محمود راشد القالف ٨٢٫٢٭ 
محمد يحيى سالم احلريص ٧٩٫٣٣٭ 
محمد يحيى هاشم املوسوي ٩٠٫٠٢٭ 
محمد يعقوب صادق معرفي ٩٣٫٦٩٭ 
محمد يوسف ثويني محمد ثويني ٩٤٫٨٧٭ 
محمد يوسف محمد الغضبان ٩٧٫٤٣٭ 
مساعد صالح مساعد الضامر ٨٦٫٠٤٭ 
مشاري شمس الدين محمد شمس الدين الكندري ٭ 

٨٢٫٩٢
مشاري هيثم مشاري العمر ٨٥٫٧٣٭ 
مشعل أحمد خالد املكيمى ٧٥٫٨٦٭ 
مصطفى هاشم مصطفى الوزان ٧٦٫٩٣٭ 
مهدي محمد يوسف باقر ٨١٫٥٩٭ 
مهدي منذر محمد صادق ال الرشيد ٧٤٫١٧٭ 
ناصر راشد ناصر اجلالهمة ٨٧٫٤٤٭ 
ناصر عبدالرحمن محمد اجلميل ٨٠٫٦٢٭ 
ناصر محمد عبداحلميد احلميد ٨٤٫٨١٭ 
ناصر هشام ناصر اخلشتي ٩١٫١٧٭ 
نصار محمد عبداحملسن النصار ٩٥٫٥٨٭ 
هاشم عبدالعزيز حسن املوسوي ٧٩٫٢٤٭ 
هاشم محمد عبدالرضا سفر ٨٨٫٥١٭ 
يوسف أحمد إبراهيم رمضان ٨٩٭ 
يوسف أحمد محارب القحطاني ٨٦٫٧٥٭ 
يوسف بدر ناصر حسن ٩٢٫٧٢٭ 
يوسف حسني علي حياتي ٩٣٫٨١٭ 
يوسف سامح فاروق مصطفى سعودى ٩٨٫٨٢٭ 
يوسف قتيبة عبداهللا العمر ٩٤٫٨٦٭ 
يوسف يعقوب صادق معرفي ٩١٫٨٦٭ 
يونس جاسم محمد الفيلكاوي ٧٢٫٨٩٭ 

صباح السالم الثانوية للبنات 

أسماء أحمد املاللى ٧٦٫٨٥٭ 
آالء سعود مروي الشمري ٨٣٫٣٣٭ 
أملاس فهد محمد العجمي ٩٢٫٦٧٭ 
استبرق مشاري جاسم بن حجي ٩٢٫١٣٭ 
أسماء مخلد الفي املطيري ٨٣٫٤٩٭ 
اسيل سطام ضيف اهللا العتيبي ٩٤٫٣٣٭ 
البتول عادل عاشور محمد ٧٤٫١٥٭ 
البندري أحمد حميدي العازمي ٩٦٫١٧٭ 
اجلازي جبر فهد اجلفني ٩٠٫١٤٭ 
الدانة فيصل فرحان الهاجري ٩١٫٨٤٭ 
الهنوف حمد عالي املري ٩٥٫٠٩٭ 
الهنوف مشعل حمود العازمي ٨٩٫١٦٭ 
بتول محمود يوسف عبداهللا ٩٥٫٩٣٭ 
بتول ناصر عبداهللا عساكره ٧٧٫٤٣٭ 
بدرية علي بدر الزعبي ٩٧٫٦١٭ 
دانة عبداهللا محمد العتيبي ٨٦٫٧١٭ 
دانة محسن راشد العازمي ٨٦٫٩١٭ 
دميه خلف فرج الشمري ٩٢٫٩٭ 
دميه محمد محسن العتيبي ٧٩٫٣٢٭ 

رتاج شعف عبداهللا العازمي ٩٦٫٢٥٭ 
رتاج عادل مسلم الدماك ٨٧٫٣٭ 
رغد خالد عواد العازمي ٨٩٫١٭ 
رفعة بخيت محسن العجمي ٨٩٫٦٥٭ 
رهف حمد محمد الدليم ٨٨٫٠٦٭ 
رهف محمد ناصر املري ٨٨٫٧٧٭ 
رهف مفلح محمد العازمي ٩٤٫١٩٭ 
رواء ناصر مبارك السهلي ٩١٫٥٦٭ 
روان فهد ماجد العتيبي ٧٧٫٥٢٭ 
روز محمد معيكل العجمي ٨٠٫٩٣٭ 
رمي سلطان غازي املطيري ٨٧٫٤٣٭ 
رمياس نايف عبيد مصلح ٩٣٫٣٧٭ 
زينب سعود دهداب روضان ٨٧٫٣١٭ 
زينب فاضل علي االشوك ٨٩٫٧٦٭ 
سارة أحمد محمد حافظ ٩٩٫٤٤٭ 
سارة سعد محمد العازمي ٨٩٫٥١٭ 
سارة علوش سلطان العتيبي ٨٧٫٥٩٭ 
سارة فيصل عبداهللا الدوسري ٨٨٫٤٢٭ 
سارة محمد عبدالرزاق مال علي ٨٤٫٨٧٭ 
سارة محيل تركي العتيبي ٩٤٫٣٦٭ 
شروق أحمد مرزوق العازمي ٨٣٫٨٨٭ 
شهد حامد خليل الشمري ٩٠٫٨٩٭ 
شهد حمد حسني املري ٨٣٫٠٤٭ 
شهد خالد سالم العازمي ٩٦٫١٢٭ 
صيتة خالد فهيد العجمي ٧٦٫١٣٭ 
عائشة أحمد علي الكندري ٨٥٫٣٩٭ 
عائشة بدر صباح العازمي ٧٨٫٠٧٭ 
عائشة عبداللطيف بندر فالح عبداهللا ٩٥٫٢٨٭ 
عائشة عبداهللا معال العتيبي ٨٧٫٧٢٭ 
عبير سالم متعب الهبله ٩٦٫٢١٭ 
عهد محسن محمد العازمي ٨٥٭ 
غالية علي عبدالعالي الرشيدي ٩٣٫٤٢٭ 
غالية مشعل فالح املطيري ٩٨٫٣٢٭ 
فاطمة مروان عبدالرحمن ابوطالب ٨٨٫٥٦٭ 
فجر صقر محمد العتيبي ٨٤٫٠٣٭ 
فجر طالل حسن العتيبي ٩٨٫٣٭ 
فهيمه مهدي عبداهللا العجمي ٧٩٫٥٦٭ 
فوز عبداهللا شجاع العتيبي ٩٤٫٤٢٭ 
فوز نهار زيد املطيري ٨٩٫٩٣٭ 
لولوة أحمد حمود الفنينى ٩٧٫١١٭ 
لولوة حمود ماطر العتيبي ٩٢٫٦٤٭ 
ليان خالد جويزى العتيبي ٧٣٫٢٭ 
ماجدة ماجد طراد العتيبي ٧٦٫٤٦٭ 
مرمي حمود سعد العازمي ٩٥٫٦٢٭ 
مرمي محمد سعود العازمي ٧٩٫٣٭ 
مسك عبدالرحمن شجاع العتيبي ٩٦٫٣٦٭ 
منار طالل فراج السبيعي ٨٣٫٦٩٭ 
مناير بدر نبهان السبيت العازمي ٩٤٫٣٤٭ 
منيرة راشد سعد العتيبي ٨٧٫٧٦٭ 
منيه انشير فالح الدوسري ٨٩٫٢٧٭ 
مها جابر عبدالهادي املري ٩٤٫٣٧٭ 
مها مطلق طلق العازمي ٨٢٫٢٣٭ 
موضي حسني راشد املطيري ٨٩٫٣٭ 
موضي محمد أحمد زبيران ٩٥٫١٭ 
نوال سعد مقذل زيد ٧٨٫٦٭ 
نور مهدي حسني السالم ٨٠٫٧٭ 
نورة بدر ناصر العتيبي ٩١٫٨٥٭ 
نورة براك مشاري الهاجري ٨٦٫١٩٭ 
نورة حسن علي حرب ٨٥٫٦١٭ 
نورة مدعث محمد العجمي ٩٣٫٧٤٭ 
نوف محمد سالم الهاجري ٨٥٫٦٥٭ 
نوير نايف عيد العازمي ٩٢٫٠٧٭ 
هاجر بدر غازي املطيري ٩٦٫١٧٭ 
هاجر عبدالعزيز فالح حجيالن العازمي ٩٥٫٨٥٭ 
هاجر موسى راشد العازمي ٨٥٫٧٦٭ 
هديل مجبل سعد الشتلي العازمي ٨٢٫٦٧٭ 
هيا حسن سعود العجمي ٨٣٫٤٧٭ 
هيا علوان محمد العجمي ٩٨٫٨٢٭ 
وجدان حمد سالم الهدفه املري ٨١٫٨٩٭ 
ود عبداهللا سعد العازمي ٩٢٫٨١٭ 
وضحة مفرج راجح العبداهللا ٨٤٫٠٩٭ 
وهج منصور نافع املطيري ٩٠٫٩٣٭ 

صباح السالم الثانوية للبنني 

أسامة جاسم علي الكندري ٧٤٫٩١٭ 
إبراهيم سامي حسن العوض ٨٧٫٥٥٭ 
بندر نادر مرزوق العتيبي ٨٧٫٢٩٭ 
ثامر ظافر ثامر الدوسري ٧٧٫٢٢٭ 
جاسم حامد جاسم الدريع ٧٨٫٦١٭ 
جاسم محمد إبراهيم العلي ٧٧٫٢١٭ 
حسني أحمد مهدي القطان ٩٥٫١٧٭ 
حسني باسم يوسف الشوارب ٨٥٫٧٤٭ 
حسني علي جاسم عاشور ٨٤٫٧٩٭ 
حسني علي عبدالكرمي دابي ٨٢٫٢٨٭ 
حسني علي عبداهللا صفر ٩١٫٨٨٭ 
حمد أحمد محمد ابودكر ٨٨٫٣١٭ 
حمد حامد أحمد البالول ٨٩٫٣٨٭ 
خالد بدر فالح الشمالي العازمي ٧١٫٨٤٭ 
خالد حمد عبداملجيد العلي ٧٦٫٥٭ 
زيد الهاب زيد املطيري ٩٨٫٦٭ 
سامي سالم عبداهللا الرشيدي ٩٠٫١١٭ 
سلطان فايز معدي العتيبي ٨٦٫١٢٭ 
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن املنير ٩٣٫٠١٭ 
عبداهللا سعد علي الشيخ ٨٥٫٤٦٭ 
عبداهللا عدنان عبداهللا الكندري ٨١٫٩١٭ 
عبداهللا محمد مطلق الطواري العازمي ٨٩٫٦١٭ 
عبداحملسن محمد عبداهللا السبيعي ٨٥٫٥٨٭ 
عبدالرحمن عبداهللا مبارك احلجيالن العازمي ٨٨٫٤٨٭ 
عبدالرحمن فالح فهد العتيبي ٧٥٫٧٢٭ 
عبدالرحمن هادي سعد الهاجري ٩٤٫٣٩٭ 
عبدالرحمن وليد فاضل العلي ٨٦٫٧٥٭ 
عبدالصمد عبدالكرمي عبدالصمد جراغ ٨٥٫٤٭ 
عبدالعزيز جاسم محمد العواد ٨٩٫٤٩٭ 
عبداهللا حسني عايش الشمالى ٩٨٫٣٤٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا القتناب ٨٠٫٣٧٭ 
عبداهللا ربيح حسني الوطيب ٩٩٫٢٢٭ 
عبداهللا سعيد عبداهللا الدوسري ٧٨٫٥٩٭ 
عبداهللا عبداخلالق عباس االستاذ ٨٩٫٦٩٭ 
عبداهللا علي أحمد الطاهري ٩٨٫٣٨٭ 
عبداهللا محسن عبداهللا العازمي ٧٨٫٤٤٭ 
عبداحملسن حمود علي السويلم ٨٤٫٥٨٭ 
عبدالهادي طالل راشد الشمري ٧٩٫٢٦٭ 
عبدالهادي مسفر علي العجمي ٩٢٫٤٭ 
عبدالوهاب مبارك عايد العازمي ٨٤٫١٢٭ 
علي حسن خليل بارون ٨٨٫٧٭ 
علي حسن محمد دشتي ٧٢٫٢١٭ 
عمار حبيب عبداهللا صفر ٩٧٫٥٧٭ 
عمر جمال خالد الدندن ٨٦٫١٭ 
عمر حسني محمد الشمري ٨٧٫٤٩٭ 

عمر خالد اسماعيل العباسى ٨٣٫٩٨٭ 
فواز بدر فهاد العدواني ٧٨٫٦٣٭ 
فيصل متيم عبدالهادي الدوسري ٨٤٫٣٢٭ 
فيصل سعد سعد العجمي ٨٣٫١٭ 
فيصل غازي قائل العتيبي ٨٥٫٠٩٭ 
مبارك فالح ناصر العجمي ٩٠٫٨٦٭ 
مبارك فهد مبارك العجمي ٨٧٫٩٩٭ 
محمد اسماعيل محمد صالح الفقيه ٩٤٫٠٣٭ 
محمد جاسم محمد العلي ٨٨٫٤٨٭ 
محمد سلطان ساري العجمي ٨٥٫١٤٭ 
محمد عبداهللا محمد الفزاري ٨٣٫٦٥٭ 
محمد عواض مخلد العتيبي ٧٨٫٦١٭ 
محمد عوض علي أحمد اسماعيل ٩٩٫٧٩٭ 
محمد فارس طراد العتيبي ٨٤٫٩١٭ 
محمد فاضل عبداهللا العطار ٨٠٫١١٭ 
محمد فالح مبارك العازمي ٩١٫٣٥٭ 
محمد فهد عبدالعالي الرشيدي ٩٠٫٨٣٭ 
محمد فهد علي العجمي ٨٧٭ 
محمد مبارك عازب العجمي ٧٢٫٢٧٭ 
محمد مساعد محمد العازمي ٨٠٫٧٭ 
مشاري عبدالرحمن إبراهيم الشمري ٩١٫٢٩٭ 
معاذ عادل عبداهللا الشراح ٧٥٫٨٣٭ 
منصور خالد منصور العجمي ٨٧٫٦١٭ 
مهدي عسكر مهدي العجمي ٧٥٫٢٧٭ 
مهدي محمد كاظم جمعة ٨٨٫٨١٭ 
ناصر غامن شجاع العتيبي ٧٣٫٤٥٭ 
ناصر فهد محمد العتيبي ٨٩٫٧٩٭ 
يوسف علي حمود قصار ٨٤٫٧٤٭ 
يوسف نايف أحمد املرهون ٩٣٫٥٣٭ 
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أحمد خالد حجي العنزي ٨٧٫٣٤٭ 
أحمد فرحان زبن الشمري ٨٧٫٢٭ 
أحمد فضيل مطر الشمري ٧٨٫١٤٭ 
أحمد فهد مجالد الضفيري ٨٦٫٢٨٭ 
أحمد محمد أحمد العنزي ٩١٫٤٧٭ 
أسامة محمد عطااهللا سلمان ٨٨٫٣٩٭ 
إبراهيم راكان سالم العالطي ٨٤٫٣١٭ 
إبراهيم عبداهللا عطية الشمري ٩٦٫٣٦٭ 
أحمد بدر أحمد العالطي ٧٩٫١٧٭ 
أحمد بدر عوض احلربي ٨٥٭ 
أحمد عماد أحمد البيايضه ٩٥٫٧٤٭ 
بدر حمد أحمد اخللف ٨٦٫٢٤٭ 
بدر ناصر صبار العنزي ٨٧٫٩٧٭ 
بشيت عادل بشيت اجلميلي ٨٠٫٧٢٭ 
بكر محمد عبيد الشمري ٨٩٫٥٥٭ 
بندر طالل صويان الظفيري ٩١٫٤٦٭ 
بندر مهنا عبداهللا احلربي ٩٣٫١٢٭ 
تركي فهد محمد الشمري ٨٧٫٣٣٭ 
تركي معيض صغير العنزي ٩٢٫٣٭ 
تركي مهدي ثنيان السليماني ٨٧٫٤١٭ 
ثامر الهيلم مطيران الشمري ٨٣٫٤٣٭ 
جاسر عدنان جاسر السعيدي ٩٣٫٥٭ 
جراح سعد سالم الشمري ٧٧٫٦٩٭ 
جراح محمد حبيب الشمري ٨٨٫٦٥٭ 
جراح ناصر سليمان الشمري ٩٠٫٣٭ 
حسن سهل فهد العجمي ٨٠٫٨٢٭ 
حماد بخيت سلطان مناحي ٨٧٫٥٩٭ 
حمد حمود حمد الفضلي ٨٥٫٦٢٭ 
حمد سعدكرامه سعد اجلرارى ٩٠٫٩٥٭ 
حمد مسير مساعد البناقى ٨٥٫٦٦٭ 
حمود فضل عطشان البطاح ٧٠٫٨٦٭ 
حمود فهد فيحان العتيبي ٨٢٫٢٭ 
خالد سليمان مرشد مرشود ٩٠٫٦١٭ 
خالد نايف صنيتان الشمري ٩١٫٦١٭ 
خلف مساعد خلف الشمري ٨١٫٢٨٭ 
زامل الفي عيد الشمري ٧٩٫٨٥٭ 
زيد محمد عطااهللا شحاذه سلمان ٩٠٫٥٣٭ 
زيدان أحمد هليل الظفيري ٨٤٫٣٭ 
سالم سلطان سالم العجمي ٨٠٫٨٤٭ 
سامي سلمان مطلق املطيري ٨٣٫٢٩٭ 
سباح الهاب سباح املطيري ٨٤٫٥٣٭ 
سعود خالد عبداهللا احلربي ٩٣٫٠٤٭ 
سعود راكان دغش العجمي ٨٠٫٧٩٭ 
سعود عبداهللا مرشد العنزي ٩١٫٣٣٭ 
سعود ماجد سعود املطيري ٨٨٫٤٣٭ 
سلطان بدر محمد الشمري ٩٣٫٦٤٭ 
سلطان خالد محمد املطيري ٨١٫٨٣٭ 
سلطان عذاب حسني اخلالدي ٨٣٫٢٦٭ 
سلطان فاضل سعيد العنزي ٨٥٫٤٩٭ 
سلطان ناصر محمد العصلب الظفيري ٨٦٫٥٭ 
سليمان أحمد مقيطف الضفيري ٨٩٫٥١٭ 
سليمان إبراهيم سعود العنزي ٩٢٫٩٩٭ 
ضاري محمد دخيل اخلزام ٩٠٫٩٤٭ 
طامي سالم راجح املطيري ٨٧٫٦٢٭ 
عايد سالمة عايد الرشيدي ٨٦٫٩٢٭ 
عبدالعزيز عايد سلمان الظفيري ٨٣٫٥٩٭ 
عبدالعزيز فواز محمد الظفيري ٩٣٫٥٦٭ 
عبدالرحمن خلف شفاقة الظفيري ٨٨٫٥٦٭ 
عبدالرحمن عبداهللا زيد املطيري ٧٨٫٤٭ 
عبدالرحمن محمد عوض العجمي ٨٦٫٤٤٭ 
عبدالرزاق محمد مطر البذالي ٧٤٫٦٢٭ 
عبدالعزيز خالد مبارك حمود العنزي ٧٩٫٦٭ 
عبدالعزيز سعود صفاك العنزي ٨٨٫٢٣٭ 
عبدالعزيز شافي احلميدي الفهد ٩٠٫٣٤٭ 
عبدالعزيز عبدالرحمن فيحان سالم الهاجري ٩٢٫٧٣٭ 
عبدالعزيز فراج محمد الظفيري ٨٧٫٢٭ 
عبدالعزيز ناصي مطير احلريجي ٨٤٫٧٨٭ 
عبدالعزيز نافل نزال احلربي ٨٦٫٦١٭ 
عبداهللا حمدان زايد احلربي ٩٤٫١٭ 
عبداهللا خالد مطلق العنزي ٨١٫٥٥٭ 
عبداهللا زبن خالد العنزي ٩٠٫١٣٭ 
عبداهللا عيد عودة محمد ٩٠٫١٩٭ 
عبداهللا فواز خلف العنزي ٨٩٫٦٭ 
عبداهللا محمد مرزوق املطيري ٧٧٫٦٭ 
عبداهللا مهرب رشيد العنزي ٧٩٫٠٥٭ 
عبدالهادي محمد عبيد الهاجري ٨٥٫٢٥٭ 
عثمان وشام صبار العنزي ٩٣٫٢٭ 
علي خالد عبيد العنزي ٩٠٫٧٦٭ 
علي غازي جابر الشمري ٨٨٫٤٢٭ 
علي مبارك علي احلربي ٨٧٫٩٩٭ 
عمر مساعد شنيف لفتة ٨٠٫٦٨٭ 
عيسي رضي دلي العنزي ٨١٫١٣٭ 
عيسى يوسف مرزوق الظفيري ٨٦٫٠٩٭ 
غنيم فهد عطية العنزي ٨٥٫٢٥٭ 
فالح طوارى محمد احلسيني ٩٢٫٥٦٭ 
فهد محمد إبراهيم مانع الظفيري ٩٠٫١١٭ 
فهد معجب فهد العجمي ٨٨٫٥٥٭ 
فيصل عامر مناع الظفيري ٨٢٫٩٩٭ 

فيصل منصور مطلق املطيري ٨٤٫٤٭ 
مبارك سالم دخيل اهللا الهاجري ٩٢٫٣٣٭ 
مبارك عايض نادر العجمي ٩٨٫٠٧٭ 
مبارك مشاري مبارك العنزي ٨٧٫٠٦٭ 
متعب عائش عبداهللا الرشيدي ٨١٫٧٩٭ 
محمد حمود عيد العنزي ٨٧٫٥٭ 
محمد رسام محمد احلربي ٨٩٫٤٩٭ 
محمد طالل محمد البذالي ٩٥٫٦٢٭ 
محمد عارف محمد اجلنفاوي ٨٥٫٦٧٭ 
محمد عبداهللا معتق العنتري ٨٣٫٣٢٭ 
محمد عبداهللا وحيد العنزي ٨٢٫٦٤٭ 
محمد عبيد سليمان املطيري ٩٦٫٩٤٭ 
محمد عجيل مجالد الضفيري ٩١٫٧٭ 
محمد عيد عواض شعيب العنزي ٨٢٫٠٩٭ 
محمد مساعد عيد الذايدى ٨٥٫٩٥٭ 
محمد منيف حسن اجلميلي ٧٣٫٤٩٭ 
محمد نور الدين عزالدين محمد أحمد ٩٧٫٢٩٭ 
مداهللا ضيف اهللا ضيف اهللا الشراري ٧٨٫٩٣٭ 
مساعد مزيد حمد الرشيدي ٨٠٫١٤٭ 
مشاري سعود عبداهللا املطيري ٨٢٫٤٢٭ 
مشاري مفرح فرحان الرشيدي ٧٥٫٢٤٭ 
مشعل حبيب جمعة عنبر ٨٥٫٩٥٭ 
مشعل سعد جزال الشمري ٩٠٫١٢٭ 
مشعل فايز حواس العنزي ٨٣٫٧٧٭ 
مطلق فيصل مزيد املسعود ٨٠٫٥٣٭ 
مهند سلمان عبداهللا صالح ٨٠٫١٩٭ 
نادر محمد نادر العجمي ٩٧٫٥٧٭ 
ناصر بدر حسني العنزي ٩٩٫٦٩٭ 
ناصر بندر ردام العالطي ٨٢٫٢٢٭ 
ناصر حمد رجا الرويعى ٩١٫٧٧٭ 
ناصر حمود عبداهللا الشمري ٨٢٫٦٢٭ 
ناصر عبداهللا خالد العجمي ٩٤٫٧٥٭ 
ناصر فالح شنيف املطيري ٨٥٫٤٥٭ 
ناصر فهد غربى السعيدي ٨٦٫٨٣٭ 
ناصر فهد مبارك املطيري ٨٨٫٥٢٭ 
ناصر مانع فهد العجمي ٨٩٫٢٨٭ 
نايف أحمد نايف الشمري ٩٤٫٧١٭ 
نايف سلطان زبيل الشمري ٩٠٫٠٤٭ 
نايف فهد راشد الظفيري ٩٢٫٠٢٭ 
ندى سالمة سالم الشمري ٨٥٫٩٢٭ 
نواف خالد مرضى العنزي ٨٩٫٨٭ 
نواف عبدالعزيز فيحان الهاجري ٩٢٫٠٩٭ 
نواف فرحان عيادة العنزي ٨٩٭ 
يوسف مبارك جمعة عنبر ٨٠٫١٢٭ 
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أروى سالم جابر غامن ٩٤٫٦٭ 
أسماء جاسم محمد العوضي ٩٨٫٧٢٭ 
أسماء طارق عبداهللا الضاحي ٩٧٫٥٤٭ 
أسيل سالم عبدالغفور محمد ٩٥٫٢٩٭ 
أسيل سعد قبالن العازمي ٧٥٫٧٭ 
أفراح مقامس يوسف الشمري ٨٩٫٨٥٭ 
آالء سعد مشاى الشمري ٨٧٫٢١٭ 
آمنة غامن عيسى بورسلى ٩٤٫٥٦٭ 
أنفال أحمد محمد عايض ٨٧٫٦٣٭ 
أنفال علي رضا عبداهللا ٩٥٫٢٧٭ 
أنوار مشعل شريدة اشحيتاوي ٩٣٫٨٣٭ 
أوراد سعيد سالم مبارك ٩٩٫١٩٭ 
أوراد نايف سلطان العتيبي ٩٣٭ 
إسراء وليد محمد متام ٩٤٫٦٨٭ 
البندري مبارك حمد الشمري ٩٨٫٩٥٭ 
الزين منصور محمد إبراهيم محمد الهاشمي ٩٣٫٠٩٭ 
اماني أحمد رفاعي السيد كياد ٩٨٫٤١٭ 
اوراد نايف فيصل الشيحة ٩٣٫٩٤٭ 
ايالف عبدالواحد عبداهللا درويش ناصر ٨١٫٩٧٭ 
بثينه حسام الدين محمد صالح الدين ٩٩٫٥٩٭ 
بشاير عبداهللا عيسى جوهر ٨٨٫٥٢٭ 
بشرى وهيب عبدالرحمن خوج ٩١٫٠٦٭ 
خديجة علي محمد فيروز ٩٨٫١٨٭ 
دارين نواف راشد الثويني ٨٤٫٠١٭ 
دانة محمد عبداهللا العتيبي ٩٨٫٠٤٭ 
دانة ناصر عامر خير اهللا ٩٢٫٠٨٭ 
دانة ناصر علي العتيبي ٩٦٫٥٤٭ 
دالل خالد مريزيق الرشيدي ٧٩٫٦٢٭ 
دالل فيصل شايع املاجد ٩٣٫٦٨٭ 
رغد حسن رزق الشعار ٩٧٫٢٭ 
رغد حمدان حيالن احلربي ٩٥٫٧٦٭ 
رغد خالد انس محمد ٩٠٫٦٣٭ 
رقية بدر دعيج الفهد ٨٦٫٦٩٭ 
رنا هشام منسي عبدالفتاح ٩٩٫٤٢٭ 
رناد نايف الفي املطيري ٩٢٫٤٤٭ 
رمي رباح حمد العنزي ٩٠٫٧٨٭ 
رمي طارق محمد الشمري ٩٠٫٧٣٭ 
رميا عمير فالح العجمي ٩٠٫٠٦٭ 
رمياس سعد جبار العنزي ٨٧٫٣٢٭ 
زينب محمد جعفر الكصيمى ٩٠٫٤٥٭ 
سارة خالد مرزوق بوخرمه ٩٤٫٢٭ 
سارة سعد مفلح العازمي ٩٥٫٩٢٭ 
سارة سعود إبراهيم العتيبي ٩٦٫٠٩٭ 
سارة مشعل سالم اجلميعة ٨٩٫٥٤٭ 
سارة مناحي سعيد العنزي ٨٨٫٥٦٭ 
سدن خالد عبدالصمد عبادي ٩٧٫٦٭ 
سلمى اسامة عطية السيدعبدالعال ٩٩٫٧٦٭ 
سلمى طارق محمد السيدعلي عبدالرحمن ٩٨٫٧٥٭ 
سميه أحمد كامل أحمد ٩٩٫٢٨٭ 
شروق سامي عبداللطيف مجاهد ٩٦٫٣٢٭ 
شهد خالد سيد محمود ٩٩٫٧٣٭ 
شهد سامي عبداللطيف مجاهد ٩٧٫٥٧٭ 
شهد محمد أحمد امليرزا ٩٩٫٢٭ 
شهد محمد سعود العجمي ٨٩٫٥٦٭ 
ضحى محمد مطلق املطيري ٨١٫٠٢٭ 
عائشة ثقل محمد العجمي ٩٧٫٢٨٭ 
عائشة غامن عيسى بورسلى ٩٨٫١٤٭ 
عال خلف جوده الفضلي ٩٨٫١٧٭ 
غزل محمد نايف العتيبي ٩٢٫٠٦٭ 
غزالن مبارك الفي الشحومي ٨٨٫١٩٭ 
غزالن مرزوق عبداهللا اليوحة ٨٢٫٦٤٭ 
غال سعود ناصر ناصر ٨٨٫٣٧٭ 
فاطمة اسماعيل عبدى فارح موسى ٨٠٫٠٢٭ 
فاطمة خالد مطلق العجمي ٨٦٭ 
فاطمة فالح هندي العتيبي ٩٤٫٩٥٭ 
فاطمة فهاد فهد العنزي ٨٧٫٣٧٭ 
فاطمة محمد صابر صيهود ٧٨٫٨٢٭ 
فجر محمد مزعل العتيبي ٩٢٫١٦٭ 
فرح جمال محمد الهران ٩٣٫٩٢٭ 
فرح فهيد صالح احلربي ٩٠٫٢٭ 
فضة محمد دوشى العرادة ٩٨٫٢٥٭ 
كارول اسحق فوزي ارما نيوس ٩٣٫٠٨٭ 
كوثر حسني حميد اشكنانى ٩٩٫٣٥٭ 
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جلني حسني خالد دشتى ٧٧٫٤٢٭ 
لورا سالم أحمد الصباح ٩٩٫٠١٭ 
لولوة سعد غامن الغامن ٩٩٫٨٣٭ 
لولوة محمد خشان اخلالدي ٨٥٫٣٣٭ 
لولوة ناصر عبداهللا الكندري ٨٧٫٦٩٭ 
مرمي أحمد حسني حسني ٩٣٫٦٨٭ 
مرمي بهاء سعيد البصال ٩٨٫٢١٭ 
مرمي طارق حسني السيد الرفاعي ٩٩٫٢٥٭ 
مرمي مشاري عبيد العنزي ٨٤٫٥٤٭ 
مزا فواز فالح العجمي ٩٥٫٣٥٭ 
مضاوي عايض غالب املطيري ٩١٫٨٦٭ 
منار أحمد أحمد اسماعيل املرادنى ٩٧٫٣١٭ 
منار أحمد شهاب املطيري ٨٣٫٠٩٭ 
منار بدر رمضان الهندال ٩٨٫٢٢٭ 
منار مساعد سليم العتيبي ٨٨٫٤٦٭ 
منة اهللا إبراهيم أحمد رياض ٩٨٫٩٭ 
منه صابر السيد سليمان ٩٨٫٧٩٭ 
مني عبدالرازق عبدالرازق عبداحلليم ٩٨٫١٣٭ 
منيرة سعود مطر العنزي ٨٩٫١٢٭ 
موضي خالد عبداهللا اخلضير ٩٤٫٩٥٭ 
ميرنا مصطفى اسماعيل حسني ٩٩٫٣٧٭ 
ندى منر السيدجوده عبداخلالق ٩٩٫٨٧٭ 
نردين أسامة علي حسن ورشان ٩٨٫٦١٭ 
منارق أحمد عبداهللا الكندري ٨٩٫٥٣٭ 
نور حسن صالح محمد ٩٩٫٧٥٭ 
نور مشعل شبيب العجمي ٨٩٫٦٩٭ 
نورة خالد محمد اخلالدي ٩١٫٨٭ 
نورة طارق حسن البداح ٩١٫٥٭ 
نورة مبارك عبداهللا امليع العجمي ٨٠٫٧٣٭ 
نورة محمد فهد العجمي ٩٥٫٩٭ 
نوير فيصل مطر السبيعي ٧٦٫٣٤٭ 
هيا حمود فالح الصقر ٩٠٫٦٦٭ 
هيفاء معضد مفلح العتيبي ٩٢٭ 
وجدان يوسف مسعد العنزي ٩٩٫٢٧٭ 
وفاء إبراهيم محمد حامد ٩٦٫٣٢٭ 
ياسمني بتال خويران الدوسري ٨٨٫٤١٭ 

صالح الدين الثانوية للبنني 

أحمد إبراهيم أحمد العصفور ٨٦٫١٨٭ 
أحمد خالد أحمد النما ٨٢٫٩٤٭ 
أحمد طالل أحمد اللوغاني ٩١٫٧٨٭ 
أحمد عبداهللا أحمد اجلبر الغامن ٧٩٫٠٣٭ 

أحمد عماد صالح العوض ٩٠٫٤٣٭ 
أحمد مشاري أحمد مال اهللا ٩٦٫٤٩٭ 
أحمد مشاري محمود السويدان ٩٠٫٩٤٭ 
أحمد وليد خالد املذن ٧٦٫٢٧٭ 
إبراهيم عبداهللا سليمان العصيمي ٩٧٫٥٥٭ 
إبراهيم عبداهللا فهد بن حسني ٨٧٫٨٨٭ 
البراء سامي عبداهللا الدريعى ٩٨٫٨٤٭ 
انس فراس غامن املطر ٩٦٫٦٢٭ 
بدر محمد عبدالرسول القالف ٨٤٫١٨٭ 
بدر محمد عبداهللا بن ناجي ٩٤٫٧٥٭ 
بدر ناصر علي الكندري ٩٢٫١١٭ 
بدر هالل سعيد البدر ٨٠٫٧٢٭ 
جاسم محمد جاسم احلداد ٩١٫١٩٭ 
جاسم محمد جاسم الكندري ٩٣٫٩٩٭ 
حسن عبداهللا عيسى بخش ٩١٫٥٢٭ 
حسن محمد حسني احلداد ٩٠٫٠٦٭ 
حسني جواد عبدالرضا الهزمي ٧٧٫٩٨٭ 
حسني خالد عبدالرزاق املويل ٩٠٫٠٥٭ 
حسني زياد حسني جنم ٨٩٫٩٧٭ 
حسني عادل حسن القطان ٨٨٫٦٣٭ 
حسني علي عبدالرضا بولند ٨٨٫٧٩٭ 
حمد حسن صالح العلي ٨٦٫٤١٭ 
حمد عبدالغفار إبراهيم اللهو ٧٣٫٨٢٭ 
حمد محمد هزاع املطيري ٩٣٫٥٩٭ 
حمزة علي حسني صرخوه ٨٧٫٥٦٭ 
خالد سمير حمد الدوسري ٩١٫٤٦٭ 
خالد فؤاد بالل السالم ٧٣٫٣٥٭ 
خالد مكي عساف حسن ٨٤٫٨٩٭ 
راشد عبدالرحمن فؤاد الشراح ٩٠٫٨٥٭ 
سعود عبدالعزيز عبداحملسن قاسم ٨٩٫٨٤٭ 
سعود عبدالعزيز محمد األنصاري ٨٠٫٨٩٭ 
سيد مهدي سيد هاشم حسيني املدني ٨١٫٧٭ 
صالح بدر عبداهللا السليمان ٩٠٫١٧٭ 
طالل أحمد محمد الدخيل ٩٢٫١٩٭ 
طالل جابر نصار الشريفي ٧٢٫٣٢٭ 
طالل مشاري عبداهللا الهولي ٩١٫٥٭ 
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن محمد ٨٢٫٦٣٭ 
عبدالعزيز بدر موسى العطار ٩١٫٦٥٭ 
عبداهللا بسام محسن العنزي ٨٢٫٣٦٭ 
عبداهللا عمر فالح مندكار ٩٠٫٣٤٭ 
عبداهللا مهند عبدالعزيز الكندري ٨٠٫٨٧٭ 
عبداحملسن بدر عبدالرزاق املويل ٨٣٫٤٥٭ 

عبداحلميد أحمد حميد اخند ٩١٫٨١٭ 
عبدالرحمن عبداهللا أحمد الغامن ٩٣٫٠٢٭ 
عبدالرحمن عدنان علي محمد املرزوقي ٩١٫٢٦٭ 
عبدالرحمن فيصل سعود العبيد ٩٢٫٥٤٭ 
عبدالرحمن محمود حياوى ناصر اخلالدي ٩٣٫٩١٭ 
عبدالرحمن نواف عبداهللا عبدالسيد الفيلكاوي ٭ 

٨٧٫٨٥
عبدالعزيز أحمد عبداللطيف الفارس ٨٧٫٨٣٭ 
عبدالعزيز جاسم عبدالعزيز الرقوه ٨١٫٨٦٭ 
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بوفتني ٩٧٫١٧٭ 
عبدالعزيز محمد حسن الكندري ٨٤٫٦٦٭ 
عبدالعزيز يوسف علي اخللفان ٨٩٫٩٢٭ 
عبداهللا ثامر عبداهللا املسيلم ٨٦٫٥١٭ 
عبداهللا سليمان سامي الرويح ٧٥٫٦٨٭ 
عبداهللا شايع صالح املاجد ٧٩٫٨١٭ 
عبداهللا عباس حسن الغامن ٨٨٫٧٦٭ 
عبداهللا علي حسن حيدر ٨٤٫٨٢٭ 
عبداهللا فوزي راشد املريخى ٨٥٫٨٥٭ 
عبداهللا منصور عبداهللا األديب ٨٣٫١٤٭ 
عبداحملسن داود عبداهللا محمد ٨٨٫٥٭ 
عبدالوهاب سلطان عبدالكرمي السلطان ٨١٫٥٣٭ 
عبدالوهاب محمد علي الطبيخ ٩٦٫٠٤٭ 
عبدالوهاب وليد عبدالقادر الهندي ٩٣٫٣٤٭ 
عثمان هيثم أحمد العلي ٩٥٫٧٭ 
علي جاسم محمد صادق ٩٢٫٨٨٭ 
علي جواد جليل الكاظمي ٩٣٫٦١٭ 
علي سالم علي بلحصني ٩٣٫٥٨٭ 
علي عادل عبداهللا الشمالي ٩٣٫٩٥٭ 
علي عبداهللا أحمد معرفي ٩٦٫٠٧٭ 
علي فؤاد محمد املعراج ٨٢٫٦١٭ 
علي محمد عبدالكرمي قبازرد ٨٨٫٠٤٭ 
علي نايف علي الزيد ٨٩٫١٨٭ 
علي نبيل عبدالعزيز عبدال ٩٦٫٦٣٭ 
علي يوسف محمد الوثيقي ٩٧٫٠٦٭ 
عمار محمد إبراهيم حسني ٩٢٭ 
عمر أحمد عبدالكرمي أبوطالب ٩٥٫٤٩٭ 
عمر أنور عبدالسالم الهزاع ٨٧٫٠١٭ 
عمر سليمان مصطفى فيرق ٩٢٫٣١٭ 
عمر عبدالرحمن مصطفى احلمد املجرن ٧٤٫٤٤٭ 
عمر علي حمد اإلبراهيم ٨٨٫٢٨٭ 
عيسى علي عيسى سويد ٨٦٫١٢٭ 
فهد جابر فهد املعصب ٩٥٫٠٣٭ 

فهد جاسم محمد احلماد ٩٣٫٠١٭ 
فهد جراح صالح السالم ٩٤٫٦١٭ 
فهد محمد فهد الشريدة ٨٩٫١٥٭ 
فيصل جنم فيصل الياسني ٩٢٫٢١٭ 
مبارك محمد سماوى الظفيري ٨٥٫٦١٭ 
محمد إبراهيم منصور املنصور ٨١٫٩٥٭ 
محمد أحمد محمود دشتى ٩٩٫٨١٭ 
محمد أسامة منصور الصايغ ٩٥٫٣٣٭ 
محمد بدر علي الرشود ٩٠٫٤٤٭ 
محمد بدر محمد شمس الدين ٩٤٫٥٤٭ 
محمد جاسم محمد قاسم ٩٢٫١٥٭ 
محمد جواد محمود حسن ٨٨٫٠٩٭ 
محمد حماد محمد العجمي ٨١٫٤٨٭ 
محمد عبدالرحمن زيد الغصاب ٩٧٫٣٩٭ 
محمد عبدالرزاق محمد الفهد ٨٨٫٥٨٭ 
محمد عبدالعزيز سعود العجمي ٨٣٫١٤٭ 
محمد علي عبداهللا الوزان ٩٨٫٠٥٭ 
محمد علي محمد املبارك ٧٩٫٨٢٭ 
محمد مشعل جمعة الكعاك ٨٠٫٧٭ 
محمد نصر علي العصفور ٨٧٫٥٢٭ 
محمد هاني مهدي الصفار ٨٩٫٤٦٭ 
مرزوق فهد علي السالم ٨٦٫٦٨٭ 
مساعد عارف عبدالسالم الدهيم ٩٩٫٣٨٭ 
مشاري خالد راشد املال محمد ٩٥٫٦٩٭ 
مشاري ضرار محمد احلريص ٩٩٫٥٩٭ 
موسى جعفر جواد الرمضان ٩٩٫٣٩٭ 
ناجي سعد ناجي اخلضاري ٧٤٫٧٥٭ 
ناصر أحمد ناصر البناي ٩٧٫٧٤٭ 
نواف سالم محمد الردهان ٨٨٫٧٨٭ 
نواف فيصل شعيب الطريقي ٨٢٫٧٤٭ 
هاشم حسن علي بوشهري ٨١٫٦٨٭ 
هاشم سيد فواز هاشم الرفاعي ٩٨٫٨٩٭ 
هاشم محمد يوسف احلميدي ٨٠٫٧٨٭ 
وليد خالد فاضل بوعباس ٧١٫٧٥٭ 
يعقوب داود أحمد احلمدان ٩٢٫٥٣٭ 
يعقوب يوسف اسماعيل مال اهللا ٨٦٫٠٧٭ 
يعقوب يوسف بدر الغضبان ٩١٫٦٣٭ 
يوسف أحمد علي حسني علي ٨٠٫٧٭ 
يوسف انور عبداهللا العوضي ٩٥٫٨٭ 
يوسف بدر سعد فرج ٨٢٫٣٩٭ 
يوسف سالم محمد الردهان ٩٥٫٣٧٭ 
يوسف عبداحلميد علي النجار ٨٥٫٩٤٭ 

يوسف محمد غلوم حاجية ٩٠٫٢٩٭ 
يوسف مصطفى محمد رضا محمد رضا ٩٦٫٤٭ 

طلحة بن عبيد الثانوية للبنني 

أحمد صقر سالم العازمي ٧٠٫٨٩٭ 
إبراهيم خالد إبراهيم الهاجري ٩٧٫٩٭ 
إبراهيم مبارك محمد العجمي ٧٩٫٥٢٭ 
أحمد حمود هالل الرومي ٧٣٫٣٭ 
أحمد عبدالعزيز خلف العنزي ٧٢٫٣١٭ 
أحمد عبدالعزيز أحمد احلمادي ٧٥٫٩٭ 
أحمد محمد الهنداوي ٩٤٫٣٣٭ 
بدر صالح مبارك سليم ٨٤٫١٦٭ 
بدر ناصر سعيد العجمي ٧٨٫٨٭ 
بسام مشعل يونس العنزي ٩٠٫٩٦٭ 
جراح مشعل مطر العنزي ٧٩٫٢٣٭ 
حسني موسى إبراهيم البلوشي ٨٧٫٠٥٭ 
حمود سالم حمود العازمي ٧٦٫٨٣٭ 
خالد رميح نايف الدوسري ٧٨٫١٦٭ 
خالد علي هادي الهاجري ٩٠٫٨٩٭ 
خالد فهد حمد العازمي ٩٤٫٤٤٭ 
خالد ناصر هادي الهاجري ٨٤٫٦٣٭ 
ذيب علي ذيب الهاجري ٧٣٫٨٢٭ 
راشد حمد راشد العازمي ٧٣٫٣٢٭ 
راشد سالم راشد فالح حطاب ا العازمي ٧٧٫٨٤٭ 
رشيد جابر رشيد العازمي ٧٤٫٤١٭ 
زايد حمد زايد فالح الهاجري ٨٧٫٥٢٭ 
سالم بدر محمد العجمي ٩٢٫٤٦٭ 
سالم حسني سالم املري ٨٤٫٢٢٭ 
سالم عمر بتال الهاجري ٧٥٫٣٦٭ 
ساير فهيد محمد العجمي ٨٣٫٤٤٭ 
سعد عبيد شبيب العازمي ٧٦٫٨٤٭ 
سعود عبدالعزيز لزام العنزي ٨٥٫٨٦٭ 
سعود علي مسعود املري ٧٧٫٦١٭ 
سلمان محمد ذيب العجمي ٨٤٫٧٢٭ 
سلمان مطلق دغيم العازمي ٧٠٫٥٧٭ 
سليمان خلف عبداجلليل خلف ٨٣٫٠٦٭ 
سيف حمود سيف العازمي ٧٨٫٨١٭ 
شافي ناصر شافي الهاجري ٧٥٫٩١٭ 
طالل ناصر الفي زايد ٧٩٫٦٥٭ 
ظاهر عبداهللا ظاهر الدوسري ٨٣٫٤٣٭ 
عادل خالد عبداهللا العتيبي ٩٦٫٥٦٭ 
عبدالرحمن خلف صالح املطيري ٧٢٫٣٥٭ 

عبدالعزيز فالح عضيب الهاجري ٧٥٫٥٩٭ 
عبداهللا خالد محمد الكندري ٧٦٫٣٨٭ 
عبداهللا سالم راشد فالح حطاب ا العازمي ٧٧٫٤٣٭ 
عبداهللا فيصل رشيد العازمي ٧٢٫٩٣٭ 
عبداهللا محمد مفلح العازمي ٧٠٫٨٩٭ 
عبداملجيد أحمد محمد احلجيالن العازمي ٨٤٫٠٧٭ 
عبدالرحمن جاد حلمي جاد ٨٦٫٨٢٭ 
عبدالرحمن عادل سعدون عنبر ٧٥٫٥١٭ 
عبدالعزيز أحمد غزاي احلربي ٨٧٫٣٥٭ 
عبدالعزيز هاشم عبداهللا العيدان ٨٨٫١٣٭ 
عبداهللا بدر فالح العازمي ٧٩٫٨١٭ 
عبداهللا فهد عبدالرسول الزيد ٩١٫٤١٭ 
عبداحملسن غنيم عايض الوجهان ٧٨٫١٦٭ 
عبدالهادي جاراهللا صالح العجمي ٧٩٫٦٣٭ 
عبدالوهاب زياد عبدالوهاب اوزون ٩٤٫٢١٭ 
عثمان مدغش نصار العازمي ٨٤٫٩٦٭ 
عثمان مشعل علي محسن علي ٧٨٫٢٥٭ 
عذبي جديع سالم العازمي ٧٠٫٩٥٭ 
علي حمد علي الهاجري ٧٢٫٤٤٭ 
علي خالد مسعود املري ٧٩٭ 
علي سعد علي السبيعي ٨٩٫٥٨٭ 
عمر حنيف جلعود الهاجري ٧٦٫٧١٭ 
عيسى وليد عبداهللا البلوشي ٧٤٫٦٤٭ 
غازي عبيد ذعار العتيبي ٧٧٫٠٤٭ 
فهاد صالح مبارك العجمي ٨١٫٦٩٭ 
فهد محمد عجيل العنزي ٧٩٫٩٦٭ 
فهد جابر إبراهيم الهاجري ٨١٫٢٤٭ 
فهد سالم فهد العجمي ٧٦٫٧٤٭ 
فهد مبارك محارب العازمي ٧٥٫٥٧٭ 
فهد محمد مسفر الدوسري ٨٣٫٧٣٭ 
فهد ناصر عايض الهاجري ٧٥٫٥٨٭ 
فهيد ضويحي عايض الهاجري ٨٨٫٢٧٭ 
مبارك حامد حمود العازمي ٧٦٫٨٩٭ 
مبارك خالد مبارك بن كتال ٧٧٫٨٦٭ 
محمد أحمد عيد العميري العازمي ٧٧٫٦٥٭ 
محمد بدر جدي العتيبي ٧٦٫٦٨٭ 
محمد طالل سلمان البقشي ٩٤٫٩٢٭ 
محمد طالل محمد العنزي ٨٠٫٥٦٭ 
محمد عبداهللا محمد العازمي ٨٢٫٩٦٭ 
مرزوق فايز مرزوق صعفاك العازمي ٨٤٫٥٨٭ 
مشاري حمد عوض العازمي ٨٤٫٩٭ 
مشاري عبيد ذعار العتيبي ٧٩٫٢٤٭ 
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مشاري محسن فالح العجمي ٩٢٫٠٣٭ 
مشعل سالم حمد العازمي ٧٧٫٨٩٭ 
مشعل علي عبداهللا املري ٨٩٫٣٭ 
منير مسفر منير عايض ٧٣٫٩١٭ 
مهدي عمير فرج العجمي ٧٠٫٦٣٭ 
ناصر سعد شداد العازمي ٧٤٫٧٭ 
ناصر محمد حسني العجمي ٨٨٫٧٭ 
ناصر هادي سعيد نعير الهاجري ٨٩٫٦٣٭ 
نايف عبدالرحمن نايف الشمري ٨٨٫٣٭ 
نايف مشاري مهدي العازمي ٨١٫٢٢٭ 
نصار ناصر نصار العازمي ٨٩٫٥٣٭ 
هادي مبارك حسني العجمي ٨٩٫٣٢٭ 
يعقوب هيثم يعقوب الشاهني ٧٤٫٤٥٭ 
يوسف عبدالعزيز يوسف الكيشان ٧٨٫٧٨٭ 
يوسف عبداهللا فالح العازمي ٨٠٫٧١٭ 

طليطله الثانوية للبنات 

أروى محمد سعود اخلضير ٨١٫٧٧٭ 
أسماء جلوي مبارك العازمي ٩٦٫٣٨٭ 
أمل فالح عايض الدعسه ٩٢٫٢٧٭ 
أميرة أسامة مصطفى شعبان ٧٩٫٠٩٭ 
آيات محمد حسني الرامزي ٨٣٫٨٤٭ 
أسماء مصعب سهيل صالح ٨٥٫٤٤٭ 
اجلوهره سعيد شاطر العنزي ٩٢٫٤٧٭ 
احلوراء علي مجيد الشطي ٩٨٫١٢٭ 
الزهراء علي مجيد الشطي ٩٧٫١٩٭ 
الزهراء ناصر حميد كمال ٩٦٫٩١٭ 
اوراد يوسف جاسم الشيخ ٩٨٫٠٧٭ 
بتول عبداهللا حسني غلوم حسني ٩٦٫٤٦٭ 
بدرية مشعل ثويني مطرود ٩٣٫٣٨٭ 
بشاير حمد طلق العتيبي ٩٠٫٠٦٭ 
جمانة علي حسني احلداد ٩٠٫١٦٭ 
جميلة عبدالعزيز عبداحلميد بوحمد ٩٠٫٩٦٭ 
جواهر مطر عبداهللا العنزي ٩٥٫٣٢٭ 
حصة عبداملهدي خضير أحمد ٩٥٫١٭ 
حميدة جابر علي بوحمد ٨٣٫٨٣٭ 
حنان مبارك عبيد العازمي ٨٣٫١٦٭ 
حوراء عبداللطيف بدر حسن ٩٥٫٨٥٭ 
خزنة محمد فراج العجمي ٩٠٫٨٭ 
دارين نبيل فهد محمد ٨٩٫٤٦٭ 
دانة عبدالعزيز عبداهللا احلجي ٨٦٫٧٩٭ 
رتاج شهاب أحمد البلوشي ٧٦٫٨٨٭ 

رتاج ناصر فهد الفريح ٩٧٫٢٩٭ 
رغد سالم ناصر الشامري العجمي ٩٦٫٥٩٭ 
رغد عبداحملسن غازي العتيبي ٨٠٫٦٢٭ 
روان عبداهللا ماهر العطار ٧٤٫٧٭ 
روان محمد ضيرمان العجمي ٩٢٫٢٥٭ 
ريان أحمد محمد مال علي ٨٣٫١٥٭ 
رمي زايد الفي العميري العازمي ٩٥٫٣٦٭ 
رمي طالل حزام الزعبي ٩٩٫٠٤٭ 
رمي الفي شباط املطيري ٨٢٫٥٧٭ 
زمزم فيصل محمد عبدالكرمي ٩٥٫٢٥٭ 
زهراء فيصل عيسى اشكنانى ٩٣٫٨١٭ 
زهراء هاشم جمعة الشماع ٩٢٫٨٨٭ 
زينب فيصل محمد السويد ٩٦٫٨٧٭ 
سارة مهدي عبدالغفار اتش ٩٠٫١٦٭ 
شهد عباس احلبشي ٩٤٫٢٥٭ 
شهد علي حسن حسني حسن ٨٩٫٧١٭ 
شهد عيسى محسن احلربي ٩٦٫٢٭ 
شوق عبداهللا عثمان املرزوق ٨٥٫٧١٭ 
ضبيه غامن محمد الفضلي ٨٧٫٥٥٭ 
طيبة راشد مبارك فهيم ٨١٫٨١٭ 
طيبة عبدالعزيز يوسف الضليعى ٨٢٫٢٧٭ 
عائشة اسماعيل متيم الدوسري ٩٢٫٣٥٭ 
عالية بجاد ناصر الهاجري ٩٠٫٤٭ 
غالية بجاد ناصر الهاجري ٩٣٫٩٣٭ 
غالية علي محمد العويصي ٨٦٫٣٢٭ 
غالية غامن برجس الشمري ٩٩٫٥٧٭ 
غالية فرحان حمد العجمي ٧٦٫١٤٭ 
غال ضرار حمد السليم ٧٧٫٢٭ 
فاطمةالزهراء صادق حسن الشيبة ٩١٫٤٢٭ 
فاطمة أحمد محمد مراد ٧٥٫٢٨٭ 
فاطمة عبداهللا حسن بوصخر ٧٥٫٤٥٭ 
فاطمة عبداهللا خزام احلمدان ٩١٫١٧٭ 
كنده نبيل فهد محمد ٧٦٫٢٦٭ 
ليلى محمود خضير إبراهيم ٩٢٫١٦٭ 
مرمي بشار صالح العصفور ٨١٫٧٨٭ 
مرمي عيسى محسن احلربي ٩٥٫٦٥٭ 
مرمي وليد عبداهللا الدويسان ٨٣٫٤٨٭ 
مالك عادل حسن علي حسن ٩٥٫٧٤٭ 
مالك عبدالعزيز محمد املعراج ٨٤٫٢٧٭ 
مالك محمد عبداهللا محمد ٧٧٫٢٥٭ 
مالك هشام محمد غوامنه ٩٦٫٤٦٭ 
منار طالل عبداهللا السبيعي ٩٥٫٨٥٭ 

منار محمد عبداهللا الثنيان ٩٤٫٤٣٭ 
منيرة مساعد شاكر مناحي ٨٦٫٦٨٭ 
جند جواد فالح عباس ٩٢٫١٧٭ 
جنالء سعد ناصر العجمي ٨٩٫٨٤٭ 
نعمة ناصر محمد العجمي ٨٠٫٩٦٭ 
نورة أحمد ماجد البطي بوطيبان ٨٠٫٦٦٭ 
نورة هادي مبارك العجمي ٩٢٫٦٨٭ 
هنوف بدر محمد الهاجري ٨٥٫١٧٭ 
هيا عيد ماطر العازمي ٨٥٫١٤٭ 

عبدالعزيز مسلم الزامل املشتركة الثانوية للبنني 

بندر خالد عبداهللا احلبيني ٧٨٫٢٢٭ 
خالد راشد سعد العجمي ٨١٫٨٩٭ 
راكان هادي راشد العجمي ٧٥٫٣٥٭ 
سالم حمد محمد املري ٧٦٫٦٣٭ 
عبدالرحمن مضحى عبداهللا الهاجري ٨٤٫٧٣٭ 
عمار فاضل كرم أحمد ٧٩٫٢٩٭ 

عبداللطيف ثنيان الغامن الثانوية للبنني 

أحمد سعد قطيمان العصيمي ٩٠٫٢٭ 
إبراهيم فوزي إبراهيم السبيعي ٨٥٫٠٩٭ 
بدر أحمد دهام الرشيدي ٧٩٫١١٭ 
بدر موسى محمد العازمي ٧٦٫٢٦٭ 
بشار فيصل سائر الشمري ٨٤٫٧٣٭ 
بالل حمدي عوض عسكر ٩٨٫٨٭ 
تركي عياد ثامر الرشيدي ٨٨٫٥٥٭ 
تركي الفي صالح الشمري ٩١٫٢٦٭ 
ثنيان أحمد مبارك اجلميعة ٨٢٫٠٥٭ 
جابر عبداهللا جابر املري ٩٤٫٠٤٭ 
حسن عبداهللا أحمد بوعباس ٨٥٫٩٨٭ 
حسني مرتضى محمد رضا بهبهاني ٨١٫٤٣٭ 
حمد شهاب أحمد ريحان ٩٢٫٤٥٭ 
خليفة حجي سعود املطيري ٨٢٫٦٢٭ 
ذعار خالد محمد املطيري ٧٨٫٥٤٭ 
سالم أحمد سالم الدبوس ٨٦٫٠٣٭ 
سالم هاجد محمد الهطالني ٨٠٫٩٨٭ 
سعد مبارك سعد املطيري ٧٥٫٩٢٭ 
سعود حمدان عبداهللا املطيري ٨١٫١١٭ 
سعود عبدالعزيز مجرش الرشيدي ٩٠٫٢٭ 
سعود عبداهللا ردن املطيري ٩٠٫٠٢٭ 
سعود مبارك عبداهللا املطيري ٨٥٫٨٤٭ 
سلطان خالد سلطان املطيري ٩٣٫٥٭ 

سلمان محمد دخيل اهللا الرشيدي ٩١٫٦٨٭ 
صالح محمد صالح حسن ٨٩٫٥٥٭ 
صطام عبداهللا مطلق الدويش ٩٦٫٧٧٭ 
صقر سيار صقر املطيري ٨٨٫٢٧٭ 
ضاري ناجي مدعج الشالحي ٨٣٫٦٢٭ 
ضيدان حمد ضيدان أبوعدل ٩٤٫٥٩٭ 
عامر عمر ردن املطيري ٨٦٫٨٦٭ 
عبدالرحمن جابر عبداهللا اخلالدي ٨٦٫٢٣٭ 
عبدالعزيز راشد ناشي احمليش الرشيدي ٧٢٫١٣٭ 
عبداهللا محمد راشد البطحانى ٩٣٫٠٩٭ 
عبدالرحمن شجاع ماجد املطيري ٩٠٫٢٨٭ 
عبدالرحمن عبداهللا مطلق الدويش ٩٢٫٤٤٭ 
عبدالرحمن فيصل حمزة القالف ٨٥٫٩٥٭ 
عبدالرحمن محمد فراج السبيعي ٧٢٫٢٩٭ 
عبدالعزيز بدر فيصل الدويش ٨٠٫١٧٭ 
عبدالعزيز جازي شمروخ العازمي ٨٧٫٧٭ 
عبدالعزيز عادل محمد العنزي ٨٥٫٤٢٭ 
عبدالعزيز عوض رجا املطيري ٩١٫١٣٭ 
عبدالعزيز فايز عبداهللا اخلالدي ٧٨٫٨١٭ 
عبدالعزيز فهد بادي انقيص ٨١٫٣٨٭ 
عبدالعزيز محمد مطلق املطيري ٧٦٫٨٩٭ 
عبداهللا أحمد ناشي الرشيدي ٧٦٫٩١٭ 
عبداهللا جراح عبداهللا الفي املطيري ٨١٫٦٩٭ 
عبداهللا خلف نصار املطيري ٧٤٫٨٣٭ 
عبداهللا عبدالعزيز سالم الساعدي ٧٦٫٤٩٭ 
عبداهللا مرزوق محمد املطيري ٩٠٫٠٤٭ 
عبداهللا مشعل منور العارضي ٨٩٫٦٧٭ 
عبداهللا مطلق راكب الرشيدي ٧٦٫٦٥٭ 
عبداحملسن مثيب مرزوق العبدلي ٧٥٫٨٭ 
عثمان بدر جري املطيري ٨٨٫١٤٭ 
عذبي حنيضل مطلق الدجيني ٨٠٫٣٩٭ 
عقاب محمد عويض الديحاني ٨٩٫٧٥٭ 
علي عبداهللا عيد فرج ٨٠٫١٧٭ 
علي محمد ساير سلطان ٨٨٫٥٧٭ 
عمر خالد راشد املطيري ٧٠٫٣٢٭ 
عمر خالد مجحم اخلالدي ٩٦٫١٥٭ 
عمر شجعان سعود العتيبي ٨٢٫٥٦٭ 
عوض ثواب عوض الرشيدي ٧٥٫٧٧٭ 
عيد أحمد عيد الرشيدي ٩٧٫٢٣٭ 
عيد عبود عيد الرشيدي ٨٦٫٦٤٭ 
عيد عيسى عيد الرشيدي ٧٩٫١٥٭ 
فهاد عبداهللا فهد املطيري ٨٧٫٧٥٭ 

فهد أحمد مبارك معطش الهطالني ٨٥٫٥٥٭ 
فهد تركي رباح املطيري ٩١٫٧٧٭ 
فهد حسني عيد الرشيدي ٨٤٫٩٨٭ 
فهد سعود عقاب املطيري ٨١٫٦٥٭ 
فهد عيد ناشي الرشيدي ٧٧٫١٥٭ 
فهد محمد عيد الرشيدي ٨٩٫٢٣٭ 
فهد مرزوق فهد املطيري ٨٧٫٧٭ 
فيصل حمد محمد املطيري ٩٦٫١١٭ 
فيصل هجر صعفق البرازي ٩٧٫٨٧٭ 
قتيبة اسعد صالح دواس العنزي ٨٦٫٣٧٭ 
كامل محمد كامل الشمري ٧٨٫٦٨٭ 
ماجد رباح فالح املطيري ٨٩٫٦٣٭ 
ماجد سلطان ماجد عبداهللا ٨١٫٥٣٭ 
ماجد نواف صالح الضفيري ٨٥٫١٥٭ 
محسن ثامر محسن الديحاني ٩٦٫٧١٭ 
محمد بدر حميد املطيري ٩٢٫٨٣٭ 
محمد بندر مجبل الغضوري ٧٥٫٧٦٭ 
محمد حمد مديرس املديرس ٩٠٫١٧٭ 
محمد حمود عبداهللا الشمري ٩٨٫٧٢٭ 
محمد ساهر محمد الهاجري ٧٦٫٦٦٭ 
محمد سعود محمد العجمي ٧٩٫١٨٭ 
محمد صالح محمد الديحاني ٨٦٫٩٢٭ 
محمد عبداهللا هذال املطيري ٨١٫١٭ 
محمد موسى عيد الرشيدي ٧٩٫٨٣٭ 
محمود ياسر يوسف حسني األمير ٩٩٫٩٤٭ 
مشعل سليمان مطنى اخلالدي ٧٣٫٧١٭ 
مشعل فازع مشعل الرشيدي ٩٤٫٦٢٭ 
مشعل فالح مصلط العدواني ٩١٫٦٩٭ 
ناصر سعد عودة اخلالدي ٨٥٫٤٭ 
ناصر فالح جمعان الدوسري ٩٠٫٢٦٭ 
يوسف محمد صغير الزعبي ٩١٫٠٦٭ 

عبداهللا األحمد الصباح الثانوية للبنني 

أسامة أحمد يونس محمد علي ٩٥٫٣٩٭ 
أنور نواف فالح رجعان العازمي ٨٢٫١٥٭ 
بدر مشاري بدر اجلهيم ٨٢٫٣٤٭ 
بدر ناصر بدر عيد علي عبداهللا البحيرى ٨٧٫٧١٭ 
تركي مشعل صالح العتيبي ٧٠٫١٭ 
حسن صادق محمد البزاز ٧٩٫٤١٭ 
حسن محمد سعد مانع نزال الفضلي ٨٦٫٠٢٭ 
حمد ناصر فالح العجمي ٨٦٫٦٣٭ 
حمود حزمى محمد عايد السبيعي ٨٣٫٢٣٭ 

خالد سالم بخيت العجمي ٧٨٫٢٣٭ 
راكان حمد محمد العجمي ٨٥٫٨٢٭ 
رجا مبارك رجا الهاجري ٩١٫٢٣٭ 
رسام خالد رسام الهاجري ٩٠٫٨٤٭ 
سالم جابر محمد هادي العجمي ٩٠٫١٩٭ 
سالم ناصر سالم محمد فهم مبارك ٧٢٫١٭ 
سعد علي منور علي خليوي املطيري ٨٢٫٥٧٭ 
سعد هادي عبداهللا العتيبي ٧٧٫٣٣٭ 
سعود أحمد عبداحملسن املصيليت ٧٧٫٧٢٭ 
سفر عبداهللا سفر العجمي ٧٥٫٤٤٭ 
سلطان علي حسني املزيدي ٨١٫٠٢٭ 
سلمان سلطان عوض املطيري ٨٧٫٦٭ 
سلمان عبداهللا شحاذ العازمي ٧٠٫٦٣٭ 
سلمان محمد سلمان الغريب ٩١٫٨٭ 
سليمان محمد عبيد الشمري ٩٩٫٥٭ 
صالح خالد صالح العازمي ٧٨٫٤٭ 
صالح صالح مصلح العازمي ٧٩٫٣٥٭ 
ضاري خالد فرحان العازمي ٧٧٫١٧٭ 
عبدالرحمن عايض حسن محمد العجمي ٩٦٫٠٣٭ 
عبدالرحمن علي شبيب العازمي ٩١٫٣٦٭ 
عبدالعزيز عبداحلميد ياسر هبر الفضلي ٩١٫٨٩٭ 
عبدالعزيز محمود سبتي إبراهيم ٩٧٫٥٤٭ 
عبداهللا عبداحملسن مبارك محسن العتيبي ٨٢٫٤٢٭ 
عبداهللا ملفي مناور العازمي ٩٦٫٤٩٭ 
عبدالرحمن حمود شريدة الشريدة ٨٤٫٠٧٭ 
عبدالرحمن فالح سعود املطيري ٩٥٫٠٥٭ 
عبدالعزيز هادي عبداهللا مسرع سالم فهدعظيمان ٭ 

العجمي ٨٨٫٠٩
عبداهللا حامد ناصر العتيبي ٨٣٫٢٧٭ 
عبداهللا ناصر حمود الهاجري ٩٢٭ 
علي أمين أحمد احلسيني ٨٧٫٣٤٭ 
علي حامد عبداهللا مبارك العازمي ٨١٫٤٤٭ 
عمر حسام فتحي اسماعيل زيدان ٩٩٫٣٧٭ 
عمر ناصر غزاي العتيبي ٨٢٫٥٥٭ 
فالح سالم فالح عزام العازمي ٩٣٫٦٧٭ 
فهد انور رجعان حميد البحيرى ٧٩٫٧٦٭ 
فهد خليف سعود املاجدي ٨٣٫٦٥٭ 
فهد دغيمان عوض العازمي ٧٧٫٢٦٭ 
فهد دويهيس علي دهلوس مناور الكريباني ٩٠٫٨٦٭ 
فهد محمد ياسر هبر الفضلي ٩٠٫٦٦٭ 
مبارك بدر مبارك العازمي ٩٨٫٨٦٭ 
مبارك جابر مبارك العازمي ٧٨٫١٤٭ 
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مبارك حسني زايد العجمي ٨٩٫٣٥٭ 
محمد إبراهيم ظفر الهاجري ٩٦٫٦٩٭ 
محمد أسامة محمد عطية ٩٨٫٣٣٭ 
محمد بدر مناور الرشيدي ٨١٫٤١٭ 
محمد جابر مضحي بداح العازمي ٧٠٫٩٦٭ 
محمد رائد محمد العازمي ٨٧٫٤٩٭ 
محمد سعود مرشد العازمي ٨٠٫٨٦٭ 
محمد سعيد هادي ناصر ٧٤٫٧٨٭ 
محمد صالح محمد العازمي ٨٧٫٠١٭ 
محمــد صالح فرحــان مطيران فرحــان مطيران ٭ 

العازمي ٨٧٫٧٩
محمد فالح محمد كميخ ٩١٫٨٨٭ 
محمد فيصل راشد الفضلي ٨٩٫٨٢٭ 
محمد مشعل محمد العازمي ٧٩٫٠٨٭ 
محمد ناصر مطيران العازمي ٧٨٫٥٢٭ 
مسلم فيصل سعود السبيعي ٨٦٫٥٭ 
مشاري سامي سعد الهولي العازمي ٨٥٫٤٥٭ 
معاذ حسني براك الدوسري ٨٨٫٢٩٭ 
ناصر محمد عبداهللا العجمي ٧٨٫٠٥٭ 
نورالدين اسالم صبرى خليل ٩٩٫٧١٭ 
يعقوب نواف يعقوب العنزي ٩٤٫٦٢٭ 
يوسف عادل طلق العازمي ٩٢٫١٭ 
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أحمد صالح أحمد احلماد ٨٢٫٢٨٭ 
أنس عبدالعزيز راضي الرشيدي ٧١٫٢٩٭ 
أنور رائد أنور الرخيمي ٩٤٫٥٢٭ 
إبراهيم سليمان إبراهيم العبداجلليل ٧٦٫٣٧٭ 
أحمد ايهاب حسني عبداحلميد ٩١٫٥٨٭ 
براك جنيب سالم اخلليفة ٩٠٫٧٥٭ 
جاسم محمد حجي الشمالى ٨٧٫٧١٭ 
حسني أمني جاسم العوض ٩٨٫٤٣٭ 
حمد يوسف سعد اخلطاف ٨٦٫١٣٭ 
خالد عبدالعزيز محمد املانع ٩٣٫٤٢٭ 
خالد علي محمد الناصر ٩٨٫٩٧٭ 
دعيج سلمان عبدالعزيز صالح ٨٧٫٦٤٭ 
راكان عنان فيروز سعيد ٩١٫٧٤٭ 
سالم صالح سالم املنصور ٩٨٫٩٢٭ 
شهاب محمد شهاب الفضلي ٨٣٫٥٭ 
صالح عبداحملسن عبدالقادر السرحان ٩٢٫١٩٭ 
طالل سعد ماجد العنزي ٨٢٫٢٨٭ 
ظافر محمد جاسم الفالح ٨٣٫٥٥٭ 

عبداهللا خليفة مالك أحمد حسني ٧٤٫٥٣٭ 
عبداحملسن سالم عبدالعزيز ابوعزوز ٨٦٭ 
عبدالرحمن أحمد عالء الدين جمعة ٩٨٫٥٭ 
عبدالرحمن عمر زين الزبيدي ٨٠٫٣٭ 
عبدالرحمن محمد زيد املقهوي ٩٢٫٤٢٭ 
عبدالرحمن مشعل علي الطبيخ ٩٤٫٠٦٭ 
عبدالرحمن مصطفى نادر مصطفى ٩٥٫٤١٭ 
عبدالرحمن نواف مساعد املال ٩٦٫٦٣٭ 
عبدالرزاق علي عيدان عبدالرزاق ٩٢٫١٣٭ 
عبدالعزيز إبراهيم جاسم احلمر ٨١٫١١٭ 
عبدالعزيز بدر عبدالهادي العنزي ٨٥٫٥١٭ 
عبدالعزيز حسن عبدالرزاق النجار ٨٣٫٦٢٭ 
عبدالعزيز مشاري ضيف اهللا العتيبي ٩٧٫٨٥٭ 
عبداهللا صالح محمد الشريج ٧٣٫١٭ 
عبداهللا عيسي مختار خلف ٩٥٫٦٭ 
عبداهللا محمد إبراهيم الكندري ٩٣٫٠٩٭ 
عبداهللا هاني عبداهللا اسماعيل ٨٨٫٣٥٭ 
عبداهللا وليد خليفة الطبيخ ٩٧٫٩٣٭ 
عبدالوهاب عبدالرزاق خالد الوهيب ٨٧٫٦٤٭ 
عثمان عبداهللا كريدي الشريفي ٨٦٫٥٧٭ 
علي بسام عبدالرحمن الهارون ٩٢٫٧٧٭ 
عمار نبيل عبداهللا القالف ٨٩٫٦٢٭ 
عيسى يوسف عيسى الشعيب ٨٥٫٥٩٭ 
فهد ثواب سعود الهيم العازمي ٧٦٫٤٥٭ 
فهد عبدالرحمن علي الوزان ٨٤٫٩٭ 
فيصل نبيل عبداهللا الشرهان ٨٣٫٢٣٭ 
مبارك عبدالناصر مبارك السدانى ٨٧٫٤٩٭ 
محمد أحمد محمد العجمي ٨٧٫٧٭ 
محمد أحمد ماجد العنزي ٩٤٫٨٧٭ 
محمد خالد عبدالعزيز املرجتي ٧٤٫٧١٭ 
محمد خالد محمد السبيعي ٩٠٫٣٥٭ 
محمد رياض محمد بن ثاني ٩٦٫١٧٭ 
محمد عبداهللا محمد الهزمي ٩٤٫٩٢٭ 
مشاري بدر جاسم الوهيب ٩١٫٧٥٭ 
مشاري عبداهللا سالم الضليعي ٨٥٫٥٦٭ 
مشعل بدر جاسم الوهيب ٩٣٫٠٩٭ 
منتصر جاسم يوسف املناعى ٩٢٫٠٨٭ 
يوسف اســحاق عبدالرحيم أحمد علي الكندري ٭ 

٨٩٫٧٤
يوسف محمد سعد الرخيص ٩١٫٨٦٭ 
يوسف نواف يوسف املذن ٩٤٫٥٢٭ 
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أحمد فهد أحمد الشايجي ٧٥٫٤٤٭ 
أحمد محمد حسن الرشيدي ٨٦٫٢٢٭ 
أحمد ناصر أحمد شميس ٨٠٫٩٢٭ 
أحمد مشعل أحمد احملله ٨٧٫٥٥٭ 
بدر سالم علي الشريفي ٩٩٫٨١٭ 
بدر منصور بدر البليهيص ٩٢٫١١٭ 
بدر ناصر محمد سعيد حوترى ٩٣٫١٭ 
بدر جنيب صقر الغامن ٨٠٫١٩٭ 
براك خالد صالح أحمد التنيب ٦٩٫٢٥٭ 
بندر نواف بندر عبداهللا ٧٧٫٨١٭ 
جاسر ناصر جاسر عوض ٩٥٫٥٥٭ 
حربي خالد محمد زبار اجلميلي الح ٨٧٫٦٧٭ 
حسن بدر محمد جعفر ٧٩٫٧٩٭ 
حسن سالم يوسف احلسينان ٩٧٫٦٦٭ 
حكم عبداهللا حكم جمعان ٨٦٫٧٩٭ 
حمد إبراهيم حمد الشايع ٨١٫٧١٭ 
حمد عبدالعزيز محمد الزامل ٩٩٫٨٢٭ 
خالد حمد سيف العجمي ٩٢٫٣١٭ 
خالد فواز تركي الناصر السعيدي ٨٠٫٢٦٭ 
خالد هيثم خالد الزايد ٩٤٫٥٧٭ 
خليفة أحمد خليفة املسكتي ٨٥٫٥٭ 
خليفة حمد خليفة محمد ٨٥٫١٭ 
خليفة عبدالرحيم خليفة الشايجي ٩٢٫٥٥٭ 
راشد عبداهللا صالح الراشد ٩١٫٨٭ 
زايد مشاري زايد الفهد ٨٥٫٢٧٭ 
سعد جراح سعد الهاجري ٨٤٫٧٩٭ 
سعدالدين الزواوى بغورة ٩٩٫١٩٭ 
سعود أحمد مبارك سعد ٩٢٫٣١٭ 
سعود بدر مسعود ساملني ٧٦٫٧٧٭ 
سعود عبدالعزيز سرحان الظفيري ٨٦٫٨٦٭ 
سعود عبدالعزيز غامن اللنقاوى ٨٤٫٨٩٭ 
سعود ناصر علي كندري ٨٥٫٩٨٭ 
سلمان جاسم محمد املانع ٨٣٫٢٤٭ 
سلمان داود سلمان البطي بوطيبان ٨٢٫٢٥٭ 
سلمان عبداهللا عبداخلضر عبدال ٨٦٫٦٧٭ 
سلمان نواف محمود اخلالدي ٨٤٫٠٤٭ 
سلمان وليد عيسى العود ٩٠٫٣٨٭ 
سليمان عثمان عبدالعزيز الذياب ٩٥٫١٥٭ 
شادي محمد فوزي فهيد ٩٩٫٤٢٭ 
صالح امين صالح اخلليفة ٩٨٫٤٣٭ 

ضاري انور منديل العدواني ٨٨٫٩٦٭ 
ضاري محمد منور وقيت الشمري ٩٣٫٤٨٭ 
ضاري نواف خالد احلمود املطلق ٩٢٫٠٤٭ 
طاهر خالد طاهر الشمري ٧٩٫٣٩٭ 
طالل خالد نوري العدساني ٩٧٫٥٥٭ 
عبدالرحمن أحمد جمعة األنصاري ٨٥٫٥١٭ 
عبدالرحمن أحمد محمد الفيلكاوي ٨٥٫٣٥٭ 
عبدالرحمن خالد عبدالكرمي املزين ٨٧٫١١٭ 
عبدالرحمن عبداللطيف رمضان الهاجري ٩٦٫٣٨٭ 
عبدالرحمن وليد سمير احملنا ٩١٫٢١٭ 
عبدالرحمن يوسف محمد احلبيب ٩٦٫٦٭ 
عبدالرحمن يوسف محمد الشعالن ٩٦٫٧٣٭ 
عبدالعزيز أحمد عبدالوهاب الصلحات ٨٨٫٢٭ 
عبدالعزيز إبراهيم صقر الشاهني ٩٤٫٦٥٭ 
عبدالعزيز حمد قاطع بطي العنزي ٨٧٫٦٦٭ 
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز البكر ٨٧٫٥٭ 
عبدالعزيز سليمان فالح السالم ٩٥٫٢٣٭ 
عبدالعزيز عبداهللا مبارك املطيري ٨٦٫٢٣٭ 
عبدالعزيز مشاري عبدالعزيز الهدلق ٩٠٫١١٭ 
عبدالكرمي محمد عبدالكرمي الشطي ٩٠٫٦٤٭ 
عبداللطيف محمد حمد السعيد ٨٧٫٢٥٭ 
عبداللطيف محمد عبداللطيف الطاهر ٨٥٫٥١٭ 
عبداهللا اسحق طاهر الصراف ٩٤٫٣٢٭ 
عبداهللا جمال عبداهللا املوسى السيف ٧٨٫٤٤٭ 
عبداهللا خالد بخيت الرشيدي ٧٩٫٥٧٭ 
عبداهللا خالد محمد السعيد ٩٧٫٢٤٭ 
عبداهللا صادق عبداهللا النهاري ٨٢٫٥٩٭ 
عبداهللا طالل إبراهيم التركي ٩٨٫٣٧٭ 
عبداهللا عدنان حبيب الفضلي ٨٤٫٣٣٭ 
عبداهللا عصام مرشد اجلميلي ٨٦٫١٨٭ 
عبداهللا فارس مساعد البناي ٧٧٫٥٥٭ 
عبداهللا فيصل محمد الرميضني ٧٩٫٨٨٭ 
عبداهللا محمود شريف العوضي ٩٨٫١٩٭ 
عبدالوهاب يعقوب محمد اليعقوب ٩٦٫٢٭ 
عذبي خالد محمد زبار اجلميلي الح ٨٠٫٧٤٭ 
علي عبدالرحمن سليمان العلي السالم ٨٦٫٤٣٭ 
علي عبدالعزيز علي اخلالوي ٧٧٫٨٭ 
علي عمار علي الكندري ٩٦٫٥٤٭ 
علي فيصل سعد العصفور ٩٥٫٥٤٭ 
عمر بدر حسن احلربي ٩٦٫٧١٭ 
عمر عادل إبراهيم الهاجري ٨٤٫٩٣٭ 
غازي ثامر غازي العنزي ٩١٫٨٥٭ 

فهد أحمد مرشد الدويلة ٧١٫١٤٭ 
فهد سعد عبدالعزيز الفريح ٩٩٫٠٢٭ 
فهد عبداحلميد فهد الشمري ٨٤٫٩٭ 
فهد مشعل محمد الفهد ٧٤٫٣٭ 
فهد نواف حمد الصانع ٨١٫٥٥٭ 
فيصل خالد فيصل الكندري ٨٧٫٥٦٭ 
فيصل رائد فيصل الظفيري ٧٩٫٥٣٭ 
فيصل فواز مطلق املطيري ٩٠٫٨٥٭ 
ماجد انور محمد الهبله ٨٣٫١٤٭ 
محمد اجحيل سلطان السلطان ٧٥٫٥٨٭ 
محمد جاسم عبداهللا السنعوسى ٩٤٫٤٦٭ 
محمد جمال عبداهللا الصفران ٨٤٫٢٥٭ 
محمد صالح عبدالعزيز البدر ٧٢٭ 
محمد عادل محمد سعد احلمداحلليله ٨٣٫٢٧٭ 
محمد فهد محمد السعيد ٨٤٫٨٦٭ 
محمد موءيد عبدالعزيز الغامن ٨٦٫٠٣٭ 
محمود خالد أحمد عبداملجيد ٩٩٫٦٣٭ 
مساعد عادل حمود اخلضاري ٨٤٫٨٤٭ 
مشاري طارق محمد احملارب ٨٥٫١٥٭ 
مشاري هشام عباس الكندري ٩٦٫٩٩٭ 
مشعل عبداهللا عبداحملسن التويجري ٩٣٫٢٢٭ 
مناور خالد مناور وقيت الشمري ٩٢٫٢٨٭ 
مهدي حسني فاضل عطية ٨٠٫٤١٭ 
ناصر مؤيد فهد الثليث ٨٨٫٤٢٭ 
نواف محمد عثمان الرقيعي ٨٦٫٤٤٭ 
نواف نايف قحطان حميد ٩٢٫٩٦٭ 
وليد محمد وليد الناجم ٨٣٫٢٥٭ 
يعقوب حمد سعيد مبروك ٩٥٫١٦٭ 
يعقوب يوسف خليل الفودري ٧٩٫٤٥٭ 
يعقوب يوسف عبداهللا السميط ٨٨٫٨٦٭ 
يوسف راشد عيد آل بن علي ٨٧٫٣٧٭ 
يوسف محمد نصيب البلوشي ٨٩٫٣٦٭ 
يوسف مرزوق دغيليب الرشيدي ٨٢٫٤٥٭ 
يوسف يعقوب خليل الفودري ٩٢٫٥٢٭ 

عبداهللا العسعوسي الثانوية للبنني 

أحمد الشحات سالم حسن ٩٧٫٢٣٭ 
أحمد محمد أحمد عثمان ٧٥٫٧٭ 
أحمد يوسف الصديق عبدالرحيم اجلمال ٨٨٫٦٩٭ 
إياد خليل حسن ٩٠٫٤١٭ 
أحمد اسامة فوزي عبدالغنى ٩٩٫٧٥٭ 
أحمد طاهر السيد عبدالكرمي ٩٩٫٥٨٭ 

ادهم شبل محمدعلي مخيمر ٩٠٫٩٣٭ 
اسماعيل مصطفى النايف ٩٣٫٤٦٭ 
الشريف زين العابدين رعد مال حويش ٩٦٫٢٢٭ 
بدر عصام سلطان السمحان ٨٢٫٩٢٭ 
بيتر ميشيل فكري عيسي عوض ٩٩٫٥٦٭ 
حسن طالل محمود شير ٧٨٫٠٥٭ 
حسن محمود إبراهيم عبداهللا ٩٨٫١٣٭ 
حسن مصطفى سيد أكرم سيد محمد ٩٥٫٢٧٭ 
حسني علي حيدر عرب ٩٥٫٧٥٭ 
حسني علي محمد عبدالرضا علي ٩٦٫٩٨٭ 
حسني محمود إبراهيم عبداهللا ٩٠٫١٭ 
خضر حسان نحال ٩٩٫٧٭ 
دانيال متام خليل ٩٩٫٠١٭ 
راشد ناصر عبدالعزيز السلطان ٨٥٫٦٦٭ 
زياد سامح علي صبيح ٨٨٫٣٭ 
زياد وائل السيدأحمد قته ٩٧٫١٩٭ 
سامي جمال حسني امني ٩٩٫٥٩٭ 
سراج خالد محمد الشرقاوي ٩٨٫٦٭ 
سعود محمد منصور احلريتي ٨٩٫٥٤٭ 
سلمان صباح فاخر أحمد ٨٣٫٨٥٭ 
عاصم أحمد ابرهيم عبداملقصود ٩٤٫٨٨٭ 
عاصم عدلي عبداللطيف رجب ٩٢٫٥١٭ 
عباس فاضل مصطفى شكيب ٩٣٫٥٦٭ 
عبدالرحمن أدهم عثمان عبداملعطي ٩٦٫٠٧٭ 
عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز علي شمعه ٩٩٫٣٥٭ 
عبداهللا أحمد رفعت الكوع ٩٩٫٤٦٭ 
عبداحلميد أحمد عبداحلميد القطان ٩٤٫٦٥٭ 
عبدالرحمن جمال محمد إبراهيم ٩٩٫٧٧٭ 
عبدالرحمن محمد السيد عبدالرحمن ٩٩٫٨٢٭ 
عبدالرحمن محمد السيد محمود ٩٣٫٣٥٭ 
عبدالعزيز فيصل جريان العازمي ٨٣٫٤١٭ 
عبدالعزيز محمد أحمد كرم ٩٤٫٦٢٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز البلوشي ٧٩٫٠٧٭ 
عبداهللا عدنان أحمد املراقي ٩٩٫٩٥٭ 
عبدالهادي السيد عبدالهادي امام ٩٦٫٨٨٭ 
علي عبدالسالم ابو عامر عبدالسالم ٩٩٫٥١٭ 
عمر شاكر عبدالعزيز بريقع ٩٩٫١١٭ 
عمر هشام عبدالغني املهدي ٩٤٫٧٥٭ 
عمرو إبراهيم خليل إبراهيم ٩٨٫٠٣٭ 
عيسى حبيب عبدالرزاق العبدالرزاق ٨٩٫٥١٭ 
عيسى خالد عيسى الصفي ٩٩٫٧٨٭ 
فيصل علي املاجد ٩٨٫١٢٭ 
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كرمي سمير جمال أحمد ٩١٫٦٩٭ 
محمد أحمد محمد عبيداهللا ٩١٫٤٦٭ 
محمد أحمد رمضان عامر ٩٩٫٠٤٭ 
محمد امين امني رحمة ٩٨٫٩٥٭ 
محمد بدر رجب البدر ٩٢٫٩٤٭ 
محمد حسن محمد عثمان علي ٩٩٫٨٢٭ 
محمد خالد أحمد القلفص ٨٥٫٤٩٭ 
محمد خالد محمد مسعود ٩٥٫٩٢٭ 
محمد فتحي محمد سالم ٩٧٫٨٧٭ 
محمد مشعل صقر السليمان ٨٤٫٩٧٭ 
مسعود ماهر مسعود ابوزور ٩٩٫٦٩٭ 
مشاري بسام نعمة البدر ٨٩٫٦٣٭ 
مصطفى سامح محمد علي ٩٣٫٧٭ 
مضر يوسف محسن علوان ٨٦٫٩٧٭ 
مناحي أحمد مناحي الفزير ٨٤٫٤١٭ 
مهند محمد فوزي محمد ٩٠٫٧٧٭ 
ناصر بدر ناصر سعيد ٨٦٫٧١٭ 
يحيى وليد عثمان محمد ٩٦٫٤٤٭ 
يوسف جمال عبداجلواد عبداحلميد املزين ٩٦٫٩٦٭ 
يوسف جمال عبدالعال عبداملقصود حسني ٩٩٫٢٧٭ 
يوسف محمد حامت ابوالفتح ٩٩٫٨٣٭ 
يوسف محمد مرزوق شريف ٩٧٫٠٩٭ 
يوسف مصطفى محمد رضا أحمد عبداحلكيم ٩١٫٥٭ 

عبداهللا املبارك الصباح الثانوية للبنني 

بدر حمد بدر عيدان ٨٦٫٠٨٭ 
بدر علي سعيد املطيري ٨٤٫٩٥٭ 
بندر ضيدان فدغوش العجمي ٨٣٫٩٢٭ 
تركي ناصر راشد العجمي ٧٣٫٣٣٭ 
جاسم محمد أكبر تقي ٨٨٫٢٣٭ 
جاسم محمد عبدالزهراء املتروك ٧٩٫٠٦٭ 
حسن عيسى جاسم الشمالى ٩٩٫٦٦٭ 
حسن مهدي حسني بوحمد ٨٨٫٨٦٭ 
حسن هويج سعود العجمي ٩٥٫٠١٭ 
حسني بدر زهير عبداهللا ٩٤٫٩٣٭ 
حسني حسن عبدالهادي قاسم الصراف ٨٥٫٢٥٭ 
حسني محمود محمد البناي ٨١٫٧٩٭ 
حمد سليمان يوسف املنصور ٧٨٫٣٥٭ 
راشد عبيد مرزوق العجمي ٨٠٫١٣٭ 
راشد محمد دغش عبدالرحمن ٧٩٫٤٥٭ 
ربيع صالح ربيع العجمي ٨١٫٢٦٭ 
زيد فهد رصد العجمي ٧٦٫٩٩٭ 

سالم عبدالرزاق بشير العلي ٨٩٫١٣٭ 
صقر مزيد حربي الزيد ٨٢٫٨٣٭ 
عامر عبداهللا عامر العجمي ٨٨٫٤٨٭ 
عباس محمد فاضل الصباغه ٩٦٭ 
عبدالعزيز ناصر مطلق العازمي ٧٤٫٤٩٭ 
عبداهللا حسن عبداهللا السبيعي ٩١٫٦٦٭ 
عبدالرحمن سعيد مبروك عبداهللا ٨٤٫٥٢٭ 
عبدالرحمن فؤاد محمد صرام ٩٧٫٢٧٭ 
عبدالرحمن محمد جاسم محمدعبداهللا عبدالعزيز ٭ 

السالم ٩١٫٠٦
عبدالرحمن ناصر مطلق العازمي ٧٥٫٨٧٭ 
عبدالعزيز فيصل محمد الصعيب ٨٢٫٢٤٭ 
عبدالعزيز مسفر علي العجمي ٩٩٫١٣٭ 
عبداهللا ثامر راضي احلداد ٨٠٫٧٢٭ 
عبداهللا خالد محمد اخلالدي ٨٥٫٨٢٭ 
عبداهللا ناجم راجح العبداهللا ٩٦٫٩٢٭ 
علي عباس إبراهيم محمد ٨٨٫٤٥٭ 
علي محمد أحمد عوض ٨٠٫٩٧٭ 
علي محمد زهير قطافه ٩٦٫٧٢٭ 
علي محمد عبداهللا دشتي ٩١٫٧٥٭ 
علي محمد مشعل الظفيري ٨٢٫٨٤٭ 
عمر جمال علي بوناشي ٩٢٫٢٢٭ 
فهد مسفر محمد العجمي ٧٦٫٦٦٭ 
فهد ناصر اكليفيخ العجمي ٧٩٫٢١٭ 
فيصل راشد عايض الهاجري ٨١٫٠٣٭ 
محمد أحمد رمضان مهنا ٩٩٫٨٢٭ 
محمد خالد إبراهيم العنزي ٨١٫٨٧٭ 
محمد سامي فهد الوهيب ٨٣٫٢٥٭ 
محمد طالل فالح الضفيري ٩١٫٥٣٭ 
محمد عبداهللا محمد املطيري ٩٩٫٢٧٭ 
محمد علي عبدالنبي الزقاح ٨٤٫٨٭ 
محمد علي محمد عبدالرحيم نقي ٩٢٫١١٭ 
محمد فهد منصور العازمي ٧٦٫٤٣٭ 
مسلم عبداهللا مطلق السبيعي ٨٥٫٣١٭ 
مشعل حامد محمد الكندري ٧٦٫٣٧٭ 
ناصر بدر ناصر عوض ٧٩٫٧١٭ 
ناصر حسني علي محمد ٧٨٫٣٢٭ 
ناصر حمد عوض حسني ٩١٫٠٤٭ 
ناصر فهد منصور العازمي ٧٨٫٠٤٭ 
وليد مسفر محمد العجمي ٩٨٫٣٢٭ 
يعقوب مساعد يعقوب التويتان ٧٨٫٧٥٭ 
يوسف سعد عثمان سعد القحطاني ٨٩٫٦١٭ 

عبداهللا بن عباس الثانوية للبنني 

أحمد كرمي أحمد محمد كرمي ٩٠٫٩٧٭ 
إبراهيم خالد عاطف ظاهر ٧٣٫٥٭ 
احلسني عبدالسالم محمود عبدالسالم محمد ٩٨٫٦٩٭ 
حزمي حسني حزمي الدوسري ٧٢٫٧٤٭ 
حسني مرضى حسني العجمي ٧٠٫٥١٭ 
حمد صالح فجر الشمري ٧٤٫١٣٭ 
خالد أحمد راشد العازمي ٩١٫٩٢٭ 
خالد عبدالعزيز صقر العنزي ٨٥٫١٨٭ 
خالد عبيد سعود العجمي ٩٦٫٥٢٭ 
خالد وليد عويضه راضي البدا العنزي ٩٣٫٢٥٭ 
دغيم هادي دغيم مطلق الهاجري ٧٦٫٨٥٭ 
راكان مهيالن نوار العتيبي ٨٥٫٩٢٭ 
سالم بدر فهيد الهاجري ٧١٫٨٩٭ 
سلطان مبارك محمد العجمي ٧٥٫١٦٭ 
شبيب سيف شبيب السبيعي ٧٧٫٠٤٭ 
طالل منصور راشد املطيري ٨٤٫٤٣٭ 
عبدالرحمن مساعد رجا الرشيدي ٧٨٫٩٧٭ 
عبداهللا غازي فجر الشمري ٨٨٫٢٭ 
عبداهللا سعد فالح حجيالن ٨٨٫٨٢٭ 
عبداهللا عادل صادق حسني ٨٨٫٥٣٭ 
عبداحملسن سعد عبداحملسن السبيعي ٨١٫١٨٭ 
عذبي رائد عبداحلميد الكنعان ٧٤٫١٭ 
علي سعد جابر الهاجري ٧٥٫٦٣٭ 
علي صالح عبدالعزيز احلمد ٧٦٫٢٢٭ 
علي عبداهللا أحمد بوطالب ٧٧٫٧١٭ 
عمر محمد جاسم الكندري ٧٣٫٣٤٭ 
عيسى حميد مال اهللا بلوشي ٧٣٫٦٧٭ 
عيسى مشعل عبداحملسن الشمري ٧٨٫٥٤٭ 
فارس جمال محمد االنصاري ٩٦٫٥٦٭ 
فهد هادي عواض العازمي ٨٤٫٨٧٭ 
فهيد عجب فهيد الهاجري ٨٨٫٢٩٭ 
فواز عبداهللا صقر العنزي ٨٧٫١٤٭ 
فيصل سليم احلشار ٩١٫٢٦٭ 
محمد أحمد محمد البزاز ٨٤٫٣٧٭ 
محمد جاسم محمد العازمي ٨٩٫٣٤٭ 
محمد جراح محمد الشمالى ٩٠٫٩٩٭ 
محمد حسن عبدالهادي العجمي ٨٤٫٤٦٭ 
محمد سعد محمد العنزي ٩٤٫٠٧٭ 
محمد عبداهللا مفرج العجمي ٧٣٫٦٣٭ 
محمد عبدالعزيز محمد العجمي ٧٨٫٦٨٭ 
محمد عبدالهادي محمد املري ٧٧٫٦٥٭ 

محمد عيد فهد املعتقه ٨٨٫٥٥٭ 
محمد محسن محمد العجمي ٨٥٫٤٨٭ 
محمد هاشم جواد ٩٣٫٣٦٭ 
مسعود فيصل مهدي العجمي ٧٦٫٢٨٭ 
مسفر عبدالهادي مانع العجمي ٨٧٫٥٤٭ 
مطلق محمد مطلق العتيبي ٨٧٫٥٩٭ 
ناصر بدر ناصر السلطان ٧٤٫٢٧٭ 
ناصر تركي ناصر العتيبي ٩٢٫٥٨٭ 
ناصر سعود سيف الزيادي ٨٥٫٣٭ 
نايف طالل هجاج العازمي ٩١٫٥١٭ 
نواف أحمد دحيالن احلربي ٩٤٫٧٢٭ 
يوسف سلطان محمد العجمي ٧٧٫٩٦٭ 

عبداهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد بشير إبراهيم بشير ٩٧٫٥٢٭ 
أحمد جمال عبداهللا السمحان ٩٥٫٤٣٭ 
أحمد خالد علي احليدر ٩٠٫٧٭ 
أحمد راشد أحمد اجلساس ٨١٫٣٤٭ 
أحمد عبدالعزيز عبدالرضا القطان ٨٤٫٩٢٭ 
أحمد عمار أحمد حسني ٨١٫٤٢٭ 
أحمد عيسى أحمد عبدالرحمن ٩٦٫٤٦٭ 
إبراهيم وليد صالح العنيزى ٨٣٫٣٤٭ 
أحمد محمد عثمان أحمد ٩٧٫٧٩٭ 
احلارث وليد نادى العنزي ٩٤٫٤٢٭ 
تركي نواف تركي الوزان ٨٥٫٥٥٭ 
جاسم حسن عيسى البلوشي ٨٣٫٩٢٭ 
حسن أديب جاسم أحمد ٨٣٫٦٧٭ 
حسن صالح أحمد القالف ٩٢٫٣٩٭ 
حسن عبداحلميد طالب الكوت ٧٤٫٨٥٭ 
حسن علي مراد خليل ٨٨٫٢١٭ 
حسن هيثم جسباوي رسولي ٧٦٫١٨٭ 
حسني علي حسني القالف ٩٨٫٦٧٭ 
حسني علي حسني عاشور مظفر ٨٨٫٧٦٭ 
حسني علي رمضان حسني ٧٩٫١١٭ 
حسني وائل عبداللطيف البعنون ٩٠٫٧٨٭ 
حمد فاضل علي عبدالرحمن ٩٩٫٤٧٭ 
خالد مساعد خالد الدمخي ٩١٫٣٦٭ 
خالد وليد أحمد الكندري ٩٨٫٠٦٭ 
زين العابدين جابر عبدالكرمي محمد ٨٢٫٥١٭ 
سيف محمد خالد العتيبي ٩٩٫٦٣٭ 
صالح محمد صالح الصراف ٩٤٫٣٩٭ 
صالح محمد صالح الصفار ٩٣٫٧٭ 

صقر فهد أحمد الزعابى ٩٦٫٢١٭ 
ضاري أحمد نافع الدملانى ٧٦٫٥١٭ 
ضاري خالد صالح املليفي ٨٣٫٠٥٭ 
طارق محمد زياد رقوقي ٩٩٫٠١٭ 
عبدالرحمن خالد إبراهيم اللحدان ٨٦٫٢٭ 
عبدالرحمن طالل درج الشريعان ٨٧٫٧٢٭ 
عبدالرحمن نايف نوري عبدالكرمي ٨٢٫٨٣٭ 
عبدالعزيز خليفة عبداهللا املسلم ٨٠٫٤٩٭ 
عبدالعزيز خليل سبتي سكني الكندري ٩٤٫٢٦٭ 
عبدالعزيز راشد مداد العازمي ٩١٫٤٣٭ 
عبدالعزيز سعود محمد دشتي ٨٩٫٧٢٭ 
عبدالعزيز عباس عبدالرزاق الصيرفي ٩٤٫٦٤٭ 
عبداهللا أحمد اكبر الرى ٨٩٫٥٣٭ 
عبداهللا جمال خالد برجس البرجس ٨٤٫٦١٭ 
عبداهللا عادل عبداهللا اخللف ٧٩٫٩٣٭ 
عبداهللا عبدالعزيز عبدالرضا القطان ٨٥٫٥٢٭ 
عبداهللا محمد فيصل النقي ٨٢٫٧٥٭ 
عبداهللا يوسف أحمد اجلساس ٧٨٫٨٢٭ 
عبداحملسن سعود محمد شمس الدين ٧٦٫٨٩٭ 
عبدالوهاب محمد أحمد السويلم ٩١٫٨٦٭ 
علي أحمد جاسم الكوت ٧٦٫٥٨٭ 
علي أحمد سلمان الشاهني ٨٧٫٣٣٭ 
علي ثامر فاضل الدريس ٩٦٫٣١٭ 
علي حسني جليل محمد ٧٣٫٩٨٭ 
علي حسني علي العلي ٩٤٫٥٣٭ 
علي عبداهللا محمد األستاد ٩٥٫٠٩٭ 
علي فهد سالم العراك ٩٦٫١٩٭ 
علي فيصل صالح ملك ٧٨٫٩٩٭ 
علي محمد جاسم حسني ٩٧٫٢٭ 
علي محمود حسني املوسوي ٧٩٫٦٣٭ 
علي مطر غازي احلربي ٨٧٫٠٤٭ 
علي هيثم حسن احلبشي ٩٢٫٥٩٭ 
علي يوسف علي يوسف ٨٦٫٨٤٭ 
عمر فهد غازي الفودري ٨٨٫٣٨٭ 
فارس عبداملانع محمد العجمي ٨٠٫٧٨٭ 
مبارك صالح مبارك القفيدي العازمي ٩١٫٥٥٭ 
مبارك محمود عبداخلالق الفرج ٨٦٫٦٣٭ 
محمد أحمد عبداملانع العجمي ٨٨٫٩٣٭ 
محمد توفيق علي حسن عاشور ٨٧٫٧٦٭ 
محمد جاسم محمد السحيب ٩٠٫٢٨٭ 
محمد جاسم محمد عبدالرسول ٩٢٫٢٢٭ 
محمد جميل ميرزا عبداهللا ٨٦٫٠٣٭ 

محمد جواد عبداألمير دشتي ٩٨٫٧١٭ 
محمد سمير السفاريني ٩٣٫٤٨٭ 
محمد طارق عبدالكرمي الشرهان ٧٧٫٥٦٭ 
محمد عبدالعزيز مصطفى شولى ٩٠٫٤٤٭ 
محمد عجب محمد العتيبي ٧٧٫٩٣٭ 
محمد علي عبداهللا بوحمد ٨٥٫٣٤٭ 
محمد هاشم عبدالرسول شهاب ٩٠٫٥٭ 
مشاري نواف علي الدهش ٩٠٫٤٢٭ 
مصعب فاروق فؤاد بوحمد ٨٨٫٣٭ 
مهدي بدر محمد بن نخي ٨٣٫٨٤٭ 
ناصر موسى محمد العجمي ٧٤٫٧٦٭ 
ناصر وليد محمد الفراج الضفيري ٨٨٫٥٨٭ 
هاشم يوسف شعبان حسن ٨٨٫٧٧٭ 
وليد أنور سعد املبايع ٧٥٫٨٩٭ 
يوسف أحمد صالح ملك ٨٠٫٤٦٭ 
يوسف أحمد يوسف محمد ٨٦٫٩٭ 
يوسف أحمد فالح العازمي ٩٠٫٢٦٭ 
يوسف خليل سليمان عباس سليمان ٩٢٫١٧٭ 
يوسف راشد منصور القالف ٧٧٫٢١٭ 
يوسف عادل يوسف محمد ٩١٫٠٦٭ 

عروة بن الزبيرالثانوية بنني 

أحمد صالح سليم الصانع ٧٢٫٦١٭ 
أحمد عبدالهادي محمد العنزي ٨٥٫٢٭ 
أحمد علي مناحي العنزي ٩٤٫٧٤٭ 
أحمد فاضل عوض حمود ٨٦٫٣٢٭ 
أحمد مجبل عوفى البذالي ٨١٫٢٢٭ 
أحمد مسلط مخلد العتيبي ٨٢٫٣٭ 
أحمد مناور حامد الظفيري ٩٤٫٠٦٭ 
أحمد منصور عودة الشمري ٨١٫٢٨٭ 
أسامة زيد فرحان الشمري ٨٢٫٥٤٭ 
إبراهيم صالح رحيل العنزي ٧٩٫١٧٭ 
أحمد سالم نشمي احلسيني ٨٧٫٣٢٭ 
أحمد سعد مهدي الرشيدي ٨٠٫٤١٭ 
أسامة غامن منور احلربي ٨٠٫٥٭ 
بداح راشد بداح نزال الهاجري ٨٣٫٧٨٭ 
بدر حمد علي العجمي ٨٠٫٦١٭ 
بدر سعد عبيد بادي ٨٦٫٣٩٭ 
بدر شبيب مجحم اخلالدي ٨٤٫٣٧٭ 
بدر عبداهللا فالح الديحاني ٨٢٫٠٥٭ 
بدر ناصر جبير الظفيري ٨٥٫٨٤٭ 
بدر ناصر مبارك العجمي ٨٣٫٤٧٭ 
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بسام مهيدى كسار احملمد الهزاع ٩٦٫٦٢٭ 
بشار عبداهللا جابر اجلشعمى ٨٩٫٧٥٭ 
بشر خالد ندى العنزي ٩٢٫٠٨٭ 
بندر بدر رمضان العنزي ٨٣٫٤٦٭ 
بندر برغش عامر العجمي ٧٦٫٨٣٭ 
بندر طالل فرحان عبيد ٨٧٫٤١٭ 
تركي سعد ثجيل الشمري ٧٨٫٨٣٭ 
تركي سعد مانع العنزي ٨٣٫٣٤٭ 
تركي فيصل ضيف الدملاني ٨٨٫١٢٭ 
ثامر صالح مبارك الشمري ٩٧٫٠٨٭ 
ثامر عبداهللا دحام الضفيري ٨٦٫٠٧٭ 
ثنيان فوزي حمد الشمري ٨٣٫٧٩٭ 
جابر مسيلم محمد العدواني ٨٥٫٣٥٭ 
جاراهللا عبدالعزيز محمد العالطي ٨٤٫٣٤٭ 
جراح مشعل صالح العنزي ٧٣٫٧٢٭ 
حامد عبدالرحمن حامد العالطي ٨٢٫٩٥٭ 
حجرف فهيد حجرف احلجرف ٨٤٫١٤٭ 
حسني الهاب علي املطيري ٧٢٫٨٢٭ 
حمد بندر معجون الضفيري ٧٧٫٤٨٭ 
حمد عقلة جويعد الضفيري ٨٣٫٤٤٭ 
حمد غازي هداد اخلالدي ٨١٫٦٢٭ 
حمد فرحان مطنى اخلالدي ٨٣٫١٢٭ 
حمد فهد سعد احلربي ٨٣٫٨٨٭ 
حمد فهد صباح الشمري ٨٥٫٨٤٭ 
حمد محمود خلف الفرحان ٧٧٫٨٧٭ 
حمد نشمي ملحان الظفيري ٧٧٫٩٣٭ 
حمدان علي ساير الضفيري ٨٢٫٢٨٭ 
حمود خالد رشيد الرشيدي ٧٧٫٩٤٭ 
خالد أحمد مزهر الشمري ٧٢٫٦٢٭ 
خالد راشد بويش السعيدي ٩٤٫٨٤٭ 
خالد سعد صالح اخلالدي ٨٠٫٩٢٭ 
خالد صقر مفرح احلربي ٨٧٫٨٢٭ 
خالد فارس عزيز الشمري ٨٦٫٩٨٭ 
خالد محمد خالد الزعبي ٧٥٫٥١٭ 
راشد فارس عزيز الشمري ٨٤٫٩٨٭ 
راشد مالك شامان الرشيدي ٧٣٫٧٣٭ 
سالم صالح صعفك الشمري ٩٠٫٠٢٭ 
سالم عبيد سالم املطيري ٨٤٭ 
سالم علي مضحي اخلالدي ٧٨٫٢٤٭ 
سالم محمد عبداهللا نافع فدعوس ٧٨٫٢٭ 
سالم نواف سالم فحيمان ٨٧٫٣٦٭ 
سعد سالم عبداهللا سواده ٨١٫٧٧٭ 

سعود أحمد حمود العنزي ٩٧٫٦٭ 
سعود سعد عشوي السعيدي ٩٥٫٦٧٭ 
سعود علي صالح العنزي ٧٥٫٠٤٭ 
سعود فيصل مذكر اخلالدي ٨٢٫٩٭ 
سلطان ارحيل مجمى الضفيري ٧٩٫٦٦٭ 
سلطان مشاري عواد العنزي ٨٩٫٧٦٭ 
سلمان أحمد طعمة الظاهر ٩٤٫٧٢٭ 
سلمان جزاع حابس الظفيري ٧٧٫٧٧٭ 
سلمان دبوس مطرود الشمري ٨١٫٨٥٭ 
سلمان سالم طراد العنزي ٨٠٫٥٧٭ 
سلمان عدوان منصور العدوان ٧٨٫٢٩٭ 
سلمان مشاري مشبب املطيري ٩١٫٤٣٭ 
سليمان إبراهيم سرحان مبارك احمليسن ٧٣٫٨٢٭ 
صالح بندر ناصر الشمري ٩٤٫١٥٭ 
صالح سالم رخيص احلسيني ٧٤٫٢٧٭ 
صياح خالد صياح املطيري ٨٦٫٦٨٭ 
ضاحي ضاحي عبداحلميد بندر ٨٤٫٥٨٭ 
ضاري طالل فرحان عبيد ٩٠٫٥٢٭ 
ضاري محمد زيد املطيري ٧٦٫٩١٭ 
طالل فهد حامد الشمري ٨١٫٩٨٭ 
طالل محمد زعال الشمري ٨٠٫٦٨٭ 
عادل عارف غريب العنزي ٨٩٫٤٤٭ 
عايد عبدالكرمي زبن الشمري ٨٤٫٤٨٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا العجمي ٨١٫٤٩٭ 
عبدالرحمن أحمد ساكت العنزي ٨٠٫٤٩٭ 
عبدالرحمن إبراهيم عبدالكرمي النومس ٧٠٫٧٣٭ 
عبدالرحمن حميد جاعد العنزي ٨٥٫٧١٭ 
عبدالرحمن صالح حمدان احلريجي ٧٨٫٦٧٭ 
عبدالرحمن طالل محسن الظفيري ٨٣٫٠٧٭ 
عبدالرحمن عيد رمضان الضفيري ٨٤٫٧٥٭ 
عبدالرحمن فهد تركي العنزي ٧٣٫٠٧٭ 
عبدالرحمن فهد ناصر العجمي ٨٨٫٤٤٭ 
عبدالرحمن محمد سوهج الشمري ٨٦٫٧٥٭ 
عبدالرحمن محمد عبدى املطرود الصليلي العنزي ٭ 

٨١٫٥٨
عبدالرحمن ممدوح جهز الرشيدي ٨١٫٤٧٭ 
عبدالرحمن منصور محسن العجمي ٨١٫٧٭ 
عبدالرحمن جنم عبداهللا مهاوش ٨٤٫٦٥٭ 
عبدالرزاق راجى معتق الضفيري ٨٥٫٠٨٭ 
عبدالعزيز بندر كنعان الشمري ٩٢٫٩٧٭ 
عبدالعزيز عبدالواحد مدلول خفيف ٨٤٫٤٩٭ 
عبدالعزيز عبدالكرمي عليان احلربي ٨٠٫٥٢٭ 

عبدالعزيز نايف سيف الرشيدي ٩٥٫٩٩٭ 
عبدالعزيز نايف مبارك احلجرف ٧٠٫٥٣٭ 
عبدالعزيز نواف عامج العنزي ٨٤٫٠٧٭ 
عبداللطيف غنام ذياب احلربي ٩١٫٥٦٭ 
عبداللطيف محمد سماح الشمري ٨٣٫٧٢٭ 
عبداهللا تاجر قصاب العنزي ٧٥٫٧٤٭ 
عبداهللا حسني حامد املشيعيب ٨٥٫٦٧٭ 
عبداهللا حمود نقيش يدام نقيش ٧٧٫٠٨٭ 
عبداهللا حورى هدل العنزي ٩٢٫١٤٭ 
عبداهللا سعود عبيد العيادة ٧٦٫٢٧٭ 
عبداهللا سلطان عبدالهادي السهلي ٧٩٫٣٩٭ 
عبداهللا صنهات عبداهللا املطيري ٨٣٫٤٩٭ 
عبداهللا طارش عجيج العالطي ٨٠٫٦٢٭ 
عبداهللا طالل سلطان شالش ٩١٫٢١٭ 
عبداهللا عبدالعزيز سعود العنزي ٨٠٫٩٤٭ 
عبداهللا عبداحملسن عامر حماد ٨٤٫٧٭ 
عبداهللا عمر ضحوي هداد ٧٨٫٨٨٭ 
عبداهللا فارس سعد الرشيدي ٨٠٫٠١٭ 
عبداهللا فاضل حسني مطلق ٨٦٫٧٩٭ 
عبداهللا فهاد عصرى العنزي ٨٣٫٧١٭ 
عبداهللا محسن علي شبو ٧٥٫٦٥٭ 
عبداهللا محمد سالم العنزي ٨٥٫٧٥٭ 
عبداهللا محمد غازي العنزي ٧٨٫٢٣٭ 
عبداهللا مرضي خلف احمليني العنزي ٩١٫٤٦٭ 
عبداهللا مشاري عواد برمان ٩٥٫٠٩٭ 
عبداهللا مشري غامن الظفيري ٨٨٫٠٢٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا الرشيدي ٧٩٫٧٤٭ 
عبداحملسن حمود سعود الشمري ٨٨٫٨٣٭ 
عبداحملسن ناصر عطية الفضلي ٨٧٫٣٧٭ 
عبدالوهاب محمد هادي املطيري ٨٦٫٣٧٭ 
عثمان الطيف شخير الظفيري ٨٩٫٩٧٭ 
عثمان خالد صغير اخلالدي ٧٩٫٤٩٭ 
عثمان علي فريح الشمري ٨٤٫٩٣٭ 
عثمان فواز محسن شيحان العنزي ٨٣٫٥٭ 
عذبي عادل عبداهللا حسني حمود الشمري ٩٠٫٦٥٭ 
عذبي فواز مرزوق مرزوق ٩٢٫١٩٭ 
عشوان تركي عشوان العنزي ٧٥٫٧٤٭ 
علي خالد علي ارشيد ٨٤٫٩٧٭ 
علي محمد عامر محمد سعيد تواتي ٨٤٫٤٭ 
علي محمد علي املطيري ٨١٫٢٩٭ 
عمر خالد فراج املطيري ٨١٫٤٥٭ 
عمر سرحان سعدون سرحان ٧٤٫٤٤٭ 

عمر سعود فهيد العنزي ٧٩٫٠٦٭ 
عمر عادل عبداهللا حسني حمود الشمري ٨٦٫١٥٭ 
عمر عبدالرحمن محمد البذالي ٩١٫١٨٭ 
عمر عبدالعزيز فالح اخلالدي ٨٧٫٩٨٭ 
عوض عارف فالح الشمري ٧٦٫٦٩٭ 
عوض غازي عوض العنزي ٨١٫٧٤٭ 
غازي خلف غازي احلربي ٧٧٫٦٤٭ 
غازي فيصل عبداهللا الالفي الشمري ٨٨٫٠١٭ 
فارس علي احلميدي الرشيدي ٨٠٫٠٦٭ 
فالح فهد هذال املطيري ٨١٫١٭ 
فريحان سلطان فريحان الشمري ٩٤٫٨٤٭ 
فالح جديع محمد برجس محمد ٩٤٫٧٭ 
فهد إبراهيم عبداهللا الشمري ٨٤٫٣١٭ 
فهد أحمد نشمي خلف الضفيري ٩٢٫٨٨٭ 
فهد خالد ثويني اخلالدي ٩٠٫٩٢٭ 
فهد خالد ذياب احلسيني ٨٢٫٨٥٭ 
فهد سابح دهام السعيدي ٨٢٫٦٢٭ 
فهد عبداهللا فهد احلسيني ٨٤٫٥٣٭ 
فهد عبداهللا محمد العجمي ٩٨٫٠٣٭ 
فهد عبداحملسن عبداهللا العجمي ٨٦٫٣١٭ 
فهد عبدالهادي صالح فراج ٩٥٫٨١٭ 
فهد فالح فهد العجمي ٨٧٫٠٣٭ 
فهيد مضحي نومان العجاجي الفضلي ٩٣٫٢١٭ 
فواز أحمد رشيد الرشيدي ٨٧٫٥٭ 
فواز خالد شالش الشمري ٩٢٫٧٣٭ 
فيصل سعد شالح احلسيني ٨٦٫٧٭ 
فيصل عيد زيد املطيري ٨٤٫٩٦٭ 
فيصل غزاي فيصل العنزي ٨٠٫٢٢٭ 
فيصل وائل زامل العنزي ٨٤٫٠١٭ 
الفي سعود الفي املطيري ٨٤٫٤٦٭ 
مبارك علي محمد العجمي ٨٤٫٨٩٭ 
مبارك مانع شرشاب احلسيني ٨٧٫٦٭ 
متعب بندر عبداهللا احلربي ٨٣٫٦٥٭ 
متعب هباس متعب الشمري ٨٦٫٠٥٭ 
محسن فالح محسن غريب ٨٦٫٨٢٭ 
محمد أحمد عبدالقادر ابوالعطا ٩٥٫٥٨٭ 
محمد أحمد هادي صافى ٨٤٫٦٥٭ 
محمد بداح علي العجمي ٩٣٫٤٩٭ 
محمد حمود مطر الرويعي ٨٦٫٥٦٭ 
محمد خالد ظاهر احلسيني ٨٦٫٢٨٭ 
محمد راشد شافي العجمي ٧٩٫٨٢٭ 
محمد سعد جلوي الشمري ٨٦٫١٥٭ 

محمد سعد صحن الهاجري ٩٠٫٦٣٭ 
محمد سعد محمد الفيله ٩٠٫٨٥٭ 
محمد ظويهر قناص زامل ٨٤٫٧٣٭ 
محمد عامر مخلف العنزي ٩١٫١١٭ 
محمد عايد قبيل الشمري ٨٩٫٢١٭ 
محمد عبدالرحمن مجهول املطيري ٨٥٫٧٣٭ 
محمد عبداهللا خليفة املطيري ٩٣٫٢٧٭ 
محمد علي بطي الزعبي ٨٧٫١٢٭ 
محمد مبارك عجرم الصليلي ٩٠٫٦٭ 
محمد محسن محمد املطيري ٨٠٫٣٤٭ 
محمد ناشد احلاج خلف ٩٢٫٥٥٭ 
مرضى مناور مرضى الشمري ٨٠٫٥٥٭ 
مشاري حمد دحام الشمري ٨٣٫٧٣٭ 
مشاري خالد أحمد العنزي ٨٠٭ 
مشاري خلف جعيثن الشمري ٨٨٫٥١٭ 
مشاري مخلف هاشم الظفيري ٨١٫٦٩٭ 
مشعل فالح كابد الضفيري ٨٠٫٥٤٭ 
مشعل فيصل ثامر العنزي ٨٢٫٣٥٭ 
مشعل يوسف عبداهللا الشمري ٨٩٫٢٦٭ 
معاذ أحمد فايز العجمي ٨٤٫٧٭ 
معاذ محمد مصحب الظفيري ٧٧٫١١٭ 
معاذ مطر فريح الشمري ٩٣٫٩٣٭ 
معتز محمد حلمي يونس ٩٩٫٣٩٭ 
مفلح علي مفلح ارطام العجمي ٩٠٫٨٨٭ 
منصور ماجد ناصر الشمري ٨١٫٩٥٭ 
منصور محمد عبداهللا العجمي ٨٤٫٠٨٭ 
منور سميان منور الظفيري ٧٧٫٥٥٭ 
مهنا محمد فالح الشمري ٨٥٫٩٧٭ 
مهند صالح خلف اخليوطى ٩١٫٨١٭ 
ناصر بدر ناصر عبداهللا العنزي ٨٦٫٢٤٭ 
ناصر حسن ناصر البدين ٨٢٫٦٢٭ 
ناصر فيصل مطر الشمري ٧٩٫٧٨٭ 
ناصر محمد علي احلسيني ٨٩٫٩٣٭ 
ناصر مقيت محمد العجمي ٩٠٫٦٩٭ 
نواف سالم حمود الرشيدي ٨٤٫٤٤٭ 
نواف سياف سلطان املطيري ٩١٫٧٥٭ 
نواف هالل سعد العتيبي ٨٤٫١٣٭ 
نواف يوسف عبداهللا الشمري ٩٤٫٨٥٭ 
هاشم خلف هاشم الظفيري ٧٦٫٩١٭ 
وائل حمود غازي العنزي ٨٦٫٢٭ 
والي محمد والى الشمري ٨٩٫٩٧٭ 
وليد صقر مفرح احلربي ٩١٫٩٤٭ 

يعقوب يوسف جزاع العنزي ٨٠٫٥٢٭ 
يوسف أحمد محمد رشدان ٨١٫٩٧٭ 
يوسف حسني فرغلي محمد حسني ٩٩٫٤٤٭ 
يوسف سعد محمد العنزي ٧٤٫١٨٭ 
يوسف عباس عايد العنزي ٨٥٫٤٧٭ 
يوسف عبدالهادي عايد احلريجي ٧٩٫٩٩٭ 
يوسف فايز سند السعيدي ٩٠٫٠٢٭ 
يوسف فهد جويعد الضفيري ٨٠٫٥٦٭ 
يوسف منور مرضى الشمري ٧٥٫٣٣٭ 

عقاب اخلطيب الثانوية بنني 

أحمد طاهر عبدالرزاق أحمد حاجية ٩٨٫٤٭ 
أحمد عبداحملسن شالش حسن ٧٥٫٣٭ 
أحمد هيثم غامن عراك غامن ٩٠٫٧٦٭ 
أسامة خلف عبيد البرجس ٨٨٫٤٣٭ 
بسام جاسم مبارك اجلالوي ٨٨٫٦٦٭ 
جعفر علي حسني الدريع ٩١٫٩٨٭ 
حسني إبراهيم خليل سناسيرى ٨٨٫٥٢٭ 
حسني حميد صيوان الشمري ٧١٫٨٦٭ 
حسني خالد جاسم علي ٩٥٫٦٢٭ 
حسني صالح علي غضنفر ٨٤٫٧٭ 
حسني عبداحملسن عيسي الصراف ٩٣٫٦٤٭ 
حمد عبدالعزيز مرزوق العازمي ٨٨٫٦٩٭ 
دعيج خليفة خلف الشمري ٨٦٫٢٭ 
سالم صالح سالم السويلم ٧١٫٨٨٭ 
سعود باتل عبدالرزاق الرشيدي ٨٤٫٠٤٭ 
صقر عيسى سالمة العنزي ٩٧٫٧٭ 
طالل سيف مساعد مبارك العازمي ٨٤٫١١٭ 
عبدالرحمن أحمد الساري ٩٩٫٨٢٭ 
عبدالرحمن بشر عطااهللا العنزي ٨٧٫٨٣٭ 
عبدالرحمن سليمان فواز الفارس ٧٨٫٣٧٭ 
عبدالرحمن صالح ذيب الهرشاني ٨٤٫٢٦٭ 
عبدالعزيز ناصر سيار العنزي ٩٧٫٩٦٭ 
عبداهللا أحمد محمد الشمري ٩٧٫٣٩٭ 
عبداهللا خالد جدعان العنزي ٩٦٫٥٧٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا العتيق ٨٨٫٣١٭ 
عبداهللا صالح محمد اخلراز ٩٤٫٢٩٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا سكني ٩١٫٩٭ 
عثمان فواز محمد الفي الظفيري ٨٨٫٩٭ 
عثمان يوسف عايض الضفيري ٩٧٫٢٭ 
علي رضا ناصر محمد ٩٣٫٤٥٭ 
علي عبداللطيف عبداهللا سمير هندال ٩٤٫٠٢٭ 
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علي عبداهللا عيسى الصراف ٨٤٫٨٩٭ 
عمر أحمد عثمان محمد ٩٢٫٣١٭ 
عمر أحمد رشيد املطيري ٩٣٫٠٨٭ 
عمر فيصل مرزوق العتيبي ٩٣٫٥٩٭ 
عمر مشعل صالح يوسف العنزي ٨١٫٨٭ 
غامن أحمد غامن الوادى ٩٣٫١٨٭ 
فاضل نوري فاضل اجلمعة ٨٩٫٣٥٭ 
فهد خليفة شيحان السليمان ٨٢٫٧٭ 
فهد رجعان سعد الهاجري ٨٦٫٣٦٭ 
مبارك خالد مبارك اجلالوى ٧٨٫٠٩٭ 
مبارك علي غنيم الشمري ٨٣٫٨٩٭ 
محمد حمدان عبداهللا العنزي ٩٧٫٥٧٭ 
محمد خالد جابر العدواني ٨٢٫٣٢٭ 
محمد سليمان ماطر فراج ٨٦٫٣٤٭ 
محمد طالل محمد داهم ٧٩٫٢٦٭ 
محمد فهد عبدالرحمن اكبر ٧٧٫٦٧٭ 
محمد محمود بدر القالف ٨٥٫١٩٭ 
محمد مذود موسى املطيري ٩٣٫٧٤٭ 
محمد منصور محمد اخلرافي ٨١٫٦٨٭ 
مشاري حيدر محمد حاكم سلطان ٧٨٫٠٨٭ 
مصعب سلمان فالح املطيري ٩٤٫٥٨٭ 
مصعب مبارك عبداهللا خلف ٧٥٫٨٣٭ 
مطلق بدر مطلق العصيمي ٨٣٫٨٥٭ 
مهدي عادل حسني املويل ٨٣٫٥١٭ 
هاشم أحمد عبدالرحمن أحمد ٨٦٫٢٩٭ 
وليد خالد عبداهللا الهاجري ٨٣٫٤٧٭ 
يحيى محمد عبداهللا االشوك ٩٢٫١٩٭ 
يوسف سلطان حامد العنزي ٩٨٫٣١٭ 
يوسف عبداحلميد يوسف فرغلي ٩٦٫٩٥٭ 
يوسف علي محمد عبدالكرمي ٧٥٫٨٦٭ 
يوسف مشعل عبداهللا العنزي ٩٨٫٣٩٭ 

عمر بن اخلطاب الثانوية للبنني 

أحمد حمود ضحوي العنزي ٧٤٫٠١٭ 
أحمد عواد خلف الشمري ٧٥٫٤٣٭ 
أحمد عيد رومي الفضلي ٩٣٫٦٦٭ 
أحمد مشعل محمد العنزي ٨٥٫٣٣٭ 
أمير حمود عماش دريع فرتاج الهاجري ٨٢٫٧٭ 
إبراهيم خالد خلف حسني ٨٠٫٧٢٭ 
أحمد سامي الباز ٩٦٫٠٨٭ 
أحمد رمضان طه أحمد ٩٣٫٥٨٭ 
أحمد صالح إبراهيم حسني ٩٩٫٩٭ 
أحمد محمد اهتيمى حسني ٧٤٫٣٧٭ 
أحمد وائل شوقي محمد ٩٩٫٩٥٭ 
بدر منصور محمد املري ٨١٫٧٦٭ 
برجس منصور برجس الهاجري ٨٠٫١٦٭ 
تركي حمزة حميد العازمي ٧٩٫٥٢٭ 
جابر محمد جابر العجمي ٨٠٫١٦٭ 
جراح صالح شرار العصيمي ٨٠٫٦١٭ 
حامد طامي عبداهللا حامد العبدلي ٨٣٫٨٢٭ 
حامد عبدالرحمن حسن اجلمال ٩٩٫٨٧٭ 
حسام الدين صفوت عبدالباقى مصطفى ٩٥٫٥٩٭ 
حسني حسن سعيد العجمي ٨٨٫٢٢٭ 
حسني عباس راهى شنات ٨٧٫٣٥٭ 
حلوان محسن حلوان العجمي ٧٩٫٣١٭ 
حمد حسن غريب العجمي ٧٢٫٥٦٭ 
حمود عبداهللا حمود الطواري العازمي ٧٨٫٥٣٭ 
خالد سليمان محمد الصعيب ٨٨٫٨٩٭ 
خالد مشعل عبدالرحمن املطيري ٨٨٫١٭ 
خالد مشيط شبيب حماد ٧٣٫١٩٭ 
ذياب موسى ذياب العازمي ٨١٫٣٥٭ 
راشد عبدالرحمن راشد املري ٨٥٫٢٩٭ 
سالم إبراهيم كاظم الفضلي ٨٥٫٧٨٭ 
سالم راشد سالم الهاجري ٨١٫٧٨٭ 
سالم محسن سعيد املري ٨٤٫٩٨٭ 
سالم محمد عايض العتيبي ٨٢٫٧٣٭ 
سعد حمد دخيل بداح ٧٨٫٤٧٭ 
سعد منصور محمد سعد ٧٩٫٢٣٭ 
سعود راجح محمد الهاجري ٧١٫٤٨٭ 
سعود سيف سالم العازمي ٧٦٫٥١٭ 
سعيد محسن جابر الهاجري ٧١٫٧٣٭ 
سلطان فيصل فالح العجمي ٨٩٫٨٦٭ 
سلمان عامر فهد القحطاني ٨٢٫١٧٭ 
سلمان مسير سند الغيان املطيري ٧٧٫١٩٭ 
صالح عبداهللا شرار العصيمي ٨٤٫٤٢٭ 
ضاري عوض ماطر املطيري ٨٥٫٦٦٭ 
ضاري مشعل ترف الشمري ٧٥٫٣٧٭ 
طالل حسني مبارك العجمي ٩٧٫٧٣٭ 
ظافر علي فهاد العجمي ٧٦٫٧٦٭ 
ظافر نايف دخيل الهاجري ٧٦٫٦٦٭ 
عبدالرحمن علي محمد العجمي ٩١٫٤١٭ 
عبدالرحمن فهد سالم العجمي ٨٤٫٧٩٭ 
عبدالرحمن كميخ عبداهللا الهاجري ٧١٫٥٩٭ 
عبدالعزيز راشد ناشي العازمي ٧٤٫٤٣٭ 
عبدالعزيز عبدالرحمن سالم الدوسري ٨٤٫٩٭ 
عبدالعزيز مريط راشد الهاجري ٧٩٫٢٨٭ 
عبداهللا جابر صالح املري ٧٧٫٠٥٭ 
عبداهللا جفني برجس الهاجري ٨٠٫٨٧٭ 
عبداهللا حمد عايض الهاجري ٨٩٫٠٨٭ 
عبداهللا سعد خالد العذاب ٨٥٫٠٦٭ 
عبداهللا عادل باني الدوسري ٧٨٫٧٤٭ 
عبداهللا عامر راجح القحطاني ٩٣٫٢٥٭ 
عبداهللا يوسف رجعان العازمي ٧٦٫٤٨٭ 
عبدالرحمن عايض محمد العجمي ٩١٫٨٣٭ 
عبدالرحمن علي غنيم املطيري ٨٤٫٣٥٭ 
عبدالرحمن عيد حيالن احلربي ٧٥٫٧٨٭ 
عبدالرحمن غازي سعد العتيبي ٨٠٫٧٭ 
عبدالرحمن كمال اخلطيب ٩١٫٩٭ 
عبدالرحمن محمد مصلح علي أحمد ٩٧٫٢٩٭ 
عبدالرحمن محمود عبداملنعم شباره ٩٥٫٩١٭ 
عبدالعزيز سلطان محمد العجمي ٨٦٫٣٣٭ 
عبداهللا صباح عامر الهاجري ٧٢٫١٦٭ 
عبداهللا عثمان عطا عبود ٩٦٫١٧٭ 
عبداهللا فهد ناصر العجمي ٨١٫٤٧٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا العجمي ٧٦٫١٧٭ 
علي أحمد جايد الشمري ٨٤٫٧٤٭ 
علي خالد محمد االحيمر املري ٨٢٫٧٢٭ 
علي محمد بتال السبيعي ٨٣٫٠٥٭ 
علي ناصر مبارك الدوسري ٩٦٫٧٩٭ 
عمر سامي عواد العازمي ٧٥٫٦١٭ 
عمر غازي عبداهللا احلربي ٧٨٫٢٥٭ 
عمر محمد عبدالواحد حسني ٩٥٫٦٢٭ 
فارس محمد رجب النجار ٩٦٫٢٩٭ 
فالح برجس مصلح الدوسري ٩٠٫٠٦٭ 
فهد خالد فهيد العازمي ٧٣٫٦٧٭ 
فهد راشد علي الهاجري ٨٠٫٣٣٭ 
فهد سالم عايض العجمي ٩١٫٣٧٭ 
فهد عايض عبدالهادي احلشار ٩٩٫٤٩٭ 
فهد محمد سالم الدوسري ٨٦٫٢٥٭ 

فهد محمد فهد الهاجري ٨٣٫٤٧٭ 
فيصل تركي عبيد البيداني ٨٥٫٦١٭ 
فيصل محمد مجبل العازمي ٧٥٫٢٩٭ 
فيصل مسفر هادي العجمي ٧٤٫٨٢٭ 
فيصل نزال منور الرشيدي ٧٥٫٢٩٭ 
ماجد حمد ماجد املطيري ٩١٫٣٦٭ 
مبارك حمد خالص الهاجري ٨٠٫٢٦٭ 
مبارك طارق عبداهللا العجمي ٨٦٫١٩٭ 
مبارك ناصر خالد العازمي ٨٤٫٥٥٭ 
محمد أحمد حسني عبدالعزيز سيد ٩٦٫٢٤٭ 
محمد إبراهيم محمد العبيدى ٧٧٫٣٧٭ 
محمد أحمد مجبل العازمي ٨٧٫٠٩٭ 
محمد اخميس محمد املري ٨٥٫٢١٭ 
محمد بداح عازم العنزي ٨٤٫٨٣٭ 
محمد جاسم عبداحملسن فرحان ٧٦٫٦١٭ 
محمد جمال خالد العازمي ٩٤٫٦٢٭ 
محمد حامت لطفى عوض النجار ٩٩٫٩٭ 
محمد حمد محمد العجمي ٨٥٫٩٭ 
محمد خالد محمد االحيمر املري ٧٩٫٤٩٭ 
محمد سالم علي العجمي ٩٣٫٦٣٭ 
محمد سعود فهيد الثالب ٧٥٫٦٨٭ 
محمد عبداهللا راجح الهاجري ٧٣٫٩١٭ 
محمد عبداهللا علي الهاجري ٨٧٫٨٦٭ 
محمد علي زايد العجمي ٧٧٫٣٢٭ 
محمد مبارك معجب الهاجري ٧٤٫٧٨٭ 
محمد مشعان عزيز العازمي ٧٢٫٨٤٭ 
محمد منصور فارس السبيعي ٨٢٫٣٨٭ 
محمد منيف معاشى العنزي ٧٦٫٩٧٭ 
محمد ناصر شوردي الهاجري ٩٤٫٦٭ 
مرضى سالم محمد العجمي ٧٦٫١٣٭ 
مسعود ناصر محمد املري ٨٦٫٠٥٭ 
مشاري أنور فهد اجلفني ٨٩٫٥٩٭ 
مشاري سالم صالح العجمي ٩٠٫٠٨٭ 
مشعل فيصل ناصر العجمي ٧٤٫٢٭ 
معجب زايد دواس العجمي ٧١٫٧٨٭ 
مقداد عبداحلميد احمليمد ٩٨٫٠٧٭ 
مناحي ناصر حمد العجمي ٧٧٫٩٤٭ 
منصور خالد منصور سعود العنزي ٨١٫٢٥٭ 
منير عايض منير العجمي ٨٥٫٣٣٭ 
ناصر غامن علي الهاجري ٨٣٫٧٣٭ 
ناصر فراج فهيد الصلف ٧٣٫٤٣٭ 
ناصر مانع محمد دواس العجمي ٨٦٫٨٩٭ 
ناصر هادي حسن العجمي ٨٠٫٩٨٭ 
نايف محمد فهد العجمي ٧٦٫١٨٭ 
نواف أحمد حسني الشمري ٩١٫٩١٭ 
نواف حمد فالح الهاجري ٨١٫٩٢٭ 
هادي عبداهللا هادي الشمري ٨٤٫٢١٭ 
وليد جهز عوض املطيري ٧٠٫٠٦٭ 
يوسف حمود عبداهللا العتيبي ٩٤٫٤٢٭ 
يوسف شارع عزيز امليموني ٨٣٫٠٢٭ 
يوسف مخيط محمد العازمي ٩١٫٥٧٭ 
يوسف منصور صنت العيباني ٧٦٫٥٭ 

عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات 

أريام مداهللا حمدان معطش جمعان العنزي ٨٥٫٧١٭ 
أريج منيف نهير خلف نهير املطيري ٩٧٫٠٩٭ 
آالء سعد حلو فياض العنزي ٩٠٫٣٧٭ 
أملاس عواد عايد سعد الرشيدي ٩٠٫٤٣٭ 
أماني نزال عيد خليف العنزي ٩٣٫٧٨٭ 
آمنة عبداهللا مجبل جريو الرشيدي ٩١٫١٢٭ 
أبرار محمد منور الظفيري ٩٦٫٠٩٭ 
إسراء محمود حامد محمود عبدالفتاح ٩٩٫٩٣٭ 
أسماء أحمد عبداهللا عبداملقصود أحمد ١٠٠٭ 
أسماء سعود شحاذ سلمان ٨٨٫٨٭ 
االء هاني محمد عبداملنعم ٩٩٫٨٭ 
البندري عبداهللا محمد عياش السبيعي ٩٩٫٣٣٭ 
اجلازي عبدالعزيز مناحي سليمان الضفيري ٨٩٫٨١٭ 
اجلورى فيصل ماطر عفاش العنزي ٩٣٫١٤٭ 
العنود محمد سلطان عايض العتيبي ٧٧٫٧١٭ 
أميرة حمد سليمان سنيد املاجدي ٧٢٫٦١٭ 
إميان عادل أحمد محمد الشربينى ٩٩٫٦٨٭ 
بيبي فيصل دخيل متعب العنزي ٧٤٫٢٨٭ 
تقى أحمد محمد سالم ٩٩٫٦٭ 
جود سعود معاشى راجي املطيري ٩٣٫١٩٭ 
جودى محسن علي غازي ٩٨٫٤٧٭ 
جوري سمري نافل مبارك العازمي ٨٤٫٤٧٭ 
حبيبه اسماعيل محمد سعيد اسماعيل محرم ١٠٠٭ 
حنني حمدي علي النادي ٩٩٫٩١٭ 
حنني محمد رشيد مطر احلربي ٨١٫٩٩٭ 
ختام سلمان ناجي رشيد الظفيري ٨٧٫١٨٭ 
خلود مشعل هذال نويجي املطيري ٨٠٫٤٦٭ 
دعاء بدر أحمد محفوظ ٩٧٫٤١٭ 
دالل فهد جابر عجيل الشمري ٩٣٭ 
دنيا اشرف مصطفى عبدالفتاح ٩٩٫٨٨٭ 
دميا منصور فالح خصيوي الديحاني ٨٦٫٢٩٭ 
رتاج خالد محمد خالد السبيعي ٩٦٫٧٢٭ 
رتاج سالم مشحن علوش ٨٦٫٨٣٭ 
رماس فضل نشمي فراج غشام الشمري ٧٦٫٢٩٭ 
روان مبارك رجعان حمود الرشيدي ٨٩٫١٥٭ 
روينه عبدالسالم انور عبدالسالم شتا ٩٩٫٨٧٭ 
ريان ناصر ازعيلى مسيهيج العنزي ٩٢٫٣٣٭ 
ريانه محمد ذياب محمد ذياب احلسيني ٩٩٫١٥٭ 
رمي شافي محمد زيد الديحاني ٩٤٫٤٢٭ 
رمي عماش حمود سحل الشمري ٧٨٫٣٦٭ 
رمي فيصل محمد عياش السبيعي ٩٥٫٠٨٭ 
رمياس عيسى خشير عياد الرشيدي ٧٨٫٤٤٭ 
ريناد نايف مبارك مطلق الشمري ٩٥٫٨٨٭ 
سارة فرحان مرجى خضر العنزي ٩٣٫٤٦٭ 
سارة محمد حمود محمد احلريجي ٨١٫٤٭ 
سارة يوسف عبدالعزيز عايض العازمي ٩٥٫١٦٭ 
سلمى سعد مدلول غامض الشمري ٩٥٫٣٭ 
سلمى هشام خيرت أحمد ٩٩٫٦٥٭ 
سما تامر مجدى جنيب محمد ٩٩٫٨٧٭ 
سما هشام خيرت أحمد ٩٩٫٦٨٭ 
سمو طالل حميد رانوف الشمري ٨٤٫١٥٭ 
شهد مشعل منور نوار العتيبي ٨٩٫٦٦٭ 
ضحى ريكان مشوط راكان العجمي ٩٩٫٨٩٭ 
ضحى سرحان فيحان سرحان وقيت ٩٦٫٣٭ 
طيف فريح عبداهللا فريح مربد العنزي ٨٢٫٥٢٭ 
عائشة فرحان مرجى خضر العنزي ٩٦٫٤٦٭ 
عائشة فهد علي سيف العجمي ٨٦٫٩٥٭ 
عائشة مرزوق جنم مشاري الشمري ٩٤٫١٢٭ 
عالية حجي عبداهللا الظفيري ٩٢٫٣٣٭ 
غالية براك حسني براك العنزي ٨١٫١١٭ 
غال ناصر فالح الركيبى ٧٤٫٦٤٭ 
فاطمة قاطع راشد حسني علي ٨٣٫١١٭ 
فاطمة سالم سلمان محمد العنزي ٩٥٫٩٦٭ 
فاطمة سالم فهد حطاب العجمي ٧٧٫٤٤٭ 
فجر بسام ياسني العلي ٩٨٫٧٧٭ 

فجر خالد محمد جدالن الدسم ٩٧٫٠١٭ 
فجر سالم عايد فارس دبوس الظفيري ٩٨٫٨٤٭ 
فرح حمود هدينى علي الظفيري ٨٤٫٥٢٭ 
فرح نايف كفاش خليفة موسى ٧٩٫٤٩٭ 
فوز أنور عبدالعزيز هاشم العنزي ٩٠٫٣٤٭ 
فوز ناصر بدر عبداهللا عودة ٩٥٫٧٥٭ 
فوزية حمد عبداهللا سعد القحطاني ٩٩٭ 
قصائد مشعل حمود الشمري ٩٤٫٨٭ 
لولوة مناور صعفك محمد الشمري ٨٣٫٢٣٭ 
مرام نواف مشهور فيصل اجلنفاوي ٧٩٫٠٦٭ 
مرمي خالد دميثير عجاج العنزي ٨٣٫٩٦٭ 
مرمي زيد طعمة دودان الشمري ٩٧٫٨٧٭ 
مرمي غامن خلف شاهر العنزي ٩٧٫٢٦٭ 
مرمي كريدي هيف هيلم املتلقم ٨١٫٧٣٭ 
مشاعل مضحى احبيب مبرد الفضلي ٩٢٫٩٣٭ 
مناير حلو فياض صبار العنزي ٩٣٫٠٥٭ 
مناير سعد هويدي زامل الفضلي ٨٦٫٥٢٭ 
منة اهللا منصور عبداحلميد منصور ٩٩٫٣٭ 
منه اهللا رفاعي عبدالرحمن محمد محمد العربي ٭ 

٩٩٫٣٦
منى ماجد خلف خليفة الشمري ٧٨٫٩٦٭ 
منى منصور داخل فدعوس الفضلي ٩٢٫٧٩٭ 
موضي طالل برجس ضيدان املشاري ٨٣٫٢٣٭ 
موضي عايض عبدالكرمي عايض القحطاني ٨٣٫٣٤٭ 
ميثه عبداهللا عايض معيض العازمي ٨٦٫٩١٭ 
جنالء عبدالرزاق مضحى علوي الضفيري ٩١٫٧٥٭ 
ندى ناصر بكاى حنتوش معيش ٩٣٫٨٭ 
نشميه سالمة عبداهللا الشمري ٨٧٫٠١٭ 
منشه بداح سعد قحموم احلجرف ٨١٫٦٢٭ 
نواره انور غدير مربد الشمري ٩٦٫٦٭ 
نوت حمد حزام رفيد العنزي ٨٧٫٧٩٭ 
نور عابر بدر نايف الشمري ٩٨٫٦٣٭ 
نور عبداهللا سعد عبداهللا السعيدي ٩٩٫١٥٭ 
نورة إبراهيم خليف حسني العنزي ٨٤٫٨٭ 
نورة ريكان عامر علي محمد ٩١٫٣٨٭ 
نورة سلمان عواد زياد السربل ٩٢٫٨٩٭ 
نورة صفوق نايف علقم ٩١٫٥١٭ 
نورة عبداهللا عيد اخلالدي ٨٧٫٦٦٭ 
نورة محمد جلوي الشمري ٧٤٫٦٦٭ 
نوف سعود سعد قحموم احلجرف ٩٤٫٤٤٭ 
نوف نايل الفي مطر العنزي ٧٩٫٧٧٭ 
هاجر حمود هادي حمود املطيري ٨٩٫١١٭ 
هاجر نهار شديد مشهور الشمري ٨٧٫٤٢٭ 
هدى محمد بشار محمد سعيد الطبال ٩٨٫٩٦٭ 
هديل عيسى عبداهللا محسن الشمري ٩٩٫٣٤٭ 
هنوف محمد عبدالعزيز راشد السلطان ٩٧٫٣٦٭ 
هيا مبارك حجرف حبيب هيف ٨٩٫٦٭ 
وفاء وليد غنام مطر العنزي ٩٤٫٥٩٭ 

عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات 

أريام عبداهللا مصلح العازمي ٧٨٫٣٣٭ 
أماني عدنان حيدر علي ٨١٫٣٭ 
أمل خالد رجعان العازمي ٨١٫٦٤٭ 
آيه محمد يعقوب العنزي ٨١٫٤١٭ 
أسماء جمال الشوادفى يوسف النطاط ٩٧٫٢٭ 
أسماء حماد خالد العجمي ٩١٫٩٭ 
اجلوهره عبداهللا متعب علي ٩٤٫٣١٭ 
العنود فيصل ذياب الهزانى ٩٣٫٠٢٭ 
العهود فيصل ذياب الهزانى ٨٣٫٩٦٭ 
الهنوف هادي سعد العجمي ٩٣٫٨٤٭ 
اوراد إبراهيم صالح فرحان ٨٠٫٨٣٭ 
إميان خالد خميس الشتلي العازمي ٩٤٫٣٧٭ 
بدرية مشعل عبيد محمد ٩٤٫٩١٭ 
بدور محمد مفلح شبيكان ٨٧٫٤٨٭ 
بسمه عبداهللا صالح العازمي ٩٧٫١٣٭ 
بشاير ظافر حمد الهاجري ٨٨٫١٣٭ 
بلقيس محمد عباس حسني ٧٧٫٦٦٭ 
جنان شاهني أحمد اخلزيعل ٨٢٫٢٩٭ 
جوري سيف مرزوق العازمي ٧٧٫٩٩٭ 
حصة علي حمود الهاجري ٩٦٫٠٣٭ 
حنني حمد مرزوق الغريب ٩١٫٨٣٭ 
دانة علي فهد العجمي ٩٥٫٥٣٭ 
دالل خالد سعد العازمي ٩٢٫٠٥٭ 
رتاج ماجد بدر العتيبي ٨٧٫٣٣٭ 
رتاج نادر محسن العجمي ٨٧٭ 
رغد فهد عواد العازمي ٩١٫٤١٭ 
رناد فيصل حماد العازمي ٨٩٫١٣٭ 
رهف عوض ناصر اجلويسري العازمي ٧٩٫٩٥٭ 
رهف محمد علي العيسى ٩٧٫١٣٭ 
روان عادل سعد اخلتالن العازمي ٩٢٫٩٩٭ 
روان عبداهللا برغش العجمي ٨٣٫٢٥٭ 
روان محمد صالح العازمي ٨١٫٩٢٭ 
رمي برغش مرزوق العازمي ٩٢٫١٥٭ 
رمي خالد فاضل الفاضل ٧٥٫١٧٭ 
رمي عادل فرحان العازمي ٩١٫٢٨٭ 
رمي فالح سيف امللعبى ٩٣٫٤٩٭ 
رميه خالد حسني برجساملثال ٨٨٫٨٦٭ 
زينب علي حسن أحمد حسن ٩٢٫٥٭ 
سارة أحمد رشيد العازمي ٩٠٫٦٭ 
سارة جابر زيد املطيري ٩٤٫٧٦٭ 
سارة علي حمد العازمي ٨٥٫٢٢٭ 
سارة فيصل مزيد العازمي ٩٨٫٦٥٭ 
سارة محمد عسيم العجمي ٩٤٫٢٢٭ 
سدن محمد هيف العجمي ٨٠٫١٣٭ 
شهد بدر عبداهللا العازمي ٩٧٫١٣٭ 
شهد عفاس عبدالهادي املري ٨٣٫١٦٭ 
شيخة جزا حشر العازمي ٩٠٫٣٥٭ 
شيخة راشد خالد علي ٨٩٫٥٢٭ 
شيماء مبارك عبداهللا العازمي ٩٢٫٨٢٭ 
صفيه عقيل عبداهللا اإلبراهيم ٨٥٫٣٭ 
طيف حسني العازمي ٩٦٫٢٭ 
عائشة عايض هادي السهلي ٩٢٫٦٢٭ 
عذاري عبداهللا مشعان العتيبي ٩٥٫٨٭ 
عليا محمد شافي برجس ٩٤٫٥٤٭ 
غدير جاسم محمد حسني ٩٣٫٨٤٭ 
غال صالح شبيب العازمي ٨٨٫٧٦٭ 
فاطمة راشد سعيد سعد ٧٩٫٤٩٭ 
فاطمة حسني عبداهللا دشتي ٩٣٫٧٤٭ 
فاطمة سالم راشد النويعم ٩١٫٧٦٭ 
فاطمة عادل أحمد العازمي ٨٠٫٨٥٭ 
فاطمة علي فاضل الشمري ٩٦٫٨١٭ 
فاطمة علي ناصر العدواني ٩٣٫٢٭ 
فاطمة محمد هادي العازمي ٨٧٫٨٭ 
فاطمة ناصر علي بن زيد ٧٥٫٩٢٭ 
فجر نواف فالح العازمي ٩٢٫٥٦٭ 
فرح ماجد فالح السكران ٧٩٫٠٣٭ 
فرح مشاري مرشد الدرزى ٨٢٫٢٦٭ 
فطيم محمد حمدان السهلي ٨٥٫٤٧٭ 
فى محمد عواد الرشيدي ٨٠٫٨٭ 

لولوة خالد عبداهللا صالح ٩٤٫٠٥٭ 
لولوة خالد عيد العازمي ٩٠٫٢٥٭ 
لولوة عبدالرزاق فانخ مناور ٨٦٫٧٦٭ 
لولوة ناصر محمد السبيعي ٩١٫٢٧٭ 
ليلى بدر محمد العجمي ٩٨٫٩٨٭ 
مرام فهد راشد العتيبي ٨٦٫٧٭ 
مرمي خالد ثنى العازمي ٨٩٫٧٤٭ 
مرمي سالم عبداحلليم الكعبي ٩٣٫٥٧٭ 
مرمي عبداهللا يوسف العلي ٩٨٫٧٦٭ 
مرمي الفي شوميى جديع ٩٥٫٦٨٭ 
مشاعل فالح مبارك العازمي ٩١٫٠٤٭ 
مشاعل هادي كميخ العجمي ٧١٫٠٧٭ 
مالك علي حسن ماحسني ٨٤٫٧٭ 
مناير صالح مطلق عميره ٨٩٫٧٢٭ 
مناير فارس زاهى العازمي ٨٩٫٤٤٭ 
منى علي عوض الزنيف ٩٦٫٣٤٭ 
منيرة بجاش فهيد املري ٩٠٫٦١٭ 
منيرة الفي فالح العازمي ٨٨٫٣٦٭ 
منيرة محمد سعد زنيفر سعد ٩٧٫٠٢٭ 
منيرة محمد عبدالرحمن املطيري ٩٣٫٥٢٭ 
منيرة مشعل جمعان العازمي ٨٩٫١٤٭ 
موضي جمال صحن احلربي ٨٧٫٩٥٭ 
موضي يوسف عبداهللا العتيبي ٨٩٫١٤٭ 
جنالء محمد مبارك اجلميعة ٩٦٫٧٢٭ 
جنود جاسم محمد العازمي ٨٩٫٥٤٭ 
جنود عبيد محمد العجمي ٩٥٫١٣٭ 
نوت راشد ذيب العجمي ٩٧٫٣٭ 
نورة جاسم محمد العازمي ٧٧٫٢٦٭ 
نورة خالد عقلة العازمي ٩٦٫٠٧٭ 
نورة عبداهللا عزيز العازمي ٨٤٫٨٣٭ 
نورة فيصل سعد العازمي ٨٢٫٩٦٭ 
نورة محمد شامخ الرشيدي ٨٧٫٦١٭ 
نورة محمد فالح السبيعي ٨٢٫٣٤٭ 
نورة مرشد عبدالرحمن املطيري ٨٨٫٠٤٭ 
نورة ناصر فهد العجمي ٩٣٫٦٧٭ 
نوير عبداهللا محمد العتيبي ٩١٫٩٭ 
هاجر محمد سعود العازمي ٨٢٫٥٥٭ 
هاله هيثم علي حمزة ٩٦٫١٤٭ 
هديل هادي فهد العازمي ٩١٫٣٤٭ 
هال محمد ناصر الهاجري ٨٩٫٩٤٭ 
هيا حسن علي البواردي العازمي ٩٢٫٨٤٭ 
هيا عبداهللا عقلة العازمي ٨٧٫٠١٭ 
هيا عبداهللا فهد العازمي ٩٦٫٢١٭ 
هيا فالح فهد العازمي ٩٣٫٨٦٭ 
هيا هادي مناحي العازمي ٩٨٫٢٧٭ 
وجدان سعد صالح العجمي ٨٠٫٧٦٭ 

عيسى أحمد احلمد الثانوية للبنني 

أحمد رضا جواد بوحمد ٨٤٫١٧٭ 
أحمد صالح حميد أكبر ٨٠٫٢٨٭ 
أحمد محمد قاسم السبع ٨٧٫٣٧٭ 
إبراهيم خليل إبراهيم خميس ٧٧٫٣٩٭ 
أحمد بدر أحمد املسباح ٩٦٫٧٭ 
أحمد زاهر السيد طه زاهر ٩٧٫٩٧٭ 
امين محمود محمود شحاته يوسف ٩٩٫٥٩٭ 
باسل هاني حسن قاسم ٨٧٫٠٦٭ 
بدر محمد عبدالنبي االربش ٨٣٫٧٩٭ 
بشر نواف حامت احلربي ٨٨٫٣٩٭ 
جاسم ناصر جاسم احلبيل ٨٦٫٤٥٭ 
حبيب محمود االشكناني ٨٦٫٩١٭ 
حبيب سامي حبيب بوعليان ٨٦٫٦٢٭ 
حسن ياسر فاضل احملميد ٩٠٫١٢٭ 
حسني انور علي بوحمد ٨١٫٧٥٭ 
حسني علي صاحب القزويني ٨٩٫٦٨٭ 
حمد بدر محمد حسني ٨٦٫٣٭ 
حمد براك عبداحملسن القطان ٩٦٫٥٥٭ 
حمد سعد عبداهللا الهاجري ٧٦٫٥٦٭ 
حمد ناصر محمد الهدهود ٧٨٫٤١٭ 
حمد نواف أحمد الصائغ ٧٣٫١٦٭ 
حميد أحمد عباس األربش ٨٢٫١٥٭ 
حيدر سامي عباس القطان ٩٣٫٠٩٭ 
خالد أحمد طالب املهري ٩١٫٢١٭ 
خالد حسني علي سعد عبداهللا ٩٩٫٤٥٭ 
خالد حمد مهنا السهلي ٧٩٫٤٦٭ 
خالد عبداهللا خالد الهولي ٩٢٫٤٢٭ 
راشد محمد عبدالعزيز الرباح ٩٣٫٩٤٭ 
سالم أسامة سالم الرشيدي ٩٥٫٥٤٭ 
سالم حسن سالم الديني ٧٩٫٠١٭ 
سعد صالح عبداهللا عبدامللك ٨٧٫٢٢٭ 
سلمان عدنان عيسى الصفار ٨٧٫٠٦٭ 
سليمان أحمد خالد الرويشد ٩٣٫٥٧٭ 
سليمان فيصل سعد عيسى النوفل ٩٠٫٤٨٭ 
عبدالرحمن أحمد حسني موسى ٨٢٫٤٩٭ 
عبدالرحمن صالح الدين أحمد عامر ٨٤٫٦٦٭ 
عبدالعزيز جاسم محمد الشيخ عبداهللا ال ٨٥٫٨٭ 
عبدالعزيز سامي سعد احلشان ٩٢٫٥٧٭ 
عبدالعزيز طارق عبداجلليل احملمود ٩١٫٧٢٭ 
عبدالعزيز منيب محمد حبيب ٨٢٫٨٧٭ 
عبداهللا أسامة عبداهللا الهاجري ٨٨٫٢٦٭ 
عبداهللا عادل حيدر احلسن ٨٤٫٦٧٭ 
عبداهللا عصام سيد باقر الشخص ٧٧٫٧٩٭ 
عبداحملسن خالد راشد السهل ٩٥٫١٥٭ 
علي عبداهللا علي السلمان بوحسن ٨٢٫٣٦٭ 
علي عبداهللا موسى املجادى ٧٢٫٣٤٭ 
علي محمد علي مظفر ٧٥٫١٥٭ 
علي محمد فكري محمد حامد ٩٦٫١٨٭ 
علي يوسف علي العابدين ٩٠٫٨١٭ 
فيصل حسن قمبر حسن ٨٧٫٧٩٭ 
محسن حميد يوسف محمد علي ٨٦٫٩٢٭ 
محمد أحمد محمد الدوسري ٨٨٫٩٣٭ 
محمد راشد سعد املانع ٩٤٫٧٣٭ 
محمد عبداحملسن محمد القطان ٧٥٫٦٥٭ 
محمد عدنان دانيال النعمة ٩٦٫١٣٭ 
محمد عدنان محمد بكر ٩٠٫٧٤٭ 
محمد علي محمد رجب ٨٧٫١٧٭ 
محمد فيصل أحمد ياسني الرفاعي ٨٢٫٣٧٭ 
مهدي أحمد محمود املعراج ٨٥٫٢٣٭ 
يحيى محمد يحيى حبيب ٨٧٫٦٤٭ 
يوسف ادم يوسف ٩٧٫٦٧٭ 
يوسف عبداهللا يوسف الشطي ٧٤٫٤٥٭ 
يوسف محمود إبراهيم النقيب ٩٣٫٨٩٭ 

عيسى عبداهللا الهولي الثانوية بنني 

أحمد أنور فتحي قطب حسن ٩٨٫٣٩٭ 
أحمد جليل أحمد القطان ٧٩٫٤٣٭ 
أحمد محمد أبو العال حشمت ٩٧٫٦٦٭ 
أحمد محمود عبداجليد عنان ٩٦٫٩٦٭ 
أنس محمد محمد شتا ٩٩٫٢٦٭ 

أمين حمدي إبراهيم السيد عطية ٩٩٫٦٨٭ 
إبراهيم سعيد كامل عبداهللا إبراهيم ٩٩٫٦٨٭ 
أحمد عبدالغفار أحمد ٨٨٭ 
أحمد إبراهيم متولي ابوعطية ٩٩٫١٩٭ 
أحمد السيد أحمد السيد التلباني ٨٥٫٠١٭ 
أحمد سليم لطفي سالم ٩٢٫١٭ 
أحمد عبداالمير علي زويد ٩٥٫٢١٭ 
أحمد عماد سيد شاكر ٩٧٫٠٩٭ 
أحمد محمد قاسم عواد ٩٧٫٧٨٭ 
أحمد مصطفى قوجه علي ٩٩٫٨٣٭ 
أحمد ياسر محمود عبدالعظيم ٩٧٫٧٣٭ 
اسالم عاطف مصطفى محمد إبراهيم ٩٩٫٦٤٭ 
اسالم عبدالقوى عبداجلابر عبداهللا ٩٩٫٩٥٭ 
انس عمر سيد محمد ٩١٫٤١٭ 
اياس خليل مصطفى الشويات ٩٩٫٥٢٭ 
بدر حمود عيد الشريدة ٩٦٫٣٨٭ 
بدر عادل حمود العميري ٩٦٫١١٭ 
بدر فايز هالل العجمي ٧٨٫٠٢٭ 
بالل أحمد عبدالفتاح أحمد صالح ٩٠٫٤٣٭ 
جابر عبداهللا جابر سعد محمد اجلابر ٩٢٫٩٨٭ 
حسام عماد محمد حالوه ٩٩٫٠٣٭ 
حسن خالد حسن الطويل العجمي ٨١٫٣٦٭ 
حسن عارف حسن علي محمد ٩٣٫٧٧٭ 
حسني عفان حسني الكندري ٨٦٫٨٥٭ 
حسني محمد اسفنديار قاسم ٨٥٫٧٨٭ 
حمد عوضه عبدالهادي صالح املري ٨٨٫٦٣٭ 
خالد سحيم محمد حسني ٩٨٫٨٣٭ 
خالد صالح السيد أبوصالح سعد ٩٧٫٧٣٭ 
خالد فهد محمد املري ٩٨٫٠٦٭ 
خالد محمد السيد ابو الذهب ٩٩٫٣٢٭ 
خالد وليد حلمي علي اسماعيل ٩٩٫٣٦٭ 
راشد أحمد حمدان الرشيدي ٧٧٫٤٣٭ 
رحيم محمد حمدي محمد ٩٧٫٢٨٭ 
روني الصادق أحمد صادق زينو ٨٨٫٧١٭ 
زياد نصر مصطفي أحمد إبراهيم ٩٦٫٥٤٭ 
زياد يوسف إبراهيم سجاع ٩٧٫٣٭ 
سالم محمد حمد املري ٩٨٫٤٤٭ 
سالم محمد سالم العجمي ٨٣٫٨٨٭ 
سعد شاكر سعد سعود العتيبي ٩١٫٢٧٭ 
سعد عبدالهادي سعد العجمي ٨٧٫٢٩٭ 
سعود أحمد جلوي اجللوي ٩٠٫٠٦٭ 
سعود محمد راشد املري ٩١٫٠٣٭ 
سلمان طالل سفاح مانع ٧٤٫٦١٭ 
سلمان عبداللطيف حسن املرهون ٩٠٫٩٤٭ 
سيف أحمد عبداحلليم رمضان ٩٧٫٣٢٭ 
شيركو والت بشير كنج ٩٤٫٧٤٭ 
صالح محمد فتحي محمد ٩٨٫٢٥٭ 
طالل محمد مطلق العجمي ٩١٫٥٢٭ 
عباس داود أحمد اشكنانى ٩١٫٦١٭ 
عبدالرحمن حمد سالم السالمي ٩٣٫١٧٭ 
عبدالعزيز خالد منور املطيري ٩٤٫٧٧٭ 
عبدالعزيز عبداهللا عبدالرحيم الكندري ٧٦٫٢٢٭ 
عبداهللا خالد حسن الطويل العجمي ٨١٫١٢٭ 
عبداهللا راشد مبارك العازمي ٨٥٫٧٥٭ 
عبداهللا سعد عبداهللا الكندري ٨٤٫٢٤٭ 
عبدالهادي مشعل ذياب أسود العنزي ٧٥٫٩٧٭ 
عبدالرحمن عادل أحمد الكندري ٨٤٫١٣٭ 
عبدالرحمن علي بدر البلوشي ٨٢٫٢٤٭ 
عبدالرحمن مجدي السيد رزق ٨٨٫١٭ 
عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز العويس ٨٢٫٨٩٭ 
عبدالعزيز بدر مسعد الزهاميل ٩٨٫٧٣٭ 
عبدالعزيز فهد دهيس املطيري ٩٣٫٥٤٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا خليفة الشطي ٨٥٫٨٢٭ 
عبداهللا خالد عيد العجمي ٨٩٫٤٧٭ 
عبداهللا فتح اهللا عبداهللا عبداهللا ٩٦٫٦٨٭ 
عبداهللا مبخوت فالح سند العجمي ٨٨٫٤٤٭ 
عبداهللا منصور عبداهللا العجمي ٧٧٫١٤٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا العجمي ٩٦٫١٩٭ 
عبداحملسن محمد عبداحملسن رشوان ٩٠٫٤٩٭ 
عبدالهادي علي عبدالهادي الهمالن ٩٠٫٦٥٭ 
علي حمد حسن كرم الترك ٨١٫٩٣٭ 
علي فاهم فهد الشمري ٨٧٫٧٣٭ 
عمر أحمد محمد رجب علي السيد ٩٩٫٢٧٭ 
عمر اسماعيل محمد مرعي ٩٩٫٦٦٭ 
عمر محمد السيد اجلزار ٩٩٫٣٤٭ 
عمر محمد عبدالعزيز رسالن ٩٧٫٧٭ 
عمر محمد فهد اخلالدي ٩١٫٧٣٭ 
عمر محمد لطفى رياض ٩٩٫٥١٭ 
عمر مدحت عبدالغنى خليفة ٩٩٫٩٣٭ 
عمر وليد محمد علي ابو زيد ٩٨٫٧٥٭ 
عمرو يوسف إبراهيم سجاع ٩٥٫٨٩٭ 
فارس عيد محمد ٩٤٫٢٧٭ 
فارس فهد أحمد احلداد ٩٠٫٨٭ 
فاروق هاشم فاروق حماد ٩٨٫٣١٭ 
فتحي هشام فتحي شلبي ٩٨٫١١٭ 
فهد بدر فهد العتيبي ٩٨٫٢٣٭ 
فهد بدر مفرح العتيبي ٨٢٫٥٩٭ 
فهد جمال مشعل العازمي ٧٥٫٠٨٭ 
فهد خلف فهد الفضلي ٨٥٫٤٭ 
فهد سالم فهد الوطيان ٩٧٫٦٨٭ 
فواز طالل علي املطيري ٨٩٫٤٦٭ 
قاسم اكثم زكي الروسان ٨٥٫٤٭ 
كرمي أحمد حلمي العبد٩٨٫٧٧٭ 
كرمي سعد عاطف محمد السيد ٩٨٫٧٭ 
مازن محمد عبداهللا سعيد ٩٥٫٠٦٭ 
مالك أحمد عبدالكرمي نصار ٩٩٫١٢٭ 
مبارك محمد مبارك العنزي ٨٠٫٥٤٭ 
محمد أحمد محمد صديق علي ٩٩٫٨٨٭ 
محمد انور أحمد عبدالرسول ٩٩٫٤٢٭ 
محمد ايهاب محمد ابوالنصر الشرقاوي ٩٩٫٧٦٭ 
محمد بدر موسى خسروه ٩٣٫٧٭ 
محمد بهاءالدين محمد بشير ٩٩٫٣١٭ 
محمد حربي علي احلربي ٩٥٫٣٧٭ 
محمد خالد فهد العجمي ٨٥٫٠٢٭ 
محمد سالم حمد احلمدان ٧٣٫١١٭ 
محمد سعود محمد السهلي ٨٧٫٧٦٭ 
محمد صالح محمد صديق علي ٩٨٫٥٩٭ 
محمد علي االبير ٩٧٫٨٨٭ 
محمد عمر عبداحلفيظ اللبابيدى ٨٨٫٦٢٭ 
محمد غزوان أحمد ازهر ٩٧٫١٢٭ 
محمد فايز فؤاد مجاهد زيدان ٩٩٫٨٭ 
محمد فتحي محمدجالل أحمد معوض ٩٩٫٦٣٭ 
محمد فيصل محمد العجمي ٩٩٫٣٨٭ 
محمد مبارك محمد الفهاد ٨٨٫٧٤٭ 
محمد محمد رجب عبدالكرمي ٩٩٫٥٦٭ 
محمد محمود علي محمود مجاهد ٩٧٫٥٦٭ 
محمد مرزوقي السيد محمد عبداهللا ٩٩٫٩٭ 
محمد همالن محمد الرقيب ٩٨٫٢٣٭ 
محمود محمد محمود حسن أمني ٩٨٫٠١٭ 

محمود محمد يسن عبدالرسول ٩٩٫٥٦٭ 
محمود مصطفى حلمي صيام ٩٩٫٦٤٭ 
مروان هشام عبدالغني سلطان ٨٦٫٥٭ 
مشاري خالد ناصر الهاجري ٩٧٫١٢٭ 
مشعل خالد عبداهللا الشطي ٨٥٫١٩٭ 
معاذ أحمد يوسف علي ٩٨٫٩٭ 
معاذ منذر مصطفى حسن محمد ٩٦٫٣٥٭ 
ملفي فهد ملفي السبيعي ٩٧٫٣٢٭ 
منصور بدر عبداجلليل الباقر ٨٦٫٩٧٭ 
منيب ملهم عدنان صليبى ٨٨٫١٢٭ 
مهدي عبداهللا محمد بوحمد ٨٦٫٤٦٭ 
ناصر بدر ناصر فهد منصور الطويل العجمي ٨٦٫٠٧٭ 
يزن اوسيد رفعت مهرات ٩٣٫٩٭ 
يس محي الدين يس عمار ٩٨٫٠٥٭ 
يوسف أشرف فهمي عوض ٩٨٫٢٦٭ 
يوسف إبراهيم محمد عويس السقا ٩٨٫١٭ 
يوسف أحمد عبداهللا املنصوري ٩١٫٢٢٭ 
يوسف أحمد محمد عبدالعزيز الكامل ٩٧٫٣٢٭ 
يوسف صالح محمد الفضلي ٨٤٫٣٤٭ 
يوسف فهد فالح سالم العجمي ٩١٫٢٧٭ 
يوسف محمد فوزي عالم ٩٩٫٩٣٭ 

غنيمة املرزوق الثانوية للبنات 

أبرار حسن طه محمد الفيلكاوي ٩١٫٨٦٭ 
أريام عبدالعزيز نايف العتيبي ٩١٫٦٧٭ 
أسرار ناصر ضاحي العتيبي ٨٢٫٨١٭ 
أسماء أحمد املطرود ٩٦٫٦٧٭ 
أسيل سعود مرزوق العازمي ٩٠٫٢٭ 
آالء فريد حسن عبداهللا ٩٠٫٣٭ 
أمل صالح علي املري ٨٧٫١٢٭ 
أنيسه سعيد سالم بلخير ٨٣٫٦٣٭ 
أوراد فهيد ركان السبيعي ٩٧٫٧٢٭ 
اريام مبارك حمود الهاجري ٩٣٫١٥٭ 
البندري بدر عايش العازمي ٧٣٫٣٩٭ 
اجلازي إبراهيم محمد العجمي ٩١٫٩٢٭ 
اجلازي راشد ناصر الطعان ٩٣٫٧٨٭ 
اجلازي سلمان سعود العتيبي ٩١٫٣١٭ 
العنود حمد نهار املطيري ٩٣٫٣٥٭ 
إميان مساعد حمود العازمي ٩٦٫٥٦٭ 
بشاير عبداحلميد هجهوج الرشيدي ٩٦٫٠١٭ 
تغريد نواف جزاء العتيبي ٩٥٫٥٧٭ 
تهاني فهد فايز السهلي ٧٧٫٣٥٭ 
جلنار محمد فالح الصالح ٩٣٫٢٭ 
جورى سالم فالح الهاجري ٨٦٫١٤٭ 
حليمة أحمد مرزوق العازمي ٩٦٫١٧٭ 
حنان خالد حسني املطيري ٧٨٫٩٣٭ 
حور فايز مرزوق عايض ٨٧٫٥١٭ 
حوراء جابر عبداهللا الشمري ٨٦٫٢٧٭ 
خديجة علي حسن العازمي ٧٥٫٥٢٭ 
خزنة مسفر تومي الهاجري ٩٦٫٤١٭ 
خلود شايع عبداهللا عبداملجيد ٩٧٫٨٤٭ 
دانة فهد عايض العازمي ٨٥٫٥٭ 
دانة محمد مفرج العجمي ٨٩٫٥٩٭ 
رتاج خليفة سعود العازمي ٩٠٫٩٥٭ 
رتاج محسن محمد العجمي ٩٣٫٥٤٭ 
رسيل منصر معيض مهدي ٩٣٫١٭ 
رغد راشد مرزوق العازمي ٨٦٫٧٧٭ 
رغد عبدالعزيز يوسف حافظ الفيلكاوي ٩٦٫٨٣٭ 
رغد فالح سعد الهاجري ٧٩٫٨٩٭ 
رغد مطلق سالم العازمي ٨٢٫٩٢٭ 
روان ثامر شليويح العتيبي ٩٣٫٩٢٭ 
روان راشد محمد العازمي ٧٩٫٢٩٭ 
روان فهد عويد الرشيدي ٨٩٫٣٢٭ 
ريان أحمد فهد املريشد ٨٣٫٥١٭ 
ريان مشاري صالح الكندري ٧٦٫٥٧٭ 
رمي حامد زيد العازمي ٩٩٫٤١٭ 
رمي خالد منصور القحطاني ٩٥٫٥٤٭ 
رمي سعد عبداهللا راشد ناصر العجمي ٧٧٭ 
رمي عبداهللا مبارك غشام ٨٨٫٣٨٭ 
رمي عبدالعزيز راجح القحطاني ٨٥٫٤١٭ 
رمي محمد مبارك البحيري العازمي ٩٢٫٧٤٭ 
رمياس خالد محمد احلشان ٨٣٫٤١٭ 
رمياس فهد فيحان الشيباني ٧٨٫٠٦٭ 
زهراء عبداللطيف حسني كمال قاسم ٩٦٫٨٢٭ 
زهيه أحمد صالح النافع ٧٤٫٩٢٭ 
سارة سعد فهيد العازمي ٧٧٫٤٩٭ 
سارة فهيد عبداهللا العجمي ٩٠٫١٧٭ 
سارة فيصل مبارك العدواني ٩٨٫٤٤٭ 
سارة هندى حماد العجمي ٨٩٫٨٥٭ 
سجى بدر غازي العتيبي ٩٨٫٨٣٭ 
سحايب خالد حمود العازمي ٩٧٫٦٦٭ 
سدن مشعل محمد الشامري ٨٨٫١٩٭ 
سدمي فيصل جنا الرشيدي ٧٥٫٩٦٭ 
سالمة رضا محمد السلطان ٨٥٫٨٣٭ 
سلمى سلطان زايد العازمي ٨٧٫٢٢٭ 
شذى بالل حسن قائد السخيمي ٩٤٫٠٢٭ 
شفاء سعد سريع العجمي ٩٤٫١٦٭ 
شهد بدحان منيف العتيبي ٨٥٫٦٢٭ 
شهد فرج منصور العجمي ٩٣٫١٥٭ 
شهد محمود امني مهران ٩٨٫٦٢٭ 
شهد ناصر طوارى العازمي ٨٠٫١٣٭ 
شوق عبداهللا مبارك العجمي ٨٢٫٥٢٭ 
شوق فهد فالح دويشر علي ٧٧٫٣٥٭ 
شوق محمد فالح العازمي ٨٧٫٤٤٭ 
شوق مشعل عيد العازمي ٨٢٫٤٨٭ 
شيخة عادل ياسني الشطي ٩٥٫١٧٭ 
شيخة عبدالعزيز مجيد محمود ٧٩٫٤٦٭ 
صيتة حمد علي العجمي ٨٩٫٦٦٭ 
صيتة فيصل محمد العويدى ٨٤٫٦٭ 
ضى جابر شريف الشطي ٨٧٫٧٭ 
طيبة جمال يوسف الكندري ٩٢٫٦٢٭ 
عائشة عادل موسى الراشد ٩٢٫٦٥٭ 
عائشة أحمد خالد العازمي ٩٠٫١٦٭ 
عذبه ناصر ذعار العتيبي ٩٢٫٢٩٭ 
عنود ناصر عيد العازمي ٧٨٫٥٩٭ 
غدير محمد عبداهللا دشتي ٩٦٫٨٤٭ 
غزالن ظافر محمد العجمي ٨٧٫٠٢٭ 
غزالن مشعل شبيب العازمي ٩٩٫٤١٭ 
غال سالم مرضي العازمي ٩٤٫٧٣٭ 
غيداء خالد بجاد العتيبي ٩٢٫٢٤٭ 
فاطمة أحمد مبارك العازمي ٧٧٫٩٥٭ 
فاطمة عادل اسفنديار قاسم ٩٠٫٧٦٭ 
فجر عمر علي الهاجري ٧٨٫٧٣٭ 
فوز فهد عبدالرسول الزيد ٧٩٫١٥٭ 
في بدر فالح العازمي ٨٤٫٠٦٭ 
فيحاء طالل محسن املطيري ٨٣٭ 
لطيفة محمد أحمد املصيجر ٩٣٫٥٧٭ 
مرمي سعود مطلق الزعبي ٩٣٫٣٣٭ 
مرمي فهد عبداهللا العجمي ٨٢٫٨٧٭ 

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢١
االثنني ٢٧ يونيو ٢٠٢٢

46



مرمي محمد رهيف السبيعي ٨٢٫٣٧٭ 
مرمي معتز عزت فراح ٩٢٫١٧٭ 
مرمي معيوف محمد الهاجري ٩٨٫٩٩٭ 
مرمي هشام كمال الدين إبراهيم ٩١٫٦٭ 
مرمي يعقوب يوسف مال يوسف ٩٢٫٠٨٭ 
مشاعل أنور سلمان الطويلع ٨٣٫٢١٭ 
منى سليمان محمد سليمان سليمان ٨٣٫١٩٭ 
منيرة مشاري عبداحملسن العازمي ٩٣٫٥٨٭ 
مها سلطان محمد املري ٨٤٫٠٨٭ 
مها محمد صرد العنزي ٩١٫٤٦٭ 
مها محمد مفرج العجمي ٩٣٫٠١٭ 
جنالء ناصر راشد العجمي ٨٣٫٧١٭ 
جنود أحمد سالم سعدي ٨٧٫٥٦٭ 
جنود ناصر مبارك العجمي ٨١٫٩٭ 
ندى شليويح عبداهللا العتيبي ٨٣٫١٧٭ 
ندى عادل رجعان العازمي ٨٥٫٧٥٭ 
نور محمد علوش معدي دخل اهللا بتال العتيبي ٭ 

٩٦٫٠٥
نورا ماجد منصور العجمي ٨٨٫٥٤٭ 
نورة حمد محمد العجمي ٩٦٫٩١٭ 
نورة عايض محمد العجمي ٩٩٫٠٩٭ 
نورة فالح شبيب العجمي ٩١٫١٨٭ 
نوف علوش ناصر الهاجري ٨٧٫٥٥٭ 
نوف غازي سالم الصواغ العازمي ٧٤٫٨١٭ 
هاجر علي حسن العازمي ٨٦٫٠٤٭ 
هاجر علي فالح الهاجري ٩٧٫٦٭ 
هدى فهد مهدي اخلياط ٨٢٫٨٦٭ 
هدى مساعد فاهم ظاهر ٩٤٫٨٥٭ 
هال سالم صالح الرزيقية ٨٣٫٣٧٭ 
هال فهد مهدي اخلياط ٨٩٫٦٦٭ 
هيا عبداهللا إبراهيم الدوسري ٨٨٫٢٨٭ 
هيا عبدالهادي محمد العجمي ٨٩٫٥٨٭ 
هيا فهد بجاد الدوسري ٩٨٫٥٭ 
وضحة بدر محمد الدلك ٨٣٫٨٥٭ 
وضحة شبيب عسيالن اخلالدي ٨٨٫٦٥٭ 
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أحالم عبداهللا سعود احللبى ٩٥٫٧٦٭ 
أسماء مبارك محمد العجمي ٨٧٫٠٢٭ 
أفنان فوزي غازي البدر ٩١٫٣٦٭ 
آالء حسني علي منوخ ٨٩٫٨١٭ 
آالء مشعل عبداهللا احلربي ٨٩٫٠٦٭ 

أمينة صالح عبدالكرمي املكيمي ٨٤٫٨٥٭ 
أنوار عبداهللا سليمان العجمي ٨٩٫٤٤٭ 
أوراد أحمد مرزوق الرشيدي ٧٣٫٤٭ 
أوراد علي عبدالرسول بوشهري ٨٩٫٣٤٭ 
آيات موسى حميد محمد ٨٨٫٥٧٭ 
آيه علي حسن احلاظر ٧٩٫٩١٭ 
اريام فيحان عبيد الرشيدي ٩٦٫٨٭ 
أسماء فيصل محمد جواد االمير ٩٥٫٦٥٭ 
افالج عبداهللا علي اليعقوب ٨٩٫٩٩٭ 
اجلازي نادر سعود العتيبي ٩٧٫٨٥٭ 
تهاني أحمد ملحان املطيري ٨٠٫٣٥٭ 
جمانة إبراهيم محمد ابااخليل ٨٩٫٧٣٭ 
جمانة محمد علي عبدالكرمي ٩٧٫٨٩٭ 
جنى علي خليل بارون ٧٩٫٤٨٭ 
حفصه نواف فيحان العتيبي ٩٢٫٦٨٭ 
حور سليمان داود العريعر ٩٥٫٤٭ 
حور محمد موسى العتيبي ٩٤٫٤٨٭ 
حوراء أحمد جاسم حسني ٨٩٫٤٦٭ 
حوراء صادق موسى احلرز ٨٩٫٣٭ 
حوراء علي حسني ذياب حسني ٩٠٫٤١٭ 
حوراء علي خليل الدريع ٧٩٫٩٧٭ 
حوراء علي فؤاد عاشور ٩٧٫٥٥٭ 
حوراء محمد حمد احلداد ٩٢٫٣١٭ 
حياة مساعد أحمد محمد جاسم ٧٥٫٦٣٭ 
خالده أحمد يونس الكحيل ٨٣٫٨٨٭ 
خديجة أحمد محمد العطار ٨٨٫٦٧٭ 
خديجة عبداهللا سلمان العريعر ٨٩٫٣١٭ 
خديجة علي زنبوري ٩٦٫١٨٭ 
دانة حمد أحمد األنصاري ٩٣٫٦٭ 
دانة حسني محمد الفضالة ٩٠٫٩١٭ 
دانة سامي سليمان البالول ٩٦٫٦٩٭ 
دانة طالب حسني غلوم حسني ٩٥٫١٨٭ 
دالل عبداهللا بدر اخلشتي ٩٣٫٤٭ 
دالل محمد خلف اللنقاوى ٨٢٫٢٢٭ 
دالل مشعل حمود العتيبي ٩٨٫٩١٭ 
دالل مشعل سالم املخاجني ٨٩٫٣٢٭ 
دالل يوسف عناد الشمري ٨٣٫٦٣٭ 
رتاج عبدالرحمن اسماعيل رمضان ٩٩٫٤٦٭ 
رغد جاسم محمد البالود ٩٦٫٦٩٭ 
رفعة منصور محمد العجمي ٩٩٫٥١٭ 
رقية عبداهللا محمد بوعباس ٩٦٫٥٦٭ 
رهف بدر مبارك املرجتي العازمي ٨٥٫٠١٭ 

رهف راشد نادر العجمي ٩٤٫٨٨٭ 
روان سامي عيد الشمالى ٨٩٫٠٧٭ 
روان سعود فالح القفيدى العازمي ٩٧٫٨١٭ 
رمي أحمد علي منوخ ٩٦٫٦٦٭ 
رمي عبدالعزيز إبراهيم الراشد ٨٥٫٢٦٭ 
رمياس مشاري هادي السفراني ٩٥٫٧٢٭ 
زهراء علي توفيق القريني ٩١٫٣٥٭ 
زينب أحمد داود العريعر ٩١٫٠٣٭ 
زينب اسحق عبدالرحيم الكندري ٨٥٫٣٭ 
زينب محمد شاكر حاجية ٩٦٭ 
زينب مهدي حميد دشتي ٨٥٫٤١٭ 
زينب يوسف كاظم شهاب ٩٢٫٣٩٭ 
سارة أحمد محمد دشتي ٨١٫٦٭ 
سارة ارشود جديعان العنزي ٩٣٫٦٩٭ 
سارة رائد حسن العسعوسي ٩٣٫٨٩٭ 
سارة رشدان سالم الرومي ٧٦٫٧٨٭ 
سارة سعد عبداهللا ميرزا ٨٤٫٧٢٭ 
سارة محمد عبدالهادي العجمي ٧٩٫٨٨٭ 
سارة محمد فالح حجيالن ٩٥٫٨١٭ 
سارة نواف محمد القديري ٩٣٫٩٩٭ 
سبيكه ثامر قيس بوناشي ٨١٫٤٥٭ 
سكينه بدر خضير بوشعبون ٨٢٫٩٭ 
سندس فاضل محمد حيدر محمد ٨٧٫٦٥٭ 
شروق أحمد جمعان املطيري ٩٧٫٧٢٭ 
شيخة إبراهيم بدر العتيبي ٦٦٫٢٨٭ 
شيخة خالد عبدالرحمن إبراهيم الكندري ٩٠٫٩٦٭ 
شيخة هاني موسى الغريب ٩٧٫٤٣٭ 
شيماء غامن فضي الرشيدي ٩٠٫٧٩٭ 
صبا عبدالباسط السمير ٩٤٫٥٣٭ 
عائشة أحمد مهدي سالم ٨٥٫٥٤٭ 
عائشة خليل خليل اخلليل ٩٣٫٠٦٭ 
عائشة عبدالوهاب محمد احلمادي ٩٧٫٤٩٭ 
عائشة مهدي حرفان العازمي ٩٤٫٢٤٭ 
عالية ناصر محمد الدوسري ٨٩٫٤٩٭ 
عبير فهد حمود النوط العازمي ٨٩٫٩٧٭ 
علياء يحيى حمود الدخيل ٨٤٫٥٢٭ 
غالية حسني رشيد مليح ٧٧٫٩٧٭ 
غالية خالد يعقوب الغريب ٩٩٫٨٨٭ 
غالية طارق خليل الكندري ٨٨٫٤٤٭ 
غدير سيد عقيل حسني احلداد ٩٨٫٥٭ 
غال أحمد عماش الرشيدي ٩٥٫٣٨٭ 
غنيمة ناصر عبداهللا اخلالدي ٩٤٫٢٢٭ 

فاطمة محمد عبدالكرمي زنكوي ٨٢٫٠٧٭ 
فاطمة أحمد عبدالهادي علي ٨٠٫٧٧٭ 
فاطمة الزهراء مرتضى محمد رمضان ٧٥٫٩٭ 
فاطمة عبدالرضا حبيب كمال ٨٥٫٥٥٭ 
فاطمة عدنان اسماعيل القالف ٨٦٫٦٧٭ 
فاطمة علي أحمد حسني ٩٦٫٩٢٭ 
فاطمة فيصل غازي الفودري ٩٧٫٩٭ 
فاطمة قاسم سيد علي سيد هاشم ٩١٫٩٨٭ 
فاطمة محمد حسني طاهر العنزي ٩٤٫٦٥٭ 
فاطمة محمد عبداحلميد املوسى ٩٩٫٥٤٭ 
فاطمة محمد غالب طشيش غالب ٩٧٫٨٥٭ 
فاطمة محمود محمد العسكرى ٩٤٫٢٦٭ 
فجر أحمد محمد أحمد احلمادي ٩٣٫٣٨٭ 
فجر تركي معيض العتيبي ٨٦٫١٣٭ 
فجر طالل مجيد املالكي ٩٧٫٠٣٭ 
فجر عبداهللا محمود معتوق ٨٨٫٩٨٭ 
فرح حمد عبداهللا الديحاني ٩٣٫٠٨٭ 
فضة حسن سليمان احلواج ٨٦٫٥٢٭ 
فلوه عبداهللا مبارك العجمي ٩٢٫٦٢٭ 
في بدر صالح احلبيل ٩٧٫٨١٭ 
كوثر صالح سالم الكندري ٩٦٫٢٢٭ 
جلني جابر محمد حاجية ٩٦٫٠٩٭ 
جلني راشد عبداهللا النويشير ٩١٫٠٢٭ 
لطيفة فالح الفي جزاء ٩٤٫٤١٭ 
لطيفة مشاري خضر التميمي ٨٠٫١١٭ 
لولوة جمال يعقوب املضاحكه ٩٠٫٢٨٭ 
لولوة رباح محمد الرباح ٩٢٫٩٭ 
ليان أحمد صبيح الصيقل ٨٠٫٢٨٭ 
ليما عايض خالد القصاص ٧٥٫٠٦٭ 
مرام ماجد أحمد السندي ٧٦٫٣١٭ 
مرمي حسن عبداهللا املالكي ٨٨٫٢١٭ 
مرمي حمد موسى بخش ٩٧٫٧٭ 
مرمي خالد كاظم خلف علي ٨٦٫٦١٭ 
مرمي عادل محمد املتروك ٨٣٫٨١٭ 
مرمي عبداهللا جاسم الكندري ٩٧٫٨٤٭ 
مرمي علي جعفر غلوم جعفر ٩٠٫٢٤٭ 
مرمي هيثم بدر السويد ٨٠٫٤٤٭ 
مزنة فارس عبداهللا الشمري ٩٥٫٤٩٭ 
مكيه عبدالعزيز أحمد الصراف ٨٩٫١١٭ 
مليحه طالب عبداخلضر عبدالرحيم ٦٤٫٧٣٭ 
منار عبداهللا أحمد األنصاري ٩٦٫٠١٭ 
منال ذيب سعود العجمي ٨٣٫٨٣٭ 

منيرة عبداهللا عويضه العجمي ٩٩٫٤٩٭ 
منيرة بدر محمد الدمخي ٩٣٫٢١٭ 
منيرة حمد عبداهللا بورحمة ٩٠٫٧٭ 
مي هالل شبيب املطيري ٧٨٫٩٦٭ 
جنالء حسن علي العجمي ٨٦٫٩٨٭ 
نوال عبداهللا ذيب العجمي ٩٦٫٦٥٭ 
نور إبراهيم اسماعيل العباسي ٨٦٫٨٤٭ 
نور بدر عبدالعزيز املطوع ٩٧٫٦٩٭ 
نور حسني عبدالعزيز اإلبراهيم ٩٧٫٠٤٭ 
نور محمد خضرتي ٩٤٫٤٨٭ 
نور نبيل يعقوب العمر ٨٠٫٩٥٭ 
نورة جراح رجعان امليع ٩٠٫٣٭ 
نورة خليفة يوسف الشاهني ٨٨٫٧٢٭ 
نورة عبداهللا محمد العتيبي ٧٧٫٢٣٭ 
نورة علي محمد العجمي ٨٨٫٩٥٭ 
نورة فريحان إبراهيم الشمري ٨٢٫٨٥٭ 
نورة فوزي علي البناء ٧٨٫١٩٭ 
نورة مشعل مبارك أبورميه املطيري ٩٦٫١٭ 
نورة ناصر عبداهللا اخلالدي ٩٩٫٦٢٭ 
نورة هاني ريكان العنزي ٨٧٫٢٤٭ 
نوف عبداهللا فهد العجمي ٧٥٫٢٢٭ 
هند نواف علي املفتاح النجار ٩٨٫٦٦٭ 
هيا حمدي عفار العتيبي ٩٥٫٣٧٭ 
وتني سليمان غزاي احلربي ٩٦٫٨٢٭ 
وضحة مفرج حويل الهاجري ٨١٫٦٤٭ 
ياسمني علي جواد دشتي ٨٤٫٩٢٭ 
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أريام محمد عوض دوخي ٩٢٫٤٣٭ 
أسيل أحمد مساعد احملمود ٩٦٫٨٣٭ 
أسيل خالد وليد عبدالقدوس شاه زاده ٩٥٫١٨٭ 
أفنان سالم محمد بوقماز ٧٩٫٦١٭ 
آالء حسني علي الرفاعي ٨٧٫٥٭ 
آالء ياسر عبدالوهاب الدليمى ٩٨٫٤٧٭ 
آالء يوسف إبراهيم املوسوي ٨٢٫١٩٭ 
آمنة راشد محمد احلساوى ٩٤٫٧٣٭ 
آمنة صالح أحمد الطيار ٨٢٫٣٩٭ 
أوراد أحمد خميس الدوب ٩٧٫٠٣٭ 
أوراد إبراهيم عبداهللا الهزاع ٩١٫٨٢٭ 
أوراد انور أحمد املطر ٩٠٫٦٣٭ 
أوراد جاسم محمد الغنام ٨٧٫٢١٭ 
آيات عبدالعزيز نادر حداد ٨٦٫٦٦٭ 

إسراء جاسم محمد حسن ٨١٫٠٦٭ 
البندري عبدالرحمن عبداهللا اجلاسر ٩٦٫٩٤٭ 
اجلود فهد محمد عبداهللا ٧٨٫٨٣٭ 
اجلود معاذ عمر الشعالن ٨٤٫٤١٭ 
اجلوري يوسف شالش الشمري ٩٣٫٠٦٭ 
الغالية رياض عبداهللا بشاره ٩٤٫٨٢٭ 
بدرية صباح بدر الرومي ٨٩٫٥٣٭ 
بشاير يوسف محمد السعد ٩٨٫٤١٭ 
بلقيس فهد محمد البلوشي ٩٧٫٨٤٭ 
بلقيس نبيل محمد حنيف مراد ٨٥٫٤٦٭ 
جنا وائل بدر الشايجي ٨٣٫٩٩٭ 
جنات عبدالعزيز مهدي اشكناني ٨٣٫٥٩٭ 
جنى فهد يوسف النصار ٨٨٫١٨٭ 
جنى موسى عبداجلبار اخلشتي ٨٥٫٧١٭ 
جنى يعقوب سلمان حسني ٨٨٫١٣٭ 
جنى يوسف أحمد النجار ٩٧٫٥٤٭ 
جود ناصر عبداهللا الهاجري ٩١٫٦٦٭ 
حصة محمد سعود البدهه الرشيدي ٩١٫٥٭ 
حنان يوسف عبداهللا الكندري ٩٨٫٢٤٭ 
حنني يعقوب حيدر الصفار ٩٨٫٧٤٭ 
حور أحمد سليمان اخللف ٩٤٫٤٦٭ 
حور محمد صالح علي ٨٩٫١٭ 
حوراء صباح صادق املرهون ٩٣٫٧٦٭ 
حوراء هاني موسى املوسوي ٩٦٫١٨٭ 
حياة أسامة خليفة حسن جاسم ٩٨٫٩٣٭ 
خديجة عبداهللا جاسم بوشهري ٩٤٫٣٭ 
دانة محمد فهد العتيبي ٩٨٫٤٦٭ 
دانة حسن محمد الوهيب ٩١٫٥١٭ 
دانة حمد يحيى اليحيى ٩٥٫٧٩٭ 
دانة خليل إبراهيم شمو ٩٨٫٧٥٭ 
دانة وليد عبدالوهاب احلداد ٨٧٫٥٤٭ 
دالل طالل منش النمش ٩٨٫١٨٭ 
دالل مؤيد عبدالعزيز السريع ٩٠٫١٨٭ 
دالل مشعل عبداهللا الثويني ٩٩٫٣١٭ 
دميه حسن محمد الوهيب ٩٤٫١٨٭ 
رباب عمران حسني جعفر ٩٢٫٧٨٭ 
رتاج بدر علي الكندري ٧٧٫٧٥٭ 
رتاج بندر عبدالرحمن إبراهيم ٧٩٫٥٩٭ 
رتاج عبدالعزيز دينار مبارك ٨٥٫١١٭ 
رتاج عبدالعزيز علي العوضي ٨٦٫٢٩٭ 
رزان رائد فهد العبيد ٧٨٫١٢٭ 
رقية سامي حمد السعيدان ٨٢٫٢٩٭ 
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رقية علي نزار حبيب ٨٢٫٢٤٭ 
رناد عبدالوهاب حسني الراشد ٩٨٫٦٦٭ 
رنيم ثامر عبدالرزاق احلساوي ٨٧٫٨١٭ 
رواء إبراهيم محمد اخلراز ٧٦٫٨٧٭ 
رواء عمر مبارك الضويحي ٩٨٫٨٭ 
روان أحمد مبارك ابوطيبان ٩٦٫٧٭ 
روز براك عبداحملسن الفرحان ٨٤٫٨١٭ 
ريان أسامة محمد املزيعل ٨٣٫٠٧٭ 
ريان أحمد حاجي عبداهللا ٩٣٫٣٨٭ 
ريان براء عبدالرحمن املعود ٩٤٫٥٣٭ 
ريان عبداهللا إبراهيم ابل ٩٤٫٥٥٭ 
ريان محمد حسن حاجي ٧٨٫٥٤٭ 
رمي بدر علي الزعابى ٩٦٫٤٨٭ 
رمي عبدالعزيز خالد اسماعيل البدر ٩٠٫٧٥٭ 
رمياس أسامة راشد الرشيد ٨٦٫١٨٭ 
زهراء بدر فاضل املبارك ٨٧٫٨٣٭ 
زهراء مشعل محمد بوحمد ٩٨٫٥٧٭ 
زهرة رضا كامل الشمري ٨١٫٩٣٭ 
زيان ايوب خضر حاجي سبزالي ٨٠٫٦٤٭ 
زينب بدر سالم الشمري ٧٩٫٨١٭ 
زينب داود سلمان البلوشي ٩٤٫٣٭ 
زينب هادي عباس حيدر ٩٦٫٥٣٭ 
سارة أحمد خالد بوعباس ٩٧٫٣٨٭ 
سارة جاسم علي الكندري ٨٥٫٣٨٭ 
سارة عادل محمد األنصاري ٨١٫٦٤٭ 
سارة فؤاد عبداحلميد الكنعان ٨٢٫٩٦٭ 
سارة فهد محمد املنيس ٨٦٫١٧٭ 
سدن أحمد فيصل محمد ٩٠٫٣٣٭ 
سدن علي أحمد العليمي ٧٩٫٢٭ 
سكينة عدنان هاشم الشخص ٩٤٫٨٥٭ 
شريفة بدر عبداملجيد الهزاع ٨١٫٢٤٭ 
شريفة عبدالعزيز بدر بن ناجي ٨٨٫٦٭ 
شهد بدر حسني القطان ٨٠٫٤٥٭ 
شهد يوسف عبداهللا املريفع ٨٩٫٥٧٭ 
شوق أنور محمد الشيخ صالح سالم ٨٩٫٩٥٭ 
شوق بدر فيصل مندي ٩٠٫٢٩٭ 
شوق عبداهللا عبدالرحمن العريفان ٩٢٫٥١٭ 
شيخة صالح يوسف الصالح ٩٧٫٩٣٭ 
طيبة إبراهيم حميد كنعان ٨٤٫٦٤٭ 
عائشة أحمد حمد الطويرش ٨٩٫٦٧٭ 
عائشة محمد سلطان املرزوقي ٧٩٫١٩٭ 
عائشة نواف مال اهللا الشهاب ٩١٫٣٤٭ 
عادله بدر عبدالعزيز املهيني ٨٤٫٧٩٭ 
عالية عادل مبارك الدعي ٩٧٫٤٭ 
عذاري عيد جاسم بن زايد ٩٤٫٣٣٭ 
عذوب صالح عيسى السليم ٩٠٫٠٤٭ 
عذوب طالل علي املكيمي ٨٨٫٨١٭ 
عذوب عبداهللا أحمد الكندري ٩٨٫٢٭ 
غالية بسام بدر اخلضر ٩٠٫٧١٭ 
غالية عصام عبداهللا الزيد ٩٣٫٣٥٭ 
غالية يعقوب حسني الشطي ٨٩٫٨٤٭ 
غال خالد علي الكندري ٨٢٫٣٢٭ 
فاطمة بدر سالم الشمري ٧٦٫٤٩٭ 
فاطمة أحمد خليل اسماعيل خليل ٨٥٫٢٩٭ 
فاطمة أحمد سعود احلسن ٨٣٫٤١٭ 
فاطمة اياد عبداهللا الرشود ٨٤٫٦٭ 
فاطمة طالل جاسم حسن ٨٣٫٧٤٭ 
فاطمة علي أحمد اجلاسم ٨٨٫٦٣٭ 
فاطمة علي بدر املطوع ٩٩٫٤٩٭ 
فاطمة عمار مصطفى حمادي ٩٧٫١١٭ 
فاطمة فالح حسن العلي ٩٤٫٢٧٭ 
فاطمة هاني محمد بوحمد ٩٥٫٦٤٭ 
فجر جاسم محمد الري ٩٦٫٩٣٭ 
فجر حسن عبداهللا فتح اهللا ٨٩٫٧٧٭ 
فجر خالد عيسى بوهادي ٩٧٫٢١٭ 
فجر لؤى ناصر البسام ٨٦٫٦٩٭ 
فجر وليد خالد الغريب ٩١٫٧٢٭ 
فرح حسني عبداهللا الكندري ٩١٫١٩٭ 
آللىء عمر السيد محمد السيد ٩٤٫٠١٭ 
لطيفة طالع مضحي املضحي ٩٧٫٨١٭ 
لطيفة فهد عبداهللا املقلد ٩٧٫٧٧٭ 
ملى وليد برجس املطيري ٨٠٫٨١٭ 
لورا محمد خميس العباسى ٧٧٫٣٩٭ 
لولوة خالد صالح عيسى ٩٦٫١٩٭ 
لولوة خالد عبدالعزيز ساملني ٨٩٫٤٣٭ 
لولوة راشد عبدالعزيز راشد اخلضير ٧٥٫٦٦٭ 
لولوة طارق يوسف الشمروخ ٩٧٫٧٩٭ 
لولوة عبداهللا ناصر احلسينان ٩٣٫٦٥٭ 
لولوة فهد مالك احلداد ٩٨٫٧٧٭ 
ليان عماد خالد الفريح ٨٤٫١٦٭ 
ليلى عبدالرزاق شابور بهبهاني ٩٤٫٤٨٭ 
ليلى هيثم سعيد مبارك ٧٦٫٧٨٭ 
لينا فيصل يعقوب بوناشي ٩٥٫٢٤٭ 
مروج ضاحي عبداهللا العجمي ٧٩٫٦٭ 
مرمي جاسم محمد املال ٩١٫٢٢٭ 
مرمي داود محمد الرقم ٧٥٫٤٦٭ 
مرمي عبداهللا صالح اجليران ٩٨٫٣٥٭ 
مرمي علي عبداهللا حمادي ٩٥٫٥١٭ 
مسك نواف سليمان املوسى ٨١٫٤٩٭ 
مالك محمد امني الصقر ٩٦٫٧٭ 
منى فهد محمد املجلى ٨٧٫٤٥٭ 
منى يوسف حماد الشويعى ٨٣٫٥٩٭ 
منيرة براك محسن عوض ٩١٫٠٣٭ 
منيرة جزاع بخيت بوردن ٨٧٫١٢٭ 
منيرة خالد غامن الغامن ٩٨٫٦٧٭ 
منيرة خليفة عبدالعزيز البطي ٩٤٫٥٨٭ 
منيرة طارق عبداهللا اخلالوي ٩٧٫٤١٭ 
منيرة عبداهللا عيسى الياسني ٩٤٫٣٧٭ 
منيرة فؤاد ثاني التويتان ٨٧٫٨٭ 
منيرة فهد صالح النهام ٨٣٫٩٤٭ 
منيرة مسعود منصور الصالح ٩٠٫٥٢٭ 
ميس يعقوب يوسف اليوسفي ٨٩٫٩٩٭ 
جنالء نواف عبداهللا اخلميس ٩٧٫٢٤٭ 
نوال أسامة محمد العبيد ٧٩٫٤١٭ 
نور أحمد خالد اجلسمي ٨٥٫٢٥٭ 
نور خالد نوري الرفاعي ٩٢٫٣١٭ 
نور صالح مهدي العنزي ٧٣٫١١٭ 
نور طارق عبداهللا حمادي ٩٧٫٧٨٭ 
نور محمود جاسم فتح اهللا ٩١٫٨٥٭ 
نورا عادل محمد الصوله ٩٣٫٢٣٭ 
نوران راشد سعد العليمي ٨٩٫٢٧٭ 
نورة خالد حسن الكندري ٩٠٫٩٣٭ 
نورة سعود غنام العنزي ٨٩٫٣٣٭ 
نورة مطر ناصر املعمري ٨٨٫٦٦٭ 
نورة يعقوب يوسف بوكبر ٩٢٫٧٭ 
نورية حامد حسن احلداد ٨٣٫٦٢٭ 
نوف محمد فهد العتيبي ٩١٫٩١٭ 
هديل عادل محمد الكندري ٩٥٫٤٩٭ 
هوازن سلمان عوض العتيبي ٩١٫٨٧٭ 

هيا أحمد بدر بن ناجي ٩٩٫٦٣٭ 
هيا خالد أحمد شهاب الكندري ٩٨٫٥٭ 
يارا خالد علي الرميحي ٨٨٫٨١٭ 
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أسما أحمد عبداهللا محمد شايع اجليماز ٨٨٫٩٧٭ 
أسماء جمال عثمان مال اهللا ٨٠٫٨٨٭ 
أسيل أحمد عبداللطيف الياقوت ٩١٫٨٨٭ 
آالء عدنان عيسى القطان ٨٧٫٩٦٭ 
أماني مسفر عبداهللا العجمي ٩٠٫١٩٭ 
أمل قحطان زايد العجمي ٨٩٫٦٭ 
آمنة صالح جابر العنزي ٩٣٫٧٣٭ 
أنوار عبداهللا متعب الكهيلي ٨٤٫٩٧٭ 
آيات حسني علي اكبر ٩٠٫٥٦٭ 
أفنان محمد علي الكندري ٩٨٫٧٢٭ 
الدانة محمد إبراهيم العبداهللا ٨١٫٨٣٭ 
الزين حبيب علي احلبيب ٨٦٫٢٢٭ 
بتول علي حسني عبداهللا ٩٤٫٣٨٭ 
بدرية حسني عيسى القالف ٨٠٫٦١٭ 
بسمه جلوي شرار العصيمي ٨١٫٩٤٭ 
بيبي محمد شهاب الطليحي ٩٠٫٦٩٭ 
جنان عبدالعزيز علي فايز ٩٣٫٦٥٭ 
حبيبه خالد مبارك العامر ٩٤٫٩٭ 
حور حبيب ظاهر حسني ٩٢٫١١٭ 
دالل حسني علي الشطي ٩٨٫٦٦٭ 
رتاج منصور عبداهللا العيسى ٩٣٫٨٢٭ 
رغد داود جاسم التركمانى ٨٦٫٦٥٭ 
رقية عبدالواحد حميد صادق ٩٧٫٩١٭ 
رهف محمد عياد العصيمي ٧٤٫٢١٭ 
روان عيسى خليل مظفر ٨٧٫٩٥٭ 
روان هاني مصطفى حسني العبداهللا ٩٢٫١٢٭ 
ريان حسن علي دشتي ٩٨٫٠٧٭ 
ريان مساعد جمال الرياحي ٨٢٫٤٣٭ 
رميا عبداللطيف عيسى الفيلكاوي ٩٩٫٣٨٭ 
زهراء مهدي علي أحمد ٨٩٫٢٭ 
زينب عبدالهادي حسيني ٩٦٫٠٨٭ 
زينب محمد حمزة أكبر ٧٨٫٥٥٭ 
سارة بدر عبداهللا الهران ٨٤٫٥١٭ 
سارة بدر موسى شموه ٨٣٫٥١٭ 
سارة عبدالكرمي غلوم جمال ٨٨٫٨٤٭ 
سبيكه خالد عبداهللا طالب ٨١٫٤٢٭ 
سلوى إبراهيم أحمد األحمد ٩٧٫٠٤٭ 
شيخة عبدالرحمن سعود العوام ٩٤٫٧٢٭ 
عائشة صالح أحمد الكندري ٩٨٫٨٭ 
عائشة عبدالرحمن محمد الفيلكاوي ٨٢٫٥٭ 
عائشة نايف ثنيان العثمان ٨٧٫٤٤٭ 
فاطمة الزهراء حمزة أحمد الرامزي ٨٨٫٢١٭ 
فاطمة خالد صالح السعدي ٩٤٫١٥٭ 
فاطمة داود سليمان علي ٩٧٫٩٥٭ 
فاطمة عادل حسني املسري ٨٧٫٠٤٭ 
فاطمة فالح عجير عايض ٨٢٫٤٣٭ 
فاطمة فهد فرحان العنزي ٨٦٫١٤٭ 
فاطمة هاني مجيد رمضان ٩٥٫٥٦٭ 
فجر إبراهيم عبدالعزيز عبداهللا ٨٨٫٣٭ 
لطيفة عبداهللا عبداحلميد اليوسف ٧٩٫٤٭ 
مرمي أحمد عبدالرحيم مبارك ٩٤٫٤٭ 
مرمي عبداخلالق عبداملجيد الفيلكاوي ٨٦٫٠٢٭ 
مرمي عماد عيسى البلوشي ٩٣٭ 
مرمي محمد جاسم األنصاري ٨٦٫٦٧٭ 
مرمي وليد اسماعيل رمضان ٩٠٫٧١٭ 
منى أحمد سلمان كمال ٩٠٫٢٣٭ 
منيرة فهد محمد السعيد ٩٣٫٠٧٭ 
نرجس سامي عبداهللا جوهر ٩٥٫٥٨٭ 
نورا سعد زيد الزعبي ٨٨٫٩٢٭ 
نورة خلف سيف املاجد ٩٧٫٤٧٭ 
نورة سعد حمود العازمي ٧٦٫٠٨٭ 
نورة طالل خالد العتيبي ٧٥٫٥٦٭ 
نورة فالح ناصر فياض ٩٣٫٣٤٭ 
نورة محمد مشاري الظبيبي ٨١٫٤٩٭ 
نوف طارق باني الدوسري ٨٣٫٣٣٭ 
هاجر فايز محمد العنزي ٩٤٫٣١٭ 
وضحاء سالم خالد املري ٩١٫٩٭ 

فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات 

أالء فاضل أحمد حسني ارتى ٨٣٫٥٭ 
أمثال مبارك ضافي فارس القحطاني ٨٧٫٧٧٭ 
أمل مبارك صقر معلق املطيري ٨٥٫٦١٭ 
أميرة منور مبارك منور الرشيدي ٨٨٫٥٣٭ 
اجلوهره جابر عبداهللا جابر العجمي ٨٧٫٦٩٭ 
العنود محمد مهدي مسعود مسفر راشد العجمي ٭ 

٧٩٫٥٣
امل خليفة غياض الدملانى ٨٩٫٣٭ 
أنفال عباس عبيد وادي احلربي ٩٩٫٠٩٭ 
انوار حسني مروى فديع العدواني ٨٧٫٣٧٭ 
تهاني علي راشد محمد العجمي ٩١٫٥٧٭ 
جنان خالد عطية عيد براك ٨٩٫٠٩٭ 
جواهر محمد حسن حمد الشامري ٨٦٫٧٢٭ 
حنان حسني عبدالرسول عباس كرم ٨٣٫٦٦٭ 
حوراء محمد عبدالرحمن جوهر سالم ٨٩٫٠١٭ 
دانة أحمد حجي فالح العازمي ٨٣٫٤٤٭ 
دالل أحمد بردان خلف الشمري ٩٢٫٣٤٭ 
دالل هادي عبداهللا حربي اللميع ٩١٫١٤٭ 
دميا شريان ضافر شريان الدوسري ٩٦٫٩٥٭ 
رغد جبار ثجيل دغيم ٩٩٫٠٩٭ 
رهف طامي حمود منصور الهاجري ٩٧٫٧٩٭ 
رهف عبداهللا معيض راشد العجمي ٨٨٫١٨٭ 
روان عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الكبان ٩٧٫٨٣٭ 
ريانه سالم محمد مسعود العجمي ٨٥٫٥٩٭ 
ريانه عبداهللا محمد عبداهللا العجمي ٩٧٫٤٭ 
رمي محمد فالح شجاع العجمي ٨٥٫٣٥٭ 
رمي مسلم محمد فارس العجمي ٨٠٫٧٢٭ 
رمياس مشاري مجبل مرزوق العازمي ٩٦٫٢٤٭ 
زينب أحمد عبود علي عجرش ٩٩٫٦١٭ 
زينب مصطفى عايد بريك الشمري ٩٦٫٦٩٭ 
سارة سعود فرج فيصل الشمري ٨٨٫٩٭ 
سارة مشعل محمد صياح الزعبي ٨٣٫٢٢٭ 
سارة ناهض فراج ناهض العجمي ٩٥٫٤٥٭ 
سلطانه سالم محمد مسعود العجمي ٩١٫٤٣٭ 
شريفة حسني صالح سالم العجمي ٧٧٫٧١٭ 
شهد بدر ناصر جهز العتيبي ٨٣٫٤٥٭ 
شهد خالد سعد صالح الهاجري ٩٠٫٢٣٭ 
شوق جبر مشعل اسود العنزي ٩٤٫٣٣٭ 
شيخة شاكر املوسى ٨٦٫٥٦٭ 
شيخة محمد عايد بريك فرج ٩٦٫٣٩٭ 
شيخة محمد يوسف عبداهللا الكندري ٩٩٫٢٩٭ 
شيخة نايف مطلق مترك احلماد العجمي ٩٥٫٦٥٭ 
شيماء إبراهيم صباح غليون ٩٦٫٥٦٭ 
شيماء فايح جهز راشد العتيبي ٩٣٫٤٣٭ 

شيهانه سالم محمد مسعود العجمي ٨٣٫٩١٭ 
طيبة بشار إبراهيم عبداهللا اخلشتي ٩٨٫٨٨٭ 
عائشة خالد سعيد مطلق احلربي ٨٢٫٧٣٭ 
عائشة نايف مطلق جرمان العتيبي ٩٩٫٥٧٭ 
علياء نافع جبر محمد العتيبي ٩٩٫٢٣٭ 
غدير محمد فهد مبارك العجمي ٩٧٫١٩٭ 
فاطمة جابر عبداهللا عبدالهادي احلشار ٩٤٫٩٧٭ 
فاطمة حسني جليل بارون كمال ٨١٫٣٤٭ 
فاطمة حسني شايع الهاجري ٩٨٫٠٣٭ 
فاطمة علي حسني نوري عطية ٧٩٫٥٢٭ 
فاطمة قحصان عبداحملسن العجمي ٨٧٫٤١٭ 
فجر أحمد معجون أحمد العنزي ٩٢٫٨٢٭ 
فجر جمعة محمد عسكر العنزي ٩٩٫١٢٭ 
فجر سعود جطلى عبداهللا العازمي ٨٣٫٤٩٭ 
فرح أحمد ظاهر عيد عباس ٧٨٫٤٨٭ 
فرح اسماعيل يوسف إبراهيم عبداهللا ٨٧٫٣٥٭ 
فواطم عبدالرزاق موسى نعمة ٨٥٫٨٨٭ 
فوزية خالد حمد زبن مصلح املطيري ٩٤٫٥١٭ 
فوزية محمد عيد حمد املخيال ٩٥٫٢٧٭ 
ملى حسن حمود راشد شافي الهاجري ٨٩٫٩٦٭ 
مرمي حمد محمد علي العميرينى ٨٢٫٣٢٭ 
مرمي داود عبداهللا محمد الصديقى ٨٨٫٥٥٭ 
مرمي عبدالرحمن طافح كريف ٩٨٫٧٩٭ 
مرمي علي غضبان خيراهللا محمد ٨٠٫٦٨٭ 
مرمي علي محمد علي الفارسي ٩٨٫٩١٭ 
مالك ناصر عبداهللا نعمة ٩٤٫٩٤٭ 
منار مبارك جابر مطر عبد٨٠٫٤٥٭ 
منار محمد ختالن راوي العنزي ٩٠٫٠١٭ 
مناير فالح عبداهللا سويري العجمي ٩٩٫٠٧٭ 
مناير محمد رشيد املطيري ٧٧٫٤٤٭ 
منى سعود جالل محمد غافل العتيبي ٩٥٫٦١٭ 
موضي منير عايد منير السبيعي ٨٣٫٤٨٭ 
نورة حسني عبدالهادي محمد الدوسري ٩٦٫٥٢٭ 
نورة راشد محمد علي صنيدح العجمي ٨٤٫٦٩٭ 
نورة سلطان سعد مساعد السهلي ٧٩٫٣٭ 
نورة محمد عساف اخلالدي ٨٩٫٤٨٭ 
نوير مفلح خلف مفلح الرميح الرشيدي ٧٦٫٨٭ 
هاجر حزام وديد رماح القحطاني ٩٥٫٥٦٭ 
هبة خالد سالم مهدي العجمي ٨٢٫٦٣٭ 
هيا عادل محمد الرشيدي ٧٢٫٥٧٭ 
هيا عبداهللا مدعث برغش القحطاني ٩٢٫٣٨٭ 
وضحاء ناصر عبداهللا ناصر العجمي ٩٣٫٧٣٭ 
يارا بسام جايد الشمري ٩٩٫٤٭ 

فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات 

أسماء أحمد حمود الشمري ٩٢٫٤٧٭ 
أسيل عادل محمد الضفيري ٧٥٫٧٢٭ 
أفراح وسمي راشد البذالي ٨٧٫٤٢٭ 
أم البنني عبدالعزيز محمد جنديل ٨٢٫٣١٭ 
أوراد جواد محمد جواد ٩٤٫٧٩٭ 
البندري طارق شنوف البذالي ٨٦٫٥٢٭ 
اجلود مشعل خيري العنزي ٨٩٫٦٥٭ 
اجلوهره محمد محيا الهاجري ٧٨٫٨٤٭ 
الزين حسني شايع أبوشيبة ٩٧٫٠٩٭ 
الفردوس جعفر منصور الراشد البذالي ٩٤٫٧٢٭ 
املاسه عبدالرزاق مسلم الرشيدي ٩١٫٩٨٭ 
اليمامه عيسى محارب الفضلي ٩٧٫٦٩٭ 
اوراد أحمد معتق العنزي ٩٤٫٢١٭ 
بدرية عادل مطر العنتري ٨٩٫٤٢٭ 
تسنيم عبداهللا يحي أحمد اخلوالني ٩٤٫٧٨٭ 
جنان سالم عبدالرحمن حميدي ٨٦٫٥٣٭ 
جوري عبدالرحمن إبراهيم الشطي ٨٧٫٨٥٭ 
جويريه غضيان نزال الهاجري ٨٨٫١٭ 
حليمة قاسم محمد جنديل ٨٢٫٨١٭ 
حوراء مشعل عبداهللا خلف ٧٦٫٦٩٭ 
دانة محمد عطية املاجدي ٨٦٫٠٩٭ 
رغد مشاري فهد املطيري ٩٥٫١٩٭ 
رمياس عبداهللا فرحان العنزي ٨٩٫٠٤٭ 
ريناد محمد خليف البذالي ٩٤٫٤٥٭ 
زهراء ربيع عبداحملسن الشمري ٨٢٫٦١٭ 
سارة خلف عبدالرحمن العنزي ٨٧٫٩٧٭ 
سارة راشد غامن الرشود ٨٥٫٨٩٭ 
سارة عبداهللا محمد بودريد ٨٥٫٦٭ 
سارة عياد علي الرشيدي ٨٢٫٤٭ 
شهد حسني محمد احلريجي ٧٩٫١٩٭ 
شهد خالد عبداهللا البحيرى ٩٢٫٩٦٭ 
شهد عبدالعزيز مساعد البذالي ٧٨٫٧٥٭ 
شهد ماجد علي الرشيدي ٧٩٫٧٤٭ 
شهد ممدوح محي الدين ٩٥٫٠٥٭ 
شوق مشعل عبداملنعم صغير ٨٠٫٠٦٭ 
شيخة طالل عجيل الفضلي ٩٥٫٨٥٭ 
شيخة عارف صغير اجلميلي ٨٨٫٨٣٭ 
شيماء حمود عنبر املاجدي ٧٧٫٩٥٭ 
عائشة عبداهللا محمد العنزي ٧٧٫٨٣٭ 
عالية ايهاب خالد العنزي ٩٢٫١٭ 
غدير عيسى علم تقى ٨٠٫٤١٭ 
غزل نواف عواد املويزري ٨٥٫٦٩٭ 
غزالن سالم عيد اجلميلي ٨٦٫٤٦٭ 
غزالن محمد بداح السليماني ٧٩٫٢٭ 
غفران عبداهللا مفلح الصليلي ٨٩٫٣٨٭ 
غال مشعل مزعل الشمري ٨٥٫٨٨٭ 
غال نواف عواد املويزري ٨٣٫٠٦٭ 
غنيمة هشام شنوف البذالي ٧٨٫٢٤٭ 
فاطمة علي أحمد الشطي ٩٢٫٥٧٭ 
فاطمة علي حسني علي حسني ٧٨٫٣٥٭ 
فتون مرعى زيد الهاجري ٨٩٫٢٩٭ 
كوثر سعود عبدالعزيز أكبر ٩٥٫٧٨٭ 
لطيفة ناصر عبدالعزيز السيف ٨٦٫٦١٭ 
لطيفة نايف مطر الصالل ٨٨٫٢٣٭ 
مرمي سالم العبدبازار ٩٤٫٣٦٭ 
مرمي وليد عبداحلكم عبداحلميد أحمد ٩٨٫٨٥٭ 
مطره عبدالعزيز عواد العنتري ٨٦٫٦٣٭ 
معصومه ناصر إبراهيم عاشور ٨١٫٦١٭ 
منيرة عامر عيد علي ٨٤٫٨٤٭ 
منيرة محمد مطلق البنيان ٨١٫٦٤٭ 
مي معتق جبان الصليلي ٨١٫٩٨٭ 
ميثاء افنيس محمد العجمي ٨٣٫٩٥٭ 
هاجر محمد عبداهللا املطيري ٧٩٫٠٥٭ 
هاجر مشعل فالح الهاجري ٧٦٫٠١٭ 
هدى جاسم صالح البذالي ٩٥٫٧٨٭ 
هدى رجب صالح البذالي ٨٦٫١٥٭ 
هيا مذكر دخيل اهللا الهاجري ٩٣٫٤٩٭ 
وجدان سالمة سعود البذالي ٨٣٫١٨٭ 
وجدان صالح محري البذالي ٨٧٫٢٦٭ 
وسمية زيد حمود الهاجري ٩٧٫٤١٭ 
وسمية مسفر فيحان الهاجري ٩٦٫١٤٭ 
وضحى مرعي زيد الهاجري ٩٦٫٢١٭ 
ياسمني سعيد مطر سعيد مطر ٧٧٫٤٭ 

فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات 

أسماء أحمد عودة قطامي ٧٣٫٧٥٭ 
أصايل صباح بندر حديد مشرف ٩٦٫٢٤٭ 
أصايل محمد علي عبداهللا ٧٧٫٥٥٭ 
أطياف عبداهللا فاحس عويد الظفيري ٩٠٫٠١٭ 
آمنة بشاره حايف حميدة ٩٢٫٢٦٭ 
آمنة عطا اهللا منخي الظفيري ٨١٫٠١٭ 
أنوار أحمد ساهي شايع دواس ٧٦٫١٣٭ 
اريام أحمد فرحان خليفة ٧٤٫٢٨٭ 
اريام مسعد جبير راشد املطيري ٧٤٫٤٤٭ 
اريج ماجد سلطان اخلالدي ٩٤٫٦٧٭ 
أسماء محمد سند الرشيدي ٧٨٫٩٧٭ 
اجلازي عبداهللا كاظم كايد الظفيري ٨٦٫٦٧٭ 
العنود محمد ساير الظفيري ٧٥٫٧٨٭ 
الغال عيد عبداهللا العدواني ٨٦٫٣٣٭ 
انتصار محمد ذياب اجلاسم ٧٤٫١٧٭ 
إميان سعيد خلف سالم السويط الظفيري ٨٩٫٨٨٭ 
بدور جبر حمود العنزي ٨٦٫٣٨٭ 
حوراء علي حمدان إبراهيم ٩٨٫٩٨٭ 
حوراء فهد عيدان علي الشمري ٧٣٫٥٦٭ 
حوراء مبارك صعيع ظاهر ٨٦٫٣٧٭ 
خلود صالح هالل العنزي ٧٤٫٢١٭ 
دانة بدر مطر فالح عناد ٩٢٫١٢٭ 
دانة خالد نغماش العجاج ٩٧٫٤٦٭ 
دانة محمد سالم العنزي ٨١٫٥٤٭ 
دالل ماجد شايع محمد ٧٤٫٤٥٭ 
دميه عبداهللا علي مضحى ٩٣٫٧٢٭ 
رتاج سالم فاخر الشمري ٨٠٫٣٨٭ 
رتاج علي مزلوه العنزي ٨٢٫٣٢٭ 
رتاج مانع راضي أحمد ٧٨٫٩٭ 
روان حامد تركي الشمري ٨٢٫٢٦٭ 
روان عقل كياد اخلالدي ٩٥٫٨٣٭ 
روان نايف محمد الشمري ٨٠٫٨٩٭ 
رمي ناصر فرحان هداد ناصر ٨٢٫٦٤٭ 
ريناد النوري نزال العنزي ٨٦٫٣٥٭ 
زينب علي حمد سعود ٩٥٫٠١٭ 
سارة بدر خلف حمود مضحى ٨٥٫٤٧٭ 
سارة سليمان مشعل الشمري ٩٦٫١١٭ 
شدى هشام محمد حسب النبي ٩٩٫٢٧٭ 
شهد محمد سويلم العنزي ٨٨٫٠٣٭ 
شهد ناصر زعال العنزي ٧٨٫٠٢٭ 
شوق فهد رمضان العنزي ٨٣٫١١٭ 
شوق نواف قاسم محمد احلمادي ٧٩٫٩٧٭ 
شيخة محمد مزلوه العنزي ٨٧٫٩٤٭ 
شيماء سعود نزال ردام سعود ٧٥٫٠٣٭ 
ضحى عودة عزام العنزي ٧٤٫٧٦٭ 
طيبة عبداملنعم محمد العنزي ٩٢٫٥١٭ 
عبير عقيل عبيد الظفيري ٩٢٫٣٥٭ 
غدير حماد الشبيب ٧٩٫٥٣٭ 
غال عاجل عايش هادي ٩٢٫٤٥٭ 
غيداء حميد شبيب الرويلي ٩٤٫٢١٭ 
فاطمة عزيز الفي العنزي ٩١٫٧١٭ 
فاطمة فهد صالح علي الشمري ٩٧٫٩٭ 
فاطمة فواز راشد املطيري ٨٧٫٣٩٭ 
فاطمة مبارك طلب سوعان ٨٩٫٤٭ 
فايزة عبدالرحمن مبارك الرشيدي ٩٥٭ 
فجر حامت أحمد حميد ٩٥٫٧٨٭ 
فجر سمير سعدي جدعان الشمري ٩٠٫٣٩٭ 
في صالح محسن وادى ٨٣٫٥٣٭ 
كوثر جليل جراد فرحان اخلالدي ٨٢٫٢٨٭ 
ملياء ناصر جريذي الرشيدي ٩٦٫٠٤٭ 
مرمي سالم ياسر الودعاني ٨٩٫٢٭ 
مرمي شاهر مال الشمري ٨٨٫٢١٭ 
مرمي فيصل عبدالرزاق فياض ٨١٫١٨٭ 
مرمي هشام عبداهللا يوسف الربيع ٩٦٫٠٦٭ 
مشاعل مبارك صنيدح سلطان ٧٨٫٧٤٭ 
مالك زيد خالد عبداهللا ٨٤٫٧٢٭ 
منال فهد مضحى العنزي ٩٦٫٥٦٭ 
منى حسني خليل علي ٧٤٫٤٤٭ 
مهاوي عطااهللا نوري العنزي ٩٧٫٢٦٭ 
جناة فالح راضي صادق الشمري ٨٥٫٨٥٭ 
نورة مناع عبدالسالم الرشيدي ٩٣٫٩١٭ 
هاجر محمد ظاهر سعد الظفيري ٧٥٫٦٤٭ 
هديل فرحان األحمد ٧٧٫٤٢٭ 
هديل محمد جابر صغير ٩٤٫٩١٭ 
هناء أحمد راضي محمد أحمد ٨٦٫٨٢٭ 
هناء وادي مذعر العنزي ٩٥٫٠٣٭ 
هيفاء خليل عيادة العنزي ٨٧٫٤٨٭ 
وفاء خليل عيادة محمد العنزي ٨٠٫٢٩٭ 
وفاء عيد قاعد العنزي ٨١٫٩٦٭ 
ياسمني رشيد خلف الرشيدي ٧٠٫٢٥٭ 
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أديان هشام حلفايه سيد أحمد ٩٨٫٥٧٭ 
أريج محمد القطيفان ٩٦٫٧٭ 
أسمى عماد سراى الدين ٩٦٫٢٭ 
أسيل خماد ٩٩٫٠٧٭ 
أسيل عبداهللا محسن زيدان ٩٦٫٦٨٭ 
آالء أمين مسعد القبرصلي ٩٩٫٦٭ 
ألني عمر حسني أبوحشمه ٨٤٫٩٩٭ 
أميرة محمد ممدوح السيد خليل ٩٧٫٩٥٭ 
أمينة أسامة النابلسي ٩٩٫٤٧٭ 
أوراد يونس رجب محمد علي ٩٧٫٢٭ 
إميان غسان حسني جحا ٨٩٫١٣٭ 
آيه منير حسني كورى ٩٤٫٣٨٭ 
آيه وليد فوزي عطية مهداوي ٩٥٫٧٦٭ 
اروى اشرف محمد محمود مندور ٩٦٫٣٩٭ 
إسراء نائل عبدالقادر ٩٨٫٦٩٭ 
الرتاج أحمد علي محمد علي عبداهللا أبل ٩٧٫١٥٭ 
الشيماء جناح عبدالعظيم طه عبدالعظيم ٩٨٫٤١٭ 
امل محمد رضى ابو ذهب ٩٦٫١٧٭ 
ايلينا هزنفي ٩٩٫٩٤٭ 
ايناس محمد محمود تهتموني ٩٧٫٤٢٭ 
ايه وائل محمود محمد ٩٩٫٥٧٭ 
بارثينا يوسف ثابت سعد اهللا ٩٩٫٨٢٭ 
بتول عماد علي عبدالعزيز ٩٧٫٨٤٭ 
بسملة سيد محمد أحمد عبدالرحمن ٩٧٫٧٩٭ 
بسمه محمد عبدالغنى عبدالسالم ٩٧٫٨٥٭ 
بشرى ربيع ندمي واكد ٩٣٫٨٨٭ 
تاال أسامة صالح بدارنه ٧٧٫٤٭ 
تاال سامر صعب ٩٩٫٤٢٭ 
تاال عمر أحمد ابو عليا ٩١٫٨١٭ 
تاال محمد حسن العالم ٨٥٫٦٦٭ 
تاال محمد ذياب ٨٩٫٤٥٭ 
تاال معتز عمر احلالق ٩٨٫٩٧٭ 
تاال نبيل حسن دحبور ٨٤٫٦٣٭ 
تسنيم أنس توفيق أبو القمصان ٩٥٫٥٩٭ 
تسنيم إبراهيم حاج حسني ٩٧٫٧٩٭ 

تسنيم حسان الشرابي ٩٩٫٨٩٭ 
تسنيم سمير طربوش ١٠٠٭ 
تسنيم محمد أحمد رضوان حسن ٩٦٫٨٭ 
تسنيم محمد عدنان الذيب ٨٩٫٠٢٭ 
جسيكا نبيل هارون شنوده ميخائيل ٩٥٫٨١٭ 
جنان منصور محمد غلوم مال حسني عاشور ٩٧٫٤٢٭ 
جنى عبداهللا وهبة ٨٦٫٤٤٭ 
جنى علي رمضان ٨٣٫٥١٭ 
جنى محمود عبدالفضيل متولى ٩٨٫٢٥٭ 
جود أحمد رجه احلمدان ٩٥٫٦٨٭ 
جودي عبدالرحمن رحماني ٨٢٫٦٤٭ 
جودى مازن أحمد املقرى ٩٩٫٦٦٭ 
جودي محمد سميح هشام مطر ٩٨٫٩٥٭ 
جولى عصام محمد شهاب الدين احلمرا ٨٩٫٣٨٭ 
جويس جمال عدلي جورجى ٩٥٫٩١٭ 
جيسى عادل نتيج عبداملالك ٩٦٫٤٤٭ 
جينا علي ابوحسون ٩٩٫٩٣٭ 
حبيبه خالد محمد مرسي ٩٩٫٨٤٭ 
حال ادمون عوض ٩٩٫٨٤٭ 
حال ماجد دبس ٩٣٫٤٩٭ 
حال محمد السعيد مصطفى السيد ٩٥٫٧٣٭ 
حنان محمد لطفى محمد سيد أحمد ٩٨٫٨١٭ 
حنني عدنان احلريري الشولى ٩٧٫٦٩٭ 
حنني لؤى محمد صالح محمود ٩٦٫٦٩٭ 
حوراء أحمد شهابي ٨٥٫٢٣٭ 
حوراء محمد كامل ضاوي ٨٢٫٤٤٭ 
دارين عمر إبراهيم خلف ٩٤٫٩٢٭ 
دارين محمد فريد محمود صيام ٩٨٫٨٧٭ 
دانة أحمد إبراهيم حمامره ٩٢٫٣٨٭ 
دانة امين عبدالرحمن طاليب ٩٥٫٤٨٭ 
دانة نعيم عبداهللا حمودي ٨٢٫٥٦٭ 
دانة هاني حمزة االعمر ٩٨٫٢٢٭ 
دره أحمد محمد عاليه ٨٦٫٠٧٭ 
دميانة عماد حكيم ينى ميخائيل ٨٧٫٥٧٭ 
دياال عدنان محى الدين الكوركى ٩٩٫٣٧٭ 
دينا مجدي محمد فائق ٩٣٫٦٣٭ 
دينا وجدي جرجس رزق غبريال ٨٩٫٩١٭ 
رؤى عصام حسن محمد جوده ٩٩٫٩٭ 
رؤي نادر عبدالرحيم أبو حنينه ٩٩٫٤٣٭ 
ربا أمجد عبدالقادر ٨٩٫٨٩٭ 
رتاج عصام العطيش ٩٣٫٩٧٭ 
رتاج علي حبيب محمد السماك ٩٧٫٢٭ 
رز نسيم امني وند ٩٨٫٩٩٭ 
رزات رعد محمد الزياد ٩٨٫٤٭ 
رزان العربي أبوالقيود أحمد ٨٨٫٢٥٭ 
رزان عبدالستار محمد عبدالستار ٩٨٫٠١٭ 
رغد سليمان محمد أحمد ملك ٩٩٫١٨٭ 
رغد كرمي عدنان مصطفى ٩٠٫٤٥٭ 
رغد هيثم راشد رشيد ٩٩٫١٢٭ 
رغد وائل عزه عطايا ٩٩٫٦١٭ 
رهف امني محمد فهمي امني حسني سلطان ٩٧٫١٧٭ 
روان ايهاب حسن محمود عبدربه ٩٧٫٩٥٭ 
روان محمد طاهر عبداحلفيظ شقير ٩٠٫٩٦٭ 
روان وليد عيسى املدقه ٩٥٫٢٥٭ 
روند يوسف تسابحجي ٩٠٫٨٣٭ 
ريان خالد اطرش ٩٧٫٨٥٭ 
رمي سليمان محمد أحمد ملك ٩٩٫٧٥٭ 
رمي عاصم خالد أحمد ٩٩٫١٤٭ 
رميا فادي شرف ٩٨٫٣٥٭ 
زهراء خالد علي عواضه ٩٨٫١٧٭ 
زهراء محمد بيطار ٩٩٫٢٩٭ 
زهيه حسني عبدالكرمي احلسني ٩٠٫٩٨٭ 
زين ناصر احسان القدومي ٩٨٫٨٢٭ 
زينب محمد سليم رمضان ٨٨٫٥٨٭ 
زينه عماد محمد املغربى ٩٨٫٢٧٭ 
سارة جميل اسحق سنقرط ٩٦٫٠٩٭ 
سارة حسان عمر عمر ٩٨٫٦٥٭ 
سارة رائد جمعة الزير ٩٩٫٩٦٭ 
سارة رائد داهش محمد ٩٣٫٩١٭ 
سارة هاني محمد شوكت محمود سليمان ٩٩٫٦٧٭ 
سارة ياسر أحمد الزيات ٨٨٫٨٨٭ 
سحر عبدالرحمن مصطفى علي ٩٩٫٧٩٭ 
سدره جميل الكايد ٩٩٫٩٭ 
سكينه أحمد صهيوني ٩٩٫٤١٭ 
سالم حسام الناظر ٩٥٫٦٦٭ 
سالم نبيل قاسم صالح ٩٩٫٧٨٭ 
سلمى امين املنعم ٩٧٫٩٧٭ 
سلمى حسام الدين حسن سيد مصطفى ٩٩٫٣٢٭ 
سندس حسن بدرالدين حسن ٩٨٫٠١٭ 
سندس عالء حسن الدم ٩٧٫٥٢٭ 
سندس محمد فاروق محمد حسني مصطفى ٩٨٫٧٣٭ 
سوزانا ناجي جناتي ندى ٨٥٫٨٨٭ 
سيده نور سيد مسعود رئيسى ٩٦٫٦٤٭ 
سينتيا بولس يوسف شرشر ٧٨٫٤٣٭ 
شام اسعد حسني صعب ٨٩٫٩٤٭ 
شانتال ميشيل عبدامللك ٨٢٫٩٨٭ 
شذى أحمد فتحي جالل جاد ٩٨٫٩٨٭ 
شغف وسيم حبيب باره ٩٧٫٧٥٭ 
شمس فراس نسيب الزناتى ٩٣٫٤٢٭ 
شهد ايهاب سامي محمد حلمي خليل ٩٤٫٨٩٭ 
شهد جاسر حسني حسني محمد ريدي ٩٦٫٨٣٭ 
شهد طالل أحمد ابوفياض ٩٨٫٨٩٭ 
شهد علي أحمد علي ٩٨٫٥٦٭ 
شهد مثنى إبراهيم ناجي ٩٥٫٩٢٭ 
شهال محمد طالل الوكيل ٨٩٫٩٤٭ 
ضحى حسني سعد سيد الباجوري ٩٨٫٤٩٭ 
ضحى حسني عواد ابو حسن ٩٩٫٥١٭ 
ضحى محمد عبدالرحيم عبدالرحيم ٩٣٫٤٢٭ 
عائشة علي شريفة ٩٣٫٨٦٭ 
غدير شكرى بلدى ٩٩٫٥٧٭ 
غزل وائل عبداجلواد ناصر الدين ٩٤٫٦٣٭ 
فاتن حسني محمد السعيد حسن ٩٧٫٣٢٭ 
فاطمة الزهراء محمد محمد أحمد الشامي ٩٩٫٧٨٭ 
فاطمة جمال عبدالناصر أحمد فؤاد ٩٧٫٢٦٭ 
فاطمة عدنان محمد رحال ٩٧٫١٦٭ 
فاطمة أحمد مصطفى علي قاسم ٩٩٫٦٣٭ 
فاطمة أحمد حاجية حسن ٩٧٫٦١٭ 
فاطمة بسام مصطفى عيسى ٩٦٫٦٤٭ 
فاطمة مجدى سمير سمارو ٩٩٫٨٧٭ 
فاطمة محمد داود عباس الصراف ٩٨٫٤١٭ 
فجر رامى رضا منصور ٩٩٫٨٤٭ 
فجر عطية رمضان الطوخي إبراهيم ٩٨٫٩٧٭ 
فرح يونس عبدالسالم يونس عبدالهادي ٩٣٫٢٩٭ 
فريال يحيى محمد احللو ٩٢٫١٭ 
قمر نشأت العربيد ٩٩٫٢٦٭ 
كاترين أسامة فوزي فيلبس ٩٢٫٤٦٭ 
كاتيا منيمنه ٩٧٫٩٤٭ 
كادي محمد محمود عبداحلميد عبدالعال ٩٨٫٥٣٭ 
كاميليا متى بطرس تادرس صالح ٩٣٫٦٧٭ 

كرستني راسم الثعلب فرج جويد ٩٦٫٢٭ 
كيراز محمود رشدي الدبس ٨٩٫٢٥٭ 
النا حسني سمير الشلبى ٩٨٫٧٦٭ 
جلني امجد صالح املصرى ٩٣٫٧٦٭ 
جلني حازم أحمد السيد جنه ٩٩٫٢١٭ 
جلني صالح سالم أحمد خطاب ٨٩٫٣٤٭ 
جلني محمد علي رشيد محمود ٩٤٫٩٩٭ 
ملى محمد أمني يوسف ٩٧٫٨٥٭ 
لورا حسن إبراهيم ذياب ٩٩٫٨٢٭ 
ليا أحمد صالح ٨٣٫٧١٭ 
ليال عبدالغفار صابور ٩٩٫٠٥٭ 
ليان امني عبداهللا عبدالوهاب ٩٨٫٩٭ 
ليان فواز أحمد السيد ٩٣٫٥٢٭ 
ليان محمد سامي ابوشهاب ٩٩٫٧٧٭ 
ليليان محمد خير حرو ٩٩٫٧٢٭ 
لني امني عبداهللا عبدالوهاب ٩٨٫٤٢٭ 
لني فراس حداد ٩٥٫١٥٭ 
لينة سامر شفيق التيناوي ٩٩٫٦٧٭ 
لينه اشرف السيد محمد رفاعي ٩٩٫٩٭ 
ماريا عبداهللا عنقه ٩٨٫٤٭ 
ماريان أكرم مجدي قلته حبيب ٨١٫٦٨٭ 
ماريز امين فتحي بشاى ٩٤٫١٤٭ 
ماسه فراس املنال ٨٥٫٩٧٭ 
مايا رشيد درويش ٩٧٫٤٣٭ 
مايا سالم الشاهني ٩٦٫٤٣٭ 
مايا منجد يوسفان ٩٩٫٣٧٭ 
مرام سامر عبدالرحمن عبدالسالم ٩٩٫٥٩٭ 
مرح ممدوح موسى الرواشده ٩٣٫٠٤٭ 
مروه فؤاد دياب ٩٩٫٩٢٭ 
مرمي أحمد محمد أحمد حسانني ٩٧٫٧٧٭ 
مرمي حسن هاشم ٩٦٫٣٥٭ 
مرمي حنا فروز إبراهيم شحاته ٩٣٫٦٭ 
مرمي رأفت البلتاجى السيد ٩٤٫٩٥٭ 
مرمي سالم محمد طه ٩٥٫٦٢٭ 
مرمي شريف كمال رزق صقر ٩٧٫٩٣٭ 
مرمي فؤاد عواضه ٩٩٫٥٦٭ 
مرمي لؤى بزة ٩٠٫٦٨٭ 
مرمي محمد محمد خليل إبراهيم ٩٩٫٤١٭ 
مرمي مصطفى كرمي ٩٤٫٣٨٭ 
مرمي معتصم يوسف أحمد عودة ٩٤٫٦٭ 
ملك محمد وسيم قشالن ٩٢٫٣٦٭ 
ملك وليد صالح ٩٤٫٣٥٭ 
منار أحمد عبداحلكيم فهيم محمد ٩٩٫٦٧٭ 
منار لؤى عيد مصباح عاشور ٩٥٫٥٭ 
منة اهللا عبدالراضي العبدأحمد ٩٨٫٤٩٭ 
منه حمدى الفتحي بسيوني صديق ٩٨٫٨٣٭ 
منه طارق صيام عبدالقادر ٩٨٫٨٨٭ 
ميران مختار طلب إبراهيم أبوشعيشع ٩٣٫٨٧٭ 
ميروال جمال أمني اسكندر حنا ٩٨٫٠٥٭ 
ميريام ميشيل مرعشلي ٩٤٫١٭ 
ميس عبدالكرمي جمال ابريك ٩٨٫٨٧٭ 
نادين علي سالمة ٩٩٫٢٭ 
نادين ناصر عبدالرحمن متام ٩٣٫٣١٭ 
ندى طارق احلريري ٩٣٫٦٦٭ 
ندى عمادالدين عدي ٩٩٫٦٨٭ 
ندى مسعود خميس محمد املغربي ٨١٫١٭ 
ندين عصام أحمد خالد ٨٩٫٩٨٭ 
نعمت خضر اخلضر ٩٩٫١٧٭ 
نغم جهاد نايف فتوني ٧٩٫٦١٭ 
نغم عدنان محمد موسى ٩٩٫١٢٭ 
نغم عماد الدين شنور ٩٣٫٩٭ 
نغم كمال شقير ٩٩٫٧٧٭ 
نوال محمد تيسير عبده ٩٤٫٠٥٭ 
نور اشرف أحمد أحمد ٩٣٫٨١٭ 
نور حبيب عتريني ٩٣٫٩٭ 
نور سليمان رجب محمد علي ٩٨٫٥٦٭ 
نور عصام السمره ٩٨٫٨٩٭ 
نور عماد سامي سكاف ٩٨٫٨١٭ 
نور محمد عبدالفتاح احلداد ٨٧٫١٭ 
نيروز امين ابازيد ٩٦٫٨٭ 
هاجر السعيد ٨٥٫٩٣٭ 
هاجر محمد عطية جمعة ٨٥٫٧٦٭ 
هاجر هاني محمد شوكت محمود سليمان ٩٣٫٦٤٭ 
هبة اهللا جندت مشهور ٩٩٫٦٣٭ 
هدى عدنان أحمد محمد السليم ٩٤٫٦٨٭ 
هديل عدنان مصطفى ابو دقر ٩٨٫٥٭ 
هنا خالد زين الدين علي ابو عيسى ٩٨٫٧٨٭ 
هنا صبري املكي اجلزائري ٩٢٫٢٣٭ 
هنا ياسر عبدالفتاح عبدالقادر شعالن ٩٥٫٣٣٭ 
هيا عماد محمد خرما ٩٧٫٦٭ 
هيا محمد اجلاجه ٩٩٫٧٩٭ 
هيا محمد هشام محمد عصام الدين الهندي ٩٩٫٧٩٭ 
يارا أحمد علي محمد بحيرى ٩٥٫٣١٭ 
يارا دانا اسبيته ٩٠٫٣١٭ 
ياسمني عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر ٩٧٫٢٦٭ 
ياسمني مفيد أحمد جازي ٨٢٫٠٣٭ 
يثرب جمال قاسم حسني ٩٩٫٧٢٭ 
مينى خالد سيد علي إبراهيم ٩٨٫٠٩٭ 
يوستينا أمين فاروق فرنسيس ٩٦٫٦٢٭ 

فلسطني الثانوية للبنني 

أحمد انور أحمد عودة اهللا ٩١٫٧٥٭ 
أحمد حسن جمعة حسني ٧٩٫٠٥٭ 
أحمد حمد حسني بوعباس ٨٧٫٧٨٭ 
أحمد طالل أحمد امير ٩٥٫٦٧٭ 
أحمد عادل حمد السبع ٩٥٫٦٥٭ 
أحمد ناصر مصلط العتيبي ٩٨٫٢٢٭ 
إبراهيم أمين إبراهيم القالف ٧٩٫٢٭ 
إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم احملميد ٩٢٫٨٦٭ 
أحمد حبيب عبدامللك نرمانى ٩٢٫٢٥٭ 
أحمد سامي محمد محمد السيد اسماعيل ٩١٫٩٭ 
أحمد عبدالرحمن مبارك الدليمي ٨٦٫٦٤٭ 
املهدي يوسف كاظم املتروك ٨٠٫٩٣٭ 
باقر أحمد باقر النجدي ٩١٫٠٩٭ 
بدر صالح يوسف احلصار ٩١٫٥٢٭ 
بدرالدين اياد صالح اخلبيزى ٩٦٫٣٩٭ 
بهاءالدين محمد نعيم وجيه وجيه ٩٣٫٥٦٭ 
جاسم مجيد حجي جاسم رضا ٩٨٫٦٭ 
جاسم محمد جاسم اخلليفة ٨٨٫٠٣٭ 
جاسم محمد عبدالرحيم القطان ٨٥٫٩٣٭ 
جاسم محمد عبدالكرمي حيدر ٩٧٫٣٤٭ 
جاسم يوسف أحمد الدشتى ٩٨٫٤٤٭ 
جواد صادق جواد النصر ٧٥٫٥٨٭ 
حسن حيدر اسماعيل خضير حسني ٩٤٫٣٭ 
حسن صالح حبيب القطان ٨٢٫٧٨٭ 
حسن عادل حسني أكبر ٨٢٫٢٨٭ 
حسن علي حسن أشكناني ٨٦٫٣٦٭ 
حسن فيصل حميد اجلدي ٨٢٫٨٨٭ 
حسن فيصل عبداهللا محمد ٩٧٫٩٦٭ 
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حسن محمد عباس البلوشي ٩٠٫٧٣٭ 
حسن محمد عبدالرحيم احلمداني ٩٨٫٧٨٭ 
حسن نادر اسماعيل دشتى ٩٣٫٤٤٭ 
حسن هشام علي الفيلي ٧٧٫٩٤٭ 
حسني أحمد أمان علي ٨٢٫٧٦٭ 
حسني بدر عبدالكرمي زنكوى ٩١٫٩١٭ 
حسني خالد عبداهللا القبندي ٨٧٫٢٣٭ 
حسني عادل حسني غلوم ٩٨٫٦٣٭ 
حسني عبدالرسول عباس بوعباس ٩١٫٨٧٭ 
حسني عبدالعزيز حسني التقى ٨٣٫٩٢٭ 
حسني علي حسني الدشتي ٩١٫٩٣٭ 
حسني علي سيد كاظم املوسوي ٧٨٫٥٥٭ 
حسني محمد يوسف الدالل ٧٩٫٢٣٭ 
حسني منصور حسني القالف ٨٥٫٨٩٭ 
حمد عبداهللا حمد الصويان ٩٠٫٨٭ 
حمزة أحمد محمد اخلرس ٧٩٫٧٢٭ 
حمزة اسماعيل عبداملجيد شهاب ٩٧٫٧٥٭ 
خالد علي جاسم السهر ٨١٫٦٩٭ 
خالد وليد عواد احلريص ٨٤٫٧١٭ 
زايد سامي إبراهيم الزايد ٨٤٫٤٨٭ 
زايد عادل محمد الفضلي ٩٨٫٢٦٭ 
زيد عبداهللا سالم االستاذ ٩٥٫٨٣٭ 
سالم عبداهللا عبداللطيف الفهد ٩١٫٩٭ 
سالم علي عباس محمد ٧٥٫١٭ 
سلمان أسامة عبداحلميد العطار ٨٥٫٩٭ 
سلمان جمعة محمد الباذر ٨٣٫٥٣٭ 
سلمان عبداهللا علي عبدعلي ٩٧٫٩٩٭ 
سلمان فيصل عباس الصفار ٩٨٫٩٧٭ 
سليمان داود سليمان الفرحان ٩٨٫٤١٭ 
سليمان عبدالقادر علي الكندري ٨٤٫٩٧٭ 
سيد علي غريب سيد علي سيد غريب ٧٥٫٦٨٭ 
سيد محمد عبداهللا حسن الهاشمي ٩١٫٧٢٭ 
سيد هاشم علي خليل القالف ٧٨٫٦٩٭ 
صالح عبداهللا صباح البلوشي ٩٣٫٠٧٭ 
صالح جمال سعد الرميضى ٩٣٫٧٧٭ 
ضاري جراح حسني العبدالرحمن ٧٨٫٤٧٭ 
طاهر موسى محمد املوسى ٨١٫٨٩٭ 
عادل عزيز بهمن خاوشى ٧٦٫٧٨٭ 
عباس علي محمد اشكنانى ٩٦٭ 
عبدالكرمي عمار حسني الصايغ ٩٣٫٥٧٭ 
عبداهللا محمد جنم فرس ٧٣٫٤٥٭ 
عبدالرحمن محمود جمال حسن جمال ٨٧٫٠١٭ 

عبدالرحمن وليد خليل الداود ٨٨٫٢٢٭ 
عبدالسالم عبدالرحمن أحمد جالل الفيلكاوي ٩٧٫٥٥٭ 
عبدالعزيز حمد جاسم احلداد ٨٤٫٢٥٭ 
عبدالعزيز عابدين موسى البلوشي ٧٩٫٠٤٭ 
عبدالعزيز قصي إبراهيم السماعيل ٩٣٫٧٩٭ 
عبداهللا أحمد علي القبندي ٧٥٫٤٧٭ 
عبداهللا أحمد عبداهللا مطر الزاير ٧٩٫٧٥٭ 
عبداهللا أسامة جابر عبدالرزاق ٨٨٭ 
عبداهللا حسني عباس راشد صالح ٩٠٫٦٦٭ 
عبداهللا حيدر عباس أحمد الشطي ٩٠٫٤٥٭ 
عبداهللا رضا جاسم بوعباس ٩٦٫٠٤٭ 
عبداهللا شاكر محمود عزيز ٧٦٫٦٨٭ 
عبداهللا صادق حسني بولند ٧٥٫٤٥٭ 
عبداهللا صالح علي اجلدي ٩٥٫٥٢٭ 
عبداهللا صالح علي احلبشي ٩٧٫٢٩٭ 
عبداهللا محمد يوسف املال ٨٦٫٠١٭ 
عبداهللا محمود كايد شهاب ٧٥٫٣٥٭ 
عبداهللا مشاري عيسى الشطي ٨٨٫٨٤٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا الدليمي ٩٠٫٩١٭ 
عبدالنبي طالل عبداهللا حسن ٩٠٫٠٥٭ 
عبدالوهاب خالد عبداهللا الشطي ٩٥٫٩٦٭ 
علي أنور أحمد السلمان ٩٨٫٧١٭ 
علي أحمد حسن الصايغ ٧٧٫٥٭ 
علي أحمد خليل عباس ٧٣٫٥٭ 
علي حبيب علي مظفر ٩٨٫٤٦٭ 
علي حسن داود رمضان ٩٧٫٤٥٭ 
علي حسن محمد الشريف ٩٧٫١٧٭ 
علي حسني إبراهيم عرب ٩٤٫٠٧٭ 
علي حسني علي القطان ٩٩٫٤٩٭ 
علي حسني قاسم الرامزي ٨٥٫٦٧٭ 
علي حسني مختار يتيم ٩٧٫٥٥٭ 
علي راشد جاسم االستاذ ٩٨٫١١٭ 
علي عدنان عبداهللا البغلي ٩٠٫٠٧٭ 
علي فؤاد حسن الشواف ٩٤٫٥٣٭ 
علي محمد حسني بهزادى ٨٥٫٥٩٭ 
علي هاني علي القطان ٩٤٫١٩٭ 
علي هيثم محمد القطان ٩٢٫٦٧٭ 
عمار ياسر عيسي املهنا ٩٠٫٠٩٭ 
عمر صالح أحمد عنبر ٨٠٫٥١٭ 
فهد بدر عبداهللا العازمي ٩٠٫٤٭ 
فهد محمد عبداهللا الشطي ٩١٫٢٧٭ 
فواز حامد عبداحملسن اخلنفر ٧٩٫٧٨٭ 

محمد أحمد عبداالمير ماتقى ٧٩٫٢٤٭ 
محمد أحمد محمد بوقمبر ٨٢٫٤٥٭ 
محمد بدر فهيد املهيميل ٨٥٫٢٧٭ 
محمد بدر ناصر كرم ٩٢٫٥٢٭ 
محمد سعد محمد العلي ٨٧٫١٨٭ 
محمد سقاف محمد السقاف ٩١٫٣٣٭ 
محمد سليمان محمد جمالى ٨٨٫٢٥٭ 
محمد طارق خلف الوهيبي ٨٦٫٧٧٭ 
محمد عادل جاسم املويل ٨٧٫٨٤٭ 
محمد عبداحلميد عبداحلسني إبراهيم ٩٠٫٨٢٭ 
محمد عبداهللا إبراهيم اخلباز ٧٩٫١٩٭ 
محمد عبداهللا غلوم محمد ٩٦٫٢٢٭ 
محمد غسان مصطفى حشري ٧٧٫٧٢٭ 
محمد مهدي يوسف احلصار ٧٨٫٤٧٭ 
محمد هاني أحمد الهنديانى ٨٩٫٢٢٭ 
محمد هيثم عبداحلسني علي ٨٠٫٩٣٭ 
مشاري محمد عبداهللا العلي ٨٤٫١١٭ 
مشاري مشعل سعد النغيمش ٩٧٫٤١٭ 
مهدي عبداحلميد حجي غضنفر ٨٦٫٥٤٭ 
مهدي علي زيد الزيد ٧٩٫٢٧٭ 
ناصر بدر حسني احلداد ٧٨٫٣٭ 
ناصر محمد علي بوغيث ٨٢٫٥٭ 
ناصر يوسف علي الشطي ٨٠٫٧٥٭ 
يعقوب يونس حمود املتروك ٨٦٫٤٥٭ 
يوسف أحمد جمعة اجلمعة ٨٤٫٤٭ 
يوسف أسامة جاسم شهاب ٩٧٫٨٤٭ 
يوسف حسني محمد مصطفى العريان ٩٧٫٠٢٭ 
يوسف رائد حسن العباسي ٩٠٫٩٨٭ 
يوسف سلمان محمد االشوك ٩٢٫٠٣٭ 
يوسف علي محمد خاجه ٩١٫٠١٭ 
يوسف مشعل يوسف الفيلكاوي ٨٢٫٥٧٭ 
يوسف يعقوب فايز أبواحلسن ٨٧٫٨٦٭ 

فهد الدويري الثانوية للبنني 

أحمد عادل عثمان الدخيل ٨٥٫٣٢٭ 
أحمد والء محمد عبدالعال ٩٨٫٨٥٭ 
أسامة عبدالفتاح السيد الديش ٩٩٫٠٢٭ 
أياد أحمد السيد احلسيني شعبان ٨٦٫٧٣٭ 
إبراهيم أحمد عبداحملسن الشبينى ٩٨٫٤١٭ 
أحمد اشرف عبدالسالم املغربي ٩٨٫٤٧٭ 
أحمد السيد البدوي زكريا عبده حسان ٨٠٫٥٥٭ 
أحمد السيد املهدي محي الدين النجار ٩٩٫٣٨٭ 

أحمد حسام صبحي زايد ٩٩٫٢٥٭ 
أحمد حسام عبدالرحمن عبدالفتاح خضير ٩٩٫٤٣٭ 
أحمد سعودي محمد أحمد ابوعطية ٩٩٫٨٩٭ 
أحمد سعيد رأفت السعيد إبراهيم ٩٨٫٩٩٭ 
أحمد طارق أحمد لطفي عبدالرحمن ٩٨٫٧٤٭ 
أحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز خميس ٩٨٫٥٨٭ 
أحمد منصر فاضل سالم ٨٦٫٨٧٭ 
أسامة انور عبداهللا النخعي ٩٤٫٣٭ 
أسامة تامر مدحت حسان ٩٩٫٧٦٭ 
أسامة عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز ٨٨٫٣٨٭ 
اسالم أحمد عوض خميس عوض ٩٨٫٧٤٭ 
اسماعيل محمد ادريس محمود ٩٧٫٤٤٭ 
اسماعيل محمود اسماعيل البناي ٧٨٫٩٤٭ 
السيد عبداحملسن بدر رضا ٩١٫٥٥٭ 
امام محمد كمال إبراهيم ٩٨٫٤٢٭ 
انس عبداخلالق الصمادى ٩٩٫٦٣٭ 
باسل جالل إبراهيم السعيد البغدادي ٩٧٫٧٩٭ 
بالل محمد ماهر عرقسوسى ٩١٫٩٣٭ 
جورج عماد فايز جرجس تاوضروس ٩٨٫٩٩٭ 
حسام الدين مؤمن مكايد عبداملوجود نصر ٩٩٫٧٭ 
حسن لؤي محمد خيرالديك ٩٧٫٦٦٭ 
حسن مهدي يحيى القالف ٩٨٫٠٦٭ 
حسني بهاء محمود البياتي ٨٨٫٤١٭ 
حسني علي حجي جاسم الشمالى ٩٦٫١٩٭ 
خالد طارق برك عبود العمودي ٩٣٫٦٨٭ 
خالد عصام أحمد الطنبور ٨٣٫٨٩٭ 
خالد محمد ترياقي ٩٨٫١١٭ 
خالد وليد حسن بودستور ٧٩٫٣٢٭ 
زياد أسامة محمد مصطفى ٩٩٫٨٭ 
زياد تامر رفعت الشريف ٩٩٫٤٢٭ 
سيف الدين حمادة محمد الطيب السيد ٩٩٫٤٣٭ 
سيف محمود السيد محمود أحمد ٩٤٫٩٨٭ 
شهاب صالح الدين محمود قاسم ٩٨٫٤٩٭ 
صالح نادر صالح أحمد علي بدر ٩٩٫٧٩٭ 
طه أحمد طه شحاته شرف ٩٨٫٦٥٭ 
عادل يوسف فهد املعراج ٨٣٫٨٤٭ 
عبدالرحمن أحمد حسني مناع محمد ٩٧٫٧١٭ 
عبدالرحمن محمد أحمد الكسادي ٩٣٫٦٧٭ 
عبدالرحمن أحمد مسلم املهري ٨٦٫٢٦٭ 
عبدالرحمن طارق برك العمودي ٩١٫١٧٭ 
عبدالرحمن عصام محمد جاد محمد قشوه ٩٨٫٩٩٭ 
عبدالرحمن محمد سيد محفوظ ٩٩٫٢٧٭ 

عبدالرحمن وائل الصالح عبدالغنى سعودى ٩٠٫٥١٭ 
عبدالعزيز خالد عبداهللا حجي حسن ٨٥٫٤٦٭ 
عبداهللا أحمد إبراهيم رسالن ٩٩٫٤٢٭ 
عبداهللا عبدالعزيز حسان عبدالعزيز ٩٨٫٤٩٭ 
عبداهللا فايز مطشر عبداهللا ٧٩٫٩٥٭ 
عبداهللا محمد النصيرات ٩٥٫٤٥٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا زيدان محمد ٩٩٫٢٣٭ 
عبداحملسن عدنان محمد علي دشتي ٩١٫٧٩٭ 
عدنان أحمد محمد صالح ٩٣٫٢٭ 
علي ثامر فيصل الناصر ٨٦٫٢٤٭ 
علي حسن جاسم الفردان ٩٦٫٠٤٭ 
علي محمد عيسى عيسى ٩٧٫١٧٭ 
علي محمود ادريس ٩٧٫٣١٭ 
علي مرتضى كايد شهاب ٨٠٫٠٨٭ 
عمر ابوالوفا محمد أحمد ٩٨٫٣٦٭ 
عمر أحمد عبداهللا خليل خشب ٩٩٫٣٤٭ 
عمرو خالد سعد امني حسن ٩٩٫٣٨٭ 
عمرو عبداحلافظ مرزق عبداحلفيظ ٩٨٫٥١٭ 
فواز نواف صالح مبارك العلي ٧٨٫٩٨٭ 
فيصل تركي حسني اخلالدي ٨٨٫٨٦٭ 
كرمي عبدالقادر سمير اجلبالي ٩٩٫٧٣٭ 
كرمي عبده علي عبده سيد أحمد خضر ٨٤٫٢٥٭ 
ماجد فالح حسن لغيمش مهاوش العنزي ٨٨٫٨٩٭ 
محمد أحمد سيد فهيم علي ٩١٫٦٦٭ 
محمد أحمد محمد عبدالغفار ٩٨٫٧١٭ 
محمد أحمد مصباح محمود اجلاريه ٩٦٫٧٧٭ 
محمد اسماعيل عبداهللا محمد ٩٦٫٠٧٭ 
محمد اشرف محمد عزت ٩٦٫٦٭ 
محمد خالد سرحان احلريري ٩٨٫٦١٭ 
محمد خالد عيدان العيدان ٨٦٫٩٧٭ 
محمد طعمة النصيرات ٩٤٫٨٣٭ 
محمد عالء سعد عبداملجيد خليل ٩٩٫٦٨٭ 
محمد عمرو عبدالعاطى سيد محمد ٩٣٫٥٭ 
محمد فايز محمد مهدي ٩٨٫٩٣٭ 
محمد فريد محمد بر ٩٨٫٨٭ 
محمد مجدى عبدالباسط االكشر ٩٦٫٧٢٭ 
محمد محمد ربيع عبداحلميد طه عبداهللا ٩٥٫٧٥٭ 
محمد وحيد الفروان ٩٣٫٠٦٭ 
محمد يوسف محمد اجلاسم ٨٠٫٨٣٭ 
محمود أحمد عبداحلميد القاضي ٩٤٫٥١٭ 
محمود سمير محمود محمد ٨٩٫٤٩٭ 
مروان محمد حامد املي ٩٩٫٣١٭ 

مصطفى أحمد محمود محمد حاجي صالح ٨٢٫٧٥٭ 
مصطفى صفوت حمزة أحمد ٩٨٫٣١٭ 
مصعب حسني حمزة عباس ٩٥٫٨٥٭ 
هيثم عبدالرحيم مصطفى عبدالعظيم ٩٨٭ 
وليد خالد موسى طلب ٩٧٫٥٥٭ 
ياسر اشرف علي عبدالستار يوسف ٩٧٫٨١٭ 
ياسر عبدالعليم مختار السعودي ٩٩٫٥٥٭ 
يحيي خالد يحيي محمد عجالن ٩٨٫٩٧٭ 
يزن عاطف محمد عبداملجيد احلداد ٩٩٫٨٧٭ 
يعقوب خليل يعقوب ماتقى ٩١٫٩١٭ 
يعقوب محمد أحمد علي ٨١٫١٦٭ 
يوسف أحمد عبداحلميد محمد حسن ٩٧٫٤٭ 
يوسف ايسر ناصر حسانني ٩٩٫١٭ 
يوسف محمد ممدوح محمد ٩٧٫٢٢٭ 
يوسف ناصر بدير علي بدير ٧٩٫٧٥٭ 

فهد السالم الثانوية للبنني 

أحمد انور فهد العازمي ٨٤٫٠٦٭ 
أحمد علي خليفة الشحومي ٨٧٫١٨٭ 
أحمد فهد سالم اللوفان ٨٨٫٦٦٭ 
أحمد محمد راشد الرومي ٧٤٫٢٭ 
أحمد محمد علي التميمي ٩٤٫٦٤٭ 
أحمد يوسف مروي الهدية ٧٥٫٤٨٭ 
أيوب محمد علي محمد ٧٣٫٥١٭ 
أحمد مجدي أحمد التهامي ٩٩٫٧١٭ 
احلسني علي حسن خشاوي ٧٥٫٥٤٭ 
بدر انور بدر القربه ٨٨٫٨١٭ 
بدر صالح غالم سليم ٨٩٫٢٣٭ 
بدر علي براك الداهوم العازمي ٨١٫٨٤٭ 
بدر فيصل عبداهللا مطر ٧٢٫١٨٭ 
بدر مشعل مساعد الفرحان ٩٦٫٥٦٭ 
جاسم محمد مجبل الرميضي ٧٣٫٨٨٭ 
حبيب مبارك خالد احلبيب ٧٧٫٠٧٭ 
حسن غسان منصور البقشي ٨٥٫٤٥٭ 
حسني باسل حميد مصطفوى ٩٦٫٦٤٭ 
حسني عبداهللا حسن العلي ٨٣٫٢٢٭ 
حسني علي الزم الشمري ٨٨٫٦٧٭ 
حسني علي مطلق الهيم ٧٤٫٦٢٭ 
حمد خالد حمد العازمي ٧٧٫٢٧٭ 
حمدان فهد حمدان العازمي ٧٨٫٨٭ 
حمود حمد حمود زريج العازمي ٨٠٫٢٥٭ 
حمود حمد مفرح األصفر ٧٦٭ 
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خالد انور علي العليوى ٩٠٫٤٥٭ 
خالد عبداحلميد أحمد محمود امان ٨٨٫٥٥٭ 
خالد محمد عبداهللا شمساه ٩٤٫٨٤٭ 
خالد وليد سعد العازمي ٨٣٫٤٤٭ 
راضي بدر راضي العازمي ٧٥٫٣٦٭ 
سالم محمد سعود الغريب ٧٨٫٤٨٭ 
سعد انور سعد العازمي ٧١٫٢٢٭ 
سعد حمد فرحان الغريب ٩٠٫٧٨٭ 
سلمان أحمد صابري مقدم شادكان ٧٨٫٨٥٭ 
سلمان وليد فالح العازمي ٨٦٫١٧٭ 
سليمان أحمد صقر الغربه ٧٧٫٤٦٭ 
عادل خالد صالح اجلويسري ٩٩٫٠٥٭ 
عبدالعزيز مبــارك عبداهللا مبارك عيد ابادعيات ٭ 

العازمي ٧٨٫٣١
عبدالرحمن سعود علي البسيس ٧٨٫٣٩٭ 
عبدالرحمن عبدالعزيز ارشيد العازمي ٧٣٫١٨٭ 
عبدالرحمن فيصل سعد الوسمي ٨٧٫٤٤٭ 
عبدالرحمن محمد نصار احلريتى ٧٧٫٥٢٭ 
عبدالعزيز أنور سالم العازمي ٨٧٫٠٢٭ 
عبدالعزيز أحمد عبداهللا العازمي ٨٩٫٩٤٭ 
عبدالعزيز يوسف خلف الزايد ٨٤٫٥٣٭ 
عبداللطيف صالح الدين محمود سالمة فرج ٩٥٫٠٧٭ 
عبداهللا أحمد خلف العميره ٩٨٫٤٧٭ 
عبداهللا أحمد مصبح اخلياط العازمي ٨٣٫٥١٭ 
عبداهللا أحمد سعد العازمي ٨٧٫٤٩٭ 
عبداهللا خالد صالح محمد اجلرادي ٨٢٫٩٩٭ 
عبداهللا سليمان حيدر عبدالرضا ٩١٫٠٣٭ 
عبداهللا شاكر عبداحلسني القالف ٨٣٫٠٨٭ 
عبداهللا عايض فالح الغريب ٨١٫١٦٭ 
عبداهللا عبدالعزيز عبداملجيد الهندي ٩٦٫٧٩٭ 
عبداهللا عبيد محمد عنزه ٧٨٫٧٥٭ 
عبداهللا عالء عدنان القحطاني ٨٥٫٨٥٭ 
عبداهللا فالح هادي العازمي ٧٢٫٨٢٭ 
عبداهللا يوسف إبراهيم اسماعيل العبداهللا ٧٦٫٠٤٭ 
عبداهللا يوسف عبداهللا اجلميعان ٧٦٫٥٤٭ 
عبدالوهاب سالم مهدي احلبيني ٨٢٫٨٢٭ 
عبدالوهاب عادل بريجان احليص ٧٩٫٠١٭ 
عبدالوهاب عادل عبدالعزيز اخلالدي ٨٠٫٠٤٭ 
علي انور عبدالعزيز املهنا ٧٦٫٠٢٭ 
علي جاسم علي مندني ٨٠٫٠٢٭ 
علي حمد علي الشالل ٩٣٫١٦٭ 
علي راشد حمد العازمي ٩٢٫٥٨٭ 
علي سالمة فالح العازمي ٨٦٫٠٧٭ 
علي وليد علي املوسى ٧١٫٤٭ 
عمار أحمد عبداهللا البلوشي ٨٣٫١٥٭ 
عمر مساعد سعد العازمي ٨٢٫١٣٭ 
عمر مساعد محمد العازمي ٨٦٫٨٧٭ 
فالح حامد فالح الصويل ٧٦٫٧٨٭ 
فالح نواف فالح الشرمي العازمي ٧٧٫٣٣٭ 
فالح مشعل فالح العازمي ٧٨٫٦٧٭ 
فهد انور محمد العازمي ٧٢٫٩٦٭ 
فهد جاسم نايف العنجري ٧٧٫٣٧٭ 
فهد خالد مفلح اجلامع العازمي ٧٨٫٢٤٭ 
فهد راشد مرزوق العازمي ٨٢٫٢٥٭ 
فيصل جاسم محمد الروق ٧١٫٩٭ 
فيصل خليفة عيد الصالح اجلبيالن ٧٥٫٩١٭ 
فيصل وليد إبراهيم سالم ٨٥٫٤٣٭ 
محمد أحمد محمد الطويل العازمي ٧٨٫٧٧٭ 
محمد إبراهيم يوسف ٨٤٫٤٭ 
محمد أحمد محمد كالوى ٩٦٫٠٢٭ 
محمد باسم علي بوعباس ٨١٫٧٦٭ 
محمد بدر محمد العليوى ٨٧٫٢٤٭ 
محمد بدر مصبح الشبو ٨٣٫٩٭ 
محمد حامد سعود احمليلبي العازمي ٨٦٫٤٩٭ 
محمد حسني فهد العازمي ٩٦٫١٩٭ 
محمد حمد زيد البسيس ٧٧٫١٥٭ 
محمد سالم عبدالعزيز الهران ٧١٫٠٩٭ 
محمد غالى سالم العازمي ٨٤٫٤١٭ 
محمد فيصل فهد حسني ٨٢٫١٤٭ 
محمد مصطفي عبداحلي مصطفي الدحدوح ٩٤٫٥٧٭ 
محمد هاني علي اجلدى ٧٦٫٩٤٭ 
مرزوق عبداهللا صالح اجلويسرى ٨١٫٣٤٭ 
مرزوق علي عبدالهادي النجدي ٨٩٫٧٩٭ 
مروان ناصر أحمد مدني علي ٩٨٫٨٣٭ 
معاذ محمد حافظ عبدالرحمن حافظ ٩٢٫١٢٭ 
ناصر علي ناصر االذينه ٨٢٫٧٭ 
يوسف حسني أحمد ارتى ٩٥٫٢٩٭ 
يوسف خالد سالم الرومي ٩١٫٧٦٭ 
يوسف سعد راشد اجلويخ ٨٣٫١٭ 
يوسف مساعد خلف احلماد ٧٨٫٣٭ 
يوسف مشاري عبداهللا الهران ٩٦٫٣٩٭ 
يوسف وليد مبرك احليص ٨٧٫١٦٭ 

قرطبة الثانوية للبنات 

أروى أحمد يوسف الشايجى ٩٦٫٦٥٭ 
أسماء فيصل علي السعيد العبيدلي ٩٠٫٨٣٭ 
أسيل عبدالرحمن بدر الشمروخ ٩٠٫٢٧٭ 
أسيل مشاري درويش الدرويش ٧٨٫٣٢٭ 
أنفال أحمد جاسم الهالل ٨٨٫٣٢٭ 
أوراد أحمد جاسم الهالل ٩٦٫٠٣٭ 
أوراد أحمد عادل اجلميلي ٩٧٫٤٨٭ 
الهنوف إبراهيم عيسى سليمان ٨١٫٩٨٭ 
بدرية جاسم محمد احملرى ٩٢٫٨٢٭ 
جنى مالك جابر الصباح ٩٠٫٦٨٭ 
جود إبراهيم سعود الدويسان ٩٦٫١٢٭ 
جود حسني علي الياسني ٩٧٫٦٨٭ 
جود عادل عبداهللا العصفور ٩١٫٨٥٭ 
جود عبدالعزيز عبدالرزاق النجدي ٨٦٫٧٢٭ 
جوري عبداهللا محمد القطيفي ٩٩٫٣٧٭ 
جوى طالل عبداهللا الدوب ٨٤٫٠٩٭ 
حور محمد عباس العنزي ٧٧٫٠٢٭ 
حور ناصر مصلح الرغيب ٩٠٫١٤٭ 
دانة جاسم محمد الدواى ٩٦٫٩٦٭ 
دانة فيصل عبدالرحمن البناي ٨٦٫٠٨٭ 
دانة موسى علي محمد ٩٠٫٧٭ 
دالل أحمد سالم خداده ٩٧٫٦٨٭ 
دالل حسني محمد علي الوزان ٩٩٫٢٦٭ 
دالل خالد عبداهللا عيادة ٩٤٫٠٤٭ 
دالل عبدالعزيز عبداهللا السالم ٩٧٫٣٢٭ 
دالل محمود حسني اليعقوب ٩٩٫٨١٭ 
دنى جاسم محمد الفودري ٨٨٫٢٧٭ 
دميه فهد محمد الشمري ٨٨٫٨٢٭ 
رؤى إبراهيم يوسف العسيرى ٨٣٫٥٦٭ 
رايان حمود يوسف البالول ٨٣٫٤١٭ 
رتاج رازي سعد السليمان ٨١٭ 
رحب خالد شايع أبو شيبة ٩٠٫٤١٭ 
رغد بدر محمد الفقيه ٩٥٫٤٨٭ 
رقية عبداهللا سعد املنيفي ٨٣٫١٥٭ 
ريان محمد عباس العنزي ٨٣٫٧٥٭ 

رمي سليمان محمد املرجاح البراك املطيري ٩٧٫٢٥٭ 
رمي عبداهللا علي شاهني أحمد ٧٤٫٥٦٭ 
رمي مشعل سليمان العبيد ٨٦٫٥٥٭ 
زينة عبدالعزيز عبداللطيف الياقوت ٩٧٫٨٣٭ 
سارة جميل عبيد املطاعنية ٩٨٫٩٢٭ 
سارة عارف عبداحلميد العوضي ٩٥٫٤٦٭ 
سارة نواف سالم الرشيدي ٩١٫٢٣٭ 
سلمى محمد عود الفزيع ٧٨٫٥٭ 
شريفة بدر حسن حسني حسن ٨٨٫١٧٭ 
شريفة فواز سالم الصقران ٨٣٫٠١٭ 
شريفة مرزوق محمد البدر ٩٥٫٥٣٭ 
شماء محمد عبدالعزيز احملمد ٩٥٫٤٦٭ 
شوق ياسر عادل خريبط ٨٠٫٨٥٭ 
شيخة مشاري صالح الرشيدي ٩٦٫٨٦٭ 
طيبة أحمد صقر العنزي ٩١٫٢١٭ 
عائشة خالد محمد الرويح ٨٤٫٧٤٭ 
عائشة رجعان مفرح الهرشاني ٨٩٫١١٭ 
عائشة عبداللطيف عبدالوهاب السهيل ٩٨٫٣٧٭ 
عائشة وليد علي القديرى ٩٩٫٧١٭ 
عالية جراح عوض الدوسري ٨٢٫٤٦٭ 
عالية عبدالناصر أحمد الكندري ٨٣٫٧٩٭ 
عنود تركي فاضل السبع ٩١٫٩٩٭ 
عواطف صقر ناصر الصقر ٩٣٫٧٥٭ 
غالية أحمد محمد العميره ٩٢٫٩٨٭ 
غالية عبداهللا أحمد مال اهللا ٩٦٫٢٧٭ 
غزالن عبدالسالم علي اجلمعان ٩٠٫٩٢٭ 
غصون خلف مروى املطيري ٩٠٫٤٩٭ 
فاطمة خالد فاضل عبدعلي ٩٨٫٤٧٭ 
فاطمة خالد وليد الكندري ٩٣٫٣١٭ 
فاطمة ناصر علي بوحمد ٩٨٫٧٨٭ 
فرح مشعل محمد السعيد ٩٤٫٦٩٭ 
فوز عبدالعزيز عبداهللا اإلبراهيم ٩٦٫٤٦٭ 
قماشه ابداح ناصر الرشيد ٨١٫٩٦٭ 
جلني أحمد عدنان املقهوى ٩٦٫٣٩٭ 
لطيفة عمر علي املال ٨٢٫٥٦٭ 
لطيفة فواز فهد الفهد ٨٣٫٥٧٭ 
لولوة أسامة براك الطيار ٩٥٫٣١٭ 
لولوة اسحق عبداهللا الكندري ٩٥٫٠٣٭ 
لولوة فهد محمد االنصاري ٩٧٫٤٦٭ 
مرمي أحمد محمود الفيلكاوي ٩٧٫٨٢٭ 
مرمي أحمد خالد الصقعبي ٧٨٫٤١٭ 
مرمي خالد عبداللطيف الطاهر ٩٦٫٠٨٭ 
مرمي مشعل عوض اخلليفة ٩٠٫٨٥٭ 
مناير فهد محمد شرار ٩٧٫٢٤٭ 
منى محمد محمود جنم ٩٤٫٦٩٭ 
منيرة عادل عبدالعزيز النصار ٨٥٫٦١٭ 
موضي محمد عبداهللا احملمد اجلريد ٩٧٫٨٨٭ 
موضي محمد مزيد ابو شيبة ٨٤٫٨٦٭ 
مي سليمان عبدالرزاق النجدى ٩١٫٦٨٭ 
ميار عبدالعزيز محمد العريفان ٩٦٫٣٩٭ 
ميساء سعود عبداهللا السعيد ٨٠٫٥١٭ 
ناديا محمود توفيق اجلراح ٩٠٫٥٣٭ 
نوال طالل بدر الشايع ٩٦٫٧٧٭ 
نور سعود عبدالعزيز احملروس ٩٣٫٥٥٭ 
نور عبداهللا محمد اللنقاوى ٩٧٫٢٢٭ 
نور مشعل عبداهللا التنيب ٩٨٫٩٭ 
نورة عدنان يوسف احلساوي ٧٨٫٥٧٭ 
نورة مشعل عبداهللا الزير ٩٨٫٣٥٭ 
هاجر إبراهيم عيسى سليمان ٩٨٫٠٦٭ 
هديل سليمان عبداهللا املقاطع ٩٩٫٠٧٭ 
هال بدر مصطفى خليل اسماعيل ٩٤٫٥٨٭ 
هيا ماجد خليفة الهيفي ٩٠٫٨٥٭ 

لبنى بنت احلارث الثانوية للبنات 

أحالم عيد حمد العازمي ٩٧٫٥١٭ 
أروى غامن حربي الزيد ٨٨٫١٩٭ 
أسماء فالح حسني الشمري ٨٠٫٤٢٭ 
أسماء يوسف طلق العازمي ٨٦٫٦٣٭ 
أسيل عبداهللا محمد املطيري ٩٣٫٣٭ 
آالء حسني حسن الشواف ٩٦٫٩١٭ 
أمل محمود عبدالرحمن حسن الفيلكاوي ٧٩٫٣٭ 
أنفال سعود عايد العازمي ٨٢٫٤٥٭ 
أنوار انور عداس العازمي ٨٨٫٠٩٭ 
آيه أحمد حسن الكردى ٩٨٫١٣٭ 
االء خالد ضحوي الظفيري ٨٨٫٩٥٭ 
اجلازي أحمد محمد املطيري ٩١٫٧٥٭ 
اجلود عدنان الفي املطيري ٩٦٫٩٨٭ 
اجلوري سعود سالم العجمي ٨٧٫١٭ 
اجلوهره فهد عبيد الدوسري ٩٩٫٠٩٭ 
الزين جالل خلف محسن ٧٩٫١٨٭ 
العنود طالل محمد العجمي ٩٣٫٣٧٭ 
العنود مبرك عايد العازمي ٩١٫٠٥٭ 
العنود نواف عبداهللا العنزي ٩٨٫٢٨٭ 
الهنوف مهدي حسن العجمي ٩١٫٣٤٭ 
امل جاسم محمد العجمي ٩٢٫١٦٭ 
اجنود شعيل فالح املطيري ٩٤٫٦٦٭ 
بيبى عيد موسى املطيري ٧٦٫٦٨٭ 
جود مشعل راشد احلباج العازمي ٩١٫٧٨٭ 
جورى يوسف حزمان امليع ٩٠٫٠٣٭ 
حصة دغيلب فهد العجمي ٩٧٫٣٥٭ 
حصة فهد عبدالعزيز العتيبي ٨٤٫٣٥٭ 
حصة مبارك حامد العازمي ٨٩٫٨١٭ 
حصة مرزوق ممدوح هداب العازمي ٨٧٫٩٣٭ 
حصة نواف علي العازمي ٨٠٫٠٧٭ 
حنني مشوط جدوع الفضلي ٨٦٫٨٣٭ 
حور عادل مبارك العازمي ٩٨٫٨٨٭ 
دانة أحمد خلف املطيري ٩٤٫٤٥٭ 
دانة فهد فهيد الهاجري ٨٣٫٨٥٭ 
دانة محمد مهدي القحطاني ٨٠٫٠٩٭ 
دالل ظافر دخيل الهاجري ٨٨٫٧٭ 
دميا مبارك محمد العجمي ٩٧٫٩٢٭ 
دينا محمد عبداهللا العتيبي ٩٦٫٠٢٭ 
راويه فايز نزال العازمي ٩٣٫٣٣٭ 
رتاج عبدالعزيز مبارك العجمي ٩٠٫٩٭ 
رتاج وليد عيد العتيبي ٩١٫٤٢٭ 
رزان مبارك مهدي الرشيدي ٨٣٫٣٭ 
رفعة عماش نفل الشمري ٩٢٫٦٦٭ 
رناد شجاع سالم العجمي ٩٩٫٣٧٭ 
رناد نايف تركي العتيبي ٨٠٫٧٭ 
رند محمد عفاس الشحومى ٨٧٫٥٥٭ 
رهام خالد تركي العازمي ٨٨٫٢٥٭ 
رهف عبداهللا محمد الشمري ٩٧٫٠٨٭ 
روان أحمد غنام العازمي ٨٢٫٨٨٭ 
روان بدر سيف العتيبي ٩٣٫١١٭ 
روان حجي فالح العازمي ٩٤٫٣٥٭ 
روان محمد سلمان اخلرينج ٧٩٫٩٩٭ 
ريان أحمد فالح العازمي ٨٩٫١٣٭ 
ريان سريح محمد الهاجري ٩١٫٤٣٭ 
رمي بدر ذياب العازمي ٧٧٫١٥٭ 

رمي وليد خالد العازمي ٩١٫٣٨٭ 
رمياس سالم عفار العنزي ٩٠٫٦٧٭ 
رمياس سعد فهد العازمي ٩٥٫٣٤٭ 
ريناد حمود مقعد العازمي ٩٠٫٧٣٭ 
زهرة خلف مزعل الهندال ٩٤٫٢٦٭ 
زينب أحمد داود الشمري ٨٣٫٦٩٭ 
سارة بدر مشوط املطيري ٨٥٫٥٦٭ 
سارة خالد مبارك العجمي ٨١٫٤٨٭ 
سارة دخيل مفلح العازمي ٩٥٫٩٣٭ 
سارة سعد فالح العازمي ٨٩٫٩٨٭ 
سارة عبداهللا محمد العجمي ٧٨٫٦١٭ 
سارة عيسى راشد احلباج العازمي ٩٦٫٣٨٭ 
سارة محمد فهد املطيري ٩٢٫١٤٭ 
سارة مطلق سعد العجمي ٩١٫١٧٭ 
سارة نواف ترف فجرى ٩٣٫٩٤٭ 
سلسبيل محمد وجدي اجلمل ٩٤٫٩٤٭ 
سلمى عايد سبيل العازمي ٩٤٫١٢٭ 
شهد سامي حجاب محراث ٨٤٫٧٥٭ 
شهد فهد فالح العازمي ٦٧٫٨٩٭ 
شهد محمد طلق املطيري ٩٢٫٠١٭ 
شوق زايد نداء املطيري ٩٧٫٥٨٭ 
شوق نادر مرزوق العازمي ٨٣٫٤٨٭ 
شيخة أحمد هالل العجمي ٨٩٫٠٣٭ 
شيخة خالد عوض مليحان ٩٦٫٣٧٭ 
شيخة عيد مبارك الفحماء ٩٥٫٠٣٭ 
شيخة منير فهد املطيري ٩٤٫٢٥٭ 
صفيه دعيج أحمد القبندي ٩٤٭ 
عائشة عبداهللا فرحان العازمي ٩٧٫١٢٭ 
عائشة فاضل عبدالرحمن العازمي ٩٤٫٦٣٭ 
عائشة مشعان عبداهللا القحطاني ٧٩٫٠٢٭ 
عائشة وليد خالد العازمي ٩٤٫١٭ 
غادة سالم صالح املري ٩٦٫٨٣٭ 
غالية علي حامد املطيري ٩٩٫١١٭ 
غالية فالح حمود الشمري ٨٦٫٢٭ 
غالية فهد عواد العازمي ٩٢٫٢٭ 
غالية مخلد فالح العازمي ٨٨٭ 
غدير عبداهللا فالح الدوسري ٩٤٫٢٩٭ 
غزالن سعد هريسان العازمي ٩٨٫٧٦٭ 
غصون طالل محمد املطيري ٩٠٫٧٭ 
غال حصني مناحي السبيعي ٩٧٫٤٤٭ 
غال راشد فالح العازمي ٩٦٫٧٢٭ 
غال فهد جفني العازمي ٩٠٫٣٨٭ 
غال فواز سمير املطيري ٩٢٫٩٩٭ 
غال محمد عيسى دشيش ٩٤٫٥٦٭ 
فاطمة عبدالرزاق محمد علي ٧٩٫٣٭ 
فاطمة أحمد هالل العجمي ٩٦٫٠٥٭ 
فاطمة عبدالرحمن سعد االصفر ٩١٫٦٣٭ 
فاطمة فهيد هادي العجمي ٧٥٫٦١٭ 
فاطمة محمد سويد العجمي ٩٨٫٦٤٭ 
فجر صالح سعود الدواي العازمي ٨٨٫٥٣٭ 
فجر فيصل علي العنزي ٨٨٫٣٭ 
فجر مبارك سلمان العازمي ٨٦٫٤٣٭ 
فجر مشعل عيد العازمي ٩٥٫٣٦٭ 
فرح أحمد حبيب السبيت العازمي ٨٣٫٣٥٭ 
فرح حسن هادي القحطاني ٩٩٫١٩٭ 
فرح ماجد عايض املطيري ٩٥٫٤٧٭ 
فوز فالح سلطان الزعبي ٩٦٫١٭ 
فوز فهد عياد املطيري ٧٧٫٥٩٭ 
فوز ماضي شباب العتيبي ٨٤٫٢٣٭ 
في عبدالعزيز هادي العازمي ٩٤٫٧٣٭ 
كنوز سعد عبدالرحمن املطيري ٨٨٫٧٥٭ 
كوثر وليد محمد الكندري ٨٤٫٦٣٭ 
لولوة عادل خميس العقاب ٨٢٫٥٭ 
لولوة عبدالعزيز سالم الردينى ٩٧٫٥٧٭ 
ليلى سليمان عبدالرحمن الكندري ٨٥٫٤٣٭ 
مرمي أحمد جهز املطيري ٨٣٫٤٩٭ 
مرمي بدر اخزمي الفضلي ٨٤٫٥٨٭ 
مرمي حمد علي املري ٧٧٫٣٥٭ 
مرمي خالد علي الدوسري ٩٠٫٢٤٭ 
مرمي عبداهللا محمد حسن الكندري ٩٨٫٠٥٭ 
مرمي منصور فهد العجمي ٨١٫٥٣٭ 
مرمي نادر عبداهللا العجمي ٩٧٫٦٭ 
مزنة فواز بندر العتيبي ٨٠٫٦٥٭ 
مشاعل شجاع فالح املطيري ٨٨٫٨١٭ 
مضاوي أحمد هليل احلربي ٩٥٫٠٧٭ 
مضاوي طالل مطلق العازمي ٩٧٫٧٤٭ 
منار خالد طلق الشالحي ٩٦٫٢٤٭ 
مناير أحمد مسفر املطيري ٩٦٫٨٧٭ 
مناير سعود ضيف قبيل ٩٦٫٩٭ 
مناير معجب ناصر الدوسري ٨١٫٩٨٭ 
منى محمود محمد شري ٧٩٫٠٦٭ 
منيرة مرضي فالح العازمي ٩٩٫١٨٭ 
منيرة بدر فهد العجمي ٩٠٫٣٩٭ 
منيرة بدر ناصر اجلاهلي ٩٣٫٠٥٭ 
منيرة جاسم محمد الشميالن ٨٤٫٠٣٭ 
منيرة زياد محمد احلربي ٩٠٫٥٭ 
منيرة سالم سعود شبيرم ٨٢٫٦٤٭ 
منيرة سعد ناصر القريني ٩٦٫٦٭ 
منيرة عبداهللا بطي العجمي ٩٤٫٦٣٭ 
مها عتقاء معيتق الرشيدي ٨٦٫٠٥٭ 
مها وليد رضيمان الصواغ ٨٩٫٦٦٭ 
ميار خالد طلق الشالحي ٨٧٫١٧٭ 
نادية صباح عيد الشريع ٨٤٫٨٭ 
جنود مبارك مناحي الدوسري ٨٥٫٣٣٭ 
نوار فهد حمود الشمري ٩٢٫٦٥٭ 
نوال حازم بادي العنزي ٧٥٫٢٥٭ 
نوال سعد محارب العازمي ٧٩٫٣٦٭ 
نور نايف كامل مناحي ٨٨٫٨٨٭ 
نورا مشعل خلف العازمي ٩٨٫٣٦٭ 
نورة نواف عبيد الصواغ ٩٠٫٥٢٭ 
نورة أحمد محمد الرشيدي ٩٢٫٨٥٭ 
نورة زيد جمعان املطيري ٩٢٫٤٥٭ 
نورة زيد ضيدان العتيبي ٧٤٫٦٩٭ 
نورة فهد حسني اجلويسرى ٧٤٫٧٢٭ 
نورة محمد فهيد الهاجري ٩٢٫١٢٭ 
نورة محمد مساعد خشمان العجمي ٧٨٫٤٧٭ 
نورة مساعد عبداهللا العجمي ٩٨٫٠٣٭ 
نورية بدر مبارك امليع ٩٠٫٥٢٭ 
نوف صالح فالح العازمي ٩٤٫١٢٭ 
نوف محمد سيف اللميع العازمي ٩٥٫٥٣٭ 
نوف مشعل فالح احملجان ٩٣٫٦٦٭ 
نوير محمد بدر املطيري ٧٨٫٧٦٭ 
هاجر خالد حمد العازمي ٧٤٫٤٧٭ 
هاجر خليفة فالح العازمي ٩٠٫٩٢٭ 
هاجر محمد علي الشحومي ٩٩٫٤٦٭ 
هبة سلمان قطوان الصواغ ٩٥٫١٣٭ 
هديل شايع نعير الهاجري ٨٩٫٩٤٭ 
هناء مشعل حمود العازمي ٨٢٫٣٣٭ 
هند سلمان قطوان الصواغ ٩٣٫٤٣٭ 

هيا اسماعيل محمد القشام العازمي ٨٠٫٢٢٭ 
هيا راشد جلعود الهاجري ٧٣٫٧١٭ 
هياء فالح محمد الدوسري ٨٩٫٦٨٭ 
وجد محمد فهد املري ٨٩٫٥٧٭ 
وجدان شعيل فالح املطيري ٧٩٫٤٥٭ 
وجدان نايف جظعان العازمي ٧٩٫٦٦٭ 
وحش نادر حنيف العتيبي ٨١٫٥٩٭ 
وصايف فيصل ساير العازمي ٧٧٫٢٤٭ 
وضحة عبداهللا راشد العازمي ٨٧٫٥٩٭ 
وفاء أحمد حمد السهلي ٧٨٫٧١٭ 
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أحمد فهد خالد املسما ٧٩٫٨٥٭ 
أحمد مبارك محسن العنزي ٧٨٭ 
أحمد محمد صالح النومس ٨٦٫٤٤٭ 
إبراهيم سالم مضيان الشمري ٧٥٫٦٣٭ 
أسامة محمد نايف املطيري ٨٦٫١٦٭ 
باسل جنيب بدر الوهيب ٧٤٫٧٦٭ 
بدر سعود صنت املطيري ٨٢٫٩٣٭ 
تركي حمدى حمود املطيري ٩٢٫١١٭ 
حسني عبداحلميد صالح طاهر ٩٠٫٥٧٭ 
حسني فيصل حسني اخلالدي ٨٦٫٣٢٭ 
حمد عبيد مناحي املطيري ٨٤٫١٥٭ 
حمد محمد حمد الطويل العجمي ٨٧٫٢٢٭ 
خالد أحمد محمد املطيري ٧١٫٤٤٭ 
خالد نزال اعجمي الهاجري ٨٧٫٤٭ 
راشد ناصر هجاج املطيري ٨١٫١٩٭ 
سعد ناصر سعد العازمي ٧٥٫٧٩٭ 
سلمان مسلط محده املطيري ٧٩٫٦١٭ 
سليمان ماجد عفتان املطيري ٨١٫٢٧٭ 
عايد سلمان عايد العنزي ٨٣٫١٭ 
عبداهللا علي سعد املطيري ٨٦٫٠٧٭ 
عبداحملسن علي محمد العتيبي ٩١٫٢٢٭ 
عبداحملسن محمد صالح املطيري ٧٥٫٧٨٭ 
عبدالرحمن الفي عبدالعزيز احلربي ٧٦٫٤٩٭ 
عبدالرحمن محمد بريك العتيبي ٧٩٫٤٭ 
عبدالعزيز ناصر كميخ املطيري ٨١٫١١٭ 
عبداهللا حمد يوسف البطي بوطيبان ٨٩٫٨٣٭ 
عبداهللا نواف هدمول املطيري ٩٠٫٧١٭ 
عبدالوهاب حمود دغمى املطيري ٩٦٫٨٩٭ 
عثمان علي خميس العباسى ٨٩٫٧٦٭ 
عجاب عبداهللا عجاب العبدلي ٧٥٫٠٤٭ 
عمر جاسم محمد الكندري ٩٨٫٤٤٭ 
عمر عبداحلليم العويد ٧٨٫٧٩٭ 
عمر يوسف أحمد الكندري ٩٥٫٥٣٭ 
غنام علي عبداهللا العنزي ٧٨٫٥٭ 
فالح أحمد فالح أبوغنيج ٨٤٫٢٥٭ 
فهد أحمد فالح الكعمي الرشيدي ٧٣٫٠٨٭ 
فهد أحمد يعقوب العنزي ٧٥٫٥٨٭ 
فهد سفر محمد العتيبي ٧٢٫٧٧٭ 
فهد ماجد مليح الرشيدي ٩٥٫١٩٭ 
فهد محمد فهيد الرميضى ٨٨٫٧٨٭ 
فواز مجبل عوض املطيري ٩٤٫١١٭ 
فيحان مزيد فيحان املطيري ٨٣٫٥١٭ 
محمد باتل عبداهللا املطيري ٨٣٫٦٧٭ 
محمد خالد عواد الشمري ٨٢٫٩٭ 
محمد دحيم محسن العتيبي ٨٤٫٥٢٭ 
محمد طالل محمد الكندري ٧٦٫٨٢٭ 
محمد عبدالرحمن محمد املطيري ٨٤٫٧٨٭ 
محمد علي ذريان العنزي ٩٦٫٨١٭ 
محمد عماد عبدالرضا الفرج ٧٤٫٨١٭ 
محمد غازي علي املطيري ٩٤٫٦٧٭ 
محمد محمود عيسى بن محمد ٧١٫٧٥٭ 
محمد نايف زامل العنزي ٨٤٫٤٩٭ 
محمد نواف عبداهللا محمد العجمي ٧٨٫٤٩٭ 
مساعد خالد فالح الشمري ٩٤٫٢١٭ 
مصطفي مهدي عبدالقوي مبارك ٩٨٫٥٥٭ 
ناصر سعود محمد املطيري ٩٢٫٦٭ 
ناصر محمد لفتة املطيري ٧٧٫٢٣٭ 
نايف حمود بدر املطيري ٧٩٫٢٩٭ 
وائل نايف دلي العنزي ٨٣٫٢٦٭ 
يحيى حسني كايد العنزي ٨٦٫٦٥٭ 
يوسف عبداهللا متعب املطيري ٧٥٫٧٦٭ 

لطيفة الشمالي الثانوية للبنات 

أروى محمد عبدالعزيز العجمي ٩٣٫٠٧٭ 
أريام غالب سائر العنزي ٨١٫٦٩٭ 
أريج راكان خلف العنزي ٨٠٫٢٣٭ 
أسماء عبداحلميد غلوم حسني ٨٥٫٣٦٭ 
أسيل نايف مطلق املطيري ٩٥٫٧٭ 
أفنان مسفر فهيد العجمي ٩٣٫١٢٭ 
أوراد خالد فهد القحطاني ٨٠٫٧٧٭ 
أوراد فارس فهد فياض ٨٢٫٤٭ 
اريج مفرح باني العنزي ٩٣٫٧٣٭ 
اجلوري عزيز نواف العنزي ٩١٫٦٧٭ 
اجلوري فيصل عبداهللا جزا الديحاني ٩٧٫٠٢٭ 
العنود غامن علي العنزي ٧٩٫٨٦٭ 
ايه امين أحمد كامل الزقزوقى ٩٩٫٦٧٭ 
بتله عيد هويدي الهاجري ٨٨٫٢٧٭ 
بتول صالح مساعد العنزي ٩٦٭ 
بتول عادل علي اخلباز ٩٨٫١٣٭ 
بتول عزيز منخي شويرد منذر ٨٦٫٤٭ 
بدرية عادل عبداهللا الهاشم ٧٧٫٥٨٭ 
بشاير سالم فالح الشمري ٨٩٫٨٤٭ 
بلقيس خالد احلميدي ضيف اهللا القحص ٩٨٫٠١٭ 
بيبي حمد مصطفى الكندري ٩٨٫٦٦٭ 
تاليه أحمد طرقي العنزي ٩٥٫٨٥٭ 
تسنيم يوسف يعقوب القبندي ٩٩٫٦١٭ 
تهاني عبدالباسط عبداجلليل محمد ٧٥٫١٧٭ 
تهاني فيصل حسن باقر ٩٢٫١٥٭ 
حور محمد فارس محمد ٩٤٫٧٢٭ 
دالل بدر ناصر العازمي ٩٣٫٠٨٭ 
دالل عادل عيد املرجتى ٩٤٫٦١٭ 
دالل عبدالعزيز عايض العنزي ٨٦٫٠٧٭ 
دالل نواف عايد االزمع ٩٣٫٥٩٭ 
دميا خالد هالل اخلالدي ٩٢٫١٦٭ 
رتاج بدر خضير العازمي ٨٣٫٧١٭ 
رمي خالد دليم املطيري ٩٧٫١٧٭ 
رمي علي حبيب الهاجري ٩٤٫٤٢٭ 
رمي مفرح عادي الهاجري ٨٣٫٥٧٭ 
زينب حسني منصور احلاج ٩٢٫٣٣٭ 
زينب صالح حسن آل محمد علي الصايغ ٨٨٫٢٭ 
زينب عقاب محمد عقاب ٩٩٫٥٭ 
زينب عمار هالل سعيد ٩٣٫٤٢٭ 
سارا عيادة سعود الظفيري ٩٢٫١٧٭ 
سارة بدر سالم الهاجري ٨٠٫٧١٭ 
سارة سالم ماطر العازمي ٩٦٫٠٥٭ 
سارة سعد عبدالعزيز الذويخ ٩١٫٠٧٭ 

سارة فيصل محسن املطيري ٨٩٫٣٨٭ 
سارة ملفي مرزوق العازمي ٨٧٫١٧٭ 
سلوى فهد سعيد الرشيدي ٩٣٫٨٣٭ 
سمو محمد مناع العنزي ٨٥٫٢٣٭ 
شروق أحمد اسحاق كمشاد ٩٤٫٠٢٭ 
شروق محسن قبيل الرشيدي ٨٥٫٩٨٭ 
شهد خالد محمد املطيري ٨٨٫٩٧٭ 
شهد سعود سعد الصالل ٩٨٫٩٭ 
شهد سلطان حسني املطيري ٨١٫١٦٭ 
شهد صالح معال الرشيدي ٩٤٫٩٧٭ 
شهد عبدالعزيز سحاب املويزري ٧٥٫٩٦٭ 
شهد فهد عويد الشمري ٧١٫٩٤٭ 
شوق عبدالعزيز معتق سودان ٨٧٫٤٭ 
شيخة جمال عودة الشمري ٩٨٫٢٦٭ 
شيخة عبدالعزيز يوسف إبراهيم األنصاري ٩٨٫٤٥٭ 
شيخة يوسف جمعة صوين ٩٧٫٤٥٭ 
شيماء أحمد فهد النبهان ٩٣٫٤٤٭ 
شيماء عمر علي الكندري ٩٣٫١٤٭ 
شيماء عيسى محمد عبدالرسول محمد ٩٣٫٦٤٭ 
طرفه سالم هليل جدعان ٨٦٫٥٤٭ 
طيبة حمد غامن آل علي ٩٦٫١٦٭ 
عائشة شهاب أحمد الطليحي ٩٣٫٧٤٭ 
عالية فيصل منشد سلطان ٨١٫٠٥٭ 
عهد ساكت حمد مهلى ٩٤٫٤١٭ 
عهد سمير عبداهللا الهاجري ٨٧٫٥٭ 
غالية عبداحملسن صخي العنزي ٨١٫٧٧٭ 
غالية علي فهد اخلالدي ٩٤٫٤٤٭ 
غزالن علي زبن الشمري ٨٦٫١١٭ 
غال نواف خالد العجمي ٨٧٫٧٥٭ 
فاطمة الزهراء علي محمد أشكناني ٧٨٫٣٭ 
فاطمة جمال مبارك زيد املري ٩٠٫٤٤٭ 
فاطمة حسن بدران التراب ٩٩٫٢٭ 
فاطمة حمد لفتة ٨٠٫٦٩٭ 
فجر صالح معال الرشيدي ٨٩٫٤٢٭ 
فرح فرحان يوسف العنزي ٨٦٫٥١٭ 
فرح يوسف مطر الشمري ٨١٫٣٩٭ 
كوثر أحمد محمد الكندري ٨٩٫٣٦٭ 
كوثر فالح فهد القحطاني ٧٥٫٧٣٭ 
جلني بدر رسول دشتى ٧٤٫٠٩٭ 
لولوة إبراهيم حمد الهرشاني ٨٥٫٩٭ 
لولوة عيسى فالح العنزي ٩٤٫٤٥٭ 
لولوة يوسف حمد العازمي ٨٧٫٩٢٭ 
ماريه عبدالرحمن محمد طالب ٩١٫٣٭ 
مرمي عمر رويشد الرشيدي ٨٥٫٥١٭ 
مرمي عيسى عبداهللا الكندري ٨٤٫٥٧٭ 
مرمي محمد نهار الصانع ٩٣٫٠٣٭ 
مرمي نبيل عبداهللا محمد علي ٨٧٫٩٨٭ 
معصومه أحمد كاظم املسرى ٩٦٫٠٥٭ 
منيرة عبداهللا محمد عرادة ٧٥٫٢٧٭ 
منيرة محمد دهام العنزي ٩٨٫٨٤٭ 
جنالء أحمد محمد العازمي ٩٤٫٢١٭ 
نور صقر فايز العنزي ٨٣٫٥٦٭ 
نور وليد محمد جالل ٨٤٫١٦٭ 
هاجر ضايف شنيار عبيد ٩٩٫٣٢٭ 
هنادي مضحى شوميى العازمي ٩٠٫٨٥٭ 
هند منصور مطر اخلالدي ٨٠٫٢٦٭ 
هنوف محمد حميد العنزي ٩٥٫١٧٭ 
ود بدر رحيل الشمري ٩٦٫٩٭ 
وسمية بدر جاسم االرملى ٧٩٫١٭ 
وسن صالح باني املطيري ٩٨٫٣٤٭ 
ياسمني جاسر ناشي العتيبي ٩٢٫٤٭ 

لطيفة عبدالرحمن الفارس الثانوية للبنات 

أبرار جنيب عبدالكرمي توفيق ٩٧٫٧٥٭ 
أروى احلميدي اسماعيل اخلالدي ٨١٫٣٩٭ 
أريام يوسف عثمان العازمي ٩٧٫١٥٭ 
أسماء صالح ضاحي الفضلي ٩٦٫٩٢٭ 
أفراح بدر عبداهللا املطيري ٩٦٫٢٦٭ 
آالء محمد عبدالسالم محمد عطية ٩٩٫٥٤٭ 
أمثال ناصر محمد اخلضير ٩٥٫٢٭ 
أمجاد جابر عبداهللا العازمي ٨٥٫١٣٭ 
أوراد حمد شعيل املطيري ٩٨٫١٨٭ 
أوراد وائل طارق عبداهللا ٨٢٫٩٦٭ 
البندري فيصل خلف العتيبي ٩٧٫١٤٭ 
العنود فالح فهد اجلفني ٧٨٫٩٨٭ 
إميان خالد دهري اجلريد ٩٤٫٩٩٭ 
بروق هايف مطر العتيبي ٨٩٫٧٥٭ 
حصة مطلق عبداهللا املطيري ٨٣٫٤٥٭ 
حال ناصر غليفص الدوسري ٧٩٫٤٨٭ 
حنني سالم رويدان اجلماح ٩٦٫٧٢٭ 
دانة فارس مطر العتيبي ٩٤٫٨١٭ 
دانة هادي محمد العجمي ٩٤٫٤٣٭ 
دالل خالد سيف امليع العازمي ٩٦٫٢٥٭ 
دميه خالد سعد عبداهللا ٩٧٫٢٢٭ 
رؤى خالد صالح البصيري ٩٦٫٣١٭ 
رحمة هادي سالم املري ٩٧٫٨٨٭ 
رزان فهد مسعود الهمالن ٨٩٫٤٥٭ 
رغد سمير محمد العاروض ٨٣٫٤٢٭ 
رفعة أحمد عبداهللا العتيبي ٨٧٫٩٭ 
رهف طالل صالح العنزي ٨١٫٥٭ 
رهف عساف عياد حمود ٩٨٫٩٣٭ 
ريان بدر حمدان املطيري ٩٠٫١٣٭ 
ريان محمد عماش املطيري ٩٤٫٥٩٭ 
رمي عبدالعزيز أحمد الهبدان ٨٠٫٨٢٭ 
رمي فالح سالم احلجيالن ٩٢٫٦٧٭ 
رمي محسن محمد الدلك ٨٩٫٣٧٭ 
رمي محمد غازي العتيبي ٩٣٫٣١٭ 
رميا محمد خليفة اجلالهمة ٨٦٫٨٧٭ 
رمياس حمدان حميد املطيري ٩٥٫٦٢٭ 
ريناد صليهم عامر العجمي ٨٦٫٧٭ 
زاهيه عبداهللا خلف العتيبي ٩٣٫٧٦٭ 
زهية عبدالعزيز كرمي أبو خشبه الفضلي ٩٩٫٥٭ 
سارا معمر اكليفيخ املطيري ٩٦٫٤٭ 
سارة خالد عبدالرحيم الهولى ٨٠٫٨٦٭ 
سارة سالم راشد الهاجري ٩٦٫٨٧٭ 
سارة عبداللطيف عايض العتيبي ٩٧٭ 
سارة ناصر عبداهللا العصفور الهاجري ٩٨٫٢٢٭ 
شهد سعود صالح العنزي ٨٤٫١٭ 
شهد عبداهللا مرزوق الوصيص ٩٢٫٩٩٭ 
شوق محمد سالم القريشى ٨٩٫٠٩٭ 
شيخة جالى مضف اجلريد ٩٩٫١٧٭ 
شيخة علي عبداهللا جدعان بداح ٩٦٫٣٩٭ 
شيخة فهد عايد الرشيدي ٩٤٫٣٦٭ 
شيخة ناصر محمد العتيبي ٨٩٫٩٩٭ 
صيتة جميل مبارك الهاجري ٨٥٫٣٣٭ 
طيف فهد شخير املطيري ٩٥٫٣٨٭ 
عائشة سلطان فالح األصقه العجمي ٨٨٫٧٣٭ 
عالية خالد جهز العتيبي ٩٨٫٦٨٭ 
عالية محمد براك العازمي ٩١٫٩٣٭ 

غزالن خاطر محمد اخلضر ٨٧٫٤٥٭ 
غال بدر إبراهيم العتيبي ٩٨٫٣١٭ 
غال ناصر مرزوق العازمي ٨٤٫٨٧٭ 
فاطمة سعد سوادى العنزي ٩٦٫٤٢٭ 
فاطمة عبداحملسن عجيل العجيل ٨٥٫٨٨٭ 
فاطمة فهد محمد العجمي ٨٦٫٤٦٭ 
فاطمة فيصل سعود احلجرف ٨٦٫١٢٭ 
فاطمة يوسف رسام العتيبي ٨٨٫٥٣٭ 
فجر محمد عايض املطيري ٨٧٫٢٤٭ 
قماشه سليمان غالب محمد ٨٢٫٢٭ 
لطيفة خالد فالح شبيب الفضلي ٩٧٫١٧٭ 
لولوة مبارك محمد الهاجري ٨٠٫٩٦٭ 
لولوة محمد سعد الهاجري ٨٢٫٠٦٭ 
لولوة محمد معجب الهاجري ٩٧٫٣٩٭ 
ليالي سعد مطلق العازمي ٩٨٫٣٢٭ 
ليان فايز عبداهللا الشمري ٧٥٫٥٤٭ 
لينا عبيد سعد الهاجري ٩٠٫٤٢٭ 
مرمي علي نايف الفضلي ٨٣٫٦٧٭ 
مرمي مدحت عبدالستار مرسى ٩٨٫٦١٭ 
مها فيصل سعد الدوسري ٩٩٫٢٥٭ 
موضي بدر ناصر الهاجري ٨٥٫٥٦٭ 
موضي محمد دحام العنزي ٩٣٫٤٧٭ 
نانسى مصطفى بطور السنهورى ٩٩٫٧٦٭ 
نور عبداهللا حمد العجمي ٩٧٫٩٧٭ 
نورة طلب خليفة الفليج ٩٣٫٠٣٭ 
نورة عبداهللا فالح العازمي ٩٢٫٦٩٭ 
نورة فهد خليفة الفليج ٩٥٫٩٩٭ 
نوف سعد راجح الهاجري ٩٥٫٦٩٭ 
هاجر حمدى عبدالعليم محمد عبداملجيد ٩٨٫٨٨٭ 
هيا حمد مسلط الهاجري ٩٠٫٩٤٭ 
هيا عبداهللا نافع العدواني ٨٥٫٥٤٭ 
وسمية جابر مسعود الهمالن ٩١٫٥٢٭ 
وضحة حمود محسن العازمي ٧٨٫٧٭ 
وضحة محمد سيف سفر ٩٤٫٥٣٭ 
وضحة هادي سيف سفر ٩٠٫١٨٭ 
وضحة يوسف هالل الشمري ٨٢٫٩٥٭ 
وفاء مرزوق محمد العازمي ٩٢٫٨٧٭ 

ليلى الغفارية الثانوية للبنات 

اجلود جمال مشاري احلبيب ٨١٫٣٢٭ 
اجلوري خالد سعد الشريدة ٨٢٫٦١٭ 
احلور زيد خالد املطيري ٨١٫٨٢٭ 
الدانة عبداهللا شوميى العجمي ٧٧٫٤٤٭ 
املاس محمد عبداهللا السبيعي ٩٢٫٤٧٭ 
بتول منصور عبداهللا أكبر ٩٦٫٣٥٭ 
بدرية سعود محمد العبيد ٨٦٫٣١٭ 
بدور حسني محمد العجمي ٨٧٫٩٤٭ 
بشاير محمد سعد العتيبي ٩٢٫٣٤٭ 
جنان صالح داود الرشيدان ٧٤٫٩٥٭ 
جنى عماد محمد االنصاري ٩٩٫٤٤٭ 
حصة بدر عبدالرحمن الكندري ٨٩٫٧٤٭ 
حفصه خالد مشعل العتيبي ٩٤٫٦٥٭ 
حنني جمال محمد جمال ٩١٫٩٤٭ 
حنني مبارك مسفر العجمي ٨٠٫٤١٭ 
حوراء عباس طالب دهراب ٨٧٫٩٨٭ 
حوراء عيسى عبدالرحيم امير ٩٥٫٠٢٭ 
حوراء يوسف فاضل أكبر ٩٠٫٤٦٭ 
حياة فؤاد أحمد العميري ٧٩٫٠٥٭ 
خديجة عايد خليفة العازمي ٩٥٫٠٧٭ 
دانة أحمد سالم حجي ٨٥٫٨٤٭ 
دانة عبدالكرمي عبداللطيف الربيع ٩١٫٢٩٭ 
دانة محمد شحيتان الشحيتاوي ٩٢٫٧٥٭ 
دالل فيصل أحمد يوسف الكندري ٩٨٫٨٣٭ 
دالل يوسف جهيم اجلهيم ٩٤٫٨٩٭ 
رؤى سليمان عبداللطيف شنيبر ٨٧٫٤٦٭ 
رتاج إبراهيم خليل العلي ٩٤٫٧٦٭ 
رتاج جابر عبدالكرمي سمني ٩١٫٩٧٭ 
رزان عادل فيصل العطير ٩٣٫٣٣٭ 
رنيم عبدالعزيز أحمد املاجد ٨٢٫٨٢٭ 
رهف خالد مفرح القصبا ٩٧٫٣٧٭ 
ريان سعود فيصل الدحيم ٩٤٫٥٩٭ 
ريان عبداالله محمود عبدالرحيم ٧٩٫٤٦٭ 
ريان موسى جاسم احلداد ٩٥٫٣٨٭ 
ريان موسى سعد املوسى ٩١٫٨٤٭ 
رمي حشاش مسفر الدوسري ٨٦٫٥٭ 
رمي سعود مهوس السعيدي ٩٢٫٧٩٭ 
رمي فهد حسني علي ٧٣٫٧١٭ 
رمي محمد مسعود املري ٨٦٫٤٦٭ 
رمياس عبدالعزيز هالل الرومي العجمي ٩٤٫٨٤٭ 
رمييه ثامر فهد العجمي ٨٥٫٣١٭ 
زهراء فيصل عبداهللا املجادي ٩٢٫٤٦٭ 
زينب ياسر عبداهللا محمد ٩٤٫٩٧٭ 
سارة أحمد أحمد عبدالرحيم ٩٨٫٠١٭ 
سارة جبر بركة النومس ٨٩٫٧٣٭ 
سارة حشاش مسفر الدوسري ٩٠٫٠٣٭ 
سارة متعب ندا احلربي ٨٦٫٦٦٭ 
سارة ناصر محل الشالل ٩٠٭ 
سكينه يعقوب يوسف مراد ٨٥٫٣٩٭ 
شامه خالد ناصر السبيعي ٧٧٫٦١٭ 
شذى أحمد سعيد العنزي ٩٠٫٧٣٭ 
شهد محمد سعود العقيل ٩٠٫٥٢٭ 
شيخة جاسم أحمد مال أحمد ٩٠٫٤٥٭ 
شيخة عدنان عيدان عبداهللا ٧٩٫٠٦٭ 
شيخة محمد يعقوب احملارب ٩٣٫١٦٭ 
ضحى عمر عبدالعزيز عبدالرحمن ٨٢٫٧٣٭ 
عائشة عبداهللا سلمان احلقان ٩٥٫٤٥٭ 
عواطف أحمد حمزة دشتي ٩٥٫٥٢٭ 
غالية عبداحملسن معجون العنزي ٨٨٫٤٥٭ 
غالية يعقوب سلمان الزاير ٩٤٫٩٢٭ 
غزالن عبداحملسن علي احلربي ٩٩٫٦٧٭ 
غصون فواز قعيد العتيبي ٩٧٫٦٤٭ 
فاطمة الزهراء عبدالكرمي جمعة حسني ٨٥٫٨٢٭ 
فاطمة الزهراء محمد عبدالرضا كابلي ٩٠٫٣٩٭ 
فاطمةالزهراء صالح مهدي السيد إبراهيم ٨٨٫٨٨٭ 
فاطمة أحمد حسن ياديكار ٨٩٫٩١٭ 
فاطمة الزهراء سعيد بندر السلمان ٩٩٫٣٦٭ 
فاطمة بدر محمد ال هيد ٩١٫٧٣٭ 
فاطمة بدر محمد شهاب ٩٩٫٤١٭ 
فاطمة حسني جاسم عبدالسالم ٩٤٫٢٩٭ 
فاطمة حمد عيسى الكندري ٩٤٫١١٭ 
فاطمة خالد عدم اجلبري ٩١٫٢٦٭ 
فاطمة فيصل عبداهللا الشمري ٧٩٫٩٨٭ 
فاطمة محمد سعود العازمي ٩٠٫٤٭ 
فاطمة محمد قاسم فايز ٨٨٫٤٧٭ 
فاطمة وليد محمد كندري ٩٠٫٢٨٭ 
فجر عمر عبدالعزيز عبدالرحمن ٨٥٫٩٨٭ 
فرح أحمد ثنيان املاص ٩٥٫٧٦٭ 
فوز سامي مبارك السويد ٨٤٫٠٩٭ 
كوكب حسني إبراهيم السلمان ٧٧٫٣٢٭ 
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جلني حمود سعود العجمي ٨٩٭ 
لولوة اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل ٩٧٫٩٢٭ 
ماريا رضا خزعل الفضلي ٩٤٫٧٧٭ 
مرمي خالد سعود الشريع ٩٤٫٢٢٭ 
مرمي عبداهللا فهد الديحاني ٩١٫٧٦٭ 
مرمي عصام جاسم العبيد ٩٠٫٢٤٭ 
مرمي فواز محمد العتيبي ٨٨٫٩٣٭ 
مالك فايز عواد العنزي ٩١٫٦٧٭ 
مالك محمد جعفر محمد جعفر ٧٧٫٣١٭ 
مناير فيصل جابر العتيبي ٩٨٫٣٩٭ 
منيرة ربيع حمدان بن بحلق ٨٤٫٨٤٭ 
منيرة مشاري محمد الصريعى ٨٣٫٥٦٭ 
مى سعود محمد العنزي ٨٦٫٧٧٭ 
نور فوزي صالح العطار ٩٣٫٢٩٭ 
نورة علي حسني حيدر ٨٣٫٣٭ 
هاجر أحمد سلمان الشمري ٨٩٫٩١٭ 
هاجر حمدان محمد الشمري ٩٢٫٨٧٭ 
هاجر عبداهللا علي الكندري ٩٤٫٨٦٭ 
هند عبدالعزيز سعود النويبت ٨٣٫٩٥٭ 
هيا عدنان رشود العنزي ٩٣٫٦٥٭ 
هيا فايد فهد الرشيدي ٨٥٫٢٢٭ 
هيا مشاري محمد الصريعى ٩٦٫٠٩٭ 
ود مبارك كميخ العجمي ٨٩٫٠٤٭ 
ياسمني سعد العازمي ٧٥٫٨٭ 

مارية القبطية الثانوية للبنات 

أجيال عادل حسني حسن ٩٤٫٠١٭ 
أسيل حسن محمد األنصاري ٨٧٫١٩٭ 
أفنان محمد عبداهللا احلمادي ٩٨٫٣٤٭ 
أفنان محمد فالح مندكار ٨٩٫٥٣٭ 
آالء أنور فاخر الشماع ٩٨٫٢٩٭ 
أماني قاسم عبدالعزيز املطوع ٩٣٫٨٢٭ 
آمنة فهد عبدالرحمن العوضي ٨٦٫٢٨٭ 
أمينة إبراهيم عيدان العيدان ٨٩٫٦٩٭ 
أمينة عبدالرحمن عبداهللا السيد ٩٣٫٦٢٭ 
آيه منصور كامل الهاشمي ٩٠٫٧٨٭ 
أفنان منصور يحي الصالحي ٨٢٫٨١٭ 
البتول سلمان رجب فتحي ٨٩٫١٥٭ 
اجلوري أحمد جمال العنيزي ٨٨٫١٦٭ 
اجلوري أحمد عبداهللا السرحان العنزي ٩٣٫٩٩٭ 
اجلوري جراح فهد ابوخلف ٨٠٫٨٣٭ 
احلور عبداحملسن عويد الشمري ٨٩٫٦٭ 

الريان جاسم سعد احملمد ٩٩٫٦٧٭ 
الزين عذبي أحمد احلمدان ٩٧٫٤٨٭ 
بدرية سلطان عبداهللا العجمي ٩٥٫٢٧٭ 
بدرية موسى مبارك العجمي ٩٨٫٨٩٭ 
بدرية وليد خالد اليحيوح ٩٧٫٢١٭ 
بدور طالل عبداحلميد أحمد ٩٤٫٢١٭ 
بسمه خالد يوسف الفهيد ٨٥٫٠٣٭ 
بشاير عبداهللا محمد إبراهيم الكندري ٩٧٫٠٧٭ 
تيميه جنيب أحمد حزام ٨٥٫٥٩٭ 
جمانة عبدالعزيز عبدالعظيم القطان ٨٧٫٢٥٭ 
جنات مانع إبراهيم الفرحان ٩١٫٩٦٭ 
جنان اسحاق أحمد الكندري ٩٩٫٩٭ 
جنان مانع إبراهيم الفرحان ٨٦٫٢٭ 
جنان مجدى عبدالصمد الصالح ٧٧٫٠٨٭ 
جنى يوسف غازي العنزي ٩٨٫١٤٭ 
جود محمد صالح املزيني ٨٨٫٤١٭ 
حصة بدر مخلد العتيبي ٨٩٫٨٢٭ 
حصة ضاري عبداهللا احلميدي ٩٠٫٩٭ 
حصة عامر عبداهللا الدوسري ٩٢٫٦٦٭ 
حصة عبداهللا صالح احلبيل ٧٩٫٧٣٭ 
حصة محمد علي املطيري ٩٢٫٦٨٭ 
حنني محمد يعقوب كراشي ٩٥٫٣٢٭ 
حور أسامة حسن الصائغ ٩٣٫٠٥٭ 
حور حسني عبداجلليل رمضان ٨٣٫٧٣٭ 
حور طارق عبداحملسن علي ٧٤٫٣٣٭ 
حوراء ايوب ذياب علي ٨٥٫٥٥٭ 
حوراء طارق سلطان مراد ٩٩٫١٨٭ 
حوراء علي حسني ميرزا ٨٩٫٤٢٭ 
خوله عدنان فاضل اإلبراهيم ٩٥٫٨٤٭ 
داليا حمدان إبراهيم القاشم ٩٨٫١١٭ 
داليا نواف جاسم الشهاب ٩٢٫٥١٭ 
دان حسني ناصر باش ٧٥٫٣١٭ 
دانة أنور مسلم القطراني ٨١٫٧٣٭ 
دانة سعد جاسم السويلم ٩٣٫٦٦٭ 
دانة سلطان سعود العتيبي ٨٢٫٧٨٭ 
دانة عبداحلميد عبداملجيد الفودري ٨٦٫١٭ 
دانة محمود علي الكندري ٩٨٫٨٧٭ 
دالل خالد عبداهللا العمير ٩٨٫٦١٭ 
دالل خالد عبدالوهاب احلقان ٩٤٫٥٨٭ 
دالل فيصل عبداهللا اليوسف ٨٢٫٠٣٭ 
دنيا ثامر ناصر أمير ٨٠٫٣٦٭ 
دميه ضاري علي الياسني ٩٦٫٣٢٭ 

دميه عادل إبراهيم األنصاري ٩١٫٢٧٭ 
دميه محمد عبدالرحمن البالول ٩٢٫١٥٭ 
ربى محمد علي حياتى ٩٧٫٨٭ 
رتاج جمال حمد اللوغاني ٩٠٫٢١٭ 
رغد جاسم محمد الكندري ٩٤٫٠١٭ 
رقية محمد جواد احلاضر ٩٥٫٢٧٭ 
رهف عدنان أحمد األنصاري ٨٥٫٤٦٭ 
روان جواد عبدالرضا الهزمي ٩٨٫٠٣٭ 
روان عبدالرؤوف علي الشراح ٧٢٫٨٣٭ 
روان مقداد عبدالوهاب الوزان ٧٧٫٤٣٭ 
ريان صالح سالم اخلشتي ٨١٫٨٧٭ 
ريان محمد منير مرعى ٨٥٫٣٥٭ 
زهراء محمد حسني قمبر ٩٩٫٥٩٭ 
زهراء محمد عيسى علي ٨١٫١٣٭ 
زهراء مصطفى أحمد السلمان ٨٠٫٠٣٭ 
زهراء هاشم كايد علي ٩٣٫٣٩٭ 
زينب أحمد قحطان الصحاف ٨٥٫٩٢٭ 
زينب محمد مهدي املجادي ٩٦٫٧٭ 
سارة أحمد محمود القطان ٨٥٫٣٨٭ 
سارة اسماعيل محمد النجار ٩٨٫٤٩٭ 
سارة بدر أحمد العبيد ٨٩٫٦٭ 
سارة حسن غلوم تقي ٩٣٫٣٥٭ 
سارة راشد جاسم سبزالى ٨٩٫٩٦٭ 
سارة عادل عبداهللا شريف ٨٢٫٠٧٭ 
سارة عبداهللا راشد باش ٩٤٫٠٦٭ 
سارة علي عباس سالم ٩٠٫٧١٭ 
سارة علي مختار حسني ٨٧٫٢٩٭ 
سارة محمد أحمد املشجرى ٨٩٫٩٢٭ 
سارة محمد عبيد الشمري ٩٠٫٠٥٭ 
سارة محمد فاضل السبع ٩٣٫٤٣٭ 
سبيكه حمد جاسم العبدالهادي ٩٦٫٦٢٭ 
سجى علي منوخ العازمي ٧٤٫٠٥٭ 
سجى هيثم عدنان الشايجي ٨٤٫٧٧٭ 
سدن إبراهيم حمد الوحير ٩٦٫١٦٭ 
سراء جمال خنياب السالم ٧٨٫٦٢٭ 
سعاد مشعل منصور النشيط ٩٥٫٨٭ 
شروق صالح عبداهللا صالح ٩٢٫٣٭ 
شهد خالد سامي العامر ٧٨٫٧٢٭ 
شهد عبداهللا عيسى البلوشي ٧٦٫٨٨٭ 
شيخة أحمد محمد البكر ٩٣٫٦٦٭ 
شيخة أحمد حمود اجلنيدل ٩٨٫٠١٭ 
شيخة حمد عبداهللا الدريويش ٨٣٫٣١٭ 

شيخة حمد محمد ابوعبيد ٨٦٫٤٧٭ 
شيخة حمد هزاع الفهد احلمد ٩٦٫٦٣٭ 
شيخة فيصل سليمان العتيقي ٩٤٫٥٩٭ 
ضحى عيسى صقر املطيري ٩٧٫٦٧٭ 
عائشة طالل راشد الشراح ٨٣٫٩١٭ 
عائشة عبداهللا محمد زمان ٨٧٫٢٧٭ 
عائشة محمد سليمان املزيني ٨٠٫٧٤٭ 
عائشة محمد عبداللطيف بوزبر ٨٣٫٨٧٭ 
عائشة معروف عبدالرزاق عبداهللا ٧٩٫٩١٭ 
عبير أحمد عبداهللا الكندري ٩٦٫٥١٭ 
غالية خالد محمد راشد ٩٠٫٦٦٭ 
غالية ياسر مختار مراد ٨٩٫٩١٭ 
غزل وليد إبراهيم التناك ٨٧٫٩٩٭ 
غال أحمد صالح احلمادي ٩٢٫٩٭ 
غال سعيد فالح العميري ٩٢٫٤٭ 
غال محمد ناصر احلسينان ٨٢٫٨١٭ 
غنى خالد سعود اللهو ٨٩٫٦٭ 
فاطمة حسن إبراهيم املسري ٩٠٫٥٣٭ 
فاطمة حسني عباس اشكناني ٩٢٫٧١٭ 
فاطمة خالد أحمد املسفر ٩٧٫٦٣٭ 
فاطمة طالل فتحي خليفة ٩٠٫٥٣٭ 
فاطمة عادل إبراهيم التركيت ٩٧٫١٥٭ 
فاطمة عادل عبداهللا احلنيان ٩٤٫٦٥٭ 
فاطمة عبدالعزيز أحمد محمدعلي ٨٢٫٨٩٭ 
فاطمة عبدالنبي عبداللطيف حسن ٨٦٫٧٤٭ 
فاطمة علي حسني دشتى ٩٢٫٧٥٭ 
فاطمة فاضل محمود عبداهللا ٩٦٫٤١٭ 
فاطمة فهد مطر الضفيري ٩٩٫٧٢٭ 
فاطمة مجيد منصور املويل ٨٢٫٥٨٭ 
فاطمة محمود عيسى محمد ٨٧٫٥٣٭ 
فاطمة مسلم أحمد املويل ٩٩٫١٥٭ 
فاطمة يوسف عبداهللا اشكناني ٩٩٫٤٩٭ 
فجر بدر رجب املعيوف ٩٩٫٢٣٭ 
فدك إبراهيم عبدامللك رضا ٩٦٫٤٦٭ 
فرح فاروق محمد االصبح ٩٩٫٠٦٭ 
فوز مشعل خالد املطيري ٨١٫٨٩٭ 
في حمد عبدالعزيز راشد ٨١٫٣١٭ 
في عبداللطيف عبداهللا القبندي ٨٤٫١١٭ 
كوثر حميد شهريان علي ٩٧٫٩٤٭ 
كوثر عبداهللا علي محمد علي ٩٦٫٢٤٭ 
كوثر فؤاد محمود عبداهللا ٩٩٫٩٭ 
جلني أحمد عبداحلميد محمد احلمدان ٨٣٫٨٭ 

جلني جاسم محمد بهبهاني ٩٢٫٣٩٭ 
لولوة أحمد خليل الراشد ٩٥٫٠٤٭ 
لولوة خالد سالم ساملني ٩٦٫٨٥٭ 
لولوة عبداهللا خالد الدمخي ٩٨٫٣٧٭ 
لولوة علي عبداهللا احلشاش ٩٨٫٧٢٭ 
لولوة عيسى أحمد الكندري ٩٨٫٣٦٭ 
لني عبدمناف عبداهللا نذر ٧٦٫٠٤٭ 
مرام محمد عبدالرحمن الفرحان بن عريعر البني ٭ 

خالد ٩٧٫٦٨
مرمي اياد عبداهللا املطيري ٨١٫٥٥٭ 
مرمي تركي عبدالعزيز السليطني ٩٧٫٢٣٭ 
مرمي ثامر زين العابدين أشكنونى ٨١٫٦٢٭ 
مرمي خالد محمد االنصاري ٩٠٫٧٣٭ 
مرمي داود سلمان احلرز ٨٥٫٢٧٭ 
مرمي سليمان ناصر العفتان ٨٣٫٣٣٭ 
مرمي عيسى محمد االنصاري ٧٨٫٢١٭ 
مرمي محمد بدر الزامل ٨٥٫٨٤٭ 
مرمي نواف سعد الغامن ٩٥٫٥٢٭ 
مرمي هاني إبراهيم سالم ٩١٫٥٤٭ 
مرمي يعقوب أحمد علي ٨٦٫٧١٭ 
مسك عادل علي بوفرسن ٨١٫٠٥٭ 
مسك علي مجيد البغلي ٨٨٫٦٣٭ 
مالك يعقوب اسحق البنا ٨٥٫٨٨٭ 
منار اسحاق يوسف روح الدين ٨٨٫٠٦٭ 
منار عبدالعزيز جاسم املسعد ٩٨٫٦٥٭ 
منيرة ناصر حسن القطان ٨٩٫٥٣٭ 
مها نواف الفي العتيبي ٨٧٫٩٢٭ 
نازك أحمد عبدالرحمن املانع ٨٧٫٤٤٭ 
نوال صقر فهد العمير ٨٤٫٥٨٭ 
نور أنور عبدالرحمن البدر ٩١٫٦٨٭ 
نور حامد محمد شبكوه ٩١٫٧٢٭ 
نور خالد خليفة السيف ٨٣٫٤٨٭ 
نور سعود اسماعيل اخلالدي ٧٩٫٢٥٭ 
نور سعود محمد احلداد ٩٧٫٦٭ 
نور علي حسن تقي أشكناني ٩٨٫٣١٭ 
نور علي فاضل بوعباس ٩٨٫٠٢٭ 
نور فيصل عبداهللا مطر ٩٨٫٢٥٭ 
نورة مبارك ماجد الشطي ٨٨٫٤١٭ 
نورة محمد جابر املطيري ٨١٫٤٨٭ 
نورية أحمد ناصر البناي ٩١٫٦٥٭ 
هنوف محمد جاسم املفتاح النجار ٩٤٫٩٧٭ 
هيا فيصل عبداهللا احلمادي ٨٤٫٩٭ 

محمد النشمي الثانوية للبنني 

أحمد بدر عبداهللا احمليميد ٩١٫٢٩٭ 
إبراهيم علي إبراهيم املناعي ٩١٫٠٨٭ 
أحمد علي دوشى العرادة ٩٧٫١٦٭ 
أحمد مشاري أحمد صادق ٨٣٫١٤٭ 
بجاد سعد بجاد الدوسري ٨٩٫٢٧٭ 
بخيت سمير بخيت العتيبي ٩٢٫١٢٭ 
بدر طالل مسلم العجمي ٩٢٫٥٢٭ 
برجس متعب برجس الدوسري ٨٨٫٦٨٭ 
بندر سليمان حمود العيبان ٩٤٫١٩٭ 
تركي بدر هديبان املطيري ٩٥٫٣٨٭ 
تركي عبدالهادي مهدي العتيبي ٩١٫٧٥٭ 
تركي محمد عساف اخلالدي ٩٢٭ 
جاسم كنعان جاسم العنزي ٩٥٫٨٥٭ 
حسن علي حسن عباس ٩١٫٨٥٭ 
حسني عبدالوهاب طعمة الهندال ٩٣٫٦٨٭ 
حمد حسني عبداهللا العجمي ٩٣٫٢٧٭ 
حمد فهد عدنان محمد ٨٨٫٥٦٭ 
حمد مبارك فالح العازمي ٩١٫٥٥٭ 
حمود أحمد فرحي مرزوق ٨٢٫٢٧٭ 
حمود عايض مرجع اجلويسرى ٩٥٫٨٩٭ 
حيدر يعقوب كركان الشريفي ٩٠٫٢٭ 
خالد عيد سعد احلربي ٩١٫٣٣٭ 
خالد مبرك سيف العازمي ٩٥٫٧٧٭ 
خالد محمد خلف الشمري ٨٢٫٣٤٭ 
خلف زياد خلف املطيري ٨٢٫٩٦٭ 
خلف مجبل خلف احلربي ٨٩٫٩٣٭ 
راشد فايز ظاهر عباس ٩٢٫٤٤٭ 
راكان عبداهللا ناصر العجمي ٩٣٫٧٩٭ 
سامي عادل سعد العازمي ٩٢٫٠٦٭ 
سعد خالد سعد املطيري ٩٣٫٠١٭ 
سعد سعيد محمد العنزي ٩١٫١٢٭ 
سعد فيصل فهد الزعبي ٩١٫٣٤٭ 
سعود أحمد سعود صنيدح ٨٨٫٨٨٭ 
سعود بدر محمد العازمي ٨٨٫٠٩٭ 
سعود سعد عبداهللا الدوسري ٩١٫٠٦٭ 
سعود طالل فيصل املطيري ٨٧٫١١٭ 
سعود عبدالعزيز طعمة كساب ٩٣٫٦٣٭ 
سلمان جزاع سلمان العجران ٨٧٫٨٢٭ 
سلمان سالم سلمان العجمي ٩١٭ 
صالح طالل فيصل املطيري ٩١٫٦٧٭ 
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صالح محمد عبداهللا العجمي ٩٢٫٢٧٭ 
عبدالرحمن حسني متعب غضيان املطيري ٩٤٫٤١٭ 
عبدالرحمن فالح حمد الدسمه ٨٩٫٠٨٭ 
عبدالرحمن محسن فهد العتيبي ٨٩٫٤٨٭ 
عبدالرحمن محمد خلف الشمري ٨٥٫٣٧٭ 
عبدالرحمن يوسف عبداهللا الزهاميل ٩٥٫٥٭ 
عبدالعزيز فالح صقر العتيبي ٨٧٫٥٭ 
عبدالعزيز مساعد عبيد الفضلي ٨٩٫٢٧٭ 
عبداهللا علي أحمد دشتى ٨٦٫١١٭ 
عبداهللا محمد خالص الهاجري ٨١٫٢٭ 
عبداهللا مشعل دغيمان املطيري ٩٣٫١٢٭ 
عبداهللا منصور علي العجمي ٨٧٫٧٭ 
عبداحلميد بدر عبداحلميد حمادي ٨٧٫١٤٭ 
عبدالرحمن سعد كاظم الفضلي ٩٦٫٩٩٭ 
عبدالرحمن عبداهللا جاسم املطر ٩٠٫٦٦٭ 
عبداهللا استقالل الزيدي ٩٤٫٨٢٭ 
عبداهللا صالح راشد الهاجري ٩٠٫٨٦٭ 
عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا العجمي ٨٨٫١٨٭ 
عبداهللا عيد لطيف الشمري ٩٢٫٥١٭ 
عبدالهادي عبداهللا عبدالسيد سالم محمد ٩٣٫٤٣٭ 
عبدالهادي فهيد ماجد سند الدمام ٨٧٫٠١٭ 
عجيل سعود فهد السويد ٩٢٫٥٢٭ 
عدنان مرسان راضي محيى ٩٦٫٣٤٭ 
علي حسني علي العجمي ٧٨٫٣٭ 
علي خالد محمد العجمي ٩٣٫٦٧٭ 
علي فيصل جوده الفضلي ٩٣٫٦٩٭ 
علي فيصل علي بطي ٨٧٫٩١٭ 
علي هادي محمد العجمي ٩٠٫٨١٭ 
عمر ارشيد ثالب العازمي ٩٣٫١٢٭ 
عمر راشد علي املطيري ٨٨٫٢٤٭ 
عمر زيد سعد املطيري ٩٠٫٨١٭ 
عمر فايز عيد الغريب ٨٧٫٤٣٭ 
عمر محمد صالح سليمان ٩١٫٦٦٭ 
عمر يوسف عبداهللا الزهاميل ٩٥٫٢٧٭ 
عوض مقبل ردن الديحاني ٩٣٫٦٤٭ 
عيسى عبداهللا عيسى الكندري ٩٢٫٩٩٭ 
غازي مقبل ردن الديحاني ٩٣٫٢٦٭ 
فارس نصار علي العجمي ٩٢٫٨٣٭ 
فراج مبارك بصيص العجمي ٨٤٫٥٩٭ 
فهد إبراهيم علي الرشيدي ٩٦٫١١٭ 
فهد جميل بخيت العتيبي ٩٢٫٠١٭ 
فهد دهام بخيت العتيبي ٨٤٫٤٤٭ 
فهد سعد غنب الشمري ٩٥٫٥٤٭ 
فهد عبدالرحمن محمد العنزي ٩٥٫٦٣٭ 
فهد عيد لطيف الشمري ٩١٫١٢٭ 
فهد محمد مسعود العجمي ٨٦٭ 
فواز سعد شبيب حمود العازمي ٩٥٫٦٣٭ 
فيصل أحمد غلوم الكندري ٩٨٫٨١٭ 
فيصل طالل علي العازمي ٩٠٫٩٢٭ 
فيصل محمد سعد رومي املطيري ٧٧٫٨٨٭ 
قبالن حسن جابر العجمي ٨٤٫٧٧٭ 
كايد حسن كايد العنزي ٩٨٫٠٨٭ 
مبارك كمال خلف الشمري ٨٩٫٠٩٭ 
متعب حسني متعب غضيان املطيري ٩١٫٤٧٭ 
محمد بدر سعيد احلربي ٨٦٫٠٦٭ 
محمد خالد سعود العازمي ٩٠٫٧٥٭ 
محمد زيد سعد الهاجري ٧٩٫٣٤٭ 
محمد سعد فالح الهاجري ٧٨٫٥٭ 
محمد صالح نشمي العجمي ٨٨٫٩٤٭ 
محمد طالل يعقوب محمد ٩٥٫٨٩٭ 
محمد عادل جواد الشمري ٩٧٫٨٩٭ 
محمد عايد جواد الشمري ٩٨٫٢٥٭ 
محمد عبداهللا لفتة سفيح ٩٣٫١٧٭ 
محمد عبداهللا هالل العنزي ٩٠٫٦٥٭ 
محمد مساعد محمد العنزي ٨٥٫٥١٭ 
محمد منصور علي العجمي ٨٧٫٢٩٭ 
محمد ناصر ايدام مرهج ٩٦٫٨٥٭ 
محمد هواش تركي جديع ٨٤٫٥٢٭ 
محمود حسني علي سليمان خليل ٨٧٫٧٣٭ 
مساعد مبارك فهد الدوسري ٨٨٫١٦٭ 
مساعد ناشر فالح العجمي ٩٠٫٠٥٭ 
مشعل أحمد علي عابد ٩٥٫٩٭ 
مطلق طالل فيصل املطيري ٨٤٫١٨٭ 
معاذ عامر جابر الهاجري ٩٣٫٤٢٭ 
معاذ محمد رفعان العجمي ٧٨٫١٧٭ 
معيض شايع عضيب الهاجري ٨٤٫٩١٭ 
منصور حسن علي العجمي ٨٦٫٥٩٭ 
ناصر برجوس فهيد العجمي ٨٨٫٣٦٭ 
ناصر سيف ناصر الهاجري ٨٥٫١٧٭ 
ناصر عوض مسعود العجمي ٩٠٫٨٧٭ 
ناصر محمد ضافر الدوسري ٨٦٫١٩٭ 
ناصر مرضى جابر العجمي ٧٣٭ 
هاشم محمد حسن جاسم ٩٧٫٢٧٭ 
وليد مصطفي أحمد العلمي ٩٦٫١٦٭ 
يوسف عبدالرحمن علي عبدالرحمن ٨٧٫٠٧٭ 
يوسف مبارك موسى جمعة ٩٢٫٦١٭ 
يوسف ياسر أحمد محمد ٩٨٫٧٭ 

محمد عبداهللا املهيني الثانوية للبنني 

أحمد سعد عواد الصليلي العنزي ٩٦٫٨٭ 
أحمد صالح مثال املطيري ٨٣٫٦٨٭ 
أحمد عبداهللا خالد املطيري ٨٨٫٢٧٭ 
أحمد عبداهللا عيد الشمري ٩٥٫٣٥٭ 
أحمد علي أحمد عباس ٨٦٫٧٨٭ 
أحمد مجدى محمد فتحي السحيتى ٧٨٫٨٤٭ 
أحمد محمد صبحي زكريا حاج رضوان ٩٩٫٩٣٭ 
أحمد محمد مجعوف العنزي ٩١٫٦٨٭ 
آدم محمد عدنان عيسى ٩٩٫٢٢٭ 
إبراهيم سالم صياح الرشيدي ٨٦٫٥٥٭ 
إبراهيم عادل غريب العنزي ٩٨٫١١٭ 
إبراهيم مطنى سعيدان املاجدي ٨٢٫٥٨٭ 
بدر نايف زبن اجلنفاوي ٩٤٫٣٨٭ 
بكر علي ملوح احلريجي ٨٠٫٩٦٭ 
بندر سعد درمييح املطيري ٧٩٫٢٣٭ 
بندر عوض عذال العنزي ٨٢٫٥٦٭ 
بندر يوسف عبيد الديحاني ٨٧٫٠٢٭ 
ثامر سلطان خليف العنزي ٨٤٫٤٣٭ 
جابر عبداهللا جابر الشمري ٩٥٫٣٨٭ 
جراح علي خليل العنزي ٩٤٫٣٩٭ 
جمعان حمود هادي جمعان املطيري ٩٥٫٨٨٭ 
حسن بدر حسن العتيبي ٧٩٫٥٢٭ 
حسن هيثم داخل العجمي ٨٠٫٧٩٭ 
حسني سند مذكر الهاجري ٨٩٫٥٣٭ 
حمد باسم حمد العدواني ٨٤٫٥٦٭ 
حمد ظاهر محيسن العجمي ٨٩٫٤٢٭ 
حمد مزيد مناور املطيري ٧٩٫٨٨٭ 
حمزة ماجد عبدالولي اخلطيب ٩٤٫٠٤٭ 
حمود محمد طليحان العنزي ٨٣٫١٩٭ 
خالد صالح حلو العنزي ٩١٫٥٩٭ 

خالد فرحان بصرى الشمري ٩٠٫٩٩٭ 
خالد ماجد نهار الشمري ٩١٫١٦٭ 
دويح فيصل دويح العجمي ٩٠٫٤٣٭ 
ذيب حجاب حمود الهاجري ٩٦٫٣٦٭ 
سالم وليد محمد بن سالم ٩١٫٩٣٭ 
سعد حميد مسلط حادور ٨٤٫٤٧٭ 
سعد علي محمد بوشهري ٩١٫١١٭ 
سعود محمد سعود القدفان ٨٦٫٢٣٭ 
سعود مشاري ناصر املطيري ٨٩٫٠٩٭ 
سلطان خالد علي العنزي ٩٢٫٣٨٭ 
صالح محمد نايف العنزي ٨٥٫٨١٭ 
ضاري عيد صباح محمد الشمري ٧٨٫٥٤٭ 
طالل عبدالعزيز حمدان العنزي ٩٦٫٩١٭ 
طالل عبداهللا عتيق العنزي ٨٩٫٤١٭ 
عبدالرحمن عبداهللا زامل العنزي ٨٧٫١٢٭ 
عبدالعزيز مرزوق جابر املطيري ٧٥٫٠٩٭ 
عبداهللا أحمد مطر العنزي ٧٣٫١٥٭ 
عبداهللا علي حاجي محمد محمد الفيلكاوي ٨٤٫٧٥٭ 
عبدالرحمن باسم صعفك العنزي ٩٣٫٩١٭ 
عبدالرحمن برجس دويح العجمي ٨٤٫١٣٭ 
عبدالرحمن ثامر مخلد املطيري ٨٣٫٩٤٭ 
عبدالرحمن حمد عبداهللا اجلبري اخلالدي ٩٧٫٠٥٭ 
عبدالرحمن عبيد عبداهللا الرشيدي ٩٦٫٤٢٭ 
عبدالرحمن فيصل حسني بوعباس ٨٩٫١٥٭ 
عبدالرحمن مبارك حامد عبيد ٨٧٫٥٥٭ 
عبدالرحمن متعب ادغفك الشمري ٩٣٫٥٤٭ 
عبدالرحمن محمد فريان الغضوري ٩٠٫٩٧٭ 
عبدالرحمن هزاع ملوح العنزي ٨٨٫٣١٭ 
عبدالعزيز أحمد عبيد احلسيني ٨٦٫٥٭ 
عبدالعزيز أحمد غنمان املاجدي ٨٠٫٥٨٭ 
عبدالعزيز بدر صياح الرشيدي ٩٣٫٥٩٭ 
عبدالعزيز سعيد محمد العجمي ٨٩٫٥٥٭ 
عبدالعزيز طالل زاحم الشمري ٩٠٫٨٧٭ 
عبدالعزيز مضحى مطر العدواني ٨١٫٢٨٭ 
عبداهللا خلف محمد احلسيني ٨٦٫٥١٭ 
عبداهللا عادل غازي نزال الشمري ٩٨٫٥٧٭ 
عبداهللا عايد عشوي العنزي ٩٦٫٦٤٭ 
عبداهللا عبدالرحمن زكريا حاج رضوان ٩٩٫٦٩٭ 
عبداهللا مبارك فهد العجمي ٨٥٫٨١٭ 
عبداهللا مشعل هزاع سمره املطيري ٨٤٫٤٨٭ 
عبداهللا مطلق عانى مديليع ٧٤٫٩٩٭ 
عبداهللا موسى مناحي العنزي ٩٢٫٧٤٭ 
عبداحملسن محمد كمعان احلربي ٨٤٫٨١٭ 
عبدالوهاب حسني جليعيد العنزي ٩١٫٥٤٭ 
عبدالوهاب ضيدان محمد الصليلي ٧٧٫١٦٭ 
عبيد صالح سوعان العنزي ٨٨٫٢٧٭ 
عبيد نواف عبيد املطيري ٨٢٫٣١٭ 
عثمان بدر مطرود الشمري ٨١٫١١٭ 
عثمان عبدالعزيز غازي الشمري ٨٣٫١٦٭ 
عثمان عطااهللا باجى العنزي ٩١٫٦٣٭ 
علي فالح خضير الشمري ٦٣٫١١٭ 
علي فهيد علي الدوسري ٨٣٫٣٦٭ 
علي فيصل غالب غالب ٨٢٫٧٭ 
علي يعقوب غلوم حسني ٨٥٫٢١٭ 
عمر محمد سالم احلربي ٩٠٫٥٣٭ 
عمر مساعد عقاب الشمري ٩٥٫٣٧٭ 
عمرو يوسف علي املغربة ٩٥٫٤٧٭ 
غنام سامي جاسم احلمد ٧٩٫٢٧٭ 
فهد جابر فهد العجمي ٧٩٫٧٨٭ 
فهد صالح عبيد العنزي ٨٣٫٩٨٭ 
فهد محمد مشلح الشمري ٨٧٫٥٤٭ 
مبارك سعود راشد العجمي ٩٠٫٩١٭ 
مثيب طالل محمد املطيري ٨٦٫٤٨٭ 
محمد أنور محمد كفافى درويش ٩٩٫٦١٭ 
محمد أحمد جهيران علي ٩١٫١٥٭ 
محمد أحمد عبدروضان ٨٩٫٧٢٭ 
محمد بدر عيد العنزي ٩١٫٥٣٭ 
محمد ثامر دعسان البرازي ٨٦٫٧٣٭ 
محمد حمد صلبي املطيري ٩٥٫٥٢٭ 
محمد خالد ابجاد العتيبي ٩٠٫٩٧٭ 
محمد خالد مناحي مهنا ٩٥٫٣٭ 
محمد شعالن محمد الشمري ٨٦٫٠٤٭ 
محمد عبدالسالم محمد الشمري ٨٦٫٣٦٭ 
محمد عبداهللا منور احلربي ٨٨٫٨٢٭ 
محمد علي مشعل العنزي ٩٠٫٣١٭ 
محمد عيد محمد الشمري ٨٤٫٠٣٭ 
محمد فارس خلف العنزي ٩٢٫٣٦٭ 
مشاري فيصل محمد العنزي ٩٢٫٤٨٭ 
مشعل عايد شامان الشمري ٩٠٫٨٤٭ 
معاذ عبدالرحمــن احلميدي ضيف اهللا القحص ٭ 

٨٥٫٨٦
معاذ فايز سيف كثير ٨٩٫٩٤٭ 
منصور صالح ناصر الفضلي ٨١٫٠٤٭ 
ناصر محمد حمد العجمي ٩١٫٢٧٭ 
نايف جلوي حمدان املطيري ٩١٫١٤٭ 
نايف عايد مشلح العنزي ٧٩٫٥٥٭ 
نزال أحمد نزال الرشيدي ٩٦٫٢٭ 
نواف جزاع نواف العنزي ٨٩٫٤٭ 
هزاع سامي هزاع العنزي ٩١٫٥٩٭ 
هالل بدر هالل نهار عيسى ٧٩٫٣٢٭ 
وضاح فيصل غازي العتيبي ٨٥٫٨٢٭ 
يحيى هادي سالمة العنزي ٧٨٫٨١٭ 
يوسف سامي حسني العدواني ٨٥٫٦٥٭ 
يوسف سعد ناصر الراشد البذالي ٨٩٫٩٩٭ 
يوسف فواز زغير ضاري ٨٦٫٢٣٭ 
يوسف محمد شرف هاشم ٩٥٫٢٤٭ 
يوسف مشعل يوسف املطيري ٩٠٫١٭ 
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أحمد أسامة زكي الساعد ٩١٫٧٧٭ 
أحمد جهاد أحمد عبداللطيف حميدي ٩٨٫٦٨٭ 
أحمد عادل سعيد محمد ٩٨٫٣٨٭ 
أحمد عبدالناصر محمود عبدالقادر حسن ٨٩٫٦٥٭ 
أحمد يوسف زين العابدين يوسف عبداملجيد ٩٤٫٨٩٭ 
أسامة إبراهيم ياسني ٨٢٫٥١٭ 
أمجد جمال فريد مسعود ٩٦٫٩٧٭ 
إبراهيم نظام زهدي بدوي ٨٣٫٩٤٭ 
إبراهيم يوسف إبراهيم طريش ٨٩٫٢٧٭ 
أحمد القطب مصطفى عيسوي بكر ٩٢٫٤٥٭ 
أحمد خالد هارون السباعى هالل ٩٨٫٥٢٭ 
أحمد عبداهللا الدخيل ٨٣٫٩٤٭ 
أحمد مجدي ياسني علي ٩٢٫٤٧٭ 
ادم أحمد علي محمد ابو زيد ٩٢٫٧٧٭ 
أسامة بهاء الدين احلريري ٨٦٫٢٤٭ 
أسامة حازم أحمد يحيى ٨٧٫٦٨٭ 
أسامة محمد العبداهللا ٩٨٫٥٤٭ 
اسالم اشرف حلمي سالمة البرماوي ٩٩٫٢٥٭ 
اسالم اشرف سالمة محمد أحمد ٩٥٫٧٭ 
اسالم محمد حلمي عبداحلميد امني ٩٧٫٩٢٭ 

البدري محمود غنيم أحمد رزق ٨٩٫١٩٭ 
انطون مجدى سعد بولس ٨٦٫٥٢٭ 
ايوب اياد عبداللطيف سماره ٨١٫٨١٭ 
باهر هيثم كرمي الدين محمد أحمد ٩٦٫٤٨٭ 
بدر عبدمحسن األحمد ٩١٫٧٢٭ 
بدر محمد مصطفى زيدان ٩٥٫٨١٭ 
بشار طفاش حسني احلمد ٩١٫٢٧٭ 
بالل محمد النصيرات ٩٣٫٨٤٭ 
جابر محمد حيان الرفاعي ٨٤٫٦٧٭ 
جراح سالم املشوح ٧٥٫٥٤٭ 
حسام امين الكردي ٩٩٫٨٨٭ 
حسني سيد حسني فراج ٨٦٫٦٧٭ 
حسني بشار الزعبي ٧٦٫٨١٭ 
حسني طه عبدالرحيم علي ٨٧٫٧٨٭ 
حمزة عبداهللا اعميش الفارس ٨٣٫٠٧٭ 
خالد أسامة أحمد أبو زيد ٩٩٫٤٢٭ 
خالد جمال محمد حماد ٩٣٫٥١٭ 
خالد رضا الرفاعي ٩٦٫٩٩٭ 
خالد صالح العلي احملمد ٨٥٫٨٣٭ 
خالد عبداهللا كاظم العنزي ٨٠٫٦٩٭ 
خالد كمال عبدالقادر ٩٠٫١٧٭ 
راكان منذر عبداللطيف سماره ٩٥٫٢٣٭ 
رامى ثابت محله ٨٩٫٥٤٭ 
زايد سالم عناد مهاوش ٩٤٫٦٨٭ 
زياد شحتو عزالدين شحتو عبده ٩٦٫٠٧٭ 
سالم خالد املعيوف ٩٤٫٧٭ 
سامح رضا مكرم لبيب ٩٥٫٩٧٭ 
سلطان عمر احلسونى ٩٢٫٥٥٭ 
سلمان هادي سلمان غريب فرحان ٩١٫٧٢٭ 
سند حسان احلمد ٨٩٫٤٨٭ 
سوار جواد عبداحلميد املقداد ٧٧٫٩١٭ 
سيف صالح يوسف القطان ٨١٫٧٦٭ 
سيف وليد السيد طه طه اجلوادى ٩٢٫٤٥٭ 
شعالن عبود العمر ٨٩٫٩١٭ 
عبدالرحمــن هاني عبدالرحمن فوزي احلفناوي ٭ 

٩٥٫٤٣
عبدالعزيز أحمد طالل السعدي ٨٦٫٢٢٭ 
عبدالعزيز أحمد محمد خليل ٧٩٫٨٩٭ 
عبدالعزيز هيثم احلسن ٧٩٫٨١٭ 
عبدالوهاب حسني العويص ٨٢٫٧٢٭ 
عبداحلليم محمود خليفة حافظ ٩٣٫٣٭ 
عبدالرحمن ابوعمر محمد العزازى جاد ٩٩٫٤٥٭ 
عبدالرحمن امين محمد عشري ٧٩٫٠١٭ 
عبدالرحمن عادل عبدالعزيز أحمد علي ٨٧٫٦٥٭ 
عبدالرحمن عادل محمود صالح عيسى ٩٢٫١٣٭ 
عبدالرحمن فرحان محمد العلي ٩٠٫٢٢٭ 
عبدالرحمن فهد األحمد ٨١٫٨٧٭ 
عبدالرحمن فهد راضي احلسني ٨٥٫٤٭ 
عبدالرحمن محمد العلوه ٨٦٫٨٧٭ 
عبدالرزاق هايس النايف ٧٨٫٨٢٭ 
عبدالعزيز بدر الشالش ٩٤٫٥٢٭ 
عبدالعزيز حامد عبدالرزاق ٨٩٫٩٥٭ 
عبدالعزيز عادل عبدالعزيز أحمد علي ٩٣٫٣٧٭ 
عبدالكرمي سيراج حسني ٩٧٫٣٣٭ 
عبداهللا أسامة أحمد محمد محمد موافى ٩٩٫٦١٭ 
عبداهللا حسن الشحاذه ٩٤٫٨٤٭ 
عبداهللا خالد إبراهيم ٨٤٫٥٣٭ 
عبداهللا عامر الفرج ٧٨٫٧٦٭ 
عبداهللا عبدالرزاق اجلبل ٩٧٫٦٨٭ 
عبداهللا فرحان عدنان طالع ٨٠٫٠٧٭ 
عبداهللا فهيم عبدالفتاح زبن ٩٨٫٦٢٭ 
عبداهللا محمد الصياح ٨٧٫٥٭ 
عبداهللا ناصر حريش ٩٧٫٤٩٭ 
عبداهللا ياسر توفيق بيومي عمر ٩١٫١٦٭ 
عبداملجيد عباس محمد املطنى ٧٤٫٦٤٭ 
عبداملنعم هشام الكردي ٩٤٫٣٨٭ 
عثمان محمد خضير الغنطاوى ٧٨٫٣٧٭ 
علي بدر ساير عقاب ٩٧٫٢٦٭ 
علي حسن ساير محمد ٩٠٫٨٨٭ 
علي حسني زعني ٨٣٫٧٦٭ 
علي حمدي محمود املخيط ٧٤٫٥٦٭ 
علي خالد حسني جراد ٩٨٭ 
علي عادل حسني كنعان ٨٩٫١٧٭ 
علي عبدو عساني ٨٧٫١١٭ 
علي محمد علي الديات ٨٨٫٠٦٭ 
علي محمود الغزاوي ٩١٫٥٧٭ 
علي محمود عبداخلالق أبو عطوان ٨٤٫١٭ 
عمار ياسر عابدين إبراهيم ٩٧٫٠٥٭ 
عمر بالل خليل عالية ٨٨٫٨٣٭ 
عمر عبدالرحمن عامر احلريري ٨٥٭ 
عمر محمد أحمد جاد الرب ٩٤٫٢٦٭ 
عمر هاني محمد الفاروق حسن ٩٣٫١٩٭ 
غازي محمد مرعب ٨٦٫٨١٭ 
فارس فرحان الداموك ٩٢٫٧٦٭ 
فهد جابر هندى جفال ٩٩٫٥٭ 
فهد يحيى حمدان ٨٢٫٥٣٭ 
فواز خالد حمادة ٨٢٫٣١٭ 
كرمي فهمي عبدالقوى محسن ٩٦٫٣٨٭ 
كيرلس ميخائيل سمعان ميخائيل ٩٤٫٦٭ 
مايكل لطفى كامل يعقوب ٩٧٫٠٦٭ 
مبارك ملوح شنان ناصر ٩٥٫٨٣٭ 
محمد إبراهيم ابوالعيس ٩٦٫٧٩٭ 
محمد أحمد مرعب ٩٤٫٤٭ 
محمد الصباح فرغلى اسماعيل فرغلى ٨٤٫١٩٭ 
محمد املتولي املتولي اسماعيل شريف ٩٠٫٣٣٭ 
محمد بابكر حمزة احلاج حسن ٩٦٫٥٭ 
محمد ثائر ريا ٩٨٫٧٭ 
محمد جاسم كامل سالم الشمري ٩٣٫٤٥٭ 
محمد حسام أحمد وجدي عمر ٩٦٫٨٧٭ 
محمد حسني الشاحوذ ٩٦٫٣٢٭ 
محمد حسني محمد ٩٣٫١٧٭ 
محمد رائد السراحني ٨٣٫٦٭ 
محمد رياض احلمد ٩٣٫١٨٭ 
محمد سامر سعيد محمد ٩٧٫٧٨٭ 
محمد شعراوي يوسف عزالدين فؤاد ٩٨٫٥٣٭ 
محمد شيبون علي عبدالعال ٩٧٫٥٤٭ 
محمد طه محمود خالف ٩٨٫٤٩٭ 
محمد عادل أحمد غزال ٩٥٫٧٧٭ 
محمد عادل احمليمد ٩٥٫٣١٭ 
محمد عبدالوهاب محمد البيطار ٩٢٫٦٥٭ 
محمد عبدالبديع محمد عبدالبديع ٨٩٫٥٥٭ 
محمد عبداهللا خليفة ٧٦٫٧٩٭ 
محمد عمر الزعبي ٧٧٫٧٤٭ 
محمد محمود الفنتش ٨٧٫٨٥٭ 
محمد محمود عبداهللا عبدالفتاح ٧٨٫٠١٭ 
محمد مسلم احلمد ٩١٫١٨٭ 
محمد وائل سالمة حسن بسيس ٩٨٫١٧٭ 
محمود عبدالفتاح محمود زرد ٩١٫٧٢٭ 
محمود عبداملنعم السويدان ٧٩٫٧٣٭ 

محمود علي العبداهللا ٨٥٫٤٭ 
محمود عوض محمد السيد ٩٦٫٦٢٭ 
محمود محمد إبراهيم عبداخلالق عبداهللا ٩٧٫٤٢٭ 
محمود محمد الغامن ٩٦٫٤٤٭ 
محمود محمد عبدالبديع امام ٨٣٫٧٧٭ 
مشعل عيد املشوح ٨٨٫٧١٭ 
مصطفى اشرف علي ابوالعينني ٨٨٫٦٧٭ 
مصطفى محمد السيد فرحات ٩٩٫٠٩٭ 
مصطفى محمد صابر عبداملوجود السيد ٩٥٫٧٩٭ 
مصعب عدنان فارس أبوعايشة ٨٤٫٤٢٭ 
معاذ خالد بكري محمد عبدالرازق ٩٢٫٠٦٭ 
معني أحمد النابلسى ٩٨٫٥٤٭ 
مهدي مبارك مطر عواد ٨٢٫١٧٭ 
مهند راشد محمد احلسن ٩٢٫٤٦٭ 
مهند علي حسني ٩٩٫٦٭ 
مينا رايف رشدى فخرى ٩١٫٣٨٭ 
نايف زياد احلجلى ٨٥٫٨٨٭ 
وسام زياد املصري ٧٩٫٦٧٭ 
وسيم ناصر حرز اهللا أحمد هاشم ٩٥٫٤١٭ 
وليد عبداهللا عبداهللا ٩٣٫١٨٭ 
يامن اشرف عبداحلميد صديق زين ٩٨٫٦١٭ 
يزن محمد الفيحان ٩٧٫٩٢٭ 
يوسف أحمد محمد شايب ٩٦٫٦٧٭ 
يوسف حسن كياد ناصر ٩٠٫٦٢٭ 
يوسف راشد حسني علي مطلق ٩٢٫٠٨٭ 
يوسف سعد سعيد جمعة ٩٢٫٦٤٭ 
يوسف سمير صبرى حسن علي خميس ٩٨٫٢١٭ 
يوسف عبداجلليل يسري عبداجلليل ٩٧٫٧٧٭ 
يوسف عبدالغني إبراهيم عبدالرحيم ٩٩٫١٭ 
يوسف محمد الرفاعي ٩٨٫٤١٭ 
يوسف محمد محمد عبداحلميد امام ٧٩٫٨٢٭ 
يوسف محمد معتمد معتمد سليمان ٩٧٫٩٤٭ 
يوسف مصطفى خلف عبداللطيف ٩٩٫٦٢٭ 
يوسف نبيل جاد عوض ٨٥٫٥٩٭ 
يوسف وائل تيسير احلوراني ٨٧٫٤٨٭ 
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أحمد إبراهيم علي الرامزي ٨٩٫٧٨٭ 
أحمد بدر مطرف معيوف العنزي ٧٤٫٧٧٭ 
أحمد محمد عبداهللا املطيري ٧٧٫٨٥٭ 
بدر عادل حسني الصراف ٩٣٫٥٤٭ 
بدر عبدالعزيز ناصر ٨٢٫٣٥٭ 
بدر عبداهللا مجبل املطيري ٧٣٫٩٤٭ 
بندر ماجد ندا العنزي ٨٨٫٢٥٭ 
بندر يوسف عويد العنزي ٧٩٫٠٣٭ 
تركي محمود حميد العنزي ٨٢٫٠٣٭ 
ثامر يوسف ثامر املطيري ٩٠٫٣٨٭ 
جاسم جراح جاسم العدواني ٧٧٫٠٩٭ 
حبيب رضا صالح الشخص ٨٩٫٧٤٭ 
حسن عبداللطيف هادي وادى ٨٨٫٢٢٭ 
حسن ناصر حسني العنزي ٨٨٫٧٤٭ 
حسني جواد حاجي القطري ٧٩٫٥١٭ 
حسني عدى محمد بارون ٩٣٫٥٨٭ 
حسني علي ناصر العنزي ٨٩٫٥٣٭ 
حمد مؤيد عبداهللا الدليمى ٩٤٫٩٣٭ 
حمد يوسف سعود املطيري ٨٣٫٧٦٭ 
خالد عبدالعزيز سعود الرشود ٨٥٫٥٩٭ 
خالد ناصر كريدي العجمي ٨٠٫٦٧٭ 
راجح عبدالعزيز راجح القحطاني ٨٢٫٧٧٭ 
راكان هالل مجبل اخليوطى احلربي ٨٦٫٠٧٭ 
سالم عبداهللا مطر العنزي ٨٥٫٦٣٭ 
سعود بدر علي الرشيدي ٧١٫٥٭ 
سلطان أحمد علي الهاجري ٩٣٭ 
شيحان أحمد علي العنزي ٨٥٫٤٢٭ 
صادق طالل إبراهيم عبداهللا ٧٤٫٧٩٭ 
صالح محمود صالح العبيدى ٧٩٫٧٨٭ 
طالل محمد شرهان الشمري ٩٤٫٤٨٭ 
طواله نافع سعود الطواله الشمري ٧٩٫٤٭ 
عامر حسن محمد العجمي ٨٧٫٩٣٭ 
عبدالرحمن مانع بردى العنزي ٨٧٫٠٩٭ 
عبدالرحمن عبداهللا غربي الشمري ٧٨٫٢٣٭ 
عبدالعزيز سعد شالش صفوق ٨١٫٩٤٭ 
عبدالعزيز عادل عطااهللا العنزي ٨٥٫٢٢٭ 
عبداهللا بندر نشمي العنزي ٨٢٫٨٥٭ 
عبداهللا ضويحي شبيب العجمي ٩٠٫٢٭ 
عبداحملسن بدر غالب املطيري ٨٧٫٥٥٭ 
عبداحملسن خالد أحمد الكندري ٨٣٫٣٢٭ 
عبداحملسن خالد محيبس العنزي ٧٩٫٨٢٭ 
عبداحملسن سالم عواد العنزي ٨٤٫٨٧٭ 
عبدالوهاب صالح خلف الشمري ٨٤٫٣٧٭ 
عبدالوهاب قضاب ثواب املطوطح ٧٤٫٥٭ 
عثمان ضاري محمد احلربي ٨٢٫٨١٭ 
عثمان ناصر بدر اخلميس ٧٧٫٤١٭ 
علي انور عبدالرضا اسود ٨٠٫٥٨٭ 
علي حسني علي احلليل ٧٨٫٠٩٭ 
علي يوسف عبدالكرمي محمد ٧٩٫٥٨٭ 
عمر سعد ناصر القحطاني ٨٥٫٧٤٭ 
عمر عبدالعزيز سعد الرشيدي ٧٦٫١٢٭ 
عيد ناصر عيد الوعالن ٨٨٫٧٧٭ 
فهد عامر ناصر اجلميع العجمي ٧٨٫٨٢٭ 
فواز حاكم فواز العنزي ٧٥٫٤٢٭ 
فيصل عزيز مسلم الرشيدي ٨٠٫٧٧٭ 
قتيبة علي ناصر العنزي ٨٨٫٢٦٭ 
مبارك فالح مليح العنزي ٧٨٫٤٥٭ 
محمد أحمد ريحان شاهر ٩٦٫١٨٭ 
محمد أحمد محمد احلريجي ٧٥٭ 
محمد بدر محمد الهاجري ٨٢٫٧٩٭ 
محمد حيان ثالب الهاجري ٩٥٫٦٧٭ 
محمد خالد عبداهللا الشرمان ٩٨٫٨٣٭ 
محمد سعود حمد العنزي ٨١٫٩٣٭ 
محمد ظافر محمد العجمي ٩٣٫٠٣٭ 
محمد فهد محمد الرومي ٨٩٫٤٭ 
محمد هادي عبيد احلربي ٨٥٫٧٤٭ 
مشعل صالح عبداملجيد بوربيع ٧٥٫٦٣٭ 
معاذ خالد صنت الرشيدي ٨٥٫١٨٭ 
معاذ طالل فائز العتيبي ٩٢٫٧١٭ 
معاذ عبدالرحمن حميد العنزي ٩٠٫٥٧٭ 
ناصر بدر حمدي املطيري ٩٣٫٦٣٭ 
ناصر سالم محمد عبداهللا العجمي ٨٣٫٢٨٭ 
ناصر عبدالعزيز ثامر العتيبي ٩٢٫٤٥٭ 
نواف أحمد فرحان العنزي ٨٧٫٥٥٭ 
هادي أحمد هادي وادى ٩٠٫٤٣٭ 
وليد خالد علي البليهى ٩١٫١٣٭ 
يوسف حزام فواز العنزي ٨٠٫٢٭ 
يوسف طارق موسى العطار ٩٣٫٣٢٭ 
يوسف عبداهللا مختار ماه كرمي ٩٠٫٨٥٭ 
يوسف غامن سعود الشمري ٨٣٫٥٨٭ 
يوسف ماجد مرضى الشمري ٩٦٫٤٧٭ 

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات 

سارة ربيع العالوي ٨٢٫٦٦٭ 

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنني 

هادي رشيد محمد الهاجري ٦٥٫٣٤٭ 

مدرسة اجلهراء ثانوي منازل بنات 

أشواق فايز محمد العنزي ٧٧٫٢٥٭ 
بشاير عقيل الطرقي مطلق الرشيدي ٨٤٫٧٤٭ 
سارة عبداهللا محمد العدواني ٨٠٫١٤٭ 
سارة مفرح سعود العنزي ٩٠٫٤٨٭ 
سامية عواد فالح عناد ٩٠٫٦٭ 
عائشة غامن مطر كريدي الشمري ٧٣٫٣٢٭ 
مرمي خلف ضاحي محمد ٨٩٫١٤٭ 

مدرسة الرشاد ثانوي منازل بنني 

حسن فالح محمد العجمي ٨٩٫٩٩٭ 
خالد عبداهللا محمد جاسم السبتي ٩٠٫٢٧٭ 
راشد عبداهللا راشد املطيري ٩٣٫٦٨٭ 
عايض جمال عايض العتيبي ٩٢٫٧٭ 
عبدالعزيز حسان وفيق حوحو ٩٥٫١٧٭ 
عبدالرحمن خليف سعود عواد املاجد ٩٥٫٢٣٭ 
ناصر سالم محمد الزوير ٨٨٫٤٤٭ 
يوسف فالح مبارك العنزي ٩١٫٢١٭ 

مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنات 

إميان دلي علوان جاسم العنزي ٨٧٫٣٣٭ 
عنود سعود مسلط مشعان ٨٧٫٨٤٭ 
ليليه مطلق عقاب مسلم املطيري ٩٧٫٦٧٭ 

مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنني 

أسامة تركي خالد رفاعي سويلم الهرشاني ٦٧٫٥٭ 
حسني ظاهر طاها ٨٢٫٨٧٭ 

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات 

دالل سعود مطلق السبيعي ٧٢٫٦١٭ 
هند محمد عودات ٩٢٫٤١٭ 

مدرسة حولي ثانوي منازل بنات 

فداء محمود سويد ٦٧٫٢٤٭ 
هند فهد محمد عضيب ٩٤٫٨٣٭ 

مدرسة حولي ثانوي منازل بنني 

أحمد منر هدروس السعيدي ٦٥٫١٧٭ 
طارق محمد يوسف اغا ٧٦٫٢١٭ 
عامر علي خلف طويان ٨٨٫٢٨٭ 

مرشد سعد البذال الثانوية للبنني 

بدر حجي مشوح املطيري ٨٥٫٥٧٭ 
جاسم محمد إبراهيم قمبر ٨٥٫٦٩٭ 
حازم محمد السيد عبدالرحمن مصطفى درغم ٩٤٫٠٢٭ 
حمود زامل سعيد الرشيدي ٩٤٫٦٢٭ 
راشد عبدالكرمي علي وبران السيحان ٩١٫٢١٭ 
سعود مشعل سعود املطيري ٨١٫٩٧٭ 
صالح محمد بيان الراجحى ٧٦٫٨٧٭ 
عبدالرحمن حمد احلسني ٨٢٫٤٧٭ 
عبداهللا تركي عبداهللا الهويدي العنزي ٨٣٫٨٧٭ 
عبدالرحمن جاما فرح تاالن ٨٨٫٨٤٭ 
عبدالرحمن سعود مطلق البحيري الزعبي ٩٨٫٩٦٭ 
عبداهللا خالد عسكر اجلامع الرشيدي ٨٧٫٧٤٭ 
عبداهللا مفرح سعيد الرشيدي ٩٥٫٢٩٭ 
عثمان أحمد غربى الشمري ٧٧٫٩٣٭ 
علي حسني علي حسني ٩٦٫٧٩٭ 
علي ناصر علي الشمري ٧٦٭ 
عمر راشد مطلق املطيري ٨٣٫٧٢٭ 
فهد عبدالعزيز براز مسعود ٨٦٫٩٨٭ 
مبارك علي مبارك املولى ٩٧٫٨٤٭ 
محمد خالد سالم الدقباسي ٧٧٫٧٭ 
محمد عبداملجيد حبيب العبدوه ٩٤٫٧٨٭ 
محمد مسامح مبارك املطيري ٩٠٫٨٧٭ 
مشعل عادل غربي الشمري ٨٨٫٨٢٭ 
ناصر جمعة خميس جمعة ٨٦٫٥٣٭ 
يوسف صالح فالح الضويحي ٩٣٫٨٢٭ 
يوسف ناصر علي الشمري ٨١٫٣٢٭ 
يوسف نصر مصطفى إبراهيم ٩٢٫٦٦٭ 

مركز أحمد الربعي الثانوي رجال 

أحمد إبراهيم حسن سلطان ٨٣٫٦٦٭ 
أحمد خالد علي احلبيل ٧٥٫٥٢٭ 
أسامة محمد مكى القالف ٨٤٫٦٤٭ 
جاسم محمد صقر الشطي ٨٨٫١٧٭ 
جراح مشعل خلف إبراهيم خلف ٨٢٫١٨٭ 
حسني علي وزان ٨٥٫٣٭ 
سعود عبدالعزيز عيسى اليعقوب ٧٧٫٨٣٭ 
سيد حسني محمود هاشم مزيدي ٧٧٫٦٦٭ 
عبدالعزيز عادل جوهر مرجان ٨٣٫٣٨٭ 
عبدالعزيز محمد عبداهللا السجاري ٨٠٫٣٩٭ 
عبداهللا بدر شيخ سليمان ٨٦٫٠١٭ 
علي جاسم عبداهللا عيسى البلوشي ٦٧٫٣٤٭ 
فيصل جاسم محمد علي ٨٠٫٢٨٭ 
محمد عدنان عبدالكرمي القالف ٨١٫١٭ 
نواف فهد عبدالرحمن البناي ٧٤٫٠٨٭ 

مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء 

أحالم حمد خلف الظفيري ٩١٫٠٧٭ 
تهاني محزم مبارك راشد ٨٤٫٦٥٭ 
جوزاء عبدالقادر حامد الشمري ٨٣٫٣٣٭ 
رنا عاطي جحيش اللقماني ٨٧٫٦٧٭ 
زهرة طالب عباس جمشير علي ٧٨٫٢٢٭ 
سارة طالب عباس جمشير ٧٨٫٩٥٭ 
سارة هميجان مصلح العازمي ٩٣٫٢٩٭ 
شوق حامد محمد السهيجان ٨٢٫٦٧٭ 
شيهانه حسن محمد حسن ٨٣٫٥١٭ 
صاحله حميدان ماطر نويعم العازمي ٩٢٫٩٦٭ 
عائشة سعد شبيب العازمي ٩٠٫٧٤٭ 
عالية عبدالعزيز عبدالوهاب الدوسري ٩٣٫٩٢٭ 
غدير هميجان مصلح العازمي ٩٥٫٦٦٭ 
فاطمة قالط مصبح العازمي ٩١٫١٤٭ 
فاطمة سالم فالح العازمي ٨٨٫٧٧٭ 
فاطمة عبدالرسول عبدى حيدر آبادي ٨١٫١٨٭ 
مرمي عطا اهللا محمد الفريش ٩٢٫١٧٭ 
مشاعل معيض محمد العجمي ٨٨٫٩٭ 
مالك سعد صالح العجمي ٨٢٫١٣٭ 
منى عبداهللا ثنيان عبيد ٧٨٫٥٩٭ 

مي مسلم بريك العازمي ٨١٫٩٩٭ 
جنالء فالح مرزوق العازمي ٩١٫٧٥٭ 
هاجر عبداهللا محمد العتيبي ٨٣٫٧٭ 
هدى ناصر محمد الدوسري ٨١٫٧٧٭ 
هديل خالد فالح العازمي ٧٥٫٠٢٭ 
هيا مبارك محمد العجمي ٧٩٫٥٣٭ 
وضحي محمد ناصر املري ٦٩٫٠٨٭ 
والء بسام الشريف ٩١٫٠٦٭ 

مركز أمامة بنت بشر الثانوي نساء 

أسيل سعد حسني السنافى ٨٩٫٠٩٭ 
االء موسى العلي ٨٢٫٩١٭ 
إميان خالد فيصل باش ٧٤٫٧٥٭ 
بشري حمد عاصي الشمري ٧٦٫٠٨٭ 
بوسي حمدي عبداهللا سيف النصر ٨٨٫٠٦٭ 
تاال حيدر غبريس ٧٧٫٦٣٭ 
جمانة حميد عباس غلوم ٧٢٫٩٧٭ 
جمانة عامر حسن رضائي ٨٥٫٤٨٭ 
حصة سعد زبن الصانع ٨٠٫٦٦٭ 
حال إبراهيم شبيب الشريدة ٨٤٫٠٨٭ 
حميدة جعفر محمد عبداهللا املطاوعه ٧٨٫٧٥٭ 
رهام محمد مصون سيباي ٨٣٫٠٨٭ 
روال أمين محمد الشرع ٨٥٫٥٭ 
زكيه سيد علي سيد اسماعيل سيد إبراهيم ٨٨٫٢٢٭ 
زهراء أحمد عيدان عبداهللا عيدان ٨٥٫٤٢٭ 
زهراء فاضل علي علي ٨٣٫١٦٭ 
زهرة حسني عطية العطية ٨٩٫٧٤٭ 
زينب علي حسن الصباغه ٨٩٫٨٣٭ 
زينب يونس حاجي احلسني ٩٢٫١٨٭ 
سالي علي اديب ٧٧٫٥٨٭ 
سوسن عبدالعزيز محمد علي ٨٢٫٤٢٭ 
شيخة يعقوب يوسف املسيليم ٨٣٫٥٦٭ 
شيرين مصطفى يوسف بكور ٩٣٫٧١٭ 
شيماء السيد أحمد محمد حسن ٩٠٫٧٤٭ 
شيماء سليمان السيد محمد ٩٠٫٧٥٭ 
صديقة عبداهللا عبدالرحمن معرفي ٧٦٫٣٣٭ 
عرين محمد يعقوب ٩٢٫٧٭ 
علياء عبداملعني صاحب ٩٠٫١٭ 
عهود مهلى عيد شوميى ٧٦٫٦٭ 
فاطمة إبراهيم فرحات علي ٧٧٫٦٩٭ 
لينا يوسف قطيش ٨٥٫٥٧٭ 
مرح خضر اخلضر اجلفيل ٨٤٫٥٢٭ 
مروه شهاب عبداهللا حسني ٨٣٫٣٤٭ 
مرمي حيدر بيروزى ٨٢٫١٧٭ 
مشاعل مشعل محمد العتيبي ٧٨٫٠٢٭ 
منال موفق تركماني ٧٣٫١٧٭ 
منال يوسف طباجة ٨٩٫١٧٭ 
ميسم خضر اخلضر اجلفيل ٧٨٫٤٥٭ 
ميغيتي هاروتيون كعكه جيان ٧٠٫٣٨٭ 
نور عدنان إبراهيم العيد ٧٥٫٠٢٭ 
نورة محمد حسن حمادي ٨٧٫١٦٭ 
هنوف ناشي راشد الناشي ٨٤٫١٭ 
ياسمني نايف الزريقات ٩١٫٠٨٭ 

مركز أيوب حسني األيوب املشترك الثانوي رجال 

ابوبكر خليفة هالل الديحاني ٨٤٫٦٩٭ 
بدر سيف محمد الدوسري ٧٢٫١٨٭ 
بشار حمود غياض الضفيري ٨٥٫٣٩٭ 
حمد عبداهللا حماد العجمي ٨١٫٨٦٭ 
حمد عبدالرحمن بليه العجمي ٨٧٫٨٣٭ 
عبدالرحمن مفلح هرماس العازمي ٧٠٫١٤٭ 
علي حسني علي الهويدي ٨١٫٢٤٭ 
محمد حمد عشق العجمي ٨٣٫٦٨٭ 
يوسف محمد نشمي العتيبي ٨٦٫٦٭ 

مركز اجلهراء الثانوي نساء 

أبرار عبدالعزيز سعود املطرود الصليلي ٨٢٫٦٨٭ 
أسماء عبدالعزيز مزيد الديحاني ٨٣٫٨٭ 
آمنة سطام كماش العنزي ٥٩٫٠٦٭ 
آمنة سعد سليمان الشمري ٨٦٫٢٧٭ 
ابتسام معيوف عودة سليمان ٨٧٫٧٥٭ 
اشواق حميدي جاسم محمد العنزي ٨٢٫٣١٭ 
البندري نافل نزال احلربي ٧٤٫٣٤٭ 
العنود خالد علي ارشيد ٦٦٫٥٭ 
أميرة رجا اهللا مجبل قبالن الرشيدي ٨١٫١٥٭ 
أنفال زبن ظاهر غضيب ٨٠٫٢٨٭ 
انوار محمد نبيل رجب ٧٤٫٨٢٭ 
إميان خضر مطشر طالل ٧٢٫٠٨٭ 
إميان رجاء دعيسان العنزي ٨١٫١٨٭ 
إميان محمد حزام جياد ٩٢٫٤٩٭ 
باسمه غالب طشيش غالب ٩٠٫٢٥٭ 
بشاير سالمة فالح العنزي ٨٧٫٨٥٭ 
بشاير فلجي محمد الشمري ٦٨٫١٧٭ 
جميلة سالمة ناهى العازمي ٦٦٫٩٥٭ 
جوزاء منيف محمد الشمري ٨٣٫٨٨٭ 
حال مساعد عودة جاجان عواد ٨٥٫٠٧٭ 
حنان عيد عواض شعيب العنزي ٧٤٫٠٨٭ 
حورية سطام العنزي ٧٨٫٦٧٭ 
خالدية سليمان خضير العنزي ٧٢٫٧٥٭ 
خلود عبدالكرمي شهيل مشرف ٧٧٫١٧٭ 
خلود فريح مطر الشمري ٦٩٫٦٥٭ 
خلود محمد جليدان العنزي ٧٧٫٠٨٭ 
خيريه جميل صالح فدغم ٧٣٫٤١٭ 
رفعة نعيم شافي مزعل ٩٤٫٣٣٭ 
رمي طارق مذود الشمري ٨٨٫٣٨٭ 
رمي مبارك عجيل احلربي ٧٨٫٥٭ 
سارة شهاب أحمد خلف ٧٩٫٦٨٭ 
سارة عبدالكرمي ونس العنزي ٨٤٫٩٢٭ 
سارة محسن طياح قناص ٧١٫٠٥٭ 
سعاد نايف محمد حسني ٧٦٫٤٩٭ 
شهد محمد اخللف ٩١٫١٢٭ 
شوق مزعل عطية ربيع ٧٣٫٧٤٭ 
شيماء صالح الكنعو ٨٧٫٢٢٭ 
شيمه مخلف مليحان الشمري ٨٥٫٣٣٭ 
صاحله نايف عيدان نصر ٦٩٫٤٧٭ 
عائشة سطام العنزي ٨١٫٢٨٭ 
عايشة متعب دهيرب الشمري ٨٢٫٤٭ 
عجائب حمود ظاهر العازمي ٨٢٫٦٭ 
عفاف عبداهللا حسني العنزي ٨٠٫١٧٭ 
غادة بركات السليمه ٨٧٫٩٢٭ 
غدير محمد ناجي العبيدي ٧٧٫٨٣٭ 
فاطمة أحمد عبداهللا العنزي ٨٦٫٦٧٭ 
فاطمة فيصل عامر املطيري ٦٧٫٠٤٭ 
فايزة عجاج هالل العنزي ٩٤٫٧٩٭ 
فايزة علي يحيى سعد ٦٣٫٥٦٭ 
قبيله شلواح حزام كياد ٧٦٫١٧٭ 
كوثر حمد حسن الرحيل ٦٩٫٠١٭ 
لطيفة عبدالرحمن مطلق اخلالدي ٨٦٫٣٣٭ 

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢١
االثنني ٢٧ يونيو ٢٠٢٢

52



أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢١
االثنني ٢٧ يونيو ٢٠٢٢

53

لطيفة محمد احمليميد اخللف ٧٣٫٤٢٭ 
مراحب ناصر متعب الظفيري ٧٥٫٤٦٭ 
مرمي إبراهيم سرحان احمليسن ٧٤٫٥٤٭ 
مرمي أحمد محمد العنزي ٧٦٫٤٦٭ 
مرمي حمود فهد الرشيدي ٧٩٫٢٤٭ 
مرمي زيد هادي احلربي ٨٠٫٧٩٭ 
مرمي نايف مطرود الظفيري ٦٦٫٦٨٭ 
مضاوي حمود خالد العنزي ٦٩٫٩٭ 
منال خيري دبيس الظفيري ٧١٫٣٨٭ 
منى خلف سلمان احلسيني ٩١٫٦٧٭ 
مها محمد مبارك ضويحي اجلبيرى ٭ 
٨٥
موضي أحمد سفاح الظفيري ٧٠٫٧٤٭ 
ناهده جالل شطي الظفيري ٩٢٫٠٨٭ 
نورة شنيف مطلق حمد ٧٢٫٠٢٭ 
نــوف ســعود صيــوان عبــداهللا ٭ 

اخلالدي ٩٢
نوف عيد كساب العنزي ٧٦٫٨٩٭ 
نوف نايف نواف الشمري ٦٤٫١٣٭ 
هدى راضي فريحان الشمري ٧٢٫٥٭ 
هدى شبرم خالد الفضلي ٨٢٫١٧٭ 
هديل علي أحمد العنزي ٨٤٫٢٤٭ 
هناء محمد جربوع محمد ٩٠٫١٧٭ 
هيفاء بداح بدحان السليماني ٩٠٫٠٨٭ 
وفاء مطلق حمود العنزي ٩٠٫٥٭ 

مركز الرجاء الثانوي رجال 

حمود غنام ناشي العازمي ٩١٫٨١٭ 
خالد ياسر سالم الظفيري ٩٢٫٣٩٭ 
عبداهللا فيحان عبيد املطيري ٨٧٫٧٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالرحمن ٨٨٫٧٤٭ 
قاسم عبداحملسن قاسم حسن ٧٧٫٦٢٭ 

مركز الرقة الثانوي نساء 

اســتبرق جابر حاجية غلوم علي ٭ 
حسني ٨٨٫٩٨

أسماء منديل العبداهللا ٨٩٫٧٢٭ 
اجلازي راشد محمد العجمي ٨١٫٣٦٭ 
بشاير حسني دهيس املطيري ٧٨٫٣٤٭ 
خوله كاظم علي شرهان ٧٩٫٩٨٭ 
دالل فالح ناصر العجمي ٧٢٫٧٦٭ 
رغد خليل السلخدي ٧٨٫١٥٭ 
رهف سليمان مطر عودة ٨٧٫٦٦٭ 
رهف عويد عبداهللا الدملانى ٨٦٫٢٥٭ 
زينب فاضل شعيب العلي ٧٤٫٧٦٭ 
سارة ركاد محمد املري ٩٠٫٠٧٭ 
سلمى متعب سالم الدوسري ٧٩٫٥٨٭ 
شيخة هادي عويضه العجمي ٧٥٫٤٤٭ 
عتــاري فالح ذيب فالــح الهاجري ٭ 

٧٢٫٦١
غزيل فالح براك العجمي ٧٣٫٦٭ 
فاطمة فؤاد فاضل املزيدي ٩٢٫٨٣٭ 
فوزية ساير حمود احلربي ٧٧٫٣٩٭ 
مها سلطان سجدي العتيبي ٧٦٫٧١٭ 
نرجس بدر خلف العنزي ٧٧٫٤٨٭ 
نور ناصر خيري شقديح ٨٠٫٨٧٭ 
نورا حمد عبداهللا املشوط ٧٧٫٦٧٭ 
نورة ســمير هاضل دغيم العازمي ٭ 

٨٢٫٤٢
نوف فهد محمد العجمي ٧٩٫٠٨٭ 
هاجر زيد راشد مكمخ ٨٥٫٠٩٭ 

مركز الصباح الثانوي رجال 

خالد عبدالرزاق محمد التناك ٨١٫٠٦٭ 
صقر طالل صقر املرشاد ٩١٫١٤٭ 
طالل عبداهللا علي عامر ٧٨٫٤٧٭ 
عبدالرحمن مرزوق مطلق املطيري ٭ 

٨٢٫٩
عبداهللا يوسف عبدالرحيم الكندري ٭ 

٧٩٫٩٤
علي حمد نعمة الهاجري ٧٤٫٩٨٭ 
ماهر عبدالعزيز العلي ٧٧٫٦٨٭ 
منصــور ناصر منصــور احلتيتة ٭ 

املطيري ٧٧٫٤٢

مركز الصباحية الثانوي نساء 

أسماء مروح العلي ٩٦٫٤٧٭ 
أسماء مشعل سلمى الديحاني ٨٤٫٩٧٭ 
اجلوهره منصور حمود العجمي ٨٤٭ 
الهنوف سعود بدر العتيبي ٩٠٫٨٣٭ 
امل فهيد صالح احلربي ٩٣٫٩٭ 
بدور فيصل إبراهيم محمد ٨٣٫٣٦٭ 
حنان ناصر سبهان العيباني ٨٦٫٣٦٭ 
حوراء مبارك براجعي ٧٨٫٢٨٭ 
خديجة علي هندى العنزي ٨٦٫١٣٭ 
دالل عبدالرحمــن حســن الكندري ٭ 

٨٦٫٥٨

دالل فهيد سعود الثالب ٨٢٫٨٦٭ 
رجوه جاسر اعبيد األحمد ٨٥٫٥٭ 
رهف سعد ناصر الدوسري ٨٨٫٣٣٭ 
رمي علي فالح العازمي ٧٩٫٧٢٭ 
سارة محمد عبداهللا الفلحه الهاجري ٭ 
٩٢
سارة فهد عيد العازمي ٨٥٫٧٤٭ 
سميرة إبراهيم بالل حوشان اخلالدي ٭ 

٨٤٫٦٧
ســناء ناصــر عبــداهللا العبداهللا ٭ 

الشطي ٨٢٫١١
شريفة ناصر زابن الرشيدي ٩٣٫١٧٭ 
شوق علي سعد العازمي ٨٧٫٤٭ 
شيخة سيف يوسف الشمري ٧٩٫٧٥٭ 
صباح سعود حمد الرشيدي ٨٩٫٤٢٭ 
صبيحه جرو حامت ٧٢٫٥٭ 
طيف راكان صاهود الشمري ٨٨٫٨٤٭ 
عائشة عيد محمد الرشيدي ٨٤٫٦١٭ 
عبير ناشي غنام العازمي ٨١٫٥٦٭ 
عذاري بدر الفي العتيبي ٨٣٫٦٩٭ 
عزوف صالح محمد الوعله ٧٦٫٧٥٭ 
علياء عوض عطا اهللا املطيري ٨٥٫١٧٭ 
عنود فالح بخيت العتيبي ٨٠٫٧٣٭ 
غالية عبدالعزيز عيسى العبداجلليل ٭ 

٨٦٫١٤
فاطمة جريثم حسن العازمي ٩٢٫٨٤٭ 
فاطمة غالم حسني تاوانه ٩٢٫٧٥٭ 
فجر نايف جاسم الشمري ٩٠٫٦٢٭ 
فوزية فريد علي حسني ٩٥٫٣٣٭ 
قرموشة فالح محمد حمد العجمي ٭ 

٧٨٫٦٧
ليلى ولى خان جل مات خان ٨٥٫٥٥٭ 
مرام طالل ناصر الدوسري ٨٦٫١١٭ 
مرام عوض سعود الرشيدي ٧٩٫٥٨٭ 
مرمي عافت سعد طويرش ٨٩٫٧٥٭ 
مــرمي محمد غضبان خلف العنزي ٭ 

٨٥٫٤٣
منار عبداهللا عايض الرشيدي ٩٢٫٥١٭ 
منال محمد ناصر العتيبي ٩٥٫٦٥٭ 
منى حمد محمد املري ٩٣٫٨٣٭ 
منيرة عايض محمد العجمي ٨٥٫٥٥٭ 
منيــرة محمد عبــداهللا الهاشــمي ٭ 

العجمي ٧٦٫٤٩
نادية مرزوق ظاهر سلمان الفضلي ٭ 

٧٢٫٤٨
جنود ظافر علي العجمي ٧٧٫٨٢٭ 
نورة مناور ناصر الرشيدي ٧٩٫٤١٭ 
نوير حامد محمد العازمي ٧٩٫٧٥٭ 
هبة داود الصالح ٨٨٫٥٭ 
هدى ســالم هالل تركــي الظفيري ٭ 

٧٨٫٠٦
هناء مصطفي أحمد ٨٨٫٨٢٭ 
وضحة مبارك حمد العتيبي ٧٢٫٦٨٭ 

مركز العدان الثانوي نساء 

اشواق فهد مشعل العتيبي ٧٧٫٥٣٭ 
أنفال عالي علي العدواني ٩٠٫٨٣٭ 
إميان أحمد علي بوحمد ٧٦٫٥٣٭ 
بدور عباس بدر املطوع ٩٨٫٤٨٭ 
حنان نصار وبران العازمي ٨٠٫٤٭ 
حوراء محمود علي غلوم ٨٨٫١٧٭ 
خديجة عبداهللا محمد بوحمد ٨٢٫٥١٭ 
دالل حمد جهير اليامى ٧٥٫٥٣٭ 
زهراء فرج ظاهر وسمي ٧٥٫٨٤٭ 
زينب طالب غلوم عباس ميرزا ٩١٫٠٨٭ 
سارة داوود البطي ٨٦٫١٢٭ 
سراب سعود زبن العتيبي ٧٣٫٤٢٭ 
سلمى ناصر محمد العجمي ٨٩٫٩٦٭ 
ســمانة جعفر عبدالرضــا بوحمد ٭ 

٨٦٫٣٨
سمر داوود البطي ٧٩٫٤٩٭ 
شيخة علي إبراهيم أحمد ٧٦٫٣٩٭ 
عائشة صالح عبداهللا صالح ٧٨٫٧٨٭ 
عبير محمد عبداهللا الهاجري ٧٦٫٣١٭ 
فاطمة بدر هاشم مراد ٨٨٭ 
فاطمة سليمان عايد الشمري ٩٤٫٨٦٭ 
فاطمة علي شاطر طاهر ٨٦٫٨٢٭ 
فاطمة يعقوب رضادخت ٨٥٫٧٥٭ 
مرمي عبدالكرمي ربيع احللواكي ٨٧٫٥١٭ 
مرمي علي أحمد عوض ٩٦٭ 
معانى أسامة إبراهيم رزق ٧٥٫٣٤٭ 
نعيمه عبداجلبار فهد املضيان ٨١٫٨٩٭ 
نوال محمد رماح القحطاني ٨٧٫٠٨٭ 
نورة جاسم محمد العجمي ٨٢٫٣٢٭ 
نورة عادل مناور املطيري ٧١٫٥٭ 
نورة عبداهللا حسني الوطيب ٧٥٫٧٩٭ 
هدى عبداهللا حماد العجمي ٨٩٫٧٩٭ 
هنادي صادق محمد التراكمه ٨٢٫٩٧٭ 

وضحة راشد سلطان العجمي ٩٤٭ 

مركز الواحة الثانوي رجال 

بندر محمد طلق املاجدي ٧٤٫٥٣٭ 
عبداهللا راشد مطير البذالي ٧٧٫٠٩٭ 
علي محمد جابر الشمري ٨١٫٢٨٭ 
محمد سلمان ثجيل الشمري ٩٧٫٧١٭ 
مشعل فالح مسير نايف ٩٩٫١٧٭ 
يوسف محمد سيف البذالي ٧٤٫٨٨٭ 

مركز ام احلكم بنت ابي سفيان الثانوية 
للبنات 

أميرة محمد األحمد ٧٨٫٩١٭ 
احالم فهد غزاي املطيري ٧٨٫١٧٭ 
أسماء هالل صغير جنم ٨٦٫٨٣٭ 
اصايل صالح جاسم حمد ٨٨٫٤٥٭ 
انوار عبيد خصيوي الديحاني ٩١٫٨٥٭ 
ايه مهيدي العلي ٩٣٫٥٣٭ 
بدور عبدالرحمن العثمان ٨٣٫٨٣٭ 

بدور محرم راكان العجمي ٧٩٫٨٩٭ 
جمانة أحمد حســن عاشور جاسم ٭ 

٨١٫٣٩
جواهر حجاج عبداهللا الرشــيدي ٭ 

٧٧٫٧٩
حسنة فهد عباس الشمري ٩٠٫٦٧٭ 
رمي سعد عبدي السويفان ٨٤٫٧٨٭ 
رمي سهيل محمد املطيري ٨٣٫٩٥٭ 
رمي محمد غتار املطيري ٧٦٫٥٧٭ 
ريناد محمد محماس العتيبي ٧٨٫٠٤٭ 

زينب سيار إبراهيم العنزي ٦٩٫٢٩٭ 
ســارة عبدالعزيز سعود املطيري ٭ 

٧٦٫٣
سارة فهد عبدالرزاق الصفران ٧٨٫٧٨٭ 
شيماء علي محمد الزعبي ٨٤٫٥٦٭ 
عبير فالح معيوف الرشيدي ٨٥٫٠٨٭ 
عنود محمد عبداهللا مزعل ٨٨٫٦٧٭ 
غدير ناصر فنيخر العنزي ٨٤٫٣٣٭ 
فاطمة سالم عياد العدواني ٨٣٫٠٣٭ 
فاطمة محمد خليف احلبني ٨٧٫١٣٭ 

لطيفة سعود زويد املطيري ٨٧٫٤٢٭ 
لينا أحمد محى العشيه ٧٦٫٥٥٭ 
منال عبداهللا اجليجان ٧٠٫٨٭ 
نادية معوض عايض العازمي ٨٢٫٠٣٭ 
نورة عبداهللا حمود املطيري ٩٠٭ 
نورة منيف محمد املطيري ٧٩٫٥٧٭ 
هدى مبارك ميلي ياقوت ٧٦٫٠٥٭ 

مركز ام عامر االنصارية الثانوي 

آمنة جابر حمد طاهر ٨٩٫٠٢٭ 
اصاله حمد احلسني ٩٦٫٢٧٭ 
إميان محمدعمار الرفاعي ٩٤٫٤٢٭ 
بدرية عبدالعزيز الظفيري ٧٦٫٥٨٭ 
بســمله عامر سعد إبراهيم حميدة ٭ 

٩٨٫٧١
تهاني ثامر حمد العازمي ٧٥٫٠٥٭ 
جهان عزالدين محمد ٦٦٫٧٥٭ 
حنني محمد عواد غازي حمود ٧٠٫١٦٭ 
دعاء سليم سلمان حميدان ٨٥٫٦٧٭ 
رهف علي السليمان ٨٢٫٦١٭ 
رويده عطية حميد ٧٥٫٦١٭ 
زينب جبري محمد العنزي ٧٧٫٨٤٭ 
زينب علي محمد سعد الهران ٧٠٫٧٥٭ 
زينب نعيم السويدان ٩٢٫٣٧٭ 
سارة خالد مبارك الوطري ٨١٫٥٭ 
سارة عودة نوري رايح ٨٤٫٠٣٭ 
ســنابل عبدالرحمن حبيب جروان ٭ 

٩٤٫٨٣
شهد خالد محمد القبندى ٦٥٫٦٦٭ 
عائشة رزقان فريح الرشيدي ٧٥٫٩٢٭ 
عائشة سالم جاسم شميس ٨٠٫٠٢٭ 
عذاري مبارك مضحي املطيري ٧٧٫٩٢٭ 
عواطف عبدالرحمن أحمد الكندري ٭ 

٧٦٫٧٥
فجر علي عيد الرشيدي ٧٩٫٧٣٭ 
فهيمه حجاج عبداهللا محمد ثاري ٭ 

الرشيدي ٧٣٫٣٣
لطيفة غزاي زبار امليموني ٨٥٫٦٤٭ 
لولوة صالح محمد الطريجى ٨٦٫٨٩٭ 
مرمي جاســم محمد علي األنصاري ٭ 

٧٩٫٣٣
مشاعل سالم صالح الدويسان ٧٤٫٧٨٭ 
منه عاطف حسن محمد حسن ٩٦٫١٢٭ 
منيرة سعد سعود املطيري ٧٢٫٦٢٭ 
منيرة مرزوق بريك عواض العتيبي ٭ 

٩٠٫٦٨
مها دالك غازي صقر العتيبي ٨١٭ 
مها عبداهللا عتيق الديحاني ٩٢٫٤٢٭ 
ميساء صبحى حجاب العللو ٩٤٫٣٣٭ 
نورة مطلق حسن الشمري ٩٢٫٠٨٭ 
نوف نايف خريص العتيبي ٧٩٫٢١٭ 
هال محمد الشريف العوض ٨١٫٣٤٭ 

مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال 

حميد عيد خلف بديوى ٨٨٫٩٨٭ 
عبداهللا قاسم محمد الظفيري ٨٦٫٤٢٭ 
عبداهللا علي برشوم املطيري ٦٩٫٤٢٭ 
عبداهللا مطر راضي عواد ٧٨٫٣٦٭ 
علي أحمد عبداهللا العنزي ٧٧٫٨١٭ 
كاظم فاضل نصاري ٨٦٫٨٢٭ 
نايف قبالن محمد العصيمي ٨١٫٨٤٭ 

مركز جابر العلي الصباح الثانوي رجال 

أحمد زامل رجا الرشيدي ٨٢٫١٤٭ 
املثنــي داود محمــد عبدالرحيــم ٭ 

الكندري ٨٠٫٩٩
جابر سعود عيد العازمي ٧١٫١٧٭ 
حسن عبدالعزيز باقر املوسوي ٨١٫١٧٭ 
حســني عبدالرضا حســني القطان ٭ 

٨١٫٦٦
حسني محسن حسني العتيبي ٨٢٫٥٥٭ 
سلطان محمد طرمي السمحان ٨٦٫٠٣٭ 
سلطان محمد عليان الوهيدة ٨٤٫٥٨٭ 
عادل شوميى متروك العازمي ٨١٫٣٤٭ 
عبدالسالم فالح عالي العازمي ٨٦٫٥٨٭ 
عبدالعزيز خليل إبراهيم الفيلكاوي ٭ 

٩٣٫١١
عبداهللا عادل محمد املهنا ٩٣٫٧١٭ 
عبداهللا محمد مساعد الفريحان ٧٩٫٨٭ 
علي عبدالرحمن علي علي ٧٦٫٥٧٭ 
عمر ناصر عبداهللا الثويني ٦٩٫٦٣٭ 
فيصل عوض سالمة العازمي ٨٢٫١٦٭ 
مبارك بدر مبارك العازمي ٧٨٫٤٢٭ 
محمد حنيتم عبداهللا العازمي ٩٢٫٠٧٭ 
محمد خالد محمد العازمي ٨٣٫٦٦٭ 
محمد خالد محمد الغريب ٧٦٫٢٤٭ 
محمد رجعان مطلق الداهوم العازمي ٭ 

٨٢٫٠٦

محمد عبداهللا إبراهيم املرزوق ٧٨٫١١٭ 
نادر فالح محمد العازمي ٨١٫٩٢٭ 
نادر نصار رجعان العازمي ٨٠٫٢٦٭ 

مركز جاسم اخلرافي الثانوي رجال 

أحمد فايز طاحوس العتيبي ٨٣٫٥٣٭ 
بدر أحمد عبداهللا الشراح ٨١٫٠٥٭ 
خالد محمود ياسني الشطي ٨٣٫٣٤٭ 
ســالم صباح عبدالوحيد اخلزعل ٭ 

٧٢٫٧٤
صالح محمد عبدالرحمن ابو حيمد ٭ 

٧٦٫٩٤
ضاري صالح علي الصالل ٧٨٫٧٨٭ 
عبدالرحمن خالد عبداللطيف الغريب ٭ 

٧٨٫٥٣
عبدالعزيــز أحمد جاســم النجدى ٭ 

٧٣٫٧٥
عبداللطيــف عبداهللا عبداحملســن ٭ 

العمر ٧٦٫١٦
عبداهللا محمد عبداهللا باقر ٧٦٫٢٥٭ 
علي ناصر خلف داحس ٦٨٫٧٭ 
مساعد محمد مبارك احليدر ٨٠٫١٭ 
هشــام عبــداهللا فرهــود الرميض ٭ 

العتيبي ٧٥٫٤١
يعقوب يوسف عبداهللا حمادة ٨٢٫٧٨٭ 

مركز جليب الشيوخ الثانوي رجال 

اياد صالح احملمد البري ٧١٫٠٦٭ 
حسني سعود حسن الرشيدي ٧١٫٤٦٭ 
خالد عواض عوض الرشيدي ٨٦٫٦٨٭ 
صقر منيف سعيد املطيري ٦٨٫٨٤٭ 
عيسى إبراهيم محمد احلمدان ٨٥٫٢٦٭ 
عيسى عبداهللا النجم ٨٤٫٢٨٭ 
فالح سالم راشد الدوسري ٨٠٫٩٣٭ 
فيصل عادل اســماعيل االنصاري ٭ 

٧٧٫٦٩
فيصل مصلح احملمد ٧٤٫٢٩٭ 
مبارك عباس االحبش ٨١٫٤٨٭ 
محمد حسني العبد٧٣٫٥٢٭ 
محمد صالح ناصر عباس ٧٩٫٠٢٭ 
منذر علي علي ٨٥٫٢١٭ 
يامن فواز الشويش ٧٨٫٠٢٭ 

مركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي 
نساء 

أسماء طالل عبدالعزيز الفالح ٨٢٫٦٦٭ 
أمينة محمد كميل الفضلي ٨٤٫٦٤٭ 
أنــوار محمــد عبدالرحمن احملارب ٭ 

٧٣٫١٣
خديجــة خلف إبراهيم الســعدون ٭ 

٧٩٫٨١
خديجة سعود سعد املويزري ٨٨٫٧٤٭ 
دالل هاشم عبدالرحيم العاصم ٨٠٫٣٣٭ 
ريحاب محمد عبداهللا زمان ٧٨٫٨٥٭ 
رمي خالد محمد شرفا ٨٤٫٤٩٭ 
زمزم جاسم محمد الصيبعى ٨٢٫٩١٭ 
سارة محمد حسني البحر ٧٢٫٧٩٭ 
شــروق ناصر عبدالعزيز اجلسار ٭ 

٧٦٫٨٥
شيخة سلطان محمود املسباح ٩٢٫٥٣٭ 
عذاري فيصل عبداهللا الكندري ٩٤٫٦١٭ 
فاطمة سليمان تقي عسكر الصفار ٭ 

٨٧٫٩
فاطمة عبدالعزيز غلوم عوض ٩٤٫٩٣٭ 
فاطمة فيصل عبدالنبي القطان ٨٣٫٣٣٭ 
فاطمة مطلق صالح اخليبري ٨٣٫٢٥٭ 
فجر ســليمان عبدالــرزاق الصدى ٭ 

٨٧٫١٧
في أحمد حمود الرغيب ٧٢٫٤٥٭ 
مرمي خليل عبدالرحمن عبد٧٢٫٢٢٭ 
منار محمد ناصر االقعس ٦٥٫٩٭ 
منيرة عبدالرزاق محمد العبدالرزاق ٭ 

الرشيدان ٧٢٫٦٤
جناة سالم عمر مهاجر ٦٧٫١٢٭ 
نظــرة صالح بن صالــح العامري ٭ 

٧٩٫٥٣
هبة فيصل الشماط ٩٨٫٥٨٭ 
وضحة فراج نهار العجمي ٨٧٫١٣٭ 

مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال 

أحمد علي سعد مسعود األحمد ٧٦٫٤٧٭ 
أحمد محمد فاضل حســني الفاضل ٭ 

٨٣٫٣٨
ايوب عبداهللا ســليمان الشــايجي ٭ 

٧٥٫٦٣
رايــد عجيــر جابــر عايــض ٭ 

العتيبي ٨٥٫٢٣



سلمان طالب غلوم حسني ٧٤٫٣٣٭ 
ضاحي عيدان عبداخلضر اصقر ٨٢٫٠٦٭ 
طالل صالح علي املري ٧١٫٧٥٭ 
عادل محمد إبراهيم محمد ٧٥٫٦٩٭ 
عبدالرحمن جاسم أحمد أحمد ٧٧٫٢٨٭ 
عبدالعزيز جمعة اسماعيل راشد ٦٩٫٦٥٭ 
عبداهللا محمد عبدالعزيز املسعود ٨٥٫٨٩٭ 
عبداهللا مصطفي يونس حسني ٨٢٫٩٭ 
عبداحملسن جابر عبداحملسن املري ٨٠٫٨٤٭ 
عبداهللا عاشور محمد محمد ٩٠٫٨٭ 
عبداملانع حسن عبداملانع العجمي ٨٢٫٥٨٭ 
علي جهيم عبدالهادي املري ٧٣٫٤٧٭ 
عمر عبدالعزيز علي األنصاري ٨٥٫٤١٭ 
عيد خالد صقر املخاجني ٧٩٭ 
فهد غازي جبر الديحاني ٨٢٫٧٩٭ 
فهد محمد عبداهللا القطان ٨٥٫١٧٭ 
فهد منير فهد منير نفيجان العتيبي ٨٠٫٩٨٭ 
ناصر بدر عبداملجيد حسن ٨٠٫٧٥٭ 
يوسف جعفر صادق القالف ٧٦٫٥٢٭ 

مركز درة الهاشمية الثانوي نساء 

ابتسام غضبان خلف العجيل ٨٧٫٠٩٭ 
أسماء صالح عبيد الرشيدي ٦٥٫٥٢٭ 
أفراح حمد فاضل مهدي ٨٤٫٤٨٭ 
اجلازي خالد حصني الضفيري ٨١٫٤٢٭ 
الهام جاسم عبداهللا بوصخر ٨١٫٨٭ 
امل عيد فرهود حسني ٨١٫٩٭ 
انوار نافل عوض املطيري ٨٩٫٥٭ 
إميان خالد علي احلبيل ٧٦٫١٣٭ 
إميان خليفة حسني اخللفان ٨٦٫٠٩٭ 
إميان قاسم سمير البدور ٩٢٫٦٩٭ 
جميلة شليل فالح العتيبي ٨٧٫٢٢٭ 
حنان عباس عطية ٨١٫١٤٭ 
دعاء علي الذبيحه ٧٥٫٩١٭ 
دالل زعيان املطني ٩٢٫٥٧٭ 
رميا رفيق يوسف ازويد أحمد املقيد ٧٧٫٧٤٭ 
سميه عمر الدخيل ٨٨٫٨١٭ 
سهى فهد حسني محمد ٨١٫٣٣٭ 
شهرزاد إبراهيم حسني ٩٣٫٩٧٭ 
شوق قالط فريح الرشيدي ٧٨٫٣٭ 
صاحله مفلح عليج احلربي ٨٤٫٧٥٭ 
عايشة محمد خلف الرجباني ٦١٫٠٨٭ 
عبير فهد هالل ٧٧٫٩٤٭ 
عزيزة نهار طرمي فرحان الظفيري ٧٥٫٩٢٭ 
عواطف كرمي جابر الظفيري ٨٦٫٥٨٭ 
غادة فراج فراج الزعبي ٧٦٫٤٩٭ 
غدير سعود عواد مهلهل ٧٩٫٠٦٭ 
فاطمة سعد ياسر ياسر ٨٧٫٦١٭ 
كفايه خلف خليل عبيد ٧٩٫٦٭ 
لطيفة محمد عبداهللا املطيري ٧٨٫٧٦٭ 
مرمي محمد عبداهللا الصيرفي ٧٣٫٩٥٭ 
مستورة حسن مسلم املويزري الرشيدي ٭ 

٨٣٫٩٩
معصومه محمد حسن غلوم ٨١٫٥٦٭ 
مالك نداء دغيم الرشيدي ٨٣٫٧١٭ 
مها طارق املطاني ٧٤٫٥٧٭ 
نادية سليمان اجلاموس ٧٦٫٣١٭ 
نوال قاسم سمير البدور ٩٢٫٨٨٭ 

مركز سالم املبارك الثانوي رجال 

أحمد جاسم محمد حسني ٩٠٫٢٥٭ 
أحمد محمد يوسف احلمدان ٧٦٫٨٤٭ 
أيوب عبداللطيف خليف العنزي ٧٩٫٥٦٭ 
إبراهيم حمد إبراهيم صادق ٨٠٫٨٨٭ 
إبراهيم ركاد محمد املري ٨٧٫٠١٭ 
إبراهيم مبارك راجح العبداهللا ٧٩٫٢٤٭ 
أحمد حسن مهنا نزال العنزي ٨٦٫٥٢٭ 
أحمد سعد حمود العازمي ٧٩٫٩٩٭ 
أحمد الفي مجبل العازمي ٧٢٫٧٥٭ 
السعيد فالح ذيب الهاجري ٨١٫٩٧٭ 
جابر خليفة شبيب العازمي ٨٢٫٣٭ 
جراح الفي محمد العازمي ٨٤٫٣٩٭ 
حسني فاضل دهراب أحمد ٧٩٫٣٩٭ 
حمد حمود محمد الهاجري ٧٧٫٣٦٭ 
حمد سليمان مطلق العنزي ٧٦٫٨٣٭ 
خالد عاطف عباس فيروز ٨٥٫٠٥٭ 
راشد بدر علي راشد بريوج ٧٩٫٠٦٭ 
راشد سعد ناشي العازمي ٧٤٫٨٨٭ 
سالم ظاهر راشد العازمي ٨٢٫٥٨٭ 
سعد خالد مبارك راعى الفحماء ٧٦٫١٭ 
سليمان ناصر عبداحملسن الرشيدي ٨٠٫٣٨٭ 
سند صالح سيف العازمي ٧٦٫١٢٭ 
شاهني محمد يعقوب حسني ٨٩٫١٧٭ 
صالح مجبل صالح العازمي ٧٨٫١٦٭ 
ضاري حمود جروان عايد العازمي ٨٣٫٤٨٭ 
عبدالعزيز حمد عباس الشقيفى ٨٠٫٣٨٭ 
عبدالعزيز محمد ضيدان سابق ٨١٫٢٩٭ 
عبداهللا برجس ذياب املطيري ٧٣٫٨٤٭ 
عبداهللا حمود عواد العازمي ٧٧٫٢٨٭ 
عبداهللا سعود محمد العازمي ٨٣٫٦٤٭ 
عبداهللا طالب عبداهللا الرشيدي ٧٦٫٣٩٭ 
عبداهللا الفي حمد العازمي ٧٦٫٦١٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا الهاشمي العجمي ٭ 

٨٣٫٩٦
عبدالرحمن خضير سعود العازمي ٦٧٫٩٤٭ 
عبدالرحمن هادي عايض العتيبي ٧٨٫٨١٭ 
عبداهللا ناصر مناحي رشدان ٨٤٫٢٦٭ 
فالح شداد عبداهللا الهاجري ٧٨٫٢٦٭ 
فهد جعيالن علي العازمي ٩٣٫٠٢٭ 
فهد راشد سعيد احليمر ٧٩٫١٧٭ 
فهد سعود مناور املطيري ٨٣٫٨٨٭ 
فهد مرزوق ارشيد العازمي ٧٩٫٣٩٭ 
فيصل بدر علوش القحطاني ٩١٫٩٣٭ 
ماجد رحيم باتل املطيري ٨٢٫٧٧٭ 
مثال راشد مثال سعيد العازمي ٨٣٫١١٭ 
مجبل سعود مقبل العازمي ٨٦٫٤٨٭ 
محمد حمد فرحان حمد العازمي ٨٢٫٠٤٭ 
محمد سعود محمد معزي متلع ٨٤٫٢٩٭ 
محمد عايد منير السبيعي ٧٩٫٠٨٭ 
محمد علي ناصر جريس ٧٦٫٦٤٭ 
محمد غويلى عبداهللا الرشيدي ٨٠٫٣٢٭ 
محمد مانع حمد العجمي ٨٠٫٨٧٭ 
محمد منصور حميد البالم ٧٤٫٦٧٭ 
مساعد محمد مبارك اخلمسان ٩٠٫١٢٭ 
مشاري خالد شبيب العازمي ٧٦٫٩٥٭ 
مطلق حامد ثامر املطيري ٨٧٫٠٩٭ 
مناحي نهار فالح العجمي ٨٨٫١١٭ 
منصور بركى دهيليس الهاجري ٨٥٫٠٥٭ 

ناصر سعد عبداهللا جابر ٨١٫٩٭ 
ناصر محمد ناصر عبداهللا ٧٨٫١٥٭ 
هادي عواض بادي عيد ٩٠٫٥٤٭ 
يوسف ادهام عبداهللا العازمي ٩٠٫٩٥٭ 

مركز سعد العبداهللا الصباح الثانوي رجال 

إبراهيم علي عزام العنزي ٧٥٫٥٤٭ 
بسام عبدو موسى محمد ٨٥٫٣٥٭ 
عبدالعزيز عابد عبداهللا البريك العتيبي ٭ 

٦٧٫٩٢
عوض نايف سالم احلربي ٧٠٫٩٭ 
فهد محمد احملمد ٧٢٫١٩٭ 
محمد دواس شاوي العجمي ٧٨٫٧٥٭ 
نواف دحام رحيل الشمري ٨١٫٩٢٭ 

مركز سلمان الفارسي الثانوي رجال 

علي عوض سمير حامد املطيري ٧٩٫٧٥٭ 
معاذ محمد إبراهيم ٦٧٫٧٥٭ 

مركز سليمان العدساني الثانوي رجال 

أحمد قصي محمد رضا شبر ٨١٫٤٦٭ 
بدر سامي جاسم الباطنى ٧٢٫٦٢٭ 
جبريل خليفة هالل الديحاني ٨١٫٠٦٭ 
حسن علي أحمد السعيد ٨٥٫٤٥٭ 
صادق مصطفى علي بوفتني ٧٤٫٥٨٭ 
عبداهللا رضا موسى محمد احلاج ٧٨٫٦٦٭ 
عبدالرحمن عبداهللا حسني الدوسري ٨٨٫١٩٭ 
محمد فهد سعود مطلق العازمي ٧٥٫٣٤٭ 
وليد محمود شوقي عبداحلميد شحاتة ٨٣٫٩٭ 

مركز عمر بن اخلطاب الثانوي رجال 

أحمد محمد صالح الشمري ٨٠٫١٭ 
أحمد محمد طينان العجمي ٨١٫٥٢٭ 
أحمد فهيد علي العازمي ٨٠٫٩٨٭ 
أحمد مرزوق مطلق املطيري ٨٧٫٤٭ 
بدر حنيف جلعود الهاجري ٧٧٫٧٢٭ 
بدر مرجع دهيليس العازمي ٧٦٫٥٭ 
بندر شافي سفر الهاجري ٨٢٫٥٤٭ 
تركي محمد بركى العتيبي ٨٦٫٢٨٭ 
ثالب محمد فالح الهاجري ٧٢٫٢٧٭ 
جديع محمد جديع العازمي ٧٦٫٢٭ 
حامد حبيني ظاهر العازمي ٨٤٫٩٦٭ 
حزام محمد اهتيمى حسني ٧٦٫٨٭ 
حسن أحمد جابر جديع ٧٢٫٨٩٭ 
حسن عوض جبران العجمي ٨٩٫٨٦٭ 
حمد دخيل علي املري ٦٨٫٦٦٭ 
حمد محمد سعد سعد ٧٣٫٧٧٭ 
حمد محمد عبداهللا القحطاني ٧٧٫٩١٭ 
خالد منشى سالم العازمي ٨٠٫٦٤٭ 
خير اهللا أحمد الساير ٨٠٫٩٢٭ 
راشد بدر راشد العازمي ٧٩٫٥٦٭ 
راكان فايز محمد العازمي ٨٢٫٥٣٭ 
سعد حزمي سعود الدوسري ٧٧٫١٩٭ 
سعد نهار زيد املطيري ٨٤٫٢٥٭ 
سعيد فيصل سعيد الهاجري ٨٤٫٦٥٭ 
سعيد محمد مبارك الهاجري ٨١٫٥٤٭ 
سلطان حمد مانع العجمي ٧٤٫١٭ 
سلطان سعد فهد الدوسري ٨٥٫٣١٭ 
سلطان سعود قبالن فهد العازمي ٨٤٫٦٦٭ 
سلطان فايز محمد العازمي ٨١٫٢٤٭ 
سلمان سالم عبداهللا احلشار ٧٩٫٧٨٭ 
صقر مناحي مهدي منصور العجمي ٨٤٫٣٨٭ 
طالل ماجد عبيد الدوسري ٧٨٫٦٧٭ 
عايض فهد جفني العجمي ٧٩٫٩٤٭ 
عبدالرحمن فيصل فرحان العنزي ٧٩٫٥٦٭ 
عبدالعزيز رجعان حرمييس العازمي ٧٥٫٤٭ 
عبداهللا عوض مصبح العازمي ٨٧٫٤٣٭ 
عبداحملسن ناصر سعيد العرفج ٧٨٫٢٨٭ 
عبدالهادي خالد عبدالهادي الهاجري ٧٢٫٤٧٭ 
عبدالهادي سالم سعد الدوسري ٨٣٫٣٦٭ 
عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب ابوفرســن ٭ 

٧٩٫٠٩
عبدالرحمن خالد عبداهللا الهاجري ٧٨٫٠٨٭ 
عبدالرحمن محمد ناصر الهاجري ٨٣٫٤٢٭ 
عبداهللا هادي عبداهللا العجمي ٦٩٫٦١٭ 
عبيد رجا سعود العازمي ٧٥٫٨٨٭ 
عثمان عبيد محمد العازمي ٧٦٫٢٢٭ 
علي ناصر علي املري ٧٥٫٥٭ 
عمر حمدان قطيان عقيدى ٧٨٫٦٧٭ 
عمر مهيدي الساير ٧٧٫٠٥٭ 
عمران محمد حمد الهاجري ٧٣٫٧٢٭ 
عمير عوض عمير العازمي ٧٩٫٤٩٭ 
فارس راشد علي العتيبي ٧٢٫٨٣٭ 
فهاد محمد حسني العجمي ٧٧٫٤٢٭ 
فهد جابر مشعل العنزي ٧٩٫٠١٭ 
فهد راشد علي العتيبي ٧٦٫٨٣٭ 
فهيد محمد حسني العجمي ٧٥٫١٧٭ 
فيصل مسلم عمير العازمي ٨٧٫٤٦٭ 
مبارك سعيد معجب الهاجري ٧٥٫٩٧٭ 
محمد حسن علي الهاجري ٧١٫٤٦٭ 
محمد شاهر خيراهللا فهاد الصواغ ٧٤٫١٤٭ 
محمد مزيد املاللي ٨٠٫٨٩٭ 
مسفر حمد مسفر العجمي ٨١٫٨٣٭ 
موسى غلوم محمد الكندري ٨٢٫٣٦٭ 
ناصر سالم قعم العازمي ٨١٫٨٧٭ 
ناصر عايض منصور الهاجري ٦٧٫٨٢٭ 
ناصر هزاع طامي الهاجري ٨٢٫٣٤٭ 
نصار عبداهللا نصار العازمي ٧٦٫٥٨٭ 
يوسف راشد ردعان العازمي ٧٩٫٢٩٭ 
يوسف صباح مطلق العازمي ٨٣٫٧٨٭ 
يوسف عبداهللا شرار العصيمي ٨٠٫٥٦٭ 

مركز فلسطني الثانوي رجال 

أحمد عبداالمني جاسب البوغبيش ٧٧٫٢٦٭ 
أحمد علي محمد حسني ٧٨٫٤٤٭ 
بدر حمد غامن عبدالعزيز ٧٩٫٦٣٭ 
بدر عبداهللا محمد االمير ٦٨٫٠٥٭ 
حسان حسني كنعان ٨٨٫٦٧٭ 
حيدر علي محمد البلوشي ٧٩٫١٤٭ 
خالد وليد عبدالقادر الراشد ٨١٫٢٤٭ 
سامح حمدى عبدالرسول ابوسريع ٨٥٫٦٨٭ 
عبدالرحمن حسني سيد علي علي ٧٩٭ 
عبدالرحمن حسني علي امني ٩٣٫٤٥٭ 
عبدالرزاق بهرام داما ٩٨٫٣٣٭ 
عبدالعزيز محمد جواد املهدي ٨٠٫٨٦٭ 
عبدالعزيز محمد عبدى فارح ٧٧٫٩٭ 
علي حسني علي دشتي ٧٤٫٢٥٭ 

علي عبدالعزيز عبداهللا اخللف ٧١٫٠٧٭ 
فهد فؤاد فهد الرغيب ٧٥٫٥٧٭ 
محمد خليل اسماعيل دشتي ٨١٫٤١٭ 
محمد محمد مأمون النص ٨٧٫٠٦٭ 
هشام مروان عزت ابوناموس ٧٥٫٨٢٭ 
يوسف وليد محمد فاخورى ٨٢٫٠٨٭ 

مركز لطيفة الشمالى الثانوي نساء 

آمنة عبداهللا راشد فهد ٩٤٫٩٢٭ 
أنوار محمد منير العنزي ٨٦٫١٣٭ 
إميان عبداهللا مطلق سعد الهاجري ٨٧٫٤٨٭ 
انوار عقيل سعوى البذالي ٨٤٫٨٧٭ 
بشاير سليمان محمد الهليلى ٧٧٫٠٤٭ 
بشاير سويلم صالح عيادة الرشيدي ٨٤٫٦٦٭ 
بنني عبداخلالق نصار شاهر ٩٣٫٣٣٭ 
حنان اوسامة أحمد محمد مصطفى ٨٣٫٠٥٭ 
حوراء أحمد عبدالوهاب الدشتي ٧٨٫٤٣٭ 
خديجة حسني ناصر كايد ٨٨٫٦٦٭ 
خلود صالح موسى سليمان ٧٨٫٥٭ 
دانة خالد عبدالرزاق الهاجري ٦٧٫١٥٭ 
دانة فايز غنيم العتيبي ٧٤٫٧٣٭ 
دميه محمد عبداهللا املطيري ٧١٫٥٥٭ 
رهف غامن عنيزان الرشيدي ٩٣٫٨٣٭ 
روان يوسف عبداهللا حبيب الكندري ٧٤٫٣٧٭ 
رمي خلف ربيع خضير الظفيري ٨٦٫٥٨٭ 
رمي قاعد صنهات العتيبي ٧٧٫١٧٭ 
زينب علي عبداحلميد حسن حاجية ٩١٫١١٭ 
سعاد حردان خضر اخللف ٨١٫٢٤٭ 
سويده محمد جليمه السليماني ٧٥٫٣٭ 
شهد حسني إبراهيم الهويدي ٩١٫٢٧٭ 
عائشة محى ردن الشمري ٧٦٫٧٢٭ 
عزيزة خنيصر ديحان الهاجري ٩٦٫١٦٭ 
عهود ناصر بريك اجلميلي ٧٩٫٧١٭ 
فاضمة أحمد محمد التازروتي ٩٠٫٩٧٭ 
منار عويد خلف العنزي ٩١٫٢٦٭ 
هبة أحمد عبدالكرمي العمير ٧٨٫٢٭ 

مركز ليلى الغفارية الثانوي نساء 

إسراء حمزة عباس حسني ٨٣٫٩٤٭ 
الدانة محمد علي احلربي ٩٣٫٨٣٭ 
أمينة صالح محمد فرحان ٧٥٫٥٩٭ 
بشاير سعد راضي العازمي ٧٥٫٤١٭ 
بشاير فيصل عبداهللا حسن ٧٨٫٣٣٭ 
بشاير ناصر علي الرجيبه ٦٩٫٦٢٭ 
جمانة جنم عبداهللا الفيلكاوي ٩٤٫٧٩٭ 
حنان محمد زيد محمد فالح ٨٨٫٦٧٭ 
رباب ماجد أحمد القطان ٧٣٫٠١٭ 
رهف عدنان سالم الدواس ٧٩٫٩٨٭ 
زينب يوسف حاجي كراشى ٦٧٫٣١٭ 
سارة حسني علي ميرزا ٨٨٫٢٤٭ 
سجى أيوب ثابت صالح ٩٣٫٠٥٭ 
شريفة حسني نظر محمد ٨٨٫١٥٭ 
عائشة محمد عبداهللا محمد ٩٠٫٩٢٭ 
عهد محمد فالح الدوسري ٧٤٫١٩٭ 
غدير كثير صالح مانع ٧٨٫٦٧٭ 
غدير مساعد عيد العازمي ٨١٫٢٣٭ 
لطيفة جاسم محمد العازمي ٧٦٫٥٦٭ 
مرمي أحمد السليمان ٧٧٫٠٥٭ 
مرمي جاسم محمد املريفع ٧٠٫٥٣٭ 
مرمي جبرين شحادة صالح ٧٩٫٥٦٭ 
منال عدنان حبيب جمعة ٧٩٫٣٣٭ 
منى تركي شليل العتيبي ٦٤٫٣٣٭ 
منى وليد أحمد بوقماز ٨٢٫٦٢٭ 
مها شلحان العلي ٧٥٫٦٣٭ 
نورا أحمد حسن الفيلكاوي ٨٤٫٣٭ 

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال 

عبداهللا أحمد غازي الفارس ٧٠٫٥٧٭ 
فيصل محمد هاشم اشكناني ٨٠٫٢٭ 
محارب عبداهللا محارب اجلسار ٨٤٫٢٢٭ 
محمد راشد عبداهللا العتيبي ٨٧٫٥٨٭ 

مركز هارون الرشيد الثانوي رجال 

أحمد إبراهيم براك الونده ٧٦٫٥٥٭ 
أحمد الطرقي خليف الرويلي ٨٢٫٠٢٭ 
أحمد حامد ناصر الرشيدي ٧٨٫١١٭ 
أحمد عيد عبداهللا فجري ٧٥٫٧٢٭ 
أحمد مبارك سعود احلجيالن ٨٠٫٠١٭ 
أحمد حمود محمد العازمي ٨٨٫٠٣٭ 
أحمد خلف مطر العازمي ٨٧٫٥١٭ 
أحمد سالم جعيثن العازمي ٧٣٫٦٥٭ 
أحمد شامخ فالح سعد الرشيدي ٨٧٫٠٤٭ 
أحمد عبداهللا خالد العازمي ٨٢٫٣٣٭ 
أحمد محمد طحنون العازمي ٨٠٫٤١٭ 
أحمد ملفي هجرس العازمي ٨٦٫٨٣٭ 
أحمد نافل عبداهللا العازمي ٨٥٫٠٧٭ 
انور خالد رجعان العازمي ٧٥٫٢٢٭ 
ايوب حمد مجبل العازمي ٨٣٫٣٣٭ 
بدر اعنيقز زيد العازمي ٨٣٫٢٭ 
بدر يوسف أحمد الهبدان ٨٠٫٧٤٭ 
جراح خالد رجعان العازمي ٧٢٫٨٭ 
حمد سعود سعد العجمي ٨١٫٢١٭ 
حمد مبارك حمد اشقير ٧٨٫٧٭ 
حمود بدر حمود جابر احملمد ٨٤٫٢٨٭ 
خالد حمد محمد املري ٨٦٫٩٭ 
خالد سلمان فنيطل العازمي ٨٠٫٤٭ 
خالد عبداهللا حروبي احلمد ٨٢٫٠٩٭ 
خالد علي خالد الوصيص ٨٧٫٧٭ 
خالد مرزوق فالح العازمي ٧٢٫٩١٭ 
دابس عالي غامن الرشيدي ٨٩٫٥٨٭ 
راشد حمد فرحان الغريب ٨٤٫٤٥٭ 
راشد سعود راشد عبداهللا العازمي ٧٦٫٠٥٭ 
راشد فرحان براك فرحان ٩٠٫٤٧٭ 
رمضان صالح عوض الشمري ٨٣٫٧٧٭ 
زابن عالي غامن الرشيدي ٨٦٫١٣٭ 
سالم عامر محمد العجمي ٩٢٫١٥٭ 
سالم محمد سالم فارس الهاجري ٨٩٫٥٥٭ 
سالم محمد سوهج العتيبي ٨٤٫٣٦٭ 
سالم محمد فالح العازمي ٧٩٫٠٣٭ 
سالم ملفي عيد مساعد ٨٣٫٥٩٭ 
سعد رفاعي سعد العازمي ٩٣٫٤٭ 
سعد صالح قبالن احليان ٧٨٫٦٦٭ 
سعد عبداهللا سعد العازمي ٧٨٫٧٤٭ 
سعود فالح سعد العازمي ٧٩٫٦٦٭ 
سلطان صالح سلطان حزام العتيبي ٧٧٫١٣٭ 
شبيب ملفي عجيرم العازمي ٦٥٫١٨٭ 
شعيب حسني علي محمد ٨٠٫٥٧٭ 
صالح عبداهللا سعيد القحطاني ٨٦٫٠٩٭ 

صالح علي جاراهللا العازمي ٨٢٫٨٤٭ 
صياح مطلق عتيج العازمي ٧٨٫٢٣٭ 
طالل عايد سالم العازمي ٨١٫٢٭ 
عبدالرحمن موسى حمد الرشيدي ٨١٫٢٭ 
عبدالعزيز سعد عذبي الظفيري ٧٢٫٥٤٭ 
عبدالعزيز عياد سليمان العازمي ٨١٫٩١٭ 
عبداهللا أحمد سلطان احلمادي ٧٩٫٨٣٭ 
عبداهللا براك مصبح العازمي ٨٠٫٥٥٭ 
عبداهللا رجعان سالم العازمي ٨٠٫٢٩٭ 
عبداهللا ســالم مرزوق صويلح العازمي ٭ 

٨٠٫٣٨
عبداهللا عيد دليم الرشيدي ٨٤٫١٨٭ 
عبداهللا فالح سالم زويد العا زمى ٨٢٭ 
عبداهللا محمد سعيد السعيد ٨٣٫٢٥٭ 
عبداهللا موسى حمد الرشيدي ٧٨٫٦٧٭ 
عبداهللا ناصر فالح الهاجري ٨٧٫٢٦٭ 
عبداحملسن صنيتان مناور العتيبي ٨٦٫١٨٭ 
عبداحلميد سعد حامد العازمي ٨٠٭ 
عبدالعزيز خالد راشد العازمي ٧٣٫٣١٭ 
عبدالعزيز خلف مطر العازمي ٨٠٫٢٣٭ 
عبدالعزيــز عيد مصبح ســعود العازمي ٭ 

٨٠٫٠٢
عبدالعزيز مبارك عيد العازمي ٨٢٫٤٣٭ 
عبداهللا الفي بطيحان العازمي ٨٢٫٢١٭ 
عبداهللا فالح صويان راشد العازمي ٨٨٫٥١٭ 
عبداهللا الفي مصبح العازمي ٨٠٫١٢٭ 
عبداهللا مبارك عوض العازمي ٨٠٫٤٣٭ 
عبداملجيد منور عالي العازمي ٨٦٫٠١٭ 
عبداحملسن ناصر سالم العجمي ٨٧٫٠١٭ 
عبدالهــادي فالــح زبــن صالــح الكعمي ٭ 

الرشيدي ٩٣٫٤٢
علي عبدالواحد محمد عبداهللا قاسم ٧٩٫٦٧٭ 
عمر صفاء محمود الرفاعي ٨٥٫٧٤٭ 
عمر محمد ارشيد العازمي ٧٠٫٣٤٭ 
عيد فالح عيد العازمي ٨٣٫٨١٭ 
عيسى محمد عياد الرشيدي ٧٢٫٤٤٭ 
فارس ناصر سالم العجمي ٩٥٫١٭ 
فالح سالم فالح النامي ٧٧٫٩٧٭ 
فايز فهد فهاد العازمي ٩٠٫٥٥٭ 
فرحان بدر فالح سعود العازمي ٩٠٫٠٩٭ 
فهد أحمد ناصر وسام العازمي ٧٠٫٨٩٭ 
فهد أحمد عبداحلميد الفيلكاوي ٨٢٫١٭ 
فهد حمود عبداهللا احلجيالن ٨٢٫١٣٭ 
فهد راشد محمد احملجان ٨٤٫١٧٭ 
فهد سعد عواد العازمي ٨٥٫٦٨٭ 
فهد صالح سالم العازمي ٨٩٫١١٭ 
فهد عبداهللا خليف سليمان العنزي ٨٤٫٩٢٭ 
فهد عيد عبداهللا فجري ٨٠٫٣٦٭ 
فهد فهيد سعيد العازمي ٧٦٫٦٦٭ 
فهد محمد فالح العازمي ٩٢٫٠٦٭ 
فهد محمد فهد العجمي ٨٦٫٩٢٭ 
فهد ناصر فهيد جريس العازمي ٨٣٫١٨٭ 
فهيد سعود عايد العازمي ٧٩٫٠٤٭ 
فهيد مبارك عواد العازمي ٨٩٫٣٩٭ 
فواز جاسم راشد العنزي ٨٥٫٠٤٭ 
فواز فهد فهاد العازمي ٩٠٫٠٨٭ 
فيصل خميس خليفة العازمي ٨٦٫٧٦٭ 
فيصل شامخ فالح سعد الرشيدي ٨١٫٣٧٭ 
فيصل فراج كروز العجمي ٧٨٫١٦٭ 
فيصل متلع عزاب قطيم العتيبي ٨٣٫٨٢٭ 
مانع فهد ناصر العجمي ٧٥٫٥٨٭ 
مبارك ضاحي مبارك العازمي ٧٩٫٠٢٭ 
مبارك فهد مبارك العازمي ٨١٫٧١٭ 
مبارك محزم علي السهلي ٧٨٫٨٩٭ 
مبارك محمد رجا العازمي ٨٤٫٣٤٭ 
مجبل طالل مهدي اخلياط ٧٨٫٦٧٭ 
محسن راشد سالم العازمي ٨٨٫٧٤٭ 
محمد جاسم أحمد شهاب ٧٧٫٩١٭ 
محمد جاسم محمد الشميالن ٧٥٫٨١٭ 
محمد حمود عماش احلربي ٨٧٫٥٨٭ 
محمد حمود فرحان الغريب ٨٧٫٩١٭ 
محمد خالد ناصر الشبو ٨١٫٦٥٭ 
محمد راشد مناحي العتيبي ٨١٫٣٭ 
محمد سالم فرج سالم املري ٨٩٫٦٣٭ 
محمد سعد روباج العازمي ٨٥٫٢٨٭ 
محمد فواز عايض العازمي ٨١٫٩٦٭ 
محمد مبارك شالش شديد العازمي ٩٢٫١٤٭ 
محمد مخلد علي اجلبعه ٨٩٫٢١٭ 
محمد مشعل خلف العازمي ٨٤٫٤٭ 
محمد مصطفى محمد عبداحلسني ٧٦٫٨٣٭ 
محمد منير سالم العازمي ٨٠٫٩٩٭ 
محمد ناشي محمد ناشي عنزه ٨٢٫٤٩٭ 
محمد ناصر هندي العازمي ٨٣٫٧٭ 
محمد نايف ماضي العازمي ٧٧٫٣٣٭ 
محمد نايف محمد العازمي ٧٠٫٣٧٭ 
محمد نايف محمد العنزي ٩٢٫٤٣٭ 
مساعد صايل عطشان صايل ٨٣٫٢٤٭ 
مشاري أحمد مطلق العازمي ٧٦٫٦٣٭ 
مشعل حامد سلمان املطيري ٨٤٫٩١٭ 
مشعل خالد سميليل العازمي ٨٤٫٢٨٭ 
مشعل مبارك قماد عايض ٨٤٫٢٩٭ 
مطلق مطلق مهنا غربني العازمي ٨٥٫٠٨٭ 
مناور فهيد مجبل العازمي ٨٠٫٣٤٭ 
منيف محمد سيف الهاجري ٩١٫٧٢٭ 
نادر مبارك عواد العازمي ٨٣٫٠٤٭ 
نادر هويدي فالح الرشيدي ٨٦٫١٨٭ 
ناصر حمد منصور العجمي ٨٧٫٢٦٭ 
ناصر علي مصبح العازمي ٨٥٫٦٥٭ 
ناصر عيد مصبح العازمي ٨٥٫٩٨٭ 
ناصر فالح شعيل الهاجري ٨٣٫٠٥٭ 
ناصر مشعان حبيب شــوميان العتيبي ٭ 

٨٣٫٨٣
نايف حامد ناصر الرشيدي ٧٥٫٥٨٭ 
نايف سعد نوار العتيبي ٧٩٫٣٥٭ 
نايف محمد فالح دخيل اهللا ٨٥٫٨٦٭ 
نايف مطر علي بطي ٨٠٫٦١٭ 
نزال مناحي صالح العازمي ٨٧٫٣١٭ 
نهار جارد نهار املطيري ٨٣٫٨٢٭ 
نواف حماد ناصر العازمي ٨٤٫٣٧٭ 
نواف عبداهللا جديع الهيم العازمي ٨٤٫٣٤٭ 
نواف فهيد سعيد العازمي ٧٥٫٧١٭ 
هزاع سعد خالد احلوالي العازمي ٨٠٭ 
وليد فهد فالح العجمي ٨٩٫٦١٭ 
يوسف خالد حوشان العازمي ٩١٫٩١٭ 
يوسف خلف خدام العتيبي ٨٧٫٩٩٭ 
يوسف نايف غازي الرشيدي ٨٥٫٧٧٭ 

مركز هشام بن العاص الثانوي رجال 

أمنار مؤيد احلاج حميد ٨٣٫٠١٭ 

إبراهيم مبارك قبالن العازمي ٨٦٫٩١٭ 
أحمد عبدالكرمي جاراهللا الشريفي ٨٤٫١٧٭ 
أحمد مزيد اجلباوي ٨٨٫٠٢٭ 
باسل عامر شهاب اخلالدي ٧٤٫٢٥٭ 
بدر هذال ناصر السبيعي ٨٤٫٧٩٭ 
بندر عبداهللا عضيب سعد ٧٩٫٢٩٭ 
جاسم شماعي أحمد اإلبراهيم ٧١٫٥٩٭ 
جاسم عصام ربيع ابوزيد ٨٦٫٧٤٭ 
جراح محسن فارس محمد ٨٩٫٥٦٭ 
حسن ركاد محمد املري ٨١٫٧٭ 
حسن عبدالغفار عبدالصمد ٨٢٫٥٤٭ 
حسني ياسني صالح ٨٠٫٨٩٭ 
حمد محمد هديب املطيري ٨٤٭ 
خالد حمد جابر العجمي ٨٧٫٦٤٭ 
سعد صالح فالح النامي ٧٨٫٩٭ 
سعد ناصر سالم العجمي ٨٢٫٧٢٭ 
سلمان مشعان علي مشعان العتيبي ٩٠٫١٦٭ 
سهيل محمد راشد العجمي ٩٢٫٣٭ 
طالل محمد مبارك جوهر الشطي ٧١٫٨٨٭ 
طالل مذخر غالي العنزي ٧٨٫٤٭ 
عامر شهاب عبداهللا اخلالدي ٧٥٫٥٤٭ 
عبدالرزاق علي موسى احملمد ٨١٫٢٨٭ 
عبداهللا فالح عبداهللا العازمي ٧٠٫٧٣٭ 
عبداهللا محمد عبداحملسن العتيبي ٨٨٫١٢٭ 
عبدالرحمن هيثم عبداخلبير سيد ٨٤٫٦١٭ 
عبدالعزيز محمد تركي احلسني ٧٤٫٠٦٭ 
عبداهللا محمد علي محمود السكرى ٩١٫٢٣٭ 
عثمان جمال هنداوى ٨٤٫٨٭ 
فهد حسني حمود مطلق ٦٩٫٦٭ 
فواز فيصل عبدالكرمي جاسم محمد ٧٠٫٠٩٭ 
فواز محمد فالح حجيالن ٨٥٫٢٧٭ 
فيصل عيد مجبل العازمي ٨١٫٧٭ 
ماجد فجر احملميد ٨٣٭ 
مبارك ركاد محمد املري ٧٦٫٤٢٭ 
مبارك فهد نهار العجمي ٧٨٫٠٤٭ 
مبارك ملفي فالح العازمي ٧٧٫٤٣٭ 
محمد دغيم فاضل العتيبي ٧٨٫٤٧٭ 
محمد عثمان نور أحمد شاه ٨٥٫٦٩٭ 
محمد فهد مسلم العجمي ٧٦٫٤٦٭ 
محمد فهيد رجا العازمي ٧٥٫٨٤٭ 
محمد فيصل محمد الهاجري ٨١٫٤٧٭ 
محمد وليد خالد الشمري ٨٧٫٠٨٭ 
مرزوق حمود مرزوق سعود هداب ٧٩٫٩٨٭ 
مساعد مطيران مساعد العازمي ٧٧٫١١٭ 
مشاري سالم عايض العازمي ٨٣٫٢٥٭ 
مشاري محمد جنم مشعان الشمري ٧٨٫٣٭ 
مشعل عبدالعزيز غازي الرشيدي ٨١٫١٩٭ 
مشــعل مبارك محمد العميري الشــويرد ٭ 

٨١٫٩٥
مهدي راشد مهدي العجمي ٨٠٫٠٥٭ 
نادر عبداهللا فهاد الشايع الدوسري ٩١٫٧٢٭ 
نادر عمار دعيرم العجمي ٨١٫٨٨٭ 
نايف عبدالرحمن حسني الشمري ٧٣٫٤٤٭ 
نواف عادل سالم سيف الرومي ٨٦٫٩٩٭ 

مركز يعقوب يوسف الغنيم الثانوي رجال 

جراح سالم جمعة الفيلكاوي ٧٦٫٧٩٭ 
حسني محمد عباس كرم ٨٣٫٧٣٭ 
عبداهللا هاشم عبداهللا الهاشم ٨١٫٧٩٭ 
فهد سعد نزال مصبح ٦٣٫٤٢٭ 
ماشع عبداهللا ماشع الهاجري ٨١٫٧٨٭ 
محمد خالد محمد صرخوه ٦٤٫٢٩٭ 
محمد عبداهللا دحيم الهاجري ٧٤٫٣٤٭ 
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أريام حربي ناصر كايد ٧١٫٩٩٭ 
أريام عبدالرحمن قران فيحان ٩٧٫٢٣٭ 
أسماء نايف خضر راهى ٩٥٫٣١٭ 
أمل احمود صالح الهندي ٩٩٫٨٣٭ 
أمل شبل أحمد شبل أحمد ٨٦٫٩٥٭ 
آيه حسني عودة حسابه ٨٩٫٧٭ 
احسان عبداحملسن اسماعيل ابورجب ٩٣٫١١٭ 
أفنان عالء محمد علي محمد ٩٩٫٧٩٭ 
اجلازي محمد مطيران السيباط ٦٩٫٣٭ 
الرمي سعد شريف عقاب ٨٧٫٩٩٭ 
اليمامه محمد عبداهللا العنزي ٨٦٫٨٩٭ 
امواج فهد خلف عواد ٧٨٫٦٦٭ 
اوراد سعد فرحان عايد ٧٤٫٣٭ 
ايه بدر فالح سالمة ٨٨٫١٧٭ 
ايه عادل محمد محمد عطية ٩٨٫٦٥٭ 
بتول كرمي داخل ظاهر جابر ٦٨٫٢٤٭ 
بدور ناصر قاصد راضي عبيد ٩١٫٩٧٭ 
جواهر حواس عوض الشمري ٧٢٫٣٧٭ 
حبيبه طه عبدالرازق محمد ٩٩٫٦٩٭ 
حنني مجدى علي اسماعيل خضر ٩٩٫٥٩٭ 
خمائل مطر مطلق صالح ٨١٫٤٥٭ 
رغد فرحان نافع العنزي ٨٨٫٦٥٭ 
رفا مبارك شهيب حمود ٨٨٫٦٥٭ 
روان عبدالرحمن ساطي محمود قطاوي ٭ 

٩٩٫٨٨
روز خالد حابس مرفوع ٧٦٫٣٭ 
ريان صالح ناصر صالح العتيبي ٧٠٫٦٨٭ 
رمي ضايف خضر جابر ٨٤٫٧٣٭ 
رمياس مشعل مرفوع العنزي ٨٥٫٤٩٭ 
زينب أحمد موسى عبيد ٨١٫٤٭ 
زينب فاضل جواد شنان خلف ٧١٫٤٩٭ 
سارة حمد هاتو جاسم ٩٥٫٧٢٭ 
سارة عبداملؤمن محمد كامل ٩٩٫٣١٭ 
سراب حسني حمود فهد ٩١٫٠٣٭ 
سلمى خالد ربيع إبراهيم أبوشارود ٩٩٫٥٩٭ 
شاهه فاضل جواد شنان خلف ٧٢٫٢٢٭ 
شروق اسامة محمد سالم محمد ٩٤٫٦٭ 
عائشة عبدالرزاق مزيد محمد ٧٣٫٧٥٭ 
علياء عطا محمد إبراهيم ٩٨٫٧٢٭ 
غال محمد سويد عطية ٨٢٫٨٢٭ 
فاطمة طعمة دعبول ساير ٧٦٫٨٦٭ 
فاطمة مرضى فالح العنزي ٧٣٫٢٨٭ 
فرح مبارك شهيد هداد ٨٢٫٢٧٭ 
فضيله حمود فارس ظاهر ٨٩٫٦٤٭ 
فوز فهد رشيد الشمري ٨٤٫٩٥٭ 
مرمي بدر شخير دايش ٩٥٫٣٣٭ 
مرمي سعد نعمة فواز ٨٩٫٩٣٭ 
منى غالي يوسف عبدالرحمن ٧٠٫٦٩٭ 
نورة أحمد عودة عمران ٧٤٫٣٧٭ 
نورة منور عطشان احلسيني ٧٤٫٨٧٭ 
هديل كثير صالح فرحان ٨٩٫٧٣٭ 
والء جمعة الغضبان ٩٩٫٢٨٭ 

والء طالل عبداحلليم عمر ٩٨٫٤١٭ 
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أيوب مرفوع عايد العنزي ٨٣٫٤٦٭ 
باسل محمد قاسم الظفيري ٧٨٫١٤٭ 
برجس محمد عبيد السالم ٨٥٫٣٭ 
بشار حميد شناوه مقصود ٨٤٫٩٥٭ 
بندر طالل جمعة مضحي مدعث ٩٢٫٤٣٭ 
تركي بندر رحيل شاهر ٩٠٭ 
تركي منصور سعود العجمي ٨٠٭ 
جاسم محمد هالل عجاج ٨٥٫١٩٭ 
جراح ضيف اهللا نافع العنزي ٧٧٫٠٦٭ 
حجي لطيف حجي العنزي ٨٠٫٤٤٭ 
حسن علي فرهود علي ٨٨٫٦٧٭ 
حسني رسمان مطشر صغير سالم ٨٠٫٦٣٭ 
حسني عادل ثامر علي ٨١٫٨٦٭ 
حسني عبداهللا عيسى طرفه ٨٤٫١٨٭ 
حسني علي حسن عودة عجاج ٨٥٫٦٭ 
حسني علي فرهود علي ٨٩٫١٢٭ 
خالد طالل محمد حماد ٧٦٫٤٤٭ 
خالد مبارك شنان ناصر ٨٠٫٦٣٭ 
سالم حمدان بستان العنزي ٧٣٫٩٧٭ 
سعود ناصر سعود العمران ٧٢٫١٤٭ 
سند هالل حسن نايف سالم ٧١٫٢٭ 
سيف حسن عبدالفتاح أحمد ٨٣٫٥٥٭ 
صادق سلمان غاطى خالوى ٨٦٫١٢٭ 
صادق صالح شاهر محمد ٧٦٫٦٧٭ 
صالح خضير جاسم العنزي ٧٦٫٤١٭ 
ضاحي فالح ضاحي الشمري ٧٨٫٥٨٭ 
طالل صبيح مزيد ضاحي ٨٢٫٣١٭ 
عبدالعزيز رشيد محمد الرشيدي ٨٦٫١٩٭ 
عبداهللا أحمد حسن عفيفي حسن ٩٩٫٩٤٭ 
عبداهللا فهد فرحان عبيد ٨٩٫١٢٭ 
عبدالرحمن طعمة ضاحي حمود ٧٩٫٠٧٭ 
عبدالرحمن عبدالعزيز صايل العمر ٩٩٫٢٦٭ 
عبدالعزيز أحمد خلف الفروان ٧٧٫٦١٭ 
عبدالعزيز خالد حماد مسير دريب ٨٣٫٤٦٭ 
عبدالعزيز نواف جميل الشمري ٨٢٫١٩٭ 
عبداهللا أحمد حسب اهللا شيخون ٩٤٫٤٢٭ 
عبداهللا بندر عبداهللا شليش ٧٩٫٤٨٭ 
عبداهللا فيصل معن ضماد ٨٥٫١٤٭ 
عبداهللا مبارك عاشور سعد ٩٣٫٢٩٭ 
عثمان محمد جهيمان الهاجري ٨٦٫٩٦٭ 
علي أحمد حسن هطيل ٨٣٫٤٥٭ 
علي جميل ياسني ظاهر ٧٧٫٠٧٭ 
علي خالد كامل حسان ٨٦٫٤٧٭ 
علي خميس بوعذار ٨٢٫٠٣٭ 
علي سعد كرمي كواك الظفيري ٨٠٫٢٭ 
علي طالل كامل محمد ٨١٫٩٨٭ 
عمر امين محمد عبدالرازق زهو ٩٤٫٢٤٭ 
عمر فالح محمد بشير ٨٢٫٤٣٭ 
عمر ندا عناد غالب ٩٣٫٢١٭ 
غازي عصام محمود عبداهللا ٧٩٫٨١٭ 
فرهود علي فرهود علي ٧٦٫٣٥٭ 
فهد عبدالعزيز عبداهللا الهاجري ٨١٫١٦٭ 
فهد ممدوح محمد الالفي ٨٢٫٠٤٭ 
ماجد محمد عطية محمد عطية ٩٦٫٧٦٭ 
مازن مصطفــى عبداملنعم محمد إبراهيم ٭ 

٩٥٫٠٢
محمد أسامة صالح الشريف ٨٨٫١٥٭ 
محمد امين محمود سباق ٩٢٫٢٭ 
محمد جاسم محمد نوفل دريب ٨٢٫٨٥٭ 
محمد جوبان مطوس سلطان جوبان ٨٣٫٠٧٭ 
محمد خالد مسلم راضي عودة ٨٦٫٥٨٭ 
محمد سعد مسلم عودة ٧٥٫٨٦٭ 
محمد شجاع عبداهللا الهاجري ٧٩٫٦٥٭ 
محمد صباح اسماعيل سليمان ٧٩٫٢٤٭ 
محمد طالل فرحان بدرى احلاج ٧٩٫٩٭ 
محمد عدنان شرقاط ليلي ٨٢٫٦٢٭ 
محمد فيصل عبداحملسن الشايجي ٨٣٫١٨٭ 
محمود أحمد عبده احلداد ٩٥٫٣٣٭ 
محمود سكر اسكندر فهيم وهدان ٩٣٫١٣٭ 
مصطفى وائل احملمدي حاجني ٨٩٫٢٧٭ 
مضحي سامي جمعة مضحي مدعث ٩٣٫٥٤٭ 
معاذ أحمد تركي النيتول ٩٨٫٧٨٭ 
مفلح محمد نهير فحمان ٨٠٫٢٥٭ 
ناصر مهاوش لطيف ظاهر ٧٩٫٠٣٭ 
نايف عبداجلبار الوكاع ٩١٫٨٤٭ 
نصار بدر حماد مسير دريب ٩١٫٧١٭ 
نواف أحمد جدعان شخير ٨٠٫٣٧٭ 
وليد شريان عبيد الشمري ٧٢٫٤٨٭ 
يوسف اشرف جابر اسماعيل ٩٨٫٠٣٭ 
يوسف عبود شافي مزعل الظفيري ٨٧٭ 
يوسف مهنا عبداهللا جابر ٨٨٫٠٦٭ 
يوسف يحيى جدوع هالل ٨٦٫١٨٭ 

مشرف الثانوية للبنات 

أريام عبدالعزيز علي العرادة ٩٢٫٥٥٭ 
أريج أحمد جاسم الباطنى ٩٦٫٢٢٭ 
آالء أحمد عبدالرضا علي ٩١٫٢١٭ 
آمنة جاسم حسن الغيث ٩٢٫٢٧٭ 
أميرة فيصل عباس أحمد ٩١٫٩٧٭ 
أوراد بسام خليفة الغوينم ٩٤٫٣٩٭ 
أوراد مهند عبداهللا الدريعى ٩٣٫٩٣٭ 
آيه ناصر عبداهللا العباد ٧٧٫٨٨٭ 
استبرق فاضل حسني البحراني ٩٥٫٢٧٭ 
اطالل طالل مذكر املطيري ٨٩٫٩٢٭ 
الريان أمين عبداحملسن احلجي ٩٩٫٤٣٭ 
العنود سليمان داود العلي ٩١٫٨٣٭ 
النور فاطمة يعقوب اسماعيل تقي ٩٣٫٥١٭ 
أميرة محمد مسعد احلربي ٩٥٫٣٦٭ 
اوراد حامد ناصر شرف ٩٩٫٥٧٭ 
ايالف سالم راضي الغريب ٧٦٫٨٦٭ 
إميان سليمان علي الرفيع ٩٥٫٠٧٭ 
بتول أحمد إبراهيم عسكر سعود ٩٨٫٨٩٭ 
بيبي أحمد صالح القالف ٩١٫٦٧٭ 
جنا سمير قدير اجلدى ٨١٫٩٢٭ 
جنان صالح جاسم الدويسان ٩٢٫٩٥٭ 
جنان علي محمد الكندري ٩٩٫٩٢٭ 
جوان أحمد سليمان احلليل ٩٤٫٦٢٭ 
جود كمال مصطفى الشيرازى ٨٠٫٠٥٭ 
جوري خالد إبراهيم الراشد ٩٤٫٩١٭ 
جوري عارف عباس جمعة ٩٨٫٠٢٭ 
جوري عبداهللا مطر العدواني ٩٣٫٧٣٭ 
حصة عبدالعزيز سعود الصالح ٧٤٫٩٥٭ 
حنان أحمد سالم احلريص ٩٦٫٢٢٭ 
حور عمار حمزة أحمد ٩٣٫٤٣٭ 
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حور هاشم عبداهللا احملميد ٧٩٫٨٭ 
حوراء صادق جاسم اخلليفة ٨٦٫٩٧٭ 
حوراء علي محمد اشكناني ٨٩٫٨٩٭ 
حوراء محمد جاسم زيد ٨٤٫٧٧٭ 
دانة جاسم محمد السليطني ٨٤٫٩٦٭ 
دانة موسى تقى جراق ٩٠٫٠١٭ 
دالل جاسم محمد هاشم ٨١٫٨٥٭ 
دالل مبارك سعود السعيدي ٩٣٫٥٤٭ 
دميا مروان فهد العبيد ٨٢٫٨٥٭ 
دميه حمد ناصر الشهاب ٩٧٫٧٣٭ 
رتاج أحمد حسن األنصاري ٨٨٫١١٭ 
رتاج صادق يحيى بو مجداد ٩٤٫٠٥٭ 
رتاج عبداهللا جعفر غلوم ٩١٫٧٨٭ 
رتاج محمد مهنا خليفة الزيدان ٩١٫٨٢٭ 
رتاج هاني حسن اخلاجه ٩٨٫٢٨٭ 
رتاج ياسر معراج حسن ٨٨٫١٢٭ 
روان أحمد عبداهللا احلافظ ٨١٫٥٥٭ 
روان بدر ناصر احلسينان ٩٥٫٥٢٭ 
ريان محمد عبدالرسول الصراف ٨٦٫٢٩٭ 
ريان وليد خالد الزاير ٩٤٫٨٤٭ 
رمي عبداللطيف سليمان املطوع ٨٩٫٠٦٭ 
زهراء علي جاسم بوعباس ٨٩٫٣٣٭ 
زينب أحمد حسني املهنا ٩٦٫١٤٭ 
زينب جاسم محمد الفيلكاوي ٩٧٫٨٧٭ 
زينب حسني محمد دشتي ٨٩٫٠٢٭ 
زينب علي أحمد امليرزا ٨٧٫٢٨٭ 
زينب علي خضير ٩٩٫٣٨٭ 
سارة خالد أحمد بوزبر ٩٥٫٦٥٭ 
سارة طارق ارحمة اللحدان ٩٧٫٦٭ 
سارة ماجد حمود العياضي ٩٩٫٥٨٭ 
سارة محمد أحمد الكندري ٩٣٫١٩٭ 
سارة محمد جوهر نصيب ٨٦٫٥١٭ 
شدن فوزان محمد احلشاش ٩٧٫٠٨٭ 
شهد طالل دخيل العنزي ٩٦٫٤٣٭ 
شهد عبدالهادي حبيب خشاوى ٩٦٫١٥٭ 
شهد هيثم قاسم ابل ٩٥٫٩٭ 
شوق ثامر راشد الرشود ٩٥٫٥٤٭ 
شيخة داود عبداهللا داود العبداهللا ٩٥٫٧٨٭ 
شيخة طارق صالح اجليران ٨٣٫٢٨٭ 
ضحى ثامر بديع الرقم ٨٢٫٢٦٭ 
طيب أحمد عبداهللا القحطاني ٨٠٫٥٣٭ 
طيبة سعود عبدالعزيز حسني ٩٦٫٥٭ 

عائشة ذياب راشد الذياب ٨٦٫١٥٭ 
عائشة رياض محمد احلمدان ٩٢٫٠٦٭ 
عائشة مشعل فرحان الشمري ٩٣٫١٭ 
عذبه عامر عبداحلميد املسافر ٩٦٫٦٤٭ 
علياء سيف عبدالكرمي هندال ٩١٫٧٥٭ 
غالية ثامر عبداللطيف احلشاش ٩٠٫١٢٭ 
غالية هشام علي املهنا ٩١٫١٦٭ 
غدير مشعل خليل الوزان ٩٣٫٣٦٭ 
غيداء محمد إبراهيم ابوطالب ٩٣٫٨٤٭ 
فاطمة حسن عبداهللا يوسف ٨٨٫٨١٭ 
فاطمة أحمد محمود حسن ٨٤٫٦٣٭ 
فاطمة بدر حسني الفيلكاوي ٩١٫١٨٭ 
فاطمة شــمس الدين محمد شمس الدين ٭ 

الكندري ٩٥٫٤٦
فاطمة صالح منصور الشطي ٩٦٫١٥٭ 
فاطمة طالل ناصر احلريص ٨٧٫١٭ 
فاطمة عبداهللا حسن الكندري ٩٣٫٢٨٭ 
فاطمة عبداملجيد محمد خاجه ٩٠٭ 
فاطمة علي حسني الصالح الصائغ ٩٦٫٢٤٭ 
فاطمة فؤاد إبراهيم بوزيد ٨٢٫٢٦٭ 
فاطمة فهد جاسم العوضي ٩٨٫٣٤٭ 
فاطمة محمد علي املوسى ٩٥٫٥٨٭ 
فاطمة منصور يوسف الصايغ ٨١٫٢٥٭ 
فاطمة وائل عبداحلميد بهبهاني ٩٧٫٠٤٭ 
فاطمة ياسر إبراهيم احملميد ٩٨٫٩٨٭ 
فجر حسني حمدان احلمدان ٨٥٫٤٭ 
فجر عبداهللا صالح املسكتي ٨١٫٦٩٭ 
فجر وليد عبداللطيف السليم ٨٠٫٠٤٭ 
فرح صقر محمد التومي ٩٢٫٤٣٭ 
فرح طارق أحمد القطان ٩٥٫١٧٭ 
فوز عبدالعزيز حمد الفوزان ٩٠٫٦٩٭ 
فوزية محمد خالد بورسلي ٨٩٫٢٣٭ 
كنده سيد عبداهللا أحمد الرفاعي ٨٣٫٥٤٭ 
كوثر يعقوب حسني بوحمد ٨٣٫٥١٭ 
جلني أحمد جاسم الصراف ٩٣٫١٤٭ 
جلني أنور عباس حسن ٨٣٫٦٢٭ 
جلني حسني علي بوعباس ٨٨٫٧٥٭ 
جلني فاضل حسن دشتى ٩٤٫٩٤٭ 
لورا صالح جواد بهبهاني ٩٦٫٤٭ 
لورا هيثم حسني الصفار ٨٣٫٣٧٭ 
لولوة أمين عبداهللا العزاز ٩٥٫٩٧٭ 
لولوة حمد خالد بوحمد ٧٨٫٣١٭ 

لولوة خالد شريف العوضي ٩٨٫٥٦٭ 
لولوة خالد صالح احلماد ٩٩٫١٩٭ 
لولوة خالد علي العسكر ٨٧٫٧٩٭ 
لولوة طالل عبداهللا الزير ٩٥٫٤٨٭ 
لولوة يوسف عبدالوهاب الهويدي ٩٠٫٧٧٭ 
ليان عدنان علي يوسف ٩٠٫٩٤٭ 
ليلى خليل إبراهيم اشكناني ٩٢٫٧٭ 
ليلى محمد سيد شرهان ٩١٫٢٢٭ 
مرمي حسن محمد بهبهاني ٩٩٫١٥٭ 
مرمي هيثم باقر ماجكى ٨١٫٣١٭ 
مرمي وليد بدر القناعي ٩٠٫٠٥٭ 
منيرة عبداهللا سليمان السعيد ٩٦٫٣٨٭ 
نادية فهد عبدالعزيز املسعود ٧٧٫٧٢٭ 
ندى محمد علي شبكوه ٨٣٫٧٧٭ 
نسيمه نبيل اســماعيل عثمان اسماعيل ٭ 

٩٩٫٧٤
نور طارق محمد السويلم ٩٤٫٦٢٭ 
نورة سالم حمود العياضي ٩٧٫٦٢٭ 
نورة هيثم فيصل العمر ٨٤٫٦٢٭ 
هناء عبداهللا علي محمد تقي ٩٢٫٠٤٭ 
ياسمني عبدالسالم خليل الفودري ٨٠٫٨٧٭ 

معاذة الغفارية الثانوية الثانوية للبنات 

أرياف عادل خالد العازمي ٩٤٫٣٧٭ 
أريام خالد سعد العازمي ٨٩٫٣٤٭ 
أسماء حمد ضيف اهللا العازمي ٩٢٫٤٢٭ 
أسماء محمد حمد الرشيدي ٨٨٫٤٣٭ 
أسيل عيد حسني العازمي ٩٦٫٣٤٭ 
أسيل محمد غازي العتيبي ٩٩٫١٢٭ 
أمجاد غامن فالح العازمي ٩٣٫٩٭ 
آمنة نافل الفي الكريباني ٨٦٫٢٥٭ 
أوراد خالد مرزوق الصواغ ٩٧٫٠٣٭ 
أسماء فالح محمد الهاجري ٩٤٫٣٤٭ 
البندري فراج فيصل فهد العازمي ٨٧٫٤٦٭ 
اجلادل عادل سالم العازمي ٨٤٫٣١٭ 
اجلوهره طالب علي املري ٨٥٫٧٤٭ 
الدانة حمد عبداهللا العازمي ٩٨٫٦٨٭ 
العنود عمار سعود العجمي ٩٠٫٠١٭ 
بدور بدر عتوان العازمي ٧٩٫٩٥٭ 
بشاير قعيد غريب العازمي ٨٦٫٤٢٭ 
بيادر سعود عبداهللا العازمي ٩٢٫٣٦٭ 
تهاني خالد ناصر سرحان ٧٧٫٧٤٭ 

تهاني هاني محمد الشويكر ٧٨٭ 
حال مشعل طليحان احلربي ٨٣٫٩٩٭ 
حليمة محمد جاسم السمحان ٧٩٫٣١٭ 
حورية حمد محمد العازمي ٩٢٫٦٨٭ 
دانة حبيب مطلق العازمي ٧٧٫٠٤٭ 
دانة محمد عويد العازمي ٨١٫١٢٭ 
دالل عبداهللا جنر العتيبي ٨٨٫٦٢٭ 
دالل وليد خالد العتيبي ٩٨٫٨٢٭ 
رغد طالل عبيد املطيري ٨٦٫١٤٭ 
رغد يوسف عبيد الرشيدي ٩٢٫٠٨٭ 
روان سعد ثامر العازمي ٩٥٫٥٧٭ 
ريان ناصر جايز الهاجري ٨٩٫٦٨٭ 
رمي رشيد مهدي العازمي ٩٧٫٦٩٭ 
رمي عادل راشد العازمي ٨٤٫٦٣٭ 
رمي مناور مفرح العازمي ٩١٫٨٧٭ 
رمي نايف عبداهللا املطيري ٩٢٫٩٭ 
رمي نواف حسني بوقماشه ٨٨٫٤٨٭ 
رميا عيد مسحل العتيبي ٨٩٫٧٥٭ 
رمياس باين حربي احلربي ٨٤٫٥٣٭ 
رمياس رجا مطلق املطيري ٩٨٫٥٥٭ 
ريهام فالح راشد العازمي ٩٢٫٨٣٭ 
زينب حامد سعود هندال ٧٩٫٧٥٭ 
سارة عايض فليح الرشيدي ٨٦٫٩١٭ 
سارة عباس مختار باقر ٨٨٫٣١٭ 
سارة فهد عبيد العجمي ٩٨٫٦٤٭ 
سارة محمد أحمد الكندري ٨٤٫١٩٭ 
سارة مسفر طويحن العازمي ٩٤٫٧٥٭ 
سامية فهد سعد العازمي ٩٠٫٥٤٭ 
سلسبيل عادل غزاي احلربي ٩٢٫٧٢٭ 
شيماء إبراهيم علي يعقوب ٨٤٫٢٩٭ 
ضحى صبيح ناصر العازمي ٨٩٫٦٧٭ 
عليه جالل رجعان العازمي ٩٣٫١٦٭ 
غادة عيد فرحان العازمي ٨١٫٣٦٭ 
غدير عايض الرشيدي ٨٨٫٣٧٭ 
غدير فهد عدنان محمد ٨٥٫٧٣٭ 
غزالن سالم مسحل العتيبي ٨٣٫٩٦٭ 
غزالن فاصل منير القحطاني ٩٢٫٩٨٭ 
فاطمة خالد ساير العازمي ٨٩٫٦٭ 
فاطمة عادل محمد بوزبر ٨٦٫٤٦٭ 
فاطمة فيصل محمد العجمي ٩٥٫٠٤٭ 
فاطمة وليد خالد عوينان ٩٧٫٦٧٭ 
فجر نواف شجاع العتيبي ٨٥٫٦٧٭ 

مرمي زايد سعيد ال مطلق ٨٨٫٥٭ 
مرمي فهد حمود الصواغ العازمي ٨١٫٩٧٭ 
مرمي مفلح عامر العازمي ٩٥٫٢٩٭ 
مشاعل حمد سحمي الدوسري ٨٥٫٦٩٭ 
منار خالد عبدالرحمن الشراح ٨٤٫٦١٭ 
منيرة ناصر محمد العازمي ٧٦٫٣٨٭ 
نورة شبيب سعود السهلي ٧٨٫٩٨٭ 
نورة فهد راجح الدوسري ٨٠٫٥١٭ 
هاجر دغش نغيمش العازمي ٧٦٫٣٧٭ 
هاجر فالح مبارك احلجيالن ٨٥٫٦١٭ 
هاجر فهيد محمد العازمي ٩١٫٠٢٭ 
هبة سالم محمد العنزي ٩٨٫٠٩٭ 
هجير سعيد جعفر الهاجري ٩٤٫٥٦٭ 
هديل محمد بشيت العازمي ٧٩٫٢٣٭ 
هنادي راشد مبارك العازمي ٩٦٫٣٣٭ 
هنادي فارس محمد الغريافى ٧٢٫٢٤٭ 
وجدان سعد سعود العنزي ٨٧٫١٢٭ 
وضحة فارس حمود العازمي ٨٨٫١٤٭ 
وضحة محمد جدى العتيبي ٩١٫٤٧٭ 

منيرة األحمد اجلابر الصباح الثانوية بنات 

أبرار عصام حسني الصايغ ٩٤٫٣٧٭ 
أبرار ناصر جابر املسعود ٩٨٫٢٥٭ 
أسماء علي عبيد الهاجري ٨٤٫٦٥٭ 
آالء محمد خلف الظفيري ٩٢٫٠٩٭ 
آمنة علي جاسم الشعبان ٩٦٫٥٦٭ 
أميرة خالد دغيم اخلالدي ٩٨٫٧٨٭ 
استبرق محمود صالح الشخص ٩٥٫٨٢٭ 
الهام جابر اسحاق البلوشي ٨١٫٦٤٭ 
اوراد مساعد جعيثن الشمري ٩٦٫٤٤٭ 
بتله محمد رسام الهاجري ٩٤٫٠٨٭ 
براء محمد علي يوسف ٨٠٫٩٨٭ 
بشاير محمد مطلق الرشيدي ٩٨٫٣١٭ 
بيبي عباس اسماعيل اجلدى ٩٦٫٢٢٭ 
تبارك عيسى عباس القالف ٩٤٫٢٧٭ 
حصة حسني حسن الدسم ٩٥٫٠٥٭ 
حصة صالح حمد املشيطي ٨٠٫١٦٭ 
حصة علي غزاي العتيبي ٨٥٫٩٩٭ 
حنان عدنان عبيد العنزي ٩٧٫٣٢٭ 
حنان يوسف أحمد صالح ٩٥٫٢٣٭ 
حنني علي إبراهيم صالح ٩٤٫٨٣٭ 
حور زويد هزاع العازمي ٩٥٫٢٣٭ 

حوراء حسن علي اجلدي ٩٧٫٧٩٭ 
حوراء عادل هاشم املوسوي ٨٨٫٠١٭ 
حياة خالد عايض الرشيدي ٨٧٫٣٥٭ 
دانة أحمد خالد السجارى ٨٦٫٣٦٭ 
دانة عيسى نعمان العمر ٩٥٫٣٭ 
دالل عبدالعزيز محمد شمس الدين ٩٧٫٨٦٭ 
دالل علي جاسر العدواني ٨٤٫٩٭ 
دميه صالح اجلحل الهاجري ٨٣٫٧٭ 
رتاج حميد ربيع العنزي ٨٨٫٧٨٭ 
رتاج فراج محمد املطيري ٩٧٫١٧٭ 
رتاج محمد فهد فرحان الفهد ٨١٫٢٨٭ 
رغد أحمد سعد البغيلي ٩١٭ 
رغد خالد هالل العتيبي ٩٠٫٥٩٭ 
رغد عبداهللا زمان امليرزا ٩٠٫٣٣٭ 
رميا محمد مشعان العتيبي ٩١٫٦٣٭ 
ريوف غازي شاعى املطيري ٩٣٫٨٤٭ 
زينب جاسم محمد إبراهيم ٨٧٫٨٩٭ 
زينب سليمان جاسم باقر ٨٣٫٦٢٭ 
زينب فهد عواد الشمري ٩٨٫٠٤٭ 
زينب محمد غلوم محمد ٩٥٫٣٧٭ 
سارة جابر جاسم العازمي ٩١٫٥٨٭ 
سارة حمدان رمضان العنزي ٩٧٫٤٥٭ 
سارة خالد سعود الكهيدى ٨٤٫٧٤٭ 
سارة زيد عبداهللا املطيري ٩٣٫٠٢٭ 
سارة عبداهللا الفي الشمري ٨٨٫٢٧٭ 
سارة عثمان ضحوي احلسيني ٧٧٫٥٢٭ 
سارة فهد جاسم الشمري ٩٩٫٠١٭ 
سميرة نفل نايف العجمي ٨١٫٩٨٭ 
شذا أحمد سعد العازمي ٩١٫٧٧٭ 
شهد أحمد خميس حسن ٧٨٫٠٢٭ 
شهد خالد عبداهللا النجدي ٩١٫٩٦٭ 
شوق سعد مجهول عبداهللا ٧٩٫٦٤٭ 
شيخة علي عناد العنزي ٨٦٫٤٧٭ 
شيخة محمد شتحان الظفيري ٧٧٫٦٨٭ 
شيخة هاني أحمد العنيزي ٨٨٫٦٧٭ 
شيماء عبداهللا عطشان الفضلي ٧٦٫٨١٭ 
طيبة جابر عبداهللا الكندري ٧٦٫٥٧٭ 
طيبة فيصل زيدان العنزي ٩٥٫٠٨٭ 
عائشة أحمد حسني القبندي ٩٦٫٨١٭ 
عائشة فاروق عبدالرحمن العوضي ٨٣٫١١٭ 
عبير عوض علي املطيري ٩٣٫٥١٭ 
عيدة أحمد المي الظفيري ٨٣٫١٢٭ 
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غادة مؤمن حميد املؤمن ٩٨٫٦١٭ 
غالية يوسف عبداهللا املطيري ٩٩٫٨٤٭ 
غال خالد حمود املطيري ٨٦٫٨٤٭ 
فاطمة الزهراء جواد جاسم علي ٩٤٫٥٧٭ 
فاطمة أحمد عبدالرضا الفرج ٩٢٫٦٤٭ 
فاطمة طعمة جراد فراج ٨١٫٣٣٭ 
فاطمة عيسى فهد الرشيدي ٩٥٫٥٦٭ 
فاطمة محمد فهد الفيلكاوي ٩٨٫٢٢٭ 
فجر سعود محمد العتيبي ٨٧٫٧٥٭ 
فجر علي فهد علي ٨٨٫٨١٭ 
فدك عيد محسن الفضلي ٩١٫٠٣٭ 
فرح صالح شبيب العصيمي ٩٦٫١١٭ 
لولوة عبدالكرمي مرزوق الغضوري ٩٥٫٧٨٭ 
لولوة محمد علي محمد ٩٧٫١٩٭ 
لولوة وليد موسى الداود ٩٤٫٠٧٭ 
ليال صالح عبيد الشمري ٩٥٫٢٦٭ 
ليالي أحمد حايف العنزي ٨٠٫٨٥٭ 
مرمي ظاهر حضيرم العازمي ٩٣٫٧٢٭ 
مرمي عيسى محمد احلشاش ٩٦٫٧٣٭ 
مرمي فواز شمالن الضفيري ٩٨٫٦٩٭ 
مرمي محمد جمعة اخلراز ٩٧٫١٨٭ 
مرمي محمد مدرك اخلالدي ٩٩٫٩٣٭ 
مرمي مفلح حسن الظفيري ٨٤٫٧٤٭ 
مسره بريك رسام الهاجري ٨١٫٨٥٭ 
مالك علي بالل محمد ٩٦٫٤٥٭ 
منار سامي غزاي العتيبي ٨٨٫٨٣٭ 
منار مشعل صباح الفضلي ٨٨٫٣٩٭ 
منال عايض سعد ندا اجلالي ٨٧٫٤٧٭ 
منى خالد أحمد يوسف ٩٧٫٧٩٭ 
منيرة عبدالعزيز خليل الشطي ٧٨٫٠٤٭ 
منيرة محمد عبدالرحمن السعيد ٨٦٫٢١٭ 
منيرة محمد عبدالرحمن السنان ٨٠٫٨١٭ 
نوال داود سليمان الراجحى ٨٥٫٢٩٭ 
نوت تركي عباس العنزي ٨٩٫٢٧٭ 
نور عجيل جابر العدواني ٨٦٫٥٢٭ 
نورا عدنان عبيد العنزي ٩٥٫٩٧٭ 
نورة يوسف عقيل احلربي ٩٢٫٩٭ 
هيا محمد سعود الرشيدي ٩٠٫٩٩٭ 
وجد نايف كميخ املطيري ٧٨٫٨٥٭ 
ود نادر عبداهللا العرادة ٩٢٫٣٦٭ 
وضحة حسني عبداهللا العجمي ٨١٫٥٥٭ 
وضحة نواف عبدالعزيز الدويسان ٩٢٫٤٧٭ 
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ايثار عواد الرجا ٩٤٫٩٥٭ 
بتول محمد سعيد حميد التحو ٩٨٫٥٭ 
بدور بدر تركي رحيل ٨٦٫٣٤٭ 
بسمله ياسر عصمت السعيد احلسيني ٩٢٫٨٧٭ 
دانة ناصر محمد عوض ٩٥٫١١٭ 
رغد عيسى دخيل الرشيدي ٩٣٫٧٧٭ 
رقية نواف غازي بردي الديحاني ٩٣٫٢٩٭ 
ريان حمد مكراد عامر احملفوظ ٨٨٫٨٭ 
مشاعل ذعار مفرح السبيعي ٨٧٫٥٭ 
نرجس محمد نزار حبيب ٨٥٫٠٦٭ 
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أحمد عدنان عبدالرحيم رشيد ٩٠٫٠٢٭ 
أحمد محمد أحمد حسني جاسم ٨٩٫٥٢٭ 
أحمد محمد عبداللطيف القالف ٨٨٫٤٩٭ 
أحمد محمد عبداهللا هادي ٨٨٫١٢٭ 
أنس فايز محمد إبراهيم ٩٠٫٥١٭ 
أنس فهد عبدالرحمن اخلباز ٧٠٫١٦٭ 
أحمد خالد حسني بدران حسني ٩٨٫٧٨٭ 
باسل عيسى محمد مصطفى الكندري ٨٤٫٦٣٭ 
بدر إبراهيم محمد الكندري ٩٩٫٣٤٭ 
بدر مساعد جابر خالد ٨٨٫٦٤٭ 
بدر معاذ محمد التورة ٩٧٫٦٤٭ 
براك ماجد إبراهيم العمير ٧٤٫٨٦٭ 
جاسم خالد عبداهللا الصقهان ٧٣٫٢٣٭ 
جمال أحمد جمال الكندري ٩٦٫٣٭ 
حسن صالح حسني املسري ٧٩٫٤٦٭ 
حسن علي خليل دشتي ٩٣٫٦٦٭ 
حسن مساعد هاشل الهويشل ٨٨٫٢١٭ 
حسن هيثم حسني النكاس ٨٤٫٧٥٭ 
حمد حمد ماجد السمحان ٧٥٫٨٩٭ 
حمد خليفة سلمان الصباح ٩١٫٩٥٭ 
حمد طالل جاسم الوقيان ٩٦٫٠٦٭ 
حمد فهد عوض اخلرينج الرشيدي ٩٣٫٩٩٭ 
حمود حمد حمود الردهان املوسى ٨٩٫٨٢٭ 
حمود خالد حمود اخلضر ٨٤٫٣١٭ 
خليفة علي طوفان العماني ٨٢٫٩٦٭ 
راشد عبدالهادي سالم الضمير ٨٣٫٣٨٭ 
سعد طالل سعيد مبارك ٨٦٫٦٣٭ 
سلمان راشد صقر اجليماز ٩٠٫٩٣٭ 
سليمان ناصر حجي الشطي ٩٤٫٣٨٭ 
سيد عبدالوهاب يعقوب عمر الرفاعي ٨٣٫٩٣٭ 
صباح جمال عبداهللا احلبيل ٨١٫٣١٭ 
ضاري عبداهللا سالم املنصوري ٨٢٫٠٦٭ 
عباس منذر عبداجلليل الهندال ٨٤٫٨٥٭ 
عبداهللا حسني شعبان زمان ٨٦٫٦٥٭ 
عبداحملسن محمد عبداحملسن سيف محسن ٭ 

٩٢٫٦٤
عبدالوهاب أحمد محمد اجلوهر ٩٤٫٨٢٭ 
عبدالرحمن سالم غامن العماني ٨١٫٢٥٭ 
عبدالرحمن شمالن صالح االثرى ٩٦٫١٥٭ 
عبدالرحمن طالل أحمد محمد الطاهر ٩٢٫٦٦٭ 
عبدالرحمن مبارك حمود املزيني ٩٠٫٦٥٭ 
عبدالرحمن محمد عوض املطيري ٨٥٫٣٧٭ 
عبدالرزاق طالع عبدالرزاق القديري ٩٧٫٧١٭ 
عبدالعزيز عادل عبدالعزيز عبداهللا املذكور ٭ 

٩١٫٢٧
عبدالعزيز يوســف عبدالرحمن السماعيل ٭ 

٩٤٫٤٨
عبداللطيف صالح علي الصديقي ٩١٫٦٩٭ 
عبداهللا جمال حسن اجليران ٨١٫٦٧٭ 
عبداهللا حسني عبدالرحمن طالب املال ٩٤٫٩١٭ 
عبداهللا خالد محمد الدخيل ٩٨٫٧٢٭ 
عبداهللا سامي يوسف االسد ٩٧٫٣٣٭ 
عبــداهللا علي حســن فالح أحمــد عبداهللا ٭ 

الكندري ٨٦٫٦٧
عبداهللا محمد عبداهللا السليم ٨٩٫٦٣٭ 
عبداهللا مساعد علي العطوان ٨٨٫٠٣٭ 
عبداحملسن محمود عبداهللا املشموم ٨٨٫٧٢٭ 
عبدالهادي نواف عبــدي الصليلي العنزي ٭ 

٨٥٫٩٣
عبدالوهاب جنيب سامي الوتار ٩٢٫٢٭ 
عذبي عبداهللا محمد اجلالهمة ٨٣٫٦٤٭ 
عذبي ناصر مبارك الزيد ٧٥٫١٦٭ 

علي امير يوسف غلوم ٩٥٫٨٧٭ 
علي بدر علي مسلم ٨٥٫٩١٭ 
علي حسن علي البلوشي ٩١٫٣٣٭ 
علي حسني برغش حركان ٨٤٫٠٢٭ 
علي عبداهللا مصطفى محمد أحمد العلي ٩٢٫١٨٭ 
علي محمد عبداهللا العروج ٧٩٫٦١٭ 
علي محمد علي جعفر الكندري ٩٣٫٠١٭ 
علي ميثم منصور املويل ٩٧٫٦٣٭ 
علي ناصر علي جاسم الكندري ٩٦٫٦٦٭ 
عمر رميح سعود العازمي ٨٦٫٩٤٭ 
عمر عبدالعزيز مشعان حمد املشعان ٩١٫٨٧٭ 
فارس عبداهللا خالد احلمد ٩٠٫٩٤٭ 
فراس محمد بدر يوسف اجلليجل ٨٨٫٥٢٭ 
فهد عبدالعزيز مرزوق الدوسري ٧٢٫٨٦٭ 
فهد فيصل زيد الصالل ٩٢٫٨٢٭ 
فواز مجبل فرج مجبل الفرج ٩٨٫٧٣٭ 
فيصل جاسم محمد علي ٨٥٫٧٩٭ 
فيصل خالد مبارك الصباح ٩٣٫٦٢٭ 
مبارك خليل دينار مبارك ٨٣٫٣٥٭ 
محمد أحمد صالح املال ٨٦٫٢٥٭ 
محمد حيدر عادل حسني البحراني ٨٢٫٨٭ 
محمد ضاري محمد السالم ٩١٫٦٨٭ 
محمد عادل فهد الهاجري ٩٣٫٦١٭ 
محمد عبدالعزيز محمد الصالح ٨٣٫٠١٭ 
محمد عدنان عبدالرحيم رشيد ٨٦٫١٨٭ 
محمد فهد محمد عبدالكرمي ٨١٫٨٩٭ 
محمد فيصل عبداحملسن الوزان ٩٣٫٣٩٭ 
محمد فيصل محمد صديق مراد ٨٠٫١٤٭ 
محمد يعقوب يوسف األثري ٧٧٫٢٥٭ 
محمود فوزي زاهر حجازي ٩٨٫٣٧٭ 
ناصر بدر إبراهيم البصرى ٧٧٫٠٨٭ 
ناصر بدر سليمان العجيل ٨٤٫٢٩٭ 
ناصر عباس نوري اجباره ٨٦٫٩٧٭ 
ناصر فهد عويضه فهد عويضه ٩٨٫٠٤٭ 
يوسف شمالن صالح االثرى ٩٥٫٠٧٭ 
يوسف عبدالعزيز منصور املسعود ٨٢٫٣٣٭ 
يوسف ناصر زيد املقهوي ٨٥٫٠٩٭ 
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أثير محمد سعود املطيري ٧٩٫٢٭ 
أرزاق سعد ثويران املاجدي ٨٢٫٨٥٭ 
أريام حمدان محمد مسفر العجمي ٨٨٫٩٨٭ 
إسراء بدر عبداهللا مناحي العجمي ٧٩٫٣٤٭ 
أمثال سليمان سامح الشمري ٩٣٫٢٨٭ 
أمل ثامر دليم رفاعي املطيري ٨٩٫٧٥٭ 
أميرة بندر نعمة سمير الشمري ٩١٫٠٣٭ 
أميرة عادل محمد العنزي ٧٦٫٥٩٭ 
أوراد نصار حمود الضفيري ٧٣٫٠٤٭ 
اريام أحمد عذاب سويد صالح العنزي ٨٤٫٤٦٭ 
إسراء عبداهللا علي محمد العجمي ٧٩٫٦٦٭ 
البندري محمد محسن العنزي ٨٧٫٧٩٭ 
اجلوري طالل محمود ســيد رجب الرفاعي ٭ 

٨١٫٢٣
احلوري أحمد ذعار حميان العتيبي ٨٨٫٠٧٭ 
العنود عبداهللا محمد عبداهللا الدسم ٧٨٫٢٧٭ 
العنود محمد مطلق محمد املطيري ٩٠٫٤٩٭ 
املاز خالد عبداهللا مطلق املطيري ٨٩٫١٩٭ 
أميرة خلف فريح خلف الشمري ٩٣٫٣٥٭ 
إميان جلوي عيد الصليلي العنزي ٩٥٫٨٦٭ 
إميان حمود جاعد مسير العنزي ٩٢٫٤٥٭ 
بتول أحمد دخيل عقاب الشمري ٩١٫٦١٭ 
بدرية أحمد عبدالعزيز مطلق الشمري ٩٦٫١١٭ 
بروق يوسف أحمد عكل الشمري ٩٢٫٤٨٭ 
بشاير حمد حسن محماس املطيري ٧٥٫٦٦٭ 
جود محمد فواز راشد الظفيري ٨٣٫٧٧٭ 
جوزا مبارك نفل صنيتان املطيري ٨٥٫٤٥٭ 
حصة فهد عبداهللا فهد العجمي ٩٩٫٨٨٭ 
حصة محمد نهار خابور العنزي ٩٢٫٠٧٭ 
حور خلف عبيد يعقوب املطيري ٩٤٫٥٨٭ 
حوراء أحمد حمدان حماد الشمري ٧٢٫٨٨٭ 
حوراء محمد منشد تركي اخلالدي ٩٤٫٢٤٭ 
خديجة محمد عبداهللا العيسى ٧٩٫٦٧٭ 
خلود سالم رشيد العازمي ٧٨٫٤٢٭ 
خوله عمير محمد عمير احلريجي ٩٦٫٤٭ 
داليا جابر عجيل ثامر صغير ٧١٫٥٢٭ 
دانة براك فالح بهلول الضفيري ٨٤٫٥٩٭ 
دانة سالم جابر محمد السعيدي ٧٩٫٧٧٭ 
دانة علي الشمري ٩٣٫٦٨٭ 
دانة مساعد فهد نفل طراد ٩٠٫٥٤٭ 
دالل عبداهللا غالى العنزي ٨٥٫٨٨٭ 
دنيا اسماعيل موسى حاجية حيدر ٨٥٫٥٦٭ 
دميا مدوخ عيد مجعد املطيري ٨٣٫٩٥٭ 
رتاج بندر حماد مياح الشمري ٩٤٫٥٤٭ 
رتاج سعود ساير قحطان الظفيري ٩١٫٧٢٭ 
رتاج عبدالكرمي ناصر محمد اجلفيره ٨٨٫٧٥٭ 
رتاج مجيد مطيع حميد العنزي ٨٧٫٦٨٭ 
رغد خالد عبدالعزيز عبداهللا الذويخ ٧٧٫٤٭ 
رغد سلطان نهار املطيري ٨٥٫٢٣٭ 
رهف سعد عبداهللا علي العنزي ٩٤٫٣٭ 
ريان علي غالب عبداهللا العنزي ٨٩٫٥٨٭ 
ريان نايف ماطر صخيل السعيدي ٨٦٫٩٥٭ 
رمي بدر جاسم محمد العنزي ٩٤٫٥٢٭ 
رمي حامد محمد شالل العنزي ٩٦٫٢٦٭ 
رمي خليف مطر خلف الشمري ٨٦٫٢٧٭ 
رمي عبداهللا سلوم مرزوق الشمري ٧٤٫٢٥٭ 
رمي نخيالن سالم نهير الشمري ٧٦٫٥٨٭ 
رمياس راضي محسن شافي اخلالدي ٨٧٫٩٦٭ 
رمياس صالح سعد مانع العنزي ٩٣٫٧٭ 
رمياس عيادة نومان الفي الظفيري ٩٦٫٣١٭ 
رمياس ناصر ضاحي عطية الشمري ٧٤٫٨٢٭ 
زهراء أحمد عبداهللا طاهر البغلي ٩٧٫٥٢٭ 
سارة بندر ردن مطلق الدويش ٨٥٫٢٦٭ 
سارة راشد أحمد راشد راشد ٩٠٫٤٢٭ 
سارة طارق محمد مناحي الشمري ٩٤٫٩٤٭ 
سارة عبداهللا محمد سالم العجمي ٩٩٫١٦٭ 
سارة مبارك شافي فزع الشمري ٩٣٫٥٤٭ 
سارة هزاع شاطر حمود العنزي ٩٠٫٥٥٭ 
سدمي بدر خلف الشمري ٩٤٫٦٤٭ 
سعاد سعد هزاع محمد العنزي ٩٩٫٤٢٭ 
شــدن عبداللطيف محمد خميس البصيرى ٭ 

٩٣٫٨٣
شهد أحمد محمد عواض العنزي ٨٢٫٩٦٭ 
شهد جمال حسن مانع اجلمعة ٨٣٫٠٩٭ 
شهد ياسر خالد خميس السلمان ٩٧٫٥٤٭ 
شيخة عادل جاسر السعيدي ٨٠٫٩٩٭ 
شيخة عبيد عانى سخنان مديليع ٩٢٫٣٭ 
شيماء بدر أحمد سعد الربيعى ٨٥٫٦١٭ 
ضي إبراهيم مالبش العنزي ٧٠٫٨٧٭ 
ضي محمد عواد محمد الشمري ٧٧٫٨٥٭ 

طفلة فواز شليويح املطيري ٨٢٫٧٢٭ 
طيبة أحمد محمد راشد النفيص ٨٤٫٨٣٭ 
طيبة عبداهللا غالى هجاج العنزي ٨٩٫٣٥٭ 
عائشة عياد سالم سلطان الشمري ٩٨٫٠٣٭ 
عائشة فيصل عوض املوعد الشمري ٨٧٫٣٢٭ 
غالية أحمد كحيل مجول العتيبي ٨١٫٣٤٭ 
غدير عبود مناور سبيل الرشيدي ٩٥٫٢٧٭ 
غزالن عياد دهام عياد العنزي ٨٦٫٤١٭ 
غال علي سلطان خلف العدواني ٩٢٫٢٢٭ 
غال مشعل محمد فهد املطيري ٩٢٫١٨٭ 
فاطمة سالم عجيل حمد ٩٣٫٥٦٭ 
فاطمة اغريب مفرح نهار العنزي ٨٧٫٧٨٭ 
فاطمة دخيل مطر سمير الظفيري ٩٣٫٢٩٭ 
فاطمة يوسف ساحب فالح الشمري ٩٤٫٣٨٭ 
فجر منيف خميس رديني الشمري ٩٠٫١٥٭ 
فوز مبارك عبداهللا هزاع ٩١٫٠٩٭ 
كنوز خالد محمد حمد املاجدي ٨١٫٨٥٭ 
النا عبداهللا ضيدان سعد العتيبي ٧٩٫٣١٭ 
جلني جديع محمد فرج العجمي ٩٢٭ 
ملى عبدالعزيز ظاهر مركز العنزي ٩٦٫٦٤٭ 
لولوة راجح سليمان عتيق الشمري ٩٩٫٢٣٭ 
مرام مساعد مجبل حمد العنزي ٧٧٫٧٧٭ 
مروه ناصر سفاح شنوف البذالي ٧٩٫١٥٭ 
مرمي سعد عوض صامل اخلالدي ٩٣٫١٨٭ 
مرمي عبدالرحمن ناصر املطيري ٨٢٭ 
مرمي علي طويرش حمير الشمري ٩٧٫٣٭ 
مرمي فواز مسعد املطيري ٩١٫٣٭ 
مرمي محمد معيوف الشمالي العجمي ٩٣٫١٩٭ 
مرمي ناصر سعد كميخ العدواني ٩٣٫٠٩٭ 
مرمي نايف كرمي الظفيري ٧٨٫٢٧٭ 
مرمي يوسف عبداهللا دري العنزي ٨٣٫٤١٭ 
مشاعل حامد فنيخر حامد العنزي ٧٣٫٤٨٭ 
مالك خالد عايد فياض العنزي ٧٥٫٨٩٭ 
منار صباح مرزوق رويتع ارخيت ٩٠٫٩٨٭ 
منال حمدان الضفيري ٨٧٫٨٤٭ 
مناير سعود محمد عسكر الفضلي ٩٧٫٥٥٭ 
مناير محمد شيحان شذر عفات ٧٦٫٨٦٭ 
مناير نهار سعد مطلق املطيري ٩٣٫٠٢٭ 
منيرة جاراهللا خريص املطيري ٨١٫٤٣٭ 
منيرة شبيب فهد طفالن العجمي ٩٩٫٥٭ 
منيرة مويس هادي طاحوس العتيبي ٨١٫١٦٭ 
مها حماد علي حمد العنزي ٩٤٫٢٢٭ 
مها حمد فالح حمد العجمي ٩٣٫٥٩٭ 
مها فواز راضي العازمي ٩١٭ 
مها محمد ضيف اهللا سميان البذالي ٩٣٫٠١٭ 
نادية محمد سالم مهدي العجمي ٨٢٫٣٭ 
ندى هشام محمود محمد ٩٨٫٨٭ 
منارى أحمد فواز راشد الظفيري ٨٣٫٢٣٭ 
نور الزهراء مؤيد خزعل جاسب الفرس ٨٨٫٢٦٭ 
نور يوسف دميثير منصور العنزي ٩٤٫٩٧٭ 
نورة حسني فهيد احبيط العجمي ٩٤٫٧٩٭ 
نورة سرور هندى عيد العجمي ٩٨٫٢٭ 
نورة يوسف محمد خالد العنزي ٩٧٫٠٦٭ 
هاجر سعود عبدالعزيز مطلق الشمري ٨٣٫٠٩٭ 
هاجر مشعل بندر فايز املطيري ٨٢٫٦١٭ 
هديل جابر ادخيل ابرمي طالل ٩٧٫١٦٭ 
هديل صالح حاشوش خزعل اخلالدي ٧٩٫٧٩٭ 
هديل مساعد مرزوق عياد الرشيدي ٩١٫٦٩٭ 
هديل مطير عواد رمضان العنزي ٩٠٫٣٩٭ 
هيا محمد زيد صقر املطيري ٩٦٫٧٨٭ 
وجد فالح علي صالح املري ٩٧٫١٩٭ 
وجدان عبداهللا مطر عابر العنزي ٩١٫٦٢٭ 
وضحة خالد فهد سعد الزعبي ٨٠٫٦٦٭ 
ياســمني محمد حســن عبداحلميد محمد ح ٭ 

بوالبنات ٨٦٫٢٧

هارون الرشيد الثانوية للبنني 

أحمد جامع عبدى اوداى ٩٦٫٤٢٭ 
أحمد مسحل سليمان العتيبي ٩٢٫١٨٭ 
خالد محمد عبداهللا احلربي ٨٦٫٦٤٭ 
خالد مشعل نهار الزعبي ٩٤٫٠١٭ 
خالد نايف هندي مبخوت العجمي ٨٣٫٦٤٭ 
زايد مسفر سعود العجمي ٧٤٫٤٣٭ 
سالم خالد سالم العازمي ٧٥٫٠١٭ 
سالم مسيب سالم العازمي ٦٧٫٤٥٭ 
سالم مصنت مريزيق الرشيدي ٧٦٫٨٦٭ 
سحمي سعد سحمي الدوسري ٧٨٫٠٥٭ 
سعد أحمد سعد العازمي ٧٧٫٣٦٭ 
سعد ادعيج خليفة مبارك ٨٦٫٥٨٭ 
سعد خالد هرماس العازمي ٨٩٫٥٥٭ 
سعيد محمد سعيد العجمي ٧٤٫٧٨٭ 
عبدالرحمن فهاد عيد الركيباني ٨٣٫٤٨٭ 
عبدالرحمن محمد جعفر الهاجري ٧٩٫٤٭ 
عبدالعزيز مبارك محمد العجمي ٧٨٫١٨٭ 
عبدالعزيز معيض مطلق العازمي ٨٢٫٢٭ 
عبداهللا سالم محمد العجمي ٨٧٫٠٤٭ 
عبداهللا مشعل خلف العازمي ٧١٫٦٩٭ 
عبدالرحمن أحمد طلعت اجلمل ٩٨٫٨٩٭ 
عبدالعزيز عادل ادبيان العازمي ٨٦٫٢٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا الدوسري ٧٨٫٠٢٭ 
عبداهللا محمد سالم احلشار ٧٦٫٩٩٭ 
علي حسني علي مانا الفيلكاوي ٨٠٫٤٤٭ 
علي فهد علي البصير ٧٨٫٠٣٭ 
علي مبارك حمد اشقير ٨٧٫٣٣٭ 
عمر أيوب محمد مال علي ٧٨٫٤٢٭ 
عمر خالد مظهور احلربي ٩٠٫٨٭ 
عيد فالح عيد العازمي ٨٣٫٦٧٭ 
فالح تركي فالح الهاجري ٧٧٫٦٦٭ 
فالح صالح فالح العازمي ٧٨٫٠٧٭ 
فايز سعود براك العتيبي ٨٥٫١٢٭ 
فهد حمد سحمي الدوسري ٧١٫٨٣٭ 
فهد مبارك فهد امللعبي ٨٣٫٢٦٭ 
فهد ناصر سعد العجمي ٧١٫٥٤٭ 
فواز عادل فالح العازمي ٧١٫٧٧٭ 
فواز عبداهللا جابر العتيبي ٦٩٫٩٩٭ 
فيصل سعد طلق العازمي ٧٨٫١٩٭ 
محمد سامح عبده ابوزلط ٩٩٫٨٢٭ 
محمد سعود مبخوت العجمي ٧١٫١٥٭ 
محمد سعيد سعد الهاجري ٧٤٫٧٥٭ 
محمد فالح عبيد العجمي ٧٢٫٥٣٭ 
محمد فهد ناصر الدوسري ٦٩٫٩٭ 
محمد الفي ثني العازمي ٩٥٫٥٥٭ 
محمد مناور مفرح العازمي ٧٥٫١١٭ 
محمد منوخ ضيدان العتيبي ٧٥٫٨٢٭ 
محيا عبداهللا محيا الرشيدي ٧٨٫٧١٭ 
مشاري خالد سعود امليمونى ٨٢٫٥١٭ 
ناصر محمد حسني عبداهللا ٨٨٫٩٢٭ 
نوح زيد ضويحي فرحان ٨٣٫١٩٭ 
يعقوب زيد ضويحي فرحان ٧٣٫٢٭ 

يوسف عبدالعزيز إبراهيم الدغيشم ٩٠٫٧٨٭ 

هدية الثانوية للبنات 

أبرار راجح هندى احلربي ٧٩٫٦٧٭ 
أبرار فهد مجبل املطيري ٨٣٫٣٤٭ 
أريام صالح حمود العازمي ٩٨٫٦٢٭ 
أسماء أحمد فهد املطيري ٩٤٫٨٤٭ 
آالء محمد سعيد السعيد ٧٧٫٩٥٭ 
آمنة حيدر علي السعيد ٨٠٫٠٢٭ 
آمنة راجح عويضه العجمي ٨٢٫٨٩٭ 
أمينة حسن عيد العجمي ٨٢٫٥٣٭ 
أنوار عقاب مجبل املطيري ٨٩٫١٣٭ 
أوراد خالد ارفاده العنزي ٩٢٫٤٣٭ 
اريام سامي فيحان املطيري ٧٥٫٤٣٭ 
اشواق مطلق ناصر مبارك ٩٣٫١٧٭ 
الهنوف مبارك محمد العجمي ٧٧٫٤٨٭ 
امل صويلح راشد املطيري ٨٤٫٣٣٭ 
إميان عبداهللا عبدالغفور العوضي ٩٠٫٨١٭ 
جمانة فواز طعمة مسعود ٩٧٫١٢٭ 
جنان ناصر خميس العرميى ٧٩٫٤٭ 
جود سلطان بداح الدوسري ٨١٫٥٧٭ 
جود متعب نهار الهاجري ٩٤٫٢٭ 
جوري عبداهللا فرج اللميع ٨٧٫٢٨٭ 
حصة فيصل عبداهللا العتيبي ٨٥٫٩١٭ 
حنني مساعد عزيز العتيبي ٨٦٫٨٨٭ 
حنني مصطفى صبره محمد رستم ٨٦٫٢٢٭ 
حوراء محمد حسني احلداد ٧٧٫٨١٭ 
دانة مفلح محمد اجلميعة ٨١٫٤١٭ 
رتاج بدر منصور العازمي ٨٠٫٧٢٭ 
رتاج علي جمعان العازمي ٨٥٫٣٣٭ 
رحمة عبداهللا فهد العجمي ٩٢٫٧١٭ 
رهف محمد عبداهللا العجمي ٧٩٫١٢٭ 
روان محمد علي العجمي ٩٠٫٤٭ 
ريان سالم حمد الشمري ٩٣٫٤٤٭ 
رمي حسني محمد العجمي ٩٣٫٠٥٭ 
رمي عبداهللا غامن الدوسري ٧٥٫٦٨٭ 
رمي مشاري فالح الدماك ٨٩٫٤٧٭ 
رمياس سعد عبداهللا العتيبي ٨٣٫٩٧٭ 
رمياس محمد فاضل العجمي ٩٣٫٢٣٭ 
ريوف عجران محمد العجمي ٨١٫٣٤٭ 
سارة صالح فالح العازمي ٨٧٫٧٤٭ 
سحر معيض محمد العجمي ٩٠٫٦٧٭ 
سراب فرحان عبيد الرشيدي ٨٨٫٨٣٭ 
سلمى محمد فهد الرميضى ٨٦٫٢٥٭ 
سلمى مسفر ظافر العجمي ٩٤٫١٦٭ 
صيتة مبارك علي العجمي ٨٦٫٧٩٭ 
ضحى صالح مشوط العازمي ٨٩٫٠٦٭ 
عائشة عبدالعزيز محمد الرشيدي ٨٥٫٣٧٭ 
عائشة عبدالهادي محمد العتيبي ٨٣٫١٥٭ 
عالية سلطان عقاب العجمي ٩٣٫٥١٭ 
عايشة هميجان مصلح العازمي ٨٨٫١٨٭ 
عيدة فهيد قعيد العازمي ٨٢٫٨١٭ 
غالية محمد عيد الشريدة ٩٦٫٦٤٭ 
غزالن محمد حسن العجمي ٩٦٫٢٩٭ 
فاخره هندي فهيد الهاجري ٩٠٫٢٣٭ 
فاطمة يعقوب يوسف محمد ٨٧٫٦٭ 
فجر عمر ضيف اهللا السعيد ٧٨٫٨٧٭ 
كوثر عبداهللا عبدالغفور العوضي ٨٣٫٤٦٭ 
لطيفة فارس سند الشمري ٨٩٫٩٤٭ 
لولوة متلع عزاب العتيبي ٩٢٫٩٩٭ 
منى ماهر ناصر الرويشد ٨٠٫٧٢٭ 
منى محمد محسن العجمي ٩٠٫٦٩٭ 
موضي فواز خلف العتيبي ٩١٫٧٦٭ 
جناة يوسف شعبان حسن ٧٤٫٢٣٭ 
جند فيصل محمد العضيب ٨٦٫٦٤٭ 
نسيمه عبداهللا صبر الهندال ٩٦٫٥٩٭ 
نور دعيج مهدي الصواغ العازمي ٨٢٫٠٧٭ 
هاجر بدر حمدان العنزي ٩٤٫٢٤٭ 
هاجر سعود عبداهللا العجمي ٨٣٫٤١٭ 
هاجر فيصل علي الصواغ ٨٩٫٦١٭ 
هديل سعود فهد العازمي ٩٣٫٩٭ 
هيا فالح سعود العجمي ٩٥٫٨٧٭ 
وسن محمد خميس عسكر العجمي ٩٨٫٥٢٭ 
ياسمني نواف جبار العنزي ٨٨٫٥٭ 

هشام بن العاص الثانوية للبنني 

أصيل فيصل شيهان العتيبي ٨٣٫٠٣٭ 
إبراهيم امين احلمود ٨١٫٣٦٭ 
إبراهيم سعود فايز العجمي ٨١٫٨٨٭ 
أحمد إبراهيم السيد بسيوني خضر ٩٩٫٥٤٭ 
أحمد أسامة محمد محمود ٩٩٫٥٢٭ 
أحمد امني أحمد امني حسن ٩٩٫٦٢٭ 
أحمد خالد محمود حمدى ٩٧٫٧٤٭ 
أحمد فاضل كمال شلبي ٩٢٫٥٣٭ 
أحمد محمد أحمد يوسف عبدالوهاب ٩١٫٢٨٭ 
أحمد محمود هيكل امني محمد ٩٨٫٥٣٭ 
انس خالد شعبان بيومي ٩٨٫١٤٭ 
امين خالد فتحي مصطفى أحمد ٩٦٫٨٭ 
بداح سعد بداح العازمي ٧٤٫٢٢٭ 
بدر حسني حسن قمبر ٨٤٫٥٢٭ 
براك أحمد براك العازمي ٨٠٫٩١٭ 
براك حمود براك العتيبي ٨٦٫٤٥٭ 
بسام صالح أحمد العجمي ٩٠٫٠٢٭ 
تركي ناصر شرمي العتيبي ٨٨٫٥٢٭ 
جالل محمد جالل عمر ٨٦٫٢٣٭ 
حازم مجدى محمد خلف ٩٩٫٩٤٭ 
حسام إبراهيم الشحات ابوالعنني االمام ٩٨٫١٣٭ 
حسن علي عبداهللا الشمري ٨٦٫٣٣٭ 
حسني علي عبدمحمد ٨٠٫٢٧٭ 
حسني محمد راشد السيد عبداهللا ٩٨٫١٨٭ 
حمد عادل سعد الزوير ٩٦٫٠٦٭ 
حمد عبداهللا حسني اخلياط ٩٢٫٣٨٭ 
خالد أحمد ادهيم الفاضل ٨٦٫٧٥٭ 
خالد جمال متولي محمد ٨٨٫١٭ 
خالد سعد فهاد العجمي ٨٨٫٥٣٭ 
خالد ناصر سيف العجمي ٧٤٫٨٣٭ 
خالد هادي عياف العجمي ٩١٫٩٥٭ 
خلف ماجد خلف الرشيدي ٨٩٫٥١٭ 
دانيال امير محفوظ ابو غالى ٩٧٫٧٤٭ 
راشد طارق جابر الرقيب ٧٩٫٤٨٭ 
راشد فالح راشد الهاجري ٨٧٫٣٨٭ 
راكان إبراهيم عبدالهادي العجمي ٩١٫٧٦٭ 
زيد بداح زيد بداح ٨١٫٠٢٭ 
سالم ناصر سالم العجمي ٧٦٫٠٥٭ 
سعد عواض سعد السبيعي ٨٠٫٧٩٭ 
سعد مبارك راشد الزوير ٩٤٫٠٨٭ 
سلطان عبداهللا صياح الزعبي ٨٦٫٦١٭ 
سلمان إبراهيم صالح العتيبي ٧٣٫٧٩٭ 

سلمان عبداهللا مبارك العجمي ٨٤٫٠٨٭ 
صالح عبدالرحمن سليم العتيبي ٧٦٫٨٨٭ 
صالح عبداهللا صالح السهلي ٨٣٫٤٩٭ 
طالل عبداهللا صياح الزعبي ٨٩٫١١٭ 
عبدالرحمن رأفت يحيى مصطفي ٩٩٫٥٨٭ 
عبدالعزيز صالح السالمة ٨٣٫١٭ 
عبداهللا أحمد حسن عبدالوهاب شلبى ٨٢٫٧٥٭ 
عبداهللا علي محمد الهاجري ٨٣٫٢١٭ 
عبداحملسن غامن عبداحملسن القضيبى ٩٣٫٤٧٭ 
عبدالرحمن ثامر هادي احلربي ٩٤٫٦٦٭ 
عبدالرحمن طارق عبداملنصف شاهني ٩٩٫٥٥٭ 
عبدالرحمن طالل فواز العنزي ٨١٫٢٩٭ 
عبدالرحمن عدلى عبده مباشر ٩٦٫٤٧٭ 
عبدالرحمن محمد جوده متولى ٩٨٫٧١٭ 
عبدالرحمن محمد علي ٧٧٫٧٨٭ 
عبدالرحمن محمد علي احلمدان ٨٠٭ 
عبدالرحمن محمد علي محمد أحمد ٩٧٫٩٧٭ 
عبدالرحمن نادر بديع بسه ٩٤٫٨٥٭ 
عبدالعزيــز إبراهيم أحمد إبراهيم الكندري ٭ 

٨٢٫٨٢
عبدالعزيز جاسم محمد العتيبي ٩٧٫٣٢٭ 
عبدالعزيز صالح عباس املطرود ٨٩٫٧٦٭ 
عبداهللا أحمد حسني ٨٩٫٩٩٭ 
عبداهللا حمدان ماضي العنزي ٧٢٫٨٢٭ 
عبداهللا سعد سلمان العازمي ٨٩٫٠٩٭ 
عبداهللا طالل راشد الزوير ٩٥٫٢٣٭ 
عبداهللا عبدالعزيز يعقوب الصفي ٩١٫٤٥٭ 
عبداهللا فالح راشد الهاجري ٨٩٫١٧٭ 
عبداهللا محمد بدر شيخ ٩٧٫٢٭ 
عبداهللا نايف عبداهللا الهاشمي العجمي ٩٦٫٤١٭ 
عقيل محمد إبراهيم حيدر ٨٢٫٧٣٭ 
علي خلف أحمد الصغير ٨٠٫٨٤٭ 
علي محمود حسن عمر ٧٥٫٨١٭ 
عمر حسني التهامى القلشى ٩٩٫٧٧٭ 
عمر سامح حسن أحمد فهمي ٩٥٫٩٧٭ 
عمر عبداهللا حسني صاحي اخلالدي ٨٨٫١١٭ 
عمر عماد عجمي عبداحلليم ٩٩٫٧٭ 
عمر محمد عبداهللا العمر ٨٤٫٣٨٭ 
عمر محمد عدلى عوض اجلمل ٩٩٫٦٭ 
عمر محمد محمود حامد ٩٢٫٣٧٭ 
عمر محمود رشاد زكي ٩٠٫٨٥٭ 
عمر وائل سعد عاصي ٩٩٫٢٩٭ 
عمران صالح علي الكندري ٧٨٫٧٨٭ 
عوض عبداهللا عوض عوض ٩٩٫٦١٭ 
غامن مساعد داود طالل ٨٥٫٤٦٭ 
فارس عبداهللا حمد العجمي ٧٥٫٣٣٭ 
فالح ناصر سعد السبيعي ٩١٫٠٣٭ 
فايز منصور فايز الهاجري ٩٩٫١٦٭ 
فهد جلوي حماد الشامري ٨٣٫٠٩٭ 
فهد مشاري الهمالن ٩٠٫٨٨٭ 
قيس حسن الشهباني ٩٧٫١٧٭ 
كرمي أحمد عمر أحمد ٩٠٫٦٩٭ 
ماجد مصلط هايف احلويله ٩٣٫٠٧٭ 
ماجد وليد صالح امني ٩٩٫٣٤٭ 
مانع أحمد مانع الشمري ٧٥٫٤٧٭ 
مبارك حربي محمد القحطاني ٧٩٫٧٧٭ 
محمد أحمد محمد ماضي أمني ٩٩٫٣٥٭ 
محمد أحمد خميس جمعة ٧٨٭ 
محمد السيد املرسي محمد حبيب ٩٩٫٤٢٭ 
محمد امني عز الدين سالم السافى ٩٩٫٦٣٭ 
محمد بداح محماس الدوسري ٨٣٫٧٧٭ 
محمد تامر محمد ربيع علي ٩٨٫٦٧٭ 
محمد ثائر جدعان ابو حالوه ٩٣٫٣٢٭ 
محمد ثروت املصري أحمد ٩٩٫٤٤٭ 
محمد جاسم صالح محمد ٨٦٫٩٣٭ 
محمد جلوي مبارك اجلميعة ٩٢٫١٭ 
محمد حامد علي أحمد علي ٩٩٫٥١٭ 
محمد خالد محمد العتيبي ٨٤٫٩٢٭ 
محمد ســالم محى الدين مدني عبدالوهاب ٭ 

٩٩٫٣٧
محمد سامي محمد درويش ٩٤٫٦٩٭ 
محمد صالح جديع العازمي ٩٠٫١٩٭ 
محمد صالح سالم علي ٩٨٫٤٭ 
محمد طالل شايع الشمري ٨٠٫٣٤٭ 
محمد ظافر محمد الرقيب ٧٨٫٧١٭ 
محمد عادل مزبان مسلم ٩٢٫٨٨٭ 
محمد عاطف أحمد محمد إبراهيم ٩٩٫٩٩٭ 
محمد عبدالرازق محمد عصفور ٩٩٫٢٭ 
محمد عبدالرحمن غنام ٩٠٫٣٩٭ 
محمد عبده محمد اسماعيل فياض ٩٤٫١٢٭ 
محمد علي سعيد الهاجري ٨٣٫٦٢٭ 
محمد كمال كامل أحمد ٩٩٫٧٥٭ 
محمد مبارك محمد السبيعي ٧٩٫٣٢٭ 
محمد يزن خليل عبدو حسني زمار ٩٤٫٠٨٭ 
محمود حمدى عيد عبدالرحمن ٩٩٫٥٣٭ 
محمود عامر الرفاعي ٩٩٫٤٤٭ 
محمود عالء كمال عمران ٩٧٫٢٥٭ 
مروان إبراهيم سمير عبداجلواد ٩٨٫٥٤٭ 
مساعد أحمد عبداهللا الشمري ٨٣٫٥٤٭ 
مشاري عدنان حميد البكر ٨٥٫٤٩٭ 
معتصم رياض موسى حميد ٩٨٫٣٢٭ 
ممدوح أحمد ممدوح ملوك ٩٩٫٩٥٭ 
مهند عصمت محمد ضوى مكى ٩٨٫٤٩٭ 
موسى عادل عبدالعزيز العطار ٨٠٫٣٭ 
ناصر عبداهللا عبدالكرمي الفضلي ٩٣٫٤٦٭ 
ناصر فاضل عوض العازمي ٧٩٫١٧٭ 
نواف عبداهللا ليلى الفضلي ٩٦٫٥١٭ 
وليد منصور خرصان العجمي ٨٨٫٦٭ 
يزن امين العمري ٩٩٫٨٨٭ 
يوسف أحمد مال اهللا احلمادي ٩٧٫٧٦٭ 
يوسف القطب شوقي العبد٩٦٫٩٭ 
يوسف بالل محمد رشاد عبدالنبي ٩٩٫٧١٭ 
يوسف سعد عبداهللا العمر ٧٧٫٥٢٭ 
يوســف عالء الدين عزيز الدين عبداحلميد ٭ 

عمار ٩٨٫٨
يوسف علي يوسف عيسى ٩٢٫٤٢٭ 
يوسف هالل محمد الدهينه ٩٧٫٧٦٭ 

يعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنني 

أحمد جمعان ظاهر ماضي احلربش ٩٧٫٤٩٭ 
أحمد سالم محمد العنزي ٩١٫٣٦٭ 
أحمد فيصل جبار علي جباره ٩٦٫٨٥٭ 
أنس راكان ذعار هليل املطيري ٨٢٫٧٨٭ 
بدر عبداهللا محمد عبيد الشمري ٧٩٫٨٧٭ 
بندر فواز تركي الشمري ٩١٫٥١٭ 
تركي فهد مبارك عواد العتيبي ٨٧٫٠٥٭ 
حسن يوسف محمد حسن الكندري ٨٦٫٤٦٭ 
حمد راشد خلف سالم خليفة ٨٠٫٩٩٭ 
حمود صالح حمود الهليلى ٧٢٫٧٥٭ 

خالد سلمان جليدان عواد السليماني ٩٣٫٦٭ 
خالد علي صالح مبارك البذالي ٧٣٫٩٣٭ 
سعد جابر سعد منر البذالي ٨٣٫٥١٭ 
سعود عيد سعود شارع الظفيري ٨٧٫٤٥٭ 
سعود نشمي سعود الظفيري ٩٣٫٣١٭ 
سلمان فايز منر دوان البذالي ٧٦٫٠٣٭ 
صالح فالح عتيق العنزي ٨١٭ 
ضاري حسني برجس الشمري ٧٨٫٢١٭ 
طالل سليم سعد عيد الرويعى ٩٧٫١٧٭ 
عامر غازي تركي سليمان الشمري ٨٦٫٢٤٭ 
عبدالرحمن حســني شناقه جدوع الرويعى ٭ 

٨٥٫٧٢
عبدالرحمن علي صالح مبارك البذالي ٨٤٫٩٧٭ 
عبدالرحمن فيصل عبداهللا العنزي ٨١٫٤٦٭ 
عبدالعزيز اسماعيل خليل إبراهيم العطار ٭ 

٧٧٫١٦
عبدالعزيز سعد مطلق الهاجري ٨٨٫٨٨٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سنيد اخلصيلي ٭ 

٨٢٫٠٨
عبداهللا حسن عبدالغنى حسن احلليفى ٩٩٫٠٩٭ 
عبداهللا خالد حسني سلطان عبداهللا ٩٣٫٤٦٭ 
عبداهللا صالح عبدي هذال الصليلي ٨٢٫٨٥٭ 
عبداهللا فارس زياد الرشيدي ٩٥٫٨٨٭ 
عبداهللا فايز مبارك خلف الدملانى ٩٣٫٩١٭ 
عبدالوهاب راضي عويد هالل العنزي ٧٢٫٦٤٭ 
عبدالوهاب طالل جاسم علي محمد ٨٣٫١٣٭ 
عثمان عبدالعزيز سعود العنزي ٨٢٫٨٭ 
عثمان محمد أحمد لزام الرشيدي ٨٢٫٧٥٭ 
عثمان محمد هويدي انغيمش الهاجري ٨٤٫٧٢٭ 
عثمان مرزوق جليل مدعث الشمري ٨٧٫٥٦٭ 
علي بدر جبار زويد ٧٨٫٥١٭ 
علي حامد محمد الشمري ٨٧٫٤٨٭ 
علي عبدالعزيز مهدي اجلدى ٧٧٫٥١٭ 
عمار ياسر ابو مسلم عبدالفتاح سالم ٩٨٫٧٧٭ 
عمر عبدالعزيز سعود العنزي ٧٧٫١٥٭ 
عمر عبدالعزيز عباس حسني الكندري ٨٥٫٥٦٭ 
فارس سليمان سعود املطيري ٨١٫٥٢٭ 
فهد أحمد عمهوج عايد العازمي ٧٥٫٢٧٭ 
فواز فهد زيد عواد املطيري ٧٥٫٨٧٭ 
فواز فيصل صقر عواد احلريجي ٩٢٫٩٨٭ 
فيصل محمد سعد عيد الرويعي ٧٥٫٢٢٭ 
محمد بندر محمد العنزي ٨٠٫٧٩٭ 
محمد حبيب عايض الهاجري ٨٩٫٨٩٭ 
محمد حسن حسني عادن العنزي ٩٦٫٥٢٭ 
محمد سعد نايف الفضلي ٨٣٫٨٦٭ 
محمد عبداهللا صياح شايع ابوشيبة ٨٠٫٣٧٭ 
محمد عبداهللا فهد جزاع الصانع ٧٨٫٥٭ 
محمد مجبل عوض سعد العمر ٧٠٫٥٥٭ 
محمد محمود قطيش ٩٦٫٤٦٭ 
محمود مرتضى عبداهللا علي حسن ٩٧٫٣١٭ 
مساعد سالم عاجل الرويسان الظفيري ٨٣٫٢١٭ 
نواف مسيف درمييح جريد املطيري ٩٠٫٧٥٭ 
هزاع أحمد هزاع الهاجري ٨٣٫١١٭ 
هويدي ابوبكر هويــدي انغيمش الهاجري ٭ 

٨٠٫٥٣
يوسف أحمد لطفي أحمد ٩٩٫٨٦٭ 

يوسف العذبي الصباح الثانوية للبنني 

أحمد حامد البيد العنزي ٩٤٫٧١٭ 
أحمد سالم عيفان ليلي نافل العنزي ٧٦٫٥٤٭ 
أحمد عبداهللا محمد العجمي ٩٥٫٣٧٭ 
أحمد محمد سعد الوليد ٩٠٫٥٢٭ 
أسامة ذياب احلميدي الفهد ٩٩٫٥٧٭ 
أورنس أحمد علي العنزي ٧٩٫٧٭ 
أوس فياض غباش العنزي ٩٧٫٤٦٭ 
إبراهيم أحمد عويد العنزي ٩٢٫٣٢٭ 
أحمد خليل إبراهيم الدوسري ٧٨٫٤٧٭ 
أحمد ساير بريكان املاجدي ٨٩٫٧٣٭ 
أحمد علي الياسني ٩٧٫٦٩٭ 
أحمد مرسى أحمد ابوزيد ٩٧٫٩٧٭ 
أسامة مشعل حميد الشمري ٧٩٫٦٭ 
بدر بجاد ثالب ماجد احلربي ٩٠٫٢٭ 
بدر خالد سعيد الظفيري ٨٨٫٢٦٭ 
بدر محمد خالد العنزي ٨٧٫٩٨٭ 
بدر محمد غربى العنزي ٨٧٫٤٦٭ 
تركي إبراهيم محمد الشمري ٩٠٫٣٢٭ 
تركي عايد مطيران سارى ٨٨٫٨٤٭ 
تركي عبدالرحمن عبداهللا العجمي ٨٨٫٥٭ 
تركي فالح مشهور اجلنفاوي ٨٦٫١٦٭ 
تركي محمد شكر الشمري ٧٩٫٦٦٭ 
تركي نايف ملاس املطيري ٧٥٫٥٥٭ 
تركي نواف مسعود املطيري ٨٣٫٩٥٭ 
ثامر محمد سعد املطيري ٨١٫٠٨٭ 
جاسم حمود جاسم العنزي ٨٩٫٣٨٭ 
جاسم خالد جاسم املخلف ٨٦٫٩٣٭ 
جراح أحمد نصار الشريعان ٩٣٫٨٣٭ 
جراح حمود الفي الشمري ٨٦٫٣٥٭ 
جراح عياد فراج العنزي ٨١٫٨٦٭ 
جراح مرزوق محمد العنزي ٨٨٫٠٨٭ 
جويعد محمد فهيد العجمي ٩١٫٦٢٭ 
حسن عبداهللا مبارك العجمي ٩٩٫٧٢٭ 
حسني مضحى حسني الظفيري ٧٢٫٠١٭ 
حماد سعد بخيت العجمي ٨٠٫٥٨٭ 
حمد بدر مطر العوشز ٨٦٫٥١٭ 
حمد عبداهللا ظاهر السعيدي ٨٥٫٦١٭ 
حمد مبارك خلف احلربي ٧٨٫٣٨٭ 
حمزة محمد فريح املطيري ٨٩٫٨٥٭ 
حمود بدر شاهر الشمري ٩٣٫٣٭ 
حمود صبر عبداهللا الشمري ٨٣٫٠٤٭ 
حمود عبداللطيف عراك الشمري ٨٢٫٦٧٭ 
حمود نواف حمود الرويعى ٨١٫٠١٭ 
خالد أحمد علي العنزي ٧٧٫٥٢٭ 
خالد ضاري عبداهللا القحص ٨٦٫١٭ 
خالد عبداهللا عبيد العجمي ٩١٫٥٣٭ 
خالد علي عامر ارطام العجمي ٨٩٫١٨٭ 
خالد علي عبداهللا احلصينان ٨٧٫٦٢٭ 
خالد فارس خالد الهاملى ٩٨٫٦٧٭ 
خالد مبارك فهد الشمري ٩١٫٩٭ 
خالد محمد عوض العنزي ٨٤٫٤٨٭ 
خالد مصطفى زكي ابو احلسن ٩٩٫٧٨٭ 
خالد هيف فالح احلجرف ٨٢٫٩٧٭ 
راكان عبداهللا نهير الشمري ٧٥٫٣٣٭ 
رسمان عبداهللا رسمان منصور مبارك ٩٢٫٢٤٭ 
زايد فهد شالل هويدي ٧٤٫٦٤٭ 
زيد محمد فهد العنزي ٩٢٫١٤٭ 
سالم دخيل عبيد العنزي ٩٠٫٣٣٭ 
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سالم عبداهللا سالم احلريدى ٩٤٫٧٤٭ 
سامي فواز عيد حوران ٨٤٫٥٢٭ 
سامي نواف سعد احلربي ٩١٫٠٥٭ 
سعد صالح تركي السعدون ٨٣٫٥٥٭ 
سعد عبداهللا منر السعيدي ٩١٫١٤٭ 
سعد عيد دليم مطلق ٧٨٫٦٧٭ 
سعود سالم سعود الشمري ٨٨٫١٤٭ 
سعود سليمان سعود البذالي ٨٠٫١٧٭ 
سعود عبدالعزيز سعود احلربي ٨٩٫٥٨٭ 
سعود عبداهللا خشير الرشيدي ٨٧٫١٢٭ 
سعود عبداهللا مبارك احلجرف ٩٥٫٩٩٭ 
سعود فهد نايف الظفيري ٩٣٫٤٧٭ 
سعيد عبداهللا سعيد العنزي ٨٢٫٦٥٭ 
سلطان خالد عجيل الشمري ٨٦٫٨٣٭ 
سلطان محمد عبدالكرمي الهتيل ٩٥٫٥٨٭ 
سلطان محمد فرج العنزي ٩٣٫٨٢٭ 
سلطان هيف حجرف هيف ٨٦٫٣٤٭ 
سلمان عبداحلميد عبيد العنزي ٩٠٫٦٣٭ 
سليمان سعد معاند العنزي ٩٦٫٥٨٭ 
سيف أحمد محمد يسري إبراهيم ٩٩٫٦٭ 
سيف محمد تركي السعدون ٩٠٫٠١٭ 
شريف حسن عباس محمد حسن ٨٥٫٢٤٭ 
صالح شاعف صالح العنزي ٨٤٫٠٣٭ 
صالح شجاع مياح السويط الظفيري ٨٧٫٩٤٭ 
صالح محمد هذال املطيري ٨٨٫٢٨٭ 
صباح عبداهللا مهدي الشمري ٩٧٫٣٢٭ 
صكر قاسم محمد ٩٣٫٦٧٭ 
ضاري أحمد ظاهر العنزي ٧٩٫٠٢٭ 
ضاري غنيم سعود املاجدي ٧٥٫٩٭ 
ضاري محمد مخلف العنزي ٩١٫٤٧٭ 
طالل عبداهللا عبدالعزيز الكدموس ٩٣٫٨١٭ 
طالل غازي سعود الشمري ٧٣٫٦٦٭ 
طالل فهد مبارك سعدي فرج الطراد ٨٦٫٧٩٭ 
طالل فهد مجبل املسانع ٩٢٫٥١٭ 
عادل خالص عبيد الشمري ٨٨٫٣٭ 
عبدالسالم فواز مطلق شهاب ٧٧٫٦١٭ 
عبداهللا فايز لوفان الظفيري ٩٦٫٨٩٭ 
عبداحملسن جاسم حمد املهندى ٨٧٫٠١٭ 
عبداحلميد فالح عطية العنزي ٩٦٫٨٦٭ 
عبدالرحمن أحمد شجاع سعيدي ٨٤٫٥٩٭ 
عبدالرحمن عبداهللا ضحوي العنزي ٨٩٫٦٩٭ 

عبدالرحمن فتحي محمد مطاوع ٩٨٫٣٣٭ 
عبدالرحمن فهد مطلق الصلبي ٧٩٫٥٧٭ 
عبدالرحمن محسن فهد العجمي ٩٦٫١٥٭ 
عبدالرحمن محمد مطر املطيري ٩٣٫٥٥٭ 
عبدالرحمن يونس حميد العنزي ٨٩٭ 
عبدالعزيز خالد ناصر املطيري ٨٩٫٢٩٭ 
عبدالعزيز سعود راشد احلسيني ٩٥٫٢٢٭ 
عبدالعزيز صالح تركي السعدون ٩٠٫٢٥٭ 
عبدالعزيز صالح خلف السعيدي ٨٦٫٧٭ 
عبدالعزيز عبداهللا شنيف الشنوف ٧٩٫٨٦٭ 
عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز الشمري ٩١٫٢٢٭ 
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بركات الشمري ٭ 

٨٧٫٥٧
عبدالعزيز فيصل خرسان الظفيري ٩٠٫٢١٭ 
عبدالعزيز محمد ثويني الذايدى ٨٢٫٣٦٭ 
عبدالعزيز مشعل مبارك الشمري ٨٥٫٢٧٭ 
عبدالعزيز وائل محمد القحص ٨٥٫٥٧٭ 
عبدالكرمي بدر سلمان العنزي ٨٩٫٤٥٭ 
عبداللطيف هادي جزاع العنزي ٩١٫٢١٭ 
عبداهللا أحمد حمود املطيري ٩٨٫٤١٭ 
عبداهللا خلف فهد عبداهللا ٨٣٫١٥٭ 
عبداهللا شبيب فهد شبيب ٧٧٫٨٤٭ 
عبداهللا صالح عبداهللا محمد النصار ٩١٫٦٥٭ 
عبداهللا عبدالهادي سيف البذالي ٩٢٫٤٣٭ 
عبداهللا فواز محمد الشمري ٨٧٫٠٦٭ 
عبداهللا يوسف الفي الصليلي ٨٤٫٨٢٭ 
عبداحملسن فوزي داخل العجمي ٨٥٫٩٧٭ 
عبدالهادي حمود مبارك العجمي ٩٤٫٤١٭ 
عبدالهادي نايف مناحي القحطاني ٨٩٫٦٨٭ 
عبدالوهاب أحمد عيد باجى ٩٢٫٣١٭ 
عبيد فهد الفي الشمري ٨٥٫١١٭ 
عثمان تركي خالد املطيري ٩٣٫٩٢٭ 
عثمان طالل مطر الذايدي ٨٦٫٣٤٭ 
عثمان يوسف مطيران احلربي ٨٢٫٧١٭ 
عزام فيصل عبداهللا اجلوده ٩٥٫٢٢٭ 
علي خليل إبراهيم البناي ٩٥٫٢٧٭ 
علي غالي دحام الظفيري ٩٤٫٢٨٭ 
علي محمد شريدة العنزي ٩٤٫٨٨٭ 
عمر فراج جبان الصليلي ٨٨٫٨٦٭ 
عمر ماجد محمد الشمري ٩٤٫٤٣٭ 
فارس بندر سلمان سلمان ٧٨٫٠٨٭ 

فارس شايش عسكر العنزي ٨٠٫٥٩٭ 
فالــح عبــداهللا عبدالهادي علــي البصيري ٭ 

العجمي ٩١٫٦٦
فرحان بدر فرحان العنزي ٧٥٫٤١٭ 
فالح نواف فالح احلصينان ٨٨٫٤٤٭ 
فهد سعد محمد الدوسري ٩١٫٥٥٭ 
فهد سعد مدلول الشمري ٧٢٫٨٨٭ 
فهد سليمان مونس البذالي ٨٤٫٨٥٭ 
فهد علي مجبل املسانع ٨٤٫٤٩٭ 
فهد مبارك مشوط العجمي ٧٤٫٧٧٭ 
فواز سلطان هديني الظفيري ٧٩٫٠٢٭ 
فيحان عبداهللا ثايب املطيري ٨٠٫١٢٭ 
فيصل عبدالعزيز مدلول الظفيري ٨١٫٦٩٭ 
فيصل فهد أحمد اجلنيدي ٨١٫٢٦٭ 
فيصل محمد حرفان العازمي ٩٠٫٢٧٭ 
فيصل محمد ناصر احلجرف ٩٤٫٧٭ 
فيصل منيف سليمان الرشيدي ٩٠٫٦٦٭ 
ماطر حمود ساكت العنزي ٨٢٫١٥٭ 
مبارك حصبان ادجني العنزي ٧٧٫٣٤٭ 
مبارك شالش مبارك احلجرف ٩٠٫٨٥٭ 
مبارك عيد حمد املخيال ٩١٫٣٩٭ 
مبارك فجحان مبارك الهاجري ٨٦٫٦٣٭ 
مبارك محمد مبارك العجمي ٨٥٫٨٩٭ 
متعب مشعل فاضل املطيري ٨٠٫٨٤٭ 
محمد جابر عبداهللا نافع فدعوس ٧٩٫١٤٭ 
محمد حسن علي الشمري ٨٤٫٣٭ 
محمد حسني علي العنزي ٨٢٫٩١٭ 
محمد حمد مانع العجمي ٨٦٫٤٢٭ 
محمد رباح مياح احلربي ٨٥٫٩٧٭ 
محمد زيد مهدي العنزي ٩٠٫٣٩٭ 
محمد سالم عشوي العالطي ٨٢٫٨٤٭ 
محمد سالم ماطر الظفيري ٩٠٫٤٦٭ 
محمد سالم محمود العنزي ٨١٫٣٨٭ 
محمد سامي فالح العنزي ٨٢٫٧٭ 
محمد سعد نومان الشمري ٨٥٫٠٥٭ 
محمد سفاح محمد معلج ٨٤٫٢٧٭ 
محمد طالل سعدون السعدون ٩٢٫٣٣٭ 
محمد عبدالرحمن خلف العنزي ٩١٫٠٤٭ 
محمد عبدالعزيز محمد العوشز ٧٩٫٠٥٭ 
محمد غالب محمد العصيمي العتيبي ٩٢٫٦٩٭ 
محمد فيصل محمد الدوسري ٨١٫٥٤٭ 

محمود اشرف العربي رزق شمه ٩٩٫٠٦٭ 
محمود حمدي الصاوي عبدالغني عبدالغني ٭ 

الصاوي ٧٧٫٨
مشاري خالد عبداهللا احلربي ٨٧٫٠١٭ 
مشاري فهيد مطلق شنوف ٧٧٫٩١٭ 
مشاري فواز عبود احلربي ٧٩٫٢٢٭ 
مشاري الفي هابس الشمري ٨٨٫٤٩٭ 
مشعل عبداهللا مطر الشمري ٨٦٫٥٨٭ 
مشعل مثيب محمد املطيري ٨٧٫٩٦٭ 
معاذ عبداهللا نزال الضفيري ٩١٫٣٩٭ 
معاذ مصعب سعيد السعيدي ٩١٫١٢٭ 
نادر علي نادر العجمي ٩٤٫٤٭ 
ناصر سلطان حسن العجمي ٨٤٫٩١٭ 
ناصر شهاب حمد العنزي ٩٠٫١٨٭ 
ناصر صبر عبداهللا الشمري ٨٩٭ 
ناصر عبداهللا ناصر العجمي ٨٧٫٨٨٭ 
ناصر مبارك محمد محمد ٨٦٫٢٭ 
ناصر مبارك ناصر مبارك العازمي ٩٣٫١٦٭ 
ناصر نايف محمد احلربي ٧٦٫١٨٭ 
نايف ثامر مبارك القمالس ٨١٫٥٤٭ 
نايف خالد حمدان الشمري ٨٤٫٣٢٭ 
نواف حامد مناور العازمي ٨٨٫٧٨٭ 
نواف محمد مشهور العنزي ٨١٫١٤٭ 
نواف مطر عايد الشمري ٨٠٫٥٨٭ 
ياسني حامد عبيد الظفيري ٨٠٫١٨٭ 
يعقوب سالمة راوى العنزي ٨٨٫٦٦٭ 
يعقوب يوسف ظاهر العنزي ٧٦٫٨٩٭ 
يعقوب يوسف ماهر العنزي ٩٥٫٣٥٭ 
يوسف حايف بدر الفضلي ٧٩٫٠٥٭ 
يوسف حميد عوين الشمري ٨٠٫٢٩٭ 
يوسف سعود الفي الشمري ٨٩٫٧٨٭ 
يوسف عادى حميد املطيري ٨٤٫٤٩٭ 
يوسف عبدالعزيز خميس السعيدي ٩١٫٠٦٭ 
يوسف عقل حسن الشمري ٩٠٫٦٥٭ 
يوسف فيصل محمد البناق ٨٤٫٥٨٭ 

يوسف بن عيسى الثانوية للبنني 

أحمد ميثم حميد بوخلف ٧٦٫٣٦٭ 
أحمد وليد أحمد شكري أحمد ٩٤٫٥٩٭ 
أسيد خالد علي الشطي ٩٥٫٤٩٭ 
إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم حمود الغنام ٨١٫٦١٭ 

باسل خالد جواد جوهر حياة ٩٨٫٠٩٭ 
بدر حسني بدر بوعباس ٩٣٫٩٥٭ 
بدر عبداهللا بدر العقيلي ٨٨٫٦٦٭ 
بدر ناصر محمد رومي الفهد ٩٩٫٥٣٭ 
حسن ايوب صبري ايوب ٨٩٫٢٥٭ 
حسني خالد محمد عبدالعزيز ٨٠٫٤١٭ 
حمد حسني فاضل علي الصايغ ٧٥٫٨٩٭ 
حمد عبدالوهاب إبراهيم الشطي ٩٩٫١٣٭ 
خالد عبداهللا عبداللطيف الياقوت ٩٨٫١٢٭ 
خالد فواز عبداهللا املطيري ٨٤٫٩٩٭ 
سالم مساعد سليمان العلي ٩٢٫٩٭ 
سعد خالد عبداهللا الياسني ٨٩٫٧٩٭ 
سعود عبدالعزيز عشوي الضفيري ٨٠٫٥٥٭ 
سلطان خالد صالح الريس ٧٦٫٤٤٭ 
سليمان مساعد سليمان العلي ٩٨٫٠٣٭ 
سند هابس بركات املطيري ٨١٫٩٦٭ 
صالح علي حسن إبراهيم ٧٢٫٩٢٭ 
ضاري مشعل عبدالوهاب اجليران ٩٠٫٩٦٭ 
عبدالرحمن حامد ثاري العازمي ٨٤٫٧١٭ 
عبدالرحمن حمد عبداللطيف اخلطيب ٩٤٫٧٣٭ 
عبدالرحمن طالل عباس معرفي ٨٢٫٥٧٭ 
عبدالرحمن عبدالعزيز بدر البدر ٩١٫٣٭ 
عبدالرحمن عبداهللا إبراهيم املزروعى ٨٣٫٩٤٭ 
عبدالرحمن مبارك سلمان العميري ٩١٫٠١٭ 
عبدالرحمن محمد إبراهيم الشطي ٩٢٫١٦٭ 
عبدالرحمن ناصر سالم احلساوي ٧٩٫٢٨٭ 
عبدالرحمن يوسف فيصل الرويح ٩٢٫٣٨٭ 
عبدالرزاق أحمد عبداهللا اخلياط ٧٠٫٤٧٭ 
عبدالعزيز انور سليمان بورسلى ٩٢٫٠٥٭ 
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز املذن ٧٧٫٢١٭ 
عبدالعزيز عبداللطيف عبداهللا الشويب ٩٢٫١٣٭ 
عبدالعزيز محمد سعد اجلابر ٨٩٫٠٤٭ 
عبداهللا سالم محمد احملمد ٨٣٫٢٥٭ 
عبداهللا عبدالرحمن سالم عمر البكر ٩٠٫٦٨٭ 
عبــداهللا عبداملجيد عبداهللا ســيد يوســف ٭ 

الهاشم ٩٩٫٦٩
عبداهللا عماد عبدالعزيز الصرعاوى ٩٢٫٤٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا الثويني ٨٢٫٤٢٭ 
عبداهللا وليد عبداهللا احلماد ٨١٫٣٣٭ 
عبداحملسن جمال عبدالعزيز اجلناحى ٨٩٫٧٧٭ 
عبداحملسن محمد أحمد البرجس ٩٦٫٥٭ 

عبداملطلب علي عبداملطلب الكاظمي ٨٩٫٥٥٭ 
عبدالوهــاب رياض عبدالوهاب الطبطبائي ٭ 

٨٢٫٦١
عبدالوهاب صبري حسني صبري محمد ٩٧٫٨٧٭ 
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب املطوع ٨٣٫٠٣٭ 
علي صالح محمد الشمالى ٨٦٫٩٦٭ 
علي محمد علي الوزان ٩٣٫٦٥٭ 
علي محمد مختار أحمد ماه ماه كرمي ٩٠٫٧٤٭ 
عمر درباس محمد العمر ٩٦٫١٧٭ 
عمر سامي إبراهيم الشايجى ٩٤٫٢٧٭ 
عمر سعد أحمد العبيد ٩٧٫١٥٭ 
فهد حمد أحمد احلمد ٨٩٫٧٭ 
فهد سعد ضافر الهاجري ٩٥٫٧٩٭ 
فهد عبداهللا عبدالرحمن املجحم ٩٧٫٢٥٭ 
فهد وليد سليمان البصيري ٨٢٫٩٩٭ 
فواز عبداهللا أحمد احلمد ٨٠٫٥٥٭ 
فيصل أحمد فوزان الفوزان ٨١٫١٨٭ 
فيصل علي فيصل حمادة ٩٠٫٨٭ 
فيصل محمد يوسف املزيني ٧٥٫٥٧٭ 
محمد خالد صقر البسام ٨٠٫٥٨٭ 
محمد خالد عشوي الضفيري ٩١٭ 
محمد سامي أحمد العوض ٩٩٫٨٩٭ 
محمد عبدالعزيز عبداللطيف السرحان ٩٤٫٣٣٭ 
محمد علــي عبداللطيف بارون علي بارون ٭ 

٩٨٫٤٦
محمد فيصل جاسم العمر ٨٠٫٨٥٭ 
مساعد عادل سالم العبدلي ٩٥٫٢٦٭ 
مشاري محمد عبداهللا احلمود ٩٦٫٤٦٭ 
ناصر محمد صادق سيد مرتضى الزلزله ٧٧٫١١٭ 
نبيل نايف عبدالكرمي شكراهللا ٨١٫٩٢٭ 
يعقوب سالم محمد البناي ٨٣٫٣٢٭ 
يوسف أحمد حبيب شكراهللا ٩٧٫٦٩٭ 
يوسف عماد يوسف الشامري ٩٢٫٤٧٭ 
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 القسم األدبي
 مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنني 

أحمد محمد جاسم الهولي ٩٤٫٤٨٭ 

أجيال املستقبل االهلية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة

أحمد حامد مبارك العايض ٨٧٫٩٢٭ 
أحمد حميد سالم حسن ٨٨٫٧٦٭ 
أحمد خالد سعد بن خضير املطيري ٨٨٫٢٭ 
أحمد راشد حامد العنزي ٨٩٫٢٩٭ 
أحمد سعد ليلو نايف الشمري ٨٦٫٣١٭ 
أحمد سياف سلطان املطيري ٨٢٫٢٦٭ 
أحمد يوسف حمد العنزي ٩٠٫٨٤٭ 
إبراهيم سعود جهيم الصليلي ٨٤٫٤٣٭ 
إبراهيم مشعل محمد الظفيري ٨٠٫٦٥٭ 
أحمد عبداهللا حمدان احلريجي ٧٥٫٢٥٭ 
بدر عبداحملسن مفلح حمد ٨٦٫٥٭ 
بدر ماجد خالد املطيري ٨٤٫٧٧٭ 
تركي خالد فيصل الهدب ٨١٫٣٤٭ 
جابر ماطر جزاع مطر محمد ٨١٫١٥٭ 
جاسم علي حبيب غلوم ٧٦٫٣٧٭ 
جديع سمير جديع الفضلي ٧٧٫٤٧٭ 
جليل نايف تركي املطيري ٧٣٫٥٣٭ 
حطاب باني حطاب السليماني ٧٤٫٤٤٭ 
حمد سعد مجبل العنزي ٨٦٫٣٣٭ 
حمد صالح محمد العنزي ٨٣٫٧٥٭ 
حمد علي مطلق املطيري ٨٨٫٢٣٭ 
حميد سعد حميد الرويعي ٧٨٫٥٨٭ 
خالد عبداهللا مزعل الشمري ٨١٫٩٦٭ 
خليفة صالح ناصر العدواني ٨٥٫٠٨٭ 
رشيد ماجد رشيد محارب ٧٤٫٠٢٭ 
سالم خالد حمود العنزي ٨٥٫٢١٭ 
سالم مانع مسفر العجمي ٧٣٫٣٨٭ 
سالم وليد شيحان الشمري ٧٨٫٩١٭ 
سعد أحمد مغثى العنزي ٨٣٫٣٩٭ 
سعد نواف سعد املطيري ٧٨٫٦١٭ 
سعد يعقوب محمد الهاجري ٨٨٫٧٤٭ 
سعود عبدالعزيز هايف ابا ذراع الظفيري ٭ 

٧٨٫٧٢
سعود مطلق سعود املطيري ٨٠٫٢٭ 
سلطان دعيج خلف العازمي ٨٥٫٠٢٭ 
سلطان سعد عناد العنزي ٩٣٫٥٦٭ 
سلمان مشعل مناور املطيري ٩١٫٢٢٭ 
صالح راشد منسي املاجدي ٨٣٫٩٢٭ 
صالح صباح حميد التميمي ٨٥٫٣٩٭ 
ضاري رافع مطر العنزي ٨١٫٣٩٭ 
عايض حمد عايض العازمي ٧٨٫٨٦٭ 
عبدالرحمن فيصل راشد العازمي ٨٥٫٩٢٭ 
عبداهللا خلف والي حزام عبداهللا ٧٦٫٩٭ 
عبداهللا فيصل راشد العازمي ٨٤٫٤٨٭ 
عبداهللا يوسف حجي العنزي ٨٢٫٢٩٭ 
عبدالرحمن راشد كاظم سلطان ٧٥٫٧١٭ 
عبدالرحمن سعد محمد العنزي ٨٠٫٦٩٭ 
عبدالرحمن ماطر بدير املاجدي ٨٠٫٧٢٭ 
عبدالرحمن محمد خلف عقيل ٨٤٫٨٣٭ 
عبدالعزيز أحمد محمد الرويعى ٨٣٫٤٨٭ 
عبدالعزيز خالد عوض املطيري ٧٨٫١٧٭ 
عبدالعزيز سعد جدعان الشمري ٨٣٫١٥٭ 
عبدالعزيز سعود حديد احلسيني ٩٠٫٧٩٭ 
عبدالعزيز فيصل سعد العتيبي ٧٩٫٥٩٭ 
عبدالعزيز مساعد علي العريفان ٨١٫١٤٭ 
عبداللطيف بدر عيد فالح ٨٤٫١١٭ 
عبداهللا أحمد سعد البذالي ٨٦٫٥٧٭ 
عبداهللا حمود عبداهللا الشمري ٨٤٫٣٢٭ 
عبداهللا سعود خالد العازمي ٧٦٫٢٥٭ 
عبداهللا عجيب دعسان السليماني ٨١٫٢٥٭ 
عبداهللا عراك أمان العنزي ٨٣٫٦٩٭ 
عبداهللا فهد عبداهللا الشمري ٨٥٫٣٥٭ 
عبداهللا محمد عبدالغفور العوضي ٨٩٫٠٦٭ 
عبداهللا محمد عبدالكرمي السعيد ٩٢٭ 
عبداهللا محمد عبيد البذالي ٧٥٫٤٭ 
عثمان نزال عواد برمان ٨٥٫٨٦٭ 
عذبي سامي بشير اخلالدي ٨١٫٩٣٭ 
علي عباس جاسم دشتي ٩٠٫٣٦٭ 
علي عبداهللا منيف عبداهللا ٨٧٫٣٢٭ 
علي قاسم جزاع مطر القناص ٩٠٫٤٭ 
عمر كامل هطيل العنزي ٨٨٫٧١٭ 
عودة فهد عودة العنزي ٨٩٫٨٨٭ 
غالي مشعل غالى فجر ٩١٫٦٧٭ 
غامن جابر مغيريد كياد ٨٣٫٤١٭ 
فايز عبداهللا مطشر حسني ٨١٫٥٧٭ 
فالح نايف فالح املاجدي ٨٥٫٥٤٭ 
فهد سرحان فرحان عايد ٨٣٫٨٩٭ 
فهد مطلق مناور املطيري ٦٩٫١٩٭ 
فواز فالح ثامر الشمري ٧٢٫١٨٭ 
فيصل حمد فيصل محمد ٩٠٫٠٩٭ 
فيصل عوض إبراهيم املطوطح ٨٣٫٨٥٭ 
الفي ناصر الفي العازمي ٨٤٫٧٧٭ 
مبارك ثنيان حمود الهاجري ٨٠٫٨٭ 
مبارك نايف محمد العازمي ٨٣٫٧٤٭ 
محمد أحمد رفحان السليماني ٨٣٫٨٥٭ 
محمد أحمد شمالن العازمي ٨٠٫٩٩٭ 
محمد جابر غامن املاجدي ٧٣٫٤٧٭ 
محمد حمد بنيا السليماني ٧٦٫٨٩٭ 
محمد خالد سحاب الضفيري ٧٨٫٥٤٭ 
محمد خالد متعب املطيري ٨٧٫٨٩٭ 
محمد طالل معلث الرشيدي ٧٤٫١٥٭ 
محمد عادل عواد الرحيلي ٨٢٫٢٣٭ 
محمد عبداللطيف ماطر هديب ٧٤٫٢٧٭ 
محمد عبداهللا حمدان العنزي ٨٦٫١٩٭ 
محمد عدنان سلمان صقر الشمري ٨٣٫٥٧٭ 
محمد غامن غتران الهليلي ٧٥٫٩٢٭ 
محمد فهد محمد السعيدي ٧٥٫٣٩٭ 
محمد منصور حسني عبيد ٩١٫١٧٭ 
محمد هادي قضيان الهرشاني ٧٨٫٦٩٭ 
مشعل صعفق مرزوق الشمري ٨٤٫٤٣٭ 
مشعل فهد سعيد الرشيدي ٧٧٫٦٥٭ 
مشعل قصاب حطاب الباني ٨٢٫٨١٭ 
مشهور دغيم جليعب السعيدي ٨٣٫٤١٭ 
مطلق محمد مبارك الوسمي ٨٧٫٥٢٭ 
معاذ يوسف حجي العنزي ٨٩٫٧٭ 
منصور بدر نزال الشمري ٧٧٫٥٩٭ 
منصور ناصر برقي العنزي ٨٢٫٠٤٭ 
مهدي حامد مهدي البذالي ٨٦٫٦٭ 

ناجي هليل عجاج محيسن ٨١٫٩٤٭ 
ناصر فهد دراز عايش مطير ٨٩٫٠٨٭ 
ناصر نواف جواد سلمان ٨٨٫١٦٭ 
نايف حسن ناصر املطيري ٧٦٫٤٦٭ 
نواف عبداهللا ندى الهشال ٨١٫٠٩٭ 
وليد فيحان مطلق احلربي ٨٨٫٦٣٭ 
يوسف باسم هالل حسني ٩٣٫٧٤٭ 
يوسف شاهني عوض السليماني ٧٦٫٢٧٭ 
يوسف عبدالعزيز عوض الرشيدي ٨٤٫٦٭ 
يوسف محمود عبداحلكيم محمود ٨١٫٥٣٭ 

أحمد الربعي الثانوية للبنني 
أحمد احسان فهد الساير ٨٢٫٢٭ 
أحمد بدر سليمان الصقعبي ٨٠٫٢٭ 
أحمد جابر عاشور عزيز ٨١٫٥٭ 
أحمد صالح يوسف الصالح ٧٦٫٠٦٭ 
أحمد طلحة سليمان البلوشي ٧١٫٧٧٭ 
أحمد علي أحمد العبيدلي ٧٩٫٧٧٭ 
أحمد نواف جاسم الشهاب ٧٨٫٣٭ 
أسامة عبداهللا علي احلمادي ٨٤٫٧٩٭ 
أنس عبداهللا محارب القحطاني ٨٢٫٣٦٭ 
أمين خالد ناصر املعيلي ٨٤٫٢٦٭ 
احلسن فيصل سعود الدويسان ٨١٫١٨٭ 
بدر جابر بدر اخلالدي ٦٩٫٥٤٭ 
بدر طارق عبدالرحمن التركيت ٨٠٫٧٢٭ 
بدر محمد بدر البدر ٩٧٫٠١٭ 
بدر ناصر أحمد عبداهللا ٧٢٫٠٢٭ 
بشار أحمد حميد املؤمن ٧٩٫٠٨٭ 
ثامر أحمد علي الشاهني ٧١٫٠٢٭ 
جاسم حسن خالد النعيمي ٩٢٫٦٤٭ 
جاسم محمود حسني القضيب ٧٤٫٥٭ 
حسن عباس بدر عاشور ٧٥٫٤٢٭ 
حسن ناصر فالح الناصر ٨٧٫١٤٭ 
حسني جابر علي كرم ٨٥٫١٧٭ 
حسني عباس بدر عاشور ٧٨٫٣٦٭ 
حمد محمد مبارك الغصاب ٨٦٫٩٥٭ 
حمد مقيضب خليفة محمد ٨٣٫٩١٭ 
خالد إبراهيم جاسم النجاده ٧٥٫٨١٭ 
خليفة عبدالكرمي عبداهللا الصهيل ٧٩٫٣٢٭ 
داود خالد داود العبدالهادي ٧٩٫٩٢٭ 
راشد وليد راشد الشبلى ٧٠٫٥٢٭ 
سالم بشار سالم العميري ٧٧٫٩٨٭ 
سالم عبداهللا فوزان العبيد ٨٥٫٦٥٭ 
سعود بدر عادل املذن ٩٠٫٧٣٭ 
سعود نواف عوض العدواني ٨٧٫٤٧٭ 
سليمان أحمد بدر القصار ٧٨٫٢٨٭ 
شاهني صالح عبدالغني العبدالغني ٧٨٫١٥٭ 
عبدالعزيز متعب محمد الروضان ٧٦٫٢٭ 
عبدالرحمن سليمان جمال الشومر ٩٠٫٥٢٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شــبكوه ٭ 

٧٨٫٩٣
عبدالرزاق زياد يوسف القضيبي ٨٠٫٤١٭ 
عبدالعزيز انور حمد احلمد ٨٦٫٩٢٭ 
عبدالعزيز حمد عبداهللا الصهيل ٨٥٫٨٧٭ 
عبدالعزيز ماجد راشد الرحماني ٧٥٫٤٧٭ 
عبدالعزيز متعب جبرين العصيمي ٧٦٫٦٢٭ 
عبداللطيــف أحمد عبداللطيف بوطيبان ٭ 

٩٤٫٦٩
عبداهللا أحمد يحيى اليحيى ٧٩٫٣١٭ 
عبداهللا ثامر عبداهللا العبيدلي ٨٦٫٨٢٭ 
عبداهللا جاسم محمد الصقعبي ٨٤٫٣٢٭ 
عبداهللا خالد علي العلي ٧٩٫٧٦٭ 
عبداهللا طالل مسلط املطيري ٨٤٫٦٤٭ 
عبداهللا عبدالرحمن عباس دشتى ٨١٫٥٧٭ 
عبدالوهاب فيصل محمد الكندري ٨٥٫٣٧٭ 
عثمان صالح يوسف الصالح ٨٤٫٥٣٭ 
علي رائد عباس بوحمد ٨٤٫٠٤٭ 
علي طارق علي الروغانى ٩٠٫٦٨٭ 
علي عدنان عبدالنبي الصراف ٨٦٫٦٥٭ 
علي فيصل علي القطان ٩٠٫٧٣٭ 
علي موسى حسني السيافي ٨٢٫١٥٭ 
عمر عبدالرحمن أحمد احلشاش ٨٧٫٩٦٭ 
عمر عبدالعزيز علي العصفور ٨٧٫٧١٭ 
فراس وليد خالد املسلم ٨٣٫٤٨٭ 
فهد رائد فتحي اسماعيل ٨٨٫٢١٭ 
فهد صقر عبدالعزيز املناعى ٧٨٫٢٣٭ 
فهد فواز فهد العتيبي ٨٣٫٢٥٭ 
فواز إبراهيم عايش اجلابر ٨٣٫١٦٭ 
فيصل محمد جاسم الوزان ٨٨٫١٣٭ 
مبارك علي حسني البلوشي ٧٧٫٧٩٭ 
محمد إبراهيم محمد العبيدلى ٨٠٫٤٦٭ 
محمد حمد محمد السويدي ٧٣٫٠٢٭ 
محمد سعيد هدايت اهللا مقدم ٧٨٫٥٤٭ 
محمد صباح مساعد العنزي ٨٢٫١٢٭ 
محمد علي محمد األنصاري ٨٦٫٣٭ 
محمد فيصل نظر الشطي ٨٢٫٥١٭ 
محمد يوسف عودة الشايجي ٨٧٫٤٦٭ 
مشاري محمود ضاعن السمدان ٧٦٫١٧٭ 
مشعل سلمان حمد الشمالن الرومي ٩٤٫١٥٭ 
ناصر فيصل عبدالعزيز الهاجري ٨١٫٢٢٭ 
هاشم طالل هاشم عبدالقادر الرفاع ٧٦٫٠٨٭ 
وليد غامن وليد الياسني ٨٠٫٨٤٭ 
يعقوب جاسم يعقوب املسباح ٩٥٫٥٣٭ 
يعقوب عماد يعقوب سعداهللا ٧٣٫٦٧٭ 
يوسف إبراهيم يعقوب الفودري ٧١٫٢٣٭ 
يوسف عبداهللا أحمد القالف ٦٩٫٠٦٭ 
يوسف فهد منصور عبدالعزيز املسعود ٭ 

٨٤٫٤٤

أكادميية الكويت التعليمية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

أحمد إبراهيم مندنى اكبر ٩٢٫٧٧٭ 
أحمد رياض أشرف املصيلحي ٨٧٫٥٧٭ 
أحمد محمد محمد أحمد ٩١٫٠٧٭ 
أحمد ميثم موسى احلرز ٧٦٫٢٢٭ 
احلسن هيثم أعسر ٩٦٫٣٣٭ 
باسل جواد التيمانى ٨١٫٣٥٭ 
باسل محمد مجيد البقصمي ٨٢٫٩٦٭ 
بدر ناصر بدر الطواري ٧٩٫٨٩٭ 
حسن سامي حسن أيوب ٧٣٫٨٭ 
حسن غضبان عبداالمير اخلفاجي ٧٣٫٢٦٭ 
حمد فهد شهاب بوفتني ٨٦٫٨٭ 
حمد محمد السيد ابوالعنني شريف ٧٧٫٩٩٭ 
خالد حازم عماد الدين محمد حلمي ٨١٫٧٦٭ 
خالد صالح محمد الفيلكاوي ٧٦٫٠٢٭ 
خالد وليد عبداهللا مالحسني ٧٨٫٠٤٭ 
سيد هاشم جعفر يحيى السيد عبدالرسول ٭ 

٧٤٫٠٩

شادي باسم قاسم ذياب ٧٨٫١٧٭ 
شاهني ناصر جاسم الصايغ ٦٩٫٩٢٭ 
عبداهللا سعد مطلق الديحاني ٧٥٫١٣٭ 
عبدالرحمن خليل إبراهيم العلي ٦٣٫٢٥٭ 
عبدالرحمن لومانا السعدون ٦٩٫٣٢٭ 
عبدالعزيز أحمد جاسم بن حجي ٦٩٫٢٤٭ 
عبدالعزيز فهد ناصر املطوع ٧٦٫٤٭ 
عبداهللا وائل عبدالعزيز املسعود ٧٠٫٨٦٭ 
علي صابر اسماعيل التميمي ٩٢٫٨٦٭ 
علي عبدالرحمن مراد نزال ٧٠٫١٨٭ 
علي غضبان عبداالمير اخلفاجي ٧٩٫٧٤٭ 
علي مالك انكاليان ٧١٫٦٦٭ 
علي محمد حسن رضا ٧٦٫٤٤٭ 
غنام خالد غنام الديكان ٧٤٫٢١٭ 
فارس محمد فاروق رمضان السيد ٧٧٫٧٤٭ 
فيصل علي قالوند ٧٤٫٧٨٭ 
مبارك صالح محمد العميري ٩٠٫٨٦٭ 
محمد مراد مير الكردى ٦٨٫٢٥٭ 
محمد نور محى الديــن مصطفى عرابى ٭ 

٧٣٫٩١
مهند رامى محمود اسماعيل ٨٦٫٤٥٭ 
يوسف حسني أحمد القطان ٧٣٫٨٩٭ 
يوسف حمود محمد أحمد ٧٦٫٦٤٭ 
يوسف سيف النصر شاكر محمود ٧٨٫٩٭ 

أم القرى النموذجية الثانوية للبنات ـ 
املشتركة 

أريج ناجي حسني الوهيب ٧٥٫٨٦٭ 
أسيل زايد سالم العازمي ٨٣٫٨٥٭ 
أمل حمود عايض العازمي ٧٨٫٠١٭ 
أنوار صالح علي املري ٧٥٫١٦٭ 
أنوار عبداهللا جهاد العازمي ٧٨٫٥٢٭ 
أنوار فاضل جلوي العازمي ٧٥٫٧٣٭ 
أوراد عوض عايض امليموني ٩٠٫٤٧٭ 
آيه خالد رفيق حافي ٧٢٫٨٣٭ 
البتول غازي نايف املطيري ٧٧٫٧٨٭ 
امل محمد بليه العجمي ٧٨٫٥٦٭ 
بشاير كامل شهاب اخلالدي ٨١٫٥٥٭ 
بشاير يوسف خلف احلربي ٧٣٫٠٧٭ 
جود محمد علي جريب ٧٩٫٧٨٭ 
حصة صالح محمد البخيت ٦٨٫٤٨٭ 
حصة عبداللطيف يعقوب محمد ٧٧٫٠٩٭ 
دانة فيصل علي الغريب ٨١٫١١٭ 
دالل خالد مبارك راعي الفحماء ٩١٫١٧٭ 
دميا مناور ذياب العازمي ٧٦٫١٥٭ 
دميا نواف حمود القريافى ٧٧٫٢٣٭ 
رايا محمد خالد العوضي ٧٥٫٢٭ 
رتاج فهيد فالح امليع ٧٤٫١١٭ 
رحاب راشد حبيب املطيري ٨١٫٤٨٭ 
رغد فالح محمد العازمي ٨٦٫٢٦٭ 
رغد مبارك سعد السبيعي ٨٥٫٨٥٭ 
رهف ناصر طليحان املطيري ٩٣٫٥٢٭ 
رهف نواف عبود العازمي ٧٩٫٦٤٭ 
روان خالد شمروخ العازمي ٨٢٫٧٩٭ 
روان راضي صالح العليوى ٨١٫٨٣٭ 
روان محمد فهد العازمي ٨٥٫٨٦٭ 
ريان عبداهللا مبارك السبيعي ٧٠٫٩٨٭ 
ريف محمد علي العجمي ٨١٫٩٣٭ 
رمي مشعل محمد العازمي ٧٩٫٣٧٭ 
سارة سعود سعد السهلي ٩٣٫٠١٭ 
سارة عيد لفتة ظاهر ٨٩٫٠٨٭ 
سارة مبارك محمد العجمي ٨٢٫٣٢٭ 
سارة مناع محمد شافي ٧٤٫١١٭ 
سارة نزال مرزوق العلوان ٨٠٫٣٦٭ 
سارة نواف حمود القريافي ٧٨٫٦٩٭ 
سكينه جواد درويش عباس ٨٦٫١٢٭ 
شروق يوسف حمود احلميدي ٧٣٫٦٧٭ 
شموع حمد صالح العازمي ٨٢٫٠٢٭ 
شهد أحمد محمد الوهيب ٨٢٫٣٧٭ 
شهد علي حسني الكندري ٧٨٫٠٦٭ 
طيف خالد ظاهر الشمري ٦٨٫٩٨٭ 
غال عفاس محمد العازمي ٨٥٫٣٩٭ 
غال محمد شهاب اخلالدي ٨٥٫٣٥٭ 
فاطمة يونس عجيل شنات ٩٢٫٢٨٭ 
فاطمة خالد جعفر الصفار ٨٠٫٨٭ 
فاطمة محمد شارخ العازمي ٧٦٫٥٨٭ 
فاطمة مساعد حبيب خلف ٩٠٫٥٨٭ 
ليلى فايز سعود العازمي ٨٣٫٧٧٭ 
مرمي بدر ظاهر وسمي ٩٤٫٦٣٭ 
مرمي حمد عبداهللا مشرف ٧١٫١٤٭ 
مرمي حمد علي الغريب ٧٨٫٥٤٭ 
مرمي سالم فالح اخلميلى ٨٤٫١٢٭ 
مرمي مشاري صالح البالم ٨١٫٦١٭ 
مضاوي رجا رجيان العنزي ٧٤٫٨١٭ 
معصومه نبيل عبدالصمد البلوشي ٧٥٫٩٢٭ 
منال عبداهللا حسن العجمي ٨٩٫٨٥٭ 
مناير معتق شمروخ العازمي ٧٢٫٩٩٭ 
منيرة سالم فرحان العازمي ٧٧٫٨٩٭ 
منيرة سلطان بداح املطيري ٨١٫٦٣٭ 
مها الزغارى ٧٧٫٧٣٭ 
مها مجبل حمد العازمي ٨٤٫٨٩٭ 
موضي خالد احلميدي اخلالدي ٧٤٫٦٧٭ 
جنال محمد راشد الهاجري ٨٢٫٩٤٭ 
ندى عبداهللا فرحان خلف ٨٦٫٦٤٭ 
نورة سعد علي العازمي ٨٣٫٣٧٭ 
نورة سلمان سالم احلريص ٧٤٫٩١٭ 
نورة صالح مجبل العازمي ٧٩٫٦٣٭ 
نورة مساعد بندر السهلي ٧٢٫٧٤٭ 
نورة نايف عبداهللا العجمي ٧٦٫٥٧٭ 
هديل مبارك فهد العازمي ٨٢٫٥٦٭ 
هال عبداهللا خالد العجمي ٨٦٫٤٤٭ 
هناء محمد خالد املانع ٨١٫٥٧٭ 
هيا أحمد عبدالعزيز املجمد ٨٧٫٨٧٭ 
هيا ناصر محمد اجلويسرى ٧٨٫٨١٭ 
وجنه محمد علي العجمي ٨٣٫٢٩٭ 
وصايف سعود رحيم العنزي ٨٠٫٤٥٭ 
مين وائل محمد عبداملجيد ٧٨٫٧٦٭ 

أم حبيب بنت العاص القرشية الثانوية 
أبرار عادل علي العازمي ٨٧٫٣٢٭ 
أريج عيد غامن املاجدي ٧٤٫٨٨٭ 
أسماء فيصل عبيد الرشيدي ٧٩٫٢٨٭ 
أنفال سلمان نشمي املاجدي ٩١٫٨٤٭ 
أنفال علي ارشيد العازمي ٧٢٫٩٤٭ 
أنفال فالح حسن ثاجب ٧٧٫١٧٭ 
آيات فيصل خير اهللا عرادة ٨٩٫٥٣٭ 
اجلوري عبداحلميد محمد العنزي ٩١٫٢٥٭ 
الغالية مشعل خيراهللا الشمري ٨٢٫١٨٭ 

النور بدر مظهر محمد ٩١٫٢٭ 
تسنيم محمد شوميي العازمي ٩٥٫٨١٭ 
جمانة طالب فوزان العجمي ٩٦٫٠٩٭ 
جواهر علي غريب الغريب ٩٣٫٤٦٭ 
دانة محمود سعد العازمي ٨٦٫٧٥٭ 
دالل عبداهللا أحمد اجلبر ٩٣٫٥٨٭ 
دميا علي ناصر الصالح ٩٠٫٨٧٭ 
دميه نواف فراج عجاج الظفيري ٩٣٫٠٤٭ 
رتاج سالم ضياء الوهيب ٩٧٫٨٤٭ 
رمي سعد حجاب املطيري ٨٩٫٥١٭ 
رمي عجاب سعد الرشيدي ٧٧٫١٢٭ 
زهراء حسني طاهر الرامزي ٨٠٫٧٤٭ 
زينب عبداهللا عبداحملسن الشمري ٩٦٫٥٥٭ 
سارة ناصر محمد احلوشان ٨٦٫٧٣٭ 
شهد يوسف رشيد العازمي ٧٤٫٩١٭ 
شيخة منصور أحمد الفيلكاوي ٩٠٫٩٭ 
شيماء عبداحلميد محمد العنزي ٨٤٫٦٥٭ 
عائشة سعد عبداهللا احلربي ٩٣٫٤٢٭ 
عائشة عيد خلف الهليلي ٨٦٫٨٦٭ 
عهود زكي مبارك املبارك ٨١٫٢٦٭ 
غالية عبدالعزيز مرزوق املطيري ٨٧٫٢٦٭ 
غزالن طاهر جليدان الرنني الســليماني ٭ 

٧٧٫٦٦
غال حسني هادي الهاجري ٨٧٫٣٨٭ 
فاطمة علي محمد جنديل ٩٢٫٩٧٭ 
فوز مرشد حزام الظفيري ٨١٫٢٣٭ 
لنا طالل راضي الهاملى ٩٤٫١٣٭ 
مرمي عادل مريزيج العازمي ٩٣٫٨١٭ 
مرمي فهد ابرمي العازمي ٨٢٫٩٭ 
مضاوي فهد حمود العجمي ٩١٫٤٧٭ 
منار مهدي شفاقة العنزي ٨٥٫٨٣٭ 
منار ناصر خلف املطيري ٨٤٫٦٤٭ 
منى علي إبراهيم املرشود ٨٧٫٩٧٭ 
مها مساعد عقاب العنزي ٨٢٫٠٨٭ 
جنود عبدالوهاب حسني عبداهللا ٩١٫٤٥٭ 
نوت ممدوح محسن العنزي ٧١٫٩٧٭ 
نورة علي مذكر املطيري ٧٦٫٩٤٭ 
نورة ناصر محمد كياي ٨٩٫٨٩٭ 
وسمية فالح مهدي الرشيدي ٨٢٫٢٧٭ 
وهب عبداهللا علي خليفة ٨٣٫٨٦٭ 

أم زياد األشجعية الثانوية للبنات 

أسيل فارس عبداهللا محمد الرشيدي ٧٢٫٣٥٭ 
أمثال محمد عربيد العربيد ٦٧٫٠٣٭ 
أميرة حامد عوض العنزي ٧١٫٥٢٭ 
ابتسام مرزوق صالح العدواني ٨٦٫٠١٭ 
اريام خالد عويد الديحاني ٨٠٫٢٨٭ 
البندري خالد عويد الديحاني ٧٩٫٥٥٭ 
البندري صالح بركة املطيري ٩٢٫٩٦٭ 
العنود عبدالعزيز سعود االزمع املطيري ٭ 

٧٧٫٩٦
جنا خالد فالح العتيبي ٨٩٫٧٧٭ 
جود جابر حجاب العنزي ٧٢٫٩٭ 
حصة خالد جزاء الرشيدي ٨٢٫٢٤٭ 
حصة هايف عيد املطيري ٨٧٫١٭ 
حنني نواف موسى االسعد ٨٨٫٤٨٭ 
داليا عيسى جازي الرشيدي ٩٠٫٣٢٭ 
دالل محمد احلميدي العدواني ٧٤٫٨٦٭ 
دمي خالد بداح املطيري ٩٣٫٢٧٭ 
دميه راشد شافي املطيري ٨٩٫١٢٭ 
رانيا حسن باني النمشان ٨٢٫٨٭ 
رتاج أحمد عبداهللا العرادة ٨٢٭ 
ريان أحمد عبداهللا العرادة ٧٨٫٠٥٭ 
ريان ناصر صالح الرشيدي ٧٤٫٧٥٭ 
رمي عبدالكرمي عبداهللا بوشهري ٨٠٫٧٣٭ 
سارة فهد علي الشعله ٨٠٫٣٣٭ 
شهد سلطان محمد املطيري ٨٥٫٤٩٭ 
شهد عادل جاسم الذكراهللا ٧٣٫٢٥٭ 
شهد مشعل عايض الشالحي ٩٠٫٥٢٭ 
شيخة بكر خالد العتيبي ٧٢٫٣٣٭ 
شيخة فواز عويد الديحاني ٧٥٫٧٤٭ 
شيخة مفرح عوض الرشيدي ٨٨٫٠٦٭ 
عائشة مبارك الفي جفران املطيري ٩٠٫٧٢٭ 
عائشة مطلق سعود املطيري ٩٥٫٧٦٭ 
عاليــة حمود جديان البغيلي الرشــيدي ٭ 

٨٣٫٢٣
عالية خالد راشد ناصر ٧٢٫٣١٭ 
عالية رداس سعد النمشان ٨٥٫٤٣٭ 
عالية عثمان عبداهللا الكندري ٨٩٫١١٭ 
عمشة دغش مفرج املتلقم ٩١٫٢٤٭ 
غالية طالل صرداح املطيري ٨٦٫٣٦٭ 
غال أحمد مطر الشمري ٩٣٫٩٦٭ 
فاطمة حميد حبيب اخلياط ٨٤٫٩٩٭ 
فاطمة فهد معتوق علي االستاد ٨٩٫٨٦٭ 
فجر عبداهللا نايف املطيري ٧٣٫٧٦٭ 
فرح حمد محمد البغيلي ٨٣٫١٭ 
فوزية عيد عوض الديحاني ٩١٫٨٦٭ 
في محمد حمود الرشيدي ٧٢٫٧٨٭ 
كنوز خالد بادي الشمري ٨٥٫٨٧٭ 
لطيفة عبداهللا ناصر العتيبي ٧٨٫٢٧٭ 
لطيفة فهد حمود الشمري ٩٣٫٧٦٭ 
ليلى عبدالكرمي الفي الشمري ٧٤٫٤٨٭ 
مرام عبدالرحمن راشد املرشدالنمالن ٩٢٫١١٭ 
مرمي غازي عيد الرشيدي ٧٤٫٥٨٭ 
مرمي مبارك محمد املطيري ٨٩٫٥٭ 
مستورة عيد سند مزيد الوعالن ٩٤٫٣٥٭ 
مالك أحمد محمد املطيري ٨٥٫٨٢٭ 
منار طالل محمد العدواني ٨٨٫٢١٭ 
منيرة سعد محمد املطيري ٨٦٫٧٨٭ 
منيرة محمد طليان علي الراجحي ٩٣٫٣٩٭ 
موضي عوض مطلق املطيري ٩٥٫٠٨٭ 
نعيمه سلمان فايز البغيلي ٩٢٫٦٥٭ 
نورا مطلق سعود املطيري ٩٥٫١٧٭ 
نوف حميدي صالح البرازي ٩٣٫٦٧٭ 
هيا محمد عواض العتيبي ٩٣٫٧٨٭ 
هيا نواف مشخص الرشيدي ٩١٫٥١٭ 
ود خالد حسني مطر ٨٥٫٢٩٭ 

أم معقل األسدية الثانوية للبنات 

أبرار خلف ليل العنزي ٨٥٫٣٣٭ 
أرياف جاسم محمد العازمي ٨٧٫٦٥٭ 
أريام عبدالرحمن مزاح العنزي ٨٢٫٩٨٭ 
أالء حميد عبيد الشمري ٧٩٫٥٩٭ 
أمثال حامد شارع العازمي ٧٦٫٠٧٭ 
أنوار أمير دغيم الهاجري ٧٣٫٦٤٭ 
أنوار عوض عيد املرجتى ٨٨٫٢٤٭ 
أوراد عواد شباب العازمي ٨٣٫١٣٭ 
أوراد نواف حامد الفضلي ٩٢٫٠٧٭ 

آيه عبدالعزيز شامخ الرشيدي ٧٧٫٩٨٭ 
إسراء دسوقى عبدالعال اخلور ٨٧٫٧٩٭ 
البتول صباح صقر الشمري ٨٩٫٣١٭ 
العنود حسني علي التجلي ٨٦٫٠١٭ 
انوار عبداهللا مسعود العيبان ٦٧٫٥٤٭ 
بدرية مشعل ناصر القحطاني ٩٦٫٩٢٭ 
بدور مبارك مجالد الضفيري ٧٧٫٦٧٭ 
بشاير ناصر شحيتان احمليش الرشيدي ٭ 

٨٥٫٠٨
بيبي ناصر عبدالعزيز الفليح ٧٦٫٠٧٭ 
جنى فهد اسماعيل الفهد ٩٣٫٩٥٭ 
جواهر عبداهللا ماشع الهاجري ٨١٫٢٢٭ 
جود فالح عبداهللا اجلبيالن ٨٧٫٩٩٭ 
جوري طارق فرج العازمي ٨٢٫١٤٭ 
حوراء يونس حميد هندال ٨٦٫٤٧٭ 
دانة أحمد شبيب البغيلي ٨٠٫٠٤٭ 
دانة محمد شويش املطيري ٧٨٫٩١٭ 
دالل طالل مرزوق العتيبي ٩٣٫٤٣٭ 
دالل عادل عبداهللا الدوسري ٧٨٫٦٥٭ 
دميه أحمد محمد الرشيدي ٩١٫٠٥٭ 
دميه نبيل جمعة ياقوت ٧٩٫٣٤٭ 
رتاج خالد وليد احلسني ٨٦٫٣٢٭ 
رغد جمعان معدي املطيري ٨٠٫٧٦٭ 
رغد فهد سالم البطحاني ٩٤٫٦٤٭ 
رفعة نواف سالم الرشدان ٧٧٫٨٨٭ 
روابي عمير شحيبان الرشيدي ٧٦٫٩٨٭ 
رمي بدر حميدي العازمي ٨٢٫٨٧٭ 
رمي حبيب عبداهللا العازمي ٩٧٫٢٭ 
رمي محمد عبداهللا املطيري ٧٥٫٥٧٭ 
رمي هادي امعري الغنيمي العازمي ٨٥٫٦٥٭ 
زهراء فايز هادي درويش ٨٧٫٤٦٭ 
زينب ناصر عبداهللا املزيدي ٨٣٫٨٤٭ 
سارة عقيل حسن محمد ٨٨٫٤٭ 
سارة يوسف مطر العازمي ٨٥٫٢٥٭ 
سلسبيل مساعد سعد املويزري ٩٢٫٥٦٭ 
شروق مالك ضاري الشمري ٨٩٫٥٧٭ 
شموخ حامد غريب العنزي ٧٥٫٥٣٭ 
شهد حميد ناجي القالف ٨٢٫٠٣٭ 
شوق ناصر عبدالعزيز الفليح ٧٤٫٤٣٭ 
شيخة محمد عبدالعزيز الفيلكاوي ٨٣٫٢٥٭ 
شيخة منصور صعفق السويط الظفيري ٭ 

٨٠٫٤٩
شيماء يوسف هويدي البذالي ٨٧٫٢٤٭ 
صيتة أحمد مطلق العنزي ٧١٫٣٣٭ 
ضحى محمد عبداهللا املطيري ٧٩٫٤٩٭ 
عائشة محمد علي وبران السيحان ٩٦٫٥٥٭ 
عالية حميد محمد العدواني ٨١٫٩٢٭ 
عالية علي عماش الشمري ٩٥٫٤٧٭ 
عريب أحمد احتيان الرشيدي ٩٦٫٥١٭ 
عنود خالد صالح احلصيني ٨٢٫٢٢٭ 
غزالن مشعل عيد العتيبي ٩٦٫١٭ 
غال يوسف محمد املطيري ٩١٫٠٤٭ 
فاطمة مشاري صالح املصيليخ ٩٦٫٩٥٭ 
فاطمة وليد وارد الظفيري ٨٢٫٢٤٭ 
فوز محمد سعيد العتيبي ٧٥٫٩٩٭ 
لولوة عبدالعزيز سالم الثويني ٨٦٫٦٣٭ 
مرمي صالح مسلم الرشيدي ٩٦٫٥٩٭ 
مرمي صقر عبدالرضا البلوشي ٨٧٫٣١٭ 
مرمي عمر سليمان العبداهللا ٩٢٫٤١٭ 
مرمي عودة حابس املطيري ٩٣٫٠٦٭ 
مناير سحمي فيحان الهاجري ٧٢٫٠٤٭ 
منيرة حمد دغيم الرشيدي ٨٤٫١٨٭ 
منيرة فهد جزاء الرشيدي ٨٤٫٧١٭ 
مها عبدالعزيز ساري املطيري ٨٤٫٠٢٭ 
ندى فهد حمود الرشيدي ٩٦٫٧١٭ 
نرجس محمد كتاب العجمي ٧٧٫٩٦٭ 
نشميه أحمد رطوبى العنزي ٩١٫٤٥٭ 
نور أنور حمد الرشيدي ٧٩٫٩١٭ 
نور عبداهللا مسعود العيبان ٨١٫٤٭ 
نور عدنان محمد االستاد ٨٣٫٥٢٭ 
نورة سند ثويران املطيرات ٩٤٫٤٢٭ 
نورة فالح فهد املطيري ٩٢٫٧٨٭ 
نوف بدر خلف العنزي ٧٣٫٢٨٭ 
هاجر ابداح محسن املطيري ٩٢٫٦٢٭ 
هند سالم محمد العجمي ٨٢٫٠٩٭ 
هيا مجبل مذكر الهاجري ٧٣٫٢٥٭ 
وجدان فرج عوض دريع ٨٤٫١٨٭ 
وسن حسني محمد العجمي ٨٤٫٧٣٭ 

أمة بنت خالد الثانوية للبنات 

أريام عادل سعد العتيبي ٨٥٫٤٩٭ 
اجلورى مطلق محمد العازمي ٨٤٫٥٭ 
اجلوهره محمد حسن محمد ٨٦٫٩١٭ 
العهود عبدالعزيز عبداهللا العجمي ٧٢٭ 
ايه عالءالدين موســى محمود العجيري ٭ 

٩٥٫٠٧
بشاير محمد سعد الدوسري ٨٢٫٣٥٭ 
دانة علي خالد احلوالي العازمي ٨٥٫٢٣٭ 
دميه حسني املصيطف ٩٢٫٠٧٭ 
دميه خلف مبارك العازمي ٧٩٫٥٣٭ 
رغد سباع علي اخلالدي ٨٧٫٠٩٭ 
روان سالم طلق العازمي ٩٠٫٥٭ 
روان فالح عايض الدعسه ٨٦٫٣٨٭ 
ريان مشاري عويض حريص ٩٠٫٣٧٭ 
سارة سلطان محمد السبيعي ٩٢٫٦٤٭ 
سعاد طالل غالي العنزي ٧٩٫٣٤٭ 
شهد خالد عواد العازمي ٨٦٫٤٢٭ 
شهد صالح رجعان العازمي ٨١٫٣٦٭ 
شيخة مبارك ناصر الدوسري ٨١٫٣٣٭ 
طيف نايف ادغام العازمي ٧٨٫٨٢٭ 
عايشــة متعب محمــد العويهان العنزي ٭ 

٧٥٫٥٨
غال خالد سعد السبيعي ٩١٫٠٦٭ 
فاطمة راشد مطلق العازمي ٩٥٫٠٣٭ 
فاطمة نايف خالد العنزي ٨٥٫٠٩٭ 
مرمي ناصر الزم فرحان ٩٣٫٤٩٭ 
مشاعل عجران ضويحي الهاجري ٧٥٫١٣٭ 
منار عبدالكرمي خليل بور باالجني ٨٨٫١١٭ 
منال مسلم مطلق العازمي ٨٤٫٣٦٭ 
منيرة هاني شاكر السبيعي ٨٢٫٣٧٭ 
موضي سعد ذياب الهزاني ٧٦٫٢٩٭ 
نورة خليفة سعيد الهاجري ٧٩٫٤٢٭ 
نوف عجران ضويحي الهاجري ٩٦٫٢٦٭ 
هبة اهللا محمد عبدالفتاح اسماعيل متام ٭ 

٩٣٫٠٨
هند فهد حماد الشامري ٩٠٫١٣٭ 
هند محمد إبراهيم محمود محمد ٩٧٫١٦٭ 
وضحة محمد شارع العجمي ٧٦٫١٩٭ 

آمنة بنت األرقم املخزومية الثانوية للبنات 
أريام أحمد صالح العالطي ٧٦٫٤٩٭ 
أريام صالح سالم العازمي ٨٤٫٩٩٭ 
أريام عوض سردي السعيدي ٩٦٫٥٥٭ 
أسماء سعود عبداهللا البذالي ٨١٫٥٢٭ 
أسماء عبداهللا عوض العنزي ٩٢٫١٥٭ 
أمار مجبل بندر خالد ٨٨٫٠٢٭ 
أمل حمدان خزمي الضفيري ٨٩٫٣٦٭ 
آمنة سليمان رشيد رشيد ٨٣٫٢٢٭ 
آمنة محمد شجاع سعيدي ٩١٫٢٣٭ 
آمنة مفلح عطااهللا الصليلي ٨٧٫٩٧٭ 
البندري عادل حورى العنزي ٨١٫٥٢٭ 
اجلوري علي عيد الظفيري ٨٤٫٢٭ 
اجلورى هباس متعب بشير سالم ٨٩٫٨٦٭ 
الغيداء مالك متران الشمري ٧٦٫٦٤٭ 
إميان فالح مفرح الهاجري ٨١٫٦٤٭ 
بدور أحمد غريب العنزي ٨٤٫٥٤٭ 
ترفه سوعان ضاري العاقول العنزي ٩٠٫٨٤٭ 
جوري حمود ضحوي الظفيري ٩١٫٩٥٭ 
حصة فهد محمــد برجس محمد بن عيد ٭ 

٨٠٫٧٣
حال طالل خلف الشمري ٩٠٫٦٩٭ 
حنني صباح سعيد العنزي ٨٧٫٥٤٭ 
حور مشعل صعب ثاني ٨١٫٣١٭ 
دانيه ماجد مانع الفضلي ٩١٫٠١٭ 
دميه شجاع عيد العازمي ٩٩٫١٤٭ 
رغد خالد سالم رفيد العالطي ٨٣٫٢٨٭ 
رغد نواف سعد املطيري ٧٣٫٢١٭ 
ريان حمد حمدان السعيد ٧٩٫٥٧٭ 
ريان فهاد فهد الشمري ٩٢٫٧٦٭ 
رمي إبراهيم فالح العنزي ٨٥٫٣٨٭ 
رمي حمود محمد اجلعيب ٧٦٫٧٧٭ 
رمي خالد ضيف اهللا البذالي ٧٧٫١٢٭ 
رمي مرزوق مبرد العازمي ٨٢٫٩٨٭ 
رمي نايف عايد املطيري ٩٤٫٤٨٭ 
رمياس حسني محمد الشمالي ٨٧٫٤١٭ 
رميه مبارك فهد منيف العجمي ٨٠٫٩٨٭ 
ريهام محمد صغير العجمي ٧٤٫٦٨٭ 
سارة سعود فهد الرشيدي ٨٣٫٠٥٭ 
سارة ماجد مجهول املطيري ٧٥٫٦٤٭ 
سارة محمد رحيم املطيري ٨٩٫١٣٭ 
سلمى مضحي عبداهللا الصليلي ٧٣٫٥٣٭ 
سندس بندر شفاقة الظفيري ٨٤٫٨٢٭ 
شروق عبدالعزيز عويد العنزي ٧٨٫١٣٭ 
شهد صالح عبدالعزيز الهاجري ٨١٫١٦٭ 
شهد عادل بتال املطيري ٩٢٫٩٧٭ 
شهد عادل عيد فارس ٨٣٫٨١٭ 
شيخة عبدالرحمن غالى الصليلي ٨٨٫٤٧٭ 
شيخة نواف سعد املطيري ٨٨٫٩٤٭ 
صيتة ثامر جلوي الشمري ٨٥٫٣٩٭ 
عائشة محمد راجح املخيال ٧٨٫٣٭ 
عالية طلب طخاخ شهد ٧٦٫٩٭ 
عالية مشعل عوض الرشيدي ٨٧٫٣١٭ 
غادة فالح هذال احلربي ٨٨٫٠٨٭ 
غزالن عادل علي السعدي ٨٦٫٦٣٭ 
غالء حمدان فرج السليماني ٧٨٫٤٣٭ 
فاطمة أحمد كمعان احلربي ٩١٫٧٨٭ 
فاطمة عبداللطيف سلمان السعيدي ٨١٫٢١٭ 
فاطمة مرضي ظاهر الظفيري ٧١٫٨٣٭ 
فاطمة نايف عطية العنزي ٩٢٫٥٤٭ 
فرح مبارك محمد عماش احلسيني ٨٩٫٨٣٭ 
فوز فالح عبداهللا العنزي ٩٦٫٦٧٭ 
لطيفة عبدالكرمي حمد احلبشى ٧٦٫٨٩٭ 
لولوة زبن سليمان الشمري ٧٤٫٤٧٭ 
مرام مبارك منزل الرشيدي ٨٠٫٠٨٭ 
مرمي سعود نوران الرشيدي ٩٠٫١٩٭ 
مرمي عادل دوان العنزي ٨٧٫٥٦٭ 
مرمي محمد عبيد العنزي ٧٢٫٨٤٭ 
مرمي نافل هزاع اخلالدي ٨١٫١٤٭ 
مشايخ فيصل حربي محمد ٩٦٫١٭ 
مضاوي عياد فايز الظفيري ٨٠٫٨٤٭ 
منار علي ناصر احلسيني ٧٤٫٢٩٭ 
مناير صالح عبدالكرمي مطر ٨٢٫٠٩٭ 
منى مرزوق عبداهللا بن سعيد ٨٦٫٤٨٭ 
منيرة فيحان محمد املطيري ٨٢٫١٧٭ 
منيرة هندي مبخوت العجمي ٨٧٫٠٣٭ 
مها ناصر مجبل املطيري ٨٨٫٢٣٭ 
موضي علي عبداهللا شامان ٨٣٫٧٨٭ 
نبأ محمد تركي حداوى ٩٠٫١٣٭ 
نور سعود احلميدي احلريجي ٩٣٫٧٨٭ 
نور محمد خليفة الدغفق ٨١٫٤٤٭ 
نورة عايد تومان الظفيري ٨٧٫٠٢٭ 
نوف مشاري غامن الظفيري ٧٨٫٧٥٭ 
نوف مطلق صياح احلسيني ٩٦٫٩٩٭ 
هاجر طالل طريخم سيحان ٧٧٫٣٨٭ 
هدى سامي عبيد الشمري ٨١٫٦٤٭ 
هديل نواف صلفيج املطيري ٧٩٫٢١٭ 
هند خالد رضيمان الشبلي ٨٩٫٧٧٭ 
هيا ناصر حمد العنزي ٨٢٫١٩٭ 
وضحة خالد جوعان عايد خالد ٧٦٫٤٤٭ 
وضحة ناصر راشد العجمي ٨٣٫٦٭ 

أيوب حسني األيوب الثانوية للبنني ـ 
األحمدي 

أحمد جمعان سالم العازمي ٧٢٫٤٧٭ 
أحمد سعيد مبارك العجمي ٨٥٫٣٥٭ 
إبراهيم مشعل مبرك العازمي ٧٩٫١٧٭ 
بدر أحمد فالح الطويل العجمي ٩١٫٣٧٭ 
بدر زايد سالم العازمي ٧٦٫٨٧٭ 
بدر سالم ناعس املطيري ٧٨٫٤٧٭ 
بندر مشعل شبيب العازمي ٨٥٫٢٭ 
تركي سعيد مبارك العجمي ٧٥٫٦٩٭ 
تركي عبداهللا اكميخ العجمي ٨٢٫٩٤٭ 
تركي غازي صقر املطيري ٨٤٫٥٨٭ 
تركي يوسف عياد املطيري ٦٧٫٣٩٭ 
ثامر فيصل ندا املطيري ٧٨٫٣٥٭ 
جابر هادي جابر املري ٨٨٫٠٥٭ 
جراح ناصر سفر الديحاني ٨٦٫١٢٭ 
حامت غصاب يحيى العجمي ٨٠٫٦٧٭ 
حــازم عبداهللا فراج زيد هاجد الســهلي ٭ 

٧٤٫٣٩
حزام فهيد مطلق العجمي ٨٥٫٧٨٭ 
حسن منصور نور الدين علي ٨٥٫٧٭ 
حسني يوسف حسني عوض ٨٨٫١٩٭ 
حمد سعد طفيح العازمي ٨٣٫٩٧٭ 
حمد سيف عجب املطيري ٨٠٫٥٥٭ 
حمد فيصل حمد العجمي ٨٤٫٥٤٭ 
حمد محمود خليفة الدرباس ٧٤٫٦١٭ 

حمدان حميدي عايض الرشيدي ٧٩٫٥٨٭ 
خالد سعد مريخان العجمي ٨١٫٤٥٭ 
خالد فهيد مناحي العجمي ٨٢٫٣٭ 
خالد فيصل تركي املطيري ٧٨٫٦١٭ 
خالد مبارك نايف محمد ٨٥٫٠٧٭ 
خالد محمد حسن العجمي ٨٥٫٦٢٭ 
خالد محمد ريحان محمد الشايع ٨٩٫٥٦٭ 
خالد منير فالح العازمي ٧٦٭ 
خلف أحمد خلف املطيري ٨١٫٣٧٭ 
راشد أحمد عليان املطيري ٩٨٫٥٢٭ 
راشد سعود عبداهللا العجمي ٧٤٫٨١٭ 
راشد مسفر علي الهاجري ٨٤٫٠٤٭ 
سالم حمود ناصر العجمي ٨١٫٩٣٭ 
سالم علي ناصر العجمي ٨٤٫٨١٭ 
سالم محمد سالم العازمي ٧٠٫٥٣٭ 
سالم يحيى ناصر العازمي ٧٥٫٧٭ 
سعد إبراهيم سعد العازمي ٧٧٫٣٢٭ 
سعد خالد محمد العازمي ٧١٫١٤٭ 
سعد راشد سالم العازمي ٨١٫١٥٭ 
سعد عادل رمضان محمد مشوح ٨٢٫٨٤٭ 
سعد محمد سعد الدوسري ٧٥٫٦٨٭ 
سعود جابر سعود الدوسري ٧٧٫١٧٭ 
سعود صالح نصار العازمي ٧٢٫٣٧٭ 
سعود طارق يوسف احلساوى ٧٨٫٠٤٭ 
سعيد جاسم سعيد العازمي ٨٠٫٠٥٭ 
سعيد خالد حمد الهاجري ٧٧٫٣٭ 
سلطان جلوي ثواب السبيعي ٨٢٫٧٩٭ 
سيف عبداهللا فراج السهلي ٧٤٫٦٭ 
شجاع نواف فهد الدوسري ٨٠٫٥٦٭ 
صالح حسني عباس الدريع ٧٨٫٥٣٭ 
صقر محمد صقر املطيري ٧٦٫٦١٭ 
ضاحي فالح ضاحي الفضلي ٨١٫٨٣٭ 
ضاري سالم مرود العازمي ٧٩٫٢١٭ 
طارق علي طامي العازمي ٧٢٫٩٦٭ 
طامي عادل طامي مدغم العازمي ٧٦٫٦٩٭ 
طالل غازي محمد املطيري ٧٧٫٩٦٭ 
عبدالرحمن حنيف محمد العتيبي ٧٤٫٩٣٭ 
عبدالرحمن محمد ساجى الدوسري ٧٠٫٣٣٭ 
عبدالرحمن ناصر نايف العتيبي ٧٦٫٧٦٭ 
عبدالعزيز بدر ذعار املطيري ٧٦٫٨٨٭ 
عبدالعزيز سعود غصاب العجمي ٧٨٫٣٦٭ 
عبدالعزيز عبداهللا غنيم الزعبي ٨٢٫٦٭ 
عبداهللا بدر حمود عبداهللا حمو ســعيد ٭ 

املطيري ٨٤٫٦٩
عبداهللا طارق سعد املريفع ٧٩٫٢٢٭ 
عبداهللا عبدالهادي علي بوعباس ٧٦٫٤٨٭ 
عبداهللا فهد سعود العازمي ٧٤٫٣٦٭ 
عبداهللا فهد عبداهللا العجمي ٧٧٫١٢٭ 
عبداهللا فهد عبداهللا يوسف الشطي ٨٥٫٥٧٭ 
عبداهللا فهد مهل الهاجري ٧٩٫٩٦٭ 
عبداهللا محمد أحمد ذياب ٨١٫٩٤٭ 
عبداهللا محمد سالم العازمي ٧٦٫٥٩٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا العجمي ٧٣٫٨٢٭ 
عبداهللا نواف سعد الكحالوى ٨٢٫١٩٭ 
عبدالهادي احليمر جابر املري ٨٢٫٣٧٭ 
عبدالوهاب حسني علي سلطان ٧٥٫٧٤٭ 
عبدالرحمــن أحمــد عبدالرحمن الوهيب ٭ 

٨٠٫٤٦
عبدالرحمن رجا خيــراهللا فهاد الصواغ ٭ 

العازمي ٧٥٫٨٤
عبدالرحمن سعد مبارك الهاجري ٧٨٫٦٣٭ 
عبدالرحمن فهيد نصار العازمي ٧١٫٦٧٭ 
عبدالرحمن فيصل محسن املطيري ٨١٫٩٧٭ 
عبدالعزيز سعد مبارك الهاجري ٨٢٫٤٦٭ 
عبدالعزيز نايف غزاي املطيري ٨١٫٨٥٭ 
عبداهللا جراح عبداهللا العجمي ٨٨٫٤٭ 
عبداهللا سعدون راشد الهاجري ٨٠٫٨٭ 
عبداهللا عبدالرزاق محمد املطيري ٩٠٫٧٢٭ 
عبداهللا عوض سعد العازمي ٨٨٫٣٧٭ 
عبدالناصر علي أحمد دهراب ٧٣٫٦٭ 
عثمان فالح زامل العتيبي ٧٩٫٥١٭ 
علي حسني فالح العازمي ٧٠٫٩٣٭ 
علي خالد جاسم العلي ٩٥٫٢٩٭ 
علي عامر سعيد الهاجري ٦٧٫٧٤٭ 
علي عبدالرحمن عبداخلالق فرج ٧٦٫٦٦٭ 
علي عبدالرحمن عويضه العجمي ٧٦٫٠١٭ 
علي عزيز مطلق العازمي ٧٨٫٧١٭ 
علي عمر أحمد مليجي ٨٩٫٦١٭ 
علي محمد سالم املري ٨٦٫٤١٭ 
علي محمد علي العازمي ٧٨٫٤١٭ 
عمر سعد مبارك العازمي ٨٥٫٣٧٭ 
عمر عبدالعزيز عوض الرشيدي ٨١٫٨٥٭ 
عمر فهد محمد العتيبي ٨٦٫٨٣٭ 
عمر محمد سعيد القحطاني ٨٤٫٠٩٭ 
عمر يوسف احلميدي املطيري ٨٦٫٠٩٭ 
عيد عبداهللا عيد العازمي ٨٧٫٣٣٭ 
فارس ناصر عبداهللا العنزي ٧٧٫٤٣٭ 
فهد إبراهيم مصلح عيشان ٧٥٫٥٭ 
فهد عبداهللا فهد سالم ٨٠٫٦٭ 
فهد علي نحيطر العازمي ٧٧٫٢٩٭ 
فهد فيصل تركي العازمي ٩٢٫١٧٭ 
فهد مبارك صالح الهاجري ٨٥٫٩٩٭ 
فهد محمد مهدي اخلياط ٨٣٫٣٢٭ 
فهد يوسف دخيل الرشيدي ٧٣٫٩٧٭ 
فهيد فهاد فهد العجمي ٨٤٫٠٨٭ 
فواز فهد محمد مسفر الهاجري ٧٩٫٤١٭ 
فيصل راشد حمد العجمي ٨٤٫٦٦٭ 
ماجد فالح ناصر العجمي ٧٣٫٠٧٭ 
محمد أحمد راشد أحمد احلقان ٨٨٫١٧٭ 
محمد إبراهيم سعد العازمي ٧٩٫٢٣٭ 
محمد جمال مطلق العازمي ٧٨٫٥٦٭ 
محمد حسني مطر مشهدى ٧٥٫٥٧٭ 
محمد حمود مناحي العتيبي ٧٥٫٩٥٭ 
محمد خالد محمد الشمري ٨٣٫١٤٭ 
محمد خالد محمد العازمي ٧٢٫٥٢٭ 
محمد سعد مطلق العازمي ٧٨٫٣٭ 
محمد صالح خضير العطية ٨١٫٣١٭ 
محمد عباس حسني خسروه ٨٥٫٧٦٭ 
محمد عبدالرحمن عويضه العجمي ٨٣٫٦٦٭ 
محمد علي رجاء العجمي ٧٧٫١٤٭ 
محمد علي محمد حجي ٨٨٫١٭ 
محمد فهد مهدي اخلياط ٧٣٫٦٨٭ 
محمد ناصر عبداهللا العجمي ٧٥٫٥١٭ 
محمد نواف ماضي العازمي ٧٨٫٥٤٭ 
مساعد خالد محمد العازمي ٦٦٫٢٤٭ 
مسفر حسني سعيد العجمي ٧٧٫٩١٭ 
مشاري أحمد سعد املطيري ٩٠٫٤٭ 
مشاري فارس سعود العتيبي ٨٣٫٢٤٭ 
مشعل وليد خالد اخلالدي ٧٩٫٥٥٭ 
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منصور سعود غصاب العجمي ٧٥٫٨٭ 
موسى ماجد صقر املطيري ٨٤٫٩٢٭ 
ناجي مبارك محمد العجمي ٧٩٫٩٤٭ 
نادر بدر نياف العتيبي ٧٨٫٤٩٭ 
ناصر بدر صالح البذال ٨٩٫٥٧٭ 
ناصر بدر عبدالرحمن الفليج ٨٠٫١٤٭ 
ناصر بدر ناصر العتيبي ٨٢٫٤٦٭ 
ناصر فارس سهيل العتيبي ٨١٫٨٦٭ 
ناصر محمد مسلم العازمي ٧٦٫٦٤٭ 
ناصر مسفر محمد العجمي ٧٩٫٠٦٭ 
هادي ظافر مسعود العجمي ٨٠٫٣٣٭ 
هادي محمد علي العجمي ٧٢٫٨٤٭ 
وليد حمد مزيد العازمي ٨٠٫٥٩٭ 
يوسف نواف علي الرومي ٨١٫٩٩٭ 

ابرق خيطان الثانوية للبنات 

أروى ياسر محمد عبدالعليم ٩٥٫٨٢٭ 
أريج عبداحملسن عبداهللا العصيمي ٨٧٫٥٢٭ 
أسماء خالد شريد فالح شريد ٨٥٫٨١٭ 
أفنان فهد طليحان العتيبي ٩٢٫١١٭ 
أميرة محمد حافظ احلافظ ٩٠٫٢٤٭ 
أنوار محمد غنام العنزي ٩٢٫٩١٭ 
البندري فيصل مشعل العتيبي ٨٩٫٥٢٭ 
اجلازي بدر عبداهللا الرشيدي ٩٦٫٥٨٭ 
جنان أحمد حسن عبداهللا ٩١٫٢٢٭ 
جود جبري بدر اجلبري ٨٨٫٨١٭ 
حبيبه حمدي صابر فهمي محمد ٩٦٫٤٩٭ 
دالل عبداهللا حجي البغلي ٧٢٫٣٭ 
دالل مشعل غازي العتيبي ٨٧٫٠٨٭ 
ربى يوسف حسني الشمري ٩٠٫٦٢٭ 
رزان بدر ناصر العتيبي ٨٥٫٢٤٭ 
رقية عبداهللا حسن عبداهللا ٩٠٫٣١٭ 
رهف عيسى علي بويابس ٩٠٫٨٦٭ 
رهف محمد عيسى اليعقوب ٩٤٫٦٨٭ 
سارا مرزوق الفي املطيري ٩٥٫٧٨٭ 
سارة راشد عبداهللا الوطري ٩٦٫٥٨٭ 
سارة سالم يوسف حسني ٨٦٫٧٧٭ 
سارة عبداهللا حجي البغلي ٨٧٫٥٩٭ 
سارة علي جبر احلماد ٧٨٫١٧٭ 
شوق أحمد عبدالكرمي عسك ٧٥٫٥٦٭ 
ضي مسفر فهيد العجمي ٩٧٫٤٥٭ 
لطيفة خالد وليد الزامل ٧٨٫١٦٭ 
لولوة سامي أحمد املريفع ٨٥٫٢٣٭ 
ملك رجب احملمدي البناوى ٩٨٫٤٢٭ 
منة اهللا هاني محسن عبداملهدي الصعيدى ٭ 

٩٠٫٩٣
منيرة ضاحي حجي الرشيدي ٨٣٫٣٩٭ 
مها عبداهللا حمود اجلبري ٩٥٫١٧٭ 
مها مساعد سند الدوسري ٩٢٫٩٥٭ 
موضي الراوى سعود خلف ٨٢٫٥٩٭ 
مي مسفر فهيد العجمي ٨٩٫٧٧٭ 
ميار امين محمود عبدالباقى ٩٣٫٦٥٭ 
نوال محمد عجالن الشمري ٩١٫٠٦٭ 
نور حسن عباس الزامل ٧٩٫٨١٭ 
نورة جابر محمد العازمي ٧٧٫٥٦٭ 
هند عبدالعزيز عبدالرحمن املطيري ٨٩٫٨١٭ 
هيا محمد غازي املطيري ٨٧٫٢٩٭ 

ابن العميد الثانوية للبنني 

أحمد محسن علي العنزي ٧٢٫٤٢٭ 
بندر حمود مزيد الظفيري ٧٥٫٨٤٭ 
جابر ماجد جابر السعيدي ٧٦٫٩٣٭ 
جاسم محمد جاسم الصريعى ٧٤٫٦٤٭ 
حمد راشد حمد الصانع ٨٧٫٤٧٭ 
خالد حمد سطام اخلمسان ٨٠٫٣٭ 
خالد فيصل خالد املنصور ٧٣٭ 
سعد سعود سيف العدواني ٧٨٫٢٩٭ 
سعد صالح سعد املرشاد ٧٨٫٣١٭ 
ضاري عبدالعزيز عبدالكرمي العنزي ٨٢٭ 
عادل جاسم محمد الشمري ٧٨٫٧٩٭ 
عبدالعزيز ناصر صلبي العنزي ٦٣٫٤٨٭ 
عبداهللا حسني حيدر القطان ٦٩٫٩٦٭ 
عبدالهادي راشد سالم العجمي ٧٨٫٧٢٭ 
عبدالرحمن عبداللطيف مبارك الشويرد ٭ 

٦٩٫٠٣
عبدالعزيز غسان جاسم الفيلكاوي ٨٥٫٠٦٭ 
عبداهللا أحمد جميل الصيرفي ٧٥٫٢٥٭ 
عبداهللا محمد سليمان ابوحيمد ٦٩٫٧٦٭ 
عبدالوهاب بدر عبداهللا النجدى ٧٦٫٩٭ 
علي غصي هالل الشمري ٦٨٫٤٩٭ 
عمر اظهر نويد ٨٨٫٤٨٭ 
عمر مشعل بدر الفريج ٧١٫٩٨٭ 
عيسى فيصل بطيحان صقر ٨٢٫٣٨٭ 
فواز حسني عبداالمام محمد ٧٥٫٧٩٭ 
محمد أحمد عبداهللا باعباد ٧٩٫٩٩٭ 
محمد عبيد عبداهللا الرشيدي ٧٨٫٤٥٭ 
محمد فيصل خالد السعيد ٧٤٫١٢٭ 
مرحب حمود عبداهللا النصافي ٧٧٫٢١٭ 

مرزوق مبارك مرزوق املرشاد ٧٣٫٦٢٭ 
مشعل حسن علي محمود ٧٥٫٦٢٭ 
يوسف حمود سلمان الناجم ٧٣٫٣١٭ 
يوسف محمد عبداهللا الفواز ٨٠٫٦٤٭ 
يونس محمد سليمان احلمادي ٧٤٫١٦٭ 

أحمد البشر الرومي الثانوية للبنني 

أحمد جاسم أحمد القالف ٧٧٫٦١٭ 
أحمد فيصل أحمد املاص ٧٤٫٣٥٭ 
أحمد محمد خليفة العطية ٧٦٫٥٭ 
أحمد محمد سالم اجلويسري ٩٤٫٠٣٭ 
بدر أنور سليمان العامر ٩٦٫٠٩٭ 
بدر ناصر بدر عبدالرحمن ٧٩٫٣٦٭ 
جابر علي عبدالرضا حسن ٧٥٫٩٢٭ 
حسني مؤيد منصور القطان ٨١٫٦٥٭ 
حمزة حسن جاسم القالف ٩٣٫٥٣٭ 
خالد عادل خالد الرشدان ٧٥٫٩٨٭ 
خالد نبيل خالد الرشدان ٨٧٫٤٧٭ 
سالم سلطان سالم سعد الفرحان ٨١٫٢١٭ 
شريدة راشد شريدة الشريدة ٧٣٫٩٧٭ 
ضاري خليفة علي السيف العامر ٨٣٫٩١٭ 
عباس عبداحلميد عباس القالف ٩٣٫٦٣٭ 
عبداهللا محمد حسني السيافي ٧٢٫٥٥٭ 
عبدالعزيز طالب عبود العبيد ٩٨٫٧٭ 
عبداهللا خالد يوسف الشمري ٨٣٫٥٩٭ 
عبداهللا عبدالقادر عبداهللا اب رفت ٧٦٫٨٣٭ 
عبداهللا علي يعقوب بولند ٨٦٫١٤٭ 
عبداهللا عمران صالح عبداهللا ٧٧٫٩٩٭ 
عبداهللا محمد حمزة العوض ٨٠٫٥٩٭ 
عبداهللا يوسف خليفة الرومي ٨٤٫٧٩٭ 
عبداهللا يوسف عبداهللا القصار ٨٦٫٥٨٭ 
عبدالوهاب صابر اسماعيل مصطفى ٩٦٫١٩٭ 
علي أحمد صاحب الرامزي ٧٧٫٥٩٭ 
علي طارق موسى الصراف ٨٨٫٦١٭ 
علي عباس شــعبان عباس علي حســني ٭ 

٨٨٫٧٣
عمر عبداهللا إبراهيم املجمد ٩٢٫٦٧٭ 
محمد امني محمد القطان ٩٣٫٥٢٭ 
محمد جمال خليفة النجم ٧٦٫٨٨٭ 
محمد طالب عبود العبيد ٩٨٫٤٧٭ 
محمد عبداحملسن إبراهيم الضبيبي ٨٧٫٣٢٭ 
محمد فهد محمد الدمخى ٦٧٫٦٤٭ 
يوسف باسل حسني البحراني ٧٣٫٤٢٭ 
يوسف جابر عبداخلالق الفرج ٨٣٫٥٭ 
يوسف حسن فاضل عبداهللا معتوق علي ٭ 

املعتوق ٩٠٫٣٢
يوسف مسلم بداح اجلعيدان ٧٩٫٣٧٭ 

أحمد شهاب الدين الثانوية للبنني 

إبراهيم مهدي سيف البذالي ٦٧٫١٨٭ 
بدر إبراهيم محمد قوشتى ٧١٫٢٤٭ 
جاسم بدر جاسم املناع العنزي ٨٦٫٦٭ 
زيد عدنان عبداهللا الدهيمي ٧٧٫٠٧٭ 
ســليمان مشــعل فــاروق شــهاب أحمد ٭ 

احلمادي ٦٩٫٩٩
ضاري علي حسني القضرم ٧٦٫١٨٭ 
عبدالعزيز أحمد جمعان رحيل ٧٢٫٦٨٭ 
عبداللطيف مبارك حمود اجلميلي ٨٢٫٢١٭ 
عبداهللا دعيج خلف الهاجري ٨٥٫١٨٭ 
عبداهللا طارق غلوم الكندري ٧٣٫٠١٭ 
عبدالوهاب بندر سعد العنزي ٨٦٫٦٨٭ 
علي انور علي حسني علي ٧٢٫٥٨٭ 
عمر عادل سعد العازمي ٧٣٫٠٢٭ 
فهد خليفة عبدالعزيز احلشاش ٧٦٫٤٣٭ 
فهد محمد نادر القحطاني ٨٧٫١٨٭ 
محمد خالد جاسم العنزي ٨٧٫٤٨٭ 
محمد فايز رجعان العازمي ٧٨٫٩٣٭ 
محمد وليد أحمد الشغدري ٨٧٫٠٤٭ 
مصعب عدنان عبداهللا الدهيمى ٦٥٫٩٢٭ 
منصور ناصر قناص اخلصيلى ٧١٫٧٩٭ 
ناصر قاطع ناصر الرشيدي ٨٣٫٨٭ 
يوســف عبداهللا منران منران اخلصيلى ٭ 

٧٨٫٠٢

أحمد مشاري العدواني الثانوية للبنني 

أحمد مهدي إبراهيم اسود ٧٨٫١١٭ 
إبراهيم أحمد إبراهيم الزعابي ٨٥٭ 
جاسم مصطفى طاهر الصراف ٨٠٫٦٥٭ 
حسن علي عبداهللا الفارسي ٧٩٫٦٦٭ 
حمد خالد حمد بن عيدان ٨٣٫٥٦٭ 
خالد أحمد حسني احلنيان ٨٤٫٦٨٭ 
سعود ناصر عدنان العسعوسي ٩٣٫٣٧٭ 
سلمان محمد علي العطار ٧٥٫٢٤٭ 
صقر عبدالكرمي صقر الصقر ٧١٫٤٦٭ 
عبدالرحمن عدنان عبدالكرمي العيدان ٨٨٫٨١٭ 
عبداهللا جابر نصار الشريفي ٧٨٫٦٧٭ 
عبدالوهاب طارق محمود علي ٦٦٫١٨٭ 
عبدالوهاب محمد حمود الرومي ٨٦٫١٣٭ 

عبدالرحمن أحمد أحمد السريحي ٨٦٫٤٧٭ 
عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الريش ٭ 

٩٤٫٧٨
عبدالعزيز أحمد محمد العنزي ٨٣٫٩٭ 
عبدالعزيــز يعقوب عبداهللا الســعودى ٭ 

٩٠٫٣٣
عبداهللا إبراهيم عبداهللا املزيني ٩١٫٠٦٭ 
عبداهللا بدر محمد احلالق ٨٥٫٩٣٭ 
عبداهللا محمد علي مال علي ٨٤٫٨٢٭ 
عبداهللا مشاري عبداهللا النجم ٨١٫٢١٭ 
عبداهللا مشعل سالم بوخضور ٧٧٫٣٭ 
عثمان جابر نصار الشريفي ٨٠٫٣٦٭ 
علي فهد عبدالعزيز حسني ٨٢٫٧٭ 
فارس فهد فالح اإلبراهيم ٧١٫١٢٭ 
فهد عبدالرحمن سليمان الطيار ٨٩٫٢١٭ 
فهد عبدالعزيز عبداللطيف الشطي ٨٨٫١٤٭ 
فهد محمد أحمد العربيد ٨٦٫٩٭ 
فيصل سماح وحيد حسني ٧٠٫٦٩٭ 
محمد جاسم أحمد التويتان ٧٩٫٣٤٭ 
محمد خالد محمد احلبيب ٨٥٫٠٥٭ 
محمد عبداهللا محمد املشاري ٨٠٫١٨٭ 
محمد عبداهللا هادي العجمي ٧٤٫٦٦٭ 
محمد محمود أحمد حسن ٧١٫٧٢٭ 
مساعد جوهر سعد عبداهللا ٧٤٫٥٧٭ 
مساعد ناصر مساعد الناجم ٨١٫١١٭ 
مشاري إبراهيم حمدان اجلهوري ٧٥٫٥٣٭ 
مشاري جاسم فريح الفريح ٩٧٫٢٥٭ 
مشاري سعد عبدالرحمن احملارب ٧٣٫٨٧٭ 
مشاري نواف مشاري االرملى ٧٣٫٧٥٭ 
معاذ يوسف حمود اجليران ٧٠٫٧٤٭ 
يوســف عبداحلميد عبداحملسن الناصر ٭ 

٦٩٫٧

األصمعي الثانوية للبنني 

أحمد سالم جاسم العازمي ٩٣٫٧٢٭ 
بداح عبداهللا ماشع الهاجري ٧٦٫٤٩٭ 
بدر محمد جمعان العازمي ٦٩٫٢٢٭ 
براك باسم مشعان العنزي ٨١٫٩٩٭ 
بندر فهد محمد العجمي ٨٨٫٦٤٭ 
حسني أحمد عباس محمد ٨٠٫٨٣٭ 
حمد فيصل ناصر العجمي ٧٩٫٥٩٭ 
خالد بدر خلف العنزي ٧٩٫٨٤٭ 
خالد سعود محمد املطيري ٩١٫٢٣٭ 
راشد مشعل الحق العتيبي ٨٢٫٧٤٭ 
سالم أحمد سالم العتيبي ٧٦٫٩٣٭ 
ضاري عبداهللا وارد العنزي ٧٤٫٨٦٭ 
عبدالرحمــن ســيد طالب ســيد يعقوب ٭ 

الرفاعي ٨١٫٧٩
عبدالعزيز محمد خالد بوعباس ٧٣٫٥٤٭ 
عبداهللا إبراهيم عبدالعزيز الريس ٨٢٫١٥٭ 
عبداهللا فهاد عبداهللا العجمي ٨٤٫٨٭ 
علي إبراهيم عباس احلداد ٧١٫٦٣٭ 
علي اسماعيل يوسف النجاده ٧٤٫٠٥٭ 
علي جمال عامر العسكر ٨٢٫٩١٭ 
فهد بندر محمد العجمي ٨٥٫٤٨٭ 
فهد موسى سالم الرشيدي ٧٣٫٢٢٭ 
محمد عادل عبدالهادي مبارك ٨٠٫٩٣٭ 
محمد فهد محمد العجمي ٨٣٫٢٤٭ 
محمد مشعل سعيد العازمي ٧٨٫٧١٭ 
ناصر بدر ناصر الهاجري ٧١٫٢٭ 
ناصر عبدالــرؤوف محمد أحمد الكمالي ٭ 

٩١٫٥٣
يوسف ثامر نهار الشمري ٧٢٫١٩٭ 
يوسف عبداملطلب محمد االستاد ٧٤٫٠٣٭ 

االخالص االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

آالء سيد محمد حسن ٨٢٫٠١٭ 
أماني فؤاد محمد اخلرساء ٩٥٫٣٣٭ 
آمنة أحمد حسني الربيعي ٨٨٫٦٧٭ 
آيه عماد ماجد ٨٢٫٢٭ 
اية طــارق جاد عبداملقصود عبدالرحمن ٭ 

٩٥٫٤٧
بدور عبدالكاظم سلمان حجيل ٩٤٫٠٨٭ 
بسمه محمد السيد ماضي ٩١٫٦٩٭ 
تاتيانا حسني عبدالرضا عبيد ٨٤٫٥٥٭ 
تاال طالب بوحمدان ٩٤٫٣٤٭ 
متام أمني خليل ابونصار ٨٢٫٦٦٭ 
توميشا اياد سليم عريقات ٨٦٫٢٩٭ 
جنا حسام سيد السعيد ٩٦٫٩٨٭ 
جنا لؤى محمود ابو خليفة ٩٣٫٢٩٭ 
جنه وائل محمد عثمان ٩٦٫٧٩٭ 
جودى لقمان حامت حسينو ٧٩٫٥٣٭ 
حبيبه هشام طلعت محمد حسن ٩١٫٢٤٭ 
حبيبه وائل حسني محمد ٩١٫٣١٭ 
حنني حازم عبداحلميد شلبى ٩٩٫٣٣٭ 
حنني فريد محمود العقيل ٨٦٫٢٭ 
دانــة جميل محمد جميل يوســف (علي ٭ 

خليفة) ٨٣٫٦

دانة موفق خضير معتوق ٨٧٫٣٢٭ 
دانة ياسر أحمد أبو يحيى ٧٦٫٠٤٭ 
دينا شــوقي محمــود عبدالغني محمود ٭ 

٧٥٫٩٢
رانيا أحمد محمد إبراهيم محمد جامع ٨٨٫٦٭ 
رزان عادل العتيلى ٨٤٫٧٩٭ 
رغد فراس عبداملجيد قنبر ٩١٫٣٧٭ 
رغد نواف اشمر ٩٥٫٩٩٭ 
رهف حكمت لطفي يعقوب ٨٢٫٨٤٭ 
روال رياض جمال مصطفى ٧٨٫٧٢٭ 
رمي فتحي عبدالرحمن عبدالاله ٩٢٫٥٥٭ 
زينب حسني دالفى ٩١٫٧١٭ 
زينب علي الفندى ٩٣٫١٨٭ 
سارة خالد وليد سرحال ٨٩٫٧٩٭ 
سارة يوسف محمد العربي ٩٢٫٣٦٭ 
سحر فراس عدنان اسماعيل ٩٦٫١٨٭ 
سلمى أحمد عبداملولى عبداجليد عجالن ٭ 

٨٣٫٧٢
سندس محمد ابوغنيم مصطفى خضير ٭ 

٩٧٫٨٦
سيده سارة سيد حميد شريفي ٨٢٫٥٢٭ 
شهد نزيه املل ٩٠٫٩١٭ 
صباح ماهر محفوظ ٩٢٫٧٨٭ 
غيداء ياسر إبراهيم السعدي ٨٤٫٦٩٭ 
فاطمة أحمد عبدالرحمن غامن ٨٧٫٥٧٭ 
فاطمة خالد بعلبكي ٩١٫٤٣٭ 
فرح جعفر منصور احلطاب ٩٥٫٤٭ 
كوثر مجيد يعقوب باوي ٧٨٫٩٤٭ 
جلني رشدى زكي االشقر ٨٥٫٣٧٭ 
جلني سعيد اخلليفة ٨٨٫٢١٭ 
جلني محمود عربيني ٨٢٫١٤٭ 
ليال علي أحمد ذياب ٩١٫٦٭ 
ليلى هاني سيدمحمد عبدالغنى ٩٤٫٢٧٭ 
ماسه سمير ابو نبوت ٨٩٫٣٦٭ 
مرام احسان بدوي مسوده ٩٣٫٩٭ 
مرام عبدالرزاق حسن ابوغزاله ٩٦٫٦٢٭ 
مرمي مسعد محمد عبداجلواد فرج ٨٩٫٢٦٭ 
مرمي وليد سعد علي ٩٦٫٤٦٭ 
ملك امين مسعد مسعد محمد كسبه ٩٤٫٢١٭ 
ملك نسيم محمد شامي ٨٨٫٣٭ 
منى مختار عوض مختار أحمد ٩٦٫٢٤٭ 
نتالي ناصر توفيق النعيمي ٨٣٫١٨٭ 
ندى اشرف خميس عبدالباقي ٨٧٫٧٦٭ 
نور عبدالكرمي قاسم ٩٣٫١٣٭ 
نورا جرير الصابوني ٨٤٫٢٣٭ 
نورهان محمد لطفي نورالدين ٨٨٫٧٭ 
هند رشيد سميح صفدى ٩٨٫٤٤٭ 
وداد سهم كاظم الشمري ٧٦٫٥٦٭ 
والء طارق أحمد السعايدة ٩٣٫٠١٭ 
يارا سامي سعيد الطويل ٨٥٫٩٢٭ 
ياسمني خلف ٩٤٫٠٨٭ 
ياسمني ناصر كامل مصطفى ٩٠٫٩٦٭ 
مينى اشرف نظام أحمد االغا ٧٥٫٤٭ 

اإلسراء الثانوية للبنات 

أسيل عبداهللا حسني الفيلكاوي ٨٠٫٩٨٭ 
آالء عادل عبداهللا عباس ٧٤٫٢٭ 
آالء عبدالعزيز عبداحلي الشاهر ٨٧٫٩٭ 
أنفال علي عبداللطيف محمد ٨٧٫٤٭ 
الرمي محمد عبداهللا احمليميد ٨٨٫٣٩٭ 
جمانة سلمان حسني عوض ٩٠٫٠٨٭ 
دالل محمد سالم التركي ٨٠٫٧٦٭ 
دميه خالد وليد املرزوقي ٩١٫٧٨٭ 
رؤى عبدالعزيز صالح اخلضر ٩٤٫٩٦٭ 
رهف سامي محمد الشرهان ٩٦٫٨١٭ 
ريان راشد عبداللطيف السعيد ٨٠٫٦٤٭ 
رمي طالل سليمان املشيطي ٨٣٫٦١٭ 
سارة حسن حمود التميمي ٧٩٫٦٢٭ 
شيخة فيصل حمد العمار ٨٣٫٦٦٭ 
غالية محمد أحمد بوراشد ٨٢٫٠١٭ 
غدير عبدالعزيز عبداحملسن الفهد ٧٦٭ 
فاطمة عادل يوسف الكندري ٧٥٫٨٨٭ 
في حمد يوسف الكندري ٩٦٫٤٥٭ 
مدينه عبداهللا جنف بهمن ٧٩٫٢٭ 
مرمي صالح أحمد الصرعاوى ٩٠٫٠٨٭ 
مرمي فهد علي التورة ٩٥٫١٥٭ 
مرمي محمد إبراهيم املال ٩١٫٦٥٭ 
منى مشعل هاني املاص ٩١٫٦٣٭ 
مي عادل يعقوب ربيعه ٨٥٫٥٣٭ 
نبأ محمد عبدالعزيز أحمد القريشي ٧٨٫٨٢٭ 
هند محمد برغش الشمري ٧٤٫٣٣٭ 

االمام مالك الثانوية للبنني 

أحمد فيصل فهد املسباح ٨٣٫٨٥٭ 
احلميدي سعود احلميدي العتيبي ٧٦٫٤٨٭ 
تركي سلمان فرحان العنزي ٨١٫٦٧٭ 
حسن علي يحيى املوسوي ٧٨٫٩٢٭ 
حسني إبراهيم عبدالرضا معرفى ٧٣٫٢٧٭ 

حسني علي جمال علي ٨٩٫٥٥٭ 
حسني منصور محمد حسني ٧٦٫٠٧٭ 
حمد فيصل فهد املسباح ٨٤٫٩٧٭ 
حمدي مطلق حمدى املطيري ٨٦٫٦٢٭ 
سعود أسامة سرور العامر ٨٥٫٩٢٭ 
سلمان هاني عبدالرضا كرم ٧٢٫٤٢٭ 
صالح عماد سيد أحمد الكندري ٧٥٫٢٭ 
صالح نواف صالح بو ناشي ٦٩٫٦٭ 
طالل سامر بدر نعمان ٧٢٫٠٦٭ 
عبدالرحمن طالل محمد الهاشل ٦٦٫٩٩٭ 
عبداهللا مطلق محسن العتيبي ٦٨٫٧٤٭ 
عبدالرحمن شافي محمد العجمي ٧٥٫١٤٭ 
عبدالعزيــز عبداحملســن عبــداهللا جنم ٭ 

عبداهللا ٨١٫٦٣
عبداهللا انور عبداهللا العبداهللا ٧٨٫٥٣٭ 
عبداهللا شمخى جبار خلف ٨٠٫٦١٭ 
عبداهللا عيسى سالم الصقالوى ٧٨٫٥٨٭ 
عبداهللا مخلد عطااهللا الرشيدي ٧٧٫٣٤٭ 
عبداهللا يعقوب عبداهللا الكندري ٧٩٫١٢٭ 
عثمان سليمان مبارك احلوطى ٧٤٫٠٨٭ 
علي طارق علي الصايغ ٨٣٫٧٨٭ 
فيصل فهد عبداهللا البوص ٨٠٫٠١٭ 
محمد أحمد بدر القالف ٨٧٫٤٩٭ 
محمد شريف سيد دعير شرهان ٨٣٫٤٭ 
محمد فهد مبارك عبدالرحمن مبارك ٨٢٫٩٦٭ 
محمد مشاري محمد الصريعى ٨٦٫٣٤٭ 
موسى تركي فرحان العنزي ٧٩٫٥٧٭ 
ناصر فيصل ناصر التميمي ٧٧٫١٧٭ 
ناصر نواف ناصر السليطي ٨٨٫٧٨٭ 
نواف سعد محسن العتيبي ٩١٫٥٭ 
يوسف سليمان حامد اخلشنام ٧٧٭ 
يوسف عقيل يوسف محمد ٧٩٫٩٦٭ 
يوسف فهد عبدالرحمن املنصوري ٧٦٫٣٦٭ 

االمتياز االهلية الثانوية املشتركة للبنني 

أحمد سعد عزيز العتيبي ٧٦٫٧٣٭ 
أحمد محمد مزبن املطيري ٧٧٫٧٩٭ 
أحمد مقذل شديد الديحاني ٨٥٫٥٦٭ 
أسامة بندر علي الرشيدي ٧٦٫٢٥٭ 
إبراهيم حمد عبداهللا املنيع ٧٧٫٥١٭ 
اصيل إبراهيم عبيسي ٨٣٫٦٦٭ 
ايهاب محمد محمد الكتامى ٨٤٫٦٥٭ 
باسل فهد مناور املطيري ٨٥٫٧٧٭ 
بدر شالش عداي سمني الفضلي ٧٩٫٤٨٭ 
بدر فيصل هاشم الطاهري ٨٣٫٧١٭ 
بدر محيسن مزيد الديحاني ٩٠٫٧٤٭ 
بندر حمدي مزيد الرشيدي ٧٧٫٣١٭ 
ثامر عبيد مطلق الهرشاني ٨٠٫٠٢٭ 
جاسم محمد وحيد فضيله ٨٥٫٠٩٭ 
جراح زويد ياسر جالي ٧٩٫٦٢٭ 
حسني أحمد حسني أحمد ٧٠٫٨٤٭ 
حسني سيف محمد الفضلي ٧٩٫٥٩٭ 
حسني شاكر حسن املقصيد ٧٩٫٢١٭ 
حسني ضيدان طاهر الشمري ٧٨٫٤٤٭ 
حسني عبداهللا محمد املطيري ٧٨٫٩٭ 
حمد فيصل مفلح العازمي ٧٧٫٥١٭ 
خالد سيحان علي وبران السيحان ٨٠٫٩٤٭ 
خالد عبداهللا سعد البصمان ٩٣٫١٧٭ 
خالد عبداهللا بداح املطيري ٨٠٫٠٣٭ 
خالد فهد معتق العازمي ٨٠٫٧٢٭ 
خالد فيحان سعود العازمي ٨٠٫٣٤٭ 
خالد محمد خالد املويزري ٧٦٫٨٩٭ 
خالد محمد سعد الرشيدي ٧٣٫٩٭ 
خالد وليد عبداهللا املطيري ٧٥٫٧٭ 
خلف ناصر خلف الشنفا ٨٠٫٣٥٭ 
راشد باتل دغيليب جندل املطيري ٨٠٫٦٢٭ 
زياد محمد مزبن املطيري ٨٠٫٢٣٭ 
سعد أحمد سعد العازمي ٧٧٫٣٩٭ 
سعد وليد مرزوق غامن الغوينم ٧٧٫٩٤٭ 
سعود بدر فهد املطيري ٨٠٫٢٦٭ 
سعود جراح غازي الديحاني ٧٩٫٦٤٭ 
سعود فهد محمد املطيري ٨٣٫٨٦٭ 
سلطان ناصر عبداهللا العتيبي ٧٤٫٦٢٭ 
سلمان سعود متعب الرشيدي ٨٠٫٠٢٭ 
سويد فالح سويد الزبديه الرشيدي ٧٧٫٩٩٭ 
طالل عماد محمد العصيمي ٨٠٫٦٨٭ 
طه عيد طه محمد علي ٨١٫٩٭ 
عايد فهد عايد العنزي ٨٧٫٩٣٭ 
عبدالعزيز بدر صالح املطبقي ٧٨٫٢٭ 
عبدالعزيز عايد محمد العازمي ٨٠٫٠٣٭ 
عبدالعزيز عواض سلطان املطيري ٧٣٫٤٧٭ 
عبدالعزيز مطلق راشد اعليه ٧٨٫٧٩٭ 
عبداهللا جري جروان سالم ٨٢٫١٣٭ 
عبداهللا فهيد سماح الرشيدي ٩٠٫٥١٭ 
عبداهللا محمد صالح احلبيل ٧٥٫٩٢٭ 
عبداهللا ناصر محمد املطيري ٧٧٫٧١٭ 
عبدالرحمن السيد نعمان ابو املجد حسب ٭ 

٧٤٫٤٨

عبدالرحمن جمال نهيتان املطيري ٧٧٫٩٣٭ 
عبدالرحمن علي ادهيليس املطيري ٨٠٫٨٥٭ 
عبدالرزاق حاجم سلطان صالح ٧٩٫٨٢٭ 
عبدالعزيز فهد حماد املطيري ٨٦٫٨٤٭ 
عبدالكرمي خليفة عبدالكرمي اخلليفة ٧١٫٨٩٭ 
عبداهللا أحمد عوض املطيري ٨٧٫٨٨٭ 
عبداهللا خلف مذكر العتيبي ٨١٫١٦٭ 
عبداهللا طراد مريجب العنزي ٨٠٫٢٨٭ 
عبداهللا متعب فهد بوحديده ٨٧٫٣٨٭ 
عبداهللا وليد جاسم الشرقاوى ٧٧٫٠١٭ 
عبداحملسن غنيم مناور املطيري ٨٦٫٤١٭ 
عبداملنعم لغزافي ٨٣٫١٣٭ 
عبدالهادي فهد عايش الرشيدي ٧٧٫٤٥٭ 
عمر ناصر صعفك املطيري ٧٥٫٨٦٭ 
عيسى فايز عتيج بطحاني ٧٢٫٨٭ 
فهد أحمد سبيل العازمي ٨٤٫٩٣٭ 
فهد متعب فهد بوحديده ٨٣٫٧٤٭ 
فواز ناصر سويلم الرشيدي ٨٥٫١٦٭ 
فيصل ثامر بطاح العازمي ٨٣٫٨٣٭ 
فيصل فايز عالي الرشيدي ٧٧٫٤٭ 
مبارك سلمان فارع املطيري ٧٩٫٢٭ 
مبارك عادل مبارك العازمي ٧١٫٥٤٭ 
مبارك فواز سعود اجلويعد العازمي ٧٤٫٣٨٭ 
محمد جابر تركي العنزي ٧٨٫٧٩٭ 
محمد حسني علي بوعباس ٨٠٫٧٤٭ 
محمد صباح مبارك العازمي ٧٥٫٣٧٭ 
محمد عبدالهادي محمد الرشيدي ٧٩٫٩٨٭ 
محمد عبدالرحمن محمد الدوسري ٨٥٫٦٤٭ 
محمد عبداهللا ناصر العتيبي ٩٢٫١٢٭ 
محمد علي عبدجالى ٨٠٫٤٭ 
محمد غامن علي العدواني ٩٢٫٨٩٭ 
محمد فالح محمد الشمري ٨٧٫١٧٭ 
محمد فهد غامن السرحان ٨٤٫٦١٭ 
محمد فهد محمد الهبيدة ٨٥٫٨٥٭ 
محمد نايل حامد الرشيدي ٨٤٫٧٢٭ 
مساعد دغيم داهوم الرشيدي ٨٤٫٨٣٭ 
مشاري سعدون سعود العازمي ٧٩٫٢٭ 
مشاري شامان امبيح الديحاني ٧٥٫٠٢٭ 
مشعل فايز عبداهللا الرشيدي ٧٩٫٥٣٭ 
معاذ محمد محمود عبدالعزيز ٨٢٫٩٦٭ 
مهاب عبدالسميع حافظ العوضي إبراهيم ٭ 

٩١٫١٤
ناصر فيصل عجيل ناصر ٧٧٫٤٩٭ 
ناصر هديبان سليمان الرشيدي ٨٢٫٤٣٭ 
نايف حمد نايف الشمري ٧٥٫٢٭ 
نواف محمد ماطر الرشيدي ٧٥٫٢٣٭ 
هادي طالل عثمان كياد ٧٦٫٢٧٭ 
وليد نهار زيد املطيري ٨٠٫٣٥٭ 
ياسني محمد محمد حسن أحمد ٧٧٫٧٩٭ 
يوسف حسني راشد الدوب ٧١٫٣٧٭ 
يوسف خالد بادي الشمري ٧٧٫٧٤٭ 

االمل و تأهيل األمل الثانوية للبنني املشتركة 

عبداهللا يوسف طارش الشمري ٨٤٫٥١٭ 
محمد حماد خلف الكلباني ٨٦٫٩٨٭ 
محمد سالم نزال خلف ٧٩٫٩٦٭ 
ناصر جامع سالم الرشيدي ٨٣٫٣٥٭ 

االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات ـ 
املشتركة 

حنان محمد علي املري ٨٠٫٠١٭ 
نورة فهيد محمد العجمي ٨١٫٤٭ 

التميز النموذجية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد أحمد محمد البرماوي ٩٠٫١٥٭ 
أحمد باسل ناصر الناصر ٨١٫٦٣٭ 
أحمد جاسم عبدالرضا احلداد ٨٧٫٨٭ 
أحمد خالد عبداهللا الزامل ٨٥٫٠٢٭ 
أحمد سليمان بن مليحان زبني الرشيدي ٭ 

٨٢٫١٧
أحمد عايش جمعان غريب ٧٥٫٣٢٭ 
أحمد عبداهللا مسلم الرقاص ٧٩٫٨٨٭ 
أحمد عبداهللا يوسف املراقى ٨٥٫٤٢٭ 
أحمد غامن قبالن العتيبي ٨٤٫٨٢٭ 
أحمد فارس مبارك الرشيدي ٧٩٫١٤٭ 
أحمد موسى صالح العازمي ٨٦٫٨٧٭ 
ابداح رجا ابداح العدواني ٧٤٫٦٧٭ 
إبراهيم جاسم محمد البلوشي ٨٣٫٣٢٭ 
إبراهيم خالد فرحان مبارك ٨٧٫٥٤٭ 
بدر أحمد محمد املسيلم ٨٦٫٤٭ 
بدر طالل مبارك العدواني ٧٦٫٨٤٭ 
بدر علي غازي العيبان ٨٤٫٦٤٭ 
بدر مساعد غزاي العتيبي ٨١٫٣٭ 
بدر نزال نداء املطيري ٧٨٫٦٢٭ 
براك مشاري براك الهيفي ٨٣٫٢٨٭ 
بندر جاسم بندر الفضلي ٨٣٫٥٣٭ 
بندر سعود دومان املطيري ٨٢٫٤٦٭ 
بندر ناصر مرزوق العتيبي ٨٠٫٠٧٭ 

تركي خالد مجعد املطيري ٨٧٫٤٤٭ 
تركي شوفان محمد املطيري ٨٤٫٨٧٭ 
ثامر أحمد جهران العازمي ٧٩٫٣٨٭ 
ثامر صقر غالب املطيري ٨٥٫٩٩٭ 
جاسم علي محمد الراجحي ٨٧٫٠٦٭ 
جراح غنيم علي املطيري ٨٥٫٥٭ 
حمد فهد سعود العازمي ٩١٫١٥٭ 
حمدان مشعل محسن العتيبي ٨٢٫٩٤٭ 
خالد أحمد حمد العازمي ٨٣٫٢٤٭ 
خالد أحمد خالد األحمد ٨٠٫٣٧٭ 
خالد علي مخلف الديحاني ٨١٫١٣٭ 
خالد محمد سليم الديحاني ٨٤٫٩٧٭ 
خالد مشعل صالح الديحاني ٨٥٫٣٭ 
راشــد يوسف مبارك ســوارج الرشيدي ٭ 

٨٩٫٣٧
زياد جاسم علي أحمد ٨٣٫٩٥٭ 
زيد سعد زيد محارب املطيري ٨٣٫٩٧٭ 
سالم ضاري فرج العازمي ٨٣٫١١٭ 
سالم محمد فالح البصمان ٨١٫٣٢٭ 
سعد راشد محمد الرشيدي ٧٩٫٣٥٭ 
سعد فهد سعد املطيري ٧٩٫٥٭ 
سعود حســني علي النويهض الرشيدي ٭ 

٧٧٫٣٩
سعود سلطان ذاعر احلربي ٧٩٫٠٣٭ 
سعود سند قرينيص الديحاني ٨٨٫٠٢٭ 
سعود فالح محمد الرشيدي ٨٢٫٢١٭ 
سعود فهد محمد املطيري ٨٠٫٤٦٭ 
سعود فيصل سعود الرشيدي ٨١٫٠٦٭ 
سلمان صنهات زبن املطيري ٧٥٫٤٩٭ 
سليمان حمد سليمان الهطالني ٩٠٫٦٭ 
سليمان عبدالكرمي عثمان الدوسري ٩٢٫٦٩٭ 
سليمان عبداهللا يوسف الفضلي ٨١٫٤٩٭ 
سليمان محمد سليمان الهطالني ٨٦٫٣٦٭ 
سليمان مشاري سليمان األنصاري ٨٢٫٤١٭ 
سمير مصلح سمير الشالحي ٨٥٫٤٭ 
شاهني وليد خالد العبيد ٨٨٫٧٢٭ 
صالح انور محمد احلمدان ٨١٫٧٨٭ 
ضاري حمود عبداهللا العتيبي ٨٣٫٦٣٭ 
ضاري فهد مقامس اخلالدي ٨٨٫٧٦٭ 
ضاري فهد يتيم العنزي ٨٥٫٠٩٭ 
ضيدان فهد ضيدان احلزام ٩٠٫١٨٭ 
ضيف اهللا فيصل ضيف اهللا الرشــيدي ٭ 

٨٩٫٦٤
طامي خالد طامي املطيري ٨٨٫٩٤٭ 
طالل عيد عويد اباالقلوب ٨٥٫٥٩٭ 
طالل مشعل عايش العازمي ٨٤٫٢١٭ 
عامر صباح فرج املطيري ٨٧٫٨٤٭ 
عامر طالل غزاي العتيبي ٨١٫٨٩٭ 
عبدالرحمــن ناصــر منيف بــن جدعان ٭ 

منيف ٧٦٫٣٥
عبدالعزيــز إبراهيم عبدالعزيز الصبيح ٭ 

٧٧٫٠٦
عبدالرحمن حمود عيد العازمي ٨١٫٤١٭ 
عبدالرحمــن عبدالعزيز محمد بن ناصر ٭ 

٨٤٫٣٧
عبدالعزيز أحمد صعفك العتيبي ٨٤٫٢٢٭ 
عبدالعزيز أسامة داود القصار ٨٦٫٧١٭ 
عبدالعزيز جاسم محمد البلوشي ٨٠٫٧٧٭ 
عبدالعزيز داود سليمان الدقباس ٨٢٫٦١٭ 
عبدالعزيز عادل عبدالعزيز البسام ٩١٫٥٥٭ 
عبدالعزيز علي أحمد كندري ٨٦٫٢٣٭ 
عبدالعزيز علي ســعود حمود الضعينة ٭ 

٨٤٫٩٢
عبدالعزيز مشرد سعود املطيري ٧٩٫٨٤٭ 
عبداهللا أحمد فرحان العازمي ٨٢٫٣٢٭ 
عبداهللا أحمد مفلح العازمي ٨٤٫٥٦٭ 
عبداهللا جابر حميدي املطيري ٨٩٫٣٥٭ 
عبداهللا صالح طامي املطيري ٨٨٫١١٭ 
عبداهللا طالل عبداهللا املطيري ٧٩٫٦٩٭ 
عبداهللا عبدالعزيز أكبر حسن ٨٥٫٤٣٭ 
عبداهللا فالح صلف املطيري ٨١٫٥٤٭ 
عبداهللا فواز فالح النمران ٨٢٫٤٦٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا السيافي ٧٩٫٩٢٭ 
عبداهللا مشاري مرزوق العجمي ٨٥٫١٢٭ 
عبداحملســن محمــد عبدالوهاب احلمود ٭ 

العبدالوه ٨٤٫٧
عبيد خالد عبيد املطيري ٨٦٫٧٦٭ 
عبيد فيصل عبيد النمران ٨٣٫٥٣٭ 
عبيد مرشد عبيد الصواغ العازمي ٨١٫٧٭ 
عثمان علي محمد العازمي ٨٥٫٧٣٭ 
عثمان مشعل محمد العازمي ٨٥٫٦٥٭ 
علي عيد علي الرشيدي ٨٨٫٦٩٭ 
علي عيد مبرد العازمي ٨٣٫٢٥٭ 
علي ناصر علي اجلالوي ٨٨٫١٣٭ 
علي ناصر علي شبكوه ٩٠٫٠٦٭ 
عمر عبداهللا أحمد العمار ٧٦٫٨٣٭ 
عمر منصور جاسم الشمري ٨٣٫٧٦٭ 
عيسى علي حسن قمبر ٨٠٫٠٨٭ 
فارس عبدالعزيز علي الرشيدي ٨١٫٧٤٭ 
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فارس فيصل عبدالكرمي املطيري ٨٣٭ 
فالح محمد مسعد املطيري ٨٠٫٠٧٭ 
فالح شالش مبارك احلجرف ٨٢٫٦٧٭ 
فالح فالح فالح العازمي ٧٣٫٢٥٭ 
فالح مشعل خالد سوارج الرشيدي ٨١٫٨٢٭ 
فهد حمود سيف الرشيدي ٨٦٫٩٣٭ 
فهد خالد رجا الرشيدي ٨٠٫٣٤٭ 
فهد علي فهد الراجحي ٨٤٫٤٩٭ 
فهد غزاي صالح الرشيدي ٧٨٫٨٨٭ 
فهد منصور محمد العدواني ٨٩٫٤٥٭ 
فواز شامان رشيد العازمي ٧٩٫٣٤٭ 
فواز علي حسني املطيري ٨٧٫١٩٭ 
فواز مطلق عبداهللا املطيري ٩٤٫٨٭ 
فيصل ناصر عدس النمران ٩١٫٩٭ 
فيصل يوسف عبداهللا العازمي ٩١٫٣٣٭ 
ماجد مفرح مسلم شافي ٨٧٫٢٢٭ 
مبارك حمود عبدالرحمن الرشيدي ٨٨٫٥٣٭ 
مبارك أحمد سعد الهدبه ٨٣٫٢٣٭ 
مبارك أحمد مبارك العازمي ٨٥٫٧١٭ 
مبارك بدر عبدالرحمن الفليج ٨٢٫٠٢٭ 
مبارك جدران شاهر شنيف ٨٨٫٨٤٭ 
مبارك صياح مبارك املطيري ٨٨٫٢٦٭ 
مبارك عايض محمد املطيري ٧٩٫٦٨٭ 
مجبل طالل مجبل املجاوب ٨٣٫١٢٭ 
محمد أحمد سعود املرشاد ٩٣٫٥٦٭ 
محمد أحمد عبداجلبار الداللى ٧٦٫٥٨٭ 
محمد أنور محمد الفجي ٨٧٫٥٢٭ 
محمد باسل ماشع املطيري ٨٨٫٣٤٭ 
محمد بدر محمد املطيري ٨٠٫٠٦٭ 
محمد حسني تركي املطيري ٨٥٫٨٨٭ 
محمد خالد محمد الفجي ٨٧٫٧٣٭ 
محمد سالم ناصر الرشيدي ٨٤٫٩٢٭ 
محمد سعد طفيل العازمي ٨٦٫١١٭ 
محمد سعود هادي النمران ٨٠٫٦١٭ 
محمد سليمان بن مليحان زبني الرشيدي ٭ 

٨١٫٢٤
محمد عادل محمد العجمي ٧٩٫٩٣٭ 
محمد عبدالعزيز سعود الفجي ٨١٫١٢٭ 
محمد عبداهللا سعيد العتيبي ٨٩٫٣٧٭ 
محمد فهيد وهيب العازمي ٨٢٫٣٥٭ 
محمد مبارك سعد أبو حيمد ٨٥٫٦٥٭ 
محمد مشــاري علي النويهض الرشيدي ٭ 

٧٧٫٢١
محمد مهنا غازي العتيبي ٩٤٫١٭ 
محمد نايف فهد الديحاني ٨٦٫٢٥٭ 
محمد نايف محمد العتيبي ٨٠٫٤٤٭ 
محمد يوسف سلمان الهبيدة ٧٨٫٩٧٭ 
مساعد يعقوب محمد احلوشان ٨٥٫٦١٭ 
مشاري بدر عوض العدواني ٨٢٫٢٣٭ 
مشاري خالد أحمد الهاشم ٨١٫٦٭ 
مشاري راشد عبداهللا احلواس ٧٢٫٤٨٭ 
مشاري يوسف رشيد املطيري ٨٣٫٨٩٭ 
مشعل مشاري عادل القريني ٨٨٫٠٣٭ 
مشعل منصور خليفة الضفيري ٨٨٫٥٥٭ 
مطير عبداهللا مطير الرشيدي ٧٨٫٢٭ 
ناصر أحمد محمد جفيدان ٨٧٫٠٦٭ 
ناصر بدر شخير املطيري ٨٨٫٧٦٭ 
ناصر خالد ناصر العتيبي ٧٧٫٤٣٭ 
ناصر طالل طالب احلملى ٨٢٫٢٭ 
ناصر عماش ذاعر احلربي ٨٢٫٠٨٭ 
ناصر مبارك ناصر العتيبي ٨١٫٦٭ 
ناصر مشعل ناصر اجليعان ٨٩٫٨٤٭ 
نايف حميدي زامل العتيبي ٨٧٫١٢٭ 
نواف حسني ضيف اهللا املطيري ٧٩٫١٤٭ 
نواف سلطان عميش املطيري ٨٦٫٧٨٭ 
وليد أحمد حمود الغريبه ٨٤٫٤٨٭ 
يوسف أحمد طفيل العازمي ٧٨٫٨٥٭ 
يوسف جالل شبيب الشباك الرشيدي ٨٥٫١١٭ 
يوسف حمود محمد العازمي ٨٧٫٢٩٭ 
يوسف زايد دومان املطيري ٨٢٫٨٩٭ 
يوسف سعد عويد أباالقلوب ٨٤٫٤٤٭ 
يوسف فيصل مساعد غريب ٨٠٫١٥٭ 
يوسف مشعل صالح الديحاني ٨٢٫٨٦٭ 
يوسف ناصر خالد سوارج الرشيدي ٨٥٫٣٧٭ 

التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبنات ـ 
املشتركة 

العنود هشام كامل عبدالاله ٧٠٫٧١٭ 
امل محمود فؤاد احلاج ٨٦٫٤٥٭ 
بشائر جابر محمد عارف ٩٣٫٦٧٭ 
جنان حسني محي الدين ٩٣٫١٦٭ 
حال ممدوح راشد ٧٩٫٦٭ 
خلود وليد أحمد محمد سيد سعيد ٧٩٫٣٤٭ 
دينا خالد عبداحلاج ابوقدوم ٨١٫٢٨٭ 
رغد محمد علي املسلم ٨٣٫٠٤٭ 
رغد يوسف أحمد بحر ٧٥٫٢٧٭ 
زينب محمد أحمد حسن ٧٩٫٧٧٭ 
شهد عبدو املصرى ٧٦٫٧٩٭ 
ضحى طارق ميرزا شريف ٨٩٫٥٥٭ 
عالية مصطفى عبدالكرمي ابو سارة ٩٤٫٤٧٭ 
عيناء مبروك علي عبدالهادي حمودة ٨٧٫٢٣٭ 
غدير محمد عواضه ٩٦٫٥١٭ 
فاطمة محمد نعيم حسني سكرية ٩٦٫٦٧٭ 
فرح خالد سليم بلوشي ٧٦٫٤٭ 
فرح محمد عبدالعزيز محمد ٨٢٫٦٭ 
لوجني محمد بشير علي خليل ٨٢٫٣٦٭ 
ليال علي صوان ٧٢٫١١٭ 
ليان محمود توفيق ابوعمر ٨٢٫٩١٭ 
مرمي امني سليم هندم ٩٣٫٥٥٭ 
ملك محمد مجدى حجازي ٩٢٫٧٣٭ 
منى خالد وليد صعب ٧٣٫٣٥٭ 
ندى محمود عبدالسالم حمو اليونس ٧١٫٣٥٭ 
هدى هاني سمير ابوعافيه ٩٩٫٢٦٭ 

اجلابر االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أريام ناصر دغش املطيري ٨٦٫٣٨٭ 
أريج صالح غالي الشمري ٨٠٫٧٩٭ 
أريج عادل مصبح العازمي ٨١٫٢٥٭ 
آالء حامد جميل صالح العنزي ٧٧٫٤٦٭ 
أماني نايف حيالن املطيري ٨٥٫٤٭ 
أنفال عبدالغني جمال حسني ٧١٫٩٣٭ 
أنفال ناصر أحمد الصيخان ٨٠٫٧٦٭ 
االء مشعان جابر مزعر الشمري ٨٧٫٧٤٭ 
البندري عبدالهادي عبداهللا ٨٠٫٠٧٭ 
اجلود مجبل فهيد املطيري ٨٠٫٩٦٭ 
العنود طالل محمد شرف ٨١٫٠٣٭ 
جواهر مشعل علي زويد ٨٢٫٩٧٭ 
حصة عبداهللا فالح املطيري ٧٧٫٠٣٭ 

حوراء أحمد فيروز بخيت ٨٨٫٨٤٭ 
خديجة اسماعيل عبدالسنكري ٨٠٫٩٢٭ 
دانة فيصل متعب النويهض الرشيدي ٨٨٫١٭ 
دانة محمد عبداخلضر السعيدي ٧٥٫٨٨٭ 
دميه بدر مشعل املطيري ٧٨٫٨٨٭ 
رغد طالل جاسم السهيل املطيري ٨٥٫٦٣٭ 
رغد غامن مضحي خلف ٩٦٫٢٤٭ 
رغد مهدي معتق الرشيدي ٨٢٫٩٥٭ 
رهف حبيب امبيح الديحاني ٨١٫٤٭ 
رهف خالد جديان الرشيدي ٧٥٫٢٥٭ 
رهف محمد عبداخلضر السعيدي ٨٥٫١٣٭ 
روان محمد جبر شبيب ٨٩٫٢٥٭ 
رمي خالد سعد الرشيدي ٧٦٫٦٦٭ 
رمي مشعل فالح علي ناصر ٧٩٫٢٤٭ 
رمي ناصر متعب النويهضالرشيدي ٧٩٫٢٧٭ 
رميه مضحي مفلح الرشيدي ٨٨٫١٥٭ 
ريهام مبارك فهيد الرشيدي ٧٣٫٥٣٭ 
زينب حسني شمال ثجيل ٧٢٫٦٥٭ 
سارة بندر عبداهللا املرد ٨٤٫٣٩٭ 
سعدة فايز نايف البغيلى ٧٣٫٥٣٭ 
شهد جليل لفتة عبداهللا ٧٨٫٠١٭ 
شهد حمد اهللا شياع طعيس ٨٣٫٩٣٭ 
شوق عبداهللا حسني خليفة ٨١٫٩٣٭ 
شيماء خالد محمود ٨٠٫٠٢٭ 
عائشة مشعل سعود الدويلة ٧٦٫١٭ 
عهود سعد جدى الرشيدي ٨١٫٧٭ 
فاطمة علي أحمد العنزي ٨٤٫٧٨٭ 
فاطمة فالح ردام مرزوق ٨٨٫١٧٭ 
فجر مشاري نايف الشمري ٧٨٭ 
فرح راشد مطلق الهاجري ٧٨٫٢٧٭ 
في عيد شبنان الرشيدي ٨٩٫٢٩٭ 
لطيفة فايز حجاب الفليج ٧٦٫٧٧٭ 
مرمي ضياء هاشم العامري ٨٥٫٨١٭ 
مرمي عبداهللا فالح علي ناصر ٧٩٫٢٭ 
مالك حمد مرزوق العنزي ٧٩٫٣٣٭ 
منيرة عيسى علي اخلرينج ٧٨٫٥٢٭ 
جنالء صالح مناحي العصيمي ٨٤٫٢٤٭ 
نوف خالد دغش املطيري ٨٦٫١٥٭ 
نوف مسلم علي زويد ٨٧٫٠٩٭ 
هند سلطان غالب الديحاني ٩١٫٠٣٭ 
هيا فهد شالح العتيبي ٨٠٫٦٥٭ 
ورود مزيد غازي شوق الرشيدي ٧٧٫٧٦٭ 
وضحة تركي حميدان الدلح ٨٢٫٤٣٭ 

اجلابرية الثانوية للبنات 

أريج سمير محمد علوي ٩١٫٧٦٭ 
آالء صالح محسن عامر ٩٣٫٥٣٭ 
أمينة خالد محمد العبيدلي ٨٧٫١٣٭ 
أنوار شمالن خلف الشمالن ٩٠٫٥٥٭ 
استبرق مبارك ضبيب الرشيدي ٧٠٫٨٥٭ 
إسراء رضا سيد محمد املوسوي ٩٤٫٢١٭ 
االء سعيد عبدالسالم إبراهيم ٩٢٫٦٨٭ 
بدور خالد حسن اجلمعة ٨٣٫١١٭ 
حنان صالح هالل احلميدي ٧٨٫٩٣٭ 
حوراء عبدالعزيز مجيد حسني ٧٧٫٦٤٭ 
خديجة زيد عبدالرزاق إبراهيم ٧٨٫٩٣٭ 
خديجة يوسف حسن الكندري ٧١٫٧٤٭ 
دانة عادل صقر الشطي ٧٦٫٧٣٭ 
رتاج علي عبداللطيف مال مرتضى ٨٢٫٦٩٭ 
زهراء أيوب محمد السيد هاشم ٨١٫٥٧٭ 
زهرة عمار عبداهللا الصايغ ٨٦٫١١٭ 
سجى برجس مفرج الدوسري ٩٧٫١٥٭ 
سندس اسماعيل إبراهيم عباس ٧٥٫٦٢٭ 
شريفة عبداهللا عبداللطيف الدريس ٧٨٫٠٢٭ 
شوق عبداللطيف عيسى العبيد ٨٨٫١١٭ 
شيخة بدر أحمد املانع ٨٤٫٨٣٭ 
شيخة فيصل أحمد العبيدى ٨٨٫١٢٭ 
شيخة منصور سابج السابج ٧٩٫٣٣٭ 
طيبة جاسم محمد املطوع ٩٢٫٧١٭ 
طيبة فيصل عبدالرحمن السالم ٧٥٫٦٤٭ 
عذاري علي حسن الفارسي ٧٧٫٧٨٭ 
عهد وليد خالد مكى ٨٦٫٩١٭ 
غالية خالد سعد الرخيص ٧٧٫٤٭ 
فاطمة أحمد جواد بوحمد ٨٧٫٦٥٭ 
فاطمة باسم طاهر العبداهللا ٩٤٫٩٥٭ 
فاطمة ثامر عبدالرضا سيد عباس ٩٢٫٤٦٭ 
فاطمة سليمان محمود ماه كرمي ٨١٫١٩٭ 
فاطمة طارق حسني البنا ٨٥٫٠٨٭ 
فاطمة علي محمد محسن ٨٠٫٢٧٭ 
فاطمة محمد عبدالرضا كاكولى ٧٥٫٧٨٭ 
في عبداللطيف شاكر السبيعي ٧٦٫٦٩٭ 
مشاعل أحمد يوسف العيسى ٩٥٫٨٧٭ 
مالك طاهر اسد علي ٧٧٫٨٭ 
منى شكري سليم الرفيدي ٩٢٫٤١٭ 
نور أسامة خليل اخلليل ٨٦٫٢٨٭ 
نور حسني محمد جرخي ٨٨٫٨٨٭ 
نور عبداملجيد حسني شعبان ٨٨٫٠٧٭ 
نورة محمد يوسف بن علي ٩٦٫٦٥٭ 

اجلاحظ الثانوية للبنني 

أحمد سعود عبيد املطيري ٧٦٫٣٥٭ 
أيوب أحمد مضحي اخلالدي ٧٦٫٤٦٭ 
أحمد سعود مصلط العدواني ٨٤٫٢٦٭ 
أحمد عبداهللا رابح الرشيدي ٨٩٫٦٩٭ 
بدر أحمد مرشد املرشد ٧٩٫٢١٭ 
بدر خالد فيروز الهندى ٨٠٫٧٭ 
بدر محمد بتال املطيري ٨١٫٦٩٭ 
بندر غريب خلف الديحاني ٨٠٫٢٥٭ 
حسن سالم سعد املطيري ٧٧٫٢٧٭ 
حسن عبدالعزيز حاجية علي ٩٥٫٦٤٭ 
حمد انور حمود الغريبه ٩٢٫٦١٭ 
حمد سالم نصار العدواني ٨٢٫٩٧٭ 
حمد ناصر مصلط السند ٨٨٫٠٣٭ 
حمود عبيد حمود الرشيدي ٧٦٫٩٧٭ 
حميدي محمد احلميدي العدواني ٧٢٫٢٣٭ 
خالد عبداللطيف منصورسعد الرشيدي ٭ 

٨١٫٥٧
خالد مسفر بادي الرشيدي ٨٦٫٧٢٭ 
خالد نايف متعب املطيري ٨٦٫٨٭ 
زيد مزعل ناصر بوحواس ٧٧٫٠٥٭ 
سالم نطالن غنيم الرشيدي ٩١٫٦٦٭ 
سعد حمود احلميدي العدواني ٧٢٫٥٭ 
سعد عادل علي املسيلم ٩٦٫٧٣٭ 
سعد عادل ناجي البغيلي الرشيدي ٧٤٫٢٢٭ 
سعد فرج سعد العازمي ٨٣٫٩٥٭ 
سعود بندر نصار العدواني ٧٩٫٣٩٭ 
سعود خالد سعود الثنيان ٧٥٫٨٦٭ 
سعود خالد مشخص الرشيدي ٨٤٫٥٦٭ 

سعود طالل رفاعي الرشيدي ٨٠٫٨٧٭ 
سلمان خالد عايض الرشيدي ٨٥٫٧٧٭ 
سند نايف ضيف اهللا املطيري ٧٢٫٥٨٭ 
سيف طالل محمد العدواني ٨٩٫٧٦٭ 
صقر ماجد صقر اجلمهور ٨٥٫١٦٭ 
ضاري أحمد فهد الديحاني ٨٦٫١١٭ 
طالل خالد حامد املطيري ٧٧٫١١٭ 
طالل فهد غريبان الديحاني ٨٧٫٩٭ 
عامر عيد مسلم العجمي ٨١٫٠٧٭ 
عامر محمد فهد املطيري ٧٥٫٤٢٭ 
عبدالرحمن جابر عايش العنزي ٧٦٫٨٭ 
عبدالعزيز تركي جازي الرشيدي ٨١٫٨١٭ 
عبداهللا منيف جايز الديحاني ٨٤٫١٭ 
عبدالرحمن خالد مجول الديحاني ٧٦٫٦٤٭ 
عبدالرحمن كاظم زمير هندال ٨٠٫٣٨٭ 
عبدالرحمن مطلق سرور العتيبي ٨٣٫٢١٭ 
عبدالعزيز حمود مطلق الصانع ٧١٫٠٧٭ 
عبدالعزيز ســلطان صنيتــان الديحاني ٭ 

٩٠٫٤٧
عبدالعزيز محمد مصلط السند ٨٨٫٣٤٭ 
عبدالعزيز مطلق شاهني الظفيري ٧٢٫٩٭ 
عبداهللا حسني عيسى القالف ٨٣٫٩٦٭ 
عبداهللا حمد عبداهللا ابوشيبة ٧٧٫٨٥٭ 
عبداهللا عارف عبداهللا امليمونى ٨٣٫٥٦٭ 
عبداهللا علي حسني املطيري ٨٠٫٢٣٭ 
عبداهللا فالح سعد فالح الرشيدي ٧٨٫٨٢٭ 
عبداهللا ناصر حمود الغريبه ٨٢٫٤٤٭ 
عبيد نايف عبيد الصواغ ٧٨٫٢٨٭ 
عزيز سعود فنيسان السيحاني ٧٥٫٧٢٭ 
علي خلف حسن الفيلكاوي ٨٤٫٤٤٭ 
علي مرزوق جزاع الرشيدي ٧٩٫٧١٭ 
عمر مشعل الفي الهرير العازمي ٧٨٫٣١٭ 
فارس منصور بدر الشالحي ٨٢٫٧٨٭ 
فهاد أحمد فهاد املطيري ٧٨٫٠٤٭ 
فهد بدر جاسر املطيري ٩٠٫٣٧٭ 
فهد عبداهللا مطلق العدواني ٨٥٫٢٦٭ 
فواز فهد شجاع املطيري ٧٨٫٩٦٭ 
فيصل بدر صنيتان الديحاني ٨١٫٨٨٭ 
فيصل حمد زامل العتيبي ٧٣٫٥٤٭ 
فيصل عبدالعزيز سعود السرهيد ٧٤٫١٭ 
ماجد مناع عبداهللا املطيري ٧٧٫١٭ 
مانع جراح نقيمش العتيبي ٧٦٫١٭ 
مبارك عمر رابح الرشيدي ٧٥٫٧٤٭ 
مبارك معيوف عبيد الرشيدي ٨١٫٣٨٭ 
محمد أحمد خالد الرشيدي ٧٨٫٤٤٭ 
محمد خالد محمد الهطالني ٩٥٫٧٣٭ 
محمد سرهيد تريحيب الرشيدي ٨١٫٠٧٭ 
محمد عبداحملسن محمد هليل ٩٣٫٤٢٭ 
مرزوق حمد مرزوق املرشاد ٨٥٫٥٭ 
مزيد فرج مزيد الديحاني ٧٨٫٧٧٭ 
مشاري معدي مصلح الرشيدي ٨٠٫٢٭ 
مطلق علي مطلق الرشيدي ٨٣٫٣٩٭ 
منصور عبداهللا منصور بذال الرشيدي ٭ 

٨٢٫٥١
ناصر بدر رزقان الرشيدي ٨٤٫٣٥٭ 
ناصر حمدي ناصر الرشيدي ٧٩٫٦٦٭ 
ناصر عبداهللا فهد احلمد ٧٢٫١٢٭ 
نايف عمر نايف املطيري ٧٦٫٣٦٭ 
نايف عواض غريب املطيري ٨٤٫٧٤٭ 
نواف بندر نصار العدواني ٨١٫٣٭ 
نواف محسن نايف املطيري ٩٣٫٠٨٭ 
وليد راشد علي الصدي ٨٦٫١٭ 
يوسف حســن عبداهللا علي احلصينان ٭ 

٧٦٫٤٦

اجلزائر الثانوية للبنات 

أريام ركاد عبداهللا الضفيري ٩٢٫١٤٭ 
أسيل فهد عبدالرحمن العبيد ٨٤٫٧٥٭ 
أوراد جاسم محمد السالم ٨٢٫٨٣٭ 
الزين بشار عبداهللا اخلالدي ٩٤٫٠٧٭ 
آمنة علي زعالن التراب ٨٨٫٢٣٭ 
بدرية عبدالعزيز خليل التوم ٨٣٫٥٥٭ 
بدور أحمد إبراهيم أحمد ٨٢٫٥٩٭ 
حصة علي عبداهللا النتيفي ٩٩٫٤٢٭ 
دارين أحمد داود قبازرد ٨٥٫٣٣٭ 
دانة صالح عيسى بوغيث ٨٢٫٧٭ 
دانة طارق يوسف ال بن علي ٩٥٫٤١٭ 
دالل عبداهللا خالد السيف ٨٣٫٧٧٭ 
دميا محمد سعود املذن ٩٥٫٩٤٭ 
دينا طارق عمران البنوان ٨٧٫٤٩٭ 
دينه عبداهللا جاسم التورة ٩٣٫٦٩٭ 
رتاج يوسف أحمد الكندري ٩٣٫٥٭ 
رهف صالح عثمان املزيعل ٧٠٫٦٭ 
رهف محمد سعد الشريف ٩٠٫٧٨٭ 
ريان هيثم جاسم املجبل ٧٧٫٥٣٭ 
رمي مشعان خالد املشعان ٧٣٫٤٨٭ 
رمي وليد جاسم البحر ٧٤٫٦٣٭ 
رمياس بشار شاكر الياسني ٨٩٫٦٥٭ 
زينب علي قاسم محمد ٨٤٫٦٣٭ 
زينب محمد عبداهللا جنم عبداهللا ٩٣٫١٦٭ 
سارة اشرف عليوة عبدالرحمن ٧٧٫٩٤٭ 
سارة مبارك مرزوق معتوق ٧٥٫٩٨٭ 
سارة مشعل سعود البراك ٨٥٫٧٤٭ 
سلمى ناصر عثمان العميري ٩٢٫٦٦٭ 
شروق عبدالرحمن جابر املطيري ٩٥٫٨٤٭ 
شهد حامد عبدالكرمي الفصام ٨٢٫٢٣٭ 
ضياء باسل عبداهللا األحمد ٨٢٫٠٢٭ 
طيبة عادل سعود العنزي ٩١٫٤٦٭ 
غالية محمد ياسني الزيدان ٧٧٫٣١٭ 
غالية وليد عجيل سودان العنزي ٨٧٫٦٤٭ 
فاطمة خالد عبداهللا الفارس ٨٩٫٧٤٭ 
فاطمة علي عبدالعزيز املسلم ٨١٫٠٩٭ 
فجر صالح عبداهللا الهمالن ٨٣٫٩٣٭ 
فجر عبداهللا محمد مزعل الرندي ٨١٫١١٭ 
في ناصر سعدون السبيعي ٨٥٫٨٩٭ 
لطيفة خالد سالم الدبوس ٨٣٫٧٣٭ 
لطيفة مشعل عبداهللا الفيلكاوي ٨٩٫٧٢٭ 
مرمي جاسم سليمان املطر ٨٥٫١١٭ 
مرمي علي حسني بوناجمه ٩٨٫١٨٭ 
مالك متعب عبداهللا العتيبي ٩٥٫٠٣٭ 
منيرة يعقوب يوسف صالح ٩٦٫٠٨٭ 
نور أحمد عثمان بوعركى ٨٤٫٣٭ 
نور حمد سليمان الشراح ٨٧٫٧٭ 
هند حسن سالم الكندري ٨٨٫١٧٭ 
وضحة فيصل عبداهللا الشالل ٨٦٫٥٦٭ 

اجلهراء االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أبرار ماطر جزاع محمد ٧٦٫٣٣٭ 
إسراء سليمان النعسان ٩٨٫٣٣٭ 
أميرة سرحان نايف ٨١٫١١٭ 
اميي أحمد يسري عثمان محمد ٧٢٫٤٩٭ 
بتول بدر نوار فهد ٨٠٫١٥٭ 
حال عبداللطيف السعدي ٧٦٫٧٢٭ 
حوراء معيوف خلف رشيد ٨٦٫٨٥٭ 
خديجة مجبل مجباس فالح ٨٤٫٨٢٭ 
رتاج عايد عبداهللا جبر ناصر الظفيري ٭ 

٧٥٫٢٣
رحاب غامن بنيا السليماني ٧٦٫٥٧٭ 
روابي جمال حمد شنان ٧٤٫٨٤٭ 
روان فايد سرحان سرحان ٧٨٫٦٦٭ 
ريتاج فارس خليفة مرشد ٧١٫٩٧٭ 
زمزم عباس حمود رشم ٨٤٫٦٭ 
سارة مشعل عواد راشد ٧٥٫٤٩٭ 
سحر ناصر مناع شنان عواد ٧٢٫٩٣٭ 
سلسبيل خالد عبيد الشمري ٧٧٫٧٥٭ 
سندس ناصر الرمضان ٨٤٫٨٩٭ 
سهيلة فهمي عبداملنعم ابراهي عبده ٩٥٫٤٩٭ 
شوق حسن مانع العنزي ٧٩٫٣٦٭ 
ضي محمد حنفش عفات ٧٤٫٠٩٭ 
عائشة عبدالعزيز هادي عقلة ٨٠٫١٧٭ 
عائشة فالح محسن حربي ٨٥٫٦٤٭ 
غدير سالم مهدي ناصر ٧٦٫٨١٭ 
غال كرمي كويدل سعد ٦٩٫٩٤٭ 
فاطمة جار اهللا حسني سلطان ٧٤٫٠٧٭ 
فاطمة طارق شاكر اخلليفة ٧٠٫٧٦٭ 
فاطمة نايف محمد احلجرف ٧٦٫٩٢٭ 
فوز رباح راكان بدر جراح ٧٢٫٨٣٭ 
لطيفة ناصر مناع شنان الفضلي ٧٣٫٤٭ 
ليلى خميس عزران الظفيري ٨٣٫٤٥٭ 
مرمي أحمد محسن البدور ٨٠٫٥٤٭ 
مرمي ثابت عبدالرحيم عبدالغني ٩٥٫٨٧٭ 
مرمي عجيل مجالد الضفيري ٧٣٫٢٭ 
مالك فهد صباح حماد ٧١٫٠٧٭ 
منار فيصل طارش شالش ٨٢٫٩٭ 
منوه عواد صالح هزاع ٨٠٫٣٤٭ 
نورة منصور ميس نايف ٧٨٫٢٥٭ 
هاجر جمعان حسني راشد ٨٩٫١٦٭ 
هاجر فرحان شهيب نايف ٧٤٫١٦٭ 
هديل فرحان عيدان شريف ٧١٫٩٢٭ 
ياسمني غازي عقال ثجيل مجلي ٧٣٫١٢٭ 

اجلهراء االهلية الثانوية للبنني 

بدر مناحي عبدالكرمي هزاع ٧١٫٣٨٭ 
جاسم صباح جاسم خالوي ٧٧٫١٣٭ 
جراح زيد ساكت عودة ٨٧٫٥٢٭ 
حسن أحمد حميد بادي ٦٩٫٦٢٭ 
حسن صاحب ضيدان جهيران ٨٥٫٧٤٭ 
سعود عزيز نعمة جبر ٧٩٫٢٦٭ 
سعود محمد عزيز تركي ٨٥٫١٭ 
سلمان صالح عويد ال عبار ٨٤٫٤١٭ 
ضاري عبدالرحمن عبدمتعب ٨٤٫٥٭ 
طالل سعيد دايش فرحان ٧٩٫٨٢٭ 
عادل حمد زامل عبداهللا ٧٠٫١٩٭ 
عادل مخلد هالل فرحان قعود ٧٧٫٣٢٭ 
عبدالرحمن سالم كامل محمد ٨٠٫٩٨٭ 
عبدالعزيز حسن فرهود حسني ٧٦٫٣٭ 
عبداهللا نايف مشرف ارهييف ٨٤٫٠٧٭ 
عبدالرحمن متيم حسن املردود ٨٢٫٦٦٭ 
عبدالرحمن شمخى جابر جاسم العتيبي ٭ 

٩١٫٢٣
عبدالرحمــن فيصل منخي ســعد خزعل ٭ 

٧٩٫٩٢
عبداهللا طلب سليمان الشمري ٧٣٫٨٭ 
عبداهللا مبارك بادع نزال ٧٨٫٩٤٭ 
عبداهللا نايف حمود سعد محمد ٧١٫٧٩٭ 
عبداهللا نضال محمد مخلف ٧٨٫٦٧٭ 
عبدالوهاب يوسف فرحان محمد ٨٥٫٠٦٭ 
عثمان أحمد جابر ناصر ٧٨٫٧٭ 
عجرش جفران حامد الشمري ٧٩٫١٥٭ 
علي راشد خلف راشد مرشود ٨٠٫٣٦٭ 
علي فالح علي عبداهللا ٨٢٫٠٨٭ 
غامن طالل غامن سويدان دهيد ٨١٫٨٩٭ 
فهد أحمد ناصر كايد ٧٢٫٥١٭ 
فهد حامد ياسني شحادة ٧٤٫١٤٭ 
فهد خلف فهد ملحم ٧٣٫٥٭ 
مبارك حامد ياسني شحادة ٧٤٫٤٭ 
محمد جاسم عواد الشمري ٨٦٫٦٨٭ 
محمد حامد امان عبداهللا ٧٦٫٧٢٭ 
محمد حسني قاطع جبر ٨٣٫٨٩٭ 
محمد خالد محمد مرهج ٧٢٫٥٧٭ 
محمد عادل محمد محمد ٧٥٫٠٩٭ 
محمود عاطف محمد الدجوي ٧٤٫٠١٭ 
موسى لطيف رخيص ظاهر ٨١٫٤٤٭ 
ناصر حبش ضاحي غازي ٧٧٫٤١٭ 
ناصر حيال محسن عساف ٧٢٫٠٨٭ 
ناصر مبارك عودة الشمري ٨٥٭ 
نواف فارس مهدي الظفيري ٧٠٫٨٦٭ 
يعقوب يوسف عبدالكرمي فراج ٧٨٫٢٦٭ 

اجلهراء الثانوية للبنات 

أثير نايف مسلط العتيبي ٩١٫٢٧٭ 
أحالم مطر غنيم املاجدي ٧٩٫٧٩٭ 
أريام جمال عيد البذالي ٨٦٫٩٥٭ 
أسماء علي ملوح االصيمع العنزي ٨٦٫٥٩٭ 
أسماء فهد فالح العنزي ٩٠٫٠٤٭ 
أسيل بندر فراج فراج ٨٤٫٩٭ 
أفنان حامد انغيمش الشمري ٧٤٫٥١٭ 
أملاس سلف محمد احلريجي ٨٩٫١٦٭ 
أماني ناصر نهار السعيدي ٩٠٫١٤٭ 
أمواج جمال عيد املاجدي ٧٩٫٤٥٭ 
أسماء صالح عبيد الشمري ٧٦٫٤٢٭ 
اسيل حمود حبيب البناقى ٧٨٫٨٧٭ 
اسيل ياسر حماد محمد أحمد ٩٧٫٨٭ 
الدانة ريكان عامر محمد ٨٦٫٠٥٭ 
الزين فالح مبارك احلجرف ٨٧٫٢٩٭ 
انوار داوود سليمان املانع ٨٠٫٩٣٭ 
جنا خالد مجبل العنزي ٩١٫٩٣٭ 
جواهر حبيب حمود البناقى ٧٠٫٥٧٭ 
جود أحمد عبداهللا مرزوق الشمري ٨٦٫٠٨٭ 
جوري جزاء تركي املطيري ٩٤٫٨٭ 
جوري غنيم بنيا السليماني ٨٨٫٨٣٭ 
جيهان مهدي دحيالن سليماني ٨٣٫١٥٭ 
حصة أحمد عبيد اخلالدي ٩١٫٩١٭ 
حصة تركي عبداهللا القحص ٩٥٫٩٣٭ 
حصة محمد فريح الفريح ٨٤٫٨١٭ 

حال ناصر محسن عايد ٨٢٫٧٨٭ 
دارين عزيز مبارك العنزي ٧٨٫٧٤٭ 
دانة مشاري مطلق العنزي ٨٥٫١٣٭ 
دانة سعد صنهات احلسيني ٨٢٫٠٥٭ 
دانة سليمان هويدي البذالي ٧٧٫٧٨٭ 
دانة محمد رشيد العريفان ٨١٫٦٥٭ 
دانة نايف سعد الوليد ٨٥٫٠٩٭ 
دالل مبارك عبداهللا بوظهير ٨١٫٩١٭ 
دميه فيصل سرهيد املطيري ٨١٫٩٧٭ 
رتاج خليف جهاد الشمري ٧٧٫٧٨٭ 
رتاج عبدالعزيز عذاب العنزي ٨٧٫٩٣٭ 
رتاج مبارك منديل املنديل ٨١٫٥٩٭ 
رتاج محمد فالح املطيري ٩١٫٦٥٭ 
رغد نافل نقا العازمي ٧٢٫١٦٭ 
رهف كرمي طباع الظفيري ٨٥٫٧٧٭ 
روان فهاد مريف الرويعى ٧٨٫١٥٭ 
ريان صالح امهلي مرزوق ٩٠٫٤٥٭ 
رمي حسني عبداهللا ردنان ٨٥٫٦٣٭ 
رمي فهد سعد العجمي ٧٨٫١٧٭ 
رمي محمد غالب اخلالدي ٨٩٫٦٩٭ 
رمي مضحي محمد الصلبي ٧٠٫١٩٭ 
رمياس حسن مضحي الظفيري ٨٢٫٥٭ 
رمياس خالد فريح اخليوطى ٧٧٫٣٨٭ 
سارة حامد جابر الشمري ٧٣٫٢٤٭ 
سارة صالح امهلي مرزوق ٩٢٫١٢٭ 
سارة طالل مبارك احلجرف ٧٩٫٤٢٭ 
سلمى منصور فريح املطيري ٧٣٫٨١٭ 
شريفة مبارك عبداهللا احلصينان ٩٤٫٣٧٭ 
شيخة حسني عبداهللا السليماني ٨٣٫٠٤٭ 
شيخة سعود فالح احلجرف ٨٦٫٢٥٭ 
شيخة عبداهللا هزاع احلربي ٩٣٫٩٦٭ 
شيخة غدير خالد الغضوري العنزي ٨٨٫٥١٭ 
شيخة ماجد ثالب احلربي ٩٤٫٧١٭ 
شيخة محمد مرزوق احلسيني ٧٦٫٠٧٭ 
صيد متعب طعمة اجلميلي ٨٠٫٦٩٭ 
عائشة منيف ظاهر العنزي ٨٥٫٠٤٭ 
عبير جمال غالى الذايدى ٧٨٫٢٢٭ 
عواطف بدر خالد احلجاج ٧٤٫١١٭ 
عواطف عقاب صقر العضيله ٧٥٫٦٥٭ 
غزالن علي محمد الشمري ٧١٫٧١٭ 
غزالن عواد عبيد خلف ٩٢٫٩٭ 
فاطمة دهام محمد احلربي ٩٠٫٧٢٭ 
فاطمة زيد فرحان الشمري ٨٥٫٤٧٭ 
فاطمة محسن فهيد احلجرف ٩٤٫٣٨٭ 
فاطمة نواف ديحان العازمي ٧٩٫٢٤٭ 
فجر خلف طويرش احلريجي ٧٩٫١٥٭ 
فجر سلطان سليمان الشمري ٩٣٫٣٭ 
فرح حجي مطلق الشمري ٩٣٫١٧٭ 
فرح عبدالعزيز نهار احلسيني ٨٣٫٣٦٭ 
فوز حامد الفي املطيري ٧٩٫٨١٭ 
فوز حميد ثويني العنزي ٧٧٫٥٧٭ 
فوز فارس فهد املطيري ٩٣٫٨٭ 
فوزية أحمد خلف الشمري ٨٩٫٩٥٭ 
لطيفة سليم محمد اخلالدي ٨٩٫٨٨٭ 
لطيفة طالل محمد الشمري ٧٧٫٩٦٭ 
مليا ناصر مانع العجمي ٩٠٫٣٧٭ 
لولوة مبارك بدر مفرح ٧٧٫٤٭ 
مرام خالد عبدى العنزي ٨٦٫٢٣٭ 
مريفه مطلق عواد احلريجي ٨٢٫٣٦٭ 
مرمي عبيد سالمة السعيدي ٨١٫٤٤٭ 
مزنة سند علوش العتيبي ٩٠٫٣٣٭ 
مشاعل سعدون نشمي الظفيري ٨٧٫٦٧٭ 
منال عبدالعزيز صبر الشمري ٨٥٫٥١٭ 
منال مطلق محمد احلريجي ٨١٫٦٢٭ 
مناير علي عبيد العجمي ٩٤٫٧٤٭ 
منى محمد إبراهيم القحطاني ٨٩٫٠٧٭ 
منيرة راشد معتق احلسيني ٩٠٫٥٦٭ 
منيرة محمد ناصر العجمي ٨٩٫٥١٭ 
مها دبيان عبداهللا العجمي ٩٣٫٧٥٭ 
مها عيد برجس العجمي ٨٤٫٣٧٭ 
موضي حمد فهاد العجمي ٨٦٫٣٧٭ 
موضي ناصر محمد العجمي ٧٩٫٩٨٭ 
جنود ناصر محمد الشمري ٨٧٫٥٩٭ 
نور عيد نصيف خاطر ٧٧٫٩٣٭ 
نورة بدر ناصر املطيري ٩١٫٨٢٭ 
نورة عبدالعزيز عيد الشمري ٧١٫٩٭ 
نورة عبداهللا عطااهللا السليماني ٧٥٭ 
نورة مطلق ساير العنزي ٨٦٫٤٭ 
نوفه سالم فوار ضويحي الشمري ٩٣٫٥٦٭ 
هاجر مسفر عويضه العجمي ٨٤٫٩٣٭ 
هند ورنس مكاري العنزي ٩٢٫٨٭ 
هيا سعود نهار املتلقم ٨٤٫٧٨٭ 
هيا فهد فرج الشمري ٩٥٫١٢٭ 
ود راشد شباب الشمالى ٧٨٫٢٥٭ 
وصل منيف مبارك املاجدي ٨٥٫٧١٭ 

اجليل اجلديد االهلية الثانوية للبنات 

أبــرار عبدالناصر ابواملجد أحمد إبراهيم ٭ 
٩٥٫٤٦

أروى رائد عبداهللا زحالن ٨٤٫٦٩٭ 
أسيل زهير محمود املغربي ٨٢٫٣٭ 
أمل أحمد حمدى عبداملعز سيد ٩٥٫٠٧٭ 
أميرة أحمد صبحي النجار ٩٨٫٥٣٭ 
آيه جالل سليم رشيد شقير ٨٢٫٨٧٭ 
أبرار رضا متيم ٧٧٫٥٨٭ 
إسراء أحمد عثمان شعبان عثمان ٨٤٫٧٭ 
االء محمد محمد مصطفى حافظ ٩٣٫٧١٭ 
ايالف مالك محمد جمال الدين ٩٢٫٠٣٭ 
إميان ياسر محمد عبدالقادر ٨٣٫٣٦٭ 
ايه علي عبداالمير اخلطيب ٨٠٫٩٣٭ 
ايه محمد أحمد ابولبده ٨٦٫٦٢٭ 
بلقيس اسماعيل عبداهللا قدير السلطان ٭ 

٧٢٫٩١
توليب مجدي عمر شاهني ٩١٫٩٧٭ 
جنى اكرم اديب فرحات ٨٢٫٧٤٭ 
جنى السيد طوسون إبراهيم محمد ٨٧٫٩٥٭ 
جنى عيسى احلفار ٨٥٫٦٥٭ 
جنى مجد الدين عبدالوهاب سواس ٩٨٫٨٣٭ 
جود امين محمد االشقر ٩٠٫٧٤٭ 
جود محمدفراس محمد احلورانى ٨٨٫٧٢٭ 
حال عثمان عبداملعني حلفاوى ٨٧٫٨٤٭ 
حليمة منير محمد رضوان ٩٨٫٩٧٭ 
خديجة قدري داود إبراهيم ٧٦٫٩٣٭ 
دانة نزار فوزي احلجار ٨٨٫٣٢٭ 
دلع محمد صبحى عبدالرحمن ٧٨٫٤٭ 
دميا اياد زكي عبدالغنى ٩٠٫٨٢٭ 
دميا عزمى محمود ابو حويل ٩٦٫٤٩٭ 
رؤى مصطفى باسط ٩٧٫١٢٭ 
رحمة عادل جابر بدرى ٨٧٫٨٥٭ 

رهف اشرف سليم عريقات ٨٣٫٢٢٭ 
رهف حسن عبداهللا عودة ٩١٫٦٥٭ 
روان عاطف محمد ماهر محمد عاطف ٩١٫٧٧٭ 
زهراء حسن طويل ٨٧٫٣٤٭ 
زهراء عصام اسعد ٨٧٫٩٧٭ 
زهراء علي حسن اخلطيب ٧٨٫٨٧٭ 
زهرة اشرف محمد عادل اخلاروف ٩٢٫١٨٭ 
زينب علي جمال ٩٠٫١٢٭ 
زينه محمد أحمد ارناؤوط ٩٠٫٠٩٭ 
سارة إبراهيم النعمة ٩٨٫٢٤٭ 
سارة جعفر الصادق عبداهللا ٩٧٫٠٦٭ 
سارة عبداهللا محمد مسعود ٨٩٫٥١٭ 
سالي صالح عبدالرحمن ساق اهللا ٧٦٫٩٤٭ 
سدن محمد عبداجلبار شلش ٨٤٫٣٤٭ 
سلمى سعد مصطفى كامل عبداملجيد ٩٤٫٨٣٭ 
سماح محمد سليمان الصمد ٩٦٫٦٥٭ 
سميه محمد امين عثمان ٩٦٫٩٣٭ 
سندس محمد فوزي الرشيد ٩٥٫٧٦٭ 
شام فواز خالد الهنا ٩٣٫١٩٭ 
شروق حسن خالد البب ٩١٫٠٩٭ 
شهد دلو ٩٣٫٧٢٭ 
شهد محمود أحمد هريدى ٨٧٫٥٨٭ 
شهد محمود القادرى ٩١٫٥٥٭ 
شهد هشــام اجلوهرى محمد اجلوهرى ٭ 

٩١٫٣٣
صباح محمد دياب ٩٤٫١١٭ 
غصون وليد عبدالقادر السبيعي ٨٩٫٧٩٭ 
فاتن حسن عبداهللا اكرمي ٩٥٫٤٦٭ 
فاطمة جابر عبدالعباس جابر ٨٦٫٣٧٭ 
فاطمة فادي فوزي احلاج ٩٤٫٧٧٭ 
فاطمة محمد شحادة ٨٤٫٠٣٭ 
فاطمة نادر عبود ٨٩٫٣٧٭ 
فجر فؤاد علي العبوسي ٨٨٫٧٨٭ 
فرح ايهاب محمد أحمد ٨٧٫٧٣٭ 
فرح خالد فهمي حمدان ٨٦٫٩٥٭ 
كرميان عالءالدين لطفى محمد حسن ٨٧٫٨٥٭ 
كنزي حسنني محمد طرطيره ٨٧٫٣٩٭ 
كنزى شادى جمال عبدالفتاح ٩٤٫٢٥٭ 
كوثر عبداهللا نصراهللا ٨٩٫٧١٭ 
مليس علي محمد أمون ٨٠٫٧٧٭ 
ليال حسن حاج علي ٧٨٫٠٢٭ 
ليان محمود فواز العتيبي ٨١٫٩٢٭ 
ليلي بسام محمد حسن نور الدين ٨٧٫٢٨٭ 
ليندا محمود مصطفى بزة ٨٥٫٩٩٭ 
مايا خليل محمد ابو هالله ٧٦٫١٧٭ 
مرام نائل أسعد ناصر ٧٤٫٥٧٭ 
مرح نبيل مصطفى شحادة ٩٠٫٠١٭ 
مرمي عبدجنيب ارسالن ٧٥٫٦٩٭ 
مرمي نادر موسى عيسى ٨٢٫٦٥٭ 
مرمي نور حسن إبراهيم سمور ٨٧٫٠٥٭ 
مرمي يوسف محمد الهاللي ٨٠٫٦١٭ 
مالك حسني محمد بعلبكى ٨١٫٠٦٭ 
ملك اياد سليمان شلش ٩٤٫٦٩٭ 
منتهى الفي حمود خلف السعدون ٩٧٫٣٧٭ 
ميريان عبدالناصر قاسم القاسم ٩٥٫٣٦٭ 
نادين رفيق أحمد زين ٧٩٫١١٭ 
نادين محسن محمد عز الدين ٩١٫٠٧٭ 
نادين محمد مالح ٩٥٫٩٥٭ 
نديره طالل يبرودى ٨٨٫٧٤٭ 
نرجس حسن محمد إبراهيم ٨٧٫٦٭ 
نور عباس شيت ٩٦٫٥٣٭ 
نور مصدق مفيد بريك ٩٨٫٢٦٭ 
نوف نشأت محمد خالد العتيبي ٩٠٫٦١٭ 
هبة اهللا أحمد بايع ٨٧٫٦٢٭ 
هبة امين يوسف حسني ٧٢٫١٨٭ 
هديل محمد سمير أحمد زيادنه ٧١٫١٤٭ 
هديل محمود سويد ٨٢٫١٩٭ 

الدوحة الثانوية للبنات 

أبرار علي سعيدان املاجدي ٧٥٫٤٧٭ 
أسيل عبدالعزيز محمد الفيلكاوي ٩١٭ 
بنان حمد جراح مهنا جراح ٩٨٫٣٤٭ 
تسنيم علي عبداهللا الراجحى ٨٥٫٦٦٭ 
تهاني فارس صنت املطيري ٩٣٫٢٭ 
حياة علي خالد الصليهم الهاجري ٩٢٫٢٭ 
دانة مبارك عبداهللا العازمي ٨١٫٥٨٭ 
دالل أحمد شوميي العازمي ٧٦٫٨٦٭ 
رتاج نواف راضي املطيري ٧٧٫٧١٭ 
رحمة خالد أحمد محمد ٩٩٫٨١٭ 
رغد فهد مشعل العنزي ٧٧٫٥١٭ 
رغد منر حمود البذالي ٨٤٫١٨٭ 
روان فهد جاسم الهاجري ٧٨٫١٨٭ 
روان فهد مشعل العنزي ٨١٫٤٩٭ 
روان محمد عبداهللا العتيبي ٨٣٫٦٩٭ 
رمي فهد مرزوق العازمي ٩٢٫٥٨٭ 
رميا جاسم محمد العنزي ٩٦٫٤٥٭ 
ريوف عبداهللا سالم السعدي ٨٨٫٥٣٭ 
سارة بدر صالح الشمري ٨٥٫٣٣٭ 
سارة سالم بديوي املاجدي ٨١٫٥٩٭ 
سارة سطام بردان الشمري ٧٣٫٦١٭ 
سارة عثمان أحمد محمد ٧٥٫٧٨٭ 
سكينه شهاب حمد عابر ٩٢٫٨٧٭ 
طيبة عادل أكبر السنافي ٨٨٫٠٦٭ 
عائشة صالح علي البذالي ٩٠٫٩٤٭ 
عالية أحمد ظاهر العنزي ٩٥٫٨٥٭ 
عيدة محمد جليدان الرويعي ٩٠٫٣٤٭ 
غالية طالل علي الرشيدي ٨٩٫٣٨٭ 
غالية مطلق حسن العرادة ٨٣٫٤٧٭ 
فاطمة حسني يونس ادبيس ٩١٫٧٨٭ 
فاطمة سالم سعيد البذالي ٨٣٫٤٨٭ 
فاطمة عبداهللا أحمد الرشيدي ٩٣٫٢٧٭ 
فوز سعد عتيق السليماني ٧٥٫٢٩٭ 
في نايف خلف الهليلى ٩٧٫٠٢٭ 
كوثر أحمد عبداحلميد احليدر ٨٨٫٢١٭ 
مراحب بدر جمعة حسن ٧٨٫٧١٭ 
مزون عبدالعزيز محيسن الصليلي ٧٩٫٥٦٭ 
منى ارشيد رجا العازمي ٩٣٫١٢٭ 
منيرة صلف مطلق السهلي ٩٤٫٣٭ 
مها محمد عبداهللا احلصم الرشيدي ٨٤٫٤٭ 
نادية محمد عنبر املاجدي ٨٥٫٦٦٭ 
نور نواف حسن السهلي ٨٤٫٠٩٭ 
نورة خالد حليوان الهرشاني ٦٧٫٥٧٭ 
هديل مطير سليمان السعدي ٩١٫٦٧٭ 
هيا سامي حمد العازمي ٨٤٫٦٩٭ 
وسمية محمد راشد الهبيدة ٩٠٫٥٭ 

الرابية الثانوية للبنات 

أريام سعد جناع الديحاني ٧٨٫٥٣٭ 

أريج مشعل الديحاني ٨٩٫٢٩٭ 
أصايل جابر حجاب احلميدي ٩٥٫٤٥٭ 
أمل بشير دابس الرشيدي ٨٧٭ 
أنوار خلف مفلح املطيري ٨٠٫٤٩٭ 
أنوار محمد مجبل الغريبه ٩٤٫٦٤٭ 
البندري بندر محمد اخلالدي ٧٢٫٥٨٭ 
اجلادل بدر علي املطيري ٧٩٫٨٣٭ 
العنود مزعل ضياع السويط ٧٨٫٦٨٭ 
الغال فالح هايف السويط الضفيري ٧٧٫١٧٭ 
بدور ناصر ارشيد الرشيدي ٨٢٫١٭ 
بشاير حمود عبداهللا الرشيدي ٨٧٫٩٣٭ 
تهاني فارس فرحان البصمان ٨٧٫٢٦٭ 
حسناء عيفان عبداهللا العيفان ٨٣٫٤١٭ 
حصة متعب مطلق املطيري ٨٠٫٢٧٭ 
حور بدر مشعل العتيبي ٩٠٫٧٤٭ 
حور ناصر محمد الراجحي ٧٤٫٢٥٭ 
حوراء فرج محسن مهاوش ٩٣٫٨٢٭ 
دانة أحمد فالح البصمان ٩٣٫٢٨٭ 
دانة حسني علي العدواني ٧٢٫١٥٭ 
دانة فهد أحمد السلطان ٩١٫٣٭ 
دهله فارس مضحي البصمان ٧٥٫٥٣٭ 
دمية علي عبداهللا الثومير ٧٩٫٢٭ 
رتاج عبداهللا علي املطيري ٨٦٫٣٤٭ 
رقية وليد خالد الرشيدي ٩٢٫١٩٭ 
ريان مبارك عبداهللا اخلشاب ٩٣٫٢٦٭ 
رمي يوسف خالد الرشيدي ٨٠٫١٧٭ 
رمياس سالم علي املري ٨٦٫٩١٭ 
رمياس مشعل مناحي الديحاني ٨٩٫٩٤٭ 
سارة خالد فهد الوطري ٨٢٫٨٧٭ 
سارة عبدالرحيم أحمد عبداهللا ٧٦٫٩٤٭ 
سارة فواز مفرح الرشيدي ٩٤٫٠٥٭ 
سجى شعيفان مزيد املطيري ٧٨٫٣٥٭ 
شروق سليم متعب املطيري ٩٣٫٢٨٭ 
شوق خميس سعد اخلميس ٧٢٫٤٥٭ 
شوق ناصر حسن شريكه الرشيدي ٨٣٫١٤٭ 
طفلة مطلق حمود الرشيدي ٧٤٫٢٣٭ 
عائشة خالد مرزوق الدلوم ٩٤٫٩١٭ 
عائشة عبداهللا مطلق العرافه ٨١٫٩٢٭ 
عائشة عيد عبداهللا ضميد العازمي ٩٥٫٣٣٭ 
عذاري ثامر حربي محمد ٧٩٫٥٦٭ 
عواطف فهد زيد اخريص ٩٥٫٦٭ 
غالية صالح مسلط املطيري ٩٤٫٧٦٭ 
غالية يوسف مطلق العويد ٨٨٫١٨٭ 
فاطمة خالد عبدالرحمن املشعل ٨٢٫٢١٭ 
فاطمة سالم ناصر املرشاد ٨٥٫٢٥٭ 
فاطمة عبدالعزيز عبداهللا عوض ٧٥٫٩٩٭ 
فجر أحمد فالح الراجحي ٩٦٫٥٥٭ 
فجر بريكان عبداهللا الرشيدي ٨٢٫٧٢٭ 
فرح أحمد محارب اجلسار ٨٢٫٥٦٭ 
فرح راشد سعيد الرشيدي ٨١٫٤١٭ 
في عيد حمود الرشيدي ٨٠٫٠١٭ 
مرام علي سعد املطيري ٧٦٫٩٢٭ 
مرمي خالد حرمييس العازمي ٧٩٫٠٦٭ 
مرمي سعد عجيل الرشيدي ٧٥٫٤٧٭ 
مرمي محمد رفاع الرشيدي ٧٢٫٧٭ 
مضاوي سعيد منصور العتيبي ٧٩٫٧١٭ 
مغيضه أحمد راشد الرشيدي ٧٧٫٦٩٭ 
منيرة ثامر طليان الراجحي ٩١٫٦٧٭ 
منيرة صالح مطلق النمران ٨٢٫٦٧٭ 
منيرة محمد خالوي الشمالي ٨٥٫٣٢٭ 
منيرة مزيد غصاب املطيري ٨٢٫٤٦٭ 
منيرة مطلق حمود اخلرينج ٨٦٫٧٣٭ 
منيرة ناصر سالم الشالحي ٨٧٫٠٥٭ 
جند عامر عبداهللا العتيبي ٩١٫٢٦٭ 
جنود سيف الفي الشالحي ٨٦٫٦٥٭ 
نوال أحمد حمود املجاوب ٨٨٫٢٭ 
نور إبراهيم صالح خالد اجلاسر ٩٤٫٥٧٭ 
نور عبداهللا فالح اخلشاب ٧٣٫٣٣٭ 
نور محمد ضيف اهللا املطيري ٩٦٫٢١٭ 
نور منصور مساعد الهاجري ٩٢٫٤٥٭ 
نورا عادل ســالم سند اجلويدان املرشاد ٭ 

٨٩٫٨
نورا فهد رباح الرشيدي ٧٤٫٤٦٭ 
نورة صالح خليفة العيفان ٩٢٫١٤٭ 
نورة طالل فالح الهلفي الرشيدي ٨٤٫٠٧٭ 
نورة عبداهللا جاسر املطيري ٧٣٫٣٭ 
نورة علي خليفة املولي ٨٥٫٧٤٭ 
نورة محمد سند الديحاني ٩٣٫٩٭ 
نوف مشعل عجاج العتيبي ٨٢٫٩٨٭ 
هاجر سامي خالد الرشيدي ٧٥٫٥١٭ 
هدية هزاع محمد هزاع ٩٣٫٩٢٭ 
هند هابس فالح املطيري ٧٨٫٤٤٭ 
هيا خالد مرزوق الوطري ٨٨٫٠٤٭ 
هيا محسن غثوان املطيري ٨٧٫٦٥٭ 
وسن هادي ضحوي العنزي ٨١٫٤٩٭ 

الراعي النميري الثانوية للبنني 

أحمد عبداألمير مسلم املشموم ٨٤٫١٦٭ 
أحمد علي عجيل اخلالدي ٨٠٫٦٦٭ 
أحمد مهدي كتاب الشمري ٧٨٫١٧٭ 
أسامة أحمد العلي ٧٠٫٩٧٭ 
باسل مبارك مشعل املطيري ٧٢٫٤٨٭ 
بدر ناصر فهد العنزي ٧٠٫٣٧٭ 
ثامر علي عبداحملسن املري ٧٤٫١١٭ 
ثامر عناد محمد العنزي ٨٠٫٤١٭ 
حسن عبداهللا بدر بدر ٧٣٫٣٢٭ 
خالد حامد كامل السبيعي ٨٨٫٥٣٭ 
خالد حسني فهد املطيري ٨١٫٢٭ 
خالد سعود صحن الهاجري ٧٥٫٧٤٭ 
خالد نايف خلف العنزي ٨٣٫١٣٭ 
ذياب محمد ذياب الزمانان ٨٣٫٩٨٭ 
راكان عادل صالح العلندا ٧٤٫٣١٭ 
راكان نواف ثامر الشمري ٨٧٫٩٩٭ 
سعد فالح حمود املطيري ٨٦٫٣٨٭ 
سعود عبداهللا زويد مطر ٨٦٫٤١٭ 
سعود فهد شريدة املطيري ٨١٫٤٧٭ 
سلطان كليب بداح املطيري ٧٢٫١٦٭ 
سلطان محمد غازي املطيري ٧٩٫٦١٭ 
سيف سالم حمود اخلالدي ٨٠٫٥٧٭ 
ضاري أحمد فاضل يوسف ٧٦٫٧٭ 
طالل طالل علي مرشاد ٨١٫٩٤٭ 
عبدالرحمن محمد سعيد الرشيدي ٧٥٫٤٥٭ 
عبدالرحمن محمد منصور العنزي ٨٣٫٣١٭ 
عبدالرزاق ياسر أحمد السماك ٨٢٫٩٤٭ 
عبدالعزيز أحمد مبارك الصانع ٨١٫٢٭ 
عبدالعزيز عبدالرحمن مصطفى الكندري ٭ 

٩١٫٩٣
عبدالعزيز فيصل سعد الديحاني ٨٠٫٧٥٭ 
عبداهللا بسام عجيل اخلالدي ٨٨٫٣٦٭ 
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عبداهللا عبدالكرمي نزال العنزي ٩٤٫٣٣٭ 
عبداهللا عدنان مهدي فيصل ٧٨٫٦٧٭ 
علي مشعل عبداحملسن الفضلي ٧٢٫٦٢٭ 
عمر بدر خلف الفجي ٨٤٫٣٭ 
عمر حمود عيادة السليماني ٨٩٫٥٧٭ 
عمر خالد صغير العنزي ٧٩٫٨٦٭ 
عمر خالد عبداهللا العتيبي ٧٧٫٧٩٭ 
عمر عبداهللا سعد العيبان ٩٠٫١٦٭ 
عيسى محمد عبدالشمري ٧٨٫٣٭ 
فاضل نادر فاضل علي ٧٨٫٤٣٭ 
فايز فالح حسن حمود ٦٨٫٨٦٭ 
فهد حمد مساعد البراك ٧٠٭ 
فيصل بدر محمد العتيبي ٨١٫٧٤٭ 
فيصل سعود عبدالعزيز الدوسري ٧٥٫٤١٭ 
قمدان حامد مطنى مطلق ٨٥٫٢٦٭ 
ماجد خالد محسن العتيبي ٧٦٫٥٣٭ 
مبارك سالم بندر الفضلي ٨٠٫٢٤٭ 
مبارك هايف خليفة امليع ٧٢٫٢٧٭ 
محمد أحمد يوسف الشرهان ٨٩٫٨٢٭ 
محمد حسني عبداهللا السبت ٨٤٫٤٤٭ 
محمد حمود ذعار املطيري ٧٨٫٠١٭ 
محمد قاسم ناصر حسني ٩٥٫٨٤٭ 
محمد منصور فهد املطيري ٧٠٫٤٩٭ 
منصور ناصر ماحلى ٧٤٫٢٧٭ 
ناصر عادل صالح العلندا ٧٥٫٩٥٭ 

الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات 

أبيار علي عبدالوهاب طارش ٨٥٫٥٦٭ 
أريام فواز دوشان الشمري ٩٠٫١٧٭ 
أمالك جرى رباح الرشيدي ٨١٫٦٤٭ 
أوراد مشاري بشير اخلالدي ٨١٫١٦٭ 
الهنوف مبارك حمد العازمي ٨٧٫٦١٭ 
ايام ناصر حسني البكر ٨٢٫٨٨٭ 
خالده ناصر محمد الهوميل ٧٩٫٨٨٭ 
دانة علي حسني سلطان عبداهللا ٩١٫٤٥٭ 
دانة محمد مشعل املطيري ٨٢٫٦٢٭ 
رفعة سعدي الفي املطيري ٨٩٫٥٤٭ 
رقية بسام علي احلبيل ٧٧٫٨٦٭ 
رهف أحمد حمد الرشيدي ٨٥٫٨٥٭ 
روان ناصر فهد الهاجري ٦٩٫٥٦٭ 
روان يوسف سلمان الهبيدة ٨١٫٦٩٭ 
رمي سعود محمد املطيري ٩٠٫٦٨٭ 

زينب جاسم محمد مراد ٧٤٫٢١٭ 
سارة حسني علي صقرمرشاد ٨٣٫١٤٭ 
سارة سند حمود الرشيدي ٧٩٫٨٭ 
سارة محمد عبداهللا السعدون ٩٣٫٩٧٭ 
طيبة فهد عبدالرحمن الكندري ٨٠٫٠٥٭ 
عهد سعود متعب املطيري ٩٠٫٨٦٭ 
عواطف سليمان سلطان عيسى ٨٠٫٣٣٭ 
غدير مشعل فهد البسام ٨٣٫٤٩٭ 
غزالن محمد مرزوق املطيري ٩١٫٩٩٭ 
فجر حمد نور القحطاني ٩٣٫١٧٭ 
فجر موسى علي العنزي ٧٨٫٤٨٭ 
كوثر ساير مجيد حمدان ٨٦٫٧٦٭ 
جلني خالد عبدالعزيز العبداملنعم ٨٠٫٣٣٭ 
لطيفة محمد أحمد الشراح ٧٨٫٢٣٭ 
لطيفة ملفي مطلق املطيري ٩١٫٩٣٭ 
لولوة محمد نافع العدواني ٩٤٫٩٩٭ 
مرمي علي محمد أكبر محمد ٨٧٫٨٣٭ 
مشاعل فيصل سعد الديحاني ٧٦٫٧٥٭ 
مها ندى فالح املطيري ٨٢٫٧٦٭ 
هاجر فريد نفاع العنزي ٧٥٫٦٦٭ 
هبة شعيب حامد العازمي ٨٦٫٤١٭ 
هبة عبداهللا حمد الوحير ٦٩٫٧٦٭ 
هيا محمد ضيدان البرازي ٩٥٫٢٩٭ 
هيا وليد خالد املير ٧٦٫٨٨٭ 
وضحة عمر جابر احلارثي ٨٤٫٣٨٭ 

الرتقة الثانوية للبنات 

أريج مساعد طلق العازمي ٨٦٫٢٣٭ 
أسماء عردان فهيد العجمي ٨٥٫٩٭ 
أسماء فيصل سالم العازمي ٨٠٫٨٤٭ 
أسيل عبداهللا محماس مهيني ٨٢٫٢٥٭ 
أفراح علي طامي العازمي ٨٦٫٣٭ 
أماني ماجد محمد السبيعي ٧١٫٩٥٭ 
أمل سعود سالم العازمي ٨٨٫٠٦٭ 
آمنة سعد عبداهللا العازمي ٩٣٫٠٤٭ 
أميرة علي مبارك احلجيالن ٩٨٫٦٦٭ 
أوراد يوسف غلوم الكندري ٧٠٫٠٣٭ 
اريج رباح بدر الرشيدي ٧٢٫٠١٭ 
البتول خالد راشد عبداهللا ٨٤٫٤٢٭ 
اجلازي محمد منصور الدوسري ٩٠٫٠٧٭ 
العنود محمد خالد العويهان ٩٤٫٥٭ 
الكادى مشعل محيل العتيبي ٩٠٫٣١٭ 

املها خالد حسن العجمي ٩١٫٥٨٭ 
جواهر ناصر مرزوق البدي العازمي ٩١٫١٨٭ 
حصة بدر خالد العازمي ٧٩٫٣٨٭ 
حصة علي ناصر العازمي ٨٣٫٥٧٭ 
حنان أحمد محمد العجمي ٩١٫٨١٭ 
دانة زيد صياح العازمي ٩٣٫٠٦٭ 
دانة سعود هجاج الدوسري ٨٥٫٤٢٭ 
دانة فالح محمد العازمي ٩٥٫٧٧٭ 
دانة نواف سعد العازمي ٩٦٫٣٣٭ 
دالل بدر ناصر الوسمي ٩٣٫٥١٭ 
دالل عبداهللا مهدي القحطاني ٨٣٫٩٢٭ 
دالل غالب شمروخ العازمي ٨٢٫١٢٭ 
دالل مساعد فهيد احليص العازمي ٨٨٫٨٧٭ 
دميه ملفي غنيم ابو عنيج ٨٧٫٨٧٭ 
رتاج براك محمد الفويطر العازمي ٩٢٫٧١٭ 
رتاج سياف محمد العتيبي ٧٨٫٧١٭ 
رهف مفلح علي العازمي ٩٤٫٠٦٭ 
روان بدر مبارك الروق ٧٦٫٥٢٭ 
روان مشعل مبارك العازمي ٨٤٫٧٨٭ 
ريان صنيتان شليويح الوصيص املطيري ٭ 

٧٦٫٧٧
ريانه ذعار نشا القحطاني ٧٥٫٤٧٭ 
رمي عبداهللا ناصر العازمي ٦٩٫٧٭ 
رمي محمد صالح العجمي ٦٣٫٦٤٭ 
رمي مفلح سبيل العازمي ٨٣٫٠٥٭ 
رمييه سعيد فالح العجمي ٩٠٫٨٨٭ 
زينب صالح عبدالرزاق ناصر ٨١٫٩٤٭ 
سارة فهد عبداهللا العجمي ٧٢٫٦٥٭ 
سارة بدر فليح الصواغ ٩٥٭ 
سارة ثامر شهاب اخلالدي ٧٢٫٨٩٭ 
سارة سعود بدر العتيبي ٧٤٫٣٩٭ 
سارة عيد راضي العازمي ٧٨٫٤٤٭ 
سارة فارس عموش املطيري ٨٧٫٨١٭ 
سارة فواز مرزوق عايض ٧٠٫٤٦٭ 
سارة مطلق محمد العازمي ٩٦٫٩٢٭ 
سارة نور شاكر العتيبي ٩٦٫٨٧٭ 
سارة هيف نايف العجمي ٧٦٫٣١٭ 
سلوى ناصر جريس العازمي ٩٠٫٩٩٭ 
شاهره مبارك محمد الهاجري ٨٥٫٧٧٭ 
شفيا فهد شاجع العجمي ٨٣٫٤٤٭ 
شهد نايف زهيم العازمي ٩٧٫٥٭ 
شيخة بدر عبداهللا العتيبي ٩٥٫٧١٭ 

عائشة أحمد سعود الدواي العازمي ٧٣٫١٩٭ 
عائشة علي فرحان الشمري ٨٣٫٤٤٭ 
عالية عبداهللا منقاش الهاجري ٩٥٫٣٨٭ 
عالية عوض أحمد احلقان ٧٩٫٦٨٭ 
عليا ناجي مسيعد العازمي ٨٠٫٩٢٭ 
علياء سعود عليان املطيري ٩٠٫٨١٭ 
عيدة سالم علي العازمي ٨٩٫٢٣٭ 
غادة سلطان خلف املطيري ٧٦٫٤٢٭ 
غالية خالد علي بنيان ٧٦٫٧١٭ 
غالية راشد حمود العازمي ٧٩٫٩٧٭ 
غدير بدر محمد العجمي ٨٨٫٧٤٭ 
غال سعيد فالح العازمي ٨٣٫٢١٭ 
غال فراس زيد املري ٨٢٫٥٣٭ 
غال مشعل حجرف العتيبي ٧٨٫٩٦٭ 
فاطمة أحمد محمد املخاجنى ٩٢٫٨٦٭ 
فاطمة بسام عواد املرجتي ٩١٫٥٦٭ 
فاطمة خالد طلق العازمي ٨٥٫٩٧٭ 
فاطمة سعد عبداهللا العازمي ٩١٫٢٦٭ 
فاطمة عادل أحمد املزين ٨٥٫٠٧٭ 
فنر خميس اعقيل العازمي ٨١٫٩٩٭ 
في طارق خميس العازمي ٨٨٫٩٣٭ 
مرام سعد وهيب العازمي ٨٦٫٢٥٭ 
مروه مطر سعود العنزي ٧١٫٠٣٭ 
مرمي أحمد قاضى العازمي ٨٩٫٨٧٭ 
مرمي تركي سعد العتيبي ٨٠٫٢٥٭ 
مرمي رشيد فليح العازمي ٩١٫٧٣٭ 
مرمي ناصر مبارك العازمي ٨٥٫٨٨٭ 
مرمي يوسف سعود العازمي ٨٥٫٩٨٭ 
مشاعل سفر هالل العتيبي ٧٣٫٠٨٭ 
مضاوي بدر سعد حمادة ٨٥٫٧٧٭ 
منار سعود جابر الفضلي ٧٦٫٨٤٭ 
منار الفي ابداح العازمي ٨٠٫٩٧٭ 
منى ايهاب محمد الدبوس ٩٠٫٥٣٭ 
منيرة فهد منصور العجمي ٩٣٫٥٤٭ 
منيرة محمد عيد العازمي ٧٩٫١٧٭ 
مها خالد مرزوق عقاب العازمي ٨٤٫٧٨٭ 
جنالء جمعان علي العرجان ٨٢٫٨٢٭ 
جنود سعود عبيد العازمي ٩٦٫١٢٭ 
نورة سعود شالش العجمي ٧٩٫٧٥٭ 
نورة صالح عبيد العجمي ٧٩٫٥٤٭ 
نورة ضافى محمد القحطاني ٧٥٫٣٦٭ 
نورة مفلح برغش العازمي ٩٣٫٦١٭ 

نوف دعيج ابداح الهاجري ٨٠٫٦٦٭ 
نوف سالم فالح العازمي ٩٦٫٢٧٭ 
هاجر سعود نعمة العنزي ٩١٫٤٥٭ 
هال خالد فهد العجمي ٨٥٫١١٭ 
هال خرصان مناحي العجمي ٨٢٫٨٭ 
هيا شافي فهيد العجمي ٨٨٫٤٧٭ 
هيا عويضه جويعد العجمي ٩٣٫٣٩٭ 
هيا فالح محمد العجمي ٨٣٫٧٤٭ 
وسمية ناصر فالح العجمي ٧٥٫٣٥٭ 
وضحة حجاج حزام العجمي ٨٠٫٧٭ 
وضحة عيد مبارك الدوسري ٨٢٫٥٧٭ 

الرجاء الثانوية للبنات ـ املشتركة 

آالء جاسم محمد العوضي ٩٤٫٣٭ 
روان فيصل عبداهللا اسماعيل ٩٢٫٨٨٭ 
ريان عبداهللا محمد اجلاسم ٩٤٫٨٩٭ 
ريان علي محمد الغايب ٩٢٫٠٦٭ 
رمي خالد جاعد القحص العنزي ٩٦٫٦٤٭ 
ريناد خالد محمد العجمي ٩٣٫٨١٭ 
ضحى حبيب بندر املطيري ٩٧٫٥٨٭ 
طيبة أحمد حمود البغيلى ٨٩٫٣٤٭ 
فاطمة محمد جاسم االنصاري ٩٥٫٣٣٭ 
مالك هادي شريف علي ٩٦٫١٢٭ 
منيرة سعد محمد العازمي ٩٦٫٦١٭ 
ميثا مشعل ثويني الشمري ٩٣٫١٩٭ 

الرجاء الثانوية للبنني ـ املشتركة 

بدر سعود بدر العتيبي ٧٩٫٨٢٭ 
صالح أحمد عودة عمران ٨٠٫١٤٭ 
عبدالرحمن جمعان سعد العازمي ٨٢٫٠٧٭ 
عبدالعزيز عبداللطيف العبداهللا ٨٦٫٥٤٭ 
عبداهللا سامي حمد العبداجلليل ٩٣٫٥٢٭ 
عبداهللا محمد يوسف جعفر ٩٧٫٧٤٭ 
عثمان صالح ناصر العنزي ٩٢٫٤٩٭ 
علي عبدالعزيز علي الكندري ٨٨٫١٢٭ 
يونس سليمان حميدان الهاجري ٨٩٫٣٩٭ 

الرفعة النموذجية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

تركي نواف فليح الشمري ٩٢٫٧٤٭ 
متيم سليمان سعود السعيد ٨٢٫٢٩٭ 

حمود أحمد رحيم الشمري ٩٠٫٣٦٭ 
خالد عبدالعزيز تركي العنزي ٧٤٫٢٩٭ 
ذيب محمد اخليرات ٨٤٫٠١٭ 
زيد قاطع فهد عبود ٧٩٫١٢٭ 
سعد عايد ردمان احلربي ٨٥٫٦١٭ 
سعود بدر حمد اخلالدي ٧٨٫٦٦٭ 
سلطان حطاب خالد عبدالعزيز ٩٣٫٥٭ 
سلطان محمد فرج العنزي ٨٨٫٧٢٭ 
ضاري غازي فضل غليفص ٧٥٫٦٧٭ 
عبدالعزيز خلوي خلف الشمري ٩٢٫٣٭ 
عبداهللا عادل مراد الزامل ٨٤٫١٨٭ 
عمر صالح جاسم ظاهر ٧٦٫٧٨٭ 
عمر عبدالرزاق محمد املانع ٨٣٫١٣٭ 
فالح مشعل محسن العجمي ٨٥٫٢٧٭ 
فهد حمدان سويدان العنزي ٨٠٫٠٨٭ 
فهد سالم فهد العجمي ٨٨٫٧٧٭ 
فيصل سعود جابر احلجرف ٨٨٫٩٩٭ 
محمد فيصل محمد احلربي ٨٥٫٨٦٭ 
نايف مشعل نايف القويضى ٨٩٫٤٩٭ 

الرقة الثانوية للبنات 

أروى ناصر محمد شافي ٨٠٫٧٤٭ 
أريام عوض حميد املطيري ٨٦٫٩٢٭ 
أريج برجس سالم الدوسري ٨٨٫٤٧٭ 
أريج عبدالهادي جابر املري ٨٩٫٢٨٭ 
أريج محمد حسني الدمخى ٧٠٫٣٣٭ 
أسيل خالد علي جريس ٧٤٫٥١٭ 
أسيل عادل محمد العازمي ٧٧٫٤٧٭ 
أفراح مشعل راشد املطيري ٧٨٫٤٢٭ 
أمل زيد حمود العميري ٨٢٫٢٨٭ 
أنفال ضيف اهللا سلطان العتيبي ٩٦٫١٥٭ 
أنوار فيصل جابر الفضلي ٨٦٫٧٦٭ 
أوراد علي رفاع العنزي ٧٧٫٣٤٭ 
أوراد ناصر صايل العتيبي ٨٤٫٧٢٭ 
أبرار منصور جدعان الراجحى ٩٢٫٤٦٭ 
اريام أحمد مناور احلجيالن ٧٩٫٤٧٭ 
أسماء سامي مرزوق العازمي ٨٦٫٩٩٭ 
البندري علي مطرف العنزي ٨٩٫٤٥٭ 
البندري نايف صغير الشمري ٨١٫٥٦٭ 
اجلازي أحمد مبارك العجمي ٩١٫١٩٭ 
اجلازي ابداح محمد الدوسري ٧٥٫٣٭ 
اجلازي علي هايف العدواني ٩٥٫٧٤٭ 

الدانة سعد محمد الزعبي ٨٦٫٤٩٭ 
الدانة محمد مطلق املطيري ٨٩٫٩١٭ 
العنود خالد حمود العدواني ٩٦٫٨٩٭ 
العنود خالد محمد العجمي ٨٧٫٨٤٭ 
العنود فالح نهار العجمي ٩٢٫٩٧٭ 
بدرية شافي فهد السبيعي ٧٦٫٣٭ 
بدور خالد عبداهللا السبيعي ٨٣٫٢٢٭ 
بشاير خالد قنيفذ القحطاني ٧٥٫٥١٭ 
بشاير محمد مبارك الرميح العازمي ٨٢٫٥١٭ 
جميلة جهجاه سعد العدواني ٧٥٫٢١٭ 
جود فارس فرزان القحطاني ٨٠٫٤٤٭ 
جوري عبدالهادي صالح املري ٨٣٫٣٧٭ 
جوري محمد فالح الهاجري ٩٧٫١٧٭ 
جوزاء خالد صالح احلريص ٨٤٫٠٢٭ 
حباري رجا رجيان العنزي ٨٩٫٧٥٭ 
حصة عبدالعزيز عبداهللا الفضلي ٨٨٫٢٦٭ 
حصة فهد عبداحملسن العظيمان العجمي ٭ 

٧٦٫٢٩
حال محمد سالم زمانان ٧٩٫٧٦٭ 
حنني عبدالعزيز سعود الشمري ٨٤٫٨٭ 
حورية عبداهللا راشد العجمي ٨٠٫٧٤٭ 
خديجة حمد محمد الرشيدي ٩٢٫٠٥٭ 
دانة خالد رشدان الهاجري ٩٠٫٠٢٭ 
دانة صالح سعد املطيري ٧٦٫٥٭ 
دالل خالد منصور العجمي ٨٢٫٢٨٭ 
دالل عايض هادي العتيبي ٨١٫٧٦٭ 
دميه عبداهللا حمد العزب ٨٧٫٣٦٭ 
ذكرى عطااهللا ضيف اهللا الرشيدي ٨٦٫٣٣٭ 
راويه فاضل عايد الشمري ٨٤٫٥٨٭ 
رايه عبداهللا علي العجمي ٩٠٫٩٣٭ 
رتاج أحمد سعد الصواغ العازمي ٩٢٫٤٩٭ 
رتاج عايض حسني املطيري ٨٨٫٧٭ 
رتاج مبارك حمود العدواني ٨٣٫٨١٭ 
رتاج محمد ربيع العجمي ٨٢٫٠٢٭ 
رغد ناصر سعد احلضيري العازمي ٨١٫٠١٭ 
رقية محمد جمعان املطيري ٨٦٫١٢٭ 
رهف بدر شداد العازمي ٨٨٫٢١٭ 
رهف مطلق مرزوق العازمي ٧٨٫٧١٭ 
روان خالد عبدالعزيــز مرداس العجمي ٭ 

٩٠٫٦٥
روان رعد ضبيب الظفيري ٨٧٫٥٢٭ 
روان ناصر محمد شافي ٧٧٫٢٤٭ 
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ريف فهاد عيد العجمي ٨٠٫٤٩٭ 
رمي سعود مانع العجمي ٧١٫٧٨٭ 
رمي سميح فالح العازمي ٨١٫٧٢٭ 
رمي عبدالرحمن مساعد الدوسري ٩٣٫٢٩٭ 
رمي عبدالعزيز سعود املطيري ٧٥٫٣١٭ 
رمي فارس فيحان العتيبي ٩١٫٦٥٭ 
رمي محمد حمد املري ٨٠٫٨٧٭ 
رمي محمد عيد العازمي ٨٨٫٦١٭ 
رمي يوسف سعود العنزي ٨٩٫١٦٭ 
سارا فراج جويعد العجمي ٨٧٫٦٦٭ 
سارة تركي عبيسان املطيري ٨٠٫٠١٭ 
سارة جمعان مبارك العازمي ٨٥٫٦٣٭ 
سوسن أسامة فيروز ساملني ٦٧٫٨١٭ 
شاهه ردن حمود اخلالدي ٨٧٫٩٨٭ 
شدن فوزي تركي العنزي ٧٩٫٦٨٭ 
شروق محمد سالم العجمي ٨٦٫٩٧٭ 
شهد عايض دهيم الرشيدي ٨٩٫٢١٭ 
شوق أحمد اجديع العازمي ٧٥٫٥٤٭ 
شوق جابر شيتان العجمي ٧٠٫٢٣٭ 
شيخة سعد بجاد العتيبي ٩٣٫٣٤٭ 
شيخة طالل سعود العازمي ٩٤٫٠٢٭ 
شيخة محمد حاجي عبداهللا ٨٠٫٤٢٭ 
شيخة مسعود ضاوي العازمي ٨٨٫٢١٭ 
عائشة محمد احلميدي املطيري ٩٧٫٣٥٭ 
عالية مبارك علي العازمي ٨٨٫٢٩٭ 
عنود عبداهللا حماد العجمي ٧٥٫٧٧٭ 
غالية بدر عوض الصانع ٨٧٫٧٢٭ 
غالية مقبل سعد العتيبي ٨٤٫٢٧٭ 
غدير محمد سالم العازمي ٨٣٫٦٨٭ 
غدير محمد مرزوق احلربي ٧٤٫٢٦٭ 
غزالن حمد مغيدر فرحان ٨٥٫٢٩٭ 
غزالن غازي فليج املطيري ٨٨٫٨٭ 
غال برجس ذياب املطيري ٧٩٫٠١٭ 
غال سعد مطر املطيري ٨٦٫٩١٭ 
غال طالل بطي الشمري ٨٢٫٩٭ 
غال مبارك زكي املبارك ٧٩٫٩١٭ 
فاطمة حمد سالم السلطي ٨١٫٩٨٭ 
فاطمة محمد ناجي خلف ٧٩٫١٨٭ 
فاطمة مناحي مقعد الدوسري ٨٩٫٣١٭ 
فجر حسني علي املطيري ٧١٫٨٩٭ 
فرح عيد فالح املطيري ٨٢٫٦٥٭ 
فرح عيسى حيدر شمس الدين ٧٢٫٠٤٭ 
فوز إبراهيم فرحان العنزي ٨٠٫٩٣٭ 
فى عبداهللا غريب العجمي ٩٠٫٢٧٭ 
في نايف عمر العنزي ٨٩٫٢٣٭ 
لطيفة عبداهللا علي املطيري ٩٧٫٩٩٭ 
لطيفة علي مسلم احلجيالن ٩٤٫٢٧٭ 
لولوة ناصر حسني العجمي ٩٠٫٤٥٭ 
مرام محمد ضافى القحطاني ٨٣٫٣٧٭ 
مرمي راشد عبداهللا العويهان العنزي ٨٦٫٧٣٭ 
مرمي محمد إبراهيم بوحيي ٨٥٫١٥٭ 
مرمي مشعل هادي احلويله ٧١٫١٧٭ 
مرمي معجب عبداهللا الهاجري ٩١٫١٥٭ 
مرمي ناصر حسني العجمي ٩٠٫٣٩٭ 
مرمي ناصر عوض العازمي ٧٧٫١٧٭ 
مسك خالد محمد املطيري ٨١٫١٧٭ 
مسك عبدالعزيز فالح العجمي ٨٥٫٠١٭ 
منار فالح عبداهللا العجمي ٧٩٫٩٩٭ 
منار محمد عيد العازمي ٩٤٫٤٣٭ 
منال خالد مناحي العازمي ٧١٫٠٦٭ 
مناير معزى فهد العازمي ٨٥٫٢٥٭ 
منيرة خالد ناصر العتيبي ٨٤٫٦٤٭ 
منيرة فالح الهذيلى عبيد ٩١٫٦٤٭ 
منيرة منيس جسار مسفر ٨٢٫٨٤٭ 
مها تركي محمد العجمي ٩٧٫٤٨٭ 
مها عبدالعزيز ذياب العازمي ٨٢٫٤٩٭ 
ميار حمود سيف العازمي ٨٩٫٨٦٭ 
جنالء سعد سالم الدوسري ٧٣٫١٩٭ 
ندى عبدالرحمن مبارك القحطاني ٧٩٫١٥٭ 
نور سالم متروك العنزي ٧٧٫١٭ 
نور عبداحملسن عبدالرزاق الضفيري ٨٧٫١٢٭ 
نور غامن ضاري الشمري ٩٥٫٢٧٭ 
نورة حسني يوسف البلوشي ٧٩٫٥٨٭ 
نورة عبداهللا مرزوق احلربي ٨٥٫٨٣٭ 
نورة محسن سالم العجمي ٨٤٫٠٢٭ 
نورة ملفي مبرك العازمي ٧٤٫٤١٭ 
نورة ناصر عبداهللا الهاجري ٨٩٫١٢٭ 
نوف عبداهللا سعد القحطاني ٩٢٫٥٭ 
هاجر خالد محمد الهاجري ٨٥٫٨٦٭ 
هاجر عبداهللا فالح العازمي ٨٤٫٣٣٭ 
هاجر نامى حراب املطيري ٩٤٫٧٩٭ 
هدى جذنان فهاد العجمي ٨٨٫٥٧٭ 
هديل جراح راشد العجمي ٧٤٫٧٨٭ 
هنادي سعد رجيان العنزي ٦٩٫٤٥٭ 
هنادي صنيتان فهد الزعبي ٩٤٫٦٧٭ 
هند برجس زيد العتيبي ٧٦٫٥٨٭ 
هيا شنار مطلق الزعبي ٧٧٫٣٩٭ 
هيا محسن حسني ابو شلفه ٦٨٫٢٭ 
هيا محسن مبارك العجمي ٩٠٫٩١٭ 
وجدان سعود فالح العازمي ٩٦٫٢٩٭ 
وجدان سلطان سعد القحطاني ٨١٫٣١٭ 
وصايف فالح فهد الزعبي ٨٤٫٦٣٭ 
وضحا محمد فالح الهاجري ٧٢٫٣١٭ 
وضحة فايز هميجان العتيبي ٩٠٫٤٢٭ 
وضحة مناع محمد شافي ٨٤٫٠٧٭ 
ياسمني مشعل أحمد عباس ٨٠٫٦٦٭ 
ياسمينه ناصر مبارك السبيعي ٩١٫٤٭ 

الروضة الثانوية للبنات 

بتــول صالح عبداللطيــف صالح بارون ٭ 
٧٣٫٦١

بســمله محمد محمد ابوالعينني ســالمة ٭ 
٨٥٫٤٦

دانة عبدالرحمن سعد خالد املسفر ٩٠٫٤٥٭ 
دانة وليد خالد صالح غيث ٩٠٫٢٤٭ 
دالل حسني أحمد عبداهللا الكندري ٩٤٫٣٣٭ 
دالل طالل فيصل إبراهيم الغريب ٩٢٫١٨٭ 
دميه علي عبدالعزيز محمد النب علي ٩٣٫٨٨٭ 
ريان نبيل أحمد محمد العثمان ٩٤٫٢٧٭ 
زهراء اياد غازي عيسى العطار ٨٤٫١٨٭ 
زينب قاسم أحمد حسن صادق ٨٧٫٧٢٭ 
طيبة علي عبداحملسن سليمان الضويحي ٭ 

٩٠٫٧٤
عائشــة عبداهللا أحمد محمد روح الدين ٭ 

٩٢٫٩٧
عائشة محمد عبداهللا الصدي ٨١٫١١٭ 
فاطمة عادل حمد محمد بوقيس ٧٠٫٢٤٭ 
فاطمــة عبدالرحمــن أحمــد عبدالقــادر ٭ 

السرحان ٩٦٫٣١
فاطمة علي حسني دشتى ٨٦٫١٨٭ 
فاطمة ناصر خليل إبراهيم املزين ٨٩٫٤٥٭ 
فايزة سليمان صالح سليمان املولى ٧٩٫٦٩٭ 
فجر فايز فهد سالم الشريدة ٩٤٫٠١٭ 
جلني حامد أحمد عبدالرحمن املاجد ٩٥٫٧١٭ 
مرمي يوسف عبدالفتاح حمد النجار ٨٤٫٩٢٭ 
منيرة صباح حمدان العازمي ٩٦٫٤٤٭ 
منيرة علي عبداللطيف علي السعيد ٩٠٫٧١٭ 
ياسمني أحمد عبدالفتاح اسماعيل ٩٥٫٨٤٭ 

الروضتني الثانوية للبنات 

أسيل سلمان مطلق املتساوي ٨٥٫٤٥٭ 
أسيل فاضل عباس علي ٨٦٫١٨٭ 
أسيل فيصل علي العازمي ٨٨٫٥٨٭ 
أفراح سعد فهاد العازمي ٨٠٫٩٭ 
أنفال إبراهيم شخير العنزي ٨٦٫٥٢٭ 
أنوار يوسف محمد جرمن ٧٨٫٧٩٭ 
احالم محمد علي الهاجري ٨٤٫٣٧٭ 
البندري محمد شارع العازمي ٩١٫٧٭ 
اجلازي محمد راشد العجمي ٧٥٫٥٤٭ 
اجلازي هايف سعد السبيعي ٩٢٫٩٣٭ 
ألطاف حسني فالح العازمي ٨٧٫٤٭ 
انشراح فايز فريح الرشيدي ٧٩٫٤٧٭ 
انهار شافي ناصر السهلي ٧٥٫٨١٭ 
إميان مجبل الفي العازمي ٧٨٫٣٩٭ 
بدرية ناصر فهد القحطاني ٨٥٫٩٩٭ 
جميلة مبارك محمد العجمي ٧٨٫٧٩٭ 
جوزاء خالد محمد الشمري ٨٧٫٢٤٭ 
حنني منصر سعد العصيمي ٩٢٫٩٦٭ 
رغد طارق متعب الفضلي ٧٧٫٥١٭ 
رفعة حمد علي العجمي ٨٨٫٤٣٭ 
روان خالد بدر العتيبي ٩٦٫٣٤٭ 
روان سالم محمد السهلي ٧٦٫١٩٭ 
روان سامي محمد العازمي ٧٨٫٩٥٭ 
روميه عبدالعزيز عبداهللا العجمي ٨٨٫٥٥٭ 
ريتاج ناصر زايد الهاجري ٨٠٫٢٨٭ 
رمي عبداهللا سالم الشطي ٨٥٫٢٧٭ 
رمي فهد عبدالرحمن العجمي ٩٢٫٨٧٭ 
رمي مرزوق حمود العازمي ٩٢٫٤٤٭ 
رمي نواف رفاع العنزي ٧٤٫٤٭ 
رمياس منير سعد السهلي ٨٩٫٥٣٭ 
زمزم فهد سالم زايد ٧٤٫٣٩٭ 
سارة بتال فهد الدوسري ٧٨٫٩٥٭ 
سارة بدر سالم العجمي ٨٢٫٣١٭ 
سارة جابر صالح املري ٧٨٫٨٥٭ 
سارة جمال فقعان العازمي ٨٥٫٢٥٭ 
سارة سعد مسلم العازمي ٨١٫٦١٭ 
سارة عبدالرحمن حشان العجمي ٧٨٫٤١٭ 
سارة علي فالح الهاجري ٨٥٫٠٩٭ 
سارة فايز غصاب العازمي ٩٢٫٢٦٭ 
سمحه حسني سعيد العجمي ٧٠٫٨١٭ 
سهام مشاري سعود إبراهيم ٧١٫٦٥٭ 
شريفة عبداهللا ضويحي السهلي ٨٢٫٢٤٭ 
شهد ماجد عبدالرحمن اخلالدي ٧٨٫١٤٭ 
شوق بدر عبداهللا املطيري ٩١٫٧٣٭ 
شوق سعد منصور الهاجري ٨٢٫٠٦٭ 
ضحى جاسم محمد اللوغاني ٨٧٫٥٩٭ 
ضحى سعد منادي الهدية العازمي ٧٧٫٦٨٭ 
طيبة مساعد عوض املطيري ٨٣٫٠٧٭ 
عائشة جمال مهدي اخلياط ٨٩٫٩٩٭ 
عائشة حسني صالح احلربي ٩٧٫٢٥٭ 
عائشة طالل سليمان البكمى ٧٧٫٥٩٭ 
عائشة يوسف ايوب ملك ٨٢٫١٧٭ 
عبير سعد سالم العازمي ٧٥٫٧٧٭ 
عليه جمعة سعد الفرحان ٨٨٫٦٤٭ 
عهد فالح سلطان العجمي ٨٨٫٠٥٭ 
غدير ناصر براك العازمي ٨٠٫٣٨٭ 
غال سعد مسفر العجمي ٧٢٫٨٧٭ 
فاطمة بدر سعد العازمي ٨٦٫٠٢٭ 
فاطمة حمد علي العجمي ٨٧٫٥٥٭ 
فاطمة سالم محمد العجمي ٨٠٫٣٭ 
فاطمة مفلح معجب الدوسري ٦٧٫٦٩٭ 
ليليه مبارك شليق العتيبي ٧٦٫٧٦٭ 
مرمي محمد طالب القطان ٨٢٫٩٦٭ 
مضاوي راجح محمد الهاجري ٩١٫٨٭ 
منار طالل رجعان العازمي ٧٦٫٦٢٭ 
منار عبداهللا ضويحي السهلي ٧٨٫٠٨٭ 
منال سعد سيف الدوسري ٧٥٫٣٩٭ 
منوه مشعل غازي املطيري ٧٦٫٥٦٭ 
منيرة نهار محمد الهاجري ٨١٫٢٨٭ 
مها فهد عبدالرحمن العجمي ٨٨٫١٨٭ 
نايفه يعقوب هالل الشمري ٨١٫٧٨٭ 
نورة تركي حسن العجمي ٧٠٫١٭ 
نورة راشد ناصر الهاجري ٩٦٫٥٥٭ 
نورة زايد حمود العازمي ٨٠٫١٭ 
نورة عامر بالل الهاجري ٧٧٫٥٨٭ 
نورة عبداهللا سعود الدوسري ٨٧٫٢٤٭ 
نورة فهيد ناصر العجمي ٧٥٫٠٤٭ 
نورة مبخوت حمد العجمي ٨٩٫٤٤٭ 
نورة ناصر علي العازمي ٩٢٫٢٭ 
نورة نايف حمود العازمي ٧٤٫٣٢٭ 
نورة يوسف حسن العازمي ٨٥٫٥٩٭ 
نوف جاسم سعيد العازمي ٨٥٫٢٥٭ 
هاجر خالد حمد الهاجري ٧٥٫٦٧٭ 
هديل عامر مناحي بنيه العازمي ٧٩٫٩١٭ 
هديل ناصر براك العازمي ٧٩٫٧٨٭ 
هيا تركي فالح الهاجري ٨٨٫٤٧٭ 
ورود بدر مبارك العازمي ٩١٫٣٦٭ 

الساملية الثانوية للبنات 

أريام مسلم محمد بلحاف ٨٣٫٧٭ 
آيه ابوشبانه علي خلف ٩٧٫٢٣٭ 
إسراء عبداجلواد سليم محمد ٩٣٫٩٭ 
أسماء اشرف اسعد الشلقاني ٨٢٫٠٢٭ 
اسيل علي محفوظ عطيفه ٩٦٫٧٤٭ 
أميرة جمال سمير امني ٩٨٫١٤٭ 
اجني عادل جابر أمني ٩٢٫٠٥٭ 
إميان محمد محمود عبدالغني ٩٨٫٥٨٭ 
بسمله أحمد جمعة رزق ٩٠٫١١٭ 
بسمله وائل محمد جراوي ٩٧٫٦٭ 
بسنت محمد عبداحملسن عبدالرحمن ٩٠٫٠٨٭ 
حصة سالم مناحي الفزير ٧٩٫٦٥٭ 
دينا صباح سالم قمبر ٨٧٫٧٭ 
رغد محمد فوزي حسن الشرباصي ٩٧٫٨١٭ 
رنا ياسر سمير عبدالعليم السيد ٩٩٫١١٭ 
ريان يوسف عبداهللا السنعوسى ٨٢٫٢١٭ 
رمي أحمد عايد العنزي ٨٩٫٤٦٭ 

سما انور أحمد عتمان ٩٩٫٣٨٭ 
شهد حسام الدين مرسى زكي مرسي ٨٤٫٢٨٭ 
شوق خالد عواض بطي املطيري ٨٥٫٩٣٭ 
شيخة عبدالفتاح راشد سليمان ٧٠٫٢٦٭ 
شــيرين اشرف محمد علي محمد عثمان ٭ 

٩٣٫٦٥
عائشة وحيد منصور مباركوت ٨٩٫٣٧٭ 
غالية مصطفى محمد مصطفى ٧٩٫٧٧٭ 
فاطمة مشعل محمد املطيري ٧٦٫٢٤٭ 
لولوة أحمد فيصل رضا ٧٣٫٣٤٭ 
مرمي أحمد ربيع منصور ٩٠٫٠٧٭ 
مرمي طارق نزيه شما ٨٩٫٤٢٭ 
منةاهللا ممدوح محمد ساملة ٩٨٫٦٣٭ 
مي هشام اسماعيل عمران ٩٧٫٩٥٭ 
نادين حسام عبداملجيد عبدالرشيد ابوزيد ٭ 

٩٣٫٧٥
نور سالم سعيد اجلعفرية ٩٢٫٥٩٭ 
نورة حسني محمد احلتيه ٩٥٫٠٤٭ 
نورة فيصل حبيب الثويني ٧٦٫١٭ 
نورة محمد عيسى البلوشي ٩١٫٢٤٭ 
وعد طارق محمد اسماعيل أحمد ٩٢٫٨٥٭ 
وفاء علي محمد السليم ٨٥٫٣٣٭ 

السفر االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أريام حمد حسني هالل ٩٧٫٧٤٭ 
آالء الشحات محمد البنا ٩٣٫٩٧٭ 
اصايل محمد خضر ال سلطان ٧٦٫٤٣٭ 
تبارك حسن محمد ٨٤٫٢٩٭ 
جود خليل إبراهيم تكرورى الويسى ٧٧٫١٭ 
حنان امين محمد السيد علي ٨٧٫٠٣٭ 
دانة حسني عجيل مطر ٩٣٫٦٧٭ 
رؤى يوسف ظاظا ٧٨٫٤٢٭ 
رحاب أحمد فضيل سفاري ٧٩٫١٧٭ 
روان وليد محمد عصام الدين إبراهيم ٧٤٫٦٭ 
رمي عمر محمد عودة ٩٠٫٩٭ 
سارة جهاد محمد فريجه ٧٩٫٦١٭ 
سارة علي اسا اسماعيلي ٨٠٫٥١٭ 
سوار خليل عبدالرحمن عبد٨٣٫٥٭ 
شهد حمدان حمدان ابوزيد ٩١٫٤٢٭ 
صفيه حامت محمد عاشور ٨٠٫٨٭ 
ضحي انور صبح ٧٦٫٤٩٭ 
فاطمة نايف راشد صفوق ٧٤٫٤١٭ 
فرح علي فرحان شافي الفرحان ٨٣٫٢٩٭ 
كوثر طه احملمد امللحم ٧١٫٥٧٭ 
ليلى فهد حسني حنتوش ٧٧٫٩٦٭ 
مرمي حمادي هادي صبيح ٩٤٫٤٣٭ 
مضاوي حمود شهاب ثامر ٧٠٫٦٨٭ 
مها محمد عبود احلسون ٧٨٫٤٨٭ 
نادين هاني السعيد محمد اخلميس ٨٤٫١١٭ 
ندى علي سيد أحمد سيد ٩٧٫٥٤٭ 
نعمة ناصر خليل مطر ٩١٫٥٢٭ 
هاجــر إبراهيم ســيد أحمد محمد ســيد ٭ 

أحمد ٨٤٫٣٢
هنا محمد حمدي الغيطاني ٩٢٫٣٨٭ 

الشاهني االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد عزت أحمد عفيفى ٩٣٫٣٥٭ 
أمين ايهاب محمد اسماعيل ابورجب ٨٦٫١٧٭ 
ادهم عصام عامر محمد ٧٠٫٥٭ 
بدر بيزن محمدى ٨٦٫٣٤٭ 
بدر عامر جميل اجلودة ٦٩٫٤٤٭ 
بكر عصام الزعبي ٦٥٫٩٣٭ 
حسن منير محمود عبدالرحمن ٧٩٫٥٨٭ 
حسني بزي ٨٩٫٧٨٭ 
حسني علي عبود حزبائي ٨١٫٦٨٭ 
خالد ربيع خالد حسني ٨٠٫٧٥٭ 
خالد عواد الغرير ٧٩٫٥١٭ 
زيد أحمد عبدالرحمن اليوسف ٨٨٫٦٨٭ 
سامي عبداملنعم استامبولي ٨٦٫١٣٭ 
صالح فرج ظاهر وسمي ٨٢٫١٣٭ 
طالل أسامة مصطفى الفحام ٨٧٫٤٣٭ 
عبدالعزيز حسام محمد النحاس ٧٨٫٤٭ 
عبدالرحمن ماهر اسماعيل حسن الناجي ٭ 

٧١٫٢٤
عبدالعزيز غسان غالب غامن ٩٠٫٥٣٭ 
علي مشعل علي ابو قماز ٨٤٫١٩٭ 
عمر بسام صالح عقيلي ٨٢٫١٨٭ 
عيسى خالد عاصم اخلياط ٧٠٫٩٢٭ 
فراس خالد محمد حسن صوفان ٧٠٫٦٢٭ 
فراس محمد بديع أبواجليبات ٧٤٫٥٧٭ 
محمد اسامة دحبور ٩٠٫٣٨٭ 
محمد جمال أحمد عبداهللا ٨٠٫٨٥٭ 
محمد خير وليد محمد سعيد ادلبي ٨٢٫٣٦٭ 
محمد سامح عبدالسالم عابدين ٨٤٫٣٣٭ 
محمد قاسم غامن ٧٠٫٢١٭ 
محمد هادي جواد محمد هادي احلسيني ٭ 

٨١٫٨
ناصر حميد ناصرى ٩٥٫٩٤٭ 
نور الياس أحمد سعيد ٧٣٫٧٩٭ 
نورالدين محمد يونس ٧٠٫١٩٭ 
نيبال مجدى بوكروم ٨٨٫١٥٭ 
هادي حسن محمد عسيلي ٧٨٫٨٤٭ 
هادي محمد صالح ٨٩٫٣٨٭ 
يحيى أحمد محمود ناصر ٨٥٫٠٩٭ 
يزن محمد حسني جنار ٧١٫٤٧٭ 

الشرقية الثانوية للبنات 

إسراء محمد عبدالرسول حسني ٨٥٫٢٦٭ 
إميان صالح مطلق القريافى ٨٨٫٤٨٭ 
بدرية عبدالرحمن محمد الكندري ٨٣٫٨٣٭ 
خديجة حسني صالح ملك ٩٤٫٣٩٭ 
دانة إبراهيم حمد العجمي ٩٥٫٣٭ 
رغد سعود مطلق الدوسري ٧٨٫٥٥٭ 
رمي صالح سعد املفرح العازمي ٧٦٫٣٩٭ 
زهراء عبداهللا ناهى هزاع ٧٥٫١١٭ 
عائشة عمر محمود عبدالرحيم ٨٤٫٢١٭ 
عواطف جراح علي الديحاني ٨٠٫٥٭ 
فاطمة خالد محمود الشطي ٧٣٫١٧٭ 
فاطمة ناصر عبداهللا العجمي ٩٧٫٠١٭ 
في فيصل طعمة الهندال ٧٨٫٢١٭ 
كوثر مهدي مرتضى بهبهاني ٧٧٫٠٤٭ 
جلني وليد علي جمعة ٨٠٫٦٢٭ 
لولوة فيصل منير العازمي ٨٥٫٦٣٭ 
مرمي سالم عبداهللا الرميان ٦٧٫١٤٭ 
منيرة صالح مطلق القريافى ٨٤٫٢٧٭ 
مها علي عبدالعزيز العتيبي ٩٢٫٣٢٭ 
نورة فالح محمد العجمي ٧٦٫٧٦٭ 
هديل رشيد فالح العازمي ٨٩٫٠٥٭ 

الشيخ سعد العبداهللا الصباح الثانوية للبنني 

أحمد سلطان محمد الدسم ٨٦٫٥٤٭ 
أحمد صالح عواد الشمري ٧٨٫٤٨٭ 
أحمد طالل حبيب الشمري ٨١٫٩٤٭ 
أحمد عواض هزاع املطيري ٨٤٫١٥٭ 
أحمد عياد ظاهر اجلنفاوي ٧٨٫٧٧٭ 
أحمد محمد عتيج احلسيني ٧٧٫٨٦٭ 
أحمد نايف طاهر العنزي ٨٥٫٧٣٭ 
أنس فرحان عبيد الشمري ٧٨٫١١٭ 
إبراهيم خالد سلطان راشد ٧٥٫٣٢٭ 
إبراهيم فهد عبود العنزي ٧٣٫٤٭ 
أحمد جاسم محمد الظفيري ٨١٫١٭ 
احلسن علي فريج العنزي ٩٠٫٩٭ 
بدر إبراهيم دويري العنزي ٨٥٫١٭ 
بدر سالم حبيب الفضلي ٨٥٫٣٦٭ 
بدر ضيف اهللا حمد احلقان العازمي ٨٠٫٨٭ 
بدر علوش مرزوق العتيبي ٨٦٫٥٣٭ 
بدر علي جاسم الشمري ٧٩٫٨٨٭ 
بدر مبارك غريب املطيري ٨٣٫٨٣٭ 
بدر ناصر زايد الهرشاني ٧٩٫٥٨٭ 
بندر طالل ناصر املطيري ٧٩٫٤١٭ 
بندر فهد فهيد املطيري ٨١٫٦٦٭ 
تركي اشالش فرحان العنزي ٦٩٫٨٢٭ 
تركي خالد قصر الشمري ٨٠٫٤٣٭ 
تركي فهد خير اهللا ضبيان ٨١٫٤٥٭ 
تركي فهد محمد شيحان العنزي ٨٠٫٥٢٭ 
تركي مناور دهش الشمري ٨٤٫٤٥٭ 
جابر خلف جابر الشمري ٨٦٫٥٣٭ 
جراح فالح مهيزع الضفيري ٨٠٫٨٨٭ 
جراح فرج عايض فرج ٧٨٫٨١٭ 
جراح نواف درزى املطيري ٨٠٫٩٦٭ 
جهجاه ثويني عايض نوار فرج ٨٠٫٥٧٭ 
حسني صالح حسني البلوشي ٧٠٫٩٣٭ 
حمد حامد خلف العنزي ٨٤٫٧٣٭ 
حمد رائد صالح الظفيري ٨٣٫٢٭ 
حمد غامن مناحي اخلالدي ٩٣٫٨٭ 
حمد مساعد سعود العنزي ٨٨٫٠٩٭ 
حمد موسى حمد الرشيدي ٨٧٫٩٣٭ 
حمدان زيد حمدان احلربي ٨٨٫٣٦٭ 
حمود أحمد حمد الشمري ٧٧٫٧٣٭ 
حمود سالم شباب الشمالى ٨٣٫٩٥٭ 
حمود وليد عياد الرشيدي ٧٢٫٣٧٭ 
خالد دميثير عزيز الشمري ٨٤٫١٣٭ 
خالد فهد مبارك العنزي ٨٢٫٥٤٭ 
خالد فيصل سعد غامن ٩٢٫٢٧٭ 
خالد محمد خالد املطيري ٨١٫٤٦٭ 
خالد محمد غضيان الهاجري ٧٨٫٦٤٭ 
خالد مسير مرزوق املطيري ٧٩٫٣٦٭ 
خالد مقحم منيف عبدالرحمن ٨٧٫١٤٭ 
خلف بدر خلف محمددغيم املطيري ٨٤٫١٥٭ 
خلف مزيد خلف ضحوي ٨٧٫٣١٭ 
خليف ماجد خليف احلربي ٨٢٫٦٨٭ 
راشد جاسم راشد اسماعيل ٧٧٫١٢٭ 
راشد خالد عياد الضفيري ٨٠٫٦٤٭ 
راشد هزاع سعيد علي ٧٥٫٥٨٭ 
راكان خريبط معيدى السعيدي ٧٨٫٢٤٭ 
راكان محمد مفلح ارطام العجمي ٨٧٫٠٣٭ 
زايد ناصر زايد الهرشاني ٧٧٫٨٧٭ 
سالم انور سالم املال ٩٢٫٤٣٭ 
سالم صالح عواد الشمري ٧٧٫٤٥٭ 
سالم ضويحي عوض العنزي ٧٨٫٢٭ 
سالم فرحان محمد العنزي ٩٣٫٧٨٭ 
سطام فواز محمد الدسم ٧٧٫١٢٭ 
سعد سالم شافي العجمي ٨٧٫٠٣٭ 
سعد فالح عبداهللا شنان ٧٧٫٦٩٭ 
ســعود تركي حمود مريخــان الديحاني ٭ 

٦٦٫٤٣
سعود عادل حسني احلربي ٨٨٫٥٣٭ 
سعود عبدالعزيز مجبل بوظهير ٦٨٫٥٦٭ 
سلطان أحمد عواض شعيب العنزي ٨٤٫٠٨٭ 
سلطان سامي عبداهللا شريان ٨٠٫١٣٭ 
سلطان سند مجعد العتيبي ٧٤٫٦١٭ 
سلطان صاهود علي احلربش ٧٦٫٠١٭ 
سلطان فارس حمود معطش ٨٤٫١٧٭ 
سلطان فهد الفي الرشيدي ٦٩٫٥٩٭ 
سلطان فيصل مطلق السبيعي ٩١٫٦١٭ 
سلطان مسهوج ذياب العنزي ٨٥٫٢٣٭ 
سلطان نواف عايض السعيدي ٨٩٫٨٦٭ 
سلمان شاهر ثنيان الشمري ٨٥٫٤٨٭ 
سليمان عبداهللا ضمد العنزي ٨٢٫٨٨٭ 
سيف أحمد صالح احلسيني ٨٧٫٨٭ 
شافي سالم شباب الشمالى ٨٧٫٤٢٭ 
شباب راشد شباب الشمالى ٨٧٫٠٢٭ 
صالح بذال صالح البذال ٨٢٫٠٣٭ 
صالح خالد صالح احلسيني ٨٤٫٧٦٭ 
صالح هشام محمد العصيمي ٨١٫٦٧٭ 
صقر رائد عناد العنزي ٧٦٫٢٤٭ 
صالح خالد سميان الفضلي ٨٦٫٤٦٭ 
صالح عارف حمدان العالطي ٨٢٫١١٭ 
صالح عيد مرعى الشمري ٨٧٫٧٨٭ 
ضاري خالد غالب املطيري ٧٣٫٦٧٭ 
ضاري مناور دهش الشمري ٨٤٭ 
طالل خالد عوض العنزي ٨٣٫٠٧٭ 
طالل ضيدان حمود املطيري ٨٧٫٢٩٭ 
طالل طفيل عبيد طفيل ٨٥٫١٣٭ 
عادل جاسم محمد الشمري ٨٨٫٤٣٭ 
عادل صالح مصلح احلربي ٨٧٫٣٩٭ 
عايض بدر عايض املطيري ٨١٫٥٧٭ 
عبداحلكيم سعيد غامن الهاجري ٨٣٫٥٨٭ 
عبدالعزيز راكان عبيد الظفيري ٨٢٫٥٤٭ 
عبدالعزيز منيف عايد العنزي ٩٢٫٣١٭ 
عبدالعزيز نايف نايف احلربي ٨٥٫٤٤٭ 
عبدالكرمي راشد إبراهيم املري ٨٦٫٤٦٭ 
عبداللطيف غازي عوض الرشيدي ٨٧٫٧٢٭ 
عبداهللا تركــي حمود مريخان الديحاني ٭ 

٨٣٫٧٩
عبداهللا خالد شامي الرشيدي ٨٣٫٠١٭ 
عبداهللا صباح صالح الهاجري ٨٠٫٧٤٭ 
عبداهللا محمد صنت الرشيدي ٧٧٫٠٦٭ 
عبداهللا مطر فالح املطيري ٨٢٫٣٨٭ 
عبدالهادي محمد غالب امليمونى ٨٣٫١٤٭ 
عبداالله أحمد عبداهللا احلميدي ٨٥٫٠٨٭ 
عبدالرحمن أحمد محسن السعيدي ٧٨٫٤٦٭ 
عبدالرحمن حمود صالح الفهد ٧٨٫٥٢٭ 
عبدالرحمن خالد مخلد الديحاني ٨٥٫٥٧٭ 
عبدالرحمن سعد حمد العازمي ٨٢٫٤١٭ 
عبدالرحمن فالح ضاحي الهاجري ٨١٫٨٣٭ 
عبدالرحمن فهد ساير العتيبي ٨٧٫٣٤٭ 

عبدالرحمــن محمــد جاســم الغضوري ٭ 
العنزي ٩٠٫٤٦

عبدالرحمن محمد حمد ضيف ٨٧٫٢٦٭ 
عبدالرحمن محمد عقلة العنزي ٨١٫٠٩٭ 
عبدالرحمن هاجد محمد الرشيدي ٨٩٫٧٢٭ 
عبدالرزاق مطلق دحل الضفيري ٨٨٫١٢٭ 
عبدالسالم منصور الفي النجدي العنزي ٭ 

٨٩٫٧١
عبدالعزيز حسني مسلم الرشيدي ٧٩٫٧٭ 
عبدالعزيــز عبــداهللا شــعف الربيعــان ٭ 

السعيدي ٨٨٫٩٨
عبدالعزيز فايز عوض العنزي ٧٨٫٥١٭ 
عبدالعزيز محمد جاسم الغضوري العنزي ٭ 

٩١٫٩٦
عبداهللا أحمد عبدالرحمن احلربي ٨٣٫٥٩٭ 
عبداهللا حطاب مسفر احلريجي ٧٩٫٥٣٭ 
عبداهللا حمد فايز العجمي ٩٠٫١٭ 
عبداهللا حمود طويرش الشمري ٨١٫٤١٭ 
عبداهللا خلف عبداهللا الصليلي ٨٢٫٢٧٭ 
عبداهللا سالم عبداهللا اجلروان ٩١٫٦٨٭ 
عبداهللا شقران بالل العتيبي ٨٣٫٦٤٭ 
عبداهللا صالح عبداهللا السليطني ٨٣٫٤٤٭ 
عبداهللا فهد هنى الرشيدي ٧٩٫٧٨٭ 
عبداهللا كنعان مطر الشمري ٨٠٫٦٩٭ 
عبداهللا محمد مفرح الهاجري ٧٩٫٨٤٭ 
عبداهللا مزيد شجعان العتيبي ٧٧٫٨٭ 
عبداهللا ناصر برجس العجمي ٨٢٫٥٭ 
عبداهللا ناصر حسيان السهلي ٨٤٫٧٢٭ 
عبداهللا ناصر سالم املطرفي العنزي ٨٣٫٠٢٭ 
عبداهللا ناصر نواف الشمري ٧٤٫٧٩٭ 
عبداحملسن مزيد سوهج املطيري ٨٩٫١٢٭ 
عبدالوهاب صالح نهيتان الظفيري ٧٧٫٣٭ 
عبيد طفيل عبيد سعد طفيل ٨٢٫٥١٭ 
عبيد فراج عبيد املطيري ٧٩٫٠٦٭ 
عثمان بدر سيف الشمري ٨٧٫٣٢٭ 
عثمان عبداهللا حسني العجمي ٧٧٫٣٩٭ 
علي حسني سعدون العجمي ٨٢٫٩٣٭ 
علي خالد دغيم الديحاني ٧٦٫٧٩٭ 
علي عبداملانع راشد العجمي ٨٠٫٣٦٭ 
علي محمد عبدالكرمي العنزي ٨٧٫٢١٭ 
عمر أحمد عايد الشمري ٨٢٫٢١٭ 
عمر عامر سالم العجمي ٨١٫٠٣٭ 
عمر محسن مجعد العتيبي ٧٩٫١٦٭ 
عمر محمد زامل العتيبي ٨٣٫٧١٭ 
عمر محمد علي اخلالدي ٨٩٫٨٩٭ 
عمر منيف احميد حسن العنزي ٨٥٫٠٣٭ 
عناد طالل عناد العنزي ٧٤٫٥٦٭ 
عوض أحمد عوض املطيري ٩٠٫٨٩٭ 
عيسى نزال خلف املطيري ٧٤٭ 
غازي خالد غازي الصليلي ٨٦٫٧٧٭ 
غازي محمد غازي العدواني ٩١٫٩٧٭ 
غالى سعد غالى راشد ٨٣٫٥٭ 
فارس عبدالرحمن محمد مسير ٧٤٫٥٢٭ 
فالح فالح عبداللطيف اخلالدي ٨٣٫٦٤٭ 
فايز ناصر سعد الرشيدي ٩١٫٥٦٭ 
فراج جراح فراج احلسيني ٨٩٫٧٧٭ 
فهد أحمد عبداهللا العتيبي ٦٩٫٩٤٭ 
فهد سالم فهد الشمري ٨٩٫٩٭ 
فهد سعد بهلول الضفيري ٨٥٫١٩٭ 
فهد سعد محمد الرشيدي ٧٤٫٥٭ 
فهد صالح عطية الشمري ٩٤٫٦٩٭ 
فهد عبداهللا راشد املطيري ٨٤٭ 
فهد عبداحملسن فايز العجمي ٨٥٫٠٣٭ 
فهد عوض هذال احلربي ٨٦٫٤١٭ 
فهد نادر زباران العجمي ٨٧٫٦٨٭ 
فهد نايف تركي احلربي ٨٢٫٢٦٭ 
فيصل سالم زباران العجمي ٨٧٫٦٣٭ 
فيصل فايز عبيد الظفيري ٨٤٫٢٩٭ 
فيصل محمد شافي الهاجري ٧٢٫٣٢٭ 
الفي فهيد الفي الرشيدي ٧٦٫٦٦٭ 
ماجد فهد نافل احلربي ٨٠٫٧٣٭ 
مبارك بندر مبارك احلسيني ٨٧٫٢١٭ 
مبارك حماد عامر حماد ٧٦٫٨٨٭ 
مبارك فرحان حسن العنزي ٧٥٫٧٨٭ 
مبارك مشاري عبداهللا املطيري ٧٩٫٥٣٭ 
مبارك منصور مبارك الذايدي ٩٠٫٤٣٭ 
مبارك نواف عبداهللا بوظهير ٨٩٫٣٢٭ 
متعب نواف منور وقيت الشمري ٨١٫٦١٭ 
محمد امين محمد الربيش ٨٤٫٤١٭ 
محمد بندر صبار العنزي ٧٨٫٢٢٭ 
محمد حمد غريب العنزي ٧٩٫٥١٭ 
محمد حميد ظاهر العنزي ٨١٫٧١٭ 
محمد خالد عايش احلسيني ٨٨٫٩٭ 
محمد ذياب نزال الظفيري ٧٢٫١٢٭ 
محمد سالم فهيد العجمي ٧٣٫٩٥٭ 
محمد سعد مجبل املسانع ٨٣٫٢٧٭ 
محمد صباح فرحان الديحاني ٨٦٫٠٧٭ 
محمد صباح ياسني ظاهر ٨٤٫٩٣٭ 
محمد عبدالعزيز فالح الضفيري ٨١٫٤١٭ 
محمد عبداهللا ثويني بردي العنزي ٧٥٫٢٣٭ 
محمد عبداهللا فيصل الفضلي ٨٣٫٥٤٭ 
محمد عبداهللا محمد احلجي ٧٨٫٨٣٭ 
محمد عبداهللا نواف الشمري ٨٥٫٦٣٭ 
محمد عبداحملسن رحيم العنزي ٨٠٫٠٩٭ 
محمد عبيصان سالم العرجانى ٧٨٫٩٦٭ 
محمد علي حسن الشمري ٧٦٫٠٦٭ 
محمد علي محمد السعيدي ٨٣٫١٥٭ 
محمد عيسى الفي الرشيدي ٨٩٫٠١٭ 
محمد غازي ناصر البرازي ٨٢٫٥٭ 
محمد فهد زباران العجمي ٨٣٫٣١٭ 
محمد فهد سالم الهاجري ٧٣٫١٣٭ 
محمد فيصل معزي الرشيدي ٨١٫٣٤٭ 
محمد ماطر عوض الظفيري ٩٠٫٦٩٭ 
محمد مساعد عامر ابوقذيله ٧٨٫٦٣٭ 
محمد مسلط عمر السبيعي ٨٣٫٩٭ 
محمد مشاري سالم الشمري ٨٦٫١٧٭ 
محمد مشاري محمد العفاسى ٨٨٫٣٭ 
محمد مشعل يوسف الشمري ٩٠٫٢٩٭ 
محمد منير محمد العتيبي ٧٧٫٩٣٭ 
محمد مهنا سرحان املطيري ٨٤٫٧٭ 
محمد ميثم علي دشتي ٧٤٫٦٭ 
محمد نواف مشعل العنزي ٨٠٫٨٢٭ 
محمد وليد محمد العفاسى ٨٤٫١٦٭ 
مريف فارس مريف احلريجي ٧٥٫٧٭ 
مزيد فالح مطلق املطيري ٧٦٫٩٦٭ 
مسعود محمد عبدالرحمن الرشيدي ٨٤٫٩٭ 
مشاري بدر عوض السعيدي ٨٠٫٢٢٭ 
مشاري مفرح حجاب العنزي ٧٥٫٩٢٭ 
مشعل أحمد زامل العتيبي ٩٠٫٢٨٭ 

مشعل عبدالعزيز ضمد العنزي ٨٢٫٦٤٭ 
مشعل فهد مشعل الصليلي ٨٤٫٦٨٭ 
مصعب حمود رمضان سيف العنزي ٨٢٫٦١٭ 
مطلق خالد مطلق الشمري ٧٦٫٦١٭ 
مطلق فيصل طرقي السعيدي ٨٥٫٢٨٭ 
معاذ خالد حسن احلصينان ٨٧٫٣٭ 
منصر ناصر برجس العجمي ٨٢٫٥٤٭ 
منور عيد مهيزع الضفيري ٨٠٫٤٤٭ 
منير عبداهللا محمد العتيبي ٧٩٫٨٣٭ 
مهدي علي عبدالواحد الفيلكاوي ٧٨٫٨٦٭ 
موسى مسعود محمد الرشيدي ٨٠٫٧٨٭ 
ناصر ذعار ناصر اجلنفاوي ٨٦٫٧٦٭ 
ناصر ضيف اهللا سعد املطيري ٨٧٫٧٣٭ 
ناصر عامر خليف حجر ٧٥٫٩٢٭ 
ناصر فالح حمدان السعيد ٨٤٫٤٣٭ 
ناصر فيحان متعب العتيبي ٨٦٫٤٭ 
ناصر مانع الفي الديحاني ٨٢٫٧٨٭ 
ناصر محمد بنيان العجمي ٧٩٫٨١٭ 
نايف ماجد محمد احلربي ٩١٫٨٧٭ 
نايف منيف عبدالرحمن احلربي ٨٦٫٦٢٭ 
نواف عبداهللا صحن املطيري ٧٢٫٦٨٭ 
نواف مضحى عبداهللا العتيبي ٩٦٫٥٨٭ 
نواف منصور صالح املولي ٨١٫٩٧٭ 
هادي فهد هادي عياد العنزي ٨٢٫٩٢٭ 
هايف سيف راشد املطيري ٨٧٫٤٢٭ 
وليد فهد شبيب املطيري ٩٠٫٠٤٭ 
يزيد أحمد هذال املطيري ٨٥٫٦٣٭ 
يعقوب حمود ياسني الشمري ٨٧٫٩٣٭ 
يوسف أحمد مزيد الزعبوط ٨٧٫٦٦٭ 
يوسف جمال نايف احلربي ٨٥٫٦٩٭ 
يوسف محمد سليمان الظفيري ٨٠٫٢٨٭ 

الصباح الثانوية للبنني 

أحمد طالل خالد الرشيدي ٨١٫٧٣٭ 
أحمد ماجد حايف السويط الضفيري ٩١٫١٤٭ 
أحمد مبارك عبيد الديحاني ٧٧٫٣١٭ 
أحمد محمد عايض الرشيدي ٧٤٫٩٥٭ 
أحمد مشعل عبيد النمران ٨٢٫٥١٭ 
أسامة عبدالوهاب محمد الكندري ٨٠٫٣٭ 
أصيل سالم صالح العنزي ٨٣٫٦٤٭ 
إبراهيم جابر عقيل املطيري ٧٦٫١١٭ 
إبراهيم سعد عبيد الرشيدي ٧٦٫٦٥٭ 
إبراهيم علي أحمد الفيلكاوي ٨١٫٨١٭ 
أحمد إبراهيم هليل العنزي ٨٦٫٥٨٭ 
أحمد فهد متروك الرشيدي ٨٠٫١٣٭ 
أسامة هابس فالح املطيري ٧٨٫٦٥٭ 
احلميدي حمدان احلميدي الرشيدي ٩٢٫٧٦٭ 
احلميدي فارس محمد املطيري ٨٥٫٩٢٭ 
الرفاعي عبداحملسن رفاعي العتيبي ٨٦٫٣٭ 
اورنس نصار صعفق الظفيري ٨٠٫٢٥٭ 
بدر خالد بدر الرشيدي ٧٦٫٨١٭ 
بدر خالد براك الهيفي ٧٦٫٩١٭ 
بدر عبداهللا رمثان املطيرات ٧٧٫١٩٭ 
بدر عويد عواد العنزي ٨٧٫٨٭ 
بدر عيد عايش الرشيدي ٧٩٫٣٣٭ 
بدر فهد بندر الدويش ٨١٫١١٭ 
بدر فهد حجي الرشيدي ٨٣٫٦٣٭ 
بدر فيصل حمد الفريح الديحاني ٩١٫٩٤٭ 
بدر مفضي سليمان الرشيدي ٧٨٫١٣٭ 
بدر هادي مضحى النمران ٨٩٫٤٢٭ 
براك خالد براك الهيفي ٧٦٫٣٩٭ 
براك عايد مناور الرشيدي ٨٦٫٦٭ 
براك يوسف سعد الرشيدي ٨٦٫٩٢٭ 
بسام فهد محل الضفيري ٨٦٫٠٣٭ 
بشار عيد جويعد الظفيري ٩٢٫١٩٭ 
بندر علي جاسي املطيري ٨٤٫٨٦٭ 
تركي بدر سالم املطيري ٧٧٫٧٧٭ 
تركي حمود صنت املطيري ٧٨٫٦٧٭ 
تركي فهد خشمان خلف ٨٣٫٦٣٭ 
تركي مشعل زيد العميره ٨٤٫٣٧٭ 
تركي نايف صايل املطيري ٨٥٫٧١٭ 
ثامر أحمد مجبل العازمي ٧٧٫٢١٭ 
ثامر راشد علي املطيري ٨٠٫٢٨٭ 
ثامر طالل محمد املطيري ٨٢٫٨١٭ 
ثامر لزام ثامر اخلالدي ٩٠٫٦٤٭ 
ثامر محمد ثامر املطيري ٧٨٫٨٨٭ 
جابر متعب هالل املطيري ٧٠٫٦٨٭ 
جازع خالد جازع الصهيبى ٨٤٫٩٭ 
جراح أحمد شجاع املطيري ٨٤٫٤٭ 
جراح عبدالعزيز محمد العنزي ٨٢٫٦٭ 
جراح مشاري سعد البصمان ٧٢٫٤٭ 
حامد محمد حامد مازن املطيري ٧٦٫٩٣٭ 
حبيب عبدالعزيز عباس املناور ٨٦٫٢٥٭ 
حبيب محمد عوض العدواني ٨٠٫٩٭ 
حسني فالح محمد املويزري ٨٦٫٥٩٭ 
حمد جاسم جمعان املطيري ٨٤٫٨٣٭ 
حمد حامد مبارك الهلفي ٨٣٫١٥٭ 
حمد عبداحملسن عبدالكرمي ذياب املطيري ٭ 
٨٦
حمد عطاهللا عبيد املطيري ٧٦٫٨٦٭ 
حمد فالح عميد الرشيدي ٧٦٫٤١٭ 
حمد محمد حمد العنزي ٧٩٫٢٣٭ 
حمد منيف علي املطيري ٨٢٫٤٢٭ 
حمود خالد نهار املطيري ٨٢٫٨٥٭ 
حمود عبدالعزيز حمود البغيلي الرشيدي ٭ 

٨٧٫٥٩
حمود عبيد حمود املطيري ٧٤٫٨٩٭ 
حميدي قصاب حميدي العدواني ٨٢٫٩٢٭ 
خالد أحمد مناور الثومير ٨٥٫٠٣٭ 
خالد بدر عبداهللا الديحاني ٧٥٫٨٥٭ 
خالد ثاني كعيد الظفيري ٩٠٫٩٨٭ 
خالد جمال سعد العازمي ٨٦٫٢٨٭ 
خالد حمود مثعي الديحاني ٨٠٫٤٭ 
خالد سالم رشيد العازمي ٩٢٫١٨٭ 
خالد سند خالد السيحان ٧٩٫٠٤٭ 
خالد شبيب مسعود الرشيدي ٨٣٫٦٤٭ 
خالد عبدالرحمن سعود الرشيدي ٨٧٫٧٩٭ 
خالــد عبداهللا خالد اخلرينج الرشــيدي ٭ 

٨٦٫٤٢
خالد عزيز مشعل السويط الظفيري ٨٨٫٠٣٭ 
خالد غازي املطيري ٧٨٫٤٤٭ 
خالد فهاد دغيم املطيري ٩٠٫٤٢٭ 
خالد فهد مسعود املطيري ٧٦٫٩٧٭ 
خالد الفي قاعد املطيري ٨٣٫٢٨٭ 
خالد محارب راشد املطيري ٨٩٫٢٩٭ 
خالد محمد حماد العنزي ٨٢٫٢٨٭ 
خالد محمد عشوان كردوش ٨٣٫٩٣٭ 
خالد ناصر حمدان الهلفي ٨٣٫١٨٭ 
خالد ناصر خالد الربعي ٨٥٫٧١٭ 

خالد ناصر متعب العدواني ٨٩٫٣٤٭ 
خلف منيف فرحان الرشيدي ٨٤٫٣١٭ 
داود محمد داود دشتي ٧٠٫٢٤٭ 
دخيل محمد دخيل الرشيدي ٨٢٫٤١٭ 
رائد فالح غريب الشمري ٨٦٫٨٦٭ 
راشد بجاد راشد العازمي ٨١٫٩٦٭ 
راشد تركي راشد الشبيعان املطير ٧٧٫٣٣٭ 
راشد ثومير عبداهللا الرشيدي ٨٥٫٢٤٭ 
راشد علي اديلم العنزي ٨٩٭ 
راشد فهد دغيم املطيري ٧٧٫٠٤٭ 
رشود فواز رشود اجلسار ٧٨٫٧٤٭ 
زايد يوسف زايد سعدون ٨٠٫٧٧٭ 
زيد عبداهللا زيد املطيري ٧٨٫٢١٭ 
زيد مثيب ثويران املطيرات ٧٧٫٠٢٭ 
زيد مزيد غزاي املطيري ٧٩٫٤٢٭ 
سالم بدر سالم املطيري ٨٠٫٨٩٭ 
سالم علي محمد العازمي ٧٦٫٤٩٭ 
سالم فهد غنيم الرشيدي ٧٨٫٣٨٭ 
سالم فهيد سعد العجمي ٧٨٫٠٢٭ 
سالم ناصر سالم الرشيدي ٨٢٫١٩٭ 
سامي بدر عوض احلربي ٨١٫٣٩٭ 
سرور محمد مبارك سرور ٨٣٫٠٨٭ 
سعد حامد فايز البغيلى ٧٩٫١٭ 
سعد خالد سعد االسطا ٧٧٫٦٩٭ 
سعد خالد فريح الرشيدي ٧٥٫١٥٭ 
سعد سالم سعد الهطالني ٧٦٫٦٤٭ 
سعد عادل خلف الرشيدي ٨٢٭ 
سعد عبيد محمد الزعبي ٧٦٫٨٣٭ 
سعد علي سعيد هزاع علي ٨٥٫٩٣٭ 
سعد عيسى حمود الرشيدي ٨٤٫٩٨٭ 
سعد فيصل مشيعيب املطيري ٧٢٫١٭ 
سعد محمد علي الندى الرشيدي ٨٢٫٦٥٭ 
سعد محمد مناحي العصيمي ٧٤٫٧٨٭ 
سعد مشعل سعد املطيري ٨٨٫٨٣٭ 
سعد هليل شداد املطيري ٧٦٫٣١٭ 
سعود أحمد محمد الدويلة ٨٨٫١٩٭ 
سعود باسم غافل العدواني ٨٨٫٢٦٭ 
سعود رشيد سعود املويزري ٨٠٫٣٥٭ 
سعود سالم سعد الرشيدي ٨٤٫٤١٭ 
سعود سعد طبالن الرشيدي ٧٨٫٨٩٭ 
سعود سعيد سعود املطيري ٨٨٭ 
سعود عبداهللا سعود املطيري ٨١٫٦٢٭ 
سعود فيصل محمد العتيبي ٧٢٫٥٤٭ 
سعود محمد انخيالن املطيري ٨٤٫٣٣٭ 
سعود مزيد قاصد اجلفيره ٨٣٫٤٭ 
سعود نواف سعود الرشيدي ٧٩٫٨٨٭ 
سلطان أحمد ضياع السويط ٨٨٫٢٢٭ 
سلطان فواز غازي الديحاني ٧٦٫٥٧٭ 
سلطان كماخ علي الرشيدي ٧٩٫٠٩٭ 
سلمان فرحان سعد املويزري ٨٢٫٢٤٭ 
سلمان مشاري فالح ناصر الرشيدي ٨٥٫١٨٭ 
سليمان ناصر مرشد الدويلة ٨١٫٠٤٭ 
سيد علي سيد عبداالمير خادمى ٧٧٫٦٤٭ 
سيف علي دخيل اخلرينج ٨٥٫٥٥٭ 
شاهر زبن شاهر املطيري ٧٨٫٤٭ 
شبيب سعود شبيب الرشيدي ٧٣٫٧٣٭ 
شبيب سعود عبداهللا الرشيدي ٨٤٫٤٦٭ 
شمالن عبدالهادي شمالن املطيري ٨٤٫٦٧٭ 
صالح فالح مبارك العرادة ٨٤٫٨٨٭ 
صقر مطلق عواد الظفيري ٩٠٫١١٭ 
صالح مطر علي املطيري ٨٦٫٦٤٭ 
ضاري إبراهيم صباح العدواني ٨٧٫٠٢٭ 
ضاري جاسم اسماعيل األنصاري ٦٩٫٤٨٭ 
ضاري خالد شلوا الديحاني ٩٠٫٢٧٭ 
ضاري فهد خشمان ٨٠٫٨٤٭ 
طالل بندر دخني املطيري ٨٨٫١٨٭ 
طالل جاسم سالم الهنائي ٨٨٫٠٣٭ 
طالل خالد عبيداهللا الديحاني ٧٨٫٥٨٭ 
طالل عايد سويد املطرفى العنزي ٨٣٫٢٧٭ 
طالل مشعل عبداهللا الديحاني ٨٢٫٠٣٭ 
عادل مساعد ذعار املطيري ٨٥٫٧٧٭ 
عايد أحمد عشوي اخلالدي ٨١٫٢١٭ 
عايد عيد عايد النصافي ٨٥٫٢١٭ 
عايش حسني عويش الرشيدي ٧٥٫٧٥٭ 
عايض محمد صحن اخلرينج الرشيدي ٭ 

٧٩٫٤٧
عبدالرحمن أحمد فالح الهلفي ٨٢٫٥٨٭ 
عبدالرحمن أحمد محمد الرشيدي ٨٧٫٥٨٭ 
عبدالرحمن طرفي ثامر الشمري ٨٤٫١٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عايش الرشيدي ٨٣٫٢٧٭ 
عبدالرحمن فهد مشعل املطيري ٧٢٫٩٤٭ 
عبدالرحمن مجبل عيد الرشيدي ٨٢٫٠١٭ 
عبدالرحمن محمد عيد املطيري ٨٠٫٠٥٭ 
عبدالعزيز إبراهيم نويران الرشيدي ٨٠٫٠١٭ 
عبدالعزيز أحمد مانع الديحاني ٨٢٫٨٨٭ 
عبدالعزيز حسن عبداهللا هدبه الرشيدي ٭ 

٨٧٫٥٥
عبدالعزيز راشد عبداهللا الرشيدي ٨٣٫٢٤٭ 
عبدالعزيز سالم خلف املطيري ٧٧٫٧١٭ 
عبدالعزيز سعد شداد املطيري ٨٢٫٠٦٭ 
عبدالعزيز ســعود فهد حمود الرشيدي ٭ 

٦٩٫٦١
عبدالعزيز ضويحي عوض الرشيدي ٨٧٫٩١٭ 
عبدالعزيز فهد ضيدان العارضى ٨٨٫٦٤٭ 
عبدالعزيز فواز عايض املويزري ٧٣٭ 
عبدالعزيز فيصل فارس الرشيدي ٨٩٫٨٣٭ 
عبدالعزيز نادر علي العتيبي ٨٨٫٩٢٭ 
عبداللطيف علي شباب املطيري ٨٤٫٢٥٭ 
عبداهللا راشد ناصر الرويشد ٨٣٫١١٭ 
عبداهللا غنيم سالم السالم ٨٢٫٦١٭ 
عبدالهادي بندر ناصر املطيري ٧٣٫٥٦٭ 
عبدالهادي مبارك عبدالهــادي العدواني ٭ 

٨١٫٥٦
عبدالرحمن أحمد عايض املسيلم ٨٧٫٤١٭ 
عبدالرحمن أحمد فرحان الضفيري ٨٤٫٨٨٭ 
عبدالرحمن بدر عبدالرحمن الشريف ٨٠٫٥٩٭ 
عبدالرحمن جاسم محمد الرشيدي ٨٧٫٩٣٭ 
عبدالرحمن حسن مطيع الرشيدي ٨٥٫٤١٭ 
عبدالرحمن طالل ضحوي الغريبه ٨٤٫٩٤٭ 
عبدالرحمن عبود صعفق الظفيري ٨٠٫٣٨٭ 
عبدالرحمن عطية سعود الضفيري ٨١٫٩٨٭ 
عبدالرحمن فالح سعدون الرشيدي ٨١٫٤٥٭ 
عبدالرحمن مجري رباح الرشيدي ٨٣٫٧٦٭ 
عبدالرحمن محمد فهد الزعبي ٧٦٫٦٣٭ 
عبدالرحمن مشعل فهد الرشيدي ٨٣٫٦١٭ 
عبدالعزيز بندر صالح املطيري ٨٣٫٤٤٭ 
عبدالعزيز سمير خضر الضفيري ٨١٫٩٩٭ 
عبدالعزيز طرفي ثامر الشمري ٨٤٫٣٩٭ 
عبدالعزيــز عبدالرحمن مطلق الدفيليج ٭ 
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٨٤٫١٤
عبدالعزيز عبدالسالم محمد الدويلة ٨٣٫١٥٭ 
عبدالعزيز عبداهللا مرزوق املطيري ٧٧٫٧٢٭ 
عبدالعزيز فالح بدر املطيري ٨٤٫٧٦٭ 
عبدالعزيز فالح مبارك النصافي ٨٨٫٨١٭ 
عبدالعزيز محمد محسن السبيعي ٨٨٫٤٨٭ 
عبدالعزيز مشعل صاهود املطيري ٨٤٫٦٢٭ 
عبدالعزيز مشعل ناصر الدغباسى ٨٨٫٢٤٭ 
عبدالكرمي أحمد هالل جابر ٨٥٫٠٤٭ 
عبداللطيف طالل حمود الدويلة ٨٧٫٨٢٭ 
عبداللطيف طالل مجبل الرشيدي ٩٦٫٥٧٭ 
عبداهللا أحمد فليح دهيمان ٨٦٫٨٤٭ 
عبداهللا بخيت عبداهللا الرشيدي ٨١٫٥١٭ 
عبداهللا بدر سعدون الرشيدي ٨٣٫٧٨٭ 
عبداهللا جاسم محمد الرشيدي ٨٨٫٤٧٭ 
عبداهللا خالد فهد املطيري ٨٧٫٤١٭ 
عبداهللا سالم نهار املطيري ٧٨٫٧٭ 
عبداهللا سرور خالد وبران السيحان ٧٥٫٩٤٭ 
عبداهللا سعد عوض الهلفى ٧٩٫١٭ 
عبداهللا سلمان عنيزان الرشيدي ٨٢٫٠٧٭ 
عبداهللا عبدالعزيز مسلم الرشيدي ٨٠٫٤٧٭ 
عبداهللا عبيد عبداهللا الرشيدي ٨٤٫٣١٭ 
عبداهللا عوض حسني الرشيدي ٨٣٫٧٧٭ 
عبداهللا عيد مجبل الطشه ٨٤٫٥٧٭ 
عبداهللا فارس ناصر النون ٨٩٫٠٦٭ 
عبداهللا فالح ثنيان ريس الرشيدي ٨٢٫١٨٭ 
عبداهللا فهد سعود املطيري ٨١٫٩٥٭ 
عبداهللا محمد سالم الدوسري ٧٥٫٨٦٭ 
عبداهللا مسلط عبداهللا املطيري ٧٨٫١٧٭ 
عبداهللا ناصر صعفق السويط الظفيري ٭ 

٩٠٫١٤
عبداهللا نواف عيد الرشيدي ٨٦٫١٣٭ 
عبداهللا يوسف زايد سعدون ٨١٫٢٭ 
عبداحملسن عواد عبيد الظفيري ٨٣٭ 
عبداحملسن فرج عبداحملسن فرج ٨٦٫٩٭ 
عبداحملسن فهد عبداهللا الرشيدي ٨٦٫٣٣٭ 
عثمان عبدالعزيز عثمان األنصاري ٧٤٫٥٦٭ 
عثمان علي جهيم املطيري ٨٤٫٧٢٭ 
عثمان محمد مسلم الرشيدي ٧٥٫٨٦٭ 
عذبي الفي مطلق الهلفي ٧٤٫٥٢٭ 
عذبي نايف مطلق الرشيدي ٨٠٫١٥٭ 
عقاب سعود بنيه املطيري ٨٤٫٨٤٭ 

علي بدر علي العدواني ٨٦٫٢٩٭ 
علي جالل فاضل ربيع ٩٠٫٤٤٭ 
علي حسن محسن املطيري ٨٤٫٤٭ 
علي حسني علي موسى ٨٢٫٩٥٭ 
علي عبيد مبارك العدواني ٨٤٫٧٩٭ 
علي عوض احلميدي صطام ٧٦٫٦٧٭ 
علي فهد شحيتان الرشيدي ٨٨٫٨٨٭ 
علي فيصل غازي العيبان ٧٦٫٥٣٭ 
علي ماجد علي املطيري ٩٠٫٦٨٭ 
علي محمد علي الرشيدي ٨١٫٣٭ 
علي محمد منير املطيري ٨٦٫١١٭ 
علي مسعود ناصر املطيري ٧٧٫٣٦٭ 
عمر درويش محمد اخلالدي ٨٧٫٤١٭ 
عمر سعود فهد املجاوب ٨٥٫١١٭ 
عمر عقاب جزا احلربي ٨٢٫١٢٭ 
عمر فهاد قطيم املطيري ٨٦٫٢٭ 
عمر فهد شباب ثويني ٨٧٫٣٧٭ 
عمر مبارك مبارك الرشيدي ٨٤٫٧٤٭ 
عمر محمد حماد العنزي ٨٧٫٠٦٭ 
عمر مرزوق سلطان املطيري ٨٣٫٠١٭ 
عمر مسلط غالب الديحاني ٨٢٫٣٢٭ 
عمر مشعل عابر العازمي ٧٦٫٥٨٭ 
عمر يوسف صياح الرشيدي ٨٠٫٦٣٭ 
عوض أحمد عوض الرقيب املطيري ٨٠٫٣٭ 
عوض محمد عبداهللا الرشيدي ٨٢٫٧٢٭ 
عوض محمد عوض العدواني ٨٣٫٣٩٭ 
عويش عبداهللا عايش الرشيدي ٨٧٫٠٣٭ 
عيد صالح مربع الرشيدي ٨٧٫٢٧٭ 
عيد ناصر عيد غامن ٧٥٫٩٢٭ 
عيسى جاسم محمد احمليش ٧٩٫٢٢٭ 
عيسى محمد غلوم محمد الكندري ٧٩٫٥٩٭ 
عيسى مخلد محمد العتيبي ٧٧٫٢١٭ 
عيسى يونس عيسى الشمري ٩٠٫٥٧٭ 
غريب مشاري غريب الرشيدي ٨٦٫٠٦٭ 
غنام خالد حامد املطيري ٨١٫٦٢٭ 
غنيم مطلق غنيم احمليش ٨٥٫١٢٭ 
فارس حمود مطلق املطيري ٨٤٫١٢٭ 
فارس يوسف زيد البصمان ٧٩٫٩٣٭ 
فالح فايز فالح الرشيدي ٧٨٫١٦٭ 
فالح محمد فالح العدواني ٨٨٫٩١٭ 
فالح بدر فالح عقاب ٨٤٫٥٥٭ 
فالح عبداهللا فالح النون ٧٩٫٢١٭ 

فالح فالح عواض املطيري ٨٠٫٥٥٭ 
فالح فهد فالح الشباك ٨٠٫٤١٭ 
فالح فهد محمد املطيري ٨٦٫٢٤٭ 
فهد أحمد شجاع املطيري ٨٧٫١٤٭ 
فهد بطحى فرحان الرشيدي ٨٩٫٨٢٭ 
فهد تركي موهج الشالحي ٩٤٫٥٭ 
فهد خالد فالح الهلفي ٧٩٫٥٢٭ 
فهد شافي مطلق شافي املطيري ٨١٫٩٢٭ 
فهد عيد عايش الرشيدي ٧٩٫٤٨٭ 
فهد عيسى محمد الدغر الرشيدي ٨٠٫٦٧٭ 
فهد فهيد سعد املطيري ٨٥٫٠٥٭ 
فهد فيصل مد اهللا الرشيدي ٨٦٫١٨٭ 
فهد مبارك عقاب الشمري ٨٤٫٩٦٭ 
فهد محسن محمد العتيبي ٨١٫٦٤٭ 
فهد محمد عبداهللا الرشيدي ٧٢٫٠٢٭ 
فهد محمد نور العضيله ٧٥٫٨٭ 
فهد منصور غازي املطيري ٨١٫٥٨٭ 
فهد ناجي جويعد الظفيري ٨٤٫٩٣٭ 
فهيد مضحي فهيد الرشيدي ٨٣٫٧٨٭ 
فواز تركي غازي املطيري ٨٥٫٨٭ 
فواز عيد فراج الهدبه ٧٨٫١٭ 
فواز غنام حجاج املطيري ٧٥٫٣٭ 
فواز فهيد سعد املطيري ٧٩٫٣٨٭ 
فيحان محمد فيحان الشــريف املطيري ٭ 

٨٢٫٧١
فيصل حصو غالب العنزي ٨٠٫٦٤٭ 
فيصل سالم عوض البغيلي ٧٩٫٠٨٭ 
فيصل فالح فرحان الرشيدي ٩٤٫٥٣٭ 
فيصل مساعد مرضى الرشيدي ٨٠٫٧٦٭ 
فيصل مشعان سعود الضفيري ٧٨٫٥٦٭ 
الفي صالح الفي الرشيدي ٧٧٫٧٩٭ 
ماجد بدر ماجد العتيبي ٨٧٫٧٨٭ 
ماجد جاسم محمد الظفيري ٩٣٫٢٦٭ 
ماجد عقوب عقاب املطيري ٨٣٫٠٧٭ 
مانع أحمد مانع الديحاني ٨٠٫٨٧٭ 
مبارك أحمد مبارك املطيري ٨٢٫٢٨٭ 
مبارك عايض نادر القحطاني ٨٥٫٥١٭ 
مبارك عبداهللا مبارك العازمي ٨١٫٨٤٭ 
مبارك فراج مبارك ضحوي الشيتان ٨٠٫٣٤٭ 
مبارك فهيد مبارك الرشيدي ٧٣٫٤٤٭ 
مبارك مشاري مبارك املطيري ٨٨٫٣٢٭ 
محسن نواف محسن الرشيدي ٨١٫٣٥٭ 

محمد بدر هزاع الهلفى الرشيدي ٨١٫٩٢٭ 
محمد بندر حابس املطيري ٨٢٫٣٤٭ 
محمد حجي حسني الرشيدي ٩١٫٠٦٭ 
محمد حمد شايع الدغيم ٨٣٫٨٣٭ 
محمد حمد ضحوي الغريبه ٧٩٫٦٩٭ 
محمد رجا عامر الديحاني ٨٦٫٢٤٭ 
محمد سعود بندر املطيري ٨٢٫٢٥٭ 
محمد ضاحي ختالن الرشيدي ٩٠٫٢٤٭ 
محمد ضيدان دغيم املطيرات ٨١٫٧٢٭ 
محمد طالل زيد البصمان ٧٩٫٤٤٭ 
محمد طلق شبيب الرشيدي ٨٩٫١٨٭ 
محمد عادل جسار اجلسار ٨١٫٨٥٭ 
محمد عايش راشد املطيري ٨١٫٠٥٭ 
محمد عبداهللا حسني الرشيدي ٧٧٫٤٢٭ 
محمد علي عباس العنزي ٩٠٫١٩٭ 
محمد علي عبداهللا الرشيدي ٩١٫٠٣٭ 
محمد عيد عايش الرشيدي ٨١٫٩٦٭ 
محمد فالح ضبيب الهوله ٨٤٫٩٣٭ 
محمد فايز عبداهللا الرشيدي ٨١٫٣٨٭ 
محمد فرحان عويش الرشيدي ٨٠٫٧٦٭ 
محمد فهد مبارك الزعبي ٧٧٫٦١٭ 
محمد فواز متعب الديحاني ٨٨٫٤٥٭ 
محمد الفي سعد املطيري ٨٢٫١٨٭ 
محمد مبارك عبداهللا حامت ٩١٫٠٥٭ 
محمد مطلق محمد الهطالني ٨٧٫٥٭ 
محمد مفرح عوض الهاجري ٨٧٫٣٨٭ 
محمد مهدي محارب الديحاني ٨٦٫٠٤٭ 
محمد مهنا محمد املطيري ٩١٫٦٢٭ 
محمد ناصر خالد الربعي ٩١٫٩٭ 
محمد نواف مطلق الرشيدي ٨١٫٧٢٭ 
مرزوق غريب مرزوق املطيري ٨٨٫٥٭ 
مرزوق هادي فهد الرشيدي ٩٢٫٦٨٭ 
مساعد خالد مسيعيد الرشيدي ٨٨٫٤٣٭ 
مسعود راشد نايف املطيري ٨٢٫٤٢٭ 
مشاري احلميدي رمثان املطيرات ٨٤٫٥٤٭ 
مشاري جندل شارع املطيري ٩٠٭ 
مشاري عجاب سعد الرشيدي ٧٩٫٠٤٭ 
مشاري محمد مزيد السريحى ٨٦٫٤٧٭ 
مشاري نواف مثعي الهدبه ٧٩٫٠٦٭ 
مشعل عبداهللا هابس الشمري ٨٣٫١٩٭ 
مشعل محمد مطر الهاجري ٨٦٫٣٨٭ 
مصلح راشد عبداهللا الرشيدي ٨٠٫٧٤٭ 

مطلق حسني علي ضيف اهللا عيد هجاد ٭ 
املطيري ٨٣٫٣٥

مطلق حسني مطلق املعصب ٨١٫٢٨٭ 
مطلق خالد مطلق الرشيدي ٨٣٫٣٤٭ 
مطلق فواز مطلق املطيري ٨٣٫٣٤٭ 
مطلق مبارك مطلق الرشيدي ٨٦٫٥٨٭ 
مطلق محمد علي الرشيدي ٨٣٫٠٣٭ 
مطلق نايف مطلق املطيري ٨٥٫١٦٭ 
مليح علي مليح الرشيدي ٨٢٫٠٨٭ 
منصور موسى سعود الرشيدي ٧٨٫٢٨٭ 
منصور ناصر حمدان الهلفي ٨١٫٤٥٭ 
مهدي سويد مسلم الرشيدي ٧١٫٢٤٭ 
موسى عيد عبداهللا الرشيدي ٨٠٫٤٩٭ 
نادر عبداهللا مرزوق املطيري ٨٤٫٧٢٭ 
ناصر أحمد ناصر الرشيدي ٩١٫٠٢٭ 
ناصر بدر سليمان صقر ٨١٫٦٧٭ 
ناصر جابر زعال السعيدي ٨٧٫٧٤٭ 
ناصر جمعان عبداهللا املطيري ٨٧٫٧٭ 
ناصر حسني سعود املطيري ٨٦٫٨٤٭ 
ناصر شفاي محمد العتيبي ٨٧٫٢٭ 
ناصر عبداهللا علي القنور ٨٧٫٩٤٭ 
ناصر فيحان سعد الديحاني ٨٨٫٧٦٭ 
ناصر مسعد غازي املطيري ٨٧٫٢٭ 
نايف عبداهللا فراج املطيري ٨٩٫١٦٭ 
نايف مبارك عبيد الهوله ٨٧٫٣٢٭ 
نايف مشعل متعب اخلرينج ٩٢٫٨٧٭ 
منر نصار صعفق الظفيري ٨٤٫٧٤٭ 
نواف حمد سعود الديحاني ٨٣٫٨٧٭ 
نواف خالد محل الضفيري ٨٨٫٣٧٭ 
نواف سعد سعدون الرشيدي ٨٧٫٧٣٭ 
نواف عايض صنت الديحاني ٨٥٫٢٧٭ 
نواف عبدالرحمن احلميدي املطيري ٧٩٫٧٤٭ 
نواف فهد محمد اكبيل ٩٣٫٩٤٭ 
نواف محمد سعود هادي ٩١٫٣٣٭ 
هادي خلف مطلق الرشيدي ٩٠٫٨٥٭ 
هادي فالح هادي الرشيدي ٨٨٫١٣٭ 
هادي فهد جراد الرشيدي ٨٣٫٨٥٭ 
هزاع أحمد هزاع الرشيدي ٨٢٫٣٩٭ 
هزاع فارس هزاع الرشيدي ٧٢٫٦٧٭ 
هزاع مبارك هزاع زبيان الهطالني ٨٦٫١٧٭ 
وليد حسني عويش الرشيدي ٧٨٫٩٭ 
وليد خالد عبيداهللا الديحاني ٨٩٫٧٢٭ 

وليد خالد محمد الديحاني ٨٤٫٧٤٭ 
يعقوب بدر محمد الرشيدي ٨٥٫٣٨٭ 
يوسف ثامر الهاده الرشيدي ٨٦٫١٨٭ 
يوسف صالح مجري الشعالنى ٨٦٫٨٤٭ 
يوسف عبداهللا سعود املطيري ٧٦٫٥١٭ 
يوسف فالح الفي املطيري ٨٢٫٩٥٭ 
يوسف مبارك جديع الوشيتان ٨٧٫٥٧٭ 
يوسف مبارك دهام الرشيدي ٨٦٫٥١٭ 
يوسف مبارك عبداهللا الرشيدي ٨٠٫٦١٭ 
يوسف محمد شباب الديحاني ٨٤٫٧٨٭ 
يوسف محمد مطلق الديحاني ٨٧٫٥٨٭ 
يوسف نايف سالمة احلربي ٩١٫١٤٭ 
يوسف يعقوب عيد املطيري ٨٤٫٢٣٭ 

الصباحية الثانوية للبنات 

أبرار محمد رجعان العازمي ٩١٫١٨٭ 
أريام علي دليم العازمي ٨٦٫٠٦٭ 
أريام ناصر حسيان الدوسري ٨٣٫٢٩٭ 
أمثال عوض مزيد املطيري ٨٦٫٤٭ 
آمنة مبارك خالد العازمي ٩١٫٢٥٭ 
أنفال محمد مبارك جوهر الشطي ٨٧٫٤٨٭ 
أوراد حميد مطر العنزي ٧٩٫٩٦٭ 
اريام عبدالرحمن ساير املطيري ٨٩٫٦٤٭ 
أفراح عيادة عايض العازمي ٨٠٫٧٤٭ 
البندري راشد مجبل العازمي ٨٥٫٦١٭ 
البندري ضحوي مرضى الشمري ٧٩٫٩٩٭ 
اجلوري أحمد فالح العازمي ٨٧٫٣١٭ 
اجلوهره بندر خالد املكراد ٨١٫٣٣٭ 
الدانة عبداهللا محمد الهاجري ٩٤٫٦٦٭ 
النيره حمد محمد الناجعى ٩١٫٢٧٭ 
الهنوف فيصل عبداهللا القحطاني ٧٣٫٧٥٭ 
امل منصور فهيد العجمي ٩٥٫٩٢٭ 
اجنود خالد فهاد العجمي ٧٧٫٥٣٭ 
بدور خالد مران احلربي ٨٣٫٨٨٭ 
بشاير بدر مطلق امليع ٨٥٫٧١٭ 
بشاير عبداهللا دغيم احلربي ٨٤٫٨١٭ 
ترفه فواز جاسم الشمري ٧١٫٩٥٭ 
جميلة مشعل مرزوق العازمي ٩٤٫٤٨٭ 
جميلة نايف محمد العازمي ٩٦٫٥٧٭ 
جواهر عادل صنهات العتيبي ٩١٫٦٥٭ 
جوري فهد فالح العازمي ٩١٫١٧٭ 
حال طالل عبداهللا العازمي ٩٦٫٥٥٭ 

حال محمد غنام العازمي ٩٠٫٩٭ 
حنان حمد نافع الرشيدي ٨٨٫٤٩٭ 
دانة جابر مبارك الهاجري ٨٣٫٣٨٭ 
دانة عبدالهادي محمد العنزي ٨٨٫١٧٭ 
دليل بدر ناصر العتيبي ٩١٫٢٣٭ 
دميه جابر مبارك الهاجري ٨٠٫١٭ 
دميه محمد مناجي العازمي ٩٠٫٥١٭ 
رتاج ماطر بصري حسيني ٧٤٫٥٩٭ 
رتاج مطر الفي العازمي ٧٨٫٧٤٭ 
رغد حمود حزام الدوسري ٧٢٫٤٨٭ 
رغد راشد هادي العجمي ٩٠٫٢٢٭ 
رغد مفلح مصبح العازمي ٩٣٫٢٨٭ 
رفعة مبارك ناصر العازمي ٨٨٫٧٢٭ 
ريان أحمد سعود صنيدح ٩٤٫٤١٭ 
رمي محمد سفر العجمي ٧٤٫٤٧٭ 
رمي محمد سويد العتيبي ٩٠٫٢٢٭ 
رميا طالل عبداهللا العازمي ٩٥٫٧٣٭ 
سارة راشد صالح اجلذع ٩٠٫٣٣٭ 
سارة سعود فهد العازمي ٧٥٫٦٢٭ 
سارة علي ماجد املطيري ٨٤٫٨٥٭ 
سارة فيصل حسيان الدوسري ٨٦٫٣٧٭ 
سارة نايف فجحان الدوسري ٧٦٫٩٭ 
شجون برجوس فهيد العجمي ٨٠٫٠٣٭ 
شريفة حسني ناصر املطيري ٧٢٫٥٥٭ 
شهد خميس عوض العازمي ٧٩٫٥٣٭ 
شهد مشعان قبالن العتيبي ٨٢٫٦١٭ 
صبا صالح عثمان حبيب عبداهللا ٩٦٫٤٣٭ 
طفلة مفــرح محمد بــداح فرحان صالح ٭ 

العجمي ٩١٫٥٣
طفلة هادي فالح الدوسري ٧٨٫٥٨٭ 
عائشة يوسف خالد العازمي ٧٤٫١٥٭ 
عالية تركي فالح املطيري ٨٨٫٠٨٭ 
عالية عبيد سلمان الرشيدي ٨٨٫٤٭ 
عليا فالح مرزوق العازمي ٨٧٫٢٤٭ 
غزالن فيصل علي العازمي ٨٥٫٣٨٭ 
غال أحمد فرحان العنزي ٨٤٫٨١٭ 
غال مرزوق مهدي اخلياط ٨٢٫٤٦٭ 
فاطمة حمود خالد العازمي ٧٤٫٣٦٭ 
فاطمة علي طامي العازمي ٩٢٫٢٣٭ 
فاطمة نايف محمد العازمي ٧٧٫٤٨٭ 
لولوة عادل قاسم مانع ٨٥٫٣٢٭ 
مرمي عبداهللا عقيل الشمري ٧٩٫٦٭ 
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مرمي منصور محمد سلطان ٧٦٫٧٨٭ 
مالك سعد خلف العازمي ٨٨٫٣٢٭ 
منار عادل حسن الكندري ٨٠٫٣٢٭ 
منيرة جمعان هتالن العازمي ٨٦٫٠١٭ 
منيرة حسن خميس العجمي ٩٣٫٤٢٭ 
منيرة خالد هالل مبيريك احلريص ٧٧٫٩٧٭ 
منيرة يوسف سليمان العازمي ٨٧٫١١٭ 
مها فهد عيد العتيبي ٨٢٫٣٣٭ 
مها منصور حمد الهاجري ٧٤٫٢٥٭ 
جنال محمد ماثل العتيبي ٧٧٫٤٣٭ 
نوافل مطر مزبان الزهاميل ٩٣٫١٤٭ 
نورة سعيد نايف العتيبي ٧٥٫٩٧٭ 
نورة عبداهللا منير القحطاني ٨٨٫٣٥٭ 
نورة مجبل بطي العازمي ٨٣٫١٩٭ 
نورة محمد مقبل الدماج ٩٠٫٣٩٭ 
نورة منر راشد بن شبعان الهاجري ٩٠٫٩٣٭ 
نوف ماضي عبداحملسن العازمي ٨٦٫٢٩٭ 
هاجر عبداهللا صالح املطيري ٩٦٫١٣٭ 
هاجر عبداهللا عايض الهاجري ٨٧٫٣٨٭ 
هدى منر سلمان العازمي ٨٦٫١٨٭ 
هديل أحمد حشر العازمي ٨٢٫٧٩٭ 
وضحة فالح محمد اللميع ٨٧٫٦٥٭ 

الصباحية الثانوية للبنني 

أحمد سليمان عبداهللا صالح ٨٤٫٧٢٭ 
جابر وسمي زايد العازمي ٧٩٫٦٥٭ 
حسني عبداهللا جاسم نعمة ٨٧٫٥٦٭ 
راشد محمد علي املري ٨٠٫٠٣٭ 
صالح راضي صالح احليان ٨٥٫٤٣٭ 
طالل ناصر ضويحي السبيعي ٧٦٫٩٢٭ 
عبدالرحمن سعد هادي الدوسري ٧٣٫٣٥٭ 
عبداهللا عدنان مبارك العازمي ٩٣٫٣٦٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا السيد عمر ٧٥٫٧٣٭ 
عمر فراج محمد السبيعي ٧٦٫٠٧٭ 
عمر يوسف حشر العازمي ٧٣٫٨٭ 
فهد بدر مبارك العازمي ٨٠٫٣٧٭ 
محمد خالد عبدالهادي عبداللطيف سعد ٭ 

البقيشي العبدولي ٧٨٫٢٤
محمد خالد قاعد العتيبي ٧١٫٨٢٭ 
محمد خالد محمد الهاجري ٧٦٫٧٣٭ 
محمد راشد مانع العجمي ٧٤٫٤٧٭ 
يوسف محمد شجاع املطيري ٧٩٫٨١٭ 

الطاهرة بنت احلارث الثانوية للبنات 

أريج زيد جعيالن املويزري ٧٨٫٦٤٭ 
أسماء فيصل احلمدى فياض ٧٦٫٥٧٭ 
أوراد حمد محمد احلجي ٨٢٫٧٤٭ 
أوراد سفر شليل العتيبي ٨٦٫٦٩٭ 
استبرق عبدالرضا حسن محمد ٧٧٫٢٧٭ 
اجلازي زيد غايب الرشيدي ٨٥٫١٣٭ 
اجلازي ماجد فالح العجمي ٨٥٫٨٣٭ 
اجلود فواز متعب املطيري ٧٨٫٢٩٭ 
اجلوري بهيشان هابس املطيري ٨٢٫٥٧٭ 
العنود بدر مبارك الدويلة ٧٣٫١٤٭ 
العنود عبداللطيف مخلد املطيري ٨٠٫١٭ 
الكادي فواز متعب املطيري ٨٧٫٠٥٭ 
امواج دحيم حسن العتيبي ٨٤٫٣٥٭ 
أنفال فالح سعد الزعبي ٨٠٫٩٥٭ 
بدرية فهد نصار الزعبي ٧٨٫٥٦٭ 
بدور طارق بدر فضل عبدالرحمن ٨١٫٤٩٭ 
حصة أحمد سعد الصنوين ٧٦٫٣٥٭ 
حصة نايف زبار اجلميلي ٨٩٫١٨٭ 
حنني فهد حميد موالنى ٧٧٫٣٦٭ 
خلود خالد صياح العجمي ٨٤٫٣٤٭ 
دانة سعود عبيد العازمي ٩٢٫٩٥٭ 
دانة صالح سعيد الصواغ ٩٤٫٤٥٭ 
دانة عبداهللا جاعد العتيبي ٨٨٫١٣٭ 
دانة فهد بطاح الهبيدة ٧٧٫٦٥٭ 
دانة محسن حسن املطيري ٨٩٫٩٦٭ 
دانة محمد سالم الدوسري ٨١٫٣١٭ 
دانة محيا حمدان الديحاني ٨٩٫٧٣٭ 
دانة ناصر عبيد طفيل ٨٧٫٧٧٭ 
دالل جاسم زابن الرشيدي ٨٣٫٩١٭ 
رتاج عبداهللا موسى الرشيد ٧٢٫٣٥٭ 
رهف ضيف اهللا سعيد العتيبي ٩٠٫٤٧٭ 
روان فهد صباح الصباح ٨١٫٤٨٭ 
رمي عبدالرحمن جار اهللا احلبيب ٨٣٫٤٢٭ 
رمي عصام محمد الفيلكاوي ٨٧٫٠١٭ 
رمي محمد عياد الرشيدي ٨٣٫٨٦٭ 
رمياس خالد محسن علي العنزي ٩٢٫٨٣٭ 
رمياس فايز حنيف املطيري ٩٠٫٦٤٭ 
زينب حسني بدر كرم ٧٩٫٩٨٭ 
سارة أحمد شليل العتيبي ٨٨٫٧١٭ 
سارة بدر عوض الرشيدي ٨٨٫١٤٭ 
سارة حمد شامان العنزي ٨٠٫٩٨٭ 
سارة عبدالرحمن عبداهللا العبداهللا ٧٦٫٤٢٭ 
سارة عبداهللا شمروخ العدواني ٨٧٫٨٧٭ 
سارة عيسى عطا اهللا الرشيدي ٩٣٫١٧٭ 
سارة فيصل احلمدى فياض ٨٥٫٣٭ 
سارة فيصل محمد املطيري ٩٣٫٣٤٭ 
سلوى سامي عليان احلربي ٨١٫٥٥٭ 
شهد عايض عبداهللا الرشيدي ٩٥٫١٨٭ 
شهد هادي مبارك الرشيدي ٧٩٫٢٨٭ 
شوق حزوم قبالن حزوم الشمري ٨٩٫٣٢٭ 
شيخة جمعان براك العتيبي ٨٠٫٨٧٭ 
شيماء سلطان عبداهللا العتيبي ٨٨٫١٧٭ 
ضحى انور مبارك فحيمان ٧٦٫٢٭ 
طيف عبداهللا مبارك املطيري ٧٣٫٩٦٭ 
عالية طالل ضاوي العصيمي ٩٤٫٩٥٭ 
علياء صالح مبارك الوطري ٧٨٫٢٥٭ 
عهد الفي مرزوق العازمي ٧٦٫٤٤٭ 
غالية منصور طلق خرشان ٨٠٫٦٩٭ 
غزالن ثنيان خير اهللا خلف ٨٠٫٨٩٭ 
غزالن سعيد محمد العجمي ٧٠٫٦٨٭ 
غال حمود عيد الرشيدي ٩٠٫٢٣٭ 
غال خالد حسن الشختلي ٧٧٫٩٨٭ 
فاطمة حسني عبدالنبي سيدحسن الهاشمي ٭ 

٧٥٫٧٨
فاطمة عادل جاسم غريب ٩١٫٨٣٭ 
فاطمة فيصل بطاح الرشيدي ٨٩٫٢٨٭ 
فجر محسن حسن العتيبي ٨٩٫٥٢٭ 
فوز نايف زامل العنزي ٩٦٫٢٨٭ 
في سعود عبدالرحمن العتيبي ٧٧٫٥٥٭ 
كنوز أحمد مطلق املطيري ٩٥٫٠٧٭ 
لولوة أحمد عايد العازمي ٩٤٫٥٢٭ 
مرح عبداهللا مبارك املطيري ٧٦٫٥٥٭ 
مرمي شافي بجاد العجمي ٩٢٫٥٧٭ 
مرمي ملفي ضحوي العازمي ٨٨٫٣٧٭ 

مستورة زيد سعيد الرشيدي ٩٤٫٨٩٭ 
منار عودة نصار ضعن ٨٢٫١٭ 
منار يوسف فهد العرادة ٨٥٫٢٨٭ 
منيرة صالح حمود الرشيدي ٩٦٫٦٩٭ 
منيرة وليد سعد الرشيدي ٨٤٫٥٥٭ 
مها فهد سعود العازمي ٨٣٫٤٣٭ 
مها محمد رشيد العازمي ٧٣٫٨٢٭ 
نور صالح عباد سوارج الرشيدي ٨٩٫١٥٭ 
نور عايض خالد العتيبي ٧٦٫٠٣٭ 
نورة خالد عبداهللا العتيبي ٩٥٫١٧٭ 
نورة غازي عبيد الديحاني ٨٣٫٢٣٭ 
نورة نومان ملفي املطيري ٨٤٫٩٩٭ 
هيا صالح محمد العازمي ٨٢٫٤٧٭ 
وجدان عبدالرزاق نايف الرشيدي ٨١٫٥٭ 
ود بدر صالح احلريص ٧٦٫٤٣٭ 

العدان الثانوية للبنات 

أريج محمد علي العجمي ٨٩٫١٣٭ 
أسماء حمد فالح العازمي ٩١٫٢٢٭ 
أميرة عبداهللا غازي العتيبي ٨٣٫٢٤٭ 
أنوار بدر ناصر الدماك ٩٤٫٦٣٭ 
أنوار سالم عبدالهادي العجمي ٩٠٫٠٥٭ 
اجلورى صالح منير املطيري ٩١٫٣٤٭ 
بشاير أحمد محمد املصيجر ٧٦٫٤٦٭ 
حصة سمير عبدالعزيز الشهاب ٨٥٫١٧٭ 
حوراء عبداهللا خالد العطار ٨٨٫٩٥٭ 
دانا محمد سعد االسيحم ٩٢٫٦٢٭ 
دانة حجي مفرح القصبا ٩٦٫٥٧٭ 
روان جمال عبدالرحيم سليم ٩٣٫٧٨٭ 
رمي بدر ناصر الغريب ٧٨٫٠٨٭ 
رمي مشعل يوسف الدرباس ٩٠٫٨٭ 
ريهام فيصل فالح احلميدي ٨٦٫٦٩٭ 
سارة إبراهيم محمد جمال محمد ٨٨٫٤٥٭ 
شهد علي براك العازمي ٨٥٫٤٨٭ 
شيخة محمد ناصر الدوسري ٩٠٫٥٩٭ 
طيبة أحمد محمد الورع ٨٥٫٥٨٭ 
غالية فيصل عبداللطيف السعيد ٨١٫١٨٭ 
غزالن محمد بجاد العتيبي ٨٠٫٠٥٭ 
غال فواز علي املزيرعي ٩٣٫٧١٭ 
فاطمة الزهراء أحمد محمد علي محمد ٩١٫٤٦٭ 
فجر فالح سلمان العازمي ٩٤٫٣٩٭ 
فرح سالم فهد العجمي ٨٦٫٤١٭ 
فوز محمد عبدالهادي املري ٩٥٫٨٩٭ 
قبله محمد حمد العجمي ٧٥٫٥٩٭ 
ليلى مؤيد جاسم عبدالرحيم ٧٤٫٨٩٭ 
مرام محمد جدعان العازمي ٩٠٫٣١٭ 
مرمي عبداهللا سعد األسيحم ٩٧٫٤٧٭ 
مرمي غريب مطلق العازمي ٧٣٫٣٨٭ 
مرمي فارس عبدالرحيم الهولى ٩٠٭ 
مضاوي سعود حماد العتيبي ٨٠٫٠٦٭ 
منى أسامة عبدالوهاب السهيل ٨١٫٠٨٭ 
موضي شايع فارس السبيعي ٩٢٫٠٣٭ 
نعيمه سالم عبدالعزيز بن سيف ٨٧٫٩٩٭ 
نورة عقاب مرزوق العازمي ٩٦٫٥٥٭ 
وسمية صالح محسن العجمي ٨٤٫٨٦٭ 

العصماء بنت احلارث الثانوية للبنات 

اجلادل عبداهللا محمد العبداحلافظ ٩١٫١١٭ 
اجلود محمد منصور الشمري ٨٩٭ 
اجلود وائل سليمان الهويدي ٩٠٫٧٩٭ 
اجلوهره محمد عبدالباري العليان ٨٩٫٩٤٭ 
الزين بشار نبيل املال ٨٤٫٥٣٭ 
بزة باسم بدر الشرهان ٨٩٫٧٥٭ 
جنى أحمد علي النجادة ٧٩٫٨٢٭ 
جنى اسعد محمد النويف ٨٩٫٤٦٭ 
جنى عادل أحمد احلجي ٨٤٫٢٧٭ 
جود عادل أحمد احلجي ٩٠٫٣٤٭ 
دالل أحمد حيدر دنبوه ٨٩٫٤١٭ 
دالل فيصل ناصر احلماد ٧٥٫٤٣٭ 
دالل محمد عبدالهادي محمد ٧٦٫٠٧٭ 
دالل يوسف نهابه حمادة ٩١٫٩٨٭ 
رتاج نصار منصور ابولبقه ٩١٫٨٤٭ 
روان بسام عيسى الرجيب ٩١٫٧٧٭ 
سارة ناصر بدر الوصيص ٨٢٫٩٣٭ 
سامية وائل خالد الوزان ٩٠٫٧٨٭ 
سعاد محمد عبدالرزاق العدساني ٩٦٫٨٨٭ 
شيخة خالد عيسى احلنيان ٨٤٫٢٩٭ 
شيخة مشعل يوسف الزايد ٩٧٫٣٢٭ 
طيبة انور مشاري العودة ٩٠٫٩٭ 
طيبة رشيد يوسف العجيل ٩٤٫٣٥٭ 
عائشة عبدالرحمن فؤاد العبداجلادر ٩٦٫٧٣٭ 
عزيزة مشاري خالد اجليران ٩١٫٢٩٭ 
غال طالل محمد العنجري ٨٩٫٧٢٭ 
غنيمة رائد عبدالعزيز السرحان ٩٠٫٨٭ 
فاطمة أحمد بندر الزيادي ٨٩٫٠٦٭ 
فتوح سلمان حمود الصباح ٩٣٫١٭ 
فجر علي حسن يوسف ٩٠٫٦٧٭ 
ملى واصل سعود املطيري ٩٢٫٧٣٭ 
مرمي سمير عبدالعزيز بن عيسى ٩١٫١٭ 
مسك عبدالرحمن جمال احلداد ٩٣٫٧٥٭ 
نورة مشعل خالد أبوشيبة ٩٧٫٣٥٭ 
هيا انور راشد الهويدي ٨٤٫٦٨٭ 
وسم أحمد راشد الهويدي ٨١٫٧٭ 
يارا حمد عبداهللا العنزي ٧٨٫٠٥٭ 

الفجر اجلديد االهلية الثانوية للبنني 

جراح فايز حيالن املطيري ٧١٫٧٧٭ 
حسني محمد موافق ٧٣٫٨٨٭ 
حمد تركي رجاء الديحاني ٧٩٫١٦٭ 
خالد عبداهللا محمد املطيري ٨٠٫٦٢٭ 
خالد مشاري خالد الديحاني ٨٤٫٥٩٭ 
راشد خالد محمود الطويل ٧٣٫٠٨٭ 
رفاعي سعود رفاعي الرشيدي ٨٦٫٩٤٭ 
زكريا عبود خليفة الفرحان ٧٤٫٥٨٭ 
سالم فرج سلطان فرج احلبشي ٧٣٫٩٭ 
عباد منيف عبداهللا الديحاني ٧٨٫٠١٭ 
عبدالرحمن أحمد اخليف مهباش ٧٦٫٨٩٭ 
عبدالرحمن عادل حسني يوسف ٧٨٫١٤٭ 
عبدالعزيز حســن العبداحملميد العيسى ٭ 

٧٢٫١٢
عبدالعزيز عمر مشعان الديحاني ٧٦٫٧٩٭ 
عبداهللا عادل مطلق الهاجري ٨٤٫٢٧٭ 
عذبي نواف حمود الديحاني ٨٢٫٣٧٭ 
علي فيصل حمود املطيري ٧٤٫٤٣٭ 
غامن حمود عناد نعمة ٦٧٫٥٥٭ 
فهد صباح خضير بني ركاب ٨٨٫٣٢٭ 
فيصل أحمد رشيد احلوران ٧٢٫٦٢٭ 
محمد موسى إبراهيم موسى ٧٠٫٦٨٭ 

مهدي عويد ثجيل ناصر حسني ال خشيم ٭ 
بن رميزان التميمي ٨٢٫٧٣

يعقوب محمد كامل السبيعي ٨١٫٥٨٭ 

الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات 
ـ املشتركة 

أوراد عبداهللا كامل عبداهللا ٨٩٫٣١٭ 
إسراء محمد أسعد إبراهيم ٩٣٫٥٣٭ 
العنود إبراهيم محمد إبراهيم علي ٨٢٫٨٢٭ 
تقى معتز مصطفى غريب ٩٥٫٧٢٭ 
جنى معني محمد حماد ٩٥٫٧٨٭ 
خلود يوسف احلمادة ٨١٫٩٩٭ 
دانة علي عسكر ٨٨٫٤٢٭ 
دانة فايز مشرع سليمان ٧٥٫٧٥٭ 
دميه محمود حسن محمد حسن ٩٣٫٤٧٭ 
رنيم منير عودة أبو صيبعه ٩٤٫٠٤٭ 
روان جمال منر ٨٢٫٤٧٭ 
زهراء أحمد كتام سلطان ٩٥٫٨٣٭ 
زهراء خالد علي العلي ٩٢٫٦٣٭ 
زهراء محمد ثجيل نوار ٩٤٫٥٧٭ 
زينب جابر علي ماجد ٩١٫٠٧٭ 
زينب حمود مرداس بزان ٩٨٫٢٧٭ 
زينب خالد كنش مري ٨٦٫١٥٭ 
زينب عدنان علي رشيد ٩٥٫٤٧٭ 
سيده حوراء عبدالزهراء علوي ٩٥٫٢٣٭ 
شروق فهد عودة فهد ٨٣٫٦٨٭ 
شهد عبداهللا لفتة مظلوم ٨١٫٢٩٭ 
شهد عمر الياسني ٨٠٫٧٭ 
شهد محمد جوده جابر ٨٠٫٥٭ 
شوق محمد املوسى ٨١٫٥٢٭ 
علياء محمود يوسف عمر ٧٨٫٥٤٭ 
ليلى حسام عاطف عبداملنعم أحمد ٨٦٫٣٤٭ 
مريان عابد حسني ديوب ٩٨٫٠٩٭ 
مرمي امين أحمد شحاته ٧٥٫٢٩٭ 
مرمي بدر علي العلي ٩٦٫٨٢٭ 
مرمي بسام سامي عبداخلضر ٧٨٫٥٦٭ 
مرمي شاكر خالدي ٧٤٫٠٢٭ 
مرمي محمد مرداس حسن ٩٧٫١٣٭ 
مرمي محمود مصطفى مصطفي ٧٠٫٠٢٭ 
منار اسماعيل جوده إبراهيم عبدالرحمن ٭ 

٨٩٫٧٢
منى جابر املوسى ٧٢٫٨٦٭ 
ميرال ناصر قطليش ٩٣٫٨٭ 
نانسى عبدالستار الدخل اهللا ٧٣٫٣٤٭ 
نور سمير مصطفى يحيي ٨٠٫٢٭ 
نور فرج عطية دوخى ٨٧٫٢٩٭ 
هناء جمال قنبر ٨٩٫٦٥٭ 
ياسمني اسالم إبراهيم حمد ٩٤٫٨٨٭ 

الفردوس الثانوية للبنات 

أريام راشد طنف املطيري ٧٤٫٧٣٭ 
أريام عبداللطيف مزعل الهاجري ٨٧٫٧٤٭ 
أريام فواز محمد املطيري ٨٨٫٩٢٭ 
أريام مفرح رباح الرشيدي ٨٨٫٩٦٭ 
أصايل خالد عطااهللا املطيري ٨٩٫٧٣٭ 
أفراح علي مسعود الرشيدي ٩٢٫٠٨٭ 
أميرة شريد مطلق املطيري ٨٩٫٥٢٭ 
أنوار خالد فهيد الرشيدي ٨٨٫٤٢٭ 
البندري فهيد عبداهللا الرشيدي ٨٢٫٩٦٭ 
اجلازي عبداللطيف فهد الشمري ٧٥٫٩٥٭ 
العنود عوض جمعان الرشيدي ٩٦٫٧٥٭ 
الهنوف محمد ضحوي الظفيري ٩٢٫٠٩٭ 
انوار سعد سعدون الرشيدي ٩١٫٣٦٭ 
بدور عيسى صالح العازمي ٩٢٫٥٥٭ 
بشاير محمد مسلي الرشيدي ٨٤٫٠٨٭ 
بنا رشيد عبداهللا الرشيدي ٨٠٫٦٥٭ 
ترفه هادي سعيد املويزري الرشيدي ٨٦٫٣٧٭ 
حصة هابس بدر املطيري ٨٦٫٤٤٭ 
حنني محمد ماجد املطيري ٨٤٫٢٥٭ 
دانة ارشيد حمود الرشيدي ٩٠٫٢٧٭ 
دانة غديفان حمدان الرشيدي ٩٤٫٦١٭ 
دالل ذاعر قطيم احلربي ٨٥٫٦٨٭ 
دميا أحمد محمد الظفيري ٧٦٫٧٧٭ 
رتاج بركة مريبد الرشيدي ٨٦٫٨٣٭ 
رتاج عبداهللا سعد املطيري ٨٤٫١٩٭ 
رتاج مانع محمد املطيري ٨٢٫٠٦٭ 
رتاج متعب حمود املطيري ٧٢٫٦٥٭ 
رتاج ناجي نشمي الرشيدي ٧٦٫٩٤٭ 
رحب فواز الفي الغواص الرشيدي ٩٠٫٢٣٭ 
رغد أحمد مرضي الرشيدي ٧٨٫٩٨٭ 
رغد هادي فالح العجمي ٨٤٫٩٤٭ 
رهف علي محمد العازمي ٧٩٫٤٤٭ 
رهف محمد سعد املطيري ٧٤٫٢٨٭ 
روان بتال الفي الرشيدي ٨٥٫٢٧٭ 
ريان عيد عباد الرشيدي ٨٤٫٣٭ 
رمي عيد علي املطيري ٩١٫١١٭ 
رمي محمد فالح الرشيدي ٨٤٫٠٩٭ 
رمياس خالد جابر عواد ٩٢٫٩٦٭ 
رمياس ماجد خالد العدواني ٧٧٫٥٣٭ 
سارة سعد جريبيع املطيري ٨١٫٢٩٭ 
شهد يوسف علي الدغيم ٩٧٫٧٭ 
شوق فرج جراد الرشيدي ٧٩٫٥٨٭ 
شوق هادي محمد الرشيدي ٨٠٫٩٨٭ 
شيخة نداء منا الديحاني ٧٧٫١٦٭ 
شيماء خلف ملوح العنزي ٨١٫٢٣٭ 
عائشة داله حمود الرشيدي ٩١٫٠٣٭ 
عائشة عادل مبارك الرشيدي ٧٧٫٤٥٭ 
عائشة فالح مبارك الرشيدي ٩٠٫٣٤٭ 
عالية مفرح شعوان العتيبي ٩٠٫٤٥٭ 
عالية ناصر محمد العازمي ٨٤٫٩٢٭ 
عبير عايض غازي املطيري ٩٠٫٧٧٭ 
عذاري عبيد ناصر املطيري ٨١٫٠٨٭ 
عفراء غدفان ناصر العجمي ٨٢٫٦٦٭ 
عواطف فراج شبيب العجمي ٩٣٫٢١٭ 
غزالن أحمد عبداحملسن الغالب ٩٢٫٧٭ 
فاطمة سعد مبارك الرشيدي ٧٦٫٤٧٭ 
فجر فهد محمد الديحاني ٨٩٫٣٨٭ 
فجر مبروك مريبد الرشيدي ٩٠٫٦٭ 
فرح عبداهللا مبارك املويزري ٩٤٫٨٢٭ 
فوز خالد سعود املطيري ٧٣٫٧٦٭ 
فوز فيصل نواف الديحاني ٩٣٫٩٢٭ 
فوز مشعان سالم الضفيري ٨٥٫١٩٭ 
فى سعد جريبيع املطيري ٧٤٫٧٩٭ 
لطيفة مشعل صقر الديحاني ٩٠٫٤٣٭ 
مرزوقه محمد مفرح الهاجري ٩٢٫١٤٭ 
مرمي إبراهيم عقيل املطيري ٩٢٫٧٨٭ 
مرمي سلمان عوض الديحاني ٩٢٫٦٨٭ 
مرمي عارف طريد الصقري ٧٩٫١٦٭ 

مستورة حمير سالم الرشيدي ٧٧٫٣٩٭ 
مشاعل صالح علي املطيري ٩٠٫٩٦٭ 
مالك سلمان مبارك الرشيدي ٨١٫١٣٭ 
منار شعيب صالح العازمي ٩١٫٢٥٭ 
منار غامن مرضي الشمري ٨٦٫٦١٭ 
منال ودعان فدعوس املويزري ٨٢٫١٣٭ 
مناير حسن مسلم الرشيدي ٩٢٫٣٥٭ 
مناير ضويحي محمد املطيري ٨٤٭ 
منيرة سالم حمود الطشه ٨٤٫٢٨٭ 
منيرة صهيد خضير الرشيدي ٧٤٫٣٩٭ 
منيرة عبداهللا سعدون العدواني ٧٦٫٧٦٭ 
مها ضاحي رخيص الفضلي ٧٦٫٨٩٭ 
موضي نايف اصليبى العتيبي ٨٥٫٩٢٭ 
جنود بدر مليح الرشيدي ٩٠٫١٤٭ 
نور سالم جويعد الظفيري ٨٩٫٠٣٭ 
نورة أحمد عبيدان العازمي ٨١٫٨٣٭ 
نورة خالد ضاهر العدواني ٩٤٫٠٩٭ 
نورة عبداهللا طلق املويزري ٨٠٫١٥٭ 
نورة عيسى محمد جنحان ٨١٫٢١٭ 
نورة مرزوق محمد فهد ٨٧٫١٨٭ 
نورية عبداهللا تويس العازمي ٨٣٫٩٢٭ 
نوف سعد سعدون الرشيدي ٩٤٫٥٧٭ 
هاجر سالم نافل املطيري ٧٩٫٦٦٭ 
هاجر فيحان محمد عشيبان ٨٣٫٨٢٭ 
هاجر منصور هابس املطيري ٩٣٫٩٨٭ 
هديل جزا قطيمان العصيمي ٧٢٫١٩٭ 
هديل عادل جمعان الرشيدي ٦٩٫٢٢٭ 
هديل علي عايض البطحاني ٨٦٫٥٥٭ 
هديل هايف عويد املطيري ٨٣٫٦٭ 
هيا خالد محمد املطيري ٨٢٫٧٭ 
هيا سعد عبدي السويفان ٨٨٫٧٩٭ 
هيا نواف فهد الندى الرشيدي ٨٢٫٣٥٭ 

الفروانيه الثانوية للبنات 

أبرار خالد مفلح املرشاد ٩٠٫٤٧٭ 
أروى أحمد الفي املطيري ٩٨٫٢٧٭ 
أريام طالل علي الشمري ٨٢٫٦٧٭ 
أسيل خالد مبارك الوطري ٨٢٫٨٧٭ 
أمالك طالل عبداهللا املسيلم ٨١٫٥٢٭ 
أنوار صالح عدس النمران ٨٤٫٩٦٭ 
أوضاح مسلم عبداهللا الرشيدي ٩١٫٩٭ 
آيه أحمد صالح سعيد ٨٣٫٠٤٭ 
اجلــوري خالد عبداهللا الصواغ العازمي ٭ 

٧٧٫٥٧
العنود ناصر حسني اخلالدي ٨٦٫٢٥٭ 
بيبي صالح مجري الشعالني ٨٧٫٧٤٭ 
تهاني رشيد حمود املعصب ٨٩٫١٭ 
جوري محمد سالم املطيري ٨٩٫٦٢٭ 
حصة فارس فهد الرشيدي ٨٣٫١٭ 
حصة منصور مدله املطيري ٧٦٫٣١٭ 
حوراء عبداالمير عايش السالمني ٩٣٫٩١٭ 
حوراء فالح عواد غازي حمود ٩٤٫٠٩٭ 
خالده طالل إبراهيم القطيفي ٨٧٫١٧٭ 
دانة سعد مزيد املطيري ٩٠٫٤٨٭ 
دانة محمد مطلق الوهيدة ٩٧٫٠٨٭ 
دالل طالل محمد الشبال ٨٢٫٩٤٭ 
رغد مشهور بشير الشمري ٩١٫٦١٭ 
رنا محمد مصطفى عيسى ٨٨٫٦٥٭ 
ريان بدر ناصر القفيدي الكعمي ٨١٫٧٢٭ 
ريان جمال شوميي العازمي ٩٠٫٦٣٭ 
رمياس عيسى سماح الرشيدي ٨٠٫٣٥٭ 
ريهام عاطف زكي الشناوي ٩٣٫٧٭ 
سارا خالد عايض الثومير ٩٢٫٣٣٭ 
سارة عبداهللا مرزوق املرشاد ٧٨٫٤٩٭ 
سارة متعب مجبل الرشيدي ٩٤٫٢٦٭ 
سارة محسن حسني الفارسية ٨٣٫٧٥٭ 
شهد اشرف عبدالرحيم مخلوف ٩٩٭ 
شهد عصام إبراهيم حسني ٩٧٫٨٤٭ 
شهد محمد ماجد العتيبي ٩٠٫٨٭ 
شيخة أمين عبداهللا الدغيم ٩٠٫٨٨٭ 
طيف محمد عايض الرشيدي ٨٠٫٤٩٭ 
عائشة أحمد فهد اخلنفور ٨٦٫٤٨٭ 
عالية رشيد حمود املعصب ٨٧٫٥٤٭ 
عالية محمد أحمد مراد ٨٧٫٥٢٭ 
عبير عمر محمد العجمي ٨٤٭ 
عبير نادر عبداهللا الشبال ٧٩٫٠١٭ 
عهد رشدى توفيق بيومى ٨٩٫٢٤٭ 
غالية فيصل مبارك اخلرينج ٩٥٫١٣٭ 
غدير بدر عبيد الرشيدي ٨١٫٢٦٭ 
غال عبيد عبداهللا بوحواس ٧٦٫٥٭ 
غال فالح شعيفان العتيبي ٨٣٫٠٣٭ 
فاطمة خالد حسن العجمي ٧٧٫٠٧٭ 
فاطمة عبداهللا مرزوق املرشاد ٨١٫٤٧٭ 
فاطمة ناصر رشيد العرادة ٨٦٫٣٦٭ 
فجر أحمد صالح سعيد ٨٤٫١١٭ 
فجر ناصر حسني اخلالدي ٨٧٫٣٩٭ 
فرح نادر عبداهللا الشبال ٨٧٫٨٧٭ 
فرح يوسف سالم الدقباسي ٩٧٫٥٤٭ 
في أحمد شبال الراجحي ٩٢٫٢٢٭ 
لطيفة محمد سالم السالفه ٨٩٫٤٧٭ 
مرمي علي مبارك اخلشاب ٩٢٫٣٧٭ 
مسك مشاري مناور الثومير ٨٦٫١٦٭ 
منار باتل مبارك الرشيدي ٩٦٫٨٩٭ 
منال عبداهللا حميدي العازمي ٨٠٫١١٭ 
منيرة سيف خالد الطشه الرشيدي ٨٣٫٥٤٭ 
منيرة منادي فهد الراجحي ٧٢٫١٧٭ 
ميثاء بدر خالد القنور ٩٠٫٧٥٭ 
ميثه مسلم عبداهللا الرشيدي ٨٧٫٤٩٭ 
نور أحمد كمال بدوى ٩٠٫١٤٭ 
نور سعد ارشيد القفيدي الكعمي ٨١٫٧٤٭ 
نور سعيد عبداخلالق عبداحلميد ٩٨٫١٧٭ 
نور فواز حمد حمود الهبيدة ٩١٫١٦٭ 
نورا بدر خالد القنور ٩٦٫١٦٭ 
نورا سعد عبداهللا القوبع ٨٤٫٤٤٭ 
نورا ناصر براك الرشيدي ٩٣٫٧٥٭ 
نورة سعد فالح الرشيدي ٨٥٫٣٤٭ 
نورة عايض فراج اجلسار ٩٠٫٢٤٭ 
نورة مبارك حسني الرشيدي ٧٤٫٨٨٭ 
نوف فارس فهد الرشيدي ٨٤٫٧٧٭ 
نوف فهد محمد الهاملي ٨٤٫١٦٭ 
نوير مطلق سلطان الرشيدي ٩٣٫٧٦٭ 
هاجر عبدالعزيز براز مسعود ٨٠٫٠٢٭ 
هاجر محمد خالد العنزي ٧٩٫٦٦٭ 
هايدي هشام محمود خليل ٧٧٫٣٦٭ 
هنا هشام زكريا عيد البياع ٩٩٫٤٢٭ 
هيا سعد مطلق البغيلي الرشيدي ٩٧٫٨١٭ 
هيا محمد مزهى الرشيدي ٩١٫٣٭ 
وضحة سيف متعب اخلرينج ٨٤٫٦٣٭ 
وضحة ناشي ناصر العتيبي ٨٥٫٧٭ 

وهج خالد محمد املطيري ٩٤٫٤٤٭ 
مينى خالد صابر عبداحلميد ٩٢٫٨٧٭ 

الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات 

أريام فهد جمعان الدوسري ٧٧٫٢٧٭ 
أرين مشعل نايف العتيبي ٨٩٭ 
آالء عدنان عبدالرضا الصفار ٩٢٫٦٩٭ 
ازهار محمد مرضي البغيلي ٧٩٫٤١٭ 
اجلادل ناصر بركة اجلسار ٨٤٫٦٧٭ 
جود حسني محمد عباس ٨٩٫١٥٭ 
جوري سعد روباج العازمي ٨٠٫٦٧٭ 
حصة مساعد سحاب املطيري ٨٥٫٣٥٭ 
حال محمد صالح سرهيد املطيري ٩٧٫٣٢٭ 
حنان سالم إبراهيم هادي ٦٩٫٢٢٭ 
حنني مشاري صالح السبيعي ٩٠٫٧٨٭ 
دانة أحمد عبداللطيف علي حسني ٩٥٫٥٤٭ 
دانة أحمد عبداهللا النجدى ٩٦٫٩١٭ 
دانة حمد حمود املطيري ٩٠٫٧٨٭ 
دانة عبداهللا يوسف العنزي ٩٧٫٧١٭ 
دانة علي حسني السالم ٨٥٫٩٣٭ 
دانة محمد إبراهيم الدوسري ٩٦٫٩٧٭ 
دره غالب شالش صفوق ٩٤٫٨٤٭ 
دالل فيصل مبارك الوطري ٨٧٫٧٣٭ 
دالل محمد عبدالرحمن العنزي ٩١٫٥٭ 
رغد خالد ناصر العصيمي ٩٦٫٦٤٭ 
رناد بدر مصلط السند ٨٧٫٠٦٭ 
روان راشد عبداهللا احليانى ٩٨٫٩٧٭ 
رمي خالد فالح العدواني ٨٤٫٦٩٭ 
رمي عبداهللا أحمد الكندري ٧٤٫٤٦٭ 
رمي موســى محمد ســراح مطلق الدغيم ٭ 

٨٦٫٣٨
زهراء وليد عبداألمير طه التميمي ٦٩٫٢٢٭ 
سارة بدر سلطان املطيري ٨٠٫٥٦٭ 
سارة سعد عبداهللا السحيب ٩١٫١٣٭ 
سارة سعد مزيد ادغام ٨٨٫٠٦٭ 
سارة محمد عبيد خصيب الدوسري ٩٤٫٩٩٭ 
سارة يوسف مرزوق الرشيدي ٧٨٫٤٦٭ 
شهد خالد سالم علي ٧٣٫٨٤٭ 
شيخة محسن محمد املطيري ٧٩٫٤٣٭ 
شيخة محمد مزيد الديحاني ٩٢٫٢٥٭ 
شيماء يوسف عبداهللا إبراهيم ٧٩٫٥٧٭ 
طيف سعود هاضل اجلالوي ٨٩٫١٣٭ 
عالية علي سعد زريج ٩٤٫٥١٭ 
غادة حمود مرزوق العازمي ٨٢٫٥٦٭ 
غال خالد محمد املويزري ٩١٫٧٢٭ 
غال غازي خالد املطيري ٧٢٫٢٥٭ 
غال فهد سعود احلربي ٨٠٫٤٦٭ 
فاطمة بدر رشيد العرادة ٨٨٫٩٩٭ 
فاطمة عبداهللا غلوم قاسم ٨٠٫٥٥٭ 
فاطمة محمد حاجي محمد ٩٦٫٨١٭ 
فرح عبدالعزيز شعيب املطيري ٧٦٫١١٭ 
فوزية علي شريدة املطيري ٧٨٫٠٨٭ 
فوزية فارس فهد املطيري ٨٤٫٧٤٭ 
كوثر عبدالصمد أحمد علي ٧٨٫٠٧٭ 
كوثر محمود حسني علي ٨٨٫٨٤٭ 
لطيفة عبدالعزيز حمود السويلم ٩٠٫٥٩٭ 
لولوة عادل عبدالرزاق الدويسان ٨٨٫٤٢٭ 
لولوة محمد ماطر املطيري ٩٢٫٤١٭ 
مرام مساعد هنى الرشيدي ٨٨٫٣٤٭ 
مرمي أحمد عيسى األنصاري ٩٤٫٩٧٭ 
مرمي خالد ردن املطيري ٧٤٫٩٢٭ 
مرمي عبدالرحمن محمد العدل ٩٥٫٩٨٭ 
مضاوي فهد عبدالعزيز الشمري ٨٠٫٧١٭ 
منى عادل مهدي صالح ٩٤٫٩٤٭ 
موضي حاكم عبيسان املطيري ٨٤٫٠٦٭ 
جنال فهد حمدان املطيري ٩١٫٧١٭ 
نورة فالح عبيد البرازي ٩٣٫٨٥٭ 
نورة محمد مرزوق الرشيدي ٩٨٫١٨٭ 
نورة مشعل عبداهللا العنزي ٩٦٫٣٥٭ 
نورة ناصر عبداهللا العرميان ٨٠٫٥٢٭ 
هنوف أحمد صايل احلزمي ٨٨٫٤٤٭ 
ود مبارك سعد الرشيدي ٩٢٫٢٢٭ 
وسمية طالل خلف اخلرينج ٩٧٫٨٤٭ 
وسن ممدوح جليل القعيقعي ٩٦٫٤٣٭ 
وعد مساعد رجعان الهبيدة ٧٥٫٥٢٭ 
وفا خالد عباس الرشيدي ٩٠٫٩٦٭ 

القبس االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد محمد الباقر شامي ٨١٫٠٧٭ 
أحمد بسام هاجار ٨١٫١٦٭ 
أحمد خالد حسن رمضان حسن ٧٦٫٥٭ 
بدر أحمد زعرور ٩٢٫١٥٭ 
بدر وليد خالد البليلى ٨٠٫١٥٭ 
بشار وسام االشقر ٩١٫٣٭ 
حسني يوسف الزعبي ٧٩٫٦٩٭ 
حمد علي جمعة ابوعيدة ٨٣٫٤١٭ 
حمود عادل حمود اخلضاري ٧١٫٥٢٭ 
راضي عثمان راضي اسماعيل ٧٥٫٤٭ 
سليمان نائل محمود العمور ٨١٫٨٩٭ 
طارق وليد جميل اسعيد ٧٩٫٤٣٭ 
عبدالرحمن خليفة دعيج اخلليفة ٧٧٫٨٭ 
عبداللطيف سعود بدر الهاشم ٨٧٫٠٩٭ 
عبدالرحمن سمير سيد عباس حسن ٧٤٫٧٣٭ 
عبدالرحمن عالء عبدالرحمن الراشد ٨٥٫٧٥٭ 
عبدالرزاق أحمد جحا ٧٢٫٣٣٭ 
عبدالعزيز هشام كامل عبدالاله ٧٧٫٠٧٭ 
عبداهللا سامح محمد حرزاهللا ٧٩٫٦٤٭ 
عبداهللا عامر عبداهللا خريبط ٨٤٫٩٨٭ 
علي حسني محمد دعبول ٧٧٫٤٩٭ 
عيسى إبراهيم جبر حجاج ٧٣٫٥٣٭ 
فيصل عادل مرزوق عبدالكرمي ٧٢٫٩٤٭ 
قاسم شادي رياض العلي ٧٥٫٧٢٭ 
مامون محمد عيد قتوت ٧٩٫٤٭ 
مبارك زاهر احلمادي ٨٦٫٧٨٭ 
محمد جمال ذيب نصر قفاف ٧٧٫١٧٭ 
محمد خلدون سعيد ابولنب ٧٥٫٤٣٭ 
محمد عزام ديب ٧٠٫٠١٭ 
محمد نذير محمد نصوح احللواني ٧٨٫٨٦٭ 
مهند محمود محمد مبروك ٩٥٫٢٢٭ 
ناصر عادل داود الشمري ٨٥٫٩٩٭ 
يوسف جعفر فالح حدادى ٩١٫٨٦٭ 
يوسف علي عبدالعزيز الشمالي ٧٩٫١٤٭ 
يوسف غسان محمود مقداد ٧٥٫٧٤٭ 
يوسف محمود غازي محمود السيد ٧٧٫٧٢٭ 

القرطبي الثانوية للبنني 

أحمد فالح حمود هداب ٨٤٫٩٧٭ 
أحمد مبارك سلمان اخلرينج ٨٢٫٢٦٭ 

إبراهيم مشعل ارشيد العازمي ٧٥٫٥٩٭ 
باسل أحمد محمد السهيجان ٨٤٫٢٣٭ 
بندر سالم محمد العازمي ٧٦٫٠٣٭ 
بندر مشعل عطية العنزي ٧٦٫٠٩٭ 
ثامر نبيل ملحق العتيبي ٧٦٫٥٦٭ 
جابر محمد حمد املري ٧٤٫٤٩٭ 
جراح ناصر عواد الفضلي ٨٠٫٤٣٭ 
حمد فلجى عوض العنزي ٧٥٫٤٧٭ 
خالد بدر نزال العازمي ٨٧٫١٥٭ 
خالد بندر مطلق املطيري ٧٩٫٣٧٭ 
خالد جراح حزمان العازمي ٧٦٫٥٥٭ 
خالد عايد سالم العازمي ٧٣٫٥٦٭ 
خالد فارس ذياب العازمي ٦٩٫٩٢٭ 
خالد نبيل عبدالعزيز احلمود ٨٢٫٠٨٭ 
راشد طالل راشد العازمي ٨١٫٦٤٭ 
سعد راشد سعد العازمي ٨٧٫٩٨٭ 
سعد عبداهللا سوادي العنزي ٨٨٫٨٢٭ 
سعد هايف خليفة امليع ٧٨٫٨٢٭ 
سعود خالد غازي العتيبي ٧٦٫٥٤٭ 
سعود خلف قبيل العنزي ٧٨٫٦٩٭ 
سليمان محمد محسن املطيري ٧٨٫٤٦٭ 
شبيب حمود محسن امليع ٨٦٫٣٭ 
صالح دوخى غالب املطيري ٧٧٫٦٣٭ 
صالح سعود راشد العازمي ٧٧٫٣٩٭ 
صالح ناصر صالح الصواغ ٧٤٫٤٥٭ 
صياح سامي صياح رمال ٧٩٫٦٣٭ 
ضاري بدر محسن العنزي ٨١٫٩١٭ 
ضيدان محمد حباب شويب ٧٤٫٤٣٭ 
عادل فهد خلف العنزي ٧٩٫٣٩٭ 
عبدالرحمن جابر سعد احلضيري ٧٣٫٧٢٭ 
عبدالرحمن فهيد قبالن العازمي ٧٦٫٦٧٭ 
عبدالرحمن محمد عبداهللا العتيبي ٧٧٫٢٧٭ 
عبدالعزيز أحمد محمد هداب العازمي ٨٣٫٠٧٭ 
عبداهللا أحمد فهيد العازمي ٧٨٫٣٩٭ 
عبداهللا عادل عبداهللا الفي النومس ٧٨٫٧٥٭ 
عبــداهللا محمــود عبدالرحمــن حســن ٭ 

الفيلكاوي ٧٤٫٤٥
عبدالرحمن حمود عواض املطيري ٧٧٫٨٨٭ 
عبدالعزيز حمود عبداهللا املطيري ٩٢٫٠٨٭ 
عبداهللا أحمد حسن طاهر ٨٠٫٠٨٭ 
عبداهللا محمد حباج العازمي ٧٩٫٩٣٭ 
عبداهللا نادر سعود النامي ٧٥٫٦٣٭ 
عثمان بندر سالم العازمي ٧٦٫٧٥٭ 
عثمان عبدالرحمن طامي العازمي ٨٥٫٠١٭ 
علي حسن سلطان العجمي ٧٨٫٠٩٭ 
علي عبداللطيف يوسف عبدامللك ٧٨٫٣٧٭ 
عمر فهد فرحان العازمي ٧٨٫٨٩٭ 
عمر ناصر معضد ناصر الدوسري ٧٦٫٨٦٭ 
غامن ثامر مطلق امليع ٧٢٫٩٢٭ 
غامن عيد سعود العنزي ٨٣٫٣٩٭ 
فارس ســالم محمد دحام جاحم العنزي ٭ 

٨٣٫٣٥
فراج ذياب فراج اجلويسرى ٦٩٫٢٩٭ 
فهد أحمد أرشيد الضرباح ٨٥٫٠٤٭ 
فهد أحمد فهد الدوسري ٨٣٫٤٭ 
فواز حمد فالح العازمي ٧٦٫٣٩٭ 
قاضي حمود قاضي العازمي ٧٢٫٤٭ 
ماجد حسن محمد السبيعي ٧٩٫٢٨٭ 
مبارك بدر مبارك العازمي ٧٨٫٣٧٭ 
مبارك عادل مبارك العازمي ٧٤٫٤٦٭ 
محمد أحمد علي الشحومى ٧٨٫٢٨٭ 
محمد سالم محمد احملجان ٧٧٫١٨٭ 
محمد سالم نغيمش العازمي ٧٣٫١٩٭ 
محمد سيف عيد العازمي ٧٤٫١٢٭ 
محمد طلق هادي شميالن العازمي ٧٨٫٥٭ 
محمد مشعل فراج فهد احلربي ٨٣٫٠٥٭ 
محمد ناصر فالح العازمي ٧٥٫٧٢٭ 
محمد نايف مطلق املطيري ٨٩٫٨٭ 
محمد نواف صياح رمال ٦٩٫٩٨٭ 
محمد هابس محمد سلطان املطيري ٨٣٫٤٤٭ 
مرزوق وليد مرزوق العازمي ٧٥٫٧٥٭ 
مساعد حبيب اعجمي العازمي ٨٤٫٦١٭ 
مشاري فيصل فهيد اجلعيدى ٨٩٫٤٨٭ 
مشاري محمد مخلف العنزي ٨٦٫٩٦٭ 
مشعان مبخوت فهيد العجمي ٧٤٫٣٥٭ 
مشعل عبداهللا سعود العازمي ٨٣٫٢٭ 
مشعل فهد خلف العنزي ٧٨٫٤٨٭ 
مشعل مرزوق فرحان العازمي ٨٥٫٥٧٭ 
نادر شعيل فرحان العازمي ٧٨٫١٣٭ 
نادر عايد سالم العازمي ٧٥٫١٣٭ 
ناصر بدر عداس العازمي ٧٨٫٦٦٭ 
ناصر دعيج ناصر العازمي ٧٣٫٨٩٭ 
ناصر فراج محمد الزعبي ٩٢٫١٥٭ 
وليد محمد سعيدان العازمي ٧٦٫١٢٭ 
يوسف محمد نافع العازمي ٧٥٫٨٨٭ 

الكندي الثانوية للبنني 

أحمد عبداهللا مسلط الهاجري ٨٢٫٦٥٭ 
إبراهيم بدر سعيد العتيبي ٨٦٫٢٨٭ 
بدر فالح سعد العجمي ٨١٫٧٢٭ 
بدر ناصر فالح العازمي ٧٥٫٠٢٭ 
حمد بدر جوده الفضلي ٨٣٫٥٭ 
حمود سعد حمود الفضلي ٨١٫٧٣٭ 
خالد ناصر سعيد العرفج ٨٠٫٣٭ 
رومي صالح رومي الفضلي ٩٠٫٦٨٭ 
سعد فايز خلف العتيبي ٨٦٫١٭ 
سعود خالد سعود املطوطح ٨٤٫٤٣٭ 
سعود فالح عبداهللا املطيري ٨١٫٧٣٭ 
سعود فهاد عبداهللا الفضلي ٨١٫٨٧٭ 
سلطان خالد سلطان املجروب ٨٥٫٩١٭ 
سلطان نايف حضرم الهاجري ٨٢٫٢٭ 
صالح شقير فرج املطيري ٨٢٫٣٤٭ 
عادل عبداهللا صنت العتيبي ٦٧٫١٤٭ 
عايض راشد عايض العتيبي ٨٣٫١٧٭ 
عبدالرحمن تركي براك زبار ٨١٫٨٭ 
عبدالعزيز مبارك خالد الشتلي العازمي ٭ 

٧٤٫٢٣
عبداهللا أحمد نايف العتيبي ٧٢٫٥٧٭ 
عبداهللا عيد علي العنزي ٧٩٫٤١٭ 
عبداهللا فالح نهار العصفور الهاجري ٧٩٫٩١٭ 
عبداهللا خالد راشد احلجيالن ٨٣٫١٥٭ 
عبداهللا خالد متروك العتيبي ٨٠٫٢٨٭ 
علي حسني عبدفرحان ٨٣٫٠٣٭ 
علي خالد مصلح املطيري ٧٩٫٦٢٭ 
عليان أحمد عليان العنزي ٨٠٫٥٢٭ 
عمر أحمد فرج أبا الهويا املطيري ٧٨٫٩٩٭ 
عمر هادي علي الفليج ٧٤٫٧٧٭ 
عمير منصور ماضي القعود ٨٠٫٠٥٭ 
فالح فهد فالح العجمي ٨٦٫٦٭ 

فجرى عامر فجرى مرزوق ٨١٫٠٩٭ 
فهد مفلح مبارك العازمي ٨١٫١٥٭ 
فهد نواف حزمان العازمي ٦٧٫٨٣٭ 
فيصل جهز معيض العتيبي ٨٨٫٨٣٭ 
مبارك خالد خريص العتيبي ٨٤٫٤٩٭ 
مبارك مشاري ليلى الفضلي ٩٠٫١١٭ 
محمد رباح محمد العتيبي ٧٩٫٢٨٭ 
محمد عبداهللا محمد العجمي ٨١٫٥٧٭ 
مساعد شافي حامد املطيري ٧٨٫٤٩٭ 
مشعل محمد سعد سلمان حمادة ٨٠٫٢٤٭ 
منصور عبداهللا ناصر العجمي ٧٧٫٠٦٭ 
منيف فهد منيف العجمي ٨٦٫٨١٭ 
يوسف حمود حسن العتيبي ٨١٫٨٩٭ 
يوسف خالد راشد السعيد الرشيد ٧٨٫٩١٭ 

الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنات ـ 
املشتركة 

آمال أحمد تامر محمد ٧٧٫٩٣٭ 
بدور نواف إبراهيم الراشد ٦٩٫٨٢٭ 
بسمه سيد سيد أحمد حسب النبي ٩٧٫١٣٭ 
بسمه وليد جمال محمد ٩٣٫٦٥٭ 
جود عبداهللا محمد ٨٢٫٢٥٭ 
دانة حيدر عبدالرسول العرادي ٨١٫٦٣٭ 
رغد فراس ابونبوت ٨٠٫٥٢٭ 
روان قاسم املصري ٧٨٫١٢٭ 
رمي ماهر محمد الغنام ٧٧٫١٤٭ 
زينب رحيم معود عويد ٧٨٫٢١٭ 
زينه ناصر عثمان عبداحلليم عثمان ٩٧٫٩٥٭ 
سارة سلمان مهدي الرشيدي ٧٦٫٣٣٭ 
سارة صالح حسني شاهر ٩٤٫٣٣٭ 
سارة علي عبداللطيف سماره ٩٢٫٢٧٭ 
سدن عبدالرحمن نهاد ليمون ٨٩٫٣٢٭ 
سماء محمد السيد إبراهيم ٩٦٫٩٨٭ 
سميه صالح فاضل بيضون ٩١٫٤٢٭ 
شهد أحمد محمد شحاته الريس ٩٦٫٩٧٭ 
شهد اشرف عبدالقادر عبدالعظيم محمد ٭ 

٨١٫٥٨
فاطمة عادل نزال صحن ٧٦٫٣٤٭ 
فايزة شنيف عساف الدوسري ٧٩٫٦٭ 
فرح ياسر محمد عويس ٩١٫١٩٭ 
لطيفة فيصل عبداجلليل الراشد ٧٢٫٠٨٭ 
ماذن أحمد مطر بادي ٨٧٫٦٤٭ 
مرمي محمد هيثم فاروق بالل ٧٨٫٦٢٭ 
مسك مبارك دهش املطيري ٨١٫٦٥٭ 
منار رجب عبداحلميد محمود امبابي ٩٣٫٢٤٭ 
موضي حسن علي مرشاد ٨١٫٧٤٭ 
مى عبدالعزيز موسى زكي ٩٤٫١٩٭ 
ميرا وليد ماهر عبداملجيد اسماعيل ٧٩٫٧٣٭ 
نادية أحمد حسن اجد ٩٤٫٩١٭ 
نور تامر إبراهيم عبده ٩٧٫٣٩٭ 
هدى حمد دايخ ال عردوس ٧٨٫٨٧٭ 
هنادي علي عبداهللا راهى ٨٠٫٦٣٭ 
هيفاء وليد ربيع النومس ٨٢٫٨٤٭ 
ورود خالد سعود املطيري ٧٨٫٩١٭ 

الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

أحمد ايهاب أحمد مناع ٩٤٫٧٧٭ 
أحمد بدر عزاره عبدالوهاب ٨٠٫٨٤٭ 
أحمد عبداهللا صباح حسني جواد ٨٤٫٧٧٭ 
أحمد أحمد عبداحملمد ٨٤٫١١٭ 
أحمد محمد السيدعامر الكيالني ٨٧٫٢٤٭ 
تركي عادل تركي عبيد ٨٣٫٠٢٭ 
جابر سعد جابر اللعيبى ٨١٫٣١٭ 
جواد محمد خليفة دشتي ٨٦٫٧٦٭ 
حسن راشد عباس شبيب جبار ٧٦٫٢٭ 
حسني ثامر بادع حنون ٧٨٫٨٤٭ 
حسني غامن بادي فاضل الفضلي ٨٠٫٩٥٭ 
خليفة التركماني ٨٠٫٢٩٭ 
خليفة بدر جابر صالح ٩٤٫٣٣٭ 
خليفة محمد خليفة دشتي ٨٥٫٧٭ 
دليم عبداهللا دليم فرحان ٧٣٫٧٭ 
راشد جالل سامي الغندور ٩٢٫٥٧٭ 
رمضان حسن رمضان قناوي ٩٢٫٣٦٭ 
سالم عبدالرحمن ناصر حمود ٧٥٫٩٥٭ 
سامي محى الدين يوسف إبراهيم ٨٠٫٩٦٭ 
سعد خالد البس املطيري ٧٠٫٧٭ 
سلمان عمار حمدان الديحاني ٧٩٫٧٧٭ 
شعيب صالح حسن العلي ٨٦٫٨٥٭ 
شمالن فالح صكبان غازي ٧٩٫٩٥٭ 
صالح شريف صالح الدين أحمد ٨١٫١٦٭ 
ضاري أحمد شاكر اخلير اهللا ٧٧٫٩٦٭ 
طالل عبداللطيف صياد اخلالدي ٨٢٫٢٧٭ 
عبداهللا منصور عبداهللا ناصر ٧٧٫٥٣٭ 
عبدالرحمن أحمد عبداخلضر عذار ٧٧٫٦٭ 
عبدالرحمن عبداهللا جودت مصطفى ٧٩٫٦٢٭ 
عبدالرحمن محمد سيد محمد ٨١٫٣٨٭ 
عبدالرحمن مروح طالع مخلف ٨٥٫٣٭ 
عبدالرحمن هارون رشدى الشولى ٨٢٫٢٦٭ 
عبدالرحمن هشام محمد العنبر ٨٥٫٨٤٭ 
علي أحمد يوسف ساالري زاده ٨٥٫٠٤٭ 
علي جميل عبدالعنزي ٨٠٫٠٢٭ 
علي حسن فيصل ابرهيم الطاهر ٨٢٫٥٭ 
علي حسني مبارك محمد ٨٣٫٢٦٭ 
علي سعد جابر اللعيبي ٨٨٫٩٤٭ 
علي عايد حسن مجبل ٨٢٫٢٤٭ 
عمر أحمد محمد اليوسف ٨٣٫١٥٭ 
عمر محمد طلعت سيد أحمد مبارك ٩١٫٢٣٭ 
عمــر يعقــوب علــي محمــد عبدالرحيم ٭ 

الهاشمي ٨١٫٩٦
فارس عبدالعزيز سعدي املطيري ٨٠٫٩٩٭ 
فارس فهد عطا اهللا العويد ٧٤٫٨٨٭ 
فواز مبارك مروح الفضلي ٨٢٫٥٥٭ 
قاسم محمد املهاوش ٨٥٫٦٣٭ 
كرمي ايهاب أحمد عبداملقصود سمره ٨٧٫٤٧٭ 
كرمي عماد محمد عثمان ٨٨٫٠٦٭ 
مبارك محمد زهير عبدالقاسم ٨٧٫٤٩٭ 
محمد أمين محمد رمضان ٨٥٫٦٦٭ 
محمد جابر معيوف الهندال ٧٢٫٨٤٭ 
محمد صباح مطر بادي ٨٩٫٣٩٭ 
محمد غازي محمد العتيبي ٨١٫٥٣٭ 
محمد فالح خليف معود ٨٠٫٦٭ 
محمد كاظم مجبل طلب حسني ٩٥٫٥٤٭ 
محمد ناصر عوض احلربي ٧٩٫٠٩٭ 
محمود معتمد عبداهللا عبدالفتاح ٨٠٫٩٦٭ 
معاذ خالد أحمد عبداهللا العنيزي ٩٣٫١٣٭ 
معني عبداحلافظ عقلة محمد البشير ٧٨٫٠١٭ 
مهدي جمال خيون خزعل ٨٣٫٣٦٭ 
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نواف فيصل حواس غازي ٨٠٫٥٩٭ 
يحيي زكريا محمد السباعى علوان ٨٥٫٤٢٭ 
يوســف أسامة الســيد ابو الفتوح أحمد ٭ 

٩٢٫٢٦
يوسف اسماعيل يوسف اسماعيل الفقيه ٭ 

٨٩٫٠٩
يوسف امين أحمد محمد سيد ٨٢٫٧٦٭ 
يوسف حسني مبارك محمد ٧٧٫٠٧٭ 
يوسف فهد عيد سلطان ٩٠٫٢٭ 
يوسف مشعل مهدي بشير ٨٧٫٩٢٭ 
يوسف هاني رزق عفيفي علي ٩٦٫٣٤٭ 

الكويت النموذجية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

خالد مشعل مبارك العازمي ٧٢٫٤٢٭ 
سعود خالد سعود امليع العازمي ٧٥٫٠٢٭ 
سلمان علي عبداهللا الكندري ٨٤٫٨٩٭ 
عبدالرحمن ارشيد فالح العازمي ٨٤٫٨٭ 
عبدالرحمن سعد راشد العازمي ٧٥٫٦٭ 
عبداهللا فالح عبداهللا العزب العجمي ٧٤٫٨٦٭ 
عبداهللا نديب نويفع الرشيدي ٧٠٫٧٭ 
عبدالعزيز تركي عبداهللا العجمي ٧١٫٥٥٭ 
عبدالعزيز سعيد محمد العازمي ٧٨٫٧٥٭ 
عبداهللا فايز فراج السبيعي ٨٤٫٧٭ 
فالح محمد فالح العازمي ٨٢٫٢٦٭ 
فهد رغيان نومان العازمي ٧٧٫١٧٭ 
محمد بداح محمد الهاجري ٧٣٫٦٭ 
محمد عادل هويدي العازمي ٧٧٫٢٣٭ 
محمد مرزوق محمد العازمي ٧٦٫٦٦٭ 
محمد مشعل عيد الشمالى ٨١٫٩٥٭ 

املباركية الثانوية للبنني 

أحمــد ســيف الديــن عبدالعاطي عوض ٭ 
محمود ٨١٫٣٥

أحمد مصطفى عبدالصبور حسن ٩٧٫٣٣٭ 
خالد محمد عبيد الرشيدي ٨٢٫١٧٭ 
زياد امين عطية هاشم عيسى ٩٤٫٣٤٭ 
زياد نبيل محمد عبدالكرمي ٧٧٫٥٣٭ 
طارق طالب فاضل فارس ربيع ٧٢٫٧٧٭ 
عبدالرحمن طارق محمد امين بنداري ٨٣٫١٣٭ 
علي مشعل علي الشمري ٨٩٫٥٭ 
عمر رشدي توفيق بيومى عمر ٩٠٫٧٤٭ 
فهد أحمد فهيد جمعان اخلرينج ٨٥٫٦٣٭ 
كرمي عصام مصطفى محمد الفخراني ٩٢٫٩٦٭ 
محمد دخيل سالم القنيصي ٧٧٫١٤٭ 
محمد عبده محمد حلمي محمد الغباري ٭ 

٨٨٫٨٣
ناصر أحمد علي وبران السيحان ٨٨٫٢٤٭ 

املعرفة النموذجية الثانوية للبنات ـ 
املشتركة 

إسراء جبار عبداهللا جابر ٨٩٫٣٥٭ 
اجلوري براك عبداهللا العجمي ٨٢٫٣٢٭ 
اجلوري فالح عبداهللا احلجيالن ٧٨٫٧٭ 
الزين خالد الغضبان ٧٢٫٥٥٭ 
العنود حمود محمد املطاوعه ٧٨٫٩٣٭ 
آمنة عصام العيسى ٧١٫١٢٭ 
بشاير أحمد عواد الشمري ٩٠٫٧٩٭ 
بيبي مبارك زيد العلي ٨٠٫٢٥٭ 
تهاني محسن علي عبود ٧٨٫٣١٭ 
داليا فوزي خالد الراشد ٧٣٫٩٤٭ 
دالل مرزوق فالح احلبيني العازمي ٨٨٫٣٢٭ 
رفعة عبداهللا ناشر العجمي ٧٢٫٧٣٭ 
روان خالد أحمد سالمة ٨٠٫٢٨٭ 
روان خالد عبدالفتاح علي ٩٤٫٣٤٭ 
رمي راشد ناصر العجمي ٨١٫٩٣٭ 
ريناد محمد مبارك الدوسري ٧٥٫٢٤٭ 
زينب محمد صالح احلداد ٧٩٫٧٤٭ 
زينب ناصر بدر القطان ٧٧٫٥٧٭ 
سلمى سعد سعود العازمي ٧٢٫٨٢٭ 
سلوى نواف يوسف الضاعن ٩٠٫٦١٭ 
شهد أحمد حبيب وداعه ٧٧٫٣٦٭ 
شوق حمدان عبداهللا العتيبي ٨٣٫٢٦٭ 
شيخة عبداهللا عبداللطيف اليعقوب ٧٩٫٦٣٭ 
شيماء زكريا احملمد ٨١٫٣٣٭ 
ضحى محمد مطر العازمي ٨١٫٠٩٭ 
عذاري عادل غالى الشمري ٧٦٫٣٦٭ 
غال عبداهللا حسني احلمدان ٨٩٫٠٣٭ 
فاطمة فواز غامن العمانى ٧٨٫٤٧٭ 
فرح جمال غايب العازمي ٧٥٫٥٢٭ 
فرح حمدان عبداهللا العتيبي ٨٤٫٣٤٭ 
فلوه سعد محمد العجمي ٧٧٫٠٥٭ 
لولوة اسماعيل حسن بلوشي ٨٥٫٩٩٭ 
مرمي علي أحمد النجاده ٨٨٫٥٭ 
مرمي ناصر كرم اله اسفندياري ٧٩٫٣٧٭ 
منةاهللا وائل أحمد اسعد عوض ٧٩٫٣٤٭ 
نورة حمد سعد عبيد الهاجري ٧٩٫٧٦٭ 

نورة سعد محمد العجمي ٨٢٫٢٦٭ 
نوير حسن فالح الدوسري ٨٣٫٤٨٭ 
وضحة علوش محمد الدوسري ٨٢٫٠٣٭ 
وفاء مبارك سلطان السهلي ٨٢٫٣٤٭ 

املعرفة النموذجية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

أحمد حسني أحمد املطاوعه ٧٧٫١٣٭ 
إبراهيم خالد سعد العجمي ٨٣٫٣٭ 
إبراهيم محمد خضر فرحات ٧٧٫٦٦٭ 
أحمد حسام انور يعقوب ٧٢٫٤٧٭ 
بدر أحمد بدر اخلضير ٧٤٫٣٦٭ 
جاسم علي سعود العنزي ٧٥٫٠١٭ 
حسني عادل حسن العباسي ٨١٭ 
حسني علي عبداهللا محمد ٧٣٫٣٨٭ 
خالد حسني فايز السبيعي ٧٣٫٦٧٭ 
خالد فيصل سيف امليع العازمي ٧٨٫٣٣٭ 
سليمان نواف سليمان الدوسري ٧٣٫٠٦٭ 
صالح عمر سعود العتيقي ٩٠٫٤٣٭ 
طالل جازع فاهد القحطاني ٨٦٫٨٧٭ 
عامر ساير محمد العازمي ٧٣٫٦٣٭ 
عايض سعود حصني العجمي ٧٦٫١٣٭ 
عباس محمد سلمان العريعر ٧٤٫٥٦٭ 
عبدالعزيز فؤاد عبداهللا الناصر ٧٦٫٠٢٭ 
عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي العازمي ٭ 

٧٣٫٨٦
عبداهللا أحمد رجعان العازمي ٨٣٫٦١٭ 
عبداهللا سعد يعقوب السعد ٨٣٫٢٩٭ 
عبداهللا فالح قاطع عجيل ٨٠٭ 
عبداهللا محمد سكتان العازمي ٩٠٫٧٢٭ 
عبداهللا محمد عباس شاه ٨٨٫٧٣٭ 
عبداهللا محمد هابس القحطاني ٨٣٫٣١٭ 
عبداحملسن أحمد عيد الشريدة ٧٧٫٧٨٭ 
علي سالم مهدي العجمي ٧٩٫٣٧٭ 
علي محمد علي اجلدي ٨٤٫٤٤٭ 
علي محمد مطلق السبيعي ٧٩٫٧٨٭ 
علي نايف الزم شاهر ٧٧٫٠٨٭ 
عمر شافي محمد العازمي ٧٨٫٥٥٭ 
محمد إبراهيم عباس صخى ٨٤٫١٧٭ 
محمد سعد محمد العازمي ٧٤٫٤٣٭ 
محمد عايض محمد غالب ٧٥٫٦١٭ 
محمد فهد عودة فهد ٧٤٫٥٤٭ 
محمد فهيد محمد العجمي ٧١٫٦٤٭ 
محمد يعقوب حسني الكندري ٧٨٫٢٥٭ 
مشعل الفي حجاب محراث ٨٣٫١٭ 
مشعل مخلف مزرم العنزي ٧٥٫٩٧٭ 
ناصر شبيب حزام السبيعي ٨٢٫٢٭ 
ناصر عبداهللا وليد الفضل ٧٦٫٢٤٭ 

النجاة االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أمل علي نزاد فرج اشرفي ٨٤٫٤٦٭ 
آمنة سالم أحمد ذياب جيار ٨٨٫١٨٭ 
اروى عبداملطلب السيد عبداملطلب ٨٢٫٤٣٭ 
إسراء جنيب السيد محمد هيكل ٧٧٫١٨٭ 
ايثار أحمد إبراهيم أحمد ٩٤٫١٤٭ 
إميان حسن أحمد صالح عنبر ٧٧٫٦٩٭ 
باسمه عبداملنان سيد كاظم ٨٥٫٦٤٭ 
حال علي الغريب ٨٥٫٨٥٭ 
حنني محمد سليمان محمد سليمان ٩٨٫١٢٭ 
دميه مؤمتن اجلاهوش ٩٨٫٥٢٭ 
رحمة محمد حســام الدين الســيد محمد ٭ 

السيد ٨٥٫٦٤
رهام زياد عبداللطيف احلفناوى ٩٣٫٨٦٭ 
رهف نادر عبدالعزيزعبدالدامي حسن ٩٧٭ 
رويدا ياسر محمد محمد يوسف ٧٧٫٣٭ 
رمي عرفه طه منطلب يونس ٩٣٫٨٦٭ 
سارة إبراهيم عمران ٩٩٫٤٣٭ 
سارة فاخر محمد خضر النتشه ٨٧٫٦٥٭ 
سندس أحمد حامد أحمد األضم ٧٩٫٢٨٭ 
شهد رامز العبود ٧٩٫٤٦٭ 
طيبة ناصر نعمة خليل ٧٥٫٥٨٭ 
عائده محمد قبش ٩٨٫١٦٭ 
علياء عمادالدين محمد سالم عواد ٨٠٫٢١٭ 
غزل سامر عبدالرحمن القطان ٧٧٭ 
جلني محمد عبداهللا العارضه ٩٧٫٨٨٭ 
ليال سامر عبدالرحمن القطان ٨٢٫٦٤٭ 
ليلى فهمي راغب العفورى ٨٧٫٠٢٭ 
ملك مدحت فوزي عبدالعال البحيري ٨٨٫٨٦٭ 
مي علي سويد ٧٧٫٨١٭ 
نبيله سامي خالد عبدالهادي ٨٣٫١٥٭ 
ندى عصام فارس شماسنى ٨٩٫٤٤٭ 
نورالهدى عماد عبداملوجود أحمد ابوخوات ٭ 

٩٧٫٢
هديل معتصم عدنان زايد ٨٦٫٢٩٭ 
وعد اياد فهمي كنعان ٩٣٫٢٥٭ 

النجاة االهلية الثانوية للبنني 

أحمد حسني خليل بعلبكي ٩٣٫٤٩٭ 

أحمد محمد أحمد شركس ٩٣٫١٨٭ 
أحمد محمد صابر عبدالرحيم خليفة ٩٣٫١٤٭ 
أحمد مسعد حسني عبداملقصود مرسى ٭ 

٩٥٫٤١
إبراهيم أحمــد إبراهيم إبراهيم اخلريبي ٭ 

٨٤٫٤٥
إبراهيم قاسم موسى ٨٢٫٧٩٭ 
أحمد محمد عبدالاله طبش ٩٣٫٥٨٭ 
املثنى زياد محمود عابد ٩٠٫٤٤٭ 
انس ماهر عدنان زيدان ٨٦٫٥٧٭ 
بدر سعد فتوح قحيف ٨١٫١٣٭ 
بدر ناصر محمد البيروتي ٧٥٫٥٩٭ 
زياد امين علي ابوزيد ٨٤٫١١٭ 
زياد مجدي عبدالباري حسن ٧٣٫٢٧٭ 
زيد محمد جميل موصللي ٧١٫٤٩٭ 
طارق حسام غالب السائح ٧٢٫٩٢٭ 
عاصم محمد ضيف محمد ٨٤٫٥٨٭ 
عباده مؤيد محمد رجا سارة ٩٤٫٣٭ 
عبدالعزيز باسم موسى شهاب ٧٤٫٤٣٭ 
عبداهللا جمال عبدالرحيم القصراوى ٧٧٫٤٦٭ 
عبدالعزيز عصمت فالح فاحت نصار ٩١٫٩٥٭ 
عبداهللا طارق عبداهللا فهيم ٩٣٫٩٣٭ 
عبداهللا عالءالدين الزعبي ٧٢٫٢٣٭ 
علي محمد بكرى مبدى سالم ٨٧٫٣١٭ 
عمر أحمد املقدم ٧٤٫٠٤٭ 
عمر عادل عبداملنعم حامد عبدالوهاب ٩١٫٣٢٭ 
عمر نبيل مصطفي صالح محمد ٩٠٫٤٩٭ 
عمرو علي سالم عبدالعظيم ٩٣٫٢٦٭ 
مازن محمود صالح إبراهيم ٨٩٫٤٦٭ 
محمد أســعد علي عبدالفضيــل محمود ٭ 

جمعة ٨١٫٣٤
محمد السعيد عبدالعزيز املصري ٩٤٫٤٥٭ 
محمد رجب ربيع محمد الوكيل ٨٥٫٧٩٭ 
محمد سليمان خالد الشل ٧٧٫٣٣٭ 
محمد عبدالرحمن حاجــي باينده محمد ٭ 

٧١٫٥٩
نسيم نادر السالمات ٩٠٫٢٧٭ 
هاشم عبدالكرمي حلمي األطرش ٨٠٫٢٤٭ 
يوسف أسامة محمد صالح ٩٥٫٩١٭ 
يوسف طه عدي طه ٧٤٫٠٧٭ 
يوسف معتصم محمد غازي غامن ٧٢٫٩٤٭ 

النجاة النموذجية الثانونية للبنني املشتركة 

باسل خالد غنيم ابوعنيج ٧٧٫٩٨٭ 
سعود فرحان فالح املياس ٨٩٫٠١٭ 
صالح ملفي صالح املطيري ٧٣٫٨٩٭ 
عايض برجس عايض الهاجري ٧٨٫٨٩٭ 
عبدالرحمن ناصر خلف الرشيدي ٧٥٫٨٧٭ 
عبدالعزيز محمد رحيل عصمان ٨٣٫٥٣٭ 
عبدالرحمن بدر تنى الدوسري ٧٧٫٦٨٭ 
علي عبداهللا علي العازمي ٨٤٫٧٣٭ 
علي عبداهللا محمد العجمي ٨٣٫١١٭ 
فارس عبداهللا فارس العجمي ٨١٫٥٥٭ 
فارس محمد فواز هواش ٨١٫٧٧٭ 
مرزوق عبيد مرزوق العازمي ٧٧٫٣٧٭ 
ناصر حمد ناصر مانع العجمي ٧٦٫٤٦٭ 
يوسف حسن يوسف خير اهللا ٧٩٫٣٨٭ 

النخبة النموذجية الثانوية ـ بنني 

أحمد إبراهيم محمد املطيري ٧٩٫٣٧٭ 
أحمد حسني عبيد السعيد ٧٧٫٩٥٭ 
أحمد صالح علي العتيبي ٧٨٫٥٨٭ 
أحمد يوسف فهد الرشيدي ٨٣٫٥٣٭ 
باتل ربعيعبداهللا الرشيدي ٨١٫٠٧٭ 
بدر خالد فراج العازمي ٨٧٫٩٥٭ 
براك نواف براك النون ٨٦٭ 
بندر بدر نداء املطيري ٨٣٫٧٤٭ 
بندر هالل غلب املطيري ٨٠٫١٤٭ 
تركي عوض راشد الرشيدي ٨٨٫٤٧٭ 
خالد براك عوض الرشيدي ٨٢٫٩٢٭ 
خالد مطلق علي سيحان ٨٧٫٨٩٭ 
خالد يوسف محمد الرشيدي ٨٤٫٤١٭ 
راشد سعد غنام اجلمهور ٧٧٫٢١٭ 
راشد تريحيب محمد دواس ٨٣٫٨٣٭ 
راشد عواد نافل الدويلة ٨٤٫٧١٭ 
زيد إبراهيم زيد اخريص ٧٩٫٧٥٭ 
سعد عادل فالح الهلفى ٨٢٫٨٧٭ 
سعد علي محمد الرشيدي ٨٣٫٠٤٭ 
سعد نواف مرداس البصمان ٨٦٫٤٤٭ 
ســعود عبدالعزيز عبيد ارشيد القفيدي ٭ 

الكعمي ٨٥٫٩٩
سلمان أحمد محمد البركة ٨١٫٣٥٭ 
صقر حمود مساعد الهاجري ٨٤٫٧٧٭ 
طالل راشد عايض الثومير ٨٧٫٥٤٭ 
عبدالرحمن يوسف علي املعصب ٨٢٫٢٥٭ 
عبدالعزيز حمود مفلح املرشاد ٨٢٫١٦٭ 
عبدالعزيز محمد عبداهللا اخلنفور ٨١٫٠٣٭ 
عبدالعزيز يوسف سليمان القرزعي ٨٤٫٤٣٭ 

عبداهللا بدر عبداهللا املطيري ٨٣٫٤١٭ 
عبداهللا سلطان جبر احلامد الشريف ٨٤٫٩١٭ 
عبداهللا مرزوق غنيم الرشيدي ٨٣٫٦١٭ 
علي أحمد جديان الرشيدي ٨٢٫٥٧٭ 
علي حمدان عبيد اهللا الرشيدي ٨٠٫٧٦٭ 
عمر حمود ندا النومس ٧٦٫٧٭ 
عمر يوسف علي املعصب ٨١٫٨٨٭ 
فهد علي جدي الرشيدي ٧٩٫٤٧٭ 
فهد علي مطلق النمالن ٨٧٫٤٥٭ 
فواز عيسى ناصر املطيري ٨٠٫٥٥٭ 
مبارك عبدالهادي مبارك الرشيدي ٨٢٫٨١٭ 
متعب نواف علي الرشيدي ٨٦٫٣٢٭ 
محمد حمود محمد القفيدى ٨٣٫٣١٭ 
محمد فالح محمد الرشيدي ٨٥٫٩٤٭ 
محمد فهد ناصر البراك الرشيدي ٨٤٫٨٢٭ 
محمد نبيه عبداهللا شعبان ٨٦٫٨١٭ 
محمد هزاع فهد احلمد ٨٤٫٢٩٭ 
مشــاري جابر جديان البغيلي الرشيدي ٭ 

٨٣٫٥٦
معجب حامد محمد املطيري ٨٠٫٤٭ 
ناصر محمد ناصر أرشيد القفيدي الكعمي ٭ 

٨٢٫٣٧
ناصر مشعل عبدالرزاق اخلميس ٨٢٫٨٦٭ 
نايف حربي مطلق راشد العميري ٨٩٫٥٧٭ 
نداء بدر نداء املطيري ٨٢٫٨٧٭ 

النهضه الثانوية للبنات 

اشرقت أحمد فتحي السيد ٩٨٫٠٦٭ 
جهــاد محمد يحيــى عبداجلليل قادوس ٭ 

٩٨٫٧٥
دالل محمد علي هزمي الهزمي ٨٩٫٤٩٭ 
دميا غازي ماجد بوردن ٨٩٫٤٦٭ 
روان شوقي سعد أحمد عرقان ٨٥٫١٤٭ 
سارة فالح سحمي الدوسري ٨٠٫٩٣٭ 
سراب سعد مداهللا الشريفي ٧٩٫٧٨٭ 
شادن محمد حمزة منصور ٩١٫٠١٭ 
شموخ سعد مداهللا الشريفي ٨٢٫٦٢٭ 
شوق مؤيد علي الفجري ٨٧٫٨١٭ 
صافيه عبداحلميد أحمد العمار ٨٥٫٣٧٭ 
صفيه عبداهللا مطر كزار حمد ٨٤٫٥٨٭ 
عذاري أحمد راشد الصدى ٨١٫٨٦٭ 
مرمي علي ناصر العنزي ٩٠٫٣١٭ 
مرمي محمد حسني ٩٥٫٢٭ 
مرمي وليد مبارك العويس ٨٦٫٤٤٭ 
مالك أحمد مرزوق العتيبي ٩٦٫٧٣٭ 
نوال أحمد علي أحمد جرعون ٧٩٫٦١٭ 

النوار بنت مالك الثانوية للبنات 

أبرار طالل محمد اخلصيلى ٨١٫٧٢٭ 
أروى مبارك ماطر العازمي ٩٤٫٧٨٭ 
أسيل خلف سبيل الرشيدي ٨٠٫٠٨٭ 
أطياف جمال سميان املاجدي ٨٤٫٠٩٭ 
آالء فالح أحمد عبدالعزيز أحمد ٧٠٫٢٭ 
أمثال حسني علي العنزي ٨٤٫٧٭ 
أميرة منيف سودي الظفيري ٨٥٫٤٧٭ 
أمينة هزاع مبارك السليماني ٨٩٫٤٨٭ 
أوراد عبداهللا غازي الصليلي ٦٨٫٩٦٭ 
اثير راضي عريفج السعدي ٨٨٫٢١٭ 
إسراء فالح ضيدان املطيري ٧٨٫٨٨٭ 
الفوز محمد معجــون اباذراع الضفيري ٭ 

٨٢٫٧٣
الكوثر صالح خلف السليماني ٨٠٫٣٥٭ 
املاس يوسف فريد النوري ٨١٫٥٤٭ 
بدور فهد الفي السعيدي ٨٧٫٠٢٭ 
بسايل مساعد هالل اخلالدي ٨٧٫٧٦٭ 
بشاير بندر مفلح املهينى ٩٢٫٤٩٭ 
بشاير كساب سالم الشمري ٧٨٫٥٭ 
جود هزاع خليف القحص ٨٥٫٨٢٭ 
جوري فهد قصر العازمي ٩٧٫٧٦٭ 
جورى نواف الفي اجلميلي ٧٦٫٤٣٭ 
حال مبارك راشد الصليلي ٩٣٫١٦٭ 
خلود طالل مطلق العتيبي ٨٧٫٠٧٭ 
دارين مبارك خليف القحص ٨١٫٢٩٭ 
دانة بشير فهد الشمري ٧٠٫٢٣٭ 
دانة محمد عبداهللا الشمري ٨١٫٩٭ 
دالل محمد ثويران املاجدي ٨٠٫٤٭ 
دالل محمد عبداهللا العجمي ٩٢٫٥٣٭ 
دالل هليل تركي احلربي ٩٦٫٠٨٭ 
دميا بدر غنمان املاجدي ٦٩٫٨١٭ 
دميه عبدالهادي شديد الظفيري ٧٢٫٩٩٭ 
ذهب مطر سعيدان السليماني ٩٢٫٥١٭ 
رحمة عبدالعزيز راشد أبوقذيله ٨٢٫٥١٭ 
روابي بدر سعد السليماني ٨٤٫٣٧٭ 
ريان صبح مصبح السليماني ٨١٫٢١٭ 
رمي محمد بطيحان الهاجري ٩٦٫٣٥٭ 
رمي مشاري خلف السعيدي ٧٧٫٠٩٭ 
رمياس سالم رجا الديحاني ٩٥٫٠٣٭ 
رمياس مشعل نايف املطيري ٨٣٫٦٥٭ 

رمياس نهار سالم الذايدى ٨٥٫٧٧٭ 
سارة عبداهللا منور املطيري ٨٨٫٦٢٭ 
سارة فهيد جزال الشمري ٨٢٫٩٭ 
سعاد عبداهللا راشد الشبلي ٩١٫٦٦٭ 
سعدة طالل منور العنزي ٨٥٫٧٢٭ 
شعيع عذبي زامل السعيدي ٨٣٫١٩٭ 
شهد سطام غازي الشمري ٨٧٫٥٨٭ 
شهد عطااهللا سعد الشمري ٧٧٫٤٦٭ 
شهد فهيد حجي العازمي ٨١٫٢٣٭ 
شهد مشعل صحن السعيدي ٨٤٫٧٤٭ 
عائشة غازي عبيد العتيبي ٨١٫٤٢٭ 
عبير عبدالهادي برجس العجمي ٨٩٫١٧٭ 
عيدة فيصل فالح العنزي ٨٨٫١٤٭ 
غدير حمود محمد القحطاني ٨٩٫٠٢٭ 
غزالن نايف نايف احلربي ٨٩٫٩٥٭ 
غال مشاري مطر اجلميلي ٨٧٭ 
فاطمة جابر محمد املطيري ٨٦٫٠٤٭ 
فاطمة فهد قصر العازمي ٩٧٫٦٩٭ 
فجر فرحان محمد اكنيفذ ٨٨٫٧٩٭ 
فرح تركي مبارك املاجدي ٧٧٫٩٩٭ 
فرح فهيد عايد الصليلي ٧٣٫٠١٭ 
ملياء صالح منيزل العنزي ٩٠٫٧٤٭ 
ماجدة صاهود سعيد الهرشاني ٩٢٫٦٤٭ 
مرمي جابر محمد الصليلي ٧٦٫٦٤٭ 
مرمي فيحان سالم الهاجري ٩٤٫٤٭ 
مرمي محمد نوران العنزي ٨٦٫١٥٭ 
مسيره عبداللطيف شحاذه الرشيدي ٨٩٫٦٤٭ 
مشاعل ناصر سعود املطيري ٨٧٫٤٧٭ 
مضاوي حمدان محمد املاجدي ٧١٫٠٥٭ 
مضاوي سعد عاشق العنزي ٨٨٫١٭ 
منى مشعل مصبح السليماني ٧٩٫٨٧٭ 
منيرة صاهود سعيد الهرشاني ٨٥٫٥٧٭ 
مها منشد شعالن الظفيري ٧٤٫٠٦٭ 
ميثا محمد نهار العنزي ٨٤٫٦٢٭ 
جنالء عبداهللا جيجان العنزي ٧٩٫٢٦٭ 
ندى محمد عبداملوجود اسماعيل ٩٩٫٣٩٭ 
نور عيد دخيل السعيدي ٨٢٫٨٭ 
نور يوسف جابر الضفيري ٨٢٫٨٨٭ 
نورا مشعل سعيد العالطي ٧٩٫١٨٭ 
نورة عبداهللا برجس العجمي ٩٠٫١١٭ 
نورة فهد سليمان احلربي ٨٣٫٠١٭ 
نورة فهد محيبس الظفيري ٧٨٫٦٨٭ 
نورة فيصل مرعي الشمري ٨٠٫٩٧٭ 
هاجر أحمد حربي املطيري ٩٠٫٨٤٭ 
هديل نبيل خميس هزاع ٦٧٫٨٢٭ 
هند محمد دهيرب الشمري ٨٣٫٠٧٭ 
هند منصور عبدالرحمن اخلالدي ٨٦٫٠٢٭ 
هيا حضيرم علي الهاجري ٩٦٫٨٩٭ 
هيا محمد مناور العازمي ٨٨٫٢١٭ 
وضحة حامت خلف العنزي ٨٤٫٣٭ 
يارا سلطان مطر الذايدى ٨٢٫٣٦٭ 

النور الثانوية للبنني 

حسني عادل رمضان اخلليفة ٨٧٫٨٢٭ 
فالح عبداهللا فالح حجيالن ٩٨٫٣٧٭ 
محمد حميد جاسم الكطمير ٩٤٫٧٩٭ 
محمد طالب محمد كرم ٩٥٫٨١٭ 

الهدي االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أمثال قاسم محمد املوسى ٩٧٫٥٢٭ 
أسماء خالد حسني ابو ملوح ٩٣٫٩٨٭ 
اجلازي مطلق خميس سرحان ٩٦٫٧٥٭ 
الغال منصور مرشد منصور ٨٨٫٦١٭ 
إميان محمد كرمي ٧١٫٨٩٭ 
بتول حسن راشد محمد ٧٨٫١٢٭ 
حنان حسني فرهود هديب ٩٢٫٧٧٭ 
حوراء ثامر عجيل صغير ٨٧٫٠٨٭ 
حوراء سعد منور صغير ٨٢٫٤٢٭ 
دانة صباح حمد عودة معال ٨٣٫٢٩٭ 
رتاج بدر عجيل علي ٨٣٫٨٥٭ 
رغد محمد جاسم عجيل علي ٩٧٫٠٥٭ 
رقية فايز عيد نعمة العناد ٨٣٫٩٨٭ 
رهف صالح محسن العنزي ٧٢٫٥٥٭ 
رمياس جابر عقيل رمضان العنزي ٩٤٫٦٣٭ 
زهراء فهد دحام عناد ٩٦٫٠٥٭ 
زينب جبار ياسر لطيف صغني الشمري ٭ 

٨٠٫٩٤
زينب سالم محمد سلطان ٧٢٫٨٧٭ 
زينب مبارك خضر غازي خلف ٨٧٫١٧٭ 
سارة مبارك محسن مشعان ٨٦٫٥٣٭ 
سميه جهاد مدلول سمير ٨٨٫٧٦٭ 
شروق سعود عزيز ناصر ٨٤٫٢٣٭ 
شهد مشعل الفي محمد عجيل ٨٩٫٨٨٭ 
عائشة فهد محمد خليف ٧٩٫٣١٭ 
غزالن علي مونس ساكت ٨٣٫٩٣٭ 
غال جاسر ثجيل الشمري ٨٦٫٧٢٭ 
فاطمة كريدي حمود ناجي مطلق ٨٧٫٨١٭ 
فاطمة محمد مهدي ونحى ٩٦٫٢٨٭ 

فجر عبدالكرمي ثابت العنزي ٩٠٫٩٨٭ 
فجر غامن عجيل ياسر جالي ٨٩٫٧٦٭ 
فرح أحمد معجون العبداهللا ٨٢٫٧٤٭ 
ليلى عادل منصور الشمري ٧٤٫٧٣٭ 
مراحب جاسم عايش مطير دهله ٩٣٫٨٤٭ 
مروه يوسف العبد٩٦٫٧٤٭ 
مالك سعيد خليف معود عيد ٧٨٫١٩٭ 
ملك عالء الدين أحمد شعبان ٨٧٭ 
ملك محمد حب الدين عبدالباقى ٩٠٫٦١٭ 
منار سالم مهوس حليوس ٨٢٫٧٢٭ 
منيرة عماد يوسف احلزامي ٧٥٫٨٢٭ 
نرجس ثامر عبدرداد ٧٤٫٦١٭ 
وفاء علي اخللف ٨٠٫٣١٭ 

الواحة الثانوية للبنني 

أحمد جالل محمد العنزي ٧٦٫٨٩٭ 
أحمد حمدان محمد البناقي ٨٢٫١١٭ 
أحمد عامر سعود اجلبعرى ٨٥٫٩٭ 
إبراهيم خليل مفضي العنزي ٨٢٫٢٤٭ 
أحمد فالح فيصل صقر ٩٢٫٣٭ 
بدر خالد عايد العتيبي ٩١٫٨٧٭ 
بدر غريب محمد املطيري ٧٩٫٢٩٭ 
بندر طالل مشهور اجلنفاوي ٨٨٫٤٭ 
بندر عبداهللا فالح السليماني ٨٨٫٨٭ 
بندر ناصر عباس العنزي ٩٠٫٣٦٭ 
تركي فهد علي املطيري ٨٤٫٠٢٭ 
تركي منصور بنيان العجمي ٨٩٫٨٧٭ 
حسني مضحى هادي الفضلي ٧٠٫٧١٭ 
خالد حسن خالد املطيري ٧٣٫٨٦٭ 
خالد فالح فرج الشمري ٧٩٫٥٤٭ 
خالد وليد برجس العجمي ٧٣٫٣٣٭ 
دخيل محمود دخيل الظفيري ٩١٫٥٤٭ 
ساكت نايف ساكت العنتري ٧١٫٣٩٭ 
سالم رشيد حجي العنزي ٧٤٫٣٢٭ 
سلطان نايف خلف اخلالدي ٧٢٫٤٭ 
سلمان فيصل عباس العنزي ٨٥٫٥٥٭ 
سليمان ضحوي مصبح املاجدي ٧٣٫١٤٭ 
ضاري فهد علي املطيري ٧٦٫٢٩٭ 
طالل فهد مجبل البذالي ٨٦٫٣٭ 
طالل محمد دبوس احلسيني ٧٧٫٤٧٭ 
عايد بندر عايد الظفيري ٨٦٫٩٥٭ 
عايد مشعل عايد الشهد ٨٤٫٨٥٭ 
عبدالرحمن عادل عبداهللا الشمري ٨٣٫٩١٭ 
عبدالرحمن عبدون أحمد املنهالى ٨٩٫٣٩٭ 
عبدالرحمن محمد رشيد الظفيري ٨٨٫٦٧٭ 
عبدالرحمن محمد سعود الشمري ٨٦٫٧١٭ 
عبدالرحمن مشعل ريحان الشمري ٧١٫٨١٭ 
عبدالرزاق جبار غنيم املاجدي ٧٧٫٧٢٭ 
عبدالعزيز عواد عويش الرشيدي ٨٢٫٩٥٭ 
عبدالعزيز محمد مناحي الشمري ٩٢٫٦٨٭ 
عبدالعزيز نواف جدعان الشمري ٩٣٫٠٢٭ 
عبداهللا حميد هليل املهندى ٨٣٫٣٧٭ 
عبداهللا خالد نزال السعيدي ٨٦٫٨٤٭ 
عبداهللا عادل بدر الصليلي ٨٧٫٧٣٭ 
عبداهللا فراج ناصر البرازي ٧٠٫٩٦٭ 
عبداهللا محمد مبارك عبداهللا ٧٥٫٠٥٭ 
عبداهللا مشعل مجزع العنزي ٧٥٫٧٧٭ 
عبداهللا هندى عويض البقمى ٧٥٫٦١٭ 
عثمان سميان سليمان املاجدي ٧٥٫٨٣٭ 
عثمان ضحوي مصبح املاجدي ٧١٫٢٨٭ 
عثمان علي محمد الرشيدي ٨٥٫٠٧٭ 
علي عابد عبداهللا العتيبي ٨١٫١٩٭ 
عمر أسامة أحمد ضيف ابو احلسن ٩٠٫٩٩٭ 
عمر حزام فهد العجمي ٨٢٫٤٦٭ 
عمر سعد مبارك املطوطح ٨٠٫٣٣٭ 
عمر عيد محيل الضفيري ٧٦٫٣١٭ 
عمر محسن جاسم ثويني ٨٠٫٤٤٭ 
عمر مشعل غامن الشمري ٨٢٫٩٢٭ 
عيسى صاهود محسن الشمري ٧٥٫٩٦٭ 
غالى مشاري ضاري الهرشاني ٨٣٫١٢٭ 
فالح عبداهللا الفي العنزي ٧٥٫٩٭ 
فهد خالد ثامر املطيري ٧٢٫٠٧٭ 
فهد يوسف شحاذ الصليلي ٨٩٫١٩٭ 
مبارك سلطان نايف مانع ٩١٫٦٭ 
محمد أحمد دخيل السعيدي ٨٣٫٤٣٭ 
محمد اعجمي عبداهللا ابوعجيم ٧٣٫٤٨٭ 
محمد عايد مبارك البذالي ٧٨٫٧٢٭ 
محمد عبداهللا الفي العنزي ٧٣٫٢٢٭ 
محمد عطية مرتاح مهدي ٩٦٫٢٢٭ 
محمد عيادة ردمان احلربي ٨١٫٣٢٭ 
محمد فايز ثميل العنزي ٧٢٫٥٥٭ 
مزيد بدر عبيد السعيدي ٧١٫٢٭ 
مساعد مشعل عوض العنزي ٧٠٫٤٭ 
مساعد مصلح هوميل احلربي ٨٣٫١٢٭ 
مشاري األسود أحمد املاجدي ٧٨٫٥٨٭ 
مشعل فهد منصور الهاجري ٨٨٫٥٩٭ 
منصور صالح منصور الهاجري ٧٧٫٩٥٭ 
ناصر عدنان ناصر ثنيان ٨٧٫٨٭ 

ناصر محمد ناصر الدهش ٨١٫٥٨٭ 
نشمي ضبيان نشمي املاجدي ٧٦٫٥٧٭ 
نواف مسير ملوح الظفيري ٨٦٫٣٤٭ 
يوسف فهد سعود احلربي ٨٤٫٣٤٭ 

اليرموك الثانوية للبنات 

أريام سعود سعد ابوصليب املطيري ٩٢٫٥٩٭ 
جود قحطان أحمد العبدالكرمي ٧٧٫٠٢٭ 
دانة أحمد حسن الكندري ٧٣٫٥٣٭ 
دانة طارق عبداهللا اخلميس ٩٧٫٧٩٭ 
دالل أحمد عبدالعزيز الشمري ٧٦٫٦٭ 
دالل عبدالرحمن فرج السعيد ٩٧٫٩٧٭ 
دميه طارق عبداهللا اخلميس ٩٨٫٠١٭ 
رتاج عبداحلميد محمد الكحالنى ٩٦٫٩٥٭ 
رتاج عمر عبدالعزيز حسني الكندري ٩٧٫٨٭ 
رغد ناصر جابر العيدان ٨١٫٨٢٭ 
زينب محمود جواد حسن ٨٥٫٥٥٭ 
سارة عبدالرحمن إبراهيم اجلاسر ٨٥٫٣٤٭ 
سنن مجبل عبيد عبدون الرشيدي ٨١٫٨٧٭ 
صفيه عبداحلميد شهريان علي ٩٠٫٠١٭ 
طيبة راشد سعود العميري ٩٥٫٢٨٭ 
الرجعــان ٭  عاليــة فــواز محمــد ســعد 

املعوشرجي ٧٢٫٣٧
عسله خالد عبداهللا املشيطى ٨٢٫٧٧٭ 
غالية أحمد عبداهللا املشخص ٨٢٫٤٭ 
فاطمة أسامة محمد املنصور ٩١٫٥٤٭ 
فجر خالد أحمد اجلاسم ٨٥٫٧٨٭ 
فدوى أحمد صالح محمد ٨٠٫٠٩٭ 
فرح صالح عايش املطيري ٨٠٫٦٦٭ 
في ناصر عبداهللا أحمد ٩٢٫٤٥٭ 
في جنم عبداهللا األنصاري ٩٥٫٠٩٭ 
لولوة صالح جابر العيدان ٨٧٫٠٦٭ 
مرمي جمال محمد اخلياط ٨٠٫٢٭ 
مرمي جنم جاسم الطراروه ٨١٫٧٭ 
مناي يوسف عبدالعزيز العبيد ٩١٫١٤٭ 
منيرة جمال عبداهللا املوسى السيف ٧٩٫٣٣٭ 
ميثه سعود عبداهللا املقهوي ٨٧٫٧١٭ 
نور ظافر جبر احلامد الشريف ٧٤٫٧٤٭ 
نور مشاري علي املسباح ٨٤٫٢٣٭ 
نور يوسف عبداهللا الربيعه ٩٧٫٢٭ 
نورة عبداهللا سعود احلامد ٨٠٫٤٨٭ 
هيا خالد محمد عبدالرحمن احلبيب ٨٣٫٥٨٭ 
وداد عيسى ناصر بوعركي ٩٤٫٩٧٭ 

ام احلارث االنصارية الثانوية للبنات 

أبرار أحمد حامد محمد الرشيدي ٨٢٫٩٨٭ 
أريج فالح عبداهللا عنيفص ٨٦٫٧١٭ 
أفراح مضحي ساير العنزي ٨٢٫٤٣٭ 
أماني طلب محسن الشمري ٨٢٫٢٦٭ 
أوراد حميد مزعل ضيون الشمري ٨٢٫٨١٭ 
أوراد محمد جاسم املنفي ٩٥٫١٣٭ 
أوراد محمد ناصر سعد العنزي ٩١٫٣١٭ 
أوراد نادر محمد املطيري ٩٥٫٥٥٭ 
أسماء سالم عايش سالم املطيري ٨٠٫٧٦٭ 
البندري سعود عايض الرشيدي ٧٩٫٥٣٭ 
اجلوري مزيد راضي الظفيري ٧٦٫٥١٭ 
النوري فالح عجيب املفرج ٩٥٫٠٣٭ 
امل فليح مفلح الرشيدي ٧٣٫٦٨٭ 
آمنة عبيد سميح جحيل مناحي اخلالدي ٭ 

٨٧٫١٦
بشاير إبراهيم دخيل العنزي ٧٨٫٨٤٭ 
تقى مطلق جابر مهنا ٧٤٫٣٢٭ 
حنان ياسني مطر بادي ٧١٫٨٥٭ 
رتاج ماضي عبيد علي الشمري ٩٤٫٦٣٭ 
روعة علي رحيل خير اهللا الشمري ٩٨٫٢٥٭ 
زهراء يوسف عبدكرمي ٨٢٫٧٧٭ 
سارة سعد خالد سعد هالل ٧٩٫٧٨٭ 
شمائل صباح الفي راضي اخلالدي ٩٣٫٦٦٭ 
شيخة عزيز سلمان سليمان السويط ٧٣٫٧١٭ 
طيف محمد عبداهللا املطيري ٨٤٫٧٥٭ 
عائشة بندر عبيد املطيري ٨٦٫٠١٭ 
عالية سبيل عايض سند الرشيدي ٨٣٫٧٣٭ 
عهد شافي نحيطر مفرج الظفيري ٧٦٫٩٧٭ 
عهود سالم نهار املطيري ٩٢٫٨٧٭ 
عيدة ممدوح خليف املطرفي ٨١٫٥٭ 
غزالن برغش غنام املشيطى العنزي ٨٩٫٩٣٭ 
فاطمة بندر عبيد املطيري ٨٣٫٥٦٭ 
فاطمة جابر ياسر جابر ٨٣٫٨٩٭ 
فاطمة حامد عبدالرحيم طاهر ٧٩٫٠١٭ 
فاطمة مبارك خلف ريحان ٨٦٫١٥٭ 
فجر صباح جبر شمخى ٨١٫٣٦٭ 
فرح جاسر عيد مانع ٩٦٫٢٣٭ 
في محسن ثنيان الرشيدي ٨٦٫٦٨٭ 
كوثر عادل ياسر حمد محمد ٩٠٫٨٩٭ 
مراحب عامر عجيل خميس ٨٠٫٩٧٭ 
مرام هالل جازي جزاء املطيري ٨٦٫٦٥٭ 
مرمي طالل مناحي جاسر ٨٦٫٩٧٭ 
مناير محمد موحان جوده ٨٥٫٢٥٭ 
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نرجس حمود علي عويد ٩٣٫٨٧٭ 
نور هاشم عايش دهله ٨٣٫٢٩٭ 
هاجر فهد هديرس العنزي ٩٤٫١٨٭ 
هديل عجيل ناصر فالح ٩١٫١٧٭ 
همس صالح عشبان العنزي ٨٠٫٤٩٭ 

ام احلكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 

أرزاق مشعل خالد الرشيدي ٨٩٫٤٦٭ 
أروى مطر معتق املطيري ٨٢٫٦٧٭ 
أريام أحمد حوران الطرقي ٨٠٫١٨٭ 
أريام خالد عبيد العازمي ٨٣٫٧١٭ 
أريام عالي صياح الرشيدي ٩٠٫٥٩٭ 
أريام علي نافع الرشيدي ٨٧٫٥٦٭ 
أريام عيسى فاهد املطيري ٩٣٫٢٦٭ 
أريام فيصل عبيد الظفيري ٦٩٫٧٧٭ 
أسيل سعد محمد النصافي ٨٨٫٨٩٭ 
أصايل هندي محمد املطيري ٧٧٫١٥٭ 
أماني أحمد موسى القحطاني ٧٠٫٩٭ 
أنوار فهد مرزوق املطيري ٨٩٫١٣٭ 
ادبيه رفاعي مترج الرشيدي ٨٠٫٨٩٭ 
إسراء حسن عبداجلليل محمد ٧٥٫٨٣٭ 
اسيل عبدالعزيز سائر الطواله ٨٦٫٩٧٭ 
اسيل محمد حسني املطيري ٧٤٫٤٣٭ 
البتول جعفر عبدالرضا محمود ٩٠٭ 
اجلازي خالد نهار املطيري ٨٢٫١١٭ 
اجلازي عوض ضاوي املطيري ٧٧٫٣٢٭ 
اجلازي فيصل سعود اخلالدي ٩٢٫٥٣٭ 
اجلوري عراك عايد املطيري ٩٤٫٤٥٭ 
الدانة مجعد متعب الرشيدي ٨٢٫٤٩٭ 
النيره طالل سعود الرشيدي ٨٢٫٦٨٭ 
انوار بداح حمود هاجد املسيلم ٩٠٫٧٭ 
إميان خالد فهد الظفيري ٧٦٫٦٧٭ 
بدور عبداهللا سعد عرادة ٨٠٫٠٢٭ 
جمانة سهيل عبداالمير طه التميمي ٧٥٫٢٥٭ 
جميلة بدر فهد املطيري ٧٧٫٢١٭ 
حميدة عوض سعود العنزي ٨٢٫٣٧٭ 
حوراء حمود شاكر العنزي ٧٩٫٥٧٭ 
خلود حسني ناصر املطيري ٧٣٫٣٢٭ 
دانة حمد مديرس املديرس ٧٧٫٤٧٭ 
دانة سعد محمد العجمي ٨٠٫٢٣٭ 
دانة عبداهللا سعد عرادة ٧١٫٩١٭ 
دانة فهد عبداهللا املطيري ٧٧٫٩٤٭ 
دانة مشاري عزيز الشمري ٧٣٫٦٣٭ 
دانة نواف خليفة الشمري ٨٧٫٦١٭ 
دالل أحمد مجرش الطشه ٧١٫٥٥٭ 
دالل سعد عبداهللا الدوخى ٨١٫٥٨٭ 
دالل طالل عيد املطيري ٧٦٫٠٦٭ 
دالل عبداهللا عيد املطيري ٨٨٫٨٧٭ 
دمية ثامر سعد العازمي ٩٥٫٥١٭ 
دميه ماجد صالح الديحاني ٨٩٫٩٧٭ 
ذكرى عبدالعزيز يوسف إبراهيم ٨٥٫٢٥٭ 
راما عادل مسيفر العبدلي ٨٦٫٩٩٭ 
رتاج خالد نايف املطيري ٨١٫٠٩٭ 
رتاج عبداجلليل عبداهللا العبداهللا ٨٢٫٣٦٭ 
رغد زيد محمد املطيري ٨٤٫٩١٭ 
رغد عطااهللا فرحان العنزي ٨٥٫٨٧٭ 
رفعة بداح سالم الدوسري ٩١٫٦٭ 
رناد انور نايف العتيبي ٨٢٫٤١٭ 
روان حمود سعد العنزي ٧٤٫٧٤٭ 
روان منصور فراج املطيري ٧٣٫٥٢٭ 
ريان محمد عبدالرحمن املطيري ٨٤٫٠٦٭ 
ريان مساعد عزيز الشمري ٨٦٫٨٩٭ 
رمي حمود عبداهللا املطيري ٧٧٫١٥٭ 
رمي الفي جزاء املطيري ٦٩٫٦١٭ 
رمي محمد ماطر العصيمي ٨٨٫٥٤٭ 
سارة ارشيد محمد النمران ٧٦٫٢٣٭ 
سارة رحيم مزيد املطيري ٩٥٫٤٥٭ 
سارة سعود عبداهللا املطيري ٩٢٫٦٢٭ 
سارة فيصل علي الرشيدي ٧٦٫٢٭ 
سارة محمد مرشد الشالحي ٨٠٫٦٦٭ 
سعدة سعد فالح العازمي ٨٦٫١٩٭ 
سلمى عمر مستور املطيري ٨٢٫٢٧٭ 
شمائل منيف محمد العجمي ٨٣٫٧٤٭ 
شهد سعود عبداهللا العازمي ٨٦٫٠١٭ 
شهد عبداهللا مســاعد الزبديه الرشيدي ٭ 

٩٠٫٥٦
شوق سلطان عبداهللا املطيري ٨٨٫٨١٭ 
شيخة طالل حسني املطيري ٩٥٫٠١٭ 
شيخة فالح مطر الديحاني ٨٥٫٨٭ 
شيخة محمد توفيق اجلعفر ٨٨٫١٭ 
شيماء طاهر عبدالوهاب الشمالى ٧٨٫٢٦٭ 
ضحى علي احلميدي املطيري ٩٠٫٦١٭ 
عائشة فالح شريدة العازمي ٨٠٫٣٩٭ 
عائشة فواز عبداهللا االفنيس ٧٦٫٧٢٭ 
عائشة مرزوق محسن القومي ٧٦٫٩١٭ 
عجايب يوسف سعود الظفيري ٨٤٫٦٭ 
عليا عايش مجعد املطيري ٨٨٫٦٨٭ 
عمشة حمود نقا الشعالني ٧٤٫١٧٭ 
عواطف علي يحيى الرشيدي ٧٥٫٥٢٭ 
غالية محمد أحمد حمود ٧٨٫٦٦٭ 
غزالن معزي متروك الرشيدي ٧٥٫٢٦٭ 
غزالن ملفي قويل الديحاني ٨٤٫٧٩٭ 
غال ذاير خليل الديحاني ٧٦٫٦٨٭ 
غال ضيدان شعيل السبيعي ٩٥٫٧٣٭ 
فاطمة صادق أحمد السبع ٨٣٫٦٢٭ 
فاطمة مبارك راجس العدواني ٨٠٫٣٩٭ 
فاطمة محمد عوض سعد املطيري ٧٥٫٢٢٭ 
فرح سعود سويد الرشيدي ٨٣٫٨٢٭ 
فرح عبدالعزيز عيسى شايع ٧٢٫١٧٭ 
فرح فواز خماط حسني ٧٩٫٩٦٭ 
فوز أحمد محمد الرشيدي ٧٥٫٧٧٭ 
فوزية بدر أحمد الدوب ٨٨٫٣٧٭ 
فوزية عبدالهادي سالم العجمي ٧٤٫٧٧٭ 
كوثر ماجد متعب الرشيدي ٧٤٫٢٨٭ 
لطيفة صالح محمد العتيبي ٩٥٫١٦٭ 
لورا محمد براك الدبيخي ٧٩٫١٤٭ 
لولوة رياض شاكر الدهيم ٨٧٫٢٢٭ 
لولوة مرزوق منديل العنزي ٩٣٫٤٨٭ 
لينا ناصر عبداهللا السبيعي ٨١٫٤٧٭ 
ماريا علي حسني مظفر ٨٧٫٥٩٭ 
مرمي أحمد خنفر الديحاني ٨٥٭ 
مرمي جمال منجل اخلالدي ٩٣٫٣٢٭ 
مرمي عادل خلف املطيري ٩٧٫٢٨٭ 
مستورة علي مرضي الرشيدي ٧٩٫٤٭ 
مضاوي مطر غنيم الظفيري ٧٤٫٨٦٭ 
معالي فهد عبداهللا الرشيدي ٨٧٫٢٦٭ 
مالك غصاب سعد املطيري ٩٣٫٩٢٭ 
منار عادل صالح العدواني ٩٠٫٠٣٭ 
منال جزاء عامر املطيري ٨٧٫٥٩٭ 

مناير براك حمد الرشيدي ٨٧٫٢٭ 
منيرة خالد عجمي املطيري ٩٢٫٧٭ 
منيرة سعود سلطان سعد املطيري ٨٣٫٦٨٭ 
منيرة فرج عبيد الديحاني ٨٢٫٠٤٭ 
منيرة الفي مهدي الرشيدي ٧٣٫٩٤٭ 
منيرة مرزوق شجاع املطيري ٨٧٫٥٣٭ 
مها سعد رخيص احلميدي ٧٨٫٣١٭ 
مها فيصل فهاد متعب ٨٦٫٥٣٭ 
مها ناصر راشد الهطالني ٧٨٫٥٩٭ 
موضي أحمد فريج اجلنفاوي ٨٩٫٤٧٭ 
موضي يعقوب يوسف بوعركى ٨٧٫٦٣٭ 
نور محمد خالد العبيد ٧٩٫٤٤٭ 
نورة فهد عبداهللا مسيلم ٨٧٫٣٤٭ 
نورة إبراهيم عيد الرشيدي ٧١٫١٧٭ 
نورة سالم مبارك الضفيري ٨٨٫٥٧٭ 
نورة سالمة مطلق املطيري ٩٧٫٧٦٭ 
نورة فالح سند الرشيدي ٨١٫٥٩٭ 
نورة فيصل جمعان الديحاني ٨٧٫٢٭ 
نورة ماجد عوض املطيري ٩١٫٥٢٭ 
نورة محيسن فرج املطيري ٧٦٫٥٥٭ 
نورة ناصر بشر املسيلم ٩٥٫٤٢٭ 
نوف حميد احلميدي املطيري ٩٣٫٢٨٭ 
نوير علي حجاب احليان ٨٦٫٦٩٭ 
هاجر ضيدان محمد املطيري ٨٢٫٠٨٭ 
هاجر فالح سعدون الرشيدي ٩٢٫٥١٭ 
هاجر محمد فالح الزعبي ٨٨٫٧٩٭ 
هبة ملفي سعود الرشيدي ٨٥٫٤٦٭ 
هيا دخيل محمد القحطاني ٨٥٫٩٦٭ 
هيا شاهر علي املطيري ٦٨٫٧٨٭ 
هيا ظاهر سعيد الرشيدي ٨٩٫٠٤٭ 
وصايف خالد شالح العتيبي ٩٠٫٦٣٭ 
وصايف فرحان محمد الزعبي ٩٠٫٦٤٭ 
وضحة عيد مناور اجلدعي ٨٢٫٣١٭ 

ام العالء األنصارية الثانوية للبنات 

أريام فهد عبدالرحمن العقيلي ٩٣٫٩٩٭ 
أريام محمد درع املطيري ٩٢٫٣٥٭ 
أمل سالم فالح العازمي ٨٦٫٠٨٭ 
اجلادل فهد سعد السهلي ٨٩٫٥٧٭ 
اجلازي خالد محمد السهلي ٩٢٫٤١٭ 
الهنوف ناصر ذيب فهد ٨٤٫٢٤٭ 
بخيته مبارك محمد العجمي ٧٦٫٢٨٭ 
حصة سطام مطلق اجلالل السهلي ٨٥٫٥٩٭ 
حصة ناصر عبيد العجمي ٨٩٫٥٩٭ 
دميا محمد ناصر السهلي ٩٤٫٣٨٭ 
رتاج جمال عبداهللا هجرس ٧٨٫١٢٭ 
رمي عادل نزال احلربي ٩٢٫٩٨٭ 
رمياس بندر محمد املطيري ٨٥٫١٢٭ 
رمياس غازي نايف أبورقبه العتيبي ٨٣٫٣٧٭ 
ريناد ذياب دغيمان املطيري ٨٧٫٦٣٭ 
ضي نواف محسن العتيبي ٨٦٫٩٤٭ 
عائشة عبداهللا فالح املطيري ٩٤٫٠٩٭ 
عيدة راشد مريخان العجمي ٩٢٫٨٭ 
غال عبدالعزيز عبداهللا الهاجري ٨٠٫٦٦٭ 
فرح سعد حسن العجمي ٩٠٫٧٭ 
فرح سعيد براك العازمي ٩٥٫٣٨٭ 
لورا عبداهللا عوض العجمي ٩٥٫٠١٭ 
لني يوسف فالح العتيبي ٩٧٫٢٣٭ 
مرمي سالم عبداهللا العصفور الهاجري ٨١٫٧١٭ 
مرمي فيصل حميد العازمي ٩٣٫٩٣٭ 
مرمي محمد عبدالرسول بوعباس ٩٤٫٦٣٭ 
مزون مبارك سعود اجلالل سعود السهلي ٭ 
٨٠
معالي مشعان فهد العجمي ٨٥٫٢٣٭ 
منيا جالل مشبب اجلالل السهلي ٨٣٫٩٩٭ 
منيا محمد جالل السهلي ٩٥٫٩٥٭ 
منيرة داود محسن العجمي ٨١٫٤٨٭ 
منيرة فهد إبراهيم العتيبي ٨٩٫٤١٭ 
منيرة محمد مطلق الهاجري ٩١٫٤٥٭ 
منيرة يوسف سيف البراك ٨٩٫١٤٭ 
منيه عبداهللا الفي السهلي ٧٦٫٧٢٭ 
ندى نشاء محمد القحطاني ٨٨٫٩٭ 
نورة يوسف محمد العازمي ٧٩٫٥٭ 
هاجر محمد أحمد رضوان ٩٢٫٢٧٭ 
هدى عايض عبدالهادي العجمي ٧٨٫١١٭ 
وسن نواف جهز املطيري ٨٢٫٥٩٭ 
وضحة عصام فالح العجمي ٩٨٫٠٥٭ 
وضحة عوض عليان احلربي ٧٥٫٨٭ 

ام الهيمان الثانوية للبنات 

أريام فهيد هايف العازمي ٧٧٫٩٦٭ 
أريج علي عبداهللا العازمي ٨٠٫٨٨٭ 
أصايل مبارك مطلق الهاجري ٨٥٫٧٢٭ 
أضوى حمد عبداهللا العجمي ٨٣٫٠١٭ 
أفنان رفاع محمد العنزي ٧٥٫٤٭ 
أمثال صالح رجعان العازمي ٩٤٫٢٩٭ 
أمل محمد جدعان العازمي ٨٤٫٠٤٭ 
أميرة بدر سعد العازمي ٩٦٫٢٣٭ 
أنفال سعد مبارك الشدقم العازمي ٩٢٫٨١٭ 
أنوار جاسم مجبل العازمي ٨٣٫١٤٭ 
أنوار سلمان الفي العازمي ٨١٫٠١٭ 
أوراد أحمد محمد الفيلكاوي ٧٥٫٢٨٭ 
البتول سعد شبيب العازمي ٦٩٫١٨٭ 
البندري ناصر خميس العازمي ٨٩٫٧٢٭ 
اجلازي محمد حرمل العجمي ٩٠٫٦٤٭ 
اجلورى عبداهللا مرضى الهاجري ٧٤٫٧٥٭ 
اجلوري فهد محمد العازمي ٧٩٫٣٨٭ 
اجلوهره قبالن علي العجمي ٧٥٫١٤٭ 
الدانة ناصر مسفر الدوسري ٩٤٫٢٩٭ 
الشيماء ماجد مياح املطيري ٩١٫٤١٭ 
العنود راشد مبارك الهاجري ٨٧٫٥٥٭ 
العنود فالح طاحوس القحطاني ٧٩٫٠٩٭ 
الهنوف طالل بدر العتيبي ٧١٫٨٭ 
أميرة خالد خميس العجمي ٧٦٫٢١٭ 
اجنود فالح علي الهاجري ٧٢٫٦٢٭ 
إميان فيصل مفلح العازمي ٩٣٫١٤٭ 
إميان محمد عيد فجرى ٨٩٫٧٢٭ 
بتول حمود سالم العازمي ٩٢٫٥١٭ 
بدرية عوض حشان العجمي ٨٣٫٠٢٭ 
بدرية هادي سعيد املري ٩١٫٨٥٭ 
بلقيس محمد رغيان النومس ٩١٫٠٩٭ 
جود عبداهللا شبيب العجمي ٨٦٫١٣٭ 
حنان خالد فهد العازمي ٩٧٫٩٣٭ 
حنان نايف كريدي العازمي ٩٦٫٥٧٭ 
حنني مبارك سالم القحطاني ٩٣٫٠٢٭ 
خديجة محمد حمدان العازمي ٩٢٫٩٩٭ 
خزنة حامد ضاوي العازمي ٧٨٫٩٦٭ 
خلود ظافر عبيد العجمي ٨٧٫٤١٭ 

دانة خالد درعان العازمي ٨٥٫٣١٭ 
دانة مبارك فالح العازمي ٩٣٫٤١٭ 
دانة ناصر ذعار العتيبي ٨٩٫١٦٭ 
دانة نايف مرزوق العازمي ٩٥٫٥٩٭ 
دانة يوسف محسن العتيبي ٨٦٫٨٢٭ 
دالل إبراهيم سالم املرزوق ٩٠٫٣٤٭ 
دالل سلمان طامي الهاجري ٧٤٫٢٩٭ 
دالل علي فهيد احليمر ٨١٫٣١٭ 
دالل علي محمد العجمي ٩١٫٣٭ 
دالل عيسى محمد الشمري ٩٣٫٤٢٭ 
دميه جهاد بندر العتيبي ٨٦٫٥٦٭ 
دميه حمود بطي العازمي ٩٠٫٤٢٭ 
دميه خالد سالم العازمي ٩٥٫٨٣٭ 
دميه فواز عيد العازمي ٩٠٫٤٣٭ 
دميه مهدي نافل العجمي ٩٠٫٣٣٭ 
رتاج حمد أحمد العنزي ٨٨٫٩٤٭ 
رتاج خلف سلمان العازمي ٩٦٫٣٥٭ 
رتاج فهد سعد العازمي ٩٣٫٥٣٭ 
رتاج محمد سعود حمدان ٨٢٫١٤٭ 
رحمة علي مســعود دراج مسعود املري ٭ 

٩٣٫٩١
رغد جاسم محمد العازمي ٩٤٫٠٦٭ 
رغد عبداهللا ثامر العازمي ٩٠٫٠٧٭ 
رفعة عايض مانع العجمي ٨٥٫٠٢٭ 
رفعة محمد ناصر الهاجري ٩١٫٠٨٭ 
رهف أحمد عبدالرحمن ٨١٫٩٥٭ 
رهف طالل منور الرشيدي ٨٤٫٠٢٭ 
رهف فايز جاسم الشمري ٨٦٫٧٧٭ 
رهف منصور فقعان العازمي ٩٤٫١٦٭ 
روان شافي براك ماجد ٧٨٫٣٦٭ 
ريانه سلطان منصور العجمي ٨٨٫٨٣٭ 
ريانه هادي حسني العجمي ٩٢٭ 
رمي أحمد خالد العازمي ٧٤٫٨٧٭ 
رمي حمود سعد العازمي ٩٢٫٧٣٭ 
رمي خالد ذياب العازمي ٧٢٫٥٩٭ 
رمي شاهر خير اهللا الصواغ ٩٥٫٨٭ 
رمي عامر مبارك العازمي ٧١٫٢٥٭ 
رمي محمد مريط العازمي ٨٧٫٦٥٭ 
رمياس فهد خميس العجمي ٧٩٫٥٦٭ 
رمياس محمد وقيان الدوسري ٨٠٫١٣٭ 
رميه رمثان محمد العازمي ٨٥٫٣٨٭ 
سارة جازع حجاب العجمي ٩٦٫٢٭ 
سارة خالص عبداهللا الهاجري ٩٠٫٣٣٭ 
سارة رجا فالح الهاجري ٨٣٫٤٧٭ 
سارة سعد سالم العازمي ٩٠٫٦٥٭ 
سارة شعيفان شبنان الدوسري ٨٣٫٤٧٭ 
سارة صالح عبداهللا العجمي ٧٢٫٥٣٭ 
سارة عايض عوض الرشيدي ٩٥٫٤٩٭ 
سارة فهد حمد العجمي ٨٥٫٨٨٭ 
سارة محمد بليه العجمي ٨٩٫٤٢٭ 
سارة مشعل ملفي الهرير ٨٨٫٧٣٭ 
سندس محمد أحمد البلوشي ٧٩٫١٣٭ 
شجون محمد مسفر العجمي ٧٦٫٥٤٭ 
شروق أحمد بداح سعد العازمي ٧٤٫١٥٭ 
شروق صالح محمد العازمي ٨٣٫٤١٭ 
شهد فهد حمد العجمي ٩٣٫٠١٭ 
شهد مطر محمد العازمي ٨٥٫٩٦٭ 
شهد ناصر عبداهللا العجمي ٩٢٫٦٨٭ 
شوق مفلح محمد الهاجري ٧٤٫٢١٭ 
شيخة راشد محسن املري ٩١٫٣٭ 
شيخة رجا عبداهللا العازمي ٨٤٫١٦٭ 
شيخة علي ضاوي العازمي ٨٦٫٦٨٭ 
شيماء زايد الهبى العازمي ٧٥٫٩٤٭ 
ضي علي عبداهللا العازمي ٨٤٫٨٭ 
طيف خالد مبرد الفضلي ٩٢٫٥٭ 
عائشة سعد مطلق العجمي ٩٠٫٠٦٭ 
عائشة مساعد حمد الرشيدي ٩٥٫٥٩٭ 
عالية فواز منيخر العازمي ٨٤٫٨٣٭ 
عجايب مطلق فهيد العازمي ٨٨٫٣٦٭ 
عذاري سالم عبداهللا عب دالهادي احلشار ٭ 

٨٥٫٣٨
عذاري صباح مطلق العازمي ٨٤٫٨٨٭ 
عذاري عادل حمد العنزي ٧٧٫١٩٭ 
عليا فالح هاضل العازمي ٨٨٫١٧٭ 
علياء حمد علي العجمي ٧٨٫٥٨٭ 
عنود مانع علي البحري ٨٠٫٣٩٭ 
عهود عبداملانع غريب العجمي ٨١٫٧٢٭ 
غالية حطاب سعد العازمي ٩٠٫٥٨٭ 
غدير فهيد فالح العازمي ٩١٫٠٧٭ 
غزالن جمعان معتوق العازمي ٨٦٫٢٧٭ 
غزالن راشد حمد العازمي ٧١٫٦٭ 
غزالن سعد فرج العازمي ٨٦٫٨١٭ 
غزالن سعد مرزوق العازمي ٩٢٫٢٨٭ 
غزالن شافي براك ماجد ٨٥٫٢٩٭ 
غزالن ناصر علي العجمي ٧٤٫٢٭ 
غال فهد ناصر الدوسري ٧٨٫١٦٭ 
فاطمة عبدالعزيز مهدي العتيبي ٨٨٫٣٭ 
فاطمة محمد بطي العجمي ٨٥٫٩٩٭ 
فاطمة محمد مانع العجمي ٨٨٫٩٦٭ 
فايزة فايز زعل العنزي ٨٣٫٦١٭ 
فجر راشد محماس الزعبي ٨٦٫٧٦٭ 
فجر سعد محمد العجمي ٩٢٫٤٣٭ 
فضيله عماد يوسف احلنيف ٩٣٫٤٭ 
فوز بزيع عمر العتيبي ٨٨٫٧٢٭ 
فى حمود ناصر الطعان ٩٧٫٨٢٭ 
كوثر رجا خلف العنزي ٨٢٫٩٩٭ 
كوثر علي راشد العجمي ٨٨٫٢٣٭ 
ملياء لويف عبداهللا العجمي ٩٤٫٣٨٭ 
لولوة حميد حمود املشحن العازمي ٨٨٫٣٦٭ 
لولوة علي ناصر املري ٧٨٫٤١٭ 
لولوة مسفر حمد العجمي ٩٢٫٦٭ 
ليلى حامد ضاوي العازمي ٧٨٫٢٣٭ 
مرمي جوير فهيد العجمي ٧٢٫١٩٭ 
مرمي عبداهللا سالم الرشيدي ٩٢٫٨٦٭ 
مزون محمد محمود الدوسري ٨٥٫٠٦٭ 
مزون مرزوق عبداهللا الفويطر ٨٢٫٧٩٭ 
مطره محماس عبداهللا العازمي ٨٤٫٧٥٭ 
مالك عبداهللا سعد العازمي ٨٩٫٥٭ 
منار هادي سالم العازمي ٨١٫٣٣٭ 
منال ساير فالح الدرزى ٨٩٫٣٢٭ 
منال محمد شبيب العازمي ٨٥٫٤٦٭ 
منال محمد نصار العازمي ٨٤٫٩٨٭ 
مناير محمد خالد العازمي ٩٤٫٥٤٭ 
منى ظافر عبيد العجمي ٧٤٫١١٭ 
منيرة جاسم محمد العازمي ٩٠٫٩٤٭ 
منيرة مطر فرج الشمري ٧٨٫٠٨٭ 
مها تركي فالح العازمي ٨٢٫٨٧٭ 
مها فاضل فارس العازمي ٩٣٫٥٧٭ 
مهره حمد ناصر العجمي ٨٩٫٩١٭ 

مى محمد عبداهللا العبيدان ٨٧٫٧٦٭ 
نادية مطلق مبارك العازمي ٨٨٫٨٣٭ 
نرجس عبداهللا حيدر محمد ٧٢٫٩٣٭ 
نسيمه براك قبالن العازمي ٨٢٫٤٨٭ 
نوال عايض بطي العجمي ٨٩٫٢١٭ 
نوال محمد شبيب العازمي ٩٠٫٧٧٭ 
نوال نافع عبداهللا املطيري ٧٩٫٨٩٭ 
نور مبارك عايد العازمي ٨٩٫٧٩٭ 
نوران مصطفى سعد عبدالرحمن ٩٩٫٠١٭ 
نورة أحمد مطر العازمي ٩١٫٤٢٭ 
نورة بداح عايد العازمي ٩٠٫٥٩٭ 
نورة دمشق حمد العجمي ٨٨٫٥٢٭ 
نورة سعود فهد العازمي ٨٦٫٨١٭ 
نورة عوض مسفر العجمي ٨٠٫٨٤٭ 
نورة فالح فالح العازمي ٧٧٫٨٭ 
نورة فيصل راشد العازمي ٨٧٫٩٭ 
نورة ناصر نشا القحطاني ٨٨٫٥٨٭ 
هاجر سالم حمدان العجمي ٩٣٫٢٧٭ 
هاجر ناصر سلمان الهاجري ٨٧٫٩٩٭ 
هديل املعلي أحمد السماك ٨٢٫٥٧٭ 
هال ناصر سعود العجمي ٧٧٫٢١٭ 
هند محمد فهد الدوسري ٧٥٫٧٭ 
هند محمد فهد الهاجري ٨٦٫١٨٭ 
هند هادي حزام القحطاني ٨٩٭ 
هيا سعيد ناصر امليموني ٨٩٫٥٧٭ 
هيا عبداهللا علي العجمي ٨٠٫٢٦٭ 
هيا ناصر محمد العجمي ٨٣٫٦٭ 
هيفاء فالح جابر الهاجري ٧٨٫٨٢٭ 
وجدان سعد سعود العازمي ٩٠٫٥٤٭ 
وجدان عبداهللا سعيد مهدي ٨٤٫٤٧٭ 
ورود وليد خالد العنزي ٧٨٫٦١٭ 
وسمية رجا فالح الهاجري ٨٢٫٨٨٭ 
وصايف فالح سالم العجمي ٨١٫٠٧٭ 
وضحة عبداهللا فهيد العجمي ٩٨٫١٣٭ 
وضحة ملفي حزام السبيعي ٨٦٫٤١٭ 
وعد عايض عبداهللا القحطاني ٩٦٫٤٢٭ 
ياسمني تركي عوض العازمي ٨٧٫٤٣٭ 

ام عامر األنصارية الثانوية للبنات 

أصايل أحمد عبداهللا الدبيخى ٨٦٫٧٧٭ 
أمل جراح خليل العنزي ٨٢٫٢٧٭ 
إسراء سامي عدنان اخلالدي ٨٥٫٩٣٭ 
االء عبداهللا صالح العنيزي ٨٨٫١٧٭ 
اجلازي قصاب حميدي العدواني ٨٩٫٥٣٭ 
بدور خالد مشعان العنزي ٨٦٫٤٥٭ 
ثريا مشاري حسن الكندري ٧٣٫٢١٭ 
جنان سليمان حسن مجبل ٨٢٫٠٣٭ 
دانة طارق مذكر املطيري ٧٦٫٦٨٭ 
دانة عادل مفلح الرشيدي ٨٥٫٠٨٭ 
دانة مشعل عايض الرشيدي ٧٥٫٦٨٭ 
دميه مرزوق مجبل الرشيدي ٨٢٫٧٭ 
رتاج حمد مطشر مرضى ٧٧٫٥٧٭ 
رتاج فهد حسن اخلالدي ٨٥٫٣١٭ 
رزان طارق محمد الفضالة ٧٥٫٠٨٭ 
رهف جراح غازي الديحاني ٨٠٫٦٦٭ 
رهف سليمان جزاء املطيري ٧٥٫٣٭ 
ريان عبدالعزيز جوده الشمري ٨٦٫٤٦٭ 
ريان مشعل عبداهللا اخلالدي ٧٤٫٢٤٭ 
رمياس علي خالد الزعبي ٩٢٫٣٧٭ 
رمياس عويد عبدي اجلسار ٨٩٫٥٩٭ 
سارة حسن رميح املطيري ٨٣٫٤١٭ 
سلمى غالب سرور املطيري ٧٦٫٦١٭ 
عالية عواض رضيمان الرشيدي ٩١٫٤٩٭ 
عليا محمد سالم العجمي ٨٢٫٧٦٭ 
غال فهد احلميدي املطيري ٨٤٫٧٣٭ 
فجر منير رضيمان الرشيدي ٨٣٫٧٦٭ 
فرح حمود حميدي العدواني ٨٠٫٦٢٭ 
فرح مرزوق مرزوق الرشيدي ٧٢٫٧٤٭ 
فرح منهل جوده العنزي ٩٢٫٢٨٭ 
لورا فيصل عزيز العتيبي ٨٠٫٠٥٭ 
مرمي علي محمد الدويلة ٩٦٫٢٭ 
منيرة حمدان ظاهر العدواني ٩٨٫١٥٭ 
منيرة علي فالح املعصب ٨١٫٣٧٭ 
منيرة فهد صياح املتلقم العجمي ٧٦٫٧٨٭ 
نورة حامد حمود الرشيدي ٨٥٫٤٧٭ 
نورة صالح هزاع الرشيدي ٩٢٫٥٤٭ 
نورة عايد مهنا الرشيدي ٧٩٫١٩٭ 
نورة عبداهللا سعد الشليه الرشيدي ٨٣٭ 
هيا عرادة مبارك العرادة ٨٧٫٨٦٭ 
وعد ثامر مبارك املطيري ٩٧٫٤٦٭ 

ام مبشر االنصارية الثانوية للبنات 

أنفال نافع سكران العنزي ٧٣٫٩٧٭ 
أوراد حمود فريح الشمري ٨٠٫٣٥٭ 
أبرار راشد حمد الشمري ٨٦٫٢٤٭ 
احالم مانع طامي الظفيري ٧٨٫١٣٭ 
أسماء خالد مران العنزي ٨٨٫٧٥٭ 
البندري مبارك عطا الشمري ٨٧٫٢٥٭ 
اجلوهره بدر ناصر الشمري ٧٥٫٢١٭ 
اجلوهره علي راضي اجلميلي ٨٤٫٤٭ 
اجلوهره نايف احميد العنزي ٨٢٫٣٧٭ 
الريان يوسف خالد سرور ٧١٫١٦٭ 
بتول حميد عيال بادي ٧٩٫٣٦٭ 
بنه جابر علي جمعان ٨٥٫٢٣٭ 
حترير أحمد مشعان الشمري ٨٧٫٥٭ 
دانة أحمد شافي الظفيري ٨٦٫٧٨٭ 
دانة فهيد سليمان الشمري ٧٨٫٧٥٭ 
رتاج أحمد ساير الضفيري ٧٤٫٥٩٭ 
رغد خالد فرحان شاهر ٩٤٫٤١٭ 
رغد عبداهللا دهش املطيري ٩١٫٠٤٭ 
رهف خالد حمدان عبداهللا ٧٩٫٠٦٭ 
رهف معجب طعمة احلريجي ٩٦٫٠١٭ 
روابي فرحان خلف العنزي ٨٣٫٨٧٭ 
روان مزعل نصار الشريفي ٧٧٫٦٭ 
ريناد نايف سعود احلريجي ٨٥٫٧٢٭ 
زينب حبيب غامن عبداهللا ٨١٫٣٧٭ 
سارة زايد راوى العنزي ٨٤٫٤٭ 
شموخ طميش حمود الشمري ٩٢٫٠٥٭ 
شهد فواز عايد اجلميلي ٨٩٫٠٢٭ 
شوق مناور مطر الظفيري ٨٤٫٤٧٭ 
شيماء محمد ابريد ثاجب ٧٦٫٥٩٭ 
شيهانه عطا اهللا عناد حمود العنزي ٨٣٫٥٦٭ 
ضي ثامر هندى بادي ٨٣٫٢٭ 
عالية بدر عبداهللا عنزي ٧٩٫٩٨٭ 
عهود جريد قنيفذ الظفيري ٨٤٫٩٨٭ 
غزالن خلف حمود السليماني ٨٦٫٣٥٭ 
غال عايد محمد احلربي ٨٨٫٤٣٭ 
غال مشرف رشيد الظفيري ٨٢٫٣٨٭ 

غال مغير معجون احلسيني ٨٦٫٩٦٭ 
فاطمة خليفة ثجيل اخلالدي ٨٢٫٤٥٭ 
فايزة سعود الفي احلربي ٩١٫٧٥٭ 
فجر مساعد هديرس الرشيدي ٨٠٫٢٧٭ 
فرح سالمة احميد العنزي ٩٥٫٦٤٭ 
لولوة جابر مزهر احلسيني ٨٠٫٧٤٭ 
ليلى عبدهزاع فالح ٧٨٫٧٦٭ 
مالك سالم خلف الشمري ٧٨٫٨٨٭ 
منار عبدالعزيز حسني الظفيري ٩٧٫٣٩٭ 
منيرة جاسم محمد الظفيري ٧٠٫٧١٭ 
ميمونه عطا اهللا مطشر الشمري ٧٨٫١٦٭ 
نادية نايف هويدي احلربي ٨٨٭ 
جنوى كرمي شرقاط مطير ليلي ٨٢٫٢٤٭ 
نور فهد علي رومي سلطان ٨٤٫٩٩٭ 
نورة عويد معيوف عويد ٨٥٫٣٨٭ 
نورة فهد عايض اخلالدي ٧٤٫٤٥٭ 
نوف فرحان حميد الشمري ٨٢٫٩٢٭ 
هاجر محمد خلف العنزي ٧٤٫١٭ 
هال غازي تركي سليمان ٨٣٫٥٢٭ 
وتني جاسم محمد غالب ٩٥٫٧١٭ 

ام هاني االهلية الثانوية ـ بنات ـ املشتركة 

أمينة الدوائري ٩٨٫٥٨٭ 
حوراء أحمد مهدي ناجي ٧٤٫٦٩٭ 
رهام خليل احملمد ٨٥٫٧٧٭ 
سارة جهاد جعفر عاشور ٧٦٫٤٨٭ 
سالفه بكر محمد ناصر الدين بكر الشهابي ٭ 

٩٠٫٥٩
شام غسان محمود الراعى ٩٣٫٥٩٭ 
فاطمة حمد عقيل علي ٨٩٫٣٦٭ 
فاطمة لطيف خلف كرمي ٨٦٫٦٩٭ 
فرح محمد موسى عنتيت ٨٨٫٠٢٭ 
ندى بهاءالدين قنديل العشرى ٧٣٫٦٣٭ 
نور نادر عبدالرحمن ابوقوطه ٨٨٫٧٨٭ 
هدير عبدالرحمن الصادق محمد ٨٣٫٥٩٭ 

امامه بنت بشر الثانوية للبنات 

أنفال خالد علي عبداهللا الناصر ٩٣٫٧٤٭ 
اجلوري يعقوب سالم الرمضان الهاجري ٭ 

٨٠٫٠٥
بدرية عبدالوهاب جاسم السلطان ٨٧٫٧٣٭ 
جمانة حسني موسى بلوشي ٧٣٫٦٨٭ 
جنان نوح غلوم محمد ٩١٫٧٭ 
حور محمد علي كمال ٩٣٫٠٦٭ 
حوراء علي حسني خسروه ٨٧٫١٭ 
دالل ضاري أحمد السميطي ٩٣٫٠٣٭ 
رقية أحمد علي الشطي ٨٧٫٦١٭ 
رقية مشعل صحن الشمري ٧٦٫١٤٭ 
روان عادل طالب عبدالرحمن ٩٤٫٢٧٭ 
ريان صالح خالد العازمي ٨٤٫٣١٭ 
زهراء جاسم محمد إبراهيم ٨٥٫٤٥٭ 
زهراء سعد حمود العباسى ٩٠٫١١٭ 
زهراء صادق جعفر حسني ٧٨٫٧٨٭ 
زهراء عبدالعزيز حسني اشكناني ٦٩٫٤٤٭ 
زهراء ميثم جاسم جعفر ٨٠٫١٭ 
زينب أحمد منصور القالف ٧٩٫٥٨٭ 
زينب عبداهللا محمد الشمري ٨٨٫٢٩٭ 
زينب عجيل ساير عجيل ٧٦٫١٥٭ 
سارا محمد داود دشتي ٨١٫٥٭ 
ســارة عبدالكرمي عبدالرســول فتح اهللا ٭ 

٧٩٫٦٩
سعاد حسني علي الصراف ٨٩٫٦٧٭ 
سناء حسني عبداجلبار حسن ٧٩٫١١٭ 
شروق أحمد علي دشتى ٧٣٫٤٣٭ 
شموخ دعيج صباح الصباح ٨٦٫٧٩٭ 
شهد جراح محمود الغريب ٩٤٫٠١٭ 
شيخة خالد فهد ناصر ٩٤٫٨٭ 
علياء علي حسن أشكناني ٨١٫٨٥٭ 
عواطف وليد حسني الصائغ ٨٣٫٩٩٭ 
غزالن منصور مصلط العتيبي ٩١٫٦٩٭ 
فاطمة جابر علي عبدعلي ٩١٫٩٦٭ 
فاطمة سيد حسن سيد علي سيد إبراهيم ٭ 

٨٣٫٠٣
فاطمة طالل محمد الشمري ٩٠٫٧٭ 
فاطمة عادل عيد العدواني ٩٠٫٤١٭ 
فاطمة عدنان سيد محسن أحمد ٨٨٫٩٨٭ 
فاطمة فيصل عبداخلضر البلوشي ٩٦٫٨٣٭ 
فاطمة محمد جاسم شموه ٨٥٫٤٢٭ 
فاطمة محمد جعفر القالف ٩٥٫٠٦٭ 
فاطمة مصطفى مختار حسني ٨٩٫٧٭ 
فتون علي حسني السالم ٩٠٫٠١٭ 
فدك أحمد مونس لعيوس ٨٨٫٠٨٭ 
فرح حسام غامن الهزمي ٨٣٫٧٭ 
كوثر أحمد جاسم الدشتي ٨٣٫٣٣٭ 
كوثر محمد أحمد محمد ٩٣٫٥٣٭ 
كوثر محمود . دشتي ٩٢٫٩٢٭ 
ملك حسن علي الشطي ٨٦٫٩٧٭ 
منيرة علي مقذل املنير ٨٠٫٧٦٭ 
مهره بهاءالدين عبداملنعم عيسوي ٩٣٫٨٥٭ 
نور حسني جاسم شموه ٩١٫٢٤٭ 
هاجر عبدالعزيز حسني غلوم ٩١٫٤١٭ 
هاجر محمد جواد إبراهيم فاضلي ٨٨٫٣٤٭ 
هيا بدر فهد بن حسني ٨٧٫٠٥٭ 

اميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات 

أروى محمد راشد املطيري ٩١٫٤٩٭ 
أسماء عبداهللا سليمان احلميدان ٨٣٫٧٣٭ 
أصايل بدر نهار العدواني ٨٧٫٩٨٭ 
حنني عويد عمير الرشيدي ٧٩٫٧٧٭ 
خزنة أحمد طليحان العتيبي ٩١٫٧٨٭ 
دانة حربي غازي احلربي ٧٤٫٥٨٭ 
دانة عبدالعزيز عبداهللا الدويلة ٩٤٫٥٭ 
دانة عبداهللا محمد الرشيدي ٩٧٫٣٢٭ 
دالل خالد مناور وقيت الشمري ٩٢٫٦٢٭ 
دالل سلمان مطلق الدغيم ٩١٫٢٭ 
دالل عيد حمود الرشيدي ٨٧٫١١٭ 
رتاج محمد سلمان الهدهود ٧٥٫٥٨٭ 
ريان عبدالعزيز فالح دغيم ٩٢٫٨٣٭ 
رمي عبداهللا مبارك العازمي ٧٧٫٩٥٭ 
رمي فهد رميح املويزري ٩٦٫٩٭ 
زهراء هاني هالل الشمري ٧١٫٢٤٭ 
سارا صباح خلف العيد ٨٣٫٩٧٭ 
سارة بدر حسني الكندري ٨١٫٦١٭ 
ضحى فيصل عبدالرضا حمد ٧٧٫٩٥٭ 
ضي سلطان فهد املطيري ٨٤٫٦٣٭ 
عائشة فيصل أحمد املريفع ٨٣٫٥٦٭ 
عذاري حسني حيدر القطان ٧٨٫٨٢٭ 
غزالن أحمد عادل سلمان ٨١٫٨٩٭ 

غزالن بالل راشد احملمد ٨٣٫١٣٭ 
غال محمد خالد املطيري ٩٥٫٣٨٭ 
غنيمة يوسف سليمان الضيف ٩٥٫١٦٭ 
فاطمة حسني أحمد احلمود ٨١٫٦٤٭ 
فاطمة محمد مطلق الدغيم ٩٠٫٠٧٭ 
فجر سالم شريدة املزين ٦٩٫٣٭ 
فجر سالم نافل العجمي ٩٩٫٣٣٭ 
فجر سعد مبارك العازمي ٨٣٫٩٣٭ 
فجر فهيد شنار الزعبي ٨٧٫٣٭ 
فوز فيحان جاسر املطيري ٧٨٫٣٥٭ 
مرامي عوض كليب املطيري ٨١٫٠٩٭ 
مرمي أسامة عبداهللا السعيدي ٨٢٫٦٣٭ 
مرمي حربي غازي احلربي ٨٥٫٣١٭ 
مرمي طارق سعد فرج ٧٧٫٦٧٭ 
مرمي عيسى حسن البصري ٩٢٫٤٩٭ 
منية صالح عبدالرزاق العبدالسالم ٧٤٫٩٢٭ 
نورة جاسم محمد اخلالدي ٨٢٫٨٭ 
نورة نواف سعد املرزوق ٨١٫٨١٭ 
هديل سعد محمد غريب ٧٥٫١٧٭ 
وداد مشعل محمد البطي ٨٥٫٤٢٭ 
وصايف خالد سالم العازمي ٩٢٫٠٣٭ 

انس بن مالك الثانوية للبنني 

أحمد خالد أحمد مندي ٧٨٫٣٨٭ 
أحمد صالح عبداجلليل اجلدي ٨٧٫٩٭ 
إبراهيم جابر محمد املطيري ٧٠٫٧٤٭ 
بندر أحمد بندر العتيبي ٦٩٫٦٨٭ 
حسني علي صياح سلمان ٧٨٫١٣٭ 
حمد سعود محمد الشتيلي ٧١٫٩٩٭ 
خالد انور خالد اخلرينج ٨٢٫٠٨٭ 
خالد محمد فهد السبيعي ٩٠٫٥٦٭ 
رضوان ماهر العودات ٧٩٫٩٥٭ 
سالم مخلد محمد املطيري ٧٦٫٦٤٭ 
سعد سيف سيف الرشيدي ٨٠٫٠٨٭ 
سعود جراح فيصل العلي ٦٨٫٨٤٭ 
سليم علي سليم املقيحط ٧٢٫٣١٭ 
طالل أحمد جبار ربيع ٨٢٫٥٣٭ 
طالل خالد فراج الدوسري ٩١٫١٩٭ 
عبدالرحمن نور عبدي حاشي ٧٩٫١٧٭ 
عبداهللا حسني هيبه سحر ٧٣٫٨٭ 
عبداهللا خالد سعود السماعيل ٧٨٫٩٧٭ 
عبداهللا مشــعل غازي املشيعلي احلربي ٭ 

٧٨٫٣
علي عادل سعود الشمري ٧٨٫٠٨٭ 
علي عبداهللا محمد العتيبي ٨٥٫١٩٭ 
علي وليد خالد الدويلة ٨١٫٠٨٭ 
عمر خالد عبدالعظيم عبدالسميع ٧٦٫٥٨٭ 
عمر مشعل فرحان العتيبي ٨٥٫٠٣٭ 
فايز عبداهللا صالح الرفدي ٨٤٫١٣٭ 
فهد عبدالقادر محمود الدوسري ٨٢٫٧٥٭ 
فهد محمد عبداهللا املطيري ٧٤٫٩٥٭ 
فيصل جراح فيصل العلي ٧٣٫٩٧٭ 
كيرلس رفعت صادق فهيم منصور ٨٦٫٧٨٭ 
محمد أحمد عارف عبداحلليم عارف ٩٧٫٤٭ 
محمد بسام إبراهيم احلسون ٧٤٫٤٩٭ 
محمد جابر منصور الشمري ٨٥٫٧٭ 
محمد عبداهللا محمد قاسم اخلميس ٨١٫١٣٭ 
محمد عمرو اكرم الدباغ ٨١٫٦٥٭ 
محمد فايز عياد شالح العتيبي ٨١٫٢٣٭ 
مشعل محمد عبدالرضا الزنكوي ٧٢٫٧٨٭ 
نايف نواف ناصر العتيبي ٩٦٫٥٧٭ 
ندا عبداهللا ندا املطيري ٧٩٫٥٨٭ 
يوسف محمد محمد أحمد ٩٧٫٩٤٭ 

انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات 
ـ املشتركة 

أبرار وائل داود احلمدان ٧٠٫٩٣٭ 
أسماء علي يوسف أبوغيث ٨٧٫١٨٭ 
أضوى فهد ماطر ماجد ٨١٫٨٧٭ 
أمل فهد دعفس السهلي ٨١٫٧٤٭ 
أمينة محمد عبدالعزيز أحمد ٨٩٫٩٥٭ 
أوراد عبدالكرمي فالح الهندال ٨٢٫١٭ 
اريام محمد أحمد بافقير ٧٧٫٥٣٭ 
امنية اسماعيل علي مصطفى ٩٣٫٦٧٭ 
بشاير رصد مناحي العجمي ٧٧٫٣٩٭ 
حبيبه يسري محمد محمود ٩٢٫٢٢٭ 
حياة سعدي جابر السعيدي ٨٤٫٨٩٭ 
خالده عبداهللا أحمد عباس ٩٠٫٤٦٭ 
دانة مبارك صبيح املاجد ٩١٫٢٭ 
رهف زبن اخزمي الفضلي ٩٥٫٦٢٭ 
رهف محمــد فتحي محمد عطية إبراهيم ٭ 

٩٨٫٧٤
ريان عبداهللا محمد بوهندي العلي ٨٠٫٢١٭ 
سارة حطاب سعد العجمي ٨٠٫٢٨٭ 
شاهه وليد عبدالرحيم محمد علي ٨٦٫٥٦٭ 
شجون عبدالهادي ياسر عبداهللا ٨٢٫٦٩٭ 
شريفة سعد علي السعد ٧٢٫٠٦٭ 
شيخة عبدالهادي محمد العتيبي ٨٦٭ 
عنود علي سمير السالم ٨٥٫٢٩٭ 
فاطمة حسني أحمد املطاوعه ٨٣٫٨٩٭ 
فجر علي سعد العازمي ٧٧٫٢٧٭ 
منال قاسم محمد التوبلي ٧٩٫٥٢٭ 
موضــي عبداهللا يوســف علي يوســف ٭ 

الكندري ٩١٫٢٦
نور سليم لطفي سالم ٨٥٫٠٧٭ 
نوف عبداهللا سلطان العتيبي ٨٣٫١٩٭ 
هيا بجاد عبداهللا الهاجري ٨١٫١١٭ 

برقان الثانوية للبنات 

أبرار محمد عبداهللا سالم ٧٧٫٠١٭ 
أبرار ناصر جمعان العازمي ٨٢٫٢٣٭ 
آالء ياسر محمد جعفر املوسوي ٧٨٫٧٭ 
آمنة صادق مصطفى البلوشي ٩١٫٠٦٭ 
اشواق خالد جاسم السند ٨٠٫٤٧٭ 
الدانة فهد محمد املري ٨٢٫٥٣٭ 
الروز سعيد ناصر العجمي ٨٩٫٥٣٭ 
الرمي زاكى مسدح العنزي ٧٦٫٩٨٭ 
ايالف محمد عبداهللا عبداهللا ٧١٫٦٨٭ 
إميان جاسم محمد الشيتان ٨٦٫٤٨٭ 
حياة محمد حسني باقر ٧٨٫٥١٭ 
خديجة محمود غلوم تقى ٨٧٫٥٧٭ 
خزنة خالد شباب السبيعي ٨٣٫٤٥٭ 
دانة محمد عنيبر العازمي ٨٥٫٧٢٭ 
دالل حمود حامد املطيري ٨٥٫٤٧٭ 
دالل غدفان ناصر الدوسري ٩٠٫٣١٭ 
دالل يوسف عبداللطيف العصفور ٧٤٫٠٧٭ 
دميه رشيد فالح العازمي ٩٤٫٥٦٭ 
رغد جمال صطام العتيبي ٩٣٫١٣٭ 

رغد فهد خالد العربيد ٨٥٫٠٢٭ 
رفعة عيد فالح العازمي ٩٤٫٤٢٭ 
رهف زيد عودة اخلالدي ٨٥٫٦٩٭ 
روان بريك شافي الهاجري ٨٥٫٤٥٭ 
ريان بدر ناصر العمير ٩١٫٣٣٭ 
ريان عبدالكرمي عبداهللا العبداهللا ٧٨٫٧٢٭ 
ريان الفي فالح العازمي ٨٣٫٧١٭ 
رمي حمدان إبراهيم احلمدان ٧١٫٨٧٭ 
رميا تركي ماجد العتيبي ٧٦٫٣٤٭ 
سارا سيف علي العجمي ٩٢٫٢٩٭ 
سارة اسماعيل إبراهيم الشماع ٩٠٫٤٣٭ 
سارة خالد مطر املطيري ٧٢٫٥٨٭ 
سارة فهد عبداهللا هزاع ٨١٫٧٦٭ 
سارة محمد بندر القحطاني ٨٤٫٦١٭ 
سارة محمد عمير الهاجري ٩١٫٩٤٭ 
شهد خالد خلف العلي ٩٠٫٦٣٭ 
شهد شبيب راشد الزعبي ٨٣٫٧١٭ 
شهد عارف ناصر رويس خليفة ٩٠٫٠٦٭ 
شوق عادل خالد عادى ٧٤٫٨٥٭ 
شيخة سعد غريب الغريب ٨٩٫٦٨٭ 
طيبة سعد محمد التومي ٨٩٫٧١٭ 
عالية عبداحملسن عبداهللا الثويني ٨٧٫١٧٭ 
غالية حسني محمود فرس ٧٠٫٣٧٭ 
غزيل مريخان ناصر العازمي ٨٩٫٢٢٭ 
فاطمة جديد راشد الهاجري ٧٩٫٦٩٭ 
فاطمة حسني صالح الربيع ٧٩٫٦١٭ 
فاطمة حسني علي العنزي ٨٧٫٥٩٭ 
فاطمة صقر سالم العجمي ٨٣٫٨٨٭ 
فاطمة علي جاسم الشماع ٨٥٫٥٥٭ 
فاطمة علي صالح العجمي ٨٦٫٨١٭ 
فاطمة يعقوب يوسف القالف ٨١٫٠٩٭ 
فايزة حسني دواس مانع دواس ٨٠٫٦٥٭ 
فرح نواف رجعان اجلويسرى ٨٠٫٧١٭ 
قنوان سليمان داود الفيلكاوي ٨٧٫٢٧٭ 
جلني ياسر مصطفى البلوشي ٧٩٫١٤٭ 
لطيفة فهد عبدالعزيز السعران ٨٣٫٦٩٭ 
مرمي جاسم محمد العازمي ٨٨٫٦٥٭ 
مرمي خالد فهد املياس ٨٤٫٣٨٭ 
مرمي محمد ثقل العتيبي ٨١٫٥٤٭ 
مشاعل فهد طاحوس الدوسري ٨٥٫٢٧٭ 
مضاوي مرزوق سعود العودة ٨٧٫٧٨٭ 
منار أحمد حسن الثويني ٧٨٫٦٣٭ 
منار مساعد سوادى الشمري ٨٩٫٢٦٭ 
منال حسن غالب السهلي ٨٨٫٦٥٭ 
منى عبداهللا خالد احلويله ٨٧٫٨٦٭ 
منيرة فالح سعيد العازمي ٨١٫٦٤٭ 
منيرة محمد شايع اجليماز ٨٧٫٣١٭ 
مها نادر عبيد العجمي ٧٤٫٣٨٭ 
مي نادر عبيد العجمي ٨١٫٨٭ 
نوال محسن سالم العجمي ٨٤٫٣٨٭ 
نورة نواف صالح املسباح ٧٧٫١٤٭ 
نورة هادي نفل العجمي ٨٠٫١٥٭ 
هاجر سالم سعود الهاجري ٧٥٫٨٨٭ 
هدى هادي محمد العجمي ٨٦٫٠١٭ 
هيا طلق سعد العازمي ٩٢٫٥٢٭ 
هيا فهد غضبان العازمي ٧٤٫١٣٭ 
هيا محمد فهد العجمي ٨٠٫٣٧٭ 
وجدان دهام مناع العجمي ٧٢٫٠١٭ 
وحش ناصر منير العجمي ٨٠٫١٢٭ 
ود منصور محمد العجمي ٨٦٫٤٩٭ 
وسمية عبداهللا حمد مهنا ٧٦٫٣٥٭ 
وهج حسني سرحان العنزي ٩٧٫٠٩٭ 

بالط الشهداء الثانوية للبنني 

أحمد مشعل محمد املطيري ٨٥٫٠٧٭ 
إبراهيم عبدالرحمن عبدالهادي العجمي ٭ 

٨٢٫٧٤
أحمد طالل لفتة الضفيري ٨٦٫١١٭ 
بدر نواف فارس الفضلي ٨٧٫٨٧٭ 
بشار سالم أحمد باقادر ٨٣٫٠٩٭ 
جراح عيسى عياد الرشيدي ٨٤٫٢٩٭ 
حبيب محمد صالح معرفي ٨٠٫١٨٭ 
حسني فالح حسني العتيبي ٧٨٫٤٩٭ 
حمد عادل سعود العازمي ٨٦٫٧٨٭ 
حمد نايف محمد القحطاني ٧٤٫٢٥٭ 
حمود ناصر عيد بن منازل ٧٨٫٢٤٭ 
خالد صالح مرزوق عقاب العازمي ٨٠٫٢٥٭ 
خالد مبارك علي الغريب العازمي ٨١٫٦٩٭ 
خالد محمد الفي حجر ٧٢٫٦٩٭ 
خالد مشعل صياح العازمي ٨٧٫٢٣٭ 
خليفة معن ضيدان الشمري ٨٣٫٥٦٭ 
راضي خالد راضي العازمي ٨٠٫٦٤٭ 
زيد سعود زيد العازمي ٨١٫٠١٭ 
سالم حمد سالم العجمي ٨١٫٤٤٭ 
سالم خالد مدعث العجمي ٧٠٫٦٧٭ 
سالم نشمي سالم الفضلي ٧٥٫٨٭ 
سعد عبيد سعد العازمي ٧٨٫٨٣٭ 
سعد علي مبارك العتيبي ٨٠٫٣٧٭ 
سعد يوسف جنم الشمري ٨٠٫٩٩٭ 
سعود عيدان فراج السهلي ٨٢٫٣٨٭ 
سعود فهد علي العجمي ٨٩٫١٤٭ 
سعود محمد مبارك العازمي ٨٣٫٨٧٭ 
سلطان عبداهللا فارس الفضلي ٩٠٫٤٦٭ 
سلمان محمد خليفة العميره ٧٥٫٥٨٭ 
سلمان مرزوق اسراهيد العتيبي ٨١٫١٨٭ 
صالح حبيب عبدالكرمي هندال ٨٥٫٠٥٭ 
صالح سعود مقبل العازمي ٧٩٫١٤٭ 
صالح بندر رغيان النومس ٨٤٫٩٧٭ 
ضاري أحمد محمد املطيري ٧٨٫٥٢٭ 
طالل راشد محمد راشد الصيخان ٧٨٫١١٭ 
طالل عبداهللا دغيمان املطيري ٧٥٫٥٩٭ 
الهاجري ٭  عبدالرحمن عبداحملسن محمد 

٨٠٫٣٦
عبدالرحمن مانع ضيدان الشمري ٨١٫٢٢٭ 
عبدالعزيز جمعان عبدالعزيز املجمد ٨٠٫٤٧٭ 
عبدالعزيز محمد ذياب الفضلي ٨٤٫٣٤٭ 
عبدالعزيز محمد غازي العتيبي ٨٣٫٠٦٭ 
عبدالعزيز محمد هزاع القحطاني ٧٤٫٦٥٭ 
عبداهللا ثفنان عامر العجمي ٨٠٫٦٧٭ 
عبداهللا راضي قبالن العازمي ٨٠٫٢٣٭ 
عبداحملسن مبارك راجح العبداهللا ٨٤٫٤٥٭ 
عبدالهادي تركي شخير العنزي ٨٥٫٣٨٭ 
عبدالهادي مرزوق فهد العجمي ٨٥٫٦١٭ 
عبدالوهاب خالد علي العثمان ٨٤٫٩٥٭ 
عبدالرحمن جمال يعقوب عبدالكرمي ٨٦٫٠٦٭ 
عبدالرحمن نايف عايض العتيبي ٧٦٫٩٭ 
عبدالعزيز خالد سعود العازمي ٨٣٫٢١٭ 
عبدالعزيز فالح مناور املطيري ٨٢٫١١٭ 
عبداهللا جاسم محمد أحمد ٧٩٫٤٨٭ 
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عبداهللا عدنان علي شهاب ٨٢٫٨٥٭ 
عثمان فيصل صنهات القحطاني ٧٩٫٤٥٭ 
علي سعد رسام اجلري ٨٠٫٩٨٭ 
علي سعد علي احلجيالن ٨٠٫٨٨٭ 
علي عبداخلضر حسني البلوشي ٧٩٫٣٨٭ 
علي عمر فهد املشعان ٨٣٫١٩٭ 
علي مرزوق ماطر العازمي ٧٨٫٦٤٭ 
علي معارك علي املري ٧٦٫٥٥٭ 
عمر خالد مبارك العازمي ٨٣٫١١٭ 
عمر سالم خالد العازمي ٧٧٫٨٥٭ 
عمر فهد ناصر املدعج ٨٤٫٠٥٭ 
عيسى محمد حمدى عيد املطيري ٧١٫٨٥٭ 
فهد حسن منصور محمد العجمي ٧٤٫٥١٭ 
فهد عيد خالد العازمي ٧٦٫٢٨٭ 
فيصل أحمد عبداللطيف اليعقوب ٧٤٫٥٤٭ 
فيصل محمد علي محمد ٨٧٫٩٭ 
فيصل محمد كميهان الدوسري ٧٦٫٩٣٭ 
محمد ثامر حامد املطيري ٧٧٫٩٭ 
محمد حسن عبداهللا السبت ٧٩٫٥٩٭ 
محمد حمود درمييح العازمي ٧٦٫٤٣٭ 
محمد حمود ناصر العتيبي ٨٠٫٨٨٭ 
محمد خالد محمد القحطاني ٨٤٫٨٧٭ 
محمد خليل إبراهيم شمس الدين ٧٨٫٨٦٭ 
محمد سالم سعد العازمي ٧٤٫٩٩٭ 
محمد عدنان علي العازمي ٩٢٫٨٩٭ 
محمد فالح محمد الهاجري ٧٥٫٠١٭ 
محمد فالح عوض العازمي ٨١٫٩٭ 
محمد مبارك مرضي العازمي ٨١٫٥١٭ 
محمد محماس فهد الداهوم العازمي ٨١٫٩٭ 
محمد مفلح فالح بطي املطيري ٧٨٫٩٤٭ 
محمد ناصر محمد العجمي ٧٨٫٤٨٭ 
محمد هادي محمد الدوسري ٨٥٫٢٩٭ 
مشاري عثمان حسن رضائى ٨٣٫٥٢٭ 
مشعل أحمد محمد هضيبان العتيبي ٧٩٫٢٤٭ 
مهدي راضي حبيب العيوس ٨٦٫٤٢٭ 
ناصر عماد محمد اخلالدي ٨٤٫١٣٭ 
ناصر فهد شالح محماس العتيبي ٨٣٫٩٭ 
هادي سعد محمد السهلي ٨٠٫٤٨٭ 
هاشم راسم بخيت العجمي ٧٩٫٥١٭ 
يعقوب داود غالم جوهرى ٨٤٫١١٭ 
يوسف عبدالعزيز يوسف العنزي ٧٥٫٩٨٭ 

بيان الثانوية للبنات 

أبرار صادق رضا ميرزا ٨١٫٨٢٭ 
أريام مبارك حامد العازمي ٨٦٫١٧٭ 
آسيا مشاري محمود اخلباز ٨٤٫٢٦٭ 
أسيل هشام إبراهيم الناصر ٨٢٫٤١٭ 
أنوار فواز مطلق السبيعي ٩١٫٨٥٭ 
أفنان صالح مهدي القالف ٨١٫٠٣٭ 
بتول باقر فالح الناصر ٨٩٫٢٦٭ 
بدور مجدي سالم اجلويهل ٩٢٫٧٩٭ 
جمانة جاسم حسن حسني ٨٢٫٥٭ 
جنان أسامة عبداهللا باش ٨٢٫٣٨٭ 
حصة بدر أحمد اخليري ٩٣٫٦٧٭ 
حصة عماد عبداهللا سليمان ٨٧٫٦٭ 
حصة فراس فهد احلمدان ٨٨٫٦٨٭ 
حصة نبيل نادر علي اخلضري ٧٩٫٨٨٭ 
دانة أحمد ابنيان املويزري ٨٩٫٥٣٭ 
دانة عبداهللا طفيح العازمي ٨٢٫٤٨٭ 
دالل عبداللطيف جاسم السني ٧١٫٤٨٭ 
دالل مشعل صادق السنافى ٩٢٫١١٭ 
رتاج حمد عبداهللا الصقهان ٨٤٫٨٧٭ 
رتاج علي حسن حسني ٨٨٫٠٧٭ 
رزان ماجد سالم علي ٨٣٫٨٧٭ 
رقية عبداللطيف حسني صفر ٧٨٫٣٥٭ 
رنا محمد يوسف صادق ٩٣٫٠٢٭ 
روان حامت ضيف اجلدي ٩٢٫٢١٭ 
صالــح ٭  عبدالوهــاب  مشــاري  ريــان 

العبدالسالم ٨١٫٧٨
ريان نبيل مالك العطوان ٩٣٫٥٣٭ 
زهور أحمد داود عبداهللا السراج ٩١٫٦٦٭ 
زينب هاني عبداحلميد حسني ٩١٫٩٥٭ 
سارا منصور سليمان العثمان ٩٢٫٢١٭ 
سارة انور محمد العازمي ٨١٫٨٣٭ 
سارة حسن مسفر العجمي ٧٨٫٢٣٭ 
سارة حمزة عباس عبدالرحيم ٩١٫٨١٭ 
سارة حيدر حسن كمال ٧٤٫٠٨٭ 
سارة عبدالعزيز حميدي الشمري ٨٢٫٣٦٭ 
سارة عواد سعد العازمي ٩٣٫٥٭ 
سارة ماجد جمعان العازمي ٨٧٫٦٣٭ 
شهد راشد سعد العازمي ٨٠٫٣٣٭ 
شهد صالح عبدالرحمن حسني ٨١٫٩٭ 
شهد عبدالوهاب فهد الرقم ٨٧٫٦٧٭ 
شهد منصور بدر املطرود ٩٣٫٩١٭ 

شيخة علي صالح ملك ٧٦٫٢٥٭ 
عائشة صالح جنم عبداهللا ٧٩٫٩٢٭ 
عادلة خالد محمد الباطني ٩٣٫٧٢٭ 
غدير سعود رجعان العازمي ٨٤٫١٤٭ 
غال جابر جمعان العازمي ٨٥٫٦٩٭ 
غنيمة عيسى محمد العيسى ٨٣٫٤٧٭ 
فاطمة محمد اسماعيل الشطي ٧٥٫٤٩٭ 
فاطمة هاشم سيد رجب الرفاعي ٨٣٫٤٩٭ 
فجر عماد خالد املطيري ٧٤٫١٧٭ 
فدوى مشعل عبدالرحمن جحيل ٨٤٫٩٨٭ 
فرح عبدالوهاب علي فرس ٨١٫٢٧٭ 
لطيفة أحمد محمد النوري ٩٢٫٧٦٭ 
لطيفة غازي مطلق املطيري ٩٦٫٠٥٭ 
لطيفة فهد يوسف الدالمه ٩٢٫٧٧٭ 
لولوة طالل ياسني الصالح ٨٢٫٥٣٭ 
ليان هاني عبداهللا السحيب ٨٦٫٧٦٭ 
مرمي سعود سعد سليمان ٨٧٫١٤٭ 
مرمي عامر علي البوسعيدي ٨٦٫٩٦٭ 
مرمي عبدالعزيز عمر العتيبي ٩٤٫٥٤٭ 
مرمي مطلق مفلح العازمي ٩٠٫٥٩٭ 
معالي رشدان عجاج العازمي ٩٢٫١٨٭ 
مالك مشعل عبدالوهاب العبدالسالم ٧٣٫٢٨٭ 
منيرة حسني سلمان الفيلكاوي ٨٤٫٤٩٭ 
موضي خالد ثنيان العرادة ٩٢٫٧٣٭ 
موضي خالد فالح السبيعي ٨٧٫٤٭ 
جناة جاسم محمد اخلضري ٩٤٫٩٨٭ 
ندى عيسى حامد بوقمبر ٩١٫١٨٭ 
نور الزهراء محمد عبداهللا باقر ٨٢٫٩٥٭ 
نور خالد عبداهللا الشطي ٩١٫٧٦٭ 
نورة أحمد محمد اخلميس ٨٥٫٤٦٭ 
هاله علي عثمان الزعبي ٨٧٫٩١٭ 
هيا عادل عثمان احليدر ٧٥٫٤٤٭ 

بيبي السالم الثانوية للبنات 

آسيا خلف أحمد الوزان ٨٤٫٨٥٭ 
أوراد عبدالرحمن نصير جعفر ٩٤٫٦٧٭ 
آيات أحمد علي عباس ٨٤٫٧٧٭ 
الريان انس راشد العجيل ٨٠٫٠٧٭ 
بتول صالح بيموري ٧٩٫٠٤٭ 
تاله شاعل أحمد العاشور ٧٣٫١٧٭ 
ثناء محمد عبدالعزيز العبدالعزيز العبالني ٭ 

٧٩٫٥٧

جوري نايف إبراهيم املجمد ٩٦٫٣٨٭ 
حوراء صباح محمد الشيرازي ٨٥٫٠٦٭ 
خديجةاخلير محمد جمعة يادي كار ٨٢٫١٣٭ 
دالل خالد عبداهللا الرشدان ٨٨٫٧٤٭ 
دالل عامر ناصر املطيري ٧١٫٨٨٭ 
دالل عبدالعزيز خليل البناي ٧٨٫٧٨٭ 
رتاج جاسم محمد الشعيب ٧٢٫٢٢٭ 
رتاج مؤيد منصور القطان ٨٦٫١٧٭ 
رقية داود عبدالعزيز مراد ٩٥٫٢١٭ 
روان عيسى يوسف القالف ٨٩٫٠١٭ 
ريان مبارك بدر الديهان ٨٦٫٨٩٭ 
زينب حسن حاجي عبدعلي ٨٠٫٢٣٭ 
زينب خالد عبدالنبي االربش ٨٣٫٥٥٭ 
زينب وحيد عبدالرضا محمود ٧١٫٢٩٭ 
سارة جابر محمد املالك ٩١٫٥٧٭ 
شوق صالح مهدي سيد محمد ٨٤٫٢٥٭ 
عائشة أحمد شحاذ الثواب ٨٨٫٩١٭ 
فاطمة أحمد جواد الصايغ ٧٧٫٣٦٭ 
فاطمة حامد محمد املجرب ٩٣٫٥٥٭ 
فاطمة خالد أحمد حيات ٧٧٫٦٩٭ 
فاطمة سليمان حسن دشتي ٩٨٫٧٨٭ 
فرح حمود سابج العازمي ٩٦٫٩١٭ 
مرمي محمد جاسم باقر ٧١٫٢٤٭ 
مرمي مساعد سعد املانع ٩١٫٠٤٭ 
مرمي ناصر بدر عبدالرحمن ٧٩٫٥٥٭ 
مطره نواف عيد املطيري ٨٣٫٢٦٭ 
ملك فاضل علي مشتاق ٨٤٫٠٣٭ 
مناير عبداهللا سالم املرجتي ٨٩٫٢٥٭ 
منيرة ضاري فهد العجمي ٨٩٫٦٤٭ 
جناة عبداهللا صادق القطان ٨٣٫٦٣٭ 
نور عبداهللا مبارك الهدية ٧٧٫٦٥٭ 
نورة فهد حسن العبداهللا ٧٤٫٠٢٭ 
هاجر عبداهللا مكى اخلياط ٩٣٫٥٤٭ 
هنوف سليمان متعب املطيري ٨٨٫٩٩٭ 

تيماء الثانوية للبنات 

أريام عطا اهللا خايف شبه ٨٨٫٣٨٭ 
أسماء عبداهللا عبدالعزيز العنزي ٨٢٫٤٩٭ 
أصايل ماجد مطشر حسني ٨٣٫٨١٭ 
ارياف فواز جابر الظفيري ٧٧٫١٨٭ 
اجلوهره خليف ضيف قبيل ٩٣٫١٦٭ 
الدانة خالد محمد الظفيري ٩١٫٣٦٭ 

تهاني عبدالعزيز غياض العنزي ٨١٫٤٢٭ 
حزمه ناصر شافي العجمي ٩١٫٥٥٭ 
حنني عوض هذال الشمري ٨٤٫١٩٭ 
دانة سالم صباح مرضى ٦٥٫٥٩٭ 
رتاج علي هالل العنزي ٨٥٫٥٥٭ 
رتاج محمد سعود العنزي ٩٠٫٨٢٭ 
رماس مفرح محمد الظفيري ٨٢٫٢٤٭ 
رهف فهد عبيد قاطى ٦٩٫٢٢٭ 
رمي حمود خلف العنزي ٨٠٫٧٨٭ 
رمي خلف مطلق احلريجي ٧٧٫٢٧٭ 
رمي سعد ساير الظفيري ٧٧٫٠٣٭ 
رمياس عبداللطيف رمضان العنزي ٧٦٫١٢٭ 
سارة سامي سعد طالل ٩٥٫٤٨٭ 
سارة محمد حماد الشمري ٧٦٫٩١٭ 
سجى علي محمد محمد ٧٧٫١١٭ 
سدمي ظاهر حمد الشمري ٧٦٫٥٤٭ 
سعاد يعقوب سنافي الشمري ٩٢٫٩٣٭ 
سلسبيل عطية رشيد العنزي ٧٧٫٦٩٭ 
سندس عزاره مداهللا اجلميلي ٨٣٫٢٣٭ 
شموع صايل أحمد هليل ٨٥٫٥٢٭ 
شهد فالج مطلق املطيري ٨٣٫٠٥٭ 
شهد محمد سنافي الشمري ٨٤٫٩٭ 
شهد هايف عطا عقيل ٧٦٫٤٩٭ 
شوق عبداهللا هادي العنزي ٨٩٫٨٣٭ 
شيخة عامر محمد العجمي ٧٢٫٤٭ 
شيخة فهد سيار الشمري ٧٦٫٧٭ 
طيف خالد عايد فياض العنزي ٦٨٫٥٨٭ 
طيف طارش حطاب املطيري ٨٧٫٠٢٭ 
عائشة نايف خرسان الظفيري ٨٩٫٧٦٭ 
عالية عبداهللا كابد الظفيري ٨١٫٢٩٭ 
عهد فالج مطلق املطيري ٩٠٫١٢٭ 
غزالن سعود علوش احلسيني ٩٦٫٧٨٭ 
غال ناصر بكاى املطيري ٩٦٫١٧٭ 
فاطمة محمد خلف الشمري ٨٠٫٨٥٭ 
فتون سعد فلجي العنزي ٨٤٫٦٥٭ 
فجر هادي زايد الشمري ٨٠٫٧٧٭ 
فرح مطر مفضي الشمري ٨٤٫٧٦٭ 
فوز فوزي مضحي الصليلي ٨٥٫٠٦٭ 
كوثر خليف حجي العنزي ٧٦٫٠٥٭ 
لولوة نهار يالوس عضيدى ٨٣٫٠١٭ 
مرمي انور عويد شحاذه ٨٩٫٥٩٭ 
مرمي حسني قعيد الظفيري ٨٥٫٤٢٭ 

مرمي عزيز عزران الظفيري ٧٥٫٦١٭ 
مرمي فهد سعد الظفيري ٧٩٫٧٧٭ 
مرمي مجيد صالل سالم الشمري ٧٩٫٨٨٭ 
مزون نواف صحن املطيري ٧٥٫٩٣٭ 
منار صالح تركي الشمري ٧٢٫٧٦٭ 
منار مناور جالى الشمري ٩٣٫٤٧٭ 
مها جابر محمد احلريجي ٧٦٫٧١٭ 
مها حميد غالي العنزي ٩٦٫٦٭ 
نوال منصور فالح العنزي ٧٥٫٣٧٭ 
نور عبداهللا علي العنزي ٨٧٫٤١٭ 
نورة مسير عطااهللا سلمان ٩٣٫٦٧٭ 
نورة هايف مهناء الشمري ٧٦٫٧٩٭ 
هاجر صالح شحاذه العنزي ٩٣٫١٣٭ 
هاجر نهابه ظاهر الظفيري ٧٦٫٥٧٭ 
هدى حضيري عتيق الظفيري ٧٨٫٣٤٭ 
هديل عارف فالح طليحان الشمري ٧١٫٣٣٭ 
هال ناصر بكاى املطيري ٩٦٫١٤٭ 
هنوف مشعل حجي املطرفى ٨٤٫٧٧٭ 
هيا سالم محمد املطيري ٧٦٫٠٨٭ 
وعد عبداهللا حمود الرشيدي ٧٣٫٢٭ 
وهج صالح إبراهيم اخلالدي ٨٦٫٠٩٭ 
مينى اشرف رجب زايد ٨٨٫٠٨٭ 

ث. ٢٥ فبراير الثانوية للبنات 

أروى عبداهللا خالد العازمي ٩٠٫٠٥٭ 
أمل فؤاد حسن العلي ٩٠٫٨٤٭ 
أميرة سالم حمد هليل العازمي ٩٥٫١١٭ 
اجلود محمد حمزة أحمد ٨٠٫٧٩٭ 
الزكيه أحمد صادق اسماعيل ٧٩٫٨٢٭ 
بتول هاني حسن رضائى ٩٢٫٧٭ 
جواهر علي هالل العلي ٨٩٫٨٥٭ 
حور محمد عبدالرضا احلداد ٨٧٫٤٢٭ 
حوراء حسن علي عابدين ٨٤٫٧٣٭ 
حوراء علي حسن بهزاد ٧٥٫٤٦٭ 
حوراء وسام إبراهيم احلمر ٩١٫٦٥٭ 
دانة أحمد عبداهللا اخلباز ٩٣٫٨٥٭ 
دانة سامي يوسف الشطي ٧٠٫٦٨٭ 
رتاج عبداحلميد طارق النجار ٩٥٫٥٥٭ 
رتاج ناصر جمعة شهاب ٨٢٫٦٨٭ 
ريان خالد عباس كرم ٨٢٫٥٨٭ 
ريان مشعل عبداهللا السبيعي ٨٧٫٧٨٭ 
رمي عادل هايف العازمي ٧٨٫٠٧٭ 

زهراء فيصل حسني محمد ٨٣٫٧٤٭ 
زينب إبراهيم نور محمد ٨٩٫١٧٭ 
زينب بدر حبيب علي خان ٨١٫٩٦٭ 
زينب منصور عبداهللا بن حسن ٨٨٫٤٩٭ 
زينب يحيى عبدالرسول مال يوسف ٩١٫٢١٭ 
سارة عبداحلميد محمد عبداهللا ٧٨٫٨٦٭ 
ضحى عادل هايف العازمي ٨٠٫٥٣٭ 
فاطمة بشــار صادق عاشــور عبدالرضا ٭ 

٨٦٫٩٥
فاطمة حسني السيد محمد باقر بهبهاني ٭ 

٩٢٫٣٩
فاطمة علي محمد الرامزي ٨٨٫٥٨٭ 
فجر جابر يوسف حسني ٨٨٫٥٭ 
فجر علي أحمد العطار ٨٥٫٤٦٭ 
كوثر أحمد عبداحلسني مال علي محمد ٨١٫٦٨٭ 
كوثر أحمد عبداهللا البراهيم ٧٨٫٤٩٭ 
كوثر يوسف حسني الكندري ٩٢٫٦٥٭ 
مرمي إبراهيم سعود الصديقي ٨٧٫٥٦٭ 
مرمي راشد خالد الشاهني ٨٣٫٠٣٭ 
مرمي علي حسني شرف ٩١٫٨٧٭ 
مرمي جنم عبداهللا املتروك ٨٣٫٢٥٭ 
مالك عبداهللا عيد بن عبيد ٨١٫١٣٭ 
منار بدر عبداهللا السبيعي ٨٠٫٣٣٭ 
منار محمد عثمان مطر ٧٣٫٢٨٭ 
وضحة وليد أحمد البحرينى ٨٦٫٣٩٭ 

ثابت بن قيس الثانوية للبنني 

أحمد خليفة عبداهللا الشمري ٧٣٫٠٥٭ 
بدر فاضل عيد فاضل ٧٤٫٢٭ 
بدر محمود أحمد الراشد ٨٥٫٥٥٭ 
حمود علي حمود العنزي ٦٥٫٥٭ 
خالد عقاب عبداهللا احلربي ٧٤٫٥٧٭ 
خالد مطرف ثامر الشمري ٧٥٫٢١٭ 
خليفة سالم خليفة العازمي ٨١٫٦١٭ 
دبالن جمعان دبالن العازمي ٨٢٫٩٥٭ 
راشد جهيمان سدحان العازمي ٧٩٫٤٤٭ 
سلطان نواف سعود ساير ٨٤٫٣٢٭ 
صادق رسن معود الظفيري ٧٣٫٨٦٭ 
ضاري سامي عواد عناد ٧٩٫٥٩٭ 
طالل هذال بلج الرشيدي ٧١٫٨١٭ 
عبدالرحمن طالب نزال صحن ٧٤٫٢٭ 
عبداللطيف عبداهللا مخلف عليج ٧٤٫٣٧٭ 
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عيسى حمد جاسم ظاهر ٨٨٫٢٨٭ 
فارس جابر شاهر الشمري ٧٠٫٦٧٭ 
ماجد عشوي عبداهللا العازمي ٧٨٫٠٣٭ 
مجبل سعد مقبل املطيري ٧٣٫٩٣٭ 
محمد جطلى عبدالعزيز املطيري ٩٣٫٥٢٭ 
محمد سلمان داود نصار ٨٦٫٢٧٭ 
محمد طالل محمد اجلربا ٧٣٫٦٢٭ 
محمد عايد عماش الهاجري ٨٣٫١٧٭ 
محمد عقاب الفي محمد ٨١٫٠٥٭ 
محمد علي غازي سيف ٧٨٫٢٥٭ 
محمد عويد سلطان جازع ٧١٫٢٢٭ 
مشاري نوري سلمان محارب ٨٨٫١١٭ 
منصور فالح قعيد الشمري ٧٤٫٢٦٭ 
موسى احلميدي عشوي فرج ٨٠٫٩١٭ 
ناصر بدر عبدالعزيز الفليح ٧٦٫٨٦٭ 
نواف أحمد فيحان املطيري ٧٨٫٦٧٭ 
هالل علي هالل جنم ٧٦٫٤٩٭ 
يوسف فهد مشهور الرويلى ٨٠٫٢٩٭ 
يوسف كساب قريطع رجب ٧٢٫٥٤٭ 

جابر األحمد الصباح الثانوية للبنني 

أحمد انور محمد العبداهللا ٨٦٫٤٧٭ 
أحمد موسي أحمد موسى عبيدان ٨١٫٤٭ 
إبراهيم خالد عبدالسالم أحمد إبراهيم ٨٢٫٦١٭ 
جمال أحمد ناصر أحمد احلماد ٧٨٫٩٩٭ 
حمزة علي حســن فالح حســن الســهم ٭ 

الناصر ٨٠٫٢٧
داود سليمان حسني سليمان اخلشتي ٧٧٫٢١٭ 
سعد نواف سعد علي املكيمى ٧٢٫١٥٭ 
ســليمان الســيد فهد عبدالرحمن السيد ٭ 

محمد عبداهللا الرفاعي ٨٣٫٠٢
سليمان جاســم عبدالرحمن يوسف بن ٭ 

حجي ٧٢٫٩٧
سيد هاشم ضياء سيد محمد محميد حسن ٭ 

يوسف ٨٢٫٨١
صقر أحمد عبدالوهاب علي القطان ٨٣٫٠٨٭ 
طالل عدنان عبداهللا عنبر جوهر ٧٢٫٢٦٭ 
عبداهللا علي محمد عبداهللا جرمن ٦٩٫٨٩٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا جواد يعقوب ٧٨٫٥٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا علي الصراف ٨٩٫١٧٭ 
عبدالوهــاب عادل يعقوب غلوم حســني ٭ 

حسن محمد حاجية ٩٣٫٦
علي حسني أحمد محمد باقر ٨٧٫٠١٭ 
علي خالد علي حسني غلوم علي غضنفر ٭ 

٨٧٫٩٢
علي زكريا جاسم غلوم حسني التركمانى ٭ 

٨٦٫٣١
علي عبداللطيف حسني كاكولي ٧٦٫٦١٭ 
محمد السيد فهد عبدالرحمن السيد محمد ٭ 

الرفاعي ٨٦٫٥٥
محمد صالح علي عبداهللا حســن االمير ٭ 

٧٣٫٠٤
مشعل يوسف كاظم عباس حسن ٨٠٫٧٣٭ 
وائل عبداحملسن وايل محمد عبداحملسن ٭ 

املهنا ٨٣٫٧٦
يوسف حسن محمد علي احلطب ٦٩٫٤٢٭ 

جابر العلي الصباح الثانوية للبنني 

أحمد صالح جواد صالح ٧٧٫٠٢٭ 
جابر نفاع رجاء الرشيدي ٨٠٫٠٦٭ 
جراح عبدمناف نغيمش مناحي ٨٥٫٢٥٭ 
حامد حجي حمود العازمي ٦٨٫٣١٭ 
دخيل حسني دخيل العازمي ٨٧٫٥٣٭ 
راشد ثالب راشد العازمي ٧٦٫٢٦٭ 
رفاع عبيد رفاع املطيري ٩١٫٠٧٭ 
سالم صالح سالم التناك ٦٨٫٨٥٭ 
سعد مطارد سالم الدملاني ٨٩٫١١٭ 
سلمان جاسم عبداهللا اجلسمى ٨١٫٨٤٭ 
سلمان مشعل نوري الشمري ٩١٫٦٩٭ 
طالل راشد مبارك العازمي ٧٠٫٩٧٭ 
ظاهر سالم سعد العازمي ٧٥٫٥٣٭ 
عادل صالح سالم التناك ٧٦٫٣٨٭ 
عبدالعزيز شبيب عبداهللا العازمي ٦٥٫٩٤٭ 
عبدالعزيز فيصل أحمد اجلاركي ٧٧٫٤٧٭ 
عبداللطيف نبيــل عبدالرحمن الزواوى ٭ 

٦٩٫٩٤
عبداهللا محمد فاضل املطوع ٦٩٫٩٧٭ 
عبداهللا نبيل علي العازمي ٧٨٫٩١٭ 
عبدالوهاب جمال خضير باقر ٧٣٫٤٤٭ 
عبدالرحمن أحمد قاسم املجرن ٩٠٫٤١٭ 
عبدالرحمن محمد ماجد العتيبي ٧٢٫٠٤٭ 
عبدالعزيز محمد عبداهللا الهاجري ٧٤٫١٢٭ 
عبدالوهاب محمد قاسم الصيرفي ٨١٫٦١٭ 
مبارك بدر عايد العازمي ٧٦٫٧٩٭ 
مبارك حسن مبارك العازمي ٧٣٫٧٧٭ 
مبارك عويد مبارك الرشيدي ٨٤٫٣٩٭ 
محمد بشار جنم املصيليخ ٨٣٫٣٤٭ 
محمد جمال قبالن العازمي ٧١٫٠٧٭ 
محمد خالد محمد الرفاعي ٨٤٫١٨٭ 
محمد طاهر عبداهللا علي القبندى ٨١٫٦٧٭ 
محمد علي حسني الصفار ٧٠٫٩٤٭ 
محمد فرحان سالم العجمي ٨١٫٧٦٭ 
مرزوق فهد مرزوق عايض ٨١٫٠٣٭ 
مشعل محمود عيسى الصومالى ٧٢٫٧٤٭ 
منصور خير اهللا مبارك العجمي ٧٨٫٥٦٭ 
هادي مناور هادي العازمي ٧٣٫٢٧٭ 
يوسف بدر سمير السعيد ٩٢٫٥٥٭ 
يوسف رائد أحمد البناي ٨٢٫٣٢٭ 
يوسف عادل حسني علي حسني ٧٩٫٦٣٭ 
يوسف مشعان شويص علي ٧٨٫٣٣٭ 

جابر مبارك الصباح الثانوية للبنني 

أحمد محمد سليمان القيص ٨٥٫٣٢٭ 
أسامة نواف أحمد الصقر ٨٩٫٤٩٭ 
اسماعيل حبيب اسماعيل جعفر ٧٧٫٧٦٭ 
احلارث يوسف خالد الشريف ٧٨٫٧٭ 
بدر ناصر بدر بن ناجي ٨٥٫٠٣٭ 
بشار صباح محمد املطيري ٨٤٫٠٤٭ 
جراح مصعب خالد اخلضير ٧٦٫٥٢٭ 
حمد بدر حمد بوطيبان ٧٩٫٦١٭ 
حمد خالد صالح العيدان ٨٦٫٠٢٭ 
حمد فيصل يوسف الشراح ٨٥٫٣٨٭ 
حمد محمد رضا بوشهري ٧٣٫٠٨٭ 
خالد رائد أحمد املال محمد احلرمي ٩٣٫٦٨٭ 
خالد طارق بدر فضل عبدالرحمن ٧٨٫٢٢٭ 
دعيج خلف صالح املطبقي ٨١٫٦٤٭ 
سالم أحمد سالم املطيري ٧٧٫٨٢٭ 
سالم رائد سالم الشطي ٨٢٫٨٤٭ 

سالم عبداهللا سالم بورسلي ٨٤٫٤٨٭ 
سعود عبدالعزيز محمد بوشهري ٨٠٫١٦٭ 
سلمان بدر حمد بوطيبان ٧٦٫٥٦٭ 
صالح عبدالرحيم سلمان إبراهيم ٨٢٫١٭ 
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز اجليران ٧٧٫١٢٭ 
عبدالرحمن ادريس مبارك السكران ٨١٫٢١٭ 
عبدالعزيز جاسم محمد الفهد ٨٧٫١٧٭ 
عبداهللا أحمد سعد السليمان ٨٣٫٠١٭ 
عبداهللا مبارك إبراهيم الرويح ٧٦٫٤٨٭ 
عبداهللا يعقوب يوسف الكندري ٩١٫٣٣٭ 
عبدامللك غامن عبداللطيف الغربللي ٨٥٫٠٢٭ 
عبدالوهــاب أحمــد عبدالوهاب الفودري ٭ 

٧٢٫٦٦
عبدالوهاب أحمد محمد الزعترى ٩١٫٦١٭ 
علي عبدالعزيز عبداهللا احلميدي ٧٤٫٣٦٭ 
عمر عبدالرحمن يوسف علي ٨٠٫٥٦٭ 
فهد عبدالرحمن فهد احلسينان ٨٣٫٣٦٭ 
فواز بدر محمد بوحيمد ٧٨٫٥٢٭ 
محمد أحمد راشد العمران ٨٧٫٠١٭ 
محمد صالح حمد الهالل ٩١٫٧٩٭ 
محمد عبداهللا فهد جنف ٧٥٫١١٭ 
محمد عبدالعزيز محمد الفارس ٨٣٫٧١٭ 
مشاري فهد عبداحملسن الصعب ٧٤٫٥١٭ 
مشعل أحمد عايد الشمري ٩٤٫٥٧٭ 
ناصر بدر أحمد الشبلي الراشد ٩٧٫٢٨٭ 
هشام نواف فيصل العميري ٧٧٫٦٦٭ 
يوسف خالد عبدالرحمن املخيزمي ٨٨٫٩٧٭ 
يوسف نواف عبداملجيد اللهو ٨٦٫٤٦٭ 

جاسم محمد اخلرافي الثانوية للبنني 

أحمد مساعد كامل السبيعي ٨٦٫٦٨٭ 
بدر علي حسني اخلواجه ٧٨٭ 
جاسم ناجي جاسم أحمد ٩٥٫١٣٭ 
حسن حسني محمد املتروك ٩٢٫٣٤٭ 
حمد عدنان أحمد محمد علي ٧٢٫٣٤٭ 
خالد اوس راشد الرشيد ٨٩٫١٨٭ 
خالد محمد مبارك املخيزمي ٨٥٫٧٢٭ 
خالد يوسف خالد بوغيث ٧٦٫٣٥٭ 
سالم مشعل محمد العنجري ٨٥٫٦٨٭ 
سليمان عبدالوهاب محمد املنيع ٧٢٫٩٦٭ 
ضاري عبدالعزيز محمد الصبيحي ٨٠٫٥٥٭ 
طالل فهد إبراهيم احلميدي ٩٢٫٧٭ 
عبدالعزيز باسل عبداحلميد الذيب ٧٩٫٣٥٭ 
عبدالرحمن جمال ناصر العصيمي ٨٧٫٦٥٭ 
عبدالعزيز وليد عبدالعزيز النصار ٨٦٫٠٤٭ 
عبداللطيف عاصم عبداهللا اخلالد ٨٤٫٧١٭ 
عبداهللا رائد عبداهللا حمد الغامن ٨٣٫٩٩٭ 
عبداهللا طالل عبداهللا الهدلق ٩٠٫٥٨٭ 
عبداهللا عبداللطيف إبراهيم طاهر الطاهر ٭ 

٨٩٫٧٩
عبداهللا عيسى فاضل بوغيث ٨٢٫٥٣٭ 
عبداهللا مطلق جاسر اجلاسر ٩٦٫٥٥٭ 
عبدالوهــاب عبدالعزيــز علــي الناصــر ٭ 

العمران ٨٥٫٥٢
عثمان خليفة سلمان الشاهني ٨٥٫٧٦٭ 
علي أحمد سليمان الفوزان ٨٥٫٣٩٭ 
علي عبدالعزيز علي خريبط ٦٩٫٥٧٭ 
علي مشعل علي الهزمي ٨٢٫٣١٭ 
عمر بدر عبدالقادر عمر عقيل ٧٨٫٩٨٭ 
عمر عماد ناصر الناصر ٨٨٫٨٭ 
فايز فيصل سعد السعد ٧٤٫٢٥٭ 
فهد عماد الدين فهد بورسلى ٨٩٫٣٧٭ 
فهد محمد فهد العجمي ٧٨٫١٧٭ 
محمد جاسم محمد الدبيان ٩١٫٦٦٭ 
محمد جاسم محمد مال حسني عبدالرحمن ٭ 

٩٤٫٦٤
محمد رائد محمد الهويدي ٨٣٫٩٩٭ 
مشاري فيصل محمد العنزي ٨٦٫٤٥٭ 
مشاري موسى حسن البصرى ٨٠٫٤١٭ 
مشعل رياض حبيب قمبر ٧٣٫٨٭ 
ناصر يعقوب يوسف احلداد ٨٠٫٥٦٭ 
هشام وليد أحمد املجرن ٩٣٫٤٥٭ 
يوسف ارحمة سالم ارحمة ٨٥٫٨٦٭ 
يوسف وليد يوسف الكندري ٨٧٫٢٤٭ 

جليب الشيوخ الثانوية للبنني 

أحمد محمد فهيد املطيري ٧٨٫٩٢٭ 
ارشيد مطلق ارشيد القفيدي الكعمي ٨٠٫٦٢٭ 
باسل يوسف علي الشريكه ٧١٫٠٣٭ 
بندر سلطان معزى املطيري ٨٥٫٥٥٭ 
تركي حمود حمدان املطيري ٧٢٫٤٩٭ 
تركي مشاري فهد املطيري ٨٤٫٨٢٭ 
تركي يوسف عايض الديحاني ٧٦٫٢٢٭ 
جراح متعب مطلق املطيري ٨٧٫٨٭ 
حسني محمد فايز العنزي ٧٥٫٤٦٭ 
حمد علي حمد املطيري ٧٦٫٩٤٭ 
حمود طالل محمد املطيري ٧٥٫٣٥٭ 
خالد أحمد حجي العازمي ٨٣٫٧٭ 
خالد سعد هجاج املطيري ٨٦٫٤٩٭ 
خالد سلمان علي الديحاني ٧٦٭ 
خالد طارق سليمان العامر ٨٤٫٦١٭ 
خالد علي عبداهللا املطيري ٨٩٫٧٥٭ 
دعيج سعد مطلق املطيري ٧٥٫٩٭ 
زايد عبداهللا خلف املطيري ٧٣٫٣٥٭ 
سامي خالد محمد املطيري ٧٨٫٣٩٭ 
سعد محمد سعد العجمي ٧٧٫٧٣٭ 
سعود نايف مسعد املطيري ٨٤٫٢٭ 
سلطان خالد عبيد املطيري ٧١٫١٨٭ 
سلمان عبداهللا سعد العتيبي ٧٧٫٣٨٭ 
طالل عبدالعزيز عبيد الديحاني ٨٤٫٧٨٭ 
طالل محمد جاسر املطيري ٨٥٫٤٩٭ 
عبدالرحمن ناصر شجاع ابو رميه ٧٣٫٦٢٭ 
عبدالعزيز محمد عواض املطيري ٧٤٫٥٩٭ 
عبدالكرمي عبداهللا منصور الرشيدي ٧٤٫٨٨٭ 
عبداهللا بندر ندى العنزي ٨٧٫٣٭ 
عبداحملسن طالب راشد املري ٧٨٫٤٢٭ 
عبدالوهاب خليف سالم العنزي ٨٧٫٨١٭ 
عقاب عبدالرحمن عقاب املطيري ٨٩٫١٧٭ 
علي جاسم محمد املطيري ٧٧٫٣١٭ 
عمر حميدي هزاع املطيري ٧٠٫٠٣٭ 
عمر صالح قطيم املطيري ٨٩٫٢٭ 
عمر عبداهللا سالم الديحاني ٧١٫٣٦٭ 
عمر عبدالعزيز صباح الفضلي ٧٨٫٤٩٭ 
عمر عواض عويد املطيري ٨٩٫١٣٭ 
فارس محمد خضير املطيري ٨١٫٥٭ 
مبارك حامد مبارك الفجي ٧٦٫٩٩٭ 
محمد بندر ندى العنزي ٧٨٫٣٣٭ 
محمد جراح محمد امهمل ٨١٫٧٤٭ 

محمد حسني ناصر سيف ٨٠٫٥٥٭ 
محمد طالل محمد املطيري ٧٤٫٧٨٭ 
محمد عواض عياد املطيري ٧٤٫٦٭ 
محمد ناصر راشد الفضلي ٧٤٫٨٤٭ 
ناصر فهد صالح املطيري ٨٣٫٩٨٭ 
نايف مشعل نايف العنزي ٧٥٫١٤٭ 
نهار مسلم نهار املطيري ٩١٫٧٭ 
وليد صالح مناحي العتيبي ٨٨٫٧٭ 
يوسف خالد حزام املطيري ٨٦٫٣٧٭ 
يوسف عدنان إبراهيم العرفى ٨٥٫٠٦٭ 

جمانة بنت احلسن الثانوية للبنات 

أبرار فهيد محمد عويضه العجمي ٨١٫٢٩٭ 
أريام سعود سالم العازمي ٧٦٫٦٤٭ 
أريام فهد غازي العازمي ٩١٫٤٧٭ 
أسماء سيف مبرك العازمي ٨٢٫٦٨٭ 
أسماء عبداللطيف وسمي الفضلي ٧٥٫١٣٭ 
أصايل بسام راجي اخللف ٧٩٫٩٩٭ 
أفراح ماطر ضيف اهللا دعيبل العازمي ٧٧٫٨٭ 
أمانــي ذياب عبداهللا عبداهللا الســبيعي ٭ 

٩٣٫٢٣
آمنة راشد محمد طرمي السمحان ٨٠٫٦٨٭ 
آمنة فارس جطلى عبداهللا العازمي ٩٠٫٤٤٭ 
آيه عبداهللا فرحان خلف ٨٠٫٧٤٭ 
أبرار عبدالسالم توفيق حامد الهندال ٨٥٫٥٭ 
اجلورى عايد مهيزع الشمري ٧٦٫٥٧٭ 
اجلوهــره راشــد ســالم محمــد حبروت ٭ 

الهاجري ٩٤٫٨٢
العنود برجس علي حوفان الهاجري ٧٣٫٦٥٭ 
تاال جاسم محمد علي ٨٦٫٢٣٭ 
خلود سويد عيفان مترك الهاجري ٨٣٫٠٦٭ 
دانة صقر خصيوي العازمي ٨٩٫٧٥٭ 
دانة علي راجح الهاجري ٨٨٫٧٥٭ 
دانة كاظم فاضل بوفتني ٧٢٫٩١٭ 
دالل سعد مطر طلق العازمي ٨١٫١٦٭ 
دالل محمد قبالن العازمي ٧٤٫٠٤٭ 
دميه فهد محمد العجمي ٧٥٫١٦٭ 
رتاج راشد مبارك فهيد العازمي ٧٥٫٩٥٭ 
رجوى حمود محمد الهاجري ٩٠٫٠٩٭ 
رجوى متعب عبداهللا سالم الهاجري ٧٥٫٩٣٭ 
رهف أحمد جمعان عمر رحيل ٨٨٫٨٨٭ 
ريان صالح مطلق عميره ٩٠٫٢٥٭ 
ريان وليد حبيب الدماج العازمي ٩١٫٤٧٭ 
ريانه مناحي فهد احمادة ٨٥٫٦٩٭ 
رمي خالد عبداللطيف الراشد ٨٩٫٦٨٭ 
رمي نصار فهد صياح احلربي ٨٣٫٨٨٭ 
رميا عراك مشنى سعود ٧٤٫٦٢٭ 
رمياس مبخوت حسني املري ٩٥٫١٢٭ 
رمييه عبداهللا علي علي الهاجري ٨٣٫١٣٭ 
ريناد ناصر حسن العجمي ٨٣٫٤٦٭ 
سارة خالد رجا هداف الهاجري ٨٧٫٠٨٭ 
سارة سعد علي العازمي ٨٤٫٩١٭ 
سارة محمد حمد العازمي ٧٠٫٩٦٭ 
شروق راشد مناحي احلربي ٧٨٫٣٤٭ 
شهد سعيد عبداهللا آل سالم ٧٦٫٧٭ 
شهد مشعل عبداهللا ملحم العجمي ٩١٫٦٥٭ 
شهد يوسف عبدالعزيز يوسف ٩٠٫٤٥٭ 
شيخة نهار عبداهللا الهاجري ٧٩٫١٢٭ 
صافيه حمد صالح املري ٧٧٫٩٥٭ 
صيتة فهيد هادي عبداهللا العجمي ٨٤٫٨٭ 
ضحى أحمد راشد املطيري ٨٦٫٧٩٭ 
عائشة مبارك محمد العجمي ٨٨٫٩٥٭ 
عالية نواف بخيتان احلبيني ٨٤٫١٭ 
عبير محمد غنام العازمي ٧٦٫٥٭ 
عبير مهل هندى خالد الهاجري ٩٦٫٤٭ 
عليا جابر جطلي عليان املطيري ٨٦٫٨٧٭ 
عنود سالم حميدان العازمي ٨٥٫٣٦٭ 
عهد علي جابر املري ٧٩٫٩٣٭ 
غزالن راشد دهيس املطيري ٧٦٫٥٤٭ 
غزالن مساعد حسن راشد العجمي ٩٨٫١٧٭ 
فاطمة دخيل زيد دخيل املري ٧٦٫٧٥٭ 
فاطمة سعد منصور ناصر السبيعي ٧٤٫٧٣٭ 
فاطمة فالح ناصر الهاجري ٨٠٫١٦٭ 
فاطمة فايز سالم العازمي ٨٧٫٣٩٭ 
فاطمة محمد عبدالرحمن مال محمد ٧٦٫٢٨٭ 
فاطمة نواف خالد عواض البطحاني ٨٢٫٧٤٭ 
فاطمة نواف مبرك العازمي ٩٤٫٥٭ 
فجر محمد عبدالهادي العازمي ٨٣٫٠٨٭ 
فجر مشعل مناحي العازمي ٧٩٫٠٢٭ 
لوجني فيصل حبيب العازمي ٨٩٫٥٥٭ 
لولوة سلطان جلوي العتيبي ٨٥٫٧٭ 
لولوة مفرح عيد الركيباني ٩٣٫٨٨٭ 
مثايل حمد مسعود العجمي ٨٣٫٧٨٭ 
مرمي سعد حمود العازمي ٨٧٫٨٦٭ 
مرمي صالح عواد العازمي ٨٥٫٥٨٭ 
مرمي محمد شجاع العتيبي ٨٦٫١٣٭ 
مشاعل حجاب عيد الدوسري ٨٢٫٥٥٭ 
مشاعل عجب مبرك العازمي ٨٣٫٥٣٭ 
مضاوي ســلطان شــافي حمود العجمي ٭ 

٩٣٫٢٢
معالي فالح محمد الكفيدى ٧٩٫٧٦٭ 
مالك بركة فهد املطيري ٧١٫٠٥٭ 
مناير راشد فهيد الهاجري ٩٥٫٤٩٭ 
منى جراح محمد الهزاني ٨١٫٥٣٭ 
منى سامي أحمد عبداهللا الناقه ٧٩٫٨٩٭ 
منى يوسف محمد البطي ٨٤٭ 
منيرة حماد عامر محمد العجمي ٨٢٫١٩٭ 
منيرة خالد ناصر ثالب الهاجري ٨٣٫٨٣٭ 
منيرة راشد جابر حسني العازمي ٧٧٫٤٨٭ 
منيرة سعد راشد الهاجري ٨٩٫٤٢٭ 
منيرة مضحي بن سالم الهاجري ٨٦٫٢١٭ 
مها جمال عبيد محمد العنزي ٨٣٫٨٦٭ 
مي خالد سلمان شبيب العازمي ٨٨٫١٢٭ 
مي فايز خلف العازمي ٨١٫٦٤٭ 
نادية مشعان سيف الهاجري ٨١٫٩٢٭ 
جند محمد جمعان هزاع العتيبي ٧٣٫١٭ 
نوال بدر نياف العتيبي ٧٢٫٦٦٭ 
نوال محمد خالد احلجاج ٩٣٫١٦٭ 
نورة رجيان مبارك الهاجري ٩٢٫٢٧٭ 
نورة سعد جهاد سعد العازمي ٧٧٫٨٤٭ 
نورة سفر متيم عيران الدوسري ٧٣٫٣٧٭ 
نورة عارف غضيان درمييح املطيري ٩١٫٣٤٭ 
نورة عبداهللا عيد عبداهللا فجرى ٨٥٫٩١٭ 
نورة عبداهللا مناحي العتيبي ٩٣٫٠٧٭ 
نورة فالح شنوف مناع شافي ٨٩٫٢٥٭ 
نورة محمد راشد شبيب الزعبي ٨٠٫٣٤٭ 
نورة محمد عمار العجمي ٨٠٫٢٨٭ 
نوف عبداملانع محمد العجمي ٩١٫٧٦٭ 
نوف مبارك جمعة الدوسري ٨٠٫٩٣٭ 

نوف مرشد فالح العازمي ٨٦٫٧٨٭ 
نوف مشــعل عبداحملسن بادي الشمري ٭ 

٧٩٫٤٩
نوف ناصر فالح العازمي ٩١٫٢٥٭ 
هاجر فالح حمود صنح العازمي ٨١٫٢٩٭ 
هديل بدر حجاب جويعد ٧٨٫١٨٭ 
هديل فهد كميهان جعيالن العازمي ٩٣٫٥٩٭ 
هنادي خالد مرضى العنزي ٧٣٫٧٤٭ 
هنادي علي فالح العازمي ٨٥٫٥٩٭ 
وجد علي حسن العجمي ٨٤٫٣٧٭ 

جمانة بنت ابى طالب الثانوية للبنات 

أوراد راشد شريدة الشريدة ٨٨٫٨٢٭ 
زينب صالح عبدالعزيز جمال ٨٣٫٩٧٭ 
زينب كمال عبداهللا البغلي ٩٢٫٠٩٭ 
شريفة عبداهللا علي املاص ٩٣٫٦٩٭ 
شيخة عماد محمد الربيعه ٩٠٫٢٥٭ 
طيبة أحمد عبدالعزيز الهارون ٨٥٫١٩٭ 
غنيمة يوسف محمد العمير ٨٩٫٤٧٭ 
في جمال مشعان املرزوق ٦٨٫٨٥٭ 
لطيفة خالد محمد البلهان ٩٥٫٢٧٭ 
لولوة أحمد دعيج العنيزي ٩١٫٢٭ 
مرمي جاسم محمد مراد ٨٨٫١١٭ 
مرمي علي جاسم احليدر ٨٥٫٦٥٭ 
مسك عدنان عبداهللا القحطاني ٧٦٫٩٧٭ 
منار يوسف عبداللطيف عبدالغفور ٩٣٫٥٣٭ 
موضي وائل صالح العتيقي ٩٦٫٥٩٭ 
ميره حسن عمر باعباد ٩٣٫٤٨٭ 
نور علي حسني السليم ٨٣٫٨٨٭ 
نور فهد فالح الرشيدي ٩١٫٥٧٭ 
وفاء فوزي علي الفيلكاوي ٨٦٫٠٨٭ 

جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنني ـ 
املشتركة 

أسامة محمد فالح عشوان ٧٦٫١٩٭ 
تركي محمد هالل فرحان ٨١٫١٥٭ 
ثامــر راضي خلف محمد جريف العنزي ٭ 

٧٣٫٢١
جابر خالد جابر عجيمى ٧٥٫٦٤٭ 
جاسم محمد سليمان ساير ٧٠٫٥٢٭ 
حسن خيراهللا بدر حداد ٧٢٫٧٨٭ 
حسني خالد راهى رشيد ٨١٫٥٤٭ 
حسني عبود عيسى موسى احلسون ٨٤٫٥٥٭ 
حسني فرج حمد عويد ٧٧٫٠٤٭ 
حسني محمد علي حيدر ٧٧٫٢٢٭ 
خالد جالل عبداهللا اخلالدي ٨٥٫٠١٭ 
زكريا عمر حفيان ٨٤٫٦٥٭ 
سالم مسفر كايد جاسم ٧٥٫٩٩٭ 
طالل نايف سعد حسني ٨٤٫٨٧٭ 
عبدالرحمن عدوان منشد العنزي ٨٢٫٤٨٭ 
عبدالعزيز حمد اخللف الرمضان ٧٥٫٨٭ 
عبدالعزيز علي طرقي خليف ٧٤٫٥٨٭ 
عبداهللا سعد دحام فرج ٧٢٫٦٭ 
عبداهللا عبدي محمد الصليلي ٧٦٫٥٨٭ 
عبداهللا هاشم عبود الزليط ٨٢٫٩٨٭ 
عثمان سعد شاكر مناحي ٨٠٫٤١٭ 
علي باجى عبدزكي ٧٥٫١٤٭ 
علي مسلم عبداهللا بوحى ٨٠٫٩١٭ 
علي ناهى زايد مسير ٧٤٫٩٥٭ 
فهد سالم مقطوف سمير ٧٤٫٨٭ 
فهد عادل ظاهر مطر ٧٧٫٧٣٭ 
فيصل مبارك ناجي مصبح ٧٧٫٨٧٭ 
مبارك فالح عايد عودة ٧٩٫٧١٭ 
محمد إبراهيم نغيمش مناحي ٨٣٫٥٤٭ 
محمد رضا إبراهيم حسني ٧٨٫١٦٭ 
محمد سعد بدر شبيب ٨٧٫٦٣٭ 
مساعد حمود عناد نعمة ٨٣٫٣٤٭ 
مساعد عبداهللا منشد ذعذاع ٨٤٫٦٩٭ 
مشعل عبداهللا عبيد أحمد العنزي ٧٣٫٧١٭ 
مهدي محمد ياسر مهاوش ٧٣٫٦٢٭ 
يعقوب راشد عيد عبداهللا ٧٥٫٦٣٭ 
يوسف أحمد حمدى يحيى عوض ٩٧٫٤١٭ 
يوسف عبدالعزيز احملمد الصالح ٨٢٫٧٨٭ 
يوســف فيصل شــالش فرحــان عجاج ٭ 

العنزي ٧٧٫٩٨

حبيبة بنت شريق األنصارية الثانوية 

أبيار هاني علي احلمر ٧٩٫٣٢٭ 
أروى عدنان عبداهللا الشمري ٧٧٫٩٢٭ 
أطياب مساعد عامر الشمري ٨٠٫٦٧٭ 
اجلوري عيسى عبداهللا املريخي ٨٤٫٤٤٭ 
العنود إبراهيم دهيم الرشيدي ٨٨٫٥٭ 
بتول عبداللطيف جنم عبداهللا ٨٨٫٧٢٭ 
بدرية أحمد يعقوب العبدوه ٩١٫٠٩٭ 
تسنيم عبدالرحمن محمد السماوي ٨٤٫٨٣٭ 
تهاني مشعل عبداهللا العرادة ٧٣٫٤٥٭ 
جنان فهد خميس العجمي ٨٧٫٢٥٭ 
جود سلمان فيحان الهاجري ٨٧٫٠٦٭ 
جوري فيصل حمد ضيف ٨٨٫٠٦٭ 
حوراء حسني كتاب العجمي ٨١٫٦٥٭ 
دانة تركي حمدان البناقي ٨٨٫٧٭ 
دالل حماد فهد املطيري ٨٨٫٦٩٭ 
ذهب مرسال غنيم جافور ٧٤٫٣٦٭ 
رتاج سعود عبدالعزيز حمادي ٨٤٫٨٦٭ 
رماح وليد علي العنزي ٨٤٫٦٣٭ 
رمي خالد مطلق العازمي ٨٤٫٤٢٭ 
رمي عبداهللا شمالن العازمي ٩١٫٣٨٭ 
رمياس خالد عبيد الصانع ٧٨٫٤٧٭ 
زمزم مفلح السعدي ٨١٫١٦٭ 
سارة عبدالعزيز منصور التميمي ٩١٫٣١٭ 
سارة غازي شارع الديحاني ٨٨٫٠٦٭ 
سارة مترك مجبل العنزي ٨٠٫٣٤٭ 
سارة نشمي رجعان الرشيدي ٧١٫٥١٭ 
سلوى خالد ضايف الشمري ٩٠٫٨٤٭ 
شهد عبداهللا خلف العنزي ٧٤٫٣٣٭ 
شهد فهيد سعود املطيري ٧٨٫١٨٭ 
شوق بدر محمد الغيث ٦٧٫٤٨٭ 
شوق خالد حسني الشعالن ٨٢٫٣٭ 
شيخة فهد محسن املطيري ٨٨٫٤٢٭ 
شيهانه سالم مبارك مذخر ٨٥٫١٣٭ 
صبا طالل خليفة اخلليفة ٩٥٫٨٭ 
صبا ناصر سعد احلمضان العتيبي ٨٢٫٥٦٭ 
طيبة محمد يوسف عيسى ٧٩٫٨٧٭ 
عائشة حمد فرج الفاضل ٨٨٫٤١٭ 
عائشة ناصر فراج العتيبي ٧٩٫٦٦٭ 
عذل سالم مسفر العرادة ٧٨٫٣١٭ 
عيدة جاسم مبارك العازمي ٧٩٫٣٩٭ 
غالية ثامر غزاي العنزي ٨٥٫١٨٭ 

غال سالم جدعان العتيبي ٨٢٫٢٩٭ 
فاطمة حسني عبداهللا جنم عبداهللا ٨٨٫٧٥٭ 
فاطمة راشد سلطان العلي ٨٠٫٥٨٭ 
فاطمة علي أحمد املسباح ٨٠٫٠٨٭ 
فاطمة محمد عسكر العجمي ٩٤٫٤٤٭ 
فجر يعقوب يوسف النجدي ٧٩٫٣١٭ 
فوز أحمد خلف العنزي ٨٠٫٨١٭ 
لولوة يعقوب عبدعلي اإلبراهيم ٩٤٫٥٩٭ 
مرمي مشعل ربيع اخلرينج ٨٨٫٦٭ 
مضاوي ناصر مناع الشمري ٨١٫٨٢٭ 
مطره أحمد خضير العنتري ٧٩٫٨٣٭ 
مها راشد هالل الصليلي ٨٨٫٨٩٭ 
نور خالد محمد املطيري ٩٦٫٢٩٭ 
نورة أسامة دعيج الفهد ٩١٫١٥٭ 
نورة إبراهيم الرشيدي ٨٦٫٥٤٭ 
نورة سعود سمير املطيري ٧٧٫٥٦٭ 
نوف فواز صاهود العنزي ٩٤٫٣٥٭ 
هاجر محمد سندان املطيري ٨٧٫٦٦٭ 
هيا عبداهللا محمد القبندي ٧٩٫٩٢٭ 

حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد بسام أحمد اجليران ٩٤٫٤٤٭ 
أنس نواف أحمد عبدالرحمن ٨٦٫٩٭ 
أحمد خلف تنوش العنزي ٩٠٫٧٭ 
ثنيان عدنان عبداهللا الشمروخ ٨١٫٤٤٭ 
حسن وليد عبداهللا الظفيري ٧٨٫٢١٭ 
حمد زيد فهد اخلبيزي ٧٨٫٣٥٭ 
خالد عبداهللا السيد الربيع ٧٢٫٢٢٭ 
خالد علي محمد زغيب ٨٦٫٢٣٭ 
خالد وليد محمود النبهان ٧٠٫٦٩٭ 
خليفة نواف خميس محمد ٨٢٫٤٭ 
دعيج نواف محمد الدعيج ٩٣٭ 
سعود محمد عبدالعزيز احلبيشي ٧٥٫٤٤٭ 
سلطان فوزان ناصر الناصر ٨٣٫٥٣٭ 
سلمان فهد يوسف الدالمه ٦٩٫٠٨٭ 
سليمان زايد خميس السعدوني ٧٧٫٤١٭ 
صالح عبداهللا صالح العنزي ٩٠٫٨٤٭ 
صالح محمد عبداهللا الشرف ٨٨٫٤٩٭ 
عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحيم املال ٨٣٫٢٥٭ 
عبدالرحمن صالح عبداهللا بوغيث ٨٨٫١٧٭ 
عبدالعزيز فهد علي الكندري ٨١٫٤٦٭ 
عثمان صالح عثمان املزيعل ٧١٫١٣٭ 
علي أحمد السلطان ٨٥٫٩٢٭ 
عمر سعود محمد الربيعه ٧٨٫٩١٭ 
عيسى محمد عيسى العنجري ٧٣٫٩٨٭ 
فهد عبداهللا جاسم الغريب ٨٠٫٠٢٭ 
محمد جمال عبدالرحمن الكوح ٧٢٫٢٦٭ 
محمد رائد عادل السدحان ٧٩٫٧٨٭ 
يوسف وليد خالد بوغيث ٨٩٫٣١٭ 
يوسف وليد عبداهللا املويزري ٧٤٫٤٩٭ 

حمود اجلابر الصباح الثانوية للبنني 

أحمد مشاري فهد املطيري ٨٦٫٣٣٭ 
إبراهيم فيصل سلمان العلي ٧٨٫٣٩٭ 
بجاد نافع بجاد املطيري ٨٣٫٠٣٭ 
بدر ناصر مبارك العتيبي ٨٢٫٠٦٭ 
بندر طالل سرحان الشقيحى ٨٣٫١٢٭ 
حسني علي خالد كرم ٨٢٫٢٧٭ 
حمد عبدالعزيز ناصر اجلبري ٨٠٫٧٭ 
حمود سامي أحمد املريفع ٧٧٫٧٩٭ 
خالد مشاري صالح الكندري ٨٥٫٦٥٭ 
راشد فارس سالم البالول ٨٦٫١٢٭ 
راشد فريح حمود الكوح ٧٩٫١٣٭ 
سعد طالل سعد العتيبي ٧١٫٩٥٭ 
سعود عطا اهللا فواز العنزي ٧٣٫٢٤٭ 
سعود موسى إبراهيم حسن ٨٤٫٧٩٭ 
سعيد أحمد سعيد بقرف ٨٠٫٦٥٭ 
سلمان محمد مبارك اجلبري العتيبي ٨٣٫٠٧٭ 
صقر فارس شالش صفوق ٧٨٫٢٢٭ 
عبدالعزيز سامي ماطر العتيبي ٨٤٫٤٣٭ 
عبدالرحمن فهد نايف احلربي ٩٢٫١٤٭ 
عبدالعزيز نواف صالح العجيري ٨٦٫٢٦٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا العتيبي ٨٢٫٩٣٭ 
عبداهللا عادل راضي مجبل ٧٢٫٤٣٭ 
عبداهللا محمد أحمد احلمدان ٧٣٫٠٢٭ 
عذبي جاسم محمد الكندري ٧٩٫٠٢٭ 
علي محمد عبداحلميد الفرج ٧٨٫٨٨٭ 
عمر امين السيد عبداحلميد ٨٧٫٦١٭ 
عمر عبداهللا سعيد باقميش ٩٠٫٢٭ 
فراس فهد سلطان العتيبي ٨١٫٣٦٭ 
فيصل خالد عبداهللا حبيب ٨٧٫٢٧٭ 
فيصل صالح خالد املطيري ٨٤٫٠٤٭ 
مبارك موسى إبراهيم حسن ٨٨٫٠٣٭ 
محمد خالد عبداهللا العدواني ٨٠٫٠٢٭ 
محمد مبارك ناصر املطيري ٨٠٫٤٤٭ 
محمد يوسف طحيش الرشيدي ٩٥٫٤٩٭ 
مشاري أنور سليمان احلداد ٧٧٫١٢٭ 
مشاري بندر سهو العجمي ٨٧٫٩٥٭ 
مشاري خالد حسني العتيبي ٨٣٫٨٥٭ 
مشعل فراج فالح املطيري ٧٣٫١١٭ 
ناشي بطي ناشي املطيري ٦٩٫٩٧٭ 
ناصر بدر عبدالرحمن الفايز ٧٥٫١١٭ 
ناصر عبداهللا مبــارك اجلبري العتيبي ٭ 

٨٧٫٣٨
ناصر نواف ناصر اجليعان ٨٥٫٨٦٭ 
نواف محمد ناصر العتيبي ٨٤٫٣٩٭ 
وليد خالد حجي املطيري ٨٠٫٧٥٭ 
يوسف كرمي ضعني هزاع ٧٤٫٤٭ 

حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات 

أسماء طالل مطلق الهاملي ٧٧٫٢٦٭ 
آالء أحمد إبراهيم عبداهللا ٧٩٫٤٦٭ 
أنفال جمعة سليمان اخلالدي ٧٩٫٥٣٭ 
آيه يوسف حبيب بولند ٨٨٫٠٨٭ 
اوراد يوسف حميد العنزي ٧٦٫٤٥٭ 
ايالف خالد عبداهللا ناصر ٦٨٫٩٨٭ 
إميان بدر عبداهللا السليمان ٨٠٫٥٥٭ 
بتول الباتل مبارك باتل الرشيدي ٨٣٫٤٥٭ 
بشاير نايف ياسني الظفيري ٧٥٫٩١٭ 
متامه فيصل مطر جنم ٧٩٫٦٧٭ 
جنى عبداهللا محمد البديح ٩٠٫٩٭ 
جواهر فيصل عبداهللا املطيري ٨٤٫٠٥٭ 
حور ضويحي محمد املطيري ٩٤٫٠٩٭ 
دانة محمد عبداهللا اخلميس ٧٩٫٧٦٭ 
دالل خالد مجبل العازمي ٩٥٫٢١٭ 
دالل ناصر هزاع العازمي ٧٨٫٢٦٭ 
رتاج عبدالرحمن سمير كارون ٨٠٫٧٩٭ 
رتاج منصور سلطان الفضلي ٨٦٫٠٩٭ 

رغد سالم حامت املنصور ٨٣٫٥٢٭ 
ريان هاني غامن عراك غامن ٨٢٫٧٨٭ 
ريانا عبداهللا منوخ البديني ٩٧٫٢٩٭ 
رمي عزيز مصلح الديحاني ٨٦٫٥٦٭ 
رمي ناصر عبداهللا القنيصي ٩٧٫١٩٭ 
سارة عبداهللا مسلط املطيري ٩١٫٥٭ 
سلمى طالل فؤاد حسن ٨٠٫٣٦٭ 
شروق فهد عبداهللا املطيري ٨٠٫٣٭ 
شوق محمد سلطان املرزوق ٨١٫٤١٭ 
طيبة بدر رحم بديوى ٨٤٫٢٩٭ 
عائشة خالد عبداهللا اخلليفي ٨٧٫٣٥٭ 
عايشة صالح محمد احليان ٨٩٫٨٭ 
غدير نوري عبدالشمري ٩١٫٨٣٭ 
غزالن فايز محمد املطيري ٨٤٫٠٣٭ 
غال مشعل دخيل احلربي ٩٣٫٢٨٭ 
فاطمة الزهراء أحمد عبدالغنى البعنون ٭ 

٨٥٫٦٣
فاطمة باتل بندر الفضلي ٩١٫٥١٭ 
فاطمة خالد طاهر الشمري ٨٣٫٧٤٭ 
فاطمة عدنان مطلق رميض ٧٩٫١٤٭ 
فاطمة ميثم سلطان جلود ٩١٫١٨٭ 
فتون جراح ثويني الشمري ٧٣٫٩٣٭ 
فرح بدر يعقوب الدشتي ٩٠٫٥٣٭ 
كوثر أحمد فالح املطيري ٩٠٫٣٨٭ 
ليلى يعقوب إبراهيم ماندكاري ٧٧٫٣٤٭ 
مرمي عبدالعزيز قاسم محمد ٨٣٫٧١٭ 
مرمي مهدي عبداحلميد الظفيري ٧٩٫٨٩٭ 
مشاعل خالد شحاذه الظفيري ٧٧٫٣٤٭ 
مشاعل نواف عبداهللا املطيري ٧٨٫٠٧٭ 
مضاوي فهد مقامس اخلالدي ٩٥٫٣٨٭ 
منار سالم عبداهللا البراك ٨٥٫١٣٭ 
منيرة عامر عنيزان الرشيدي ٧٢٫١٢٭ 
منيرة عبدالعزيز عبداهللا املطيري ٧١٫٣٩٭ 
منيرة وليد صالح الشعبان ٧٦٫٠٦٭ 
ميمونه منصور محسن العنزي ٨٨٫٤٩٭ 
جنالء مبارك محمد الوعالن ٨٧٫٨٣٭ 
نعيمه محمد عبدالكرمي املشري ٧٥٫٢٨٭ 
نعيمه محمد مبارك ظاهر ٧٦٫١٣٭ 
نورة حسن سالم القاسمى ٧٦٫١٤٭ 
نورة عادل سعود الوقيان ٨٠٫٢٩٭ 
نورة فهيد ناشي العتيبي ٦٧٫١٩٭ 
نورة محمد هزاع املطيري ٧٣٫٠٩٭ 
نورية اسعد صالح محمد ٨٣٫٩١٭ 
نوف مبارك عامر الشقصي ٧٥٫٢٤٭ 
هبة طارق عبداهللا الهده ٨١٫٢٣٭ 
هناء جمعة باسل عبداهللا ٧٦٫٦٦٭ 
هيا خالد ثامر اخلالدي ٧١٫٠٩٭ 
هيا محمد نايف الديحاني ٨١٫٥٢٭ 

خالد بن سعيد الثانوية للبنني 

أحمد صالح حمد العنزي ٨٠٫١٢٭ 
أحمد محمد تركي حداوي ٧٧٫١٤٭ 
أحمد محمد مجول السعيدي ٨٦٫٢٦٭ 
إبراهيم خلف علي العنزي ٧٤٫٠٧٭ 
أحمد راشد خليف الظفيري ٨٣٫٠٤٭ 
أحمد نواف سالمة العنزي ٧٤٫٧٧٭ 
باسل عبيد قريان سعدان ٩١٫٥١٭ 
بدر عبدالعزيز سطام العنزي ٧٥٫٩٨٭ 
براك أحمد سمير براك ٨٩٫٥٣٭ 
بندر بدر كامل الضفيري ٨١٫٣٨٭ 
تركي عبدالرحمن عيادة الدرعه ٧٣٫٤٥٭ 
حبيب بشير حبيب الرشيدي ٧٨٫٢٢٭ 
حسن راضي جواد محمد راضي ٨٣٫٤٧٭ 
حسني عبداهللا علي العنزي ٧٨٫٠٤٭ 
حمد عامر محمد العجمي ٧١٫٤٧٭ 
خالد خلف حمود السليماني ٧٤٫٥٤٭ 
خالد غازي جديع العنزي ٧٣٫٩٥٭ 
راكان محمد نفل بوفاس ٧٩٫٦٣٭ 
سالم محمد نفل بوفاس ٨٤٫٢٤٭ 
سامي فهد هادي العنزي ٧٩٫٧١٭ 
سامي فواز ساير املطيري ٦٩٫٩٣٭ 
سعود العاصي هايف الظفيري ٧٤٫٧٥٭ 
سلطان عبداهللا مطلق الراشد ٧٨٫٥٣٭ 
سلمان رخيص غنيم احلريجي ٨٠٫٥٢٭ 
صالح نزال صالح الظفيري ٨٥٫١٥٭ 
صعب بندر صعب الظفيري ٧٤٫١٧٭ 
صقر زايد برجس البرازي ٧٥٫٦٣٭ 
ضاري تركي ضاري العنزي ٧٠٫١٥٭ 
ضاري ثامر سالمة طرخوم الشراري ٩١٫١٢٭ 
ضيف اهللا سعود مدلول حطاب ٨٢٫٨٨٭ 
طارق طالب رهيف الظفيري ٨٩٫٨٦٭ 
طالل فيصل عايد دريب ٨٠٫٧٭ 
عبدالعزيز فهاد علي الشمري ٨٣٫٦١٭ 
عبدالعزيز محمد سعود البناقي ٧٩٫٧٨٭ 
عبداهللا سعد خلف مهدي ٩٦٫٤٤٭ 
عبدالرحمن أحمد خلف العنزي ٩٠٫٧٣٭ 
عبدالرحمن جمعان غالي الظفيري ٨١٫٣٢٭ 
عبدالرحمن سالمة مطيران العنزي ٧٦٫٦٨٭ 
عبدالعزيز حمدان معتق احلسيني ٨٤٫٠٧٭ 
عبدالعزيز سعود عاني الشمري ٧٣٫٩٤٭ 
عبدالعزيز عبداهللا دهش املطيري ٨٦٫٣٧٭ 
عبدالكرمي محمد خليل متعب ٧٢٫٨٦٭ 
عبداهللا مشعان شحاذه الرشيدي ٨١٫٣٧٭ 
عبداحملسن بندر رفيد العنزي ٧٨٫٢٥٭ 
عبداحملسن علي حزام العنزي ٧٨٫٤٩٭ 
عبداحملسن فهد صفوق العنزي ٨٩٫١٭ 
عبدامللك محمد عيادة السليماني ٧٨٫٠٤٭ 
عثمان سعد مرضى العنزي ٧٧٫٢١٭ 
عثمان محمد فهاد العنزي ٧٨٫٧٤٭ 
عز بدر مطر املاجدي ٧٣٫١٭ 
علي بدر صالح حماد ٨٠٫٨٭ 
علي مشرف حمد غامن ٧٤٫٧٤٭ 
عمر حميد حزام سعود ٨٢٫٤٣٭ 
عمر خالد عواد فالح ٨٩٫٨٩٭ 
عمر عبداهللا دهش املطيري ٩٠٫٨٩٭ 
عمر فواز براك الرشيدي ٧١٫٢٧٭ 
عمر نواف راشد الطيار العنزي ٨٠٫٤٧٭ 
عيسى فالح مفرح الهاجري ٨٠٫٩٦٭ 
عيسى محمد االسود عزاره ٨٦٫٨٭ 
غازي عايد محمد املطيري ٧٧٫٢٦٭ 
فرحان خالد فرحان العنزي ٧٥٫٩٭ 
فهاد فهد مسير الضفيري ٧٥٫٤٧٭ 
فهد حسن محسن سعد ٨٦٫٠٩٭ 
فهد سعود عواد عبداهللا ٨٠٫٦٣٭ 
فهد محمد مزعل احلسيني ٨٢٫٨٦٭ 
فهد مرضى جدى صقر العنزي ٧٧٫٤٣٭ 
فواز خلف شليويح الشمري ٧٩٫٣٢٭ 
مبارك جراح مبارك فالح ٨١٫١٧٭ 
محمد إبراهيم خلف العنزي ٧٩٫٩٤٭ 

محمد أحمد صبر الشمري ٨٣٫٧٭ 
محمد سالم مسفر العجمي ٨٤٫٢٢٭ 
محمد سرحان ذياب حربي اخلالدي ٨٣٫٤٧٭ 
محمد طالب وادى الظفيري ٧٠٫٣٣٭ 
محمد عامر محمد العجمي ٧٦٫٢٩٭ 
محمد عبدالرحمن عطشان الظفيري ٧٥٫٦٧٭ 
محمد علي محمد املطيري ٧١٫٦٣٭ 
محمد فرحان راشد الظفيري ٧٢٫٨٦٭ 
محمد فهد مهلى الشمري ٧٩٫٨٦٭ 
محمد نافع غاوى الظفيري ٦٧٫٩٨٭ 
مشاري بندر صعب الظفيري ٨٥٫٦٦٭ 
مشاري فهد سالم الشمري ٨٩٫٢٦٭ 
مشعل خالد شطي العجمي ٨٦٫٤٣٭ 
مشعل محمد مطلق خلف فهاد ال العنزي ٭ 

٩١٫٨٧
مشعل ناصر حسني الشمري ٧٣٫٤٢٭ 
مطلق مفرح محمد الهاجري ٨٠٫٤٩٭ 
ناصر خالد فرج العنزي ٨٤٫٧٩٭ 
ناصر فهد خلف الشمري ٧٨٫٨١٭ 
نافع حربي صالل صباح ٨٧٫٥٦٭ 
نواف سعد صابر مفرح ٧٩٫١٧٭ 
هويدي فرحان هويدي العنزي ٧٧٫٤٤٭ 
هيف سعود شاهر الشمري ٧٧٫٧٣٭ 
وليد مشرف حمد غامن ٧٧٫٥١٭ 
يوسف فايز خلف الظفيري ٧٩٫٨٥٭ 
يوسف مرعى عبيد الشمري ٧٩٫٩٥٭ 

خالد سعود الزيد الثانوية للبنني 

أحمد عادل هادي صالح ٨٥٫٨١٭ 
أحمد محمد أحمد القالف ٨٢٫٥٢٭ 
إبراهيم عادل محمد الساعى ٩٤٫٤٣٭ 
إبراهيم فهد سليمان البالول ٨٠٫٧٢٭ 
بدر سلمان عياد العازمي ٧٦٫٥٧٭ 
بدر عبدالرحمن حسني اجلعفر ٧٧٫٢٩٭ 
بشير فهيد بشير الدوسري ٨٨٫٤٢٭ 
جاسم عثمان يوسف االنصاري ٨٠٫٤٭ 
حسن طالب اسماعيل كرم أحمد ٧٥٫١٩٭ 
حسن مشاري حسن العجمي ٨٦٫٥٨٭ 
حسني صالح جنف غلوم شاه ٧٣٫٦١٭ 
حسني عبدالعزيز عبدالهادي حاجية ٨٧٫٧٢٭ 
حسني عبداهللا محمد غالم ٧٤٫٥٭ 
حسني فاضل عبداهللا حسني ٨٠٫١٭ 
حسني هزاع عبدالواحد الهندال ٧٥٫٦٦٭ 
حمد عادل نعمة بوفتني ٩١٫٣٤٭ 
خالد فيصل عمران احلمادي ٧٤٫٢٤٭ 
خالد مشعل خالد الهاجري ٧٤٫٧٤٭ 
راشد فهد راشد املال محمد ٧٤٫٠١٭ 
سالم جمال راشد شتيل ٧٧٫٧٭ 
سعد سيف صالح العتيبي ٨٦٫٥٦٭ 
سلطان خالد معيفى املطيري ٨٢٫٩٥٭ 
سلمان بدر عقيل اخلالدي ٨٤٫٦٧٭ 
سيد مصطفى حسني علي البحراني ٧٨٫٨٣٭ 
ضاري عبدالعزيز شاكر السبيعي ٨١٫٧١٭ 
ضاري فارس جاسم احلمدان ٨١٫٨٦٭ 
عبدالرحمن حمد سعود العازمي ٨٣٫٩٨٭ 
عبدالعزيز سلطان تركي املطيري ٨١٫٩٧٭ 
عبدالعزيز غازي جبر الديحاني ٨٨٫٦٩٭ 
عبداهللا علي حسني الكندري ٧٨٫٩٭ 
عبداهللا فهيد سفر الهاجري ٧٠٫٤٧٭ 
عبدالوهاب سليمان عبداهللا الصليلي ٧٢٫٣١٭ 
عبدالرحمن خالد علي اإلبراهيم ٧٣٫٦٥٭ 
عبدالسالم جنيب محمد السياغى ٨٢٫٢٥٭ 
عبدالعزيز عبداهللا خالد الربيع ٨٢٫٥٧٭ 
عبدالعزيز عبداهللا محمد السرهيد ٨٠٫٠٥٭ 
عبداهللا أحمد عبدالوهاب الدليمى ٨٢٫٤١٭ 
عبداهللا عباس بدر القالف ٨٥٫٧٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا املهيني ٨٠٫٣٥٭ 
عبدالواحد قاسم عبدالواحد املطرود ٨٤٫٣٢٭ 
علي جاسم أحمد القطان ٧٢٫٥٨٭ 
علي عبداهللا عاشور ليرى ٨٩٫٨٢٭ 
علي عبداهللا علي احلمادي ٧٢٫٧٣٭ 
علي محمد خضير التركمانى ٧٨٫٩٭ 
علي محمد سعود اخلضير ٨٣٫٩٧٭ 
علي محمد مزعل الهندال ٨٢٫٣٤٭ 
علي هزاع عبدالواحد الهندال ٧٧٫٧٣٭ 
عمر أشرف عزت دعوه ٩٢٫٦٨٭ 
عمر أحمد محمد الربيعى ٧٨٫٣٢٭ 
عمر طالل سالم السويلم ٨١٫٧١٭ 
عمر ناصر صالح العتيبي ٧٤٫٧٤٭ 
عوض نواف عوض العتيبي ٨٥٫٢٭ 
غامن خالد ثجيل الشمري ٨٨٫٣٦٭ 
فالح علي فهد العجمي ٨٣٫٧٣٭ 
فهد عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العبدلي ٭ 

٧٩٫٦٥
فهد ناصر فهد الفريح ٧٢٫٣٨٭ 
فيصل حمد فرحان املرزوق ٧٢٫٢١٭ 
فيصل سعد محمد املطيري ٨٢٫٩٨٭ 
محمد حسن محمد السليمان ٨١٫٩٢٭ 
محمد سعد مقعد الدوسري ٨٢٫٩٤٭ 
محمد فاضل بدر القالف ٧٩٫٩١٭ 
محمد يونس اسحق الصالح ٧٦٫٢٭ 
محيسن تركي محسن الشمري ٧٩٫٧٭ 
مرزوق هادي سالم العجمي ٧٨٫٦٩٭ 
مشاري أمير عبدالكرمي مطر ٧٩٫٤٤٭ 
مشاري وليد مهيل اخلالدي ٨١٫٤٭ 
نايف حمد نايف الفضلي ٩٠٫٩٢٭ 
نواف وليد عبداجلبار مبارك ٧٤٫٩٤٭ 
هادي عيسى هادي الرشيدي ٨٤٫٥٤٭ 
يوسف علي مرزوق معتوق ٧٤٫١٦٭ 
يوسف محمد عبداهللا السبتي ٧٥٫٩٨٭ 

خالده بنت األسود الثانوية للبنات 

أروى عادل فالح العازمي ٧٩٫٥٢٭ 
أريام بدر سعد ريحان ٨٩٫٨٭ 
أسماء مساعد حمد الشبو ٩١٫٩٭ 
أسيل أحمد سعد العازمي ٨٣٫٦٦٭ 
آمال يوسف مرزوق مرضي العازمي ٧٥٫٢٨٭ 
أمثال مفلح عبداهللا العازمي ٩٤٫٤١٭ 
أسماء فالح سالم العازمي ٧٢٫٤٤٭ 
اجلازي يوسف فهد الغريب ٨٩٫٢٤٭ 
الغالية خليفة محمد الطراروه ٩٧٫٤٩٭ 
انتصار الفي مسيعد العازمي ٧٧٫٦٤٭ 
بسمه سالم عيد بن منازل ٨٨٫٦٧٭ 
بشاير خالد زيد البسيس ٧٨٫٤٨٭ 
جوري أحمد مرضي السحيب ٩٤٫٠٨٭ 
حصة ناصر مسيعد العازمي ٨٥٫٦٣٭ 
دانة أحمد سالم العازمي ٩٨٫٢٦٭ 
دانة جابر عوض العازمي ٨٥٫٧٧٭ 
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دانة محمد جمعة محمد عبدالرحمن حسن ٭ 
الكندري ٧٨٫٥

دانة محمد خليفة الغريب ٩٠٫٦٦٭ 
دانة مشعل عبداهللا الغريب ٨٢٫٠٤٭ 
دانة نواف راشد اجلويسري ٨٢٫٨٢٭ 
دميا صالح مبارك العازمي ٨١٫٦٤٭ 
رتاج نواف داود املهنا ٧٦٫١٤٭ 
رغد عبداهللا نزال املجرن ٧٤٫٩٤٭ 
رغد محمد خضر حسني ٧٣٫٤٥٭ 
رغد يوسف خليفة العميره ٨٢٫٠٦٭ 
روان فهد عبدالرحمن الرشيدي ٩٣٫٢٧٭ 
روان فواز خالد الصواغ العازمي ٩٠٫٥١٭ 
ريان محمد حمزة اجلدي ٧٨٫٩٨٭ 
رمي أنور شاكر القناعي ٩٤٫٢٦٭ 
رمي أحمد مجبل الدواي ٩٢٫٧٢٭ 
رمي جاسم محمد املجرب ٨٥٫٣٭ 
رمي عادل محمد العازمي ٩٤٫٦٤٭ 
رمي عبداهللا فالح العازمي ٩١٫٣٤٭ 
زينة اهللا أسامة الدسوقي عميره ٩٧٫١٩٭ 
سارة جابر سعد العازمي ٨٥٫٣٩٭ 
سارة سعد راشد ابوردن ٨٦٫٠٦٭ 
سارة صقر مبرك احليص ٩٧٫٢٣٭ 
سارة هاني بدر العتيبي ٧٧٫٦٭ 
شهد راشد عواد العازمي ٩١٫٨١٭ 
شهد سالم حمد العازمي ٨٧٫٠٨٭ 
شهد غنيم بريجان احليص ٧٤٫٧٭ 
شهد محمد سالم البلوشية ٧٠٫٠٣٭ 
شهد مرشد حمد العازمي ٩٥٫٠١٭ 
شهد يوسف خليفة العميره ٧٣٫٩٦٭ 
شيخة فهد سعود اخلياط ٩٤٫٤٢٭ 
شيخة مشاري حمود راشد اخلتالن ٧٠٫٤٨٭ 
عائشة ثامر سالم العازمي ٧٣٫٧٨٭ 
عائشة محمد راشد اجلويخ ٧٧٫٤٦٭ 
عالية عبداهللا محمد العازمي ٧٧٫٣٣٭ 
عبير مشعل علي حجرف العقيل ٩٢٫٣٧٭ 
عذاري طارق خليفة اجلويسري ٩٥٫٧١٭ 
عيدة أحمد مرضي العازمي ٩٧٫٦٩٭ 
غالية حمد سلطان املجرن ٧٨٫١٩٭ 
غدير يوسف محمد احلشان ٩٦٫٢١٭ 
فاطمة علي راضي العازمي ٨٤٫١٣٭ 
فرح خالد مساعد اخلتالن ٩٠٫٢١٭ 
لورا فيصل راشد ابوردن ٩٣٫٨٥٭ 

لولوة عبدالعزيز سعد احملجان ٩١٫٣٣٭ 
مرام نايف خليفة عقيل ٧٢٫٠٢٭ 
مروه سعد راشد اجلويسري ٨٨٫٤٣٭ 
مرمي أحمد مبارك الداهوم العازمي ٨٠٫٨٤٭ 
مرمي جابر خليفة العازمي ٩٨٫٠٩٭ 
مرمي محمد مبارك العازمي ٩٠٫١٣٭ 
مشاعل يوسف مرزوق العازمي ٧٥٭ 
منار جمال مساعد العازمي ٩٤٫٦٢٭ 
منيرة أحمد سالم الرومي ٨٧٫٥٣٭ 
منيرة بدر فالح العازمي ٩١٫٩٨٭ 
منيرة سعد محمد الروق ٨٥٫٥٨٭ 
جنال عبداهللا جمعان الدواى ٩٠٫٣٭ 
نورا حامد حمد الهيم ٩٧٫٥٧٭ 
نورا وليد ملفي اقريعيط ٨٩٫٠٥٭ 
نورة ثامر محمد زامل بن منازل ٩٧٫٧٧٭ 
نورة ناصر مبرك احليص ٩٣٫٨٧٭ 
نوف خالد سعد املشحني العازمي ٨٣٫٥١٭ 
هاجر صالح متعب الهبله ٧٩٫٩٭ 
هاجر نادر مرزوق العازمي ٩٧٫٥٩٭ 
هديل مبارك محمد املجرن ٨٤٫٩٥٭ 
هيا أحمد ناصر الغريب ٩٠٫٦٭ 
هيا سعود سعد احملجان ٩٤٫٤٤٭ 
هيا فيصل محمد احلبيني العازمي ٩٤٫٠٧٭ 
ورود سالم مطلق ريحان العازمي ٨٣٫٩٦٭ 
ورود صالح حمد حمود احلميدي ٩٢٫٣٧٭ 
وضحة نواف مبارك العازمي ٧٤٫٩٢٭ 

خديجة بنت الزبير الثانوية للبنات 

أسماء فريح جاسر املطيري ٩٧٫٦٨٭ 
أسماء محمد ناصر املطيري ٩٧٫٤٢٭ 
آمار خالد سالم املطيري ٩٠٫٠١٭ 
أوراد عباس أحمد الفيلكاوي ٩٧٫٤٥٭ 
آيه مشعل فهد املطيري ٨٤٫٩٤٭ 
اسرار محمد فهد املطيري ٨١٫١٦٭ 
آمنة أحمد محمد هزاع ٨٤٫٩٤٭ 
بشاير عيد صياح الرشيدي ٨٧٫٥٧٭ 
بشاير محمد جابر عزيز ٧٩٫٣٭ 
جوري صالح حمد الشمري ٨٧٫٨٨٭ 
حصة خالد راشد املبارك ٩٠٫٢٩٭ 
حور عيسى جاسم السهيل املطيري ٨٤٭ 
دانة حسني حميد املطيري ٩٣٫٠٧٭ 
دالل نواف عيسى املطيري ٨٣٫٢٣٭ 

رقية ماجد سلطان املرزوق ٧٧٫١٩٭ 
رهف بدر ناصر املطيري ٩٦٫٥٦٭ 
سارا فالح جايز احلودله الديحاني ٨٠٫٥٨٭ 
سارة رشيد خليفة الراجحي ٧٦٫٥٧٭ 
سارة مبارك بطاح املطيري ٨٤٫١٤٭ 
سارة محمد سعود املطرقه املطيري ٩١٫٤٣٭ 
سارة مصلح حمود الرشيدي ٨٩٫٥٢٭ 
سلمى عباس خالد الديحاني ٩٨٫٧٭ 
شهد راشد أحمد الصيخان ٩٣٫٦٭ 
شهد راشد خالد الديحاني ٨٨٫١٣٭ 
شيخة ضاري نهار املطيري ٨٠٫٦٤٭ 
شيماء فريح جاسر املطيري ٩٧٫١٧٭ 
عبير حمد جابر املري ٩٧٫٥٥٭ 
غادة فواز حمود املطيري ٧٥٫٤٥٭ 
غالية حزام ماطر الرشيدي ٨٥٫٦٨٭ 
غدير خالد مجبل املطيري ٨٢٫٥٭ 
فاطمة علي عبدالهادي أحمد ٩٢٫٤١٭ 
فجر صحن صنيتان الديحاني ٩٣٫٠٣٭ 
فرح الفي موسى املطيري ٩٧٫١٤٭ 
فوز محمد خلف املطيري ٧٦٫٢٭ 
في محمد امهدي القحطاني ٨٢٫٦٨٭ 
لطيفة أحمد محمد الديحاني ٨٤٫٨٭ 
لورا محمد رجعان اخلالدي ٩٠٫٢٣٭ 
مثايل عيد شافي بحار الرشيدي ٧٢٫٦٣٭ 
مضاوي ذياب خالد الديحاني ٩٥٫٥٣٭ 
معالي راضي مرضي النصافي ٨٥٫٩٣٭ 
منال عويد سلمان الظفيري ٩٣٫٦٤٭ 
مها بندر نافل املطيري ٩٠٫٤٥٭ 
مها نادر محمد العجمي ٨٢٫٣٧٭ 
جنود مبارك غالب املطيري ٩١٫٦٨٭ 
نورا عبدالعزيز غازي املطيري ٩٤٫٢١٭ 
نورة عبداهللا ســعود عايــض العدواني ٭ 

٧٥٫٥٩
نورة أحمد سعيد املطيري ٩٣٫٠٧٭ 
نورة سعد محمد النمالن ٩٦٫٠٤٭ 
نوف سعد محمد النمالن ٩٢٫٤٭ 
هبة خليف سالم العنزي ٨٧٫٦٧٭ 
هديل عبدالرحمن أحمد عثمان ٧٧٫١٨٭ 
هال بدر فالح العتيبي ٨٥٫٦٧٭ 
هيا بدر ناصر العدواني ٩٥٫٨٭ 
وهايب فهد عوض املطيري ٩٤٫٧٩٭ 

درة الهاشمية الثانوية للبنات 

أريام بدر سويد مناع ٧٧٫١٩٭ 
أسيل موسى حمد الوهيدة ٨٠٫٣٭ 
أمل سعد صنيتان املويزري ٩٤٫٣٣٭ 
أمل ماجد متعب املطيري ٨٩٫٧٦٭ 
آمنة صالح عيد املطيري ٩١٫٦٩٭ 
أميرة الفي خربوش املطيري ٨٠٫٤٭ 
أنوار احلميدي عبدالهادي املطيري ٧١٫١٨٭ 
أوراد حسني شقير الرشيدي ٩٤٫٥٣٭ 
أسماء سعد جاسم محمد ٩٥٫٥٧٭ 
اقبال حبيب مناور البطحاني ٧٨٫٩٧٭ 
اجلازي جزا فهيد املطيري ٨٢٫٠٦٭ 
اجلازي خلف ضيدان العارضى ٩٤٫١٧٭ 
اجلازي رشيد علي املطيري ٧٤٫٧٤٭ 
اجلازي عبداهللا جريوي احليان ٧٢٫٨٦٭ 
اجلود فراج عبداهللا املطيري ٩٠٫١٩٭ 
اجلوري طالل محمد املطيري ٨٨٫٤٥٭ 
اجلوري فهد عمر املطيري ٨٦٫٢٧٭ 
احلور متعب نايف املطيري ٨٣٫٠١٭ 
بشائر ناصر فرحان العنزي ٩٦٫٧٭ 
بشاير أحمد عوض املطيري ٨٠٫٨١٭ 
بشاير يعقوب عيد صويان ٧٧٫٤٧٭ 
جورى عيسي محسن املطيري ٧٣٫٤٢٭ 
جوري مرزوق ندا املطيري ٨١٫٥٤٭ 
حسنة مبارك مسعود املطيري ٩٢٫٣٩٭ 
حور حجي هزاع الرشيدي ٩١٫٠٦٭ 
حور مشعل باني املطيري ٨٤٫٥٩٭ 
دانة إبراهيم محمد كياي ٧٢٫١٧٭ 
دانة سعد محمد العدواني ٨٨٫٦٥٭ 
دانة مشاري مبارك الرشيدي ٨١٫٣٣٭ 
دالل بدر مجبل الرشيدي ٧٧٫٨٢٭ 
دالل مجبل عوض مجبل ٩٣٫٨٦٭ 
دميه غالب عواض املطيري ٧٩٫٢٭ 
رتاج عبدالوهاب محمد الكندري ٧٨٫٣٥٭ 
رتاج فهد مرضي العنزي ٨٧٫٣٧٭ 
رغد محمد فالح الرشيدي ٧٩٫٠٩٭ 
رهف بدر منصور املطيري ٩٥٫٠٤٭ 
روان ردن عبداهللا سعود املطيري ٧٣٫٥١٭ 
روان عبداهللا ملهاب الرشيدي ٧٢٫٠٦٭ 
روان مبارك فهد الرشيدي ٩٢٫٦٦٭ 
ريان أحمد مسلي الرشيدي ٨٩٫٩٭ 
رمياس مشاري خليف املطيري ٧٢٫٢٢٭ 

زينب محمد بشير ملك ٨٧٫٤٩٭ 
سارة راشد زقم الظفيري ٩١٫٥٭ 
سعاد فواز عايض املويزري ٧٦٫٠٨٭ 
سكينه ماجد أحمد اجلدى ٩٤٫٠٨٭ 
سلمى سالم محمد العازمي ٨٨٫١٢٭ 
شهد عيد فهد الرشيدي ٨٠٫٨٣٭ 
صبيحه أحمد عبداهللا العمار ٨٧٫٠٨٭ 
عريب ظافي سعيد الرشيدي ٧٧٫٦٣٭ 
علياء نواف دلى العنزي ٩٣٫٦٥٭ 
غالية ثامر عذل السويط ٨٨٫٣٥٭ 
غالية جالل عبيد امليموني ٨٤٫٨٤٭ 
غال حسن سعد الدوسري ٨٠٫٥٣٭ 
غال خالد سعد السويط ٨١٫٨٢٭ 
فجر أحمد جمعان الرشيدي ٧٩٫١٥٭ 
فوزية محمد راشد الرشيدي ٧٩٫٦٩٭ 
مرمي عادل سعد السويط الظفيري ٩٨٫٧٥٭ 
مرمي عبداهللا حجي الرشيدي ٧٧٫٩٤٭ 
مرمي مطلق معجول العازمي ٨٢٫٥٧٭ 
مستورة فهد الفي الرشيدي ٩٦٭ 
مضاوي ناصر جلوي الديحاني ٧٧٫٤٥٭ 
معالي ردن عبداهللا املطيري ٧٩٫٤٦٭ 
منار بركة منير املطيري ٨٧٫٩١٭ 
منار منيف الفي الظفيري ٧٨٫٥٦٭ 
منار نواف منيف املطيري ٧٨٫٨٦٭ 
منال عيد مهنا الرشيدي ٧٣٫٠١٭ 
منى حمد مدعث شطب ٨٤٫٢٥٭ 
منى خالد عدهان الرشيدي ٩٠٫٠٧٭ 
منيرة أحمد عبداهللا ســوارج الرشــيدي ٭ 

٨٩٫٤٥
مها صالح دغيم املطيرات ٨٧٫٠٨٭ 
مها فهد الفي املطيري ٨٨٫٠١٭ 
مى صنت محمد املطيري ٩١٫٤١٭ 
نادية نواف فارس املطيري ٨٦٫٨٤٭ 
ندى مبارك محمد الرشيدي ٧٤٫٣١٭ 
نورة إبراهيم سعود املطيري ٧٧٫٢٤٭ 
نورة طالل سعود السويط ٩١٫٠٤٭ 
نورة عبداهللا محمد املطيرات ٨١٫٦٤٭ 
نورة محمد رشيد العازمي ٩٣٫٥٢٭ 
نورة محمد مطلق العازمي ٩٠٫٠٢٭ 
نورة موسى حمود الركيبى ٨٧٫٠٣٭ 
نوف سالم جاسر الرشيدي ٩٢٫٢٥٭ 
هديل فهاد عوض الرشيدي ٨٥٫٩١٭ 

هديل فهد رشيد العنزي ٩٣٫١٣٭ 
هديل مطلق مذكر املطيري ٩١٫٨٢٭ 
هيا محمد جمعان الرشيدي ٨١٫٨٩٭ 
هيلة أحمد سعيد الهاجري ٧٣٫٧٨٭ 
وجدان زيد ارخيص املطيري ٨٥٫١٤٭ 
وعد جابر جمعان الرشيدي ٩٣٫٤٭ 

دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنني 

أحمد جهيد محمد العتيبي ٨٤٫٥٢٭ 
أنس محمد خالد العويهان العنزي ٩٣٫٩٭ 
الهيثم بسام عبداهللا علي عبداهللا ٨٧٫٩١٭ 
بدر ضاري بدر املقهوى ٧١٫٥٧٭ 
جاسم محمد جاسم العراجه ٨٦٫٤٩٭ 
حسن عبداهللا علي علي ٧٤٫٢٣٭ 
حسني علي عبدالهادي العجمي ٨٨٫٢٦٭ 
حمد محمود محمد الرشيدي ٧٦٫٦٧٭ 
حمود راشد حمود العازمي ٦٨٫٤٨٭ 
حمود عبداهللا حمود فهد ٨٧٫٣٤٭ 
حمود مشــاري حمود احلبيني العازمي ٭ 

٧٨٫٩٧
خالد أحمد عيسى علي ٧٨٫١١٭ 
خالد حبيب زيد الشمري ٧٩٫٠٣٭ 
خالد حنيف جابر العتيبي ٧٨٫٦١٭ 
خالد محمد سعد العازمي ٧٢٫٠٢٭ 
خالد هادي شجاع العتيبي ٧٦٫٤٦٭ 
خالد وليد أحمد بوقمبر ٧٦٫٢٭ 
دعيج خالد شجاع العتيبي ٧٩٫٨٣٭ 
دعيج فيصل حمود صعفاك ٨٥٫٨١٭ 
راجح مسفر فهد العجمي ٨١٫٨٧٭ 
راشد مانع راشد العجمي ٧٤٫٧٥٭ 
راشد نواف راشد العميري ٨٠٫٥٭ 
سعد علي سعد العازمي ٨٤٫٨٣٭ 
سعد نواف سعدون العازمي ٨٧٫٥٦٭ 
سعود جاراهللا عبداهللا العجمي ٨٠٫٥٢٭ 
سعود نواف سالم الراشد ٦٢٫٧٧٭ 
صالح عبداهللا صالح العدواني ٧٩٫٤٨٭ 
صالح مهدي حسني الرمضان ٨١٫٢٭ 
طالل جمال محمد الشامي ٨٥٫٠٣٭ 
طالل محمد صعيب العتيبي ٦٩٫٣٤٭ 
عبدالرحمن عبدالعزيز محمد املصرى ٧١٫٠٥٭ 
عبدالعزيز عامر علي املري ٧١٫٢٢٭ 
عبداهللا بدر ناصر العازمي ٧٥٫١٭ 

عبداهللا علي إبراهيم شمس الدين ٨٨٫٢٥٭ 
عبداهللا منصور عبداهللا العجمي ٧٦٫٨٧٭ 
عبدالهادي صادق عبداهللا حيدر ٦٩٫٠٧٭ 
عبدالرحمن محمد عبداهللا جاسم ٦٨٫٧١٭ 
عبدالرحمن وليد خالد الياسني ٨٥٫١٭ 
عبداهللا أحمد صالح مجبل ٧٤٫٧٨٭ 
عبداهللا جابر محمد املري ٨٠٫٧٩٭ 
عبداهللا خالد سالم العجمي ٨٢٫٥٣٭ 
عبداهللا سويد ناصر العجمي ٨٥٫٧٣٭ 
عبداهللا فهد سيف القرعوطه ٧١٫٠١٭ 
عبداهللا محمد عايض السبيعي ٨٦٫٨٣٭ 
عبداهللا محمد عدنان القحطاني ٧٨٫٣٢٭ 
عبداهللا محمد علي حسني ٦٨٫٧٣٭ 
عبداهللا نواف خالد عابر ٨٥٫٨٨٭ 
عبداهللا يوسف عبداهللا العازمي ٧٦٫٢٨٭ 
عبدالهادي صالح عبدالهادي اخلياط ٨٥٫٥٥٭ 
علي جابر علي املري ٧٢٫٥١٭ 
علي خالد محمد ال هيد ٨٩٫٧٭ 
علي صالح علي املجمد ٨٧٫٢٢٭ 
علي عباس بدر عاشور ٧٧٫١٢٭ 
علي فاضل أسد علي ٨٦٫٩٤٭ 
علي فالح مساعد العازمي ٧٩٫١٨٭ 
عمار صالح عبدالهادي اخلياط ٧٣٫٧٭ 
عمر إبراهيم مبارك العامر ٨١٫٩٤٭ 
عمر علي عبداهللا اجلسمي ٩١٫٢٩٭ 
عمر مجاهد دخيل العتيبي ٨٠٫٦٭ 
عيد فهد سيف القرعوطه ٧٤٫٢٤٭ 
فراج محسن فراج العجمي ٨١٫٧٨٭ 
فالح عبدالهادي علي العجمي ٩٢٫١٭ 
فهد سالم حمادة العجمي ٧٧٫٥٢٭ 
فهد عبدالرحمن علي محمود ٧٠٫٥٦٭ 
فيصل نواف حمود فهد ٧٩٫٣٦٭ 
محمد إبراهيم سعد احملرج ٧١٫٥٭ 
محمد بدر ناصر العازمي ٨٢٫٤٩٭ 
محمد تركي فهد الهاجري ٧٥٫٩٦٭ 
محمد حمود سعد العازمي ٧٥٫٢٢٭ 
محمد خالد علي العجمي ٦٩٫٧٦٭ 
محمد عبدالرزاق حشاش العازمي ٨٣٫٤٤٭ 
محمد علي حسني ربيع ٨٧٫٣٥٭ 
محمد مبارك مساعد العازمي ٨٠٫١٦٭ 
مسفر غنام مسفر العجمي ٩٢٫٥٤٭ 
مشاري براك مشاري الهاجري ٨١٫١٭ 
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مشعل صالح رحيم العتيبي ٧٤٫٠٤٭ 
منصور حماد ناصر العجمي ٦٩٫٥٩٭ 
موسى صالح محمد عبداهللا ٧٨٫٠٣٭ 
ناصر بدر ناصر الرجيبه ٧٨٫٥٥٭ 
ناصر خميس كرونى املهري ٧٧٫٣٤٭ 
ناصر محسن مبخوت الدوسري ٨٢٫٣٥٭ 
يوسف أحمد علي الصانع ٧٧٫٧٥٭ 
يوسف سليم يوسف عثمان ٨٣٫١٦٭ 

رزينة الثانوية للبنات 

أرياف فواز بدر الديحاني ٧٦٫٠٢٭ 
أريام خالد عويد املطيري ٧٧٫٧٧٭ 
أريام ضحوي موهج الشالحي ٨٥٫٥٢٭ 
أريام ناصر محرم العجمي ٨٤٫١٣٭ 
أسماء محمد دهام الرشيدي ٨٩٫٧٩٭ 
أسيل مشاري الفي الديحاني ٧٨٫٥٭ 
أصايل محمد صالح الرشيدي ٩٣٫٩٩٭ 
أماني عوض صالح املطيري ٩٥٫٣٢٭ 
أوراد عيســى شــاهر البغيلي الرشيدي ٭ 

٧٥٫٧٩
أبرار فهد هذال العتيبي ٨١٫٨٢٭ 
العنود محمد سالم الرخيمي ٨٠٫٦٤٭ 
امل مناحي سعد العصيمي ٧٨٫٦٥٭ 
بشاير ردن سعد الديحاني ٩٦٫٢٦٭ 
جواهر مشعل منور املطيري ٨٦٫٤٩٭ 
جود سعد مطلق املطيري ٨٨٫٩٤٭ 
جوري محمد امبيح الديحاني ٧٩٫٢٤٭ 
جوري ناصر بدر الشالحي ٨٨٫٤٣٭ 
حسناء هويدي صالح الديحاني ٨٨٫٥٩٭ 
حال حابس مخلد املطيري ٧٢٫٧٧٭ 
حور فايز جريش العدواني ٨٤٫٢٭ 
خزنة مشعل محمد العتيبي ٨٥٫٧١٭ 
خلود ربح غامن حبيب ٩١٫٧٣٭ 
دانة بادي علي املطيري ٨١٫٨٨٭ 
دانة تركي سلطان املطيري ٧٨٫٠٤٭ 
دانة جمال فالح املطيري ٩٢٫٥٭ 
دانة عبداهللا محمد الزعبي ٨١٫٢٭ 
دانة فايز جهران العازمي ٩٢٫٥٤٭ 
دميه محمد علي املطيري ٨٧٫٦٤٭ 
رتاج نواف نهار املطيري ٨٦٫٣٭ 
رغد حمود مخلد الديحاني ٧٤٫٩٦٭ 
رغد سلطان مناور املطيري ٩٢٫٩١٭ 

رغد عبداهللا فهد الزعبي ٨٩٫٩١٭ 
رهف راشد مخلد املطيري ٩٤٫٦١٭ 
رهف فواز دخيل املطيري ٩٦٫٧٢٭ 
رهف محمد سعدي الرشيدي ٨١٫١٭ 
روان ماشع محمد املطيري ٩٠٫٣٣٭ 
روان منر رباح املطيري ٨٨٫٢٤٭ 
روز زيد مرضي الهذال ٨٩٫١٨٭ 
ريان محمد جايز الديحاني ٨٣٫٥٢٭ 
ريان نواف شاعي املطيري ٩٣٫٢٦٭ 
ريف خالد ذاير املطيري ٧٦٫١٭ 
رمي محمد حمدان املطيري ٩٦٫٠٢٭ 
رميا متعب مجاهد املطيري ٧٦٫٢٨٭ 
رمياس سلطان مطلق الدويش ٨٥٫٥٧٭ 
رمياس عبداهللا فراج املطيري ٨٣٫٦٤٭ 
رمياس مزيد الفي البريعصى ٩٤٫٤٤٭ 
ريناد محمد عبيد املطيري ٧٥٫٧٦٭ 
سارا حسني محمد املطيري ٩٢٫٠٨٭ 
سارة عبداهللا سالم العجمي ٨٢٫٧٥٭ 
سارة فارس حسن الدسم ٧٦٫٩٨٭ 
سارة فهد ظاهر العدواني ٩٥٫٣٧٭ 
سارة فهد محسن املطيري ٧٨٫١٦٭ 
سارة محمد ضحوي املطيري ٩٢٫٤٣٭ 
سجى سعود محمد القحطاني ٧٦٫٩٭ 
سميرة فارس محمد الشريفي ٦٩٫٣٤٭ 
شهد ذياب جالل الديحاني ٩٥٫٥١٭ 
شهد محسن سعد املطيري ٧٧٫٠٩٭ 
شوق تركي ناصر املطيري ٨٠٫٧٧٭ 
شوق خالد ناصر احليان ٩٥٫٠٧٭ 
شوق عدنان عبداهللا العنزي ٧٩٫٦٧٭ 
شوق فواز ناصر املطيري ٨٢٫٦٭ 
شوق محمد اليش العنزي ٨٤٫٥٤٭ 
شيماء محمد خالد املطيري ٨٢٫٨٧٭ 
شيمه فهد مجعد املطيري ٩١٫٧٭ 
ضحى حمدان ثامر اجلمهور ٨٨٫٧٩٭ 
طيف نواف ذاير املطيري ٩١٫٢٢٭ 
عالية عراك منيف السهلي ٨٧٫٩٨٭ 
عالية محمد عبداهللا العجمي ٧٠٫٧٧٭ 
علياء جمعان تركي املطيري ٩٨٫٥١٭ 
علياء حمود خلف الشريف ٨٣٫٢٦٭ 
غدير جابر كعيد الظفيري ٧٩٫١٣٭ 
غدير عبداهللا صالح العنزي ٩٦٫٤٩٭ 
غال بندر سليمان املطيري ٨٠٫٠٢٭ 

فاطمة سعد خالد احلربي ٩١٫١٢٭ 
فاطمة متعب ردن املطيري ٩١٫٤٩٭ 
فجر فيصل محسن عالج ٨٣٫٨١٭ 
فجر مساعد فدعوس املطيري ٨٣٫٢١٭ 
فرح أحمد هايس املطيري ٩٠٫٧٩٭ 
فرح بجاد جهاد العازمي ٨٦٫٠٩٭ 
فرح خالد مخلف اجلدعان ٧٣٫٢٤٭ 
فرح مهنا مخلف املطيري ٨١٫٣٢٭ 
في أحمد سعود الرويجح ٧٩٫٦٦٭ 
لينا مشفي عبداهللا املطيري ٩٢٫٧٥٭ 
مرام منر عيد املطيري ٧٣٫٥٩٭ 
مرمي عوض سيف املطيري ٨٨٭ 
مزون عبداهللا خلف املطيري ٩٢٫٣٦٭ 
مشاعل متعب بداح املطيري ٨٤٫٢٭ 
مناير فارس بدر املطيري ٨٥٫٧٨٭ 
منيرة عبدالرحمن جزا العتيبي ٩٤٫٤٩٭ 
منيرة مساعد حزام الزعبي ٧٢٫٢٭ 
منيرة ناصر عبدالرحمن السيف ٨٩٫٨٭ 
منيرة وليد منور املطيري ٨٩٫٢٣٭ 
منيفه نايف فيحان العتيبي ٨٤٫٢٢٭ 
مها علي حسني احلميدي املطيري ٩١٫٤٩٭ 
موضي مشعل محمد السند ٨٩٫٤٩٭ 
جند بدر صاهود املطيري ٨٢٫٨٧٭ 
نوال مسفر محمد العجمي ٩٢٫٦٭ 
نورة حسن محسن املطيري ٩٢٫٤٤٭ 
نورة علي مشعل املطيري ٨٩٫٣٢٭ 
نورة فيصل مرزوق املطيري ٨١٫٦٣٭ 
نورة ناصر علي العجمي ٩٢٫٩٣٭ 
هاجر عمار احلميدي املطيري ٨٧٫٧٣٭ 
هند عبداهللا فراج العجمي ٨٦٫٠٧٭ 
هنوف سالم مطلق العدواني ٨٠٫٧٥٭ 
هيا محمد راشد مخيال العجمي ٨٢٫٤٣٭ 
هيا نواف ناصر العصيمي ٩٣٫٩٣٭ 
هيفاء عبداهللا سعود الرويجح ٩٠٫٣٢٭ 
وجد هادي طريجي الشالحي ٨٦٫٧٭ 
وجدان جمعان سالم الدوسري ٨٣٫٢٨٭ 

ريطة بنت احلارث الثانوية بنات 

أثير حسن علي العجمي ٨٩٫٣٢٭ 
أروى بدر عطية شالش ٧٥٫٠٢٭ 
أروى مشاري عبدالكرمي السعيد ٧٦٫٦١٭ 
أروى مشعل تركي الضفيري ٧٨٫٤٢٭ 

أريام فايز عويد العنزي ٧٢٫٥٨٭ 
أريام فواز عبداهللا العنزي ٨٥٫٨٩٭ 
أريام مخلد ملعب الظفيري ٩٢٫٠٧٭ 
أريام ناصر ظاهر الظفيري ٨٣٫٧٤٭ 
أريج أحمد هالل الصليلي ٨٩٫٨٩٭ 
أسماء عبداهللا مطر الشمري ٨٣٫٠٨٭ 
أسماء عواد علي كاظم ٨١٫٧٦٭ 
أسماء فهد عواد الشمري ٧٣٫٩٥٭ 
أسماء مبارك هالل السعيدي ٨٩٫٧٦٭ 
آالء سعود قيران العنزي ٨١٫٩٤٭ 
أمثال سعدي حديد احلسيني ٩٢٫٥٥٭ 
أمجاد خليفة سفر الديحاني ٧٩٫١٧٭ 
أنفال أحمد جاسم العنزي ٨٤٫٢٣٭ 
أنوار عبداهللا سلمان احلسيني ٩٧٫٣٥٭ 
أوراد راشد مجاهد العنزي ٨٠٫٣٩٭ 
أوراد عبدالعزيز سعود لفتة ٨٢٫٣٧٭ 
استقالل خشان االسود احلسيني ٩٥٫٢١٭ 
أفنان فهد حميد عجيمى ٧٥٫٧٤٭ 
اجلوري راكان صالح العجمي ٧٦٫٤٩٭ 
اجلوري مبارك بجاش الطفالن ٧٣٫٤٣٭ 
اجلوهره محمد سعيدان املاجدي ٨٢٫٤٦٭ 
اجلوهره منيف خليف العطايا ٨٣٫٣٦٭ 
احلور سعد بهلول الضفيري ٧٨٫٠٢٭ 
املاسه خالد محمد العنزي ٨٧٫٧٢٭ 
النايفه فواز غصني الهاجري ٧٥٫٩١٭ 
اماني أحمد منر سهر غاطي ٩٢٫٥٤٭ 
أماني فهد ليلى السعيدي ٧٠٫٤٦٭ 
امل فهد ماجد املطيري ٨٠٫٥٢٭ 
بتول مناحي ضبعان الظفيري ٧٦٫٨٥٭ 
بشاير منيف سعد الشمري ٨٧٫٢٨٭ 
بالسم صطام صياح العنزي ٨٢٫٨٥٭ 
بلقيس عبداهللا عنيبر اجلميلي ٨٠٫٠٢٭ 
تسنيم عبداهللا نصار الشمري ٧٩٫٨٥٭ 
تهاني عبداهللا مجبل التويس ٨٤٫٣٭ 
تهليل سلطان غازي املطيري ٨٦٫٧٢٭ 
جمايل طارق عبدالرحمن العنزي ٧٩٫٥٦٭ 
جواهر ماجد زيدان الهذال العنزي ٧٣٫٦٥٭ 
جوري عادل مانع العجمي ٧٤٫١٧٭ 
حصة عبداهللا سلطان املطيري ٨١٫٣٩٭ 
خزنة ظاهر فراج ظاهر احلسيني ٨٦٫٢٤٭ 
دانة عيد محسن مرزوق ٧٣٫٤٧٭ 
دميا غنام عبداهللا احلربي ٨٥٫٠١٭ 

رتاج بندر صالح املطيري ٧٢٫٨٢٭ 
رتاج جمال خلف السعيدي ٨٠٫٣١٭ 
رتاج سعود إبراهيم املطيري ٨٤٫٤٣٭ 
رتاج محمد ياسر صاحى ٩١٫٢١٭ 
رحاب رويان صالح السلطاني ٧٥٫٢٩٭ 
رغد سند محمد البرازي ٨٦٫٤٣٭ 
رغد علي محسن الشمري ٨١٫٧٥٭ 
رغد عمير عايد احلريجي ٩٢٫٨٤٭ 
رغد فالح ضاحي الهاجري ٧١٫٩١٭ 
رغد فريح عنيزان الشمري ٧٥٫٤٨٭ 
رنيم منيف شحاذه املطيري ٨٢٫٣٣٭ 
رهف مبارك عماش الشمري ٧٨٫٢٩٭ 
روان ابريد ونس سالم ٧٣٫٣٨٭ 
ريانه راشد محمد العجمي ٨٣٫٩٢٭ 
ريانه عبداهللا علي العنزي ٨٧٫٦٦٭ 
ريانه عطااهللا فرحان العنزي ٨٦٫١١٭ 
ريف بدر مناور العنزي ٧٩٫٩٭ 
رمي برجس فهيد العجمي ٧٢٫٤٩٭ 
رمي راشد ناصر العجمي ٩٠٫٥٤٭ 
رمي هادي خلف العنزي ٨٧٫٨١٭ 
رمياس حماد نواف الشمري ٨٠٫٩٨٭ 
سارة ثامر سعود املطيري ٨٤٫٣٣٭ 
سارة خالد جابر احلربي ٧٩٫٩٣٭ 
سارة خالد خلف العنزي ٨٥٫٩٢٭ 
سارة فرحان علي العنزي ٨٥٫٣٥٭ 
سارة فهاد حقيب العجمي ٨٠٫٣٧٭ 
سارة يوسف خلف العنزي ٨٣٫٤٭ 
سجى حمد نعمة الشمري ٩١٫٢٩٭ 
سدن أحمد حميد العنزي ٨٤٫٠١٭ 
شروق ناصر احبيب الفضلي ٨٧٫١٭ 
شريفة نواف صالح السعيد ٨٠٫٧٥٭ 
شهد احلميدي محمد املطيري ٨٤٫٤١٭ 
شهد سلمى نايل الرشيدي ٩٣٫٣٦٭ 
شوق أحمد بادي الرشيدي ٩٢٫٧٢٭ 
شيخة أحمد عبداهللا الضفيري ٨٥٫٨١٭ 
شيخة أحمد عبداهللا أحمد هجرس ٩٦٫٩٧٭ 
شيخة حشر الهيلم املتلقم ٩٦٫٨٣٭ 
شيخة سعد مشجر السعيدي ٧٨٫٠٤٭ 
شيخة سعود صنهات احلسيني ٦٩٫٢٭ 
شيخة عبداهللا مضحي الشمري ٨٣٫٩٣٭ 
شيخة مبارك جلعود عبداهللا ال حسيني ٭ 

٨٤٫٦

شيخة مشعل عبداللطيف اخلالدي ٨١٫٥١٭ 
ضياء هادي محمد املطيري ٧٧٫٨٦٭ 
طيف هايف محمد املطيري ٨٣٫٨٭ 
عائشة محمد سمير العنزي ٧٨٫٥٭ 
عائشة محمد عياسرى املطيري ٩٢٫٦٣٭ 
عائشة مصلح غالب امليموني ٩٣٫٥٭ 
عائشة ناصر داود الشمري ٨٧٫٢٩٭ 
عالية سعود عذبي الظفيري ٨٧٫١٣٭ 
عزيزة خالد جمال اجلميعى ٨١٫٦١٭ 
علياء عبداهللا عنيبر اجلميلي ٧٥٫٤٥٭ 
عهد سعد مطر العازمي ٨١٫٤٣٭ 
غالية سلطان فهاد الشمري ٩٦٫١٣٭ 
غالية عبداهللا سعود الظفيري ٨٣٫٣٣٭ 
غدير دحيم فهد الرشيدي ٩١٫١٦٭ 
غزالن سلمان غامن الغامن ٨٣٫٢٩٭ 
غفران فالح هذال احلربي ٨٤٫٢٧٭ 
غال أسمير سعود املطيري ٧٥٫٩٣٭ 
غال سعد حميد ضاحي ٨١٫٥٥٭ 
غال فهد طرقي الظفيري ٧٠٫٧١٭ 
فاطمة نواف حسني شاهر ٩٣٫٥٣٭ 
فاطمة حمد سلمان الشمري ٨٤٫٤٩٭ 
فاطمة خالد محمد اجلعيب ٨٩٫٠٣٭ 
فاطمة فهاد حقيب العجمي ٨٥٫٣١٭ 
فاطمة مبارك زامل العنزي ٨٣٫٩٭ 
فجر عادل مانع العجمي ٦٨٫٧١٭ 
فرح محمد هاشم العنزي ٨٩٫٢١٭ 
فوزية مبدر فارس محمد ٨٧٫٩٤٭ 
كوثر محمد صحن الهاجري ٧٠٫٠٣٭ 
ملياء فهد سعود العنزي ٧٨٫٦٧٭ 
ليلى إبراهيم حاكم الشمري ٩١٫٣٦٭ 
ليلى عادل عبداهللا املطيري ٨٣٫٨٣٭ 
مرح مشعل عطية الفضلي ٩١٫٥٣٭ 
مروه محمد مكمى العنزي ٧٨٫٨٤٭ 
مرمي جمعان سعود الضفيري ٩٣٫٥٥٭ 
مرمي فهيد الفي الرشيدي ٧٥٫٥٭ 
مرمي مشعان بشيت اخلالدي ٩٣٫١٦٭ 
مرمي مطلق خلف العنزي ٨٤٫٦٤٭ 
مرمي هزاع محمد اجلعيب ٨٩٫٠٥٭ 
مسك موسى سعدون العفيصان الضفيري ٭ 

٨٦٫٨١
مشايخ سعود عواد العلي ٨١٫٣٦٭ 
مضاوي فهد حصان الزعبي ٨٣٫٨٧٭ 

منار جاسم محمد السليماني ٨٣٫٦٢٭ 
منتهى عبداهللا عذاب الضايع ٧٦٫٤٩٭ 
منيرة جديع فالح العجمي ٧٧٫١٩٭ 
منيرة سعدون مزيد احلسيني ٨١٫٥٥٭ 
منيرة عبدالعزيز سعود العنزي ٨٥٫٧٨٭ 
منيرة مطلق عوض الصانع ٨٥٫٤٧٭ 
مها سعد عويد العنزي ٩١٫٢٤٭ 
مها فهد محمد اجلعيب ٩٦٫٦٤٭ 
مها ناصر سالمة العازمي ٩٣٫١٣٭ 
مها ناصر محمد فطيم ٩٥٫٣٧٭ 
موضي فهد عباس العنزي ٨٥٫٦٥٭ 
موضي ماجد سعود املطيري ٧٧٫٧٨٭ 
ميثاء ناجي جيران الصليلي ٧٦٫٨٣٭ 
ندى عدنان ضاوي املطيري ٩٢٫٧٥٭ 
نوال محمد سمير العنزي ٧٤٫٣١٭ 
نورا مجبل دليم املطيري ٩٥٫٧٨٭ 
نورة خالد عبداهللا الفضلي ٨٥٫٦٣٭ 
نورة طالل محمد املطيري ٧٨٫١٨٭ 
نورة عبداهللا محمد املطيري ٧٨٫٠٣٭ 
نورة محمد مبارك العجمي ٨٢٫١٨٭ 
نوف بدر خليف الشمري ٨٥٫٠٩٭ 
نوف خالد شداد املطيري ٩٣٫٤٩٭ 
نوف فالح صالح احلذيفي احلسيني ٩٥٫٠٧٭ 
نوير نواف مطلق املطيري ٧٨٫٤٥٭ 
هاجر ثواب الشنيفي الظفيري ٨٢٫٧٭ 
هاجر سالم رخيص الظفيري ٨٧٫٤٤٭ 
هاجر عبدالعزيز مطلق العازمي ٩٥٫٤١٭ 
هند فهاد خلف العنزي ٨٨٫٢٢٭ 
هيا عبداهللا محمد العدواني ٧٤٫٥١٭ 
هيا فالح فهد املطيري ٨٥٫٩٨٭ 
وضحة سعود عبداهللا الهرشاني ٧١٫٢٩٭ 
وضحة فهد ليلى السعيدي ٨٤٫٣١٭ 
وهايب عبداهللا عبداملنعم الشمري ٨٩٫٠٤٭ 

زينب بنت محمد بن عبداهللا الثانوية للبنات 

أثير صالح عقالء العنزي ٨٨٫٠٣٭ 
أريام خالد مطر املطيري ٨٨٫٨٩٭ 
أسماء حمود كايد احلسيني ٧٩٫٣٤٭ 
أسيل عيد دليم مطلق ٨٠٫٧٢٭ 
أشواق فهد عبدالعزيز السويط ٩٩٫٥٤٭ 
أملاس عبداهللا غالب الرحيلى ٦٩٫٠٢٭ 
أمل مرزوق مضحي العتيبي ٩٢٫٩٩٭ 
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أوراد فواز فالح العنزي ٨٨٫٨٢٭ 
اروان عيد مسيعيد الصلبي ٨٦٫٣٭ 
اريام راضي حمد الشمري ٨٨٫٣٧٭ 
اجلوهره خالد عثمان الشمري ٩٥٫٠٢٭ 
الدانة خالد طرقي السعيدي ٩٦٫٣٥٭ 
املها محمد مجول السعيدي ٧٣٫٨٣٭ 
امل فالح محسن اخلالدي ٨٤٫٤٩٭ 
امل محمد صالح العنزي ٧٢٫١٥٭ 
بخيته مانع عبداهللا العجمي ٩٢٫٥٩٭ 
بشرى فهيد عواد الشمري ٧٧٫١٭ 
بيبى علي محمد الشمري ٧٣٫٧٨٭ 
جورى محمد هليل املاجدي ٨٨٫٥٭ 
حسناء حمود مناحي العنزي ٨٦٫٩٧٭ 
حنني خالد عزران الظفيري ٨٩٫٠٣٭ 
حنني سلطان سودان العنزي ٨٢٫٤٥٭ 
حنني ممدوح فالح الضفيري ٩٥٫٧٦٭ 
خلود محمد صلفيج املطيري ٨٤٫٧٩٭ 
داليا فهد فيحان العتيبي ٩١٫٦٨٭ 
دانة طالل صالح الشمري ٨٥٫٤٩٭ 
دالل فهد احلميدي مبارك ٨٦٫٦٭ 
دلع فهد فيحان العتيبي ٨٧٫١٩٭ 
رتاج حبيب مضحى السليماني ٧٥٫٢٧٭ 
رتاج مشعل صالح الفضلي ٧٤٫٨٧٭ 
رغد فالح جلوي العنزي ٩٠٫٨٭ 
رهام بريكان صليبان احلربي ٨٨٫١٭ 
رهف راشد علي العجمي ٩١٫٩٭ 
رميا كريدي جراح الظفيري ٨٠٫٣١٭ 
رمياس عزيز ضبيان املاجدي ٩٠٫٩٤٭ 
ريهام غنام محسن املطيري ٩٣٫٣٩٭ 
سارة ماجد شامان الشمري ٨٨٫٣٨٭ 
سارة عويضه مانع العجمي ٧٣٫٣٥٭ 
شروق ذخير سعود اجلبعري ٧٩٫١٥٭ 
شروق ماجد ذياب احلربي ٧٧٫٢٦٭ 
شوق أحمد سطم الشمري ٧٥٫٧٦٭ 
عائشة جاسم محمد العنزي ٧٥٫٤٭ 
عزيزة احلميدي سلمان احلسيني ٨٠٫٨٩٭ 
غالية سليمان عايد احلسيني ٧٧٫٤٨٭ 
غزالن ركان غالى اخلالدي ٧٣٫٦٢٭ 
غال أحمد هويران الصليلي ٨٣٫٩٧٭ 
غال سلطان عيد الهرشاني ٨٠٫٠٥٭ 
غال صالح عذال العنزي ٨٧٫٠٨٭ 
غال عبداهللا سعد العنزي ٧٥٫٥٩٭ 
غال منصور رجا املاجدي ٧٩٫٠٩٭ 
غيوض محمد فالح العجمي ٩٨٫٩٧٭ 
فاطمة سعود فاحس العنزي ٧٥٫٥٦٭ 
فاطمة غازي عوض الرشيدي ٧٢٫٦٣٭ 
فاطمة فالح عامر العجمي ٧٥٫٠٣٭ 
فرح مشعل عبداهللا عبداهللا ٨٤٫٩٥٭ 
فوز سالم حسن العنزي ٩٠٫٠٤٭ 
كوثر خلف خايف الشمري ٨٥٫٥٣٭ 
مرمي محمد مصلح جريبيع زايد ٧٢٫٢٨٭ 
منار سعدون ثروى حافظ ٧٧٫٦٦٭ 
منال عيد عبداهللا املطيري ٧٨٫٠٢٭ 
منال مشعل جهار املطيري ٩٤٫٠٥٭ 
مناير فالح سلمان احلسيني ٧٦٫١٭ 
منيرة سعود عجيل الفضلي ٩٣٫٥٥٭ 
مها يوسف علي اخلالدي ٨٤٫٨٣٭ 
موضي بدر إبراهيم الدوسري ٧٢٫٥٢٭ 
ميثه سليمان دردوح املاجدي ٧٦٫٢٤٭ 
نورة مزيد فهد املطيري ٨١٫٧٣٭ 
نوف خميس فليح الشمري ٨٣٫٠٥٭ 
هاجر عبداهللا خليف العطايا ٧٧٫٥٢٭ 
هاجر ثويني علي الفليج ٨٦٫٥٣٭ 
هدى حمود عبداهللا احلربي ٩٣٫٠٨٭ 
هديل مبارك نشمي الشمري ٧٦٫١٩٭ 
هند محمد معاشي احلسيني ٨٧٫٥٩٭ 
ورود محمد رجا املاجدي ٧٣٫٠٦٭ 
وصايف حمد مهدي أحمد ٨٦٫٨٧٭ 

سالم املبارك الثانوية للبنني 

إبراهيم سلطان عنيبر العتيبي ٨٤٫٣٣٭ 
أحمد حجي حمدان النويعم ٧٤٫٠١٭ 
أحمد خالد أحمد الصباح ٨٣٫٤٣٭ 
أحمد خالد فالح راشد البربر ٧٤٫٩٣٭ 
أحمد عواض بادي املطيري ٨٠٫٠٨٭ 
بدر علوش مقعد العتيبي ٧٥٫١٭ 
بدر محمد موسى اخلشم ٧٤٫٢٣٭ 
تركي باسم حمزة الصليبى ٨٢٫٩١٭ 
تركي بدر حجر شعوف املطيري ٨٢٫٢٩٭ 
تركي سعيد تركي الهاجري ٨٢٫٧٭ 
تركي فيصل شامان املطيري ٧٨٫٩٤٭ 
تركي محمد شبيب العتيبي ٧٥٫٦٭ 
ثامر أحمد جمعة الظفيري ٧٥٫٥١٭ 
جابر أحمد موسى اخلشم ٧٣٫١٤٭ 
حسن مسفر فالح محمد العجمي ٧٧٫٥٦٭ 
حسني أحمد شريف الشطي ٧٨٫٤٨٭ 
حسني حمد حسني العنزي ٧٧٫٠٥٭ 
حسني علي حسني التركيت ٨٨٫٨٭ 
حسني محمد حسني الدمخى ٧٦٫٩٭ 
حمد معجب فرحان الرشيدي ٧٩٫٨٦٭ 
حمدان محمد حمدان عقاب الديحاني ٧٧٫٧٥٭ 
خالد عبداهللا هادي العجمي ٨٦٫٦٩٭ 
خالد مبارك عبداحملسن العظيمان العجمي ٭ 

٨٠٫٠٣
خالد محمد موسى اخلشم ٧٣٫٦٣٭ 
خالد مناور مناور حمود احلجيالن ٧٥٫٨٩٭ 
خالد وليد مفرح احلميدي ٨٠٫٢٧٭ 
راشد انور راشد العازمي ٨٣٫٨٨٭ 
سالم سعد علي الهاجري ٨١٫٦٭ 
سالم عيد عامر سالم العجمي ٧٣٫٠٥٭ 
سعود علي ماطر الرشيدي ٨٥٫٣٥٭ 
سعود محمد سعود عبيد فهد ٧٨٫٦٣٭ 
سعود مسعود حميدي املري ٧٣٫٦٢٭ 
سلطان خالد سعد القحطاني ٨٢٫٤٢٭ 
سلطان عبداهللا مرداس الشمالي العجمي ٭ 

٨٦٫٦٧
سلمان أحمد محمد الكندري ٨٠٫٤٥٭ 
سلمان محمد سليمان عويد ٨٠٫٩١٭ 
ضاري صالح نهار املطيري ٨٠٫٣١٭ 
ضيدان متعب فالح متعب العجمي ٨٥٫٢٩٭ 
طالل محمد حامد سعد املطيري ٧٨٫١٦٭ 
عادل فالح راشد حمود احلجيالن ٨٩٫٢٤٭ 
عبدالعزيز عيد عبداهللا العازمي ٧٥٫٥٩٭ 
عبدالعزيز محمد فالح البربر ٧٩٫١٣٭ 
عبداهللا حليس حماد فهد الدوسري ٨٢٫٨٨٭ 
عبداهللا خالد شرمي العتيبي ٨٠٫٥٢٭ 
عبداهللا محسن سليمان العجمي ٧٥٫٩٣٭ 
عبــداهللا مرزوق محمد مجــرن املطيري ٭ 

٧٦٫٣٨

عبداهللا يوسف صبر الشمري ٧٨٫٤٧٭ 
عبدالرحمن محمد عبداهللا احلربي ٧٤٫٧٥٭ 
عبدالعزيز مبارك مزيد العازمي ٨٣٫٩٩٭ 
عبداهللا راشد فالح العازمي ٧٣٫٧٦٭ 
عبداهللا الفي محماس العتيبي ٧٤٫٧٤٭ 
عثمــان يحيــى صالــح محمــد غنيمــان ٭ 

البطحانى ٧١٫٧٩
علي مبارك علي العجمي ٧٦٫٧٧٭ 
عليان منير علي العجمي ٧٨٫١٤٭ 
عمر جاسم الفي مبارك العازمي ٨٣٫٧٭ 
عمر عادل غايب العازمي ٨٥٫٥٢٭ 
عمر مشعل سمران العازمي ٧٠٫٥٩٭ 
عيد محمد عيد العازمي ٧٨٫١١٭ 
فالح عبداهللا فالح محمد ارتيبان العجمي ٭ 

٧٤٫٩١
فهد سالم فهد سعد العازمي ٨٥٫٧٧٭ 
فهد نادر هادي الدوسري ٨١٫٦٤٭ 
فوزان سامي ماطر الظفيري ٧٩٫١٦٭ 
مانع مشعل فهد العجمي ٨٢٫٩٩٭ 
مبارك جابر مبارك الونده ٩١٫٧٦٭ 
مبارك نايف شجاع العتيبي ٧٥٫٣١٭ 
محمد انور راشد العازمي ٧٩٫١٥٭ 
محمد سعد ردن العتيبي ٨١٫٨٦٭ 
محمد سعد فهد العجمي ٧٨٫٨٣٭ 
محمد عايد دغمان العازمي ٨١٫٨٩٭ 
محمد عبداهللا محمد املري ٨٤٫١٥٭ 
محمد علي راشد املري ٨١٫٤٣٭ 
محمد فالح محمد مانع فهاد مانع العجمي ٭ 

٩٢٫٢٨
محمد فهد سعود النجدى ٧٣٫١٧٭ 
محمد فيصل شامان املطيري ٨٤٫٤٨٭ 
محمد فيصل عجيل خلف ٧٧٫٢٦٭ 
محمد مشعل سمران العازمي ٧٢٫٤٢٭ 
مشعل علي خلف الفضلي ٨٥٫٦٩٭ 
منصور أحمد محمد العجمي ٧٦٫٤٦٭ 
منصور نايف منصور قنور منصور ٧٢٫٢٩٭ 
مهدي مساعد فرج الشمري ٧٧٫٥٤٭ 
ناصر علي خلف الفضلي ٨٥٫٣٤٭ 
ناصر فهد فرحان الرشيدي ٧٩٫١٤٭ 
ناصر مطلق شبيب محمد العازمي ٧٢٫٩٢٭ 
ناصر مطلق ناصر العازمي ٧٧٫٣٭ 
ندا راشد شاجع العجمي ٩٠٫٩٭ 
هادي خالد هادي هايف احلويله ٩٠٫٠٦٭ 
هزاع محمد هزاع الفراع العازمي ٨١٫٥٩٭ 
يعقوب رمضان مناطح العنزي ٧٣٫٨٢٭ 
يوسف أحمد بنيه الصانع ٧٧٫١٣٭ 
يوسف مشاري بندر مزيد املطيري ٧٥٫١٦٭ 
يوسف نايف محمد عائد الشمري ٨٥٫٢٩٭ 

سعاد بنت سلمة الثانوية للبنات 

أروى الفي عقال الظفيري ٨٦٫٠٥٭ 
أريام عزيز محمد العنزي ٦٨٫٥٤٭ 
أريام عوض صغير العنزي ٩٠٫٩٥٭ 
أصايل بطاح مطلق املطيري ٨٥٫٢٭ 
أفراح هايف هدروس الظفيري ٧٣٫١١٭ 
أملاس عبداهللا ضيف اهللا املطيري ٨٤٫٨٨٭ 
أمثال يوسف برجس الشمري ٨٩٫٧٦٭ 
آمنة مبارك زعال العازمي ٨٣٫٨٩٭ 
أنوار فرحان فهاد العنزي ٩٤٫١٨٭ 
أوراد حمود حزام العنزي ٧٦٫١٭ 
أوراد عزيز حمزة الصراف ٧٩٫٦٦٭ 
اريام نافع ونيس علي ٨٢٫٩٨٭ 
إسراء محمد حميد القالف ٨٥٫١٨٭ 
البندري عطااهللا سعد السعيدي ٩٢٫٨٣٭ 
اجلازي فالح ضحوي املطيري ٩٠٫٨٭ 
اجلوري غازي عابر بشيت اخلالدي ٨٦٫٥٧٭ 
اجلوهره عيد حمد الرشيدي ٨٩٫٧٤٭ 
العنود فهد سرحان الشمري ٨١٫٢٤٭ 
املاس زيد مانع العنزي ٨٨٫٨٧٭ 
املها صالح مسفر العنتري ٨٨٫٠٢٭ 
الهنوف سالم جويعد العجمي ٩٧٫٨٭ 
إميان أحمد باني املطيري ٩١٫٤٨٭ 
إميان براك غمالس اخلرينج ٨٩٫٨٨٭ 
إميان فهد فالح العنزي ٨٥٫٩٨٭ 
بدرية ناصر عبداهللا الردهان الرشــيدي ٭ 

٨٩٫٨١
تهاني علي معيدى السعيدي ٩٤٭ 
جمانة عادل صادق محيل ٧٧٫٤٭ 
حسنة علي عجالن قطوان ٩٣٫٨٭ 
حصة فهد محمد املطيري ٧٥٫٩٣٭ 
حال ماجد ناصر العنقودي ٨٩٫٦٧٭ 
حمدة فيصل سالم الهاجري ٧٥٫٣٥٭ 
حنان كاتب صالح الرشيدي ٩١٫٥٥٭ 
خير فالح كنيان الهرشاني ٨٥٫٨٣٭ 
دانة خالد صغير العنزي ٧٣٫٩٭ 
دانة متعب مطلق املطيري ٧٨٫٠٩٭ 
دانة محمد فرحان العنزي ٨٧٫٦٭ 
دالل بدر عبداهللا العتيبي ٩٣٫٥٤٭ 
دالل نادر مشعان املياس ٩٥٫٣٥٭ 
دالل يوسف عبداهللا جويعد الشمري ٨٦٫٥٢٭ 
دميه مانع صالح الديحاني ٨٣٫٣٢٭ 
رتاج خليل ذياب درويش ٩١٫٥٨٭ 
رتاج فهد ساير الضفيري ٨٨٫٢٨٭ 
رتاج فهد مطلق املرشاد ٨٢٫٧٭ 
رهف حمد حسني الشمري ٨٢٫٠٨٭ 
رهف سعد مرضي الشمري ٩٦٫٥٤٭ 
رهف فراج صنهات احلسيني ٧٨٫٤٨٭ 
ريان سعد دغيم املطيري ٩٠٫١٩٭ 
رمي خالد دخيل الشمري ٨٩٫٦١٭ 
رمي راجى ناصر املطيري ٧٥٫٦٭ 
رمي علي طلق الرشيدي ٨٤٫٨٥٭ 
رمي عيد فالح الصليلي ٨٣٫٦٭ 
رمي منصور محمد العتيبي ٩٨٫٥٢٭ 
رميه شافي خلف الهذال العنزي ٨٢٫٧٨٭ 
زينب علي حسني حاجية ٨٩٫٤٢٭ 
زينب فيصل حمد جاسر ٨٢٫٤٤٭ 
زينه رجب ذياب املطيري ٨٣٫٦٣٭ 
سارة ساير عواد العنزي ٨٠٫٥٤٭ 
سارة طالل شعوى املطيري ٧٨٭ 
سليل صباح فيصل جنديل ٨٢٫٥٤٭ 
شروق مساعد هليل العنزي ٨١٫١٢٭ 
شمه أحمد عايد اخلالدي ٨٥٫٠٩٭ 
شهد خالد خليل بريك ٧٦٫٥٢٭ 
شهد محسن متعب العجمي ٧٧٫٤٩٭ 
شهد مسلم عبدالرحمن العتيبي ٧٨٫٤١٭ 
شهد نواف حسني الصالح ٨٨٫٣٢٭ 
شيخة صالح محمود العنزي ٨٩٫٤١٭ 
شيخة متعب جار اهللا اجلفيره ٨٤٫٣٧٭ 
علياء فالح عبدالرحمن املطيري ٧٩٫٦٣٭ 

غادة مشعل ماطر الرشيدي ٨١٫٦٦٭ 
غالية أحمد محمد رشدان ٨٩٫١٣٭ 
غالية عبداهللا علي العنزي ٨٨٫٣٩٭ 
غزالن يعقوب يوسف حامت ٧٤٫٩٭ 
فاطمة ناصر منور الصليلي ٨٧٫٦٥٭ 
فجر ذياب داخل العجمي ٨٤٫٩٧٭ 
فجر عادل بشير املناعي ٨٨٫٩٨٭ 
فوز عبداهللا سرحان الشمري ٩١٫٧٩٭ 
لولوة مشعل عبيد الوليد ٨١٫٠٣٭ 
لني محمد حميدي اخلتالن ٧٤٫٦٦٭ 
مرام علي حمود الهوله ٧١٫٧٤٭ 
مرمي سليمان محمد الهرشاني ٧٣٫٠٤٭ 
مرمي شجاع عبداهللا احلربي ٧٧٭ 
مرمي فهد فالح الصليلي ٨٧٫٠٦٭ 
مرمي الفي عوض الديحاني ٨٧٫٨٭ 
مرمي محمد عيسى بلوشي ٩٥٫٢٢٭ 
مشاعل مشعان جبر العنزي ٧٨٫٤٢٭ 
مضاوي وليد مشل العنزي ٩٠٫٠٥٭ 
مالك محمد صالح اجلروان ٧٦٫٥٩٭ 
مالك هادي سعد فالح ٧٣٫٧١٭ 
منى علي ماجد العنزي ٨٣٫٣١٭ 
منيرة عويد مبارك العنزي ٧٦٫٤٤٭ 
منيرة محمد خلف الشمري ٩١٫٢٦٭ 
موضي عبدالهادي زابن الرشيدي ٨٨٫٩٥٭ 
جند عبداهللا سليمان الهذال ٨٩٫٢٥٭ 
جنالء غامن محمد الشمري ٨١٫٧٦٭ 
نورة سعد فهد العجمي ٨٩٫٣٤٭ 
نورة سعود عطية الظفيري ٨١٫٥٤٭ 
نورة عايد فرج الشمري ٨٧٫٢١٭ 
نورة علي محمد املطيري ٨٨٫٦٣٭ 
نورة فالح جاسر الرشيدي ٨٧٫٨٭ 
نوف فهد دعيج املطيري ٨٨٫٠٥٭ 
نوف الفي عقال الظفيري ٨٢٫١٢٭ 
نوف ناصر عودة الشمري ٩٤٫٤٩٭ 
هاجر حسني علي الرشيدي ٧٥٫٢٤٭ 
هاجر عادل عيد العنزي ٨٥٭ 
هاجر عادل مقضب الظفيري ٨٠٫٨٭ 
هاجر فالح مرزوق الشمري ٧٨٫١٤٭ 
هاجر محمد سعد العنزي ٨٩٫٣٤٭ 
هاجر منيف عساف الظفيري ٨١٫٤٭ 
هبة علي جاعد العنزي ٧٣٫٢٨٭ 
هديل فيصل طرقي العنزي ٧٣٫٥٭ 
هيا ناصر جابر اخلالدي ٨٩٫٠٧٭ 
وديان مصلح حمدان العنزي ٨٤٫٤٤٭ 
وسمية مسفر مبخوت العجمي ٨٥٫٨٤٭ 
وضحة مبارك فهيد العجمي ٦٩٫٦٨٭ 

سعاد محمد الصباح الثانوية للبنات 

أبرار حمد علي السليمان ٩٢٫٠٧٭ 
أسيل محمد جاسم احملميد ٨٤٫٧٭ 
أماني علي إبراهيم املرشود ٩٢٫١٢٭ 
بتول حسن محمد احلرز ٩٥٫٠٢٭ 
جنه علي عبداحلسني اسماعيل ٧٦٫١٤٭ 
جنى محمد عبداهللا بستكي ٨٩٫٤٨٭ 
جوري ظاهر محمد الصويان ٨٧٫٧٤٭ 
حصة أنور محمد الكندري ٩٦٫٩٣٭ 
حصة محمد راشد الشويحان ٨٠٫٨٣٭ 
حصة محمد صالح اجليران ٨٠٫٦٤٭ 
ريان عبدالعزيز رشيد عبداملجيد رشيد ٭ 

الكاظمي ٩٤٫٨٤
زهراء منذر حسني املصيليخ ٨٣٫٣١٭ 
زينب علي إبراهيم اجلريدان ٩٨٫٢٤٭ 
سارة فريد محسن اخلليفة ٩٠٫٩٧٭ 
شهد عبداللطيف عبدالرحمن اخلضر ٨٧٫٧٧٭ 
ضحى محمد عثمان األيوبي ٧٥٫٧١٭ 
عائشة طارق محمود الباقر ٩٨٫٩٭ 
فاطمة عبداهللا عبدالقادر السرحان ٨٠٫٧٣٭ 
فرح محمد حمد الشطي ٧٥٫٢٤٭ 
ماريا عمار العلي ٨٨٫١٧٭ 
مروه أحمد محمود أحمد ٩٤٫٠٦٭ 
مرمي محمد عبداملجيد علي ٨٦٫١٢٭ 
منى محمد خالد الساير ٨٩٫٦٨٭ 
نور اسماعيل راشد ماجكي ٨٠٫٨٣٭ 

سعد بن الربيع األنصاري الثانوية للبنني 

أحمد محمد عبدالرسول محمد ٨٧٫٧١٭ 
أحمد خالد هويدي مالك ٧٩٫٩٨٭ 
جراح حماد ساير الشمري ٧٧٫٣٩٭ 
حبيب أحمد سالم الضعيان ٧٣٫٣٦٭ 
حسن علي منشد رشيد ٨٤٫٠٥٭ 
حسني سليمان إبراهيم بوقيضي ٧٥٫٨١٭ 
حسني صباح حميد العلي ٧٥٫٨٭ 
حمود علي مزيد الرويعي ٦٩٫٥٥٭ 
خالد سابج عيد سابج ٧٢٫٣٦٭ 
راشد بدر محمد الرشيدي ٨١٫٢٦٭ 
سالم ناصر براك العازمي ٨٠٫٩٦٭ 
سامي أحمد رسول راضي معن ٧٥٫٥٦٭ 
سعد حمدان سعد الرويعى ٨٤٫٨٨٭ 
عبدامللك حمد عايد الهاجري ٧٨٫٨٢٭ 
عبدالوهاب مجبل عبداهللا الدوسري ٧٦٫١٣٭ 
عبدالرحمن جمال يوسف منصور ٩٤٫٢٨٭ 
عبدالرحمن محمد جديع العنزي ٧٠٫٢٭ 
عبدالعزيز جاسم سمير اصليهم الهاجري ٭ 

٨٥٫٨٩
عبداهللا أحمد علي الضفيري ٨٩٫١٤٭ 
عبداهللا سلطان رزق اهللا اخلالدي ٨٦٫٥٧٭ 
عبداهللا عدنان عبدالكرمي القالف ٧١٫٨٥٭ 
عبداهللا فايز صبيح الشمري ٨١٫٣١٭ 
عبداهللا ماجد عبدالكرمي العنزي ٨٧٫٧٩٭ 
عبداهللا هاني فالح العنزي ٨٠٫٦٣٭ 
عبداهللا وائل محمود عبدالعظيم ٨١٫٥٥٭ 
عمر سعد فهد العثمان ٨٣٫٣٧٭ 
عمر محمد يعقوب درباس ٦٩٫٩٭ 
فايز جارد ذياب مبرد ٧٦٫٨٦٭ 
فهد عزيز بادي صلبوخ ٧٣٫٧٥٭ 
فواز أحمد رمضان العنزي ٦٩٫٧٩٭ 
محمد أحمد نامي العازمي ٨٨٫٣٭ 
محمد بدر محمد صرام ٧٥٫٩٢٭ 
محمد خالد أحمد علي أحمد ٧٦٫٠٦٭ 
محمد سعد عايض الرشيدي ٧٩٫٢٦٭ 
محمد سعد محمد مطلق العازمي ٨٣٫٣٩٭ 
محمد سعد هزاع العازمي ٧٢٫٦٣٭ 
محمد عبداللطيف سعيد البطحانى ٨٠٫٠٧٭ 
محمد فالح حمود نغيمش الهاجري ٨٨٫٧٥٭ 
محمد مبارك سمير صليهم الهاجري ٩٣٫٢٦٭ 
محمد مبارك عيد العازمي ٧٣٫٧٥٭ 
مشعل سالم عيد العازمي ٧٤٫٤٥٭ 
ناصر أحمد عبدالصمد محمد ٨٦٫١٢٭ 

ناصر محمد جديع العنزي ٧٩٫٠٧٭ 
وليد عوض شاعي املطيري ٧٥٫٧٩٭ 
يوسف حسني علي الشمري ٧٨٫٢٭ 
يوسف وليد ناصر نصار السهلي ٧٩٫٥٨٭ 

سعيد بن عامر الثانوية للبنني 

أحمد عادل دحيم املطيري ٨٥٫٣٧٭ 
أحمد فهد ناصر اجلميع العجمي ٨٧٫٤٣٭ 
إبراهيم مناحي عبداهللا السبيعي ٨٥٫٧٩٭ 
أسامة ثامر عقلة العالطي ٨٣٫٧٥٭ 
بدر بندر مطلق العتيبي ٧٧٫٠٨٭ 
بدر عبداهللا سالم الدوسري ٨٢٫٦٨٭ 
بدر مانع فهد العجمي ٨٥٫٧٭ 
بسام خالد عماش األسلمي ٧٣٫٠٤٭ 
جاسم محمد عايض صالح الرشيدي ٨٢٫٠٣٭ 
حسني عبدالقادر محمد فالح العجمي ٨٦٫٨٤٭ 
حسني علي حسني العبيد ٧٩٫٧٦٭ 
حمد راشد جار اهللا املري ٧٦٫٨٣٭ 
خالد محمد رفاعي الشليمي ٨٢٫٣٤٭ 
سالم ارتيبان سالم العجمي ٨٠٫٦٩٭ 
سعد أحمد خالد احلقان ٩١٫٠٤٭ 
سعد بدر سعد الرشيدي ٨١٫٤٦٭ 
سعد ثامر عقلة العالطي ٨٧٫٨٨٭ 
سعود علي عيد اجلرمان ٨٣٫٦٨٭ 
سعود محمد سعود جالل السهلي ٨١٫٢٭ 
سلطان صالح سعود احلربي ٨٠٫٢٦٭ 
سلمان عبداحملسن محمد فرحان ٨٧٫٢٣٭ 
سليمان محسن محمد امبيريك ٧٨٫٠٥٭ 
شافي محمد شافي العجمي ٧٨٫٥٢٭ 
شافي محمد عبيد الرفيدي العجمي ٨١٫٧٨٭ 
صالح مسير هزاع املطيري ٨٣٫١٣٭ 
صالح ناصر راجح العبداهللا ٧٦٫٣٩٭ 
طالل سلطان عبداهللا العتيبي ٨٧٫٠٤٭ 
عبدالر حمن أحمد اسماعيل الراشد ٨٤٫٩٨٭ 
عبدالرحمن حمد مانع الشمري ٨٧٫٦٭ 
عبداللطيف يوسف فرج العميري ٧٦٫٥٦٭ 
عبدالرحمن فالح ناصر البرازي ٨٧٫٤٦٭ 
عبدالرحمن فيصل الفي املطيري ٨٤٫٥٣٭ 
عبدالعزيز سعد ناصر سعد ناصر السهلي ٭ 

٨٢٫٣
عبداهللا مطلق عبداهللا السبيعي ٧٨٫٦٩٭ 
عبداحملسن عبداهللا مطر الشمري ٨٥٭ 
عبدالوهاب حسن علي مراد ٨١٫٧١٭ 
عقاب سلطان عقاب العجمي ٧٥٫٩٩٭ 
علي رشيد سليم العنزي ٨٣٫٧٣٭ 
علي سعيد علي املري ٧٠٫٧١٭ 
علي عادل علي املطيري ٧٢٫٣٣٭ 
علي عيد ذايد السعيد ٨٤٫٤٥٭ 
علي محمد حسني الشمري ٨٦٫٦٧٭ 
عمر انور محمد املسعودى ٨٠٫٨٩٭ 
عمر سالم ضيدان الشمري ٨١٫٤٦٭ 
عوض عبداهللا عوض العجمي ٧٧٫٦٥٭ 
غامن عوض غامن الرشيدي ٧٦٫٣٢٭ 
فارس أحمد محمد احلربي ٨٠٫٩٥٭ 
فارس مبارك سكران السهلي ٧٩٫٤٦٭ 
فالح ناصر عبداهللا العجمي ٨٣٫٥٦٭ 
فهد عبداهللا محمد السهلي ٨٣٫١٤٭ 
فهد محمد سلطان العجمي ٨١٫٧٣٭ 
فهد منصور مهدي العجمي ٨٥٫٢٥٭ 
فواز عبداهللا عوض الهاجري ٨٢٫١٢٭ 
فيصل حسني علي عوض املطيري ٨٠٫٨٨٭ 
مبارك احلميدي سعود السهلي ٨٥٫٩٥٭ 
مبارك عبداهللا مبارك الهاجري ٩١٫٣١٭ 
مبارك محمد شافي العجمي ٧٨٫٣٢٭ 
متعب عبداهللا دهام الشمري ٨٠٫٨٨٭ 
محمد بدر محمد املطيري ٧٥٫٠٣٭ 
محمد خالد هادي الهاجري ٧٨٫٢٦٭ 
محمد دخيل سالم املري ٨٢٫٢٭ 
محمد عبداهللا سلطان العتيبي ٨٤٫١٩٭ 
محمد عبداهللا ناصر الهاجري ٨٠٫٤٩٭ 
محمد علي سالم العرجاني ٨٧٫٩٦٭ 
محمد مشبب مطلق السهلي ٨٨٫٤١٭ 
محمد ناصر عنيزان العجمي ٧٧٫٤٣٭ 
محمد ناصر محمد السهلي ٨٣٫٩٥٭ 
محمد نايف أحمد العنزي ٨٥٫١٧٭ 
مساعد بدر محمد الهزاني ٨٥٫٤٧٭ 
مساعد معيوف سعيد الشمري ٨٨٫٩٭ 
منصور خالد جاسم سالم ٨١٫١٤٭ 
نادر محمد ناصر العجمي ٨٤٫٥٥٭ 
ناصر شبيب نايف العجمي ٧٩٫٧٣٭ 
ناصر عبداهللا جديع سعود العجمي ٨٩٫٩١٭ 
ناصر فهد مخرب املطيري ٨٠٫٥٣٭ 
ناصر فهيد علي العجمي ٨٢٫٤٧٭ 
ناصر فيصل فهد احلميداني ٨٤٫٧٧٭ 
نايف عثمان نايف العتيبي ٨٢٫٤٭ 
وليد رمضان عبدالرضا روضان ٨٥٫٦١٭ 
وليد محمد راشد املطيري ٨١٫٤٭ 
يوسف مهنا يوسف الشمري ٧٥٫٥٢٭ 

سلمان الفارسي الثانوية للبنني 

أحمد مصطفى خضر الشمري ٧٥٫٢٤٭ 
أحمد منصور شافي املطيري ٨٣٫٣١٭ 
أسامة عبدالرزاق خضر الشايع طاهر ٧٩٫٨١٭ 
إبراهيم فهد سليمان عبداهللا الذويخ ٧٨٫٧٧٭ 
أحمد حسن علي كياى ٦٩٫٣٭ 
بدر عواض عبدالرحمن املطيري ٧٦٫٩٦٭ 
بدر ناصر حزام العتيبي ٧٤٫٨٢٭ 
تركي حميد مزيد العدواني ٩٣٫٥٧٭ 
جابر صباح عبدالرزاق األحمد ٧٩٫٧٨٭ 
حسن عبداهللا يوسف االنصاري ٨٢٫٨٦٭ 
حسن عدنان جابر عبيد ٩٤٫٨٣٭ 
حسن قاسم جمعة اخلطيب ٧٣٫٠٩٭ 
حسني عقيل حبيب عبداهللا ٧٧٫٤٭ 
حطاب عيسى حطاب الرشيدي ٧١٫٢٦٭ 
خالد عواض عبــداهللا أبورميه املطيري ٭ 

٨٦٫٨٤
خالد نايف أحمد ضاحي ٨٠٫٤١٭ 
خليفة مشاري ياسر العنزي ٨٠٫٧٨٭ 
خليل إبراهيم حامد الشمري ٧٩٫٥٦٭ 
سالم عماد عبداهللا السنان ٩٣٫٠١٭ 
سالم محمد سليمان راشد ٩٣٫٨١٭ 
سعد عبدالرحمن هالل العنزي ٨١٫٩٥٭ 
سعود حسني سعود العبدلي ٧٢٫٦٨٭ 
صالح عادل صالح الرقم ٨٤٫٤٦٭ 
طاهر محمد طاهر اإلبراهيم ٨٩٫٦٨٭ 
طالل عبداهللا محمد غلوم ٧٨٫٢٤٭ 
عبدالوهاب نايف وارد الظفيري ٧٠٫٠٦٭ 
عبدالرحمن فرحان شقير الشمري ٧٢٫٣٩٭ 

عبدالرحمن نايف مفرج املسيلم ٧٧٫٨١٭ 
عبدالرزاق فالح هادي الرشيدي ٩٢٫٨٥٭ 
عبدالعزيز ثامر فرحان ثامر ٨٣٫٥١٭ 
عبدالعزيز عبداللطيف رمثان دواس ٧٢٫١٢٭ 
عبدالعزيز فهد عبدالرحيم حافظ ٨٢٫٦٢٭ 
عبدالعزيز نايف دعيج النعمة ٧٩٫٣٩٭ 
عثمان مجالد ساير الظفيري ٨١٫٥٦٭ 
عثمان نصار عودة العنزي ٧٥٫٧٣٭ 
علي أحمد علي الشمري ٧٨٫١١٭ 
علي أحمد عبيد الصاحلي ٨٤٫٦٢٭ 
علي عقيل حبيب عبداهللا ٧٩٫٠٤٭ 
عمر فالح زقم الظفيري ٨٥٫٠٧٭ 
عمر يوسف زايد املطيري ٧٩٫٢٨٭ 
عمران هيثم عبداحلميد عبداهللا ٨٤٫٨١٭ 
عيسى عبداللطيف عيسى العباسي ٧٧٫٥٢٭ 
عيسى عبداهللا يوسف العتيبي ٨٨٫٦٭ 
عيسى فهاد عبداهللا املطيري ٨٤٫٤٨٭ 
فهد عبداهللا طالع املطيري ٨٧٫٥٢٭ 
فواز عطية مطشر العنزي ٩٢٫٥٥٭ 
كامل شايع كامل الشمري ٨٩٫٧٩٭ 
متعب رزام عيسى العباسي ٨٩٫٤٢٭ 
محمد إبراهيم شعف الظفيري ٨٦٫٨٥٭ 
محمد بدر مشرف الظفيري ٧١٫٢٩٭ 
محمد ثقيل ساير عجيل ٧٧٫٣٭ 
محمد حبيب محمد العنزي ٨٣٫٣٥٭ 
محمد خالد حسني علي غلوم ٨٤٫٣١٭ 
محمد صالح عطا اهللا الشريفي ٨١٫٩٭ 
محمد طالل سليمان املطيري ٧٩٫٥٧٭ 
محمد عبدالرحمن عبداهللا الصفران ٧٩٫٧٥٭ 
مشعل رائد عادل حسني ٨٢٫٦٦٭ 
ناصر سلطان ناصر الشمري ٧٦٫١٦٭ 
ناصر هذال مسعود العيبان ٨٣٫٨٤٭ 
نايف جمال عاشور كنكوني ٧٢٫٤٥٭ 
هاشم محمد قاسم برده أحمد ٧٦٫٦٣٭ 
وليد خالد مجبل العزام العازمي ٧٤٫١٥٭ 
وليد فهد عبدالرحمن الكندري ٨٦٫٤٦٭ 
يعقوب عبداهللا محمد الكندري ٧٠٫٩٢٭ 
يوسف أحمد قاسم الظفيري ٨٣٫٢١٭ 

سلوى الثانوية للبنات 

أريام صالح رشيد املطوع ٨١٫٣٥٭ 
أميرة محمد زيد البسيس ٨٩٫٦٢٭ 
ايلياء أحمد أحمد الداود ٨٢٫٣٦٭ 
إميان مخلص علي الزعيم ٩٣٫٢٧٭ 
بشاير خالد محبوب احلقان ٩٥٫٤٤٭ 
بيبي عبداهللا أحمد احليمود ٧٩٫٥٣٭ 
حنان نواف خالد الصواغ العازمي ٩١٫٤٤٭ 
حوراء خالد خليل القطان ٨٠٫١٢٭ 
حورية عباس إبراهيم بهزاد ٧٣٫٠٤٭ 
دانة نوري مشعل العنزي ٨٣٫١٢٭ 
ذهب جابر غريد البذالي ٨٣٫٢٣٭ 
رتاج جابر أحمد الداود ٧٥٫٤٧٭ 
رهف خالد محمد سلطان ٩٠٫٦٩٭ 
روان نادر عبدالرضا كرم ٧٤٫٣٦٭ 
زينب خلف عيسى الشطي ٨٩٫٤٢٭ 
سارة طالل علي شرار اخلتالن ٨٣٫١٦٭ 
سارة فيصل محمد العازمي ٧٩٫٥٩٭ 
سارة محمد قاسم ميرزا ٩٤٫٩٨٭ 
شهد خالد ياسر علي ٧٧٫١٨٭ 
شوق أحمد مطلق العازمي ٧٣٫١٥٭ 
غدير فاضل محمد الصراف ٧٦٫٧٣٭ 
فاطمة إبراهيم أحمد عبداحلفيظ ٩٥٫١٣٭ 
فاطمة حسني علي كمال ٨٢٫٦٤٭ 
فاطمة محمد مرجي العنزي ٧٤٫٥٤٭ 
مرمي سالم حبيب بوعليان ٨٣٫٦٤٭ 
مالك عبدالرحمن عبداهللا اشكناني ٨٩٫٤٦٭ 
منى مشاري علي الشراح ٧٣٫١٭ 
منيرة علي إبراهيم قوشتي ٧٠٫٧٭ 
ندى فهد عبدالرحمن سعيد ٩١٫٢٥٭ 
نوال فهد مبارك راعى الفحماء ٧٩٫١٤٭ 
نور نوري عبداهللا النوري ٦٩٫٥٩٭ 
نورة أحمد صالح احلباج العازمي ٧٧٫٨٧٭ 
هاجر هشام يوسف الصديقي ٩٤٫١٣٭ 
هديل أحمد الزم عيسى ٨٧٫٩٩٭ 
هيا وليد زيد العازمي ٨٤٫٦٧٭ 
وسن عادل صقر السليمان ٨٨٫٩٥٭ 
وضحة مبارك مطلق القريان ٨٣٫٢١٭ 

سليمان ابو غوش الثانوية للبنني 

أحمد مساعد عقاب العنزي ٧٩٫٦٭ 
حسن أحمد باقر اجلدي ٨٥٫٥٢٭ 
حسني علي عبداحملسن الشمري ٨٩٫٠٥٭ 
خالد أحمد عاشور املاجدي ٧٩٫٦٣٭ 
خالد رائد عبيد احلربي ٧٦٫٨٧٭ 
زايد نيف زايد الضفيري ٩٠٫٣١٭ 
سالم محمد مطلق اجلويسرى ٨٦٫١٦٭ 
سلطان بدر عبدالهادي العازمي ٧٢٫٢٭ 
صالح عبدالوهاب صالح سنافي ٧٦٫٣٭ 
صقر أحمد كريدي الشريفي ٨٨٫٠٦٭ 
عبدالعزيز يحيى فهيد الرشيدي ٧٣٫٥٢٭ 
عبداهللا علي جنم حمود ٧٣٫٣٤٭ 
عبدالرحمن إبراهيم أحمد العبيدلي ٧٨٫٠٣٭ 
عبدالرحمن ناصر رفاعي العازمي ٧٣٫١٭ 
عبدالرزاق جلوي كعيران الدملاني ٨٣٫٧٥٭ 
عبدالعزيز طالل محمد قاسم ٧٧٫٥٣٭ 
عبداهللا إبراهيم أحمد العبيدلي ٧٧٫٠٢٭ 
عبداهللا عماد عباس الصالح ٧٩٫٨١٭ 
عبداهللا مبارك عبداهللا الهاجري ٨٠٫٥٨٭ 
عثمان ماجد جابر العنزي ٩٠٫٩٩٭ 
عثمان محمد علي العازمي ٧٦٫٦٦٭ 
علي حسن علي املعتوق ٧٩٫٨٧٭ 
عمر أحمد صادق العثمان ٩٨٫٢٭ 
عيسى حسني عبداهللا اخلليفي ٩٢٫٠٩٭ 
فارس أحمد محمد ماجد ٧٣٫٠٦٭ 
محمد جواد عبداحملسن احلمر ٨٥٫٢٧٭ 
محمد حمد عبدالهادي الفضلي ٧٦٫٣١٭ 
محمد علي محمد البلوشي ٧٠٫٥٨٭ 
محمد وليد خلوف العنزي ٨٠٫٦٨٭ 
مفرح محمد مفرح الهاجري ٧٣٫٦٤٭ 
يعقوب إبراهيم جاسم الفضلي ٨٦٫٠٧٭ 
يوسف عدنان حسني حاجي ٧٢٫٠١٭ 

سليمان العدساني الثانوية للبنني 

أحمد حمد مبارك الفرحان ٧٨٫٢٢٭ 
أحمد عبداجلليل اسماعيل حسني ٧٦٫٤٥٭ 
أحمد علي مبارك العازمي ٨٦٫٧٨٭ 
أحمد محمد فالح امللعبى ٧٦٫٦١٭ 
أحمد نواف محمد ابو جروه ٧٥٫١٧٭ 

أحمد حسني أحمد منصور ٨٣٫٣٩٭ 
بدر طالل سائر العنزي ٧٨٫٥٤٭ 
بدر محمد أحمد مندى ٧٣٫٢٦٭ 
بدر محمد عايض خزمي ٨٥٫٥٨٭ 
بندر اسامة بندر يوسف ٨٣٫٨٭ 
جاسم عبداللطيف جاسم الشمري ٧١٫٥٧٭ 
جاسم عثمان راشد الشطي ٧٦٫٦٥٭ 
جاسم نواف جاسم مبارك ٧٨٫٩٢٭ 
جراح قنور عرمي العازمي ٧٢٫١٣٭ 
حسن أحمد حسن كرم حسني ٧١٫٥٨٭ 
حمد أحمد حسني احلداد ٧٦٫٤٩٭ 
حيدر أحمد حيدر حسن ٨٨٫٣٣٭ 
خالد علي هجاج اجلالوى ٨٠٫٥٦٭ 
دعيج مشاري دعيج املريشد ٨٤٫٣٭ 
رضا سعد عبدالرزاق الشطي ٩٤٫٣٨٭ 
زكي رياض خير اهللا سلطان ٧٠٫٩١٭ 
سالم راشد فنيطل العازمي ٧٥٫٢٣٭ 
صالح فيصل عبداهللا الكندري ٨٢٫١١٭ 
طالل عذبي ثومان الشحومي ٨٢٫٣٧٭ 
عادل ثامر عرمي العازمي ٧٠٫١٭ 
عبدالرحمن صالح خلف العنزي ٩١٫٨٥٭ 
عبدالرحمن عادل حسن رمضان ٨٠٫٧٨٭ 
عبداهللا بدر مختار أحمد ٨٢٫١٧٭ 
عبداهللا جاسر علي الهزاع ٧٠٫٩٤٭ 
عبداهللا خالد مفلح العازمي ٨٢٫٣٢٭ 
عبداهللا عبيد خنيفر الرشيدي ٧٦٫٥٩٭ 
عبدالعزيز بدر صغير العازمي ٧٨٫١٥٭ 
عبدالعزيز عيد حمد فرج ٩٠٫٧٤٭ 
عبــداهللا عبدالعزيــز عبدالقدوس شــاه ٭ 

زاده ٨٤٫٢١
عبداهللا محسن علي العتيبي ٧٤٫٦٩٭ 
عبداهللا منصور نايف املتلقم ٧٣٫٩٧٭ 
عبداهللا وليد خالد صالح ٨٣٫٩٭ 
عبداهللا يوسف محمد دشتي ٨٧٫٢٩٭ 
عبداحملسن حسني نوح العصيمي ٦٩٫٢٧٭ 
عثمان أحمد محمد الرجيب ٧٤٫٤٧٭ 
عدنان علي عبدالكرمي خداده ٩٢٫١٧٭ 
عصام حسن علي البلوشي ٨١٫٧٩٭ 
علي إبراهيم خليل البهاويد ٨٩٫١٧٭ 
علي عبداحلميد داود جنف ٧٤٫٨٢٭ 
علي فراس علي اجلاركي ٨٤٫١٭ 
عمر فهد فرحان الشمري ٧٤٫٧٨٭ 
عيسى بدر سعد العازمي ٧٨٫٢٩٭ 
عيسى عبداهللا عيسى ذياب عوض ٧٩٫٧٦٭ 
عيسى يعقوب علي البلوشي ٨٥٫١٧٭ 
غامن سعد فرج سعيد ٧١٫١٨٭ 
فؤاد عبداهللا فؤاد الصراف ٧٩٫٤٧٭ 
فالح مبارك حمد الهاجري ٨٥٫٢٣٭ 
فهد بدر مصبح العازمي ٨٥٫١٧٭ 
فهد عبداهللا فهد العازمي ٨٤٫١٨٭ 
فهد محمد فهد العجمي ٧٧٫٢٩٭ 
فهد منصور حسن العجمي ٦٦٫٦٤٭ 
فيصل راشد سعدون العازمي ٨١٫٤١٭ 
فيصل محمد صنت املطيري ٨١٫٢٭ 
محمد جاسم الصائغ ٨٧٫٥٤٭ 
محمد أحمد خالد العربيد ٨١٫٨١٭ 
محمد حسن عبداالمير رحمة ٨٢٫٠٦٭ 
محمد حسن يوسف حسني ٧٦٫٤١٭ 
محمد عبداهللا عبدالكرمي محمد ٧٥٫٥٤٭ 
محمد علي حسن املزدي ٧٣٫٤٧٭ 
محمد علي مبارك العازمي ٨٢٫٣٩٭ 
محمد فهد محمد الشايجي ٧٣٫٢٨٭ 
محمد فوزي سعيد حسن ٧٧٫٦٩٭ 
محمد محارب هديب العتيبي ٧٤٫٣٣٭ 
مسلم أحمد حسن كرم حسني ٧٨٫٧٨٭ 
مشاري خالد مطر املطيري ٧٣٫٧٣٭ 
مشاري مبارك مرزوق العيسى ٧٢٫٤٩٭ 
مشعل فيصل سليمان اخلليفي ٨٥٫٥٭ 
مهدي جاسم محمد اجلدي ٨٨٫١٨٭ 
ناصر جاسم ناصر السعيد ٨١٫٤٭ 
ناصر سالم فالح العازمي ٨٢٫٦٨٭ 
ناصر عبداهللا عايد الرشيدي ٨٥٫٤٥٭ 
نايف منصور نايف املتلقم ٧٢٫٠٥٭ 
يوسف أحمد نافع املطيري ٨٣٫٩٧٭ 
يوسف عيد فهد العازمي ٧٩٫٦٨٭ 
يوسف غازي ساير املطيري ٨٥٫٧٦٭ 
يوسف ماهر عبداهللا الديحاني ٨٧٫٦٧٭ 

شجاع بن األسلم الثانوية للبنني 

أحمد شاكر إبراهيم عباس ٧٧٫٢٢٭ 
أحمد عبداهللا أحمد احلرمي ٨٣٫٧٭ 
أحمد مشعل مطلق املطيري ٧٤٫٣٣٭ 
أحمد ناصر نايف املطيري ٨١٫٨٨٭ 
احلميدي فالح عوض الرشيدي ٧٨٫٥٢٭ 
ايوب شريف عبداللطيف حسني ٧٤٫٩٣٭ 
بدر أحمد فرحان العنزي ٧٩٫٧٧٭ 
بدر خالد يعقوب اليعقوب ٨١٫٥١٭ 
بدر مبارك مطلق املطيري ٨٧٫٩٥٭ 
بندر حمود عياض اللميع ٩١٫٩٭ 
بندر مزاح فواز طخاخ العنزي ٨٣٫٧٨٭ 
ثامر صالح عوض الهبيدة ٨٧٫٥٭ 
ثويني يوسف ثويني ثويني ٧١٫٤٨٭ 
جاسم سعود محمد اللوغاني ٨٩٫٢٨٭ 
جمال فهد عبداجلبار جمال ٧٧٫٥٢٭ 
حسن حسني جواد حسن ٧١٫٩٥٭ 
حسن محمد صالح الصابري ٨٣٫٥٦٭ 
حمد أحمد يوسف العنزي ٨٥٫٣٩٭ 
حمد خالد سالم علي ٨٢٫٧٣٭ 
حمد سعود عواض املطيري ٨٢٫٨٥٭ 
خالد ناصر شليل العتيبي ٧٤٫٩١٭ 
خالد ناصر عبداهللا املطيري ٨٣٫٧٧٭ 
داوود فاضــل عباس ســبهان اســماعيل ٭ 

الصالح ٨٦٫٩
راشد شريان ضاحي اللوغاني ٦٦٫٥٧٭ 
راشد طالل عبدالرحمن عبدالرحمن ٧٣٫٩٦٭ 
زايد رباح زايد املطيري ٧٧٫٣٧٭ 
سعد سلطان حمود العيبان ٨١٫٦٣٭ 
سعد علي عبداللطيف حسني ٨١٫٩٣٭ 
سعود بدر بطيحان صقر ٨١٫٠١٭ 
سعود حمدان جاعد العتيبي ٧٣٫٩٣٭ 
سعود طارق عبداهللا املرزوق ٨٢٫٢١٭ 
سعود عادل عقاب املطيري ٧٧٫٠٣٭ 
سعود فهد سعود الديحاني ٨١٫٠٩٭ 
سليمان حزاب حزاب الشمري ٨٤٫٦٤٭ 
سليمان خالد سليمان العسعوسي ٨٩٫٠٥٭ 
سليمان نواف سليمان محمد املطيري ٨٥٫٥٭ 
شعالن صالح حجاب شالش العنزي ٨٢٫٤٣٭ 
ضاري خالد جاسم خلف اجلاسم ٧٩٫٦٢٭ 
ضاري عبداهللا عبدالكرمي العيسى ٩١٫٦٩٭ 

ضاري محمد خضر الضفيري ٨٢٫٢٦٭ 
طالل خالد جاسم كلدانى ٧٢٫١٩٭ 
عبدالعزيز صالح عبدالرحمن احلداد ٧٦٫٥٥٭ 
عبداهللا سعدي زيد اجلبارى ٨٠٫٢٥٭ 
عبدالرحمن بداح مطلق الرشيدي ٨١٫٧٥٭ 
عبدالرحمن سامي بشاره ثامر ٧٥٫٠٤٭ 
عبدالرحمن عمير عبدالرحمن الرشيدي ٭ 

٨٧٫٤٩
عبدالرحمن مخلد سعود العازمي ٧١٫٠٢٭ 
عبدالرحمن منصور جراق ناصر ٧٨٫٠٩٭ 
عبدالرحمن يوسف سعد النومسي ٨٢٫٧١٭ 
عبدالعزيز راكان مانع العجمي ٧٥٫٠٧٭ 
عبدالعزيز رجعان مناحي املطيري ٧٣٫٦٣٭ 
عبدالعزيز صالح عبدالرضا يوسف مال ٭ 

اهللا ٧٩٫٩٦
عبدالعزيز فيصل زايد املطيري ٨٣٫٨٤٭ 
عبدالعزيز ناصر محسن املطيري ٧٤٫٧٢٭ 
عبداهللا جاسم محمد األنصاري ٧٠٫٩٢٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا كنكونى ٧٨٫٥٦٭ 
عبداهللا رضا علي صفر ٨٠٫٦٨٭ 
عبداهللا فالح عاتى الشمري ٧٨٫١٢٭ 
عبداهللا فيصل عياد الرشيدي ٨٥٫٢٢٭ 
عبداهللا محمد سليمان البيشي ٨٢٫٦٦٭ 
عبداحملسن علي محمد جمعة ٩٣٫٢٣٭ 
عبيد سعد عبيد الديحاني ٨١٫٨١٭ 
علي أحمد جاسم عرب ٨٣٫٦٦٭ 
علي جاسم جابر عزيز ٧٧٫٦٧٭ 
علي جاسم علي باقر ٧٣٫٥٥٭ 
علي فهد سعود الديحاني ٨٨٫٣٧٭ 
علي محمد قمر الشمري ٧٨٫٣٨٭ 
علي ناجي محمد العجمي ٨٤٫٠٦٭ 
علي نايف علي فرس ٧٢٫١٭ 
عمر سيف مبارك الهاجري ٨٣٫٢١٭ 
عمر فيصل متعب الهدبه ٧٧٫٢٩٭ 
فالح وليد فالح الرشيدي ٧٨٫٠٧٭ 
فهد إبراهيم سعود القطان ٧٤٫٥١٭ 
فهد طالل فهيد املطيري ٨٤٫٩٩٭ 
فهد عبداهللا محمد الفهد ٧٤٫٥١٭ 
فهد فايز فهد املطيري ٧١٫٠١٭ 
فواز توفيق مسفر العبدلي ٧٧٫٢٧٭ 
فيصل عيسي محمد املطيري ٩١٫١٤٭ 
فيصل فالح مبارك محمد احلميدي املطيري ٭ 

٧٦٫٤٣
فيصل فهد صنيتان صحن الضفيري ٩٠٫٠٢٭ 
فيصل منصور حمد الرشيدي ٧٦٫٩٭ 
ماجد بدر فهد املطيري ٧٧٫٧٨٭ 
ماجد توفيق مسفر العبدلي ٧٦٫٧٭ 
محسن علي محمد ميرزا ٨٤٫٥١٭ 
محمد أحمد عبداهللا الزهاميل ٨٠٫٧٣٭ 
محمد بداى غالب الديحاني ٨٤٫٥١٭ 
محمد بندر محمد املطيري ٧٩٫١٣٭ 
محمد جاسم محمد مناور املطيري ٨٠٫٩٦٭ 
محمد خالد حجاب سالم ٨١٫٦١٭ 
محمد خالد عبداهللا املطيري ٧٨٫٦٭ 
محمد راشد خالد اخلرجى ٧٤٫٨٨٭ 
محمد زويد منور الرشيدي ٨٧٫٠٤٭ 
محمد سعود عبدالعزيز القطان ٧٤٫٩٢٭ 
محمد سعود محمد اللوغاني ٨٤٫٥١٭ 
محمد طارق حسني الشمري ٨١٫٠٥٭ 
محمد عيد محمد املطيري ٨٧٫٨٢٭ 
محمد فيصل محمد احلربي ٧٧٫٠٧٭ 
محمد معتق عبداهللا معتق ٨١٫٣٥٭ 
مخلد سعد مخلد املطيري ٨٢٫٥٥٭ 
مرضي عيد مرضي عيد الرشيدي ٧٦٫٤٤٭ 
مساعد صالح جاسم اللنقاوى ٨٣٫٥٨٭ 
مساعد طلق ضيدان العارضى ٧٨٫٨٣٭ 
مشاري جمال مبارك اخلرافى ٨٦٫٢٭ 
مشاري غازي مرزوق املطيري ٨٧٫٢٭ 
مشعل خالد عيد احلتيته ٨٣٫٩٩٭ 
ناصر بدر ناصر احلربي ٨٦٫٣٢٭ 
ناصر بدر ناصر العرادة ٩٠٫٣٤٭ 
ناصر خالد أحمد مندى ٧٩٫٥٣٭ 
ناصر غالب غالب الديحاني ٨٣٫١١٭ 
نايف تركي حنس العتيبي ٩٤٫٢٤٭ 
نايف عزيز علي املطيري ٨٨٫٢١٭ 
وليد حمد أحمد احلملي ٧٩٫٩٦٭ 
يحيى محمد عباس القالف ٨٥٫١٦٭ 
يوسف أحمد محمد املطيري ٨٧٫٤٩٭ 
يوسف أسامة سعيد عبدالواحد ٧٨٫٠٦٭ 
يوسف سلطان مطلق املسيلم ٨٨٫٩٤٭ 
يوسف طالل عياد البغيلي ٨٧٫٤٭ 
يوسف عبداهللا شريد املطيري ٨٧٫٧٣٭ 
يوسف محمد دخيل سعود احلياني ٨٢٫٦٥٭ 
يوسف محمد علي الهزاع ٧٩٫٦٨٭ 

شريفة العوضي الثانوية للبنات 

أروى يعقوب سبتي حسن الكندري ٨١٫٤١٭ 
أوراد حامد حمد الناصر ٧٥٫١٨٭ 
اجلوري وليد محمد العدهان ٨٩٫٢٧٭ 
اميار أنور خميس محمد ٩١٫٠١٭ 
بدرية مبارك عبدالعزيز الضرمان ٨٠٫٦٢٭ 
حياة أحمد حسن الفارسي ٧٥٫٢٧٭ 
دانة خالد محمد احلساوي ٨٩٫٥٢٭ 
دانة عبدالعزيز منصور املنصور ٨٦٫٨٧٭ 
دانة علي عداي وسمي ٨٢٫٦٤٭ 
رتاج أحمد هزاع الهزاع العنزي ٨٣٫٢١٭ 
رتاج بدر علي العمران ٨٠٫٨٩٭ 
رجاء محمد حسن الريس ٨٨٫٥٭ 
رهف حسني عبدالكرمي البحر ٩١٫٨٥٭ 
شريفة بدر يوسف املهيني ٨٤٫٩٨٭ 
شيخة أحمد عبدالعزيز احلبيب ٧٩٫٨٦٭ 
طيبة خالد عبداخلالق الناصر ٨٩٫٦٦٭ 
عروب متعب عبداحملسن البسام ٨٣٫٠٤٭ 
غالية براك سلطان الفارسي ٨٦٫١١٭ 
غال مرضى عودة السعيدي ٨٧٫٦٧٭ 
غال يوسف عبداهللا السعودى ٧٦٫٠٢٭ 
غند مبارك حمدان اخلشاب ٨٧٫٤٧٭ 
فاطمة حسن علي النكاس ٨٣٫٣٣٭ 
فاطمة عبدالفتاح علي عثمان ٩٠٫٦٢٭ 
فجر سعدون حيدر احلداد ٧٩٫٩١٭ 
فجر فهد حمد اجلويعد ٨٣٫٩٧٭ 
لولوة غامن عبداهللا الفهد ٨٨٫٤٥٭ 
مرمي حمد خليل الياسني ٩١٫١٤٭ 
نوال محمود محمد الغامن ٨٤٫٧٦٭ 
نورة عبدالعزيز محمد الرويس ٨١٫٧٢٭ 
نورة علي سعد ابوكلي ٨٢٫٦٭ 
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أحمد سالم محمد األشرم العازمي ٩٠٫٦٤٭ 
أحمد صالح عبداهللا العقيل ٨٥٫٣٭ 
أحمد عبدالوهاب علي محمد ٨٨٫٦٢٭ 
أحمد عثمان أحمد العمر ٨٩٫٩٧٭ 
أمني نواف أحمد عبداهللا أحمد ٨٧٫٣١٭ 
أنس عوض حواس الفضلي ٨٨٫٤٭ 
أحمد امين جاسم العثمان ٧٩٫٢٥٭ 
أحمد علي حسني احلمادي ٨٤٫٩٤٭ 
جاسم فواز جاسم السهلي ٨٤٫٦٢٭ 
جاسم محمد علي املوسي ٨٦٫٠٣٭ 
جواد أمجد جواد بهبهاني ٧٨٫٥٧٭ 
حسني أنور حسني جمعة شعبان ميرزا ٭ 

٨٤٫٨٣
حسني سالم إبراهيم القطان ٧٣٫٣١٭ 
حسني علي حسني حسني ٧٨٫٧٭ 
حسني علي ناصر البلوشي ٧٣٫١٭ 
حمد أحمد عقيل بوحمد ٧٤٫٤٢٭ 
حمد سامي صالح الشايجي ٧٦٫٩٨٭ 
حمد محمد حسن اكروف ٨٩٫٣١٭ 
خالد حامد خالد سعود املطوع ٧١٫٩٭ 
خالد صالح سالم الفودري ٨١٫٤٦٭ 
خالد عبداهللا عيسى العبدالهادي ٨٦٫٨٣٭ 
خالد عصام حسن الكندري ٨٥٫٨٭ 
خالد مبارك مساعد املجدلى ٧٥٫٤٤٭ 
خالد وليد خالد البصري ٩٣٫١٥٭ 
راكان ياسر حسني عبداهللا ٨٤٫٠٥٭ 
رشيد عادل رشيد الونده ٧٦٫٣٩٭ 
سالم مرزوق أحمد الرشدان ٨٧٫٥٥٭ 
سامي بشار عبدالعزيز الرشيد ٧١٫٠٥٭ 
سلمان عبداهللا إبراهيم اخللفان ٧٨٫٣٢٭ 
صقر علي رشيد العبداالله ٧٤٫٤٧٭ 
صقر مشعل عبداهللا العبيد ٩٠٫٦٨٭ 
ضاري يوسف أحمد الضويحي ٧٨٫٧٤٭ 
عبداللطيف أحمــد عبداللطيف اخلليفة ٭ 

٦٩٫٧١
عبداحملسن ســليمان عبداحملسن الفرج ٭ 

٧٠٫٤٢
عبدالرحمن جمال بدر السبع ٧٩٫٤٤٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عيسى العبدالهادي ٭ 

٧١٫٥٤
عبدالرزاق قتيبة عبداهللا العتيقى ٨٤٫١٨٭ 
عبدالعزيز خالد ناصر الرغيب ٨٧٫٨٭ 
عبدالعزيز ســعود عبدالعزيز احلميدي ٭ 

٩٤٫٧٦
عبدالعزيز عادل عبدالعزيز اجلاركي ٧٥٫٣٣٭ 
عبدالعزيز قاسم عبدالرحمن املهدي ٧٨٫٦٥٭ 
عبدالعزيز يعقوب مصطفى الوزان ٨٨٫٦١٭ 
عبداهللا أحمد عبدالكرمي محمد مطر ٧٣٫٩٣٭ 
عبداهللا صقر يوسف اخلشتي ٩٧٫٧١٭ 
عبداهللا عبداللطيف سليمان الرجيب ٧١٫٨٤٭ 
عبداهللا عدنان عبداهللا القطامي ٧٨٫٤٨٭ 
عبداهللا فؤاد حسن املهنا ٧٠٫٨٦٭ 
عبداهللا وليد خالد النويف ٨٥٫٤٤٭ 
عبدالوهاب خالد إبراهيم الفريج ٧٢٫٨٤٭ 
عبدالوهاب محمد عبداهللا اخلشان ٧٣٫٧١٭ 
عثمان حمد عثمان اليحيا ٧٤٫٩٨٭ 
عثمان عبداهللا إبراهيم اخللفان ٨٢٫١٣٭ 
عدنان مشعل أحمد الوهيب ٧٤٫٣٤٭ 
عقيل اســماعيل محمد إبراهيم اسماعيل ٭ 

٧٤٫٥٦
علي حسن إبراهيم قمبر ٨١٫١٨٭ 
علي خالد علي محمد ٧٣٫٨٨٭ 
علي عبدالرحمن حسني اسماعيل ٨١٫٣١٭ 
علي عبداهللا علي املرشود ٨١٭ 
علي عبداهللا علي املطوع ٧٧٫٩١٭ 
فهد جمال زايد بوعركي ٨٩٫٢١٭ 
فهد راشد عبداهللا الشهاب ٧٧٫٦٭ 
فهد عبداهللا وصفي خشيم ٦٩٫٨٢٭ 
فهد علي محمد السعيد ٨٣٫١٩٭ 
فيصل خالد أحمد بن غيث ٧٠٫٧٭ 
قدفان صالح ناصر القدفان ٧١٫٨٧٭ 
محمد إبراهيم كوزاد محمد ٧٧٫٥٢٭ 
محمد حمد عبداهللا السريع ٧٨٫٠٦٭ 
محمد عبدالعزيز حسني الشطي ٦٩٫٣٢٭ 
محمد عبداهللا غلوم عبداهللا ٧٨٫٢٭ 
محمد فهد محمد النصف ٧٦٫٣٩٭ 
محمد مؤيد عدنان الشخص ٧٩٫٧٭ 
مرزوق عبداهللا سعد الرميضي ٨٠٫٤٢٭ 
مشاري جاسم محمد الفيلكاوي ٦٧٫٣١٭ 
مشاري محمد عبداهللا الشطي ٧٣٫٩٭ 
مشاري نبيل فاضل الشيرازي ٧٦٫٤٢٭ 
مشعل جاسم حمود اجلريد ٧٤٫٢٦٭ 
معاذ عادل ضاحي املطيري ٧٣٭ 
مهدي عبداهللا محمد السلمان ٧٤٫٩٣٭ 
ناصر بدر علي بدر ٧٤٫٧٢٭ 
وليد خالد علي أحمد ٦٩٫١٥٭ 
يحيى يعقوب جاسم علي جاسم ٨٠٫٧٤٭ 
يعقوب فيصل يعقوب اخلرافي ٨٠٫٤٦٭ 
يعقوب مشــاري يعقوب حسن يعقوب ٭ 

٩٦٫١٧
يوسف شهاب أحمد رجب ٨٣٫١٭ 
يوسف عادل عباس محسن ٧٣٫١٢٭ 
يوسف علي عباس رمضان ٨٢٫٩١٭ 

صباح السالم الثانوية للبنات 

أريج جرى حسني هالل ٨٣٫٠٣٭ 
أميرة عبداهللا فرج السهلي ٧٣٫٦٩٭ 
أنوار نواف ابجاد املطيري ٧٣٫٤٣٭ 
إميان مبارك متيم الدوسري ٩١٫٨٥٭ 
بدرية فيصل عبداهللا الهاجري ٨٣٫٧٦٭ 
بشاير خالد مبارك العازمي ٩٤٫٥١٭ 
بنا فالح فيحان فارس ٩٠٫٢٣٭ 
جود عبدالهادي سالم العجمي ٩٣٫١٧٭ 
خديجة يحيى عليان ماطر مطيران ٩٣٫٥٢٭ 
خلود خالد مطلق الزعبي ٨٥٫٩٧٭ 
خلود سعيد مقبل العازمي ٧٩٫١٭ 
دانة راجح فهد الدوسري ٩٥٫٠٧٭ 
دالل غازي عمر عبداهللا ٧٨٫٩١٭ 
دالل ناصر علي العازمي ٨٧٫٦٨٭ 
رتاج محمد حمدان العازمي ٨٧٫٩٤٭ 
رتاج مسلم فهد العازمي ٨٠٫٩٥٭ 
رفعة مهدي محمد العجمي ٧٦٫٩٥٭ 
رنيم سعود علي ناصر ٩٥٫٨٦٭ 
ريتاج محمد هزاع القحطاني ٧٨٫٢٨٭ 
رمي جمال نبهان العازمي ٩٠٫٥٢٭ 
رمي فالح عبداهللا البريكى ٨١٫٥٧٭ 
رمي محمد مانع العتيبي ٨٠٫٩٭ 

رمي مفلح سالم العازمي ٩٤٫٩١٭ 
رميا سعد مرزوق العازمي ٩٦٫٩٨٭ 
سارة بدر مساعد رشيدي ٧٧٫٧١٭ 
سارة حمود دقالن العازمي ٧٧٫٥٤٭ 
سارة سالم حمود العتيبي ٩٠٫٤٢٭ 
سارة محمد راشد املطيري ٧٣٫٩١٭ 
سارة محمد نومان بتال العازمي ٨٦٫٧٣٭ 
سارة محمود محمد الرشيدي ٨٤٫٠٣٭ 
سارة مفرح فريج السبيعي ٩٦٫٤٧٭ 
سارة نايف ناصر العازمي ٩٢٫٣١٭ 
سلمى راسم سالم أحمد ٧٠٫٤٤٭ 
شهد حسني مبارك العجمي ٧٤٫٨٦٭ 
شوق جابر عالي املري ٩٦٫٤٨٭ 
شيخة أحمد طارق الدليمي ٨٠٫٤٨٭ 
شيماء مازن عوض العتيبي ٨٠٫١٣٭ 
ضياء جدعان نواف البراك الرشيدي ٧٦٫٥٦٭ 
عائشة سالم سعود العازمي ٩٤٫٢٭ 
عائشة عبداحملسن محمد املتعب ٨٦٫٩٨٭ 
عالية مسعد زايد املطيري ٧٧٫٥٩٭ 
غادة سالم سعد الهاجري ٩٧٫٨٧٭ 
غال مقبل محمد العجمي ٩٦٫٨١٭ 
فاطمة خالد عيد مبارك ٨١٫٧٣٭ 
فجر محمد غازي سلطان ٩٣٫٣٣٭ 
فوز محمد راشد املطيري ٩٠٫١٣٭ 
في زايد سعيد العتيبي ٧٨٫٨٩٭ 
قمر فهد سليم العازمي ٨٥٫٧٨٭ 
جلني إبراهيم الفي السهلي ٨٥٫٦٢٭ 
لطيفة سلطان سعد احلربي ٨٣٫٧٩٭ 
لطيفة نواف جاسم املزين ٨١٫٣٥٭ 
ليلى فاضل يوسف اخلريبط ٨٠٫١٢٭ 
مرمي محمد إبراهيم رويشد الرشيدي ٨٠٫٠٦٭ 
مرمي محمد توفيق السنيد ٧٤٫٤٨٭ 
مرمي محمد عبيد العازمي ٨٦٫٤٢٭ 
مرمي محمد نومان بتال العازمي ٨٨٫٥٩٭ 
مرمي معجب عامر الفضلي ٨٣٫٦٦٭ 
مشاعل خالد عبداهللا العبيدان ٩٢٫٩٨٭ 
مالك مسفر خليل الهندال ٨٩٫٨٦٭ 
منال أحمد مطلق العازمي ٧٣٫٨٤٭ 
موضي حمود مقذل زيد ٨٢٫٩٤٭ 
موضي عبداللطيف عوض الرشيدي ٨٤٫٣٧٭ 
جند شباب دخيل اهللا العتيبي ٧٥٫٩٥٭ 
نورة علي محسن العجمي ٨٦٫١٧٭ 
نورة فالح حسني العجمي ٧١٫٢٩٭ 
نورة فهد بصرى الصواغ ٨٩٫٨٧٭ 
نورة فهد عبداهللا عامر ٩٠٫٦٢٭ 
نورة محسن محمد املري ٨٤٫٣٦٭ 
نوف حمد فالح العازمي ٧٩٫٠٥٭ 
نوف عبداهللا هالل العتيبي ٧٠٫٦٭ 
هاجر جبران حماد الونده ٩٦٫١٥٭ 
هيا فراج هزمي العازمي ٨٣٫٤٦٭ 
وديان سلطان ندى العجمي ٨٥٭ 
وديان سلمان ناصر الهاجري ٨٧٫١١٭ 
وضحى عايض مخلد العتيبي ٨٦٫٧٩٭ 
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أمير يوسف عباس دشتى ٧٤٫١٭ 
حمد سعود حمد الشرياني ٨٤٫٠٩٭ 
حمد عايض رجا العازمي ٨٦٫٢٢٭ 
خالد فيصل سعد الصاهود ٧٣٫٤٢٭ 
خالد محمد ناصر العجمي ٧١٫٤٭ 
خالد نايف خلف العتيبي ٧٩٫٤٤٭ 
سالم أحمد ماضي العازمي ٨٦٫٣١٭ 
سالم فهد اجفني العازمي ٧٥٫١٧٭ 
سعد عبداهللا سرحان السبيعي ٨١٫٠٣٭ 
سعد عبيد سعد العتيبي ٧٤٫٠٢٭ 
سعد منصور سعد السبيعي ٧٢٫٥٢٭ 
سعود سعد محمد العازمي ٧٦٫٤٢٭ 
سعود عبدالعزيز سعود العبيد ٧٤٫٨٥٭ 
سلمان فهد سلمان العتيبي ٧٠٫٧٩٭ 
سلمان محمد منديل العدواني ٧٦٫٥٧٭ 
سليمان عبدالعزيز أحمد السعودي ٦٩٫٦٭ 
سمير عادل عباس عبداهللا ٨١٫٦٭ 
طالل أحمد عبداهللا الرومي ٧٣٫٣٧٭ 
عبداهللا محمد عيد العازمي ٧٢٫١٤٭ 
عبداهللا محمد نايف الهاجري ٧١٫٦٥٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا الهاجري ٧٢٫٨٤٭ 
عبدالرحمن خالد سعد الرشيدي ٧٠٫٦٣٭ 
عبدالعزيز أحمد فالح العازمي ٨٢٫٥٩٭ 
عبدالعزيز بدر ناصر التميمي ٨٣٫٥٣٭ 
عبدالعزيز حسني عباس رمضان ٦٨٫٧٤٭ 
عبدالعزيز محمد غازي الزيادى ٧٧٫٩١٭ 
عبداهللا بدر عبداهللا الصانع ٧٢٫٢٥٭ 
عبداهللا جعفر جاسم اجلدي ٨٨٫٩٤٭ 
عبداهللا خالد خليل اإلبراهيم ٧٨٫٩٨٭ 
عبداحملسن براك عبداحملسن املرهون ٨٩٫١١٭ 
عبدالهادي سعد سرحان السبيعي ٧٨٫٨٭ 
عثمان أحمد لزام العنزي ٧٣٫٧٩٭ 
عقيل محمد صفر عباس ٨٥٫١٤٭ 
عمر حمد فهد العربيد ٧٣٫٢٦٭ 
عمر عبداهللا ذياب حجي ٨٤٫٢٨٭ 
عمر علي حسني الكندري ٨٠٭ 
فرج محمد فرج السالم ٨٥٫٥١٭ 
فيصل غنيم قناص املطيري ٩٢٫٠٦٭ 
فيصل فضل متعب صويان ٧٤٫٨٨٭ 
ماجد طالل ماجد العتيبي ٧٦٫٧٨٭ 
مبارك محمد فاضل املطوع ٧٤٫٤١٭ 
مبخوت حمد مبخوت الدوسري ٧٨٫٧٤٭ 
محمد حسني يوسف عبداهللا ٧٠٫٥٣٭ 
محمد فيصل محمد السهلي ٦٨٫١٨٭ 
مرزوق بدر مرزوق العازمي ٧٤٫٩١٭ 
مشاري سلطان هادي السفراني ٧٨٫٨٦٭ 
مشاري عبداهللا جميل الدوسري ٩١٫٧٩٭ 
مشاري محمد أحمد الكندري ٧٣٫٨٭ 
معاذ عبداهللا شرار العتيبي ٧٦٫٩٭ 
مهدي عبداهللا أحمد البلوشي ٨٢٫٧٤٭ 
ناصر بدر ناصر الربابه ٧٤٫٠٧٭ 
ناصر سعود حسن العجمي ٧١٫٢٭ 
يونس عدنان يونس علي ٧٠٫٣١٭ 

صباح الناصر الصباح الثانوية للبنني 

أحمد حبيب جمعة عنبر ٨٧٫٤٣٭ 
أحمد رومي محمد احلريجي ٨٧٫٧٢٭ 
أحمد لطيف ملعب الظفيري ٩٠٫٢٦٭ 
أحمد محسن مبارك العنزي ٨٧٫٦٣٭ 
أسامة منصور معلث الصليلي ٨٩٫٠٥٭ 
أيوب سهل حمود الرشيدي ٨٦٫٨٨٭ 
إبراهيم حمد حمود احلريجي ٨٢٫٢٨٭ 
إبراهيم صالح عايد العطايا ٨٨٫٤٭ 

إبراهيم عادل عليان البذالي ٨٥٫٣٤٭ 
إبراهيم عجيل مصلح زايد ٧٨٫٨٭ 
إبراهيم يوســف محمد الهيب احلريجي ٭ 

٨٨٫٣٣
أحمد نايف سعد البذالي ٧٨٫٥٭ 
أحمد نواف صلفيج املطيري ٨٤٫٧٧٭ 
بدر أحمد نهار العنزي ٨٦٫٨٣٭ 
بدر خليف عيد الظفيري ٧٧٫٥١٭ 
بدر نواف سعد البذالي ٨٤٫٢٭ 
بشار عبداهللا سعيد العنزي ٨٨٫٤٢٭ 
بالدى فايز شاهر الظفيري ٩١٫٥٢٭ 
بندر شالش عبداهللا الشالش ٨٨٫٣٣٭ 
بندر عبدالرحمن دحام الشمري ٨٧٫٨١٭ 
بندر عبداهللا نشمي الضفيري ٩٠٫٩٩٭ 
بندر محمد عبداهللا الصليلي ٨٥٫٦٢٭ 
تركي أحمد مانع بندر ٨٦٫١٢٭ 
تركي حمود عنيزان السليماني ٨٨٫٢٣٭ 
تركي سعود حمدان الضفيري ٨٩٫٠١٭ 
تركي عبداهللا مضحى الشمري ٨٣٫١٥٭ 
تركي مبيريك شفاقة اجلميلي ٨٨٫٣٥٭ 
تركي محمد معاشي احلسيني ٨٥٫٠٢٭ 
تركي مضحى مزهر الشمري ٨٦٫٩٩٭ 
جبران حمد فهد العجمي ٨٥٫٢١٭ 
جراح خالد سالم السليماني ٩٠٫٥٧٭ 
جراح دحام صالح الشمري ٨٥٫٦٦٭ 
جراح صباح حليويس الشمري ٨٦٫١٤٭ 
جراح محمد فالح احلربي ٨٢٫٤٭ 
جراح معزى دعسان السليماني ٨٤٫٩١٭ 
حمد تركي عناد الشمري ٩٠٫٨٦٭ 
حمد عبداهللا عبيد الشمري ٨٩٫٨٥٭ 
حمد عيسى دحام الشمري ٨٩٫٩١٭ 
حمد فرج مطلق الضفيري ٩١٫١٧٭ 
حمد فالح عايف العازمي ٧٩٫٨١٭ 
حمود ضاري عبداحملسن العمير ٩٣٫١٥٭ 
حمود محمد حمود احلريجي ٨٧٫٩٭ 
خالد أحمد خالد العتيبي ٨٢٫٠٧٭ 
خالد أحمد سطم الشمري ٨٢٫٣٧٭ 
خالد أحمد مناحي الضفيري ٩١٫٨٧٭ 
خالد سفر نزال العازمي ٨٣٫٣٨٭ 
خالد طالل عبداهللا العتيبي ٧٨٫٦٨٭ 
خالد عايد مخلف الشمري ٧٤٫١٦٭ 
خالد نهار مبارك العرو ٩٢٫٤٧٭ 
خليفة ملفي مطيران الشمري ٨٣٫٠٦٭ 
دوان مخلد دوان العنزي ٧٥٫٠٢٭ 
راشد محمد عبداهللا احلصينان ٨٦٫٤٣٭ 
راكان نعمان مهيهى نعمان ٨٣٫٦٥٭ 
زايد برجس بشيت اجلميلي ٨٩٫٢٨٭ 
سالم شايع سالم الشمري ٨٤٫٥٧٭ 
سالم فاضل سعود الشمري ٨٩٫١٤٭ 
سالم مبخوت سالم العجمي ٧٦٫١٢٭ 
سعد إبراهيم مطر مشرف ٩١٫٤٩٭ 
سعد أحمد سعد سالم ٨٩٫٨١٭ 
سعد محمد عبيد الشمري ٨٧٫٨٧٭ 
سعد مضحى حشاش السهلي ٨٧٫٩١٭ 
سعد مفرح خضر العنزي ٨٧٫١٩٭ 
سعود خالد سعود احلربي ٨٨٫٠٧٭ 
سعود خالد سعود العازمي ٨٥٫٠٧٭ 
سعود مبارك فهيد الظفيري ٨٤٫٩٢٭ 
سلطان حمود إبراهيم العنزي ٩٠٫١٤٭ 
سلطان عبدالعزيز صالح الرشيدي ٨٢٫٠٢٭ 
سلطان عيد طاهر العنزي ٨٧٫٠٦٭ 
سلطان مشعل نايف املطيري ٨٦٫٠١٭ 
سلطان نواف سالم هديسان الشمري ٨٨٫٢٩٭ 
سلمان حمد فالح الصليلي ٨٩٫٠٥٭ 
سلمان رضا سلمان اجلنفاوي ٨٢٫١٦٭ 
سلمان سعد صليبان احلربي ٩٢٫٥٧٭ 
سلمان فالح سلمان خاشقها ٨٦٫٩٩٭ 
سلمان نايف ظاهر الظفيري ٨٤٫٣٭ 
سلوم متعب عبداهللا الصلبي ٨٨٫١٤٭ 
سليمان شريف سليمان الرشيدي ٨٤٫٣٦٭ 
سليمان مخيطر سلمان احلسيني ٩٠٫٥٢٭ 
ســيف الدين السعيد محمد محمد محمد ٭ 

نبهان ٨٩٫٩٦
شجاع خالد شجاع الهرشاني ٨٦٫٢٨٭ 
ضاري صالح دغيشم الشمري ٨٨٫٢٨٭ 
ضاري عايض مطلق الشمري ٨٥٫٥٥٭ 
ضاري عوض مويس العنزي ٨٣٫٣٤٭ 
ضاري فايز راهي الضفيري ٨٩٫٩٨٭ 
طالل سعد معاشى احلسيني ٨٠٫١٧٭ 
طالل عادل سعود السعيد ٨٩٫٥١٭ 
طالل مشعان عبداهللا العتيبي ٨٥٫٨٣٭ 
طالل مشعل مبارك الظفيري ٨١٫٦٩٭ 
طالل مصيريع علي املصيريع ٨٢٫١٨٭ 
عبدالرحمن عبداهللا شايع املاجدي ٨١٫٩٥٭ 
عبدالوهاب مفرح مفرح العنزي ٨١٫٢١٭ 
عبدالرحمن أنور صباح الشمري ٧٥٫٨٤٭ 
عبدالرحمن سامي عواد السليماني ٨٢٫٨٨٭ 
عبدالرحمن مناحي عطية الشمري ٨٤٫٩٤٭ 
عبدالرحمن يوسف عواد العازمي ٧٨٫٥١٭ 
عبدالعزيز أسامة عبيد العجمي ٨٣٫٤٩٭ 
عبدالعزيز سعد حمود املاجدي ٨٩٫٣٩٭ 
عبدالعزيز سعود فرحان اجلنفاوي ٨٥٭ 
عبدالعزيز سفر نزال العازمي ٨٠٫٣١٭ 
عبدالعزيز سلطان عيد الهرشاني ٨٥٫٢٤٭ 
عبدالعزيز ضيف اهللا ضيف اهللا الشرارى ٭ 

٨١٫٨٨
عبدالعزيز فهد حجي العازمي ٨٢٫٠١٭ 
عبدالعزيز مبارك معيوف العنزي ٨٥٫٥٨٭ 
عبدالعزيز ناصر غامن الشمري ٨٦٫٢٨٭ 
عبداهللا بدر عبداهللا البذالي ٧٨٭ 
عبداهللا بندر عطية الظفيري ٩١٫١٥٭ 
عبداهللا خالد مبارك العرو ٩٣٫٦٢٭ 
عبداهللا زيد مزيد الشمري ٨٨٫٧٭ 
عبداهللا سعود عوض احلربي ٨٨٫٦٤٭ 
عبداهللا ضاري عيد الذايدى ٨٥٫٣٥٭ 
عبداهللا عبدالعزيز سالم الشمري ٨٣٫٣٣٭ 
عبداهللا عيدان جديع الظفيري ٨٧٫٢٨٭ 
عبداهللا ماطر رويان الظفيري ٨١٫٩٨٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا الشمري ٨٥٫٢١٭ 
عبداهللا يوسف ظاهر العنزي ٨٦٫٧٩٭ 
عبداهللا يوسف محمد الصليلي ٧٣٫٠٤٭ 
عبداحملسن عبداهللا الشنيفي املاجدي ٨٣٫٣٭ 
عبدالهادي مفرج مجلد العنزي ٧٨٫٣٣٭ 
عبدالهادي ناصر مهدي البذالي ٩٣٫٠٦٭ 
عبدالوهاب سالم فرحان العنزي ٨٣٫٩٨٭ 
عبدالوهاب سعد جيران الصليلي ٨٣٫٦٧٭ 
عبدالوهاب مضحى مزهر الشمري ٨٧٫٢٧٭ 
عثمان فالح باجية الشمري ٧٦٫٧٥٭ 
علي أحمد مجبل ناصر ٩١٫٩١٭ 

علي جابر عطية الشمري ٨٢٫١٧٭ 
علي جراح بدر احلبشي ٨٤٫٤٨٭ 
علي عادل علي السعدي ٨٠٫١١٭ 
علي الفي دليم احلربي ٧٧٫٥٢٭ 
علي مفلح عايف العازمي ٨٨٫٨٧٭ 
علي نواف مرضى العنزي ٨٢٫٨٢٭ 
عمر سعيد انحيطر العازمي ٧٩٫٧١٭ 
عمر سليمان ريكان الظفيري ٨٠٫٧٨٭ 
عمر صالح جزوي العازمي ٩٣٫٣٭ 
عمر عيد محمد الشمري ٨٤٫٧٭ 
عمر فالح شخير الصليلي ٨٩٫٩٥٭ 
عمر مبارك فالح العجمي ٨٢٫٩٥٭ 
عوض علي عوض العنزي ٩٠٫٠٣٭ 
عوض محمد عوض احلربي ٩٠٫٩٭ 
عيدان علي فرحان العنزي ٨١٫٢٦٭ 
غازي فيصل علي العنزي ٧٥٫٤٭ 
فرج حمد فرج السليماني ٨٦٫٢٭ 
فهد إبراهيم عبداهللا الظفيري ٧٦٫٣٢٭ 
فهد سليمان سعد املاجدي ٨١٫٨٨٭ 
فهد عبداهللا سباح املطيري ٨٦٫٢٨٭ 
فهد فالح مدلول الشمري ٨٨٫٠٣٭ 
فهد مساعد سعيد الديحاني ٨٨٫٨٢٭ 
فيصل خالد صياح اخلالدي ٨٢٫٦٧٭ 
فيصل صالح سعد احلربي ٧٦٫٩٥٭ 
فيصل مبارك مثعي العازمي ٩١٫٠٨٭ 
فيصل مهدي منسي سالمة ٨١٫٦٢٭ 
مبارك صالح مبارك الرويعى ٨٣٫٣٢٭ 
مبارك محمد غزاي املطيري ٩١٫١٨٭ 
محمد أحمد عداي احلسيني ٧٩٫٦٥٭ 
محمد بدر ناصر رويعي ٩٠٫٦٣٭ 
محمد تركي هميم الظفيري ٧٩٫٤٤٭ 
محمد ثاني عبيدان الظفيري ٧٩٫٧٥٭ 
محمد خالد مبارك العنزي ٧٩٫٩١٭ 
محمد رباح سفاح العنزي ٨١٫٤٣٭ 
محمد سلطان محمد الضفيري ٧٩٫٧٥٭ 
محمد سلمان محمد الرويعى ٧٦٫٥٩٭ 
محمد سهيل مطشر غاطى ٧٧٫٢٥٭ 
محمد صالح عايد العطايا ٨٢٫٩٭ 
محمد صالح عباس العنزي ٨٢٫٦٭ 
محمد عبدالعزيز عويد العنزي ٨٤٫٣٣٭ 
محمد عجيل مصلح زايد ٨١٫٠٣٭ 
محمد عصرى شالش العنزي ٨٣٫٦٧٭ 
محمد غاطي نايف املطيري ٩١٫٠٣٭ 
محمد فالح عايد الظفيري ٨٥٫٦٦٭ 
محمد فيصل محمد العنزي ٨٢٫٨٩٭ 
محمد مطر فداغ الشمري ٨٤٫٦٧٭ 
مشاري فهد محزم العازمي ٩١٫٧٧٭ 
مشاري مطر عنيزان السليماني ٨٦٫٣٩٭ 
مشعل أحمد صباح حماد ٨٦٫٨٢٭ 
مشعل جابر مجالد الضفيري ٨٥٫٠٥٭ 
مشعل عبداهللا عقيل الظفيري ٨٧٫٢٩٭ 
مشعل فالح عبيد العازمي ٨٩٫٢٥٭ 
مطر سرحان الفي العنزي ٩٢٭ 
مطلق محمد مطلق املطيري ٨٠٫٦٭ 
معاذ طالب خلف الظفيري ٨٥٫١٧٭ 
معاذ عدنان دريول الشمري ٨٠٫٥٥٭ 
معاذ فرحان عبيد الشمري ٨٦٫٣١٭ 
موسى صالح سالم العازمي ٨٩٫١٩٭ 
ناصر أحمد مشلح العنزي ٨٦٫٠١٭ 
ناصر بدر بهلول الظفيري ٨١٫٩٩٭ 
ناصر بدر نفاع الصليلي ٧٥٫٨٥٭ 
ناصر تركي ناصر املطيري ٩١٫٣١٭ 
ناصر ثامر هباس احلربي ٨٩٫٠٤٭ 
ناصر سالم عبداهللا الفضلي ٨٥٫٨٤٭ 
ندى محمد ندى الشمري ٨١٫٣٧٭ 
نزال نايف نزال العازمي ٨٧٫٧٣٭ 
نواف خالد احللو الدرعه ٨٩٫٩٨٭ 
نواف سطام عويد العنزي ٧٨٫٣١٭ 
نواف سلمان سالم الهاجري ٨٢٫٩٣٭ 
نواف مبارك غازي شحاذه ٧٩٫١٧٭ 
نواف مبارك محمد شافي الهاجري ٧٨٫٨٥٭ 
نواف مطلق شنيف احلريجي ٨٢٫٤٣٭ 
وليد حسن معلث الرشيدي ٩١٫٤١٭ 
وليد خالد احللو الدرعه ٨٨٫١٦٭ 
وليد رباح سفاح العنزي ٨٨٫١٢٭ 
وليد علي خالد العازمي ٨٩٫٨٢٭ 
يوسف انور راضي الناصر ٩٦٫١٣٭ 
يوسف بدر برغش ثويني ٨٥٫٤٨٭ 
يوسف مبخوت محمد العجمي ٨٤٫٩٣٭ 
يوسف محمد كاظم العنتري ٨٣٫١٣٭ 

صفية بنت عبداملطلب الثانوية للبنات 

أبرار صالح مطلق العازمي ٨٩٫٢٭ 
أروى سعد عبيد العجمي ٨٧٫٨٧٭ 
أريام هاني حمد العنزي ٩٣٫٢٦٭ 
أسماء فهد عبداهللا العجمي ٨٩٫٩٩٭ 
أسيل إبراهيم عبيد الشمري ٩٣٫٦٧٭ 
أوراد فهاد فهيد العجمي ٩٤٫٧٢٭ 
أوراد نايف اسراهيد محمد العتيبي ٩٧٫٨١٭ 
أسماء إبراهيم عبيد محمدالشمري ٨٧٫٩٩٭ 
البندري صمعان عبداهللا الهاجري ٧٦٫٩٥٭ 
اجلوري وليد سمير الكعبي ٨٢٫٤٢٭ 
الدانة راشد محمد العجمي ٩٤٫٢٥٭ 
املسك مشعل محمد الشامري ٩٣٫٨٧٭ 
املها علي محمد العجمي ٨٦٫٣٥٭ 
بسمله أحمد عبداحلميد أحمد شريف ٨٧٫٩٤٭ 
تسنيم محمد شوقي محمد ٩٧٫٧٩٭ 
حصة جرمان راشد العتيبي ٧٢٫٠٥٭ 
حوراء خليل إبراهيم البلوشي ٨٤٫٢٢٭ 
دانة بدر عبدالكرمي الشرهان ٩٤٫٥٨٭ 
دانة عبداهللا عيسى جوهر ٨٣٫٥٣٭ 
دالل عدنان محمد بن ثاني ٧٤٫٧٩٭ 
دنيا عالء معتوق الفضل ٧٨٫٣٨٭ 
رغد مرزوق برجس القعمر ٨٩٫٠٧٭ 
روان خالد منصور املطوع ٩٠٫٧٩٭ 
روان فايز مطلق العتيبي ٨٢٫٠٨٭ 
ريانه فهد حسني العجمي ٧٩٫٤١٭ 
رميا محمد مبارك الغصاب ٩٣٫٧٭ 
رميا مطلق سالم اجلميعة ٩٦٫٤٣٭ 
سارا مسفر عبداهللا العتيبي ٩٣٫٧٦٭ 
سارة محمد أحمد املجيبل ٩٢٫٥٧٭ 
سارة محمد معتوق املعتوق ٧٥٫٨٦٭ 
سلمى إبراهيم عبيد سلوم محمد الشمري ٭ 

٨٧٫٣١
سلمى مبارك صالح العجمي ٨١٫٥٥٭ 
شيخة منصور عبداهللا العبيدان ٨٤٫٩٥٭ 
صيتة حمد مهدي العجمي ٧٦٫٥١٭ 
صيتة خالد هجاج العجمي ٨٩٫١٨٭ 
عائشة منصور علي الرشيدي ٩٠٫٨٣٭ 

عروب كريدي عبيد الدوسري ٩٥٫٣٩٭ 
علياء مفرج محمد العجمي ٩٠٫٦٨٭ 
غالية فهد حسني العجمي ٧٨٫٨٨٭ 
غدير حبيب حسن جابر ٨٧٫٧١٭ 
غال نايف محمد العذاب ٧٩٫٣٭ 
غنيمة محمد عبداهللا العجمي ٩١٫١٥٭ 
فاطمة فهيد سعد العجمي ٩٧٫٢٦٭ 
مرمي نايف فهد العجمي ٩١٫٣٨٭ 
منيرة خالد عبداهللا العتيبي ٩٩٫٣١٭ 
منيرة صالح سالم البالود ٨٩٫٤٭ 
موضي ناصر عبداحملسن العتيبي ٨٧٫١٥٭ 
نادين محمد محمد متولى اجلابرى ٩٥٫١٦٭ 
جنود فواز هزاع العنزي ٨٥٫٥٦٭ 
ندى أحمد سعد احملجان ٨٨٫٨٦٭ 
ندي ايهاب حسني محمد الهادي ٩٣٫٧٨٭ 
نورا بدر محمد الكهيدان ٨٨٫٦١٭ 
نورة حمد خجيم املري ٨٠٫١٦٭ 
نورة سالم زيد انديله ٨٦٫٧٥٭ 
نورة فهيد زيد العنزي ٨٧٫٠٥٭ 
نوف مبارك عبدالرزاق الهاجري ٨٤٫٢٦٭ 
هاجر خالد محمد العجمي ٩١٫٤٧٭ 
هانسى مظهر مصطفى سالم حمزة ٩٩٫٣٩٭ 
هديل حامد مصبح العازمي ٩٣٭ 
هيا سالم زيد انديله ٨٠٫٩٩٭ 
وسن محمد حمد العنزي ٨٦٫٧٩٭ 

صالح الدين الثانوية للبنني 

أحمد طالل محمد الهاجري ٧٩٫٦٧٭ 
أحمد نواف عبدالكرمي العوضي ٧١٫٩٨٭ 
بدر امين بدر املنصور ٨٨٫٤٤٭ 
بدر عبدالعزيز علي األنصاري ٨٤٫٨٦٭ 
بندر علي أحمد البندر ٧٤٫٢١٭ 
حسني عبداهللا جواد املعال ٨٨٫٦٤٭ 
حسني علي أحمد شموه ٨٣٫٤٤٭ 
حسني علي حسني اخلضير ٧٤٫٥٩٭ 
حمد عبداهللا عبداللطيف الفايز ٨١٫٤٦٭ 
حمد فهد مطر العتيبي ٧٢٫٩٦٭ 
خالد حماد ناصر احلماد ٧٩٫٩٨٭ 
خالد عواد مبارك علي مبارك ٧٤٫٢٢٭ 
خالد وليد خالد الرباح ٨٦٫٨٣٭ 
خليفة جعفر حطاب البذالي ٧٥٫٨٢٭ 
خليفة محمد صالح الرهيماني ٧٨٫٦٭ 
راشد صالح راشد املذن ٧٩٫٦٢٭ 
راشد عيسى محمد جاسم ٨١٫٦٭ 
راشد محمد مصطفى علي ٨٥٫٩٩٭ 
سعود عبدالعزيز سيف املشعل ٨٦٫٢٨٭ 
سعود هيثم حمود الوزان ٧٩٫٧١٭ 
سلمان سالم شعبان الشطي ٧٣٫١٥٭ 
شايع نواف شايع عبداهللا محمد ٩٠٫٦٢٭ 
عبدالرحمن بدر عبدالرزاق املويل ٨١٫٢٤٭ 
عبدالرزاق بدر عبدالرزاق املويل ٩٤٫٦٭ 
عبدالعزيز بشار صالح بندر ٧٠٫٦٧٭ 
عبداهللا نعيم محمد املتروك ٧٣٭ 
عبدالرحمن عبداحلميد خليفة الشايجي ٭ 

٧٥٫٧
عبدالرحمن علي أحمد املالك ٧٥٫٣٦٭ 
عبدالرحمن فهد محمد جوهر مفتاح ٨٢٫١٣٭ 
عبدالعزيز سعود غصاب الزمانان ٨٤٫٢٨٭ 
عبدالعزيز عماد جاسم البعنون ٨٣٫٨٭ 
عبدالعزيز ناصر عبداللطيف املالك ٧٤٫٥٨٭ 
عبداللطيف خالد سلطان السلطان ٨٤٫٢٤٭ 
عبداهللا خالد عبدالرحمن الرويح ٧٦٫٠٤٭ 
عبداهللا سالم جابر العربيد ٧٢٫١٤٭ 
عبداهللا سالم عبداهللا العتيبي ٨٧٫١٭ 
عبداهللا عصام عبدالعزيز الشطي ٨٩٫٨٩٭ 
عبداهللا غامن عبداهللا سليمان ٨٦٫٨٨٭ 
عبداهللا نواف عبداهللا الكندري ٨٠٫٧٣٭ 
الدويسان ٭  عبداحملسن انس عبداحملسن 

٧١٫٨٦
عبداحملســن براك عبداحملسن البصيري ٭ 

٩١٫١٣
عبداحملسن عادل اسد عبدالرسول ٧٨٫٢٣٭ 
عثمان خالد عبداهللا الصقار ٩٠٫٧٣٭ 
عثمان عادل راشد النعيمي ٨٤٫٥٦٭ 
عثمان معاذ سليمان السنني ٩٣٫٢٩٭ 
علي خالد عبداحلميد مذكورى ٩٠٭ 
علي عادل حميد اخلزاعي ٧٢٫٠١٭ 
علي عبدالعزيز أحمد القضاع ٨٢٫٠٣٭ 
علي مشعل خليل الدوخى ٨١٫٩٧٭ 
علي ناصر علي الكندري ٩٧٫٠٩٭ 
عمر سالم عبدالعزيز املناعى ٨٦٫١٥٭ 
عمر علي عبداهللا الفارسي ٨٢٫٣١٭ 
عيسي جمال عيسي الدايل ٧٦٫٨٨٭ 
عيسى خالد عيسى النجار ٨٢٫٩٥٭ 
فهد سالم إبراهيم موسى عيسى ٧٧٫٧١٭ 
فهد عبدالرحمن محمد إبراهيم ٧٣٫١٧٭ 
فهد فيصل فهد السنان ٨١٫٥٣٭ 
فواز عبدالعزيز فوزي العامر ٧٦٫١٥٭ 
مبارك خالد فايز السيفان ٨٤٫٠١٭ 
محمد جمال سليمان املصري ٩٣٫٦٣٭ 
محمد حسن عبداهللا القرينى ٩٠٫٣٤٭ 
محمد خالد رافع العنزي ٨٤٫٠١٭ 
محمد عبداهللا مبارك العلي ٩٥٫٥٥٭ 
محمد عبداهللا محمد احمليش ٧٢٫١٤٭ 
محمد علي حاجي عبداهللا ٩٦٫١٭ 
محمد علي صالح احلامد ٧٧٫٠٢٭ 
مرزوق دواس سالم الدواس ٨١٫٤٤٭ 
مسعود محمد سعد املسعود ٧٨٫٢٥٭ 
مشاري سعد عبداهللا السريع ٨٨٫٧٭ 
مشعل خالد أحمد العجيري ٧٧٫٠٩٭ 
ناصر مشاري عبداهللا الصباح ٩٢٫١٩٭ 
يحيى حسني علي البهاويد ٧٥٫١٦٭ 
يعقوب محمد يوسف العطار ٨٢٫٦٭ 
يوسف أحمد فهد العلي ٧٦٫٢١٭ 
يوسف حسن علي الفيلى ٧٥٫٣٩٭ 
يوسف سعود صالح الضمير ٧٥٫٥١٭ 
يوسف عماد يعقوب العلي ٨٩٫٣٢٭ 
يوسف فيصل حمد العويس ٨٢٫٦٦٭ 
يوسف مشعل محمد الصويالن ٨٤٫٩٥٭ 

طلحة بن عبيد الثانوية للبنني 

أحمد بالل حسن زيد ٧٩٫٠٩٭ 
أمير نصر يونس مال سعيد عوض ٨٢٫١٢٭ 
إبراهيم ياسني رمضان العنزي ٨١٫٦٨٭ 
بداح سعيد حسني العجمي ٧٨٫٤٢٭ 
بدر شجاع ذعار عواد ٧١٫١٨٭ 
بدر محمد حبيني العازمي ٧٩٫٧٥٭ 
بدر ناصر خليفة اجلويسرى ٨٢٫٣٧٭ 

بطي سعد بطي العجمي ٨٥٫٢٦٭ 
بندر جابر الفي العازمي ٨٠٫١٢٭ 
تركي زايد خضير الشمري ٧٦٫١٣٭ 
ثامر حمد بدر العدواني ٧٦٫٢١٭ 
جراح فواز مطر العنزي ٧٧٫٩٨٭ 
جمعة جاسم عبدالرزاق السناوي ٧٢٫١٨٭ 
حسني امير فاضل داود ٧٢٫٥٧٭ 
حسني عيد دغمان العازمي ٧٧٫٧٭ 
حمد فايز نزال عومير ٨٢٫٨٣٭ 
خالد أحمد سعود الدغيم ٩٣٫٣٢٭ 
خالد باسل علي العازمي ٧٧٫٩٤٭ 
خالد طينان حمد الهاجري ٧٠٫٧١٭ 
خالد عيد مجبل خلف ٧٥٫٥٧٭ 
خالد محمد خالد العازمي ٧٢٭ 
خالد مساعد السبيعي ٨٤٫٩٢٭ 
راشد عبداهللا محمد العازمي ٧٣٫١٣٭ 
راشد فهيد شبيب العجمي ٧٥٫٤٦٭ 
رشيد مشعل سعد العازمي ٧٦٫٧٢٭ 
زيد جمال زيد العازمي ٦٩٫٧١٭ 
سالم أحمد سامي القطان ٧٩٫٦٨٭ 
سالم ثامر حمدان الشمري ٧٩٫٦٨٭ 
سالم صقر شوميي العازمي ٧٨٫٩٧٭ 
سالم فالح سالم العازمي ٧٤٫٢٤٭ 
سالم مرزوق الفي الكريباني ٧٥٫١٦٭ 
سعد انور سعد املشعان ٧٠٫٤٣٭ 
سعد فيصل صالح الشمري ٨٨٫٩١٭ 
سعد فيصل مطلق العازمي ٨٤٫٠٥٭ 
سعد الفي مناحي العازمي ٧٣٫٨١٭ 
سعد محمد سعد عتيج ٨١٫٢٨٭ 
سعد نايف سعد العازمي ٧٨٫٠٤٭ 
سعود صالح سعود العازمي ٨٨٫٨٨٭ 
سعود عبدالهادي سعود السهلي ٨٠٫٧٩٭ 
سعود الفي عيد العازمي ٧٢٫٢٤٭ 
سعود مشاري حمد العازمي ٨١٫٧٨٭ 
سلطان مسعود سلطان العتيبي ٧٣٫٤١٭ 
سلطان نواف عبيد عوض ٨٠٫٠٦٭ 
سلمان صالح سلمان العازمي ٧٩٫٣٩٭ 
سيف خالد سيف العازمي ٧٦٫٠٢٭ 
سيف فهد سيف حصني الهاجري ٨٢٫٤٦٭ 
سيف فهد فالح العازمي ٧٦٫٧١٭ 
صالح خليل إبراهيم كنكوني ٧٩٫٢٤٭ 
طالب حمد راشد املري ٧٩٫٤٣٭ 
طالل خالد مبارك العازمي ٨٦٫١٩٭ 
عامر عيد دغمان العازمي ٧٥٫١٢٭ 
عايض حمد عشق العجمي ٨٨٫٠٨٭ 
عايض سالم عايض العازمي ٧٥٫٤٤٭ 
عبدالرحمن أحمد شوردى الهاجري ٧٤٫٢٤٭ 
عبدالرحمن جاسم براك البريكى ٧٦٫٣٢٭ 
عبدالرحمن حمد فرحان العازمي ٧٩٫٦٩٭ 
عبدالرحمن سعد ثامر العجمي ٨٠٫٥٣٭ 
عبدالرحمن عبداهللا ناصر العازمي ٧٦٫٥٩٭ 
عبدالعزيز عبداهللا صقير املطيري ٨١٫٣٢٭ 
عبدالعزيز فرحان محمد الشمري ٨٨٫٢٨٭ 
عبدالكرمي عطا اهللا سرحان خلف ٧٣٫٩٢٭ 
عبداهللا حمد عبداهللا املري ٨٧٫٠٢٭ 
عبداهللا راشد رجعان العازمي ٧٦٫٨٨٭ 
عبداهللا عبيد ذعار العتيبي ٦٧٫٢٢٭ 
عبداهللا ناصر عايض الهاجري ٨٢٫١٦٭ 
عبداهللا يوسف محمد بخش ٨١٫٣٩٭ 
عبدالرحمن علي عبدالهادي املري ٧٠٫٣٭ 
عبدالرحمن محمد غشام العازمي ٧٨٫٩١٭ 
عبدالعزيز سالم ضاوي عبيد ٧٥٫٠٧٭ 
عبدالعزيز برغش مطلق برغش القحطاني ٭ 

٧٧٫٥٧
عبدالعزيز ثامر حمدان الشمري ٧٥٫٧٦٭ 
عبدالعزيز ماطر الفي العازمي ٧٥٫٨١٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا السبيعي ٨٦٫٥٨٭ 
عبداهللا محمد عبدالرحمن املطيري ٨١٫٩٩٭ 
عبداهللا مشعل خليفة اجلويسرى ٧١٫٣٩٭ 
عذبي محمد عجيل العنزي ٧٧٫٠٨٭ 
عذبي طالل علي ٧٩٫٨٨٭ 
علي أحمد قبالن العازمي ٧١٫٥٩٭ 
علي فيصل سليمان الوهيدة ٨١٫١٥٭ 
علي محمد سعد العازمي ٧٢٫١٧٭ 
علي مفلح علي العازمي ٨٢٫٣١٭ 
علي نواف علي بوزبر ٧٢٫٣٭ 
عمر عبدالهادي محمد العجمي ٧٤٫٤٩٭ 
عويد عبداهللا عويد البلحطي العازمي ٧٨٫٢١٭ 
عيد بدر عيد ضيدان ٨٤٫٨٣٭ 
عيد محمد مبارك العازمي ٧٣٫٥٦٭ 
غامن بخيت حربي الدوسري ٧٧٫٩٢٭ 
فالح بعيجان فالح السبيعي ٦٨٫٧٩٭ 
فايز أحمد راشد العازمي ٧٨٫٩٢٭ 
فرحان حمد فرحان العازمي ٨١٫٧١٭ 
فالح جمعان عايض العازمي ٧٦٫١٦٭ 
فالح عيسى محمد العازمي ٧٧٫٦١٭ 
فهاد فهد فهاد ابا اخليل ٧٩٫٣٥٭ 
فهاد مسعود محمد العجمي ٧٩٫٩٢٭ 
فهد بطيحان فنيطل العازمي ٧٤٫٩٩٭ 
فهد خالد خلف العواد ٧٥٫٩٢٭ 
فهد صالح عبداهللا الكندري ٨٤٫١٦٭ 
فهد فهيد حمد امللهوف العازمي ٦٩٫٤٩٭ 
فهد مرشد عبيد العازمي ٧٢٫٣٤٭ 
فهد ناصر طوارى العازمي ٧٨٫٩٥٭ 
فواز زيد خلف العنزي ٧٧٫٢٭ 
فيصل راشد عباس العجمي ٧٤٫٥٢٭ 
فيصل محمد زايد العجمي ٧٥٫٦١٭ 
الفي سعود الفي العازمي ٧٥٫٢٤٭ 
مبارك جابر معيوف الهندال ٧٦٫٩٣٭ 
محمد بشار محمد الكندري ٧٩٫٣١٭ 
محمد حمد ملفي العجمي ٧١٫٧٤٭ 
محمد خالد محمد الكندري ٦٧٫٩٭ 
محمد خالد محمد عبداهللا العازمي ٧٨٫١٤٭ 
محمد راشد حسن الدوسري ٨٣٫٤٨٭ 
محمد راشد سعود العازمي ٧٠٭ 
محمد طالل فهيد العازمي ٧٠٫٦٭ 
محمد طالل محمد العازمي ٧٢٫٦٢٭ 
محمد عبدالعزيز جهز السبيعي ٨٢٫١١٭ 
محمد عبداهللا محمد السبيعي ٧٦٫٧٢٭ 
محمد فهد اكليفيخ العجمي ٨٥٫١١٭ 
محمد فيصل محمد مهنا ٨٣٫٤١٭ 
محمد ناشي سارى السبيعي ٧٧٫٠٨٭ 
مرزوق عايد مرزوق العازمي ٧٥٫١٨٭ 
مسفر مبارك حمود العجمي ٧٤٫١٦٭ 
مشاري تركي سيف سعد السهلي ٧٥٫٣٤٭ 
مشاري راشد رجعان العازمي ٧٣٫٨٭ 
مشعل جمعان عوض العازمي ٧٧٫١٦٭ 
مطلق محمد مطلق العازمي ٧٤٫٢٤٭ 
منصور ماجد منصور العجمي ٧٢٫٠٩٭ 

منصور ناصر سودان املطيري ٧٨٫٤٤٭ 
ناصر محمد ناصر العجمي ٨٣٫٣٢٭ 
ناصر مرشد عبيد العازمي ٧٢٫٣١٭ 
نايف مبارك مخلد الذيابي ٨٤٫٩٢٭ 
نواف جمعان صقر العازمي ٨٢٫٨٢٭ 
هادي راشد هادي العازمي ٧٥٫٩٩٭ 
هادي سالم هادي العجمي ٧٣٫٧١٭ 
هاشم حمد خضير العطية ٧١٫٩٦٭ 
هديان ناصر محمد العجمي ٨٤٫٨٨٭ 
وليد محمد علي سليمان ٧١٫١٤٭ 
يوسف أحمد سيف سعيد العازمي ٧٦٫٠٨٭ 
يوسف حماد حمود العازمي ٧١٫٩١٭ 

طليطله الثانوية للبنات 

أريج حمد سعود املري ٨١٫٦٦٭ 
أسماء فهد عبداهللا الدوسري ٧٨٫٠٦٭ 
أسيل تركي محسن الشمري ٧٥٫٢٦٭ 
أوراد حسني علي محمد علي ٨٧٫٢٭ 
العنود هادي سالم العجمي ٨٧٫٠٦٭ 
بدرية جواد محمد الرامزي ٧٣٫١٭ 
تهاني حمد سعود املري ٧٨٫١٭ 
جزوه خالد محمد العازمي ٩٠٫٨٭ 
حال مشعل معال العتيبي ٩٢٫٨٭ 
حنان جمال أحمد اخلوارى ٧٥٫٠٨٭ 
دانة مفلح صنيتان العازمي ٨٨٫٠٢٭ 
دميه فهيد محمد العجمي ٧٠٫٠٣٭ 
رغد طالل مساعد العازمي ٩٣٫٤٩٭ 
رغد فهد ناصر العازمي ٨١٫٢٥٭ 
رهف نايف حمود القريني العازمي ٧٨٫٣٤٭ 
روان علي حسني الدريع ٧٨٫٥٣٭ 
ريانه شداد دهيس املطيري ٧١٫٩١٭ 
زينب علي حسني باقر ٨٩٫٧٢٭ 
سارة عبداهللا ذيب العجمي ٩٣٫٧٨٭ 
سارة فيصل حمد الهاجري ٩١٫٠٦٭ 
شريفة محمد درويش حاجي ٨٧٫٧٨٭ 
شهد حامد محمد الغريافى ٧٢٫٤١٭ 
شهد حمد شايع الشايع ٨٣٫٨٣٭ 
شهد مرزوق عيد العازمي ٩٠٫٦١٭ 
شوق نايف حبيب املطيري ٩٠٫٢٣٭ 
شيماء عبدعزيز احملمود ٦٨٭ 
عائشة سالم عايض خزمي ٧٩٫٢٣٭ 
غدير عبداهللا خضر الفارس ٩٢٫٧٣٭ 
غدير مانع راشد العجمي ٨٩٫٧٥٭ 
غزالن علي محمد حسني ٨٤٫٦٣٭ 
غال مشعل معال العتيبي ٩٢٫٥٧٭ 
فاطمة أحمد عبدالعزيز اخلضر ٧٥٫٨١٭ 
فاطمة محمد خليل علي ٧٨٫٩٩٭ 
فجر وحيد باسم عبداهللا ٩٢٫١٣٭ 
فرح محمد ناصر شرار املطيري ٨٧٫٧٢٭ 
فوز غنيم محمد العتيبي ٧٤٫٦٨٭ 
لطيفة سعود بدر اخلضير ٧٩٫٧٩٭ 
لولوة نايف عواض العازمي ٩٣٫٨١٭ 
مرمي ساير خلف العازمي ٨٥٭ 
مرمي عبداهللا سيف الطويل ٨٢٫٤٨٭ 
مشاعل مبارك مهدي فالح العجمي ٧٥٫٩٨٭ 
معالي مطلق بطي العتيبي ٩٤٫٤٥٭ 
مناير حمود محمد العازمي ٧٥٫٤٭ 
منى نواف فرحان زيد الشمري ٧٩٫١٤٭ 
مها غامن مخلد العتيبي ٩٠٫٩٢٭ 
جنالء فالح فهيد العجمي ٧٣٫٠٥٭ 
نــور أحمد عبداهللا العصفــور الهاجري ٭ 

٨٢٫٥٤
نورة سعود عايض العجمي ٧٨٫٨٤٭ 
نورة فهد مرداس الدوسري ٧٤٫٩٭ 
نورة محمد سعود املري ٨٠٫٩٥٭ 
نوف نافع حمد العازمي ٨٠٫٨٢٭ 
نوير اسماعيل فهد الدوسري ٨٦٫٠٨٭ 
نوير هادي فهيد العازمي ٨٦٫٧٧٭ 
وجدان فيصل راشد املري ٩٤٫٩٧٭ 
وضحة مسعود مسفر العجمي ٨٥٫٢٢٭ 

عبدالعزيز مسلم الزامل املشتركة الثانوية 
للبنني 

تركي سعد ثقل الدوسري ٧٦٫٧٧٭ 
سعد عامر سعد املطيري ٧٣٫١١٭ 
طامي خالد طامي الهاجري ٧٦٫١١٭ 
عادل حماد مشعان الرشيدي ٨٠٫٨١٭ 
عبداللطيف سعد سعود العنزي ٧٠٫٢٩٭ 
عبدالرحمن شاكر ذعار العتيبي ٦٧٫٣٢٭ 
مبارك حسني تركي الدوسري ٧٤٫١٤٭ 
محمد برجس راجس الدوسري ٨٥٫٠١٭ 
محمد حمد طواري الطواري العازمي ٧٣٫٥٭ 
مشاري حمدان ضبيب العتيبي ٧٤٫٧٤٭ 

عبداللطيف ثنيان الغامن الثانوية للبنني 

أحمد زعل عايد الرشيدي ٧٩٫٥٢٭ 
أحمد سعود سعد الديحاني ٨٢٫٧٭ 
أحمد سيف محمد اخلشاب ٩٤٫٢٧٭ 
أحمد شهاب أحمد ريحان ٨٤٫٤٢٭ 
أحمد ناصر مساعد الهاجري ٧٧٫٨٩٭ 
أيوب خالد مصلح الرشيدي ٧٣٫٠٣٭ 
إبراهيم ماجد صنيتان املطيري ٩٥٫٤٤٭ 
باسل علي عسكر احلربش ٧٧٫٦٤٭ 
بدر عبداهللا عويد املطيري ٩١٫٩٦٭ 
بدر نواف بدر املطيري ٨٦٫٢٢٭ 
تركي حسني محسن العازمي ٨٠٫٤٢٭ 
تركي حمود هاضل املطيري ٨١٫٥٭ 
تركي محمد ثامر احلريص ٧٨٫٥٨٭ 
تركي مطلق محمد الرشيدي ٧١٫٨٥٭ 
جابر مبارك جابر الدملاني ٧٩٫٥٭ 
جاسر عادل ناصر اجلاسر ٨٧٫٧٢٭ 
جاسم مبارك سالم الشمري ٧٤٫٢٩٭ 
جراح محمد أحمد حمود ٧٢٫٧٧٭ 
جراح نواف فارس املطيري ٨١٫٩٣٭ 
حسن شافي حمد الشمري ٧١٫٨٥٭ 
حسن عايش حسن الرشيدي ٧٢٫٢٧٭ 
حسن مطلق راكب الرشيدي ٧٧٫٥٩٭ 
حسني علي عيسى كرمي ٨٧٫٨٨٭ 
حمد فالح عايض الرشيدي ٨١٫٠٣٭ 
خالد فيصل خالد الرشيدي ٨٠٫٥٢٭ 
زامل موسى زامل الرشيدي ٧٩٫٠٩٭ 
زيد معدي زيد املطيري ٨٦٫١٤٭ 
سعد حمود نقا الشعالني ٨٢٫٧٦٭ 
سعد هجر صعفق البرازي ٨٥٫٧٦٭ 
سعود جزا سعد الراجحي ٩١٫٢٢٭ 
سلطان جمال ناجي املطيري ٨٩٫٣٭ 
سلطان فرحان نزال شبيب ٨٢٫٨٤٭ 
سلطان مجبل كامل كويش ٧٤٫٢٢٭ 
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سلمان محمد هميجان املطيري ٧٦٫٨٧٭ 
سلمان ناصر ذريان العنزي ٨١٫٢٥٭ 
سليمان محمد مطلق املطيري ٧٢٫٣٤٭ 
سيف فهد ضيدان ابو عدل ٧٩٫٠٦٭ 
صالح بدر صالح العنزي ٧٦٫١٢٭ 
صالح محمد فارس اجلدعي ٨٢٫١٩٭ 
طالل هجر صعفق البرازي ٧٥٫١٥٭ 
عايد عبدالهادي عايد جديع ٩٠٫٤٭ 
عبدالعزيز محمد براك الدبيخى ٧٢٫٠٤٭ 
عبداهللا سعود عبدالعزيز املطيري ٧٣٫٦٭ 
عبداحملسن بندر شعف الرشيدي ٧٦٫٣٦٭ 
عبدالرحمن جعيثن هداج املطيري ٨١٫٦٥٭ 
عبدالرحمن عباس عايض املويزري ٦٥٫٧٨٭ 
عبدالرحمن محمد سعود الرشيدي ٧٨٫٤٤٭ 
عبدالرحمن نائف عويد املطيري ٩١٫٩٭ 
عبدالرحمن يوسف صالح املذن ٧٨٫٩٦٭ 
عبدالعزيز أحمد جهيم املطيري ٨٧٫٩٦٭ 
عبدالعزيز طالل راشد املطيري ٨٤٫٢٨٭ 
عبدالعزيز مشاري خليفة العيسى ٨٢٫٥٤٭ 
عبداهللا أحمد سعود املطيري ٧٧٫٠٨٭ 
عبداهللا أحمد محمد عمر ذياب الراجحي ٭ 

٨٤٫٦١
عبداهللا بعيجان رشيد العتيبي ٧٩٫٧٢٭ 
عبداهللا عبدالعزيز طاهر القطان ٧٧٫٩١٭ 
عبداهللا علي عايد اخلالدي ٩٢٫٥٥٭ 
عبداهللا فيصل حمود الرشيدي ٧٨٫٦٨٭ 
عبداهللا محمد شريف عبداهللا ٧٣٫٠١٭ 
عبداهللا ناصر صويان العدواني ٧٩٫٦٦٭ 
عبداهللا نواف فالح املسيلم ٧٣٫٠٦٭ 
عثمان محمد مرزوق العيسى ٩٠٫٤٤٭ 
عطا اهللا نايف عايض العتيبي ٧٤٫٦٨٭ 
علي أحمد عبداالمير املطوع ٧٤٫٧٦٭ 
علي أحمد براك الهيفي ٩٢٫٠٥٭ 
علي تركي مسفر امليموني ٧٨٫١٢٭ 
علي محمد حامد العنزي ٧٤٫٢٭ 
علي مطلق خالد الرشيدي ٨٠٫٧٤٭ 
علي مطلق عاصي الشمري ٨٠٫٠٣٭ 
عمر إبراهيم خليف العدواني ٧٧٫٢٢٭ 
عمر أحمد ساير اخلالدي ٧٤٫١١٭ 
عمر سالم محمد ذياب ٨٤٫١٩٭ 
عمر محمد سلطان إبراهيم سلطان ٨٤٫٦٢٭ 
عيسى طالب معزي العنزي ٧٨٫٢٭ 
فارس محمد خالد املطيري ٨٢٫٣٢٭ 
فالح تركي راشد املجاوب ٧٣٫٣٥٭ 
فايز خالد سطام العتيبي ٩٠٫٤٣٭ 
فراج خالد علوش املطيري ٨٣٫٧٭ 
فالح مطلق فالح مطلق الرشيدي ٧٤٫٧١٭ 
فهد فارس شعوان املطيري ٧٦٫٣٭ 
فهد منصور مطلق املطيري ٧٥٫٩٧٭ 
فهد هاني شاكر الفضلي ٧١٫٠٧٭ 
فيصل فيصل يوسف العمر ٨٤٫٧٧٭ 
فيصل محمد فراج السبيعي ٧١٫٢٨٭ 
الفي فهد عايض املطيري ٧٥٫٢٨٭ 
مبارك انور مفلح العنزي ٨٣٫٧٤٭ 
مبارك مشعل مبارك الرشيدي ٨٢٫٧٥٭ 
متعب نايف جاسي املطيري ٨٠٫٦٦٭ 
محمد بدر بطيحان املطيري ٨٣٫٠٧٭ 
محمد خليل إبراهيم العنزي ٨٤٫٢١٭ 
محمد سلطان محمد العتيبي ٩٧٫٨٣٭ 
محمد شعبان عبداحلميد مبروك ٧٧٫٦٨٭ 
محمد طالل عياد العازمي ٨٤٫٦٨٭ 
محمد مشعل عودة العودة ٧٣٫٧٨٭ 
محمد نواف أحمد ضاحي ٧٦٫٨٧٭ 
محمد يوسف صنيتان املطيري ٨٧٫٨٦٭ 
مسعد راشد عايش املطيري ٧٨٫٥٦٭ 
مشعل أحمد خنفر الديحاني ٨٥٫٦١٭ 
مشعل عبدالعزيز مفضي مشعان ٨١٫٩٩٭ 
مشعل عقاب متروك املطيري ٧٨٫٠٧٭ 
مشعل الفي عبداهللا املطيري ٧٤٫٨٧٭ 
مشعل منصور فراج املطيري ٧٩٫٤٢٭ 
مطلق أحمد خفران املطيري ٩٣٫٩٦٭ 
مفلح نواف مفلح العنزي ٧٨٫٦٧٭ 
مقعد يوسف مقعد العتيبي ٧٨٫٥٨٭ 
منصور سند حمدي الرشيدي ٨٠٫١٩٭ 
مهدي خالد عيسى العنزي ٨٦٫٩١٭ 
ناصر حمد ردن املطيري ٨٠٫٥٣٭ 
ناصر فالح خالد الفالح ٧٧٫٢٢٭ 
ناصر مشعل مرزوق املطيري ٨١٫١٢٭ 
ناصر منصور فيحان املطيري ٨٦٫١٢٭ 
نواف أحمد حوران الطرقي ٧١٫٤٦٭ 
وليد خالد عبداهللا السبع ٧٤٫٦٢٭ 
يوسف صالح خلف الهيفي ٨٤٫٦٩٭ 
يوسف عبيد فالح العجمي ٩٣٫٣٢٭ 
يوسف محمد سويلم الرشيدي ٨٣٫٥٧٭ 
يوسف محمد مناحي العلي ٧٣٫٣٢٭ 

عبداهللا األحمد الصباح الثانوية للبنني 

ارشيد حسني رشيد الضرباح ٨٠٫٢٥٭ 
بدر تركي عبداحلافظ يحيى ٨١٫٣١٭ 
بندر بدر خالد احلربي ٨٤٫٩٦٭ 
بندر عبداهللا مطلق العازمي ٧٦٫١٧٭ 
حبيب علي إبراهيم الشطي ٧٧٫٢٨٭ 
حسني عدنان عبدالرحمن املذن ٧٦٫٦٣٭ 
حسني مصطفى ناصر التميمي ٧٣٫٢٨٭ 
خالد حميد مسلم حميد البحيرى ٨٧٫٦٦٭ 
خالد عبدالرحمن جنم حتروش ٧٩٫٦٤٭ 
خالد علي عبداهللا محمد شايع ٧٩٫٦٦٭ 
خالد نواف مطر العازمي ٩١٫٢٢٭ 
خالد يوسف سعد الرشيدي ٧٧٫٤٭ 
خالد يوسف محمد الصقر ٨٦٫٦٥٭ 
زايد عوض مهدي العجمي ٧٤٫٣٭ 
سالم خالد فهيد فالح العازمي ٧٧٫٥٤٭ 
سالم مبارك سالم احلجيالن ٩٢٫٤٧٭ 
سعد خالد سعد العجمي ٧٨٫٩٦٭ 
سعود فيصل محمد فهاد العازمي ٨١٫٨١٭ 
سلطان هادي حسن العجمي ٧٢٫٩٢٭ 
سلمان عبداهللا سعود الدوسري ٨١٫٧٭ 
سليمان عبداللطيف عبداهللا احلسن ٨٤٫٩٭ 
شبيب منصور شبيب منصور العازمي ٭ 

٧٨٫٨٣
عبدالرحمن سعد عيد ميزر العازمي ٧٣٫٦٨٭ 
عبدالرحمن محمد رجا العازمي ٨٠٫٦٣٭ 
عبدالعزيز حربي مهــدي هادي العازمي ٭ 

٨٣٫٣١
عبدالعزيز فالح سعود قعيد عبدالعزيز ٭ 

٧٦٫٧٣
عبداهللا إبراهيم ظفر الهاجري ٧٨٫٧٩٭ 
عبداهللا بدر سعود غريب ٨١٫٣٤٭ 
عبداهللا مبارك سبيت العازمي ٦٨٫٤١٭ 

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن اخلراز ٦٩٫٤٣٭ 
عبدالرحمن نواف متعب العصيمي ٧٦٫٣٤٭ 
عبدالعزيز فالح محمد امللهوف العازمي ٭ 

٨٠٫٣٧
عبداهللا فالح ناصر العازمي ٧٦٫٢١٭ 
عبداهللا فهد ناصر العميري ٧٦٫٨٦٭ 
عبداهللا محمد عيد محمد العازمي ٨٤٫٠٧٭ 
علي سعد علي العازمي ٧٨٫٠٤٭ 
علي فيصل علي مثعى علي الصواغ ٨٠٭ 
عمر خالد فاروق الغريب ٨٢٫٨٨٭ 
عمر سلمان سارى العازمي ٧١٫٩٥٭ 
عمر عبداهللا قنعص العازمي ٧٦٫١١٭ 
عمر علي أحمد عبدالرحيم ٧٩٫٦٥٭ 
عمر محمد فهد حجيالن العازمي ٩٢٫٣٦٭ 
عوض راشد عوض الزنيف ٨٢٫٨٧٭ 
عيسى عبداجلليل حبيب احلداد ٦٦٫٥٦٭ 
فهد صالح ســعد حميد محمد البحيري ٭ 

٨٧٫٨٩
فهد علي درويش محمد صالح ٧٨٫٣٤٭ 
فهد مرزوق عبيد العازمي ٧٣٫٤٢٭ 
فهد مناور فهد العازمي ٨٤٫٣٩٭ 
فيصل زياد منور الرشيدي ٧٦٫٧٢٭ 
مبارك أحمد سالم العازمي ٨٢٫٠٦٭ 
محمد زويد مبارك عوض العتيبي ٧٥٫٢٣٭ 
محمــد فهد محمد صالــح مطلق احلمود ٭ 

املطلق ٨٢٫٩٨
محمد فيصل عبداهللا العويهان ٧٧٫٥٧٭ 
محمد مساعد غازي فيصل شاهر ٧٥٫٢١٭ 
مشاري خالد مرزوق معتقه ٨٣٫٣٥٭ 
مشعل عبيد خلف عبداهللا الرشيدي ٧٣٫٣٦٭ 
معوض مزيد عايض محمد الرشيدي ٧٤٫٤٢٭ 
موسي فايز سعود الرشيدي ٨١٫٩٭ 
ناصر أحمد عايض محمدعبود الرشيدي ٭ 

٧٦٫٤٢
ناصر راشد ناصر احلشار ٧٥٫٢٢٭ 
نايف طالل نايف العازمي ٧٦٫٢٭ 
نواف عيد عبداهللا محمد السهلي ٧٦٫٨٥٭ 
يوسف محمد فالح العازمي ٧٦٫٣٭ 

عبداهللا اجلابر الثانوية للبنني 

أحمد بدر أحمد السالم ٦٩٫٠١٭ 
إبراهيم مزعل إبراهيم الشمري ٧٤٫٨٣٭ 
برجس محمد يوسف البرجس ٧٧٫٩٦٭ 
حسن سليمان حسن حسني ٩٠٫٦٨٭ 
حمزة فؤاد حمزة خورشيد ٨٤٫١١٭ 
خالد وليد خالد غيث ٧٤٫٧٣٭ 
راشد خالد مرزوق الفجرى ٧٨٫٧١٭ 
راشد محمد مبارك بن علي ٩٢٫٠٧٭ 
سليمان أحمد سليمان السعيد ٧٩٫٤١٭ 
سليمان عادل سليمان بورسلي ٨٥٫١٦٭ 
عبدالصمد أحمد عبدالصمد الشطي ٧٩٫٣٣٭ 
عبدالعزيز أحمد عبدالرزاق املطوع ٧٦٫٣٥٭ 
عبدالعزيز خميس مسعود العلوى ٦٩٫٥٣٭ 
عبداللطيف خالد محمد التورة ٨٥٫٨٩٭ 
عبداللطيف مشعل عبداألمير بن عيد ٧٦٫٨٥٭ 
عبداهللا إبراهيم محمد الدبيان ٧٧٫٤٦٭ 
عبداهللا محمد سالم باعباد ٨٠٫٠٦٭ 
عبداحملسن فيصل إبراهيم العجيل ٨٧٫٦٤٭ 
عبدالوهاب خليل إبراهيم الداود ٧٣٫٨٨٭ 
عقيل كرامه أحمد باعباد ٨٣٫٣٤٭ 
علي ياسر مبارك احليدر ٧٢٫٨٢٭ 
عمر عبدالكرمي عبدالعزيز بوعزوز ٦٧٫٠٦٭ 
فواز فيصل عبداهللا احليدر ٧٥٫٦٢٭ 
فوزان عامر فوزان السيف ٩٥٫٤٧٭ 
فيصل محمد صالح الهويدي ٨١٫٦٩٭ 
محمد جاسم خالد املضف ٩٤٫٢٣٭ 
محمد حمد أحمد السعد ٧٣٫٦١٭ 
محمد عبداللطيف هاشم الكندري ٨٥٫٣٧٭ 
محمد عدنان حميد الصفار ٦٩٫٧٩٭ 
محمد وليد عبدالعزيز الفهد ٦٤٫٣٦٭ 
محمد يحيى محمد حسن محمد ٩٧٫٦٣٭ 
مشاري أحمد نوري علي ٧٠٫٥٥٭ 
مشاري أحمد عبدالرزاق املطوع ٦٩٫٣٭ 
مشاري صقر سليمان الروضان ٧٢٫٣٩٭ 
مشعل محمد عبدالرزاق الشايجى ٧٦٫٢٨٭ 
مناحي حمد جاسم الريش ٧١٫٥٭ 
ناصر حسني محمد القالف ٨٥٫٢٢٭ 
نواف يوسف محمد البدر ٧٢٫١٭ 
يوسف بديوي ٧٢٫٩٩٭ 
يوسف يعقوب يوسف اليتامى ٨١٫٩٩٭ 

عبداهللا العتيبي الثانوية للبنني 

أحمد عبداهللا حبيب البلوشي ٨٤٫٧١٭ 
أحمد محمد أحمد الفيلكاوي ٧٧٫٨٦٭ 
أنور مشعل انور العوضي ٧٥٫٢١٭ 
إبراهيم محمد إبراهيم مال اهللا ٧٨٫٧١٭ 
بدر أحمد علي الصدي ٨٨٫٠٥٭ 
بدر عبدالرحمن بدر العبيد ٩١٫١٦٭ 
بدر ناصر بدر البطي بوطيبان ٦٨٫٩١٭ 
بندر رياض ناصر العبدالقادر ٧٨٫٦٣٭ 
حمد خالد عبدالعزيز اللهو ٨٦٫٩٥٭ 
حمد سليمان عبداهللا العتيبي ٨٥٫٤٨٭ 
حمد عبداهللا حسني العنزي ٨٠٫١٨٭ 
حمود خالد صالح اليحيى ٨٨٫١٦٭ 
حمود سامي إبراهيم النخيالن ٨٥٫٣١٭ 
خالد حمد أحمد السليطي ٨٣٫٧٤٭ 
خالد عبداهللا أحمد الراشد ٨٤٫٨٣٭ 
خالد محمد جاسم اجلاسم ٨٨٫٥٨٭ 
ســليمان عبدالرزاق محمــد العبدالرزاق ٭ 

الرشيدان ٧٧٫٢٦
سليمان عبدالعزيز خالد الصقعبي ٨٣٫١٦٭ 
سليمان عبداهللا عثمان الياقوت ٧٩٫٣٥٭ 
سليمان عبداهللا مفلح اجلديع ٨٧٫٤٩٭ 
سليمان محمد سليمان الشطي ٧٧٫٦١٭ 
سليمان يوسف محمد املطيري ٨٧٫١٤٭ 
صباح خالد سالم الصباح ٨٢٫٩٩٭ 
ضاري فالح مخلف احلسيني ٨٥٫٣٨٭ 
طالل عامر مترك الهاجري ٧٦٫٥٣٭ 
طالل فيصل حمد الغضوري ٧٧٫٨٧٭ 
عبدالرحمن السيد بدر عبدالرحمن الرفاعي ٭ 

٨٥٫٩٣
عبدالرحمــن عصام محمــد عبدالرحمن ٭ 

محمود ٨١٫٥١
عبدالرحمن عبداهللا حسني العنزي ٧٨٫١٧٭ 
عبدالرحمن مشعل عبدالرحمن احلبيب ٭ 

٧٥٫٢٤
عبدالرحمن وليد داود العبيدان ٧٨٫٤٦٭ 
عبدالعزيز إبراهيم أحمد البالول ٨٣٫٧٨٭ 

عبدالعزيز خالد زيد الضبيان ٨٥٫٣٨٭ 
عبدالعزيز خالد محمد الفودرى ٩٥٫٦٣٭ 
عبدالعزيز عبداهللا محمد املنصور ٨٥٫١٤٭ 
عبداهللا بادي محمد العتيبي ٨١٫٩١٭ 
عبداهللا حميد مجيد ســيد مندنى ســيد ٭ 

رمضان ٩٥٫٧٤
عبداهللا مجبل عبيد عبدون الرشيدي ٩٠٫٦٨٭ 
عبداهللا محمد هاشم العنزي ٧٨٫٨٤٭ 
عبداحملسن انور جاسم القطان ٨٣٫٨٩٭ 
عبداحملسن بدر فهد الطريجي ٨٨٫٧٥٭ 
عبداحملسن هاني حسني املشري ٧٥٫٧٧٭ 
عثمان عبدالعزيز حمود الديحاني ٨٢٫٢٨٭ 
عثمان فالح عبداهللا الرشيدي ٨٣٫٨٢٭ 
عدنان أحمد عبداهللا الدعى ٩٠٫١٧٭ 
علي حسني علي دكسن ٩٢٫٩٣٭ 
علي مساعد علي املطيري ٨٥٫٣٤٭ 
عمرو عادل محمود عبدربه ٩٣٫٧٨٭ 
فهد أحمد حمد اسماعيل البدر ٨٤٫٥٤٭ 
فهد عبداهللا زايد الفهد ٨٣٫٢٤٭ 
فهد عصام إبراهيم احلسون ٨٧٫٥٤٭ 
فيصــل عبدالعزيــز ســلطان الســلطان ٭ 

السمحان ٧٨٫٨٢
مبارك جنيب عبداهللا العدواني ٨٣٫٢٦٭ 
محمد سالم محمد الشريدة ٨٠٫٨٧٭ 
محمد صالح محمد الرندي ٨١٫٠٦٭ 
محمد عبداهللا إبراهيم الغنام ٨٣٫٧٩٭ 
محمد عبداهللا جاسم احلبشى ٧٨٫٧٦٭ 
محمد علي محمد الرميضني ٨٩٫٢٢٭ 
محمد فالح سلطان العنزي ٨٦٫٣١٭ 
محمد فهد نعمة العطوان ٨٣٫٩٣٭ 
محمد مروان محمد مدوه ٩١٫٣٦٭ 
مشاري أحمد عبداهللا حسني ٨٥٫٥٣٭ 
معاذ محمد عبدالستار بندر ٧٧٫٩١٭ 
ناجي بدر ناجي خميس ٩٢٫٥٥٭ 
هاشم محمد هاشم العنزي ٨٣٫٩٤٭ 
يعقوب طالل نايف الشمري ٨٥٫٤٥٭ 
يوسف عبدالسالم خليفة الشايجي ٨١٫٠٩٭ 
يوسف علي حمد اليعقوب ٨١٫٤٦٭ 
يوسف نبيل أحمد الشطي ٨٣٫٦٧٭ 

عبداهللا العسعوسي الثانوية للبنني 

باسل أحمد رضا بوشهري ٧١٫٥٨٭ 
حسني عبدالعزيز عباس الشطي ٨٧٫٧٨٭ 
حسني محمد حسني امللجمي ٨٨٫٣٧٭ 
حسني يوسف علي الغريب ٧١٫٩٧٭ 
راكان حامد صالح اخلبيزي ٩٢٫٧٭ 
سامي عبدالرضا شهوار البلوشي ٧٦٫٥٧٭ 
سليمان محمد عجاب العبدلي ٧٧٫٢٣٭ 
طه فهد جمعة مبارك ٧٦٫٦٨٭ 
عباس أحمد سيد محسن أحمد ٧٥٭ 
عبداهللا عمر أحمد بزور ٧٩٫٩٢٭ 
عبداهللا محمود بدير عوض احلداد ٨٥٫٤٥٭ 
علي حسني مهدي حسني ٧٩٫٩٦٭ 
علي عيسى عبداهللا االستاد ٨٥٫٤٩٭ 
فهد سالم حمود احلبيني ٧٦٫٩٤٭ 
محمد جمال فهد الراجحي ٧٩٫٦٨٭ 
محمد موسى مرهون العالي ٩٤٫٦٨٭ 
محمد يوسف علي الغريب ٨٥٫٤٧٭ 
مروان صالح رمضان قطب جمعة ٨٠٫٩٢٭ 
نواف صالح أحمد الشمري ٨٧٫٧٭ 
يوسف محمد يوسف محمد ٨٠٫١٤٭ 

عبداهللا املبارك الصباح الثانوية للبنني 

أحمد جابر محمد السليم ٨٥٫٦٢٭ 
أحمد حمد فرج العجمي ٨٥٫٤٣٭ 
أحمد محمد أحمد خميس ٨١٫٠٨٭ 
أحمد محمد أحمد عوض ٨٥٫٨٥٭ 
بدر مشبب بدر العتيبي ٧٩٫٥٥٭ 
بدر نواف بدر الفيلكاوي ٧٧٫٢٭ 
تركي عبداهللا منير مبارك منير ٨١٫٣٭ 
تركي مانع حسن العجمي ٧٢٫٨٢٭ 
حمد عايض محمد العجمي ٧٩٫١٤٭ 
حمد عبيد عامر املري ٨٥٫٨١٭ 
حمد فالح خيران الرشيدي ٨١٫٦٧٭ 
حمد مشعل سمير الكعبي ٩٣٫٧٣٭ 
حمود سالم عبدالكرمي القناعي ٨٨٫٥٨٭ 
خالد إبراهيم راشد العازمي ٧٦٫٦٦٭ 
خالد سعود فالح العتيبي ٨٥٫٢٨٭ 
خالد عبدالرحمن خالد مراد ٧٢٫٨٨٭ 
خليوى محمد مهل الهاجري ٧٩٫٧٨٭ 
راشد عبداهللا راشد آل بن علي ٧٩٫١٨٭ 
راشد محمد عبدالهادي املري ٨٨٫٠٥٭ 
سعد فهيد عوض العازمي ٦٧٫٧٧٭ 
سعيد سالم سعيد ناصر ٧٨٫٩٧٭ 
سعيد سعد سعيد العازمي ٧٥٫٤٭ 
سليمان راضي حسني احلداد ٨٠٫٢٦٭ 
طالل صالح شافي االبوحمد ٧٧٫٨٢٭ 
عادل مشعل عادل امني العوضي ٨٥٫٢٭ 
عبدالرحمن راشد بطيحان العازمي ٨٢٫٦٢٭ 
عبدالرحمن عبداهللا سالم الرميح ٧٩٫٨٭ 
عبدالعزيز عبداهللا سالم الرميح ٧٥٫٥٤٭ 
عبدالعزيز فايز شجاع العتيبي ٨٧٫٩٭ 
عبدالعزيز محمد خليل القالف ٩٧٫٠٢٭ 
عبداهللا أحمد محمد الشاعر ٨٦٫٣٤٭ 
عبداهللا سعود عبداهللا املطيري ٨٢٫٢٩٭ 
عبداهللا مساعد عبداهللا اجلويسرى ٨٢٫٨٢٭ 
عبداهللا معيض علي العجمي ٩٣٫٥٨٭ 
عبدالرحمن خالد عبداهللا الكهيلى ٧٧٫٧١٭ 
عبدالرحمن فهد سعيد العجمي ٧٧٫٧٢٭ 
عبدالرحمن ناصر بدر احلداد ٧٧٫٢٤٭ 
عبدالعزيز ثامر عباس غلوم ٨٠٫٦٩٭ 
عبدالعزيز صالح راشد املكيمى ٧٩٫٤٦٭ 
عبدالعزيز طالب عبدالرحيم علي ٨٢٫٤٤٭ 
عبداهللا أحمد عبداهللا سالم ٧٥٫٤٩٭ 
عبداهللا عبداللطيف محمد بكر ٩٢٫٠١٭ 
عبداهللا ناصر فريج السبيعي ٧٨٫٠١٭ 
عبداهللا وليد سمير الكعبي ٨٩٫٧١٭ 
عبيد شافي عبداهللا العجمي ٨٤٫٦٩٭ 
علي طارق عبداهللا علي ٧٨٫٨٣٭ 
عمار أحمد محمد أبل ٨٩٫٥٭ 
فايز جرى هديب الرشيدي ٨٥٫٦٣٭ 
فهد ساير فيحان احلربي ٨٦٫٣٭ 
فهيد راشد عبداهللا البوص ٨٠٫٩١٭ 
فواز فيصل عبدالرحمن الرشيد ٨٧٭ 
فواز مطلق مخلد العتيبي ٧٧٫٧٦٭ 
فيصل انور قعيد العتيبي ٧٨٫٦٩٭ 
فيصل بندر محمد العتيبي ٧٨٭ 
محمد خالد محمد بندر ٨٥٫٤٨٭ 

محمد سيف عبداهللا املطيري ٨٣٫٥٭ 
محمد ضيدان ناصر العجمي ٧٦٫٥٨٭ 
محمد عبدالكرمي جمعة ياديكار ٩٠٫٦٥٭ 
محمد علي عبداهللا بن حسن ٩٣٫٨٤٭ 
محمد فالح خيران الرشيدي ٨٥٫٢١٭ 
مساعد محمد مشنان العجمي ٧٩٫٣٭ 
مناف علي حسن القطان ٧٥٫٧٧٭ 
مهدي بدر مهدي الشمري ٨٠٫١٢٭ 
ناصر ياسر عبداهللا العتيبي ٧٩٫٤٨٭ 
يعقوب عبدالرحمن عبداهللا الراشد ٨٥٫٨٧٭ 
يوسف فواز يوسف الصياح العنزي ٧٨٫٤٤٭ 

عبداهللا بن عباس الثانوية للبنني 

اسالم طاهر ناجي سفيان ٧٥٫٨٥٭ 
حيدر سليمان محمد العبداهللا ٧٥٫٨٥٭ 
دعيج أحمد عواد الزعبي ٧٢٫٣٧٭ 
سلطان عبداحملسن سلطان العتيبي ٧٥٫٥١٭ 
سليمان عباس سليمان العجمي ٧٤٫٦٧٭ 
سليمان مساعد سليمان الصيخان ٦٨٫٣٦٭ 
سند أحمد سند السهلي ٧٦٫١١٭ 
صالح فهد صالح املجرن ٦٨٫٠٣٭ 
ضاري موسى مريزيق العازمي ٧٦٫٥٥٭ 
عبدالرحمن موسى عبداهللا الرشيدي ٨٦٫١٨٭ 
عبدالعزيز مساعد رجا الرشيدي ٧٥٫٣٤٭ 
عبداحملســن سالمة الســويلم الرشيدي ٭ 

٨٢٫٢٧
عبيد فهد عبيد العازمي ٨٢٫٦٭ 
عيسى راشد صالح الشهاب ٦٧٫٢٦٭ 
فهد محمد شبيب املطيري ٦٩٫٤٨٭ 
فهيد ناصر فهيد ماجد الصلف ٦٨٫٣٢٭ 
محمد أحمد حبيب علي ٧١٫٢٩٭ 
محمد خالد محمد الثويني ٧٩٫٨٧٭ 
محمد فهيد مطلق الهاجري ٨٢٫٣١٭ 
محمد مشعل صقر العتيبي ٨٦٫١٧٭ 
مسفر عبداهللا مسفر العجمي ٧٧٫٩٣٭ 
مهدي حمد مهدي احلمد ٨٣٫٥٣٭ 
نايف فهد شبيب ثفنة ٧١٫٠١٭ 
وليد خالد مجبل العازمي ٧٤٫٩٥٭ 
وليد خالد محسن الهاجري ٧٩٫٩٦٭ 
يوسف بشار عبداهللا الصرعاوي ٧٤٫٤٥٭ 

عبداهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد عبدالعزيز أحمد أمني ٧٥٫٨٦٭ 
أحمد فيصل حبيب اخلياط ٧٩٫٢٩٭ 
أحمد محمد أحمد أمني ٧٣٭ 
أحمد ياسر كاظم البغلي ٨٠٫٢٩٭ 
أنس خالد علي العيدان ٨٥٫٤٩٭ 
أيوب فيصل حبيب اخلياط ٧٧٫٨٩٭ 
إبراهيم عمران محمد شريف محمد ٧٢٫٨٨٭ 
بدر ناصر اسماعيل احلسني ٧١٫١٭ 
جعفر محمد جاسم القالف ٨١٫٨٭ 
حسن عبداللطيف قاسم اني ٧٧٫٨٣٭ 
حسني محمد علي العبداهللا ٧٥٫١١٭ 
حمد عدنان أحمد الشطي ٧٦٫١٣٭ 
خالد فهد سعد العازمي ٧٧٫١٭ 
سالم سعد عبداهللا القينى ٧٧٫٣١٭ 
سليمان فايز أحمد الشريدة ٦٩٫٣٨٭ 
شمالن محمد جاسم العبيد ٧٨٫٥١٭ 
صالح عادل محمد اخلضر ٨٩٫٨٨٭ 
صالح يعقوب صالح النهام ٧٢٫٥٩٭ 
صقر جاسم محمد البسام ٧٨٫٤٤٭ 
عبدالعزيز أحمد عبداهللا سند ٧٦٫٤٤٭ 
عبدالرحمن سعد صالح العتيبي ٩١٫٢٨٭ 
عبدالرحمن محمد جاسم علي خان ٨٣٫٣٣٭ 
عبدالسالم مشاري عبدالسالم العوضي ٭ 

٧٤٫٩٢
عبدالعزيز حمود يوسف أمان ٧٤٫٨١٭ 
عبداهللا أحمد عبداهللا الكندري ٧٢٫٩٥٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا محمد ٧٢٫٦٦٭ 
عبداهللا نايف عبداهللا الغريب ٨٣٫٩٭ 
عبدالوهاب أحمد محمد السبع ٨١٫٧٥٭ 
عبدالوهاب سامي عادل العبيد ٧٤٫٨٥٭ 
علي مشعل صالح الشحومى ٧٥٫٤٧٭ 
علي نواف علي الدهش ٩٢٫٢٣٭ 
عمار مصطفى محمد حسني ٧٢٫٤٦٭ 
عيسى أحمد محمد دشتي ٨٥٫٥٦٭ 
فهد خالد صالح العازمي ٨٢٫٣٤٭ 
فواز خالد أحمد الصرعاوى ٧٠٫٠٥٭ 
محمد إبراهيم خليل الكندري ٧٩٫٧٤٭ 
محمد عادل محمد اخللفان ٨٤٫٩٩٭ 
محمد فيصل فهد القروي ٧٢٫٧٧٭ 
مقداد اسحق علي البلوشي ٦٨٫٦٭ 
ناصر أحمد علي حسن ٧٨٫٤٥٭ 
ناصر وليد إبراهيم الشطي ٨٤٫٣٧٭ 
هاشم محمد هاشم املوسوي ٧٧٫٨٨٭ 
يوسف أحمد عبدالوهاب عباده القناعي ٭ 

٨٠٫٩٤
يوسف بدر حمدان العازمي ٩١٫٨٧٭ 
يوسف محمود حمد اجلويعد ٨٩٫٧١٭ 

عروة بن الزبيرالثانوية بنني 

أحمد جابر جنر العتيبي ٨٨٫٨٤٭ 
أحمد جمال عبداهللا العنزي ٨٢٫٢١٭ 
أحمد جويعد حمود الصليلي ٨٣٫٩٩٭ 
أحمد خالد طارش الرويعي ٨١٫٤٦٭ 
أحمد خالد عبداهللا احلسيني ٨١٫٥٧٭ 
أحمد خالد فهد العجمي ٧٩٫٨٩٭ 
أحمد خالد محمد الشمري ٨٢٫٩٣٭ 
أحمد خالد محمد الهاملي ٨١٫٨٦٭ 
أحمد ردن مناور العنزي ٨١٫٠٢٭ 
أحمد عبدالعزيز مطر الشمري ٨٤٫٥٭ 
أحمد عثمان محسن الصليلي ٧٧٫٥٦٭ 
أحمد فايز دهش الشمري ٧٦٫٦٣٭ 
أحمد منير عبيد العنزي ٨٢٫٩٧٭ 
أحمد نصار منشد اخلالدي ٨٩٫٤٧٭ 
أسامة أحمد حمود املطيري ٨٢٫٩٤٭ 
أسامة مساعد محمد املطيري ٨٠٫٧٩٭ 
إبراهيم أحمد دميثير العنزي ٨٨٫٧١٭ 
إبراهيم سلطان محمد العنزي ٨١٫٠٨٭ 
إبراهيم فهد ثامر الشمري ٧٩٫٨٦٭ 
إبراهيم فهد عبداللطيف املطيري ٨٨٫٥٩٭ 
إبراهيم فيصل صالح زعال ٨١٫٠٨٭ 
إبراهيم مبارك ساير الضفيري ٨٠٫٥٣٭ 
إبراهيم نواف فهد العتيبي ٧٩٫٤٧٭ 
أحمد الهاب علي املطيري ٧٤٫٨٥٭ 
أحمد بدر جاسر العدواني ٧٥٫٧٦٭ 
أحمد مبارك مرزوق الشمري ٧٩٫٧١٭ 
أحمد مريهق خليف العنتري ٨٥٫٦٤٭ 

أحمد مساعد بردى السعيدي ٨٨٫٣٧٭ 
أسامة عادل ناصر النصار ٨٢٫٩٨٭ 
انور خالد الفي العنزي ٧٨٫٤٣٭ 
بدر سامي عناد العنزي ٨٣٫٠٢٭ 
بدر سعد سعيد امليمونى ٨١٫١٦٭ 
بدر عبدالعزيز هليل العنزي ٧٤٫٤٣٭ 
بدر فهاد ساير الضفيري ٧٩٫٧١٭ 
بدر فيصل هادي العنزي ٧٦٫١٧٭ 
بدر ناصر علي احلسيني ٧٣٫٣٨٭ 
بدر نواف صقر السعيدي ٩٢٫٠٩٭ 
براك سعدي حبيب العنزي ٩١٫٧١٭ 
براك مشاري محمد خلف ٧٢٫٤٭ 
بندر حسني صقر العازمي ٨١٫٨٢٭ 
بندر خالد عايد املطيري ٧٣٫٤٦٭ 
بندر فيصل نايف الظفيري ٧٦٫٤٧٭ 
بندر محمد علي الظفيري ٧٦٫٨٦٭ 
تركي عبداهللا ضاحي احلسيني ٧٨٫٣٥٭ 
تركي نايف زيد الظفيري ٨٣٫٨٨٭ 
ثامر سلطان فرج العنزي ٨٠٫٥٤٭ 
ثنيان محمد عايد اخلالدي ٨١٫٠٥٭ 
جاسم محمد خالد الصليلي ٨٦٫٥٩٭ 
جديع أحمد جديع الضفيري ٨٦٫٤٨٭ 
جديع مبارك عبداهللا العجمي ٧٤٫٩٥٭ 
جراح عبداهللا عياد العنزي ٨٦٫٠١٭ 
جراح مشعل محمد الفودري ٧٨٫٨٭ 
حسن يوسف حسن العنزي ٨١٫٤٩٭ 
حسني سعد مسعد املطيري ٨٨٫١٤٭ 
حسني طالل غازي العنزي ٨٧٫٩٣٭ 
حسني مسعود نايف العجمي ٧٩٫٥٭ 
حمد أحمد عبيد الهاجري ٨٨٫٧٤٭ 
حمد حامد خزمي الضفيري ٧٨٫٨٥٭ 
حمد فيصل زيد الصليلي ٩٠٫٩٢٭ 
حمد محمد دخيل العنزي ٨٩٫٦٦٭ 
حمدان فهد حمدان احلريجي ٧٦٫٧١٭ 
حمزة مشعل جالي الظفيري ٨١٫٦٭ 
حمود فهد سعود اخلالدي ٧٥٫٤٩٭ 
حمود فهد محيا الديحاني ٨٧٫٣٦٭ 
حمود فواز حمود اجلنفاوي ٧٧٫٣٩٭ 
خالد بدر سعد زريق ٨٧٫٤٦٭ 
خالد بدر الفي الرشيدي ٨٢٫٨١٭ 
خالد بدر نهار املطيري ٨٠٫٠٤٭ 
خالد ثامر محمد الشمري ٧٨٫٣٥٭ 
خالد جاسر العتيبي املطيري ٧٨٫٦١٭ 
خالد حجاج بطني اخلالدي ٧٨٫٣٭ 
خالد خلف حمود العنزي ٨٣٫٤٤٭ 
خالد سعد ذياب درويش ٨٥٫١٨٭ 
خالد سعود جنيخان العجمي ٧٧٫٢١٭ 
خالد عبداحلميد عودة السعيدي ٧٨٫٣٦٭ 
خالد عبدالهادي صعب العنزي ٧٧٭ 
خالد عبدالهادي عايد مشعان ٧٨٫٢٨٭ 
خالد فالح عطااهللا الصليلي ٨٠٫٦٤٭ 
خالد فالح مرزوق العازمي ٨٦٫٥٢٭ 
خالد فهد سعود املتلقم ٧٨٫٩٣٭ 
خالد فهد عواد السربل ٨٨٫٥٤٭ 
خالد فهد غنيم الظفيري ٨٠٫٩١٭ 
خالد ماجد مانع العجمي ٨٠٫٧٤٭ 
خالد مبارك زعال العازمي ٨١٫٥٧٭ 
خالد مخلد دليل جزاع ٨٢٫٢٣٭ 
خالد مشعل ماطر الظفيري ٨٣٫٧٣٭ 
خالد مليحان بركة السعيدي ٧٩٫٣٦٭ 
خالد منديل سوباط الفضلي ٨٠٫٦٭ 
دهام مجبل دهام الظفيري ٨١٫٢٩٭ 
راشد زيد سالم املري ٨١٫٨٭ 
راشد عبداهللا دليم نومان احلسيني ٨٨٫٧٤٭ 
راكان زبن نواف الشمري ٨١٫٨٩٭ 
راكان محمد سعود املطيري ٨٣٫٠٤٭ 
راكان نايف سودي الظفيري ٧٢٫٠٢٭ 
زايد سلطان نواف املطيري ٨١٫٣٧٭ 
زبن نايف زبن عماش الشمري ٨٢٫٩٢٭ 
زياد عمرو سمير أحمد عبداجلواد ٩٨٫٣٨٭ 
زيد غازي ناصر الدريعي ٧٧٫٥٧٭ 
زيد نايف زيد الظفيري ٨١٫٧٤٭ 
سالم أحمد حاشوش اخلالدي ٨١٫٧٢٭ 
سالم خالد عايد الشمري ٨٥٫٩٧٭ 
سالم عبدالعزيز داخل الظفيري ٨٠٫٠١٭ 
سامي فهد زيدان الهذال العنزي ٨١٫٢٦٭ 
سرحان ساير نايف الشمري ٨٣٫٥٧٭ 
سعد راشد عايض العتيبي ٨٨٫١٨٭ 
سعد ظاهر دلي فايز الظفيري ٨٩٫٩٣٭ 
سعد عادل محارب اجلسار ٨٣٫٣٩٭ 
سعد عبداهللا حرير الظفيري ٧٧٫٤٣٭ 
سعد مبارك عبيد العيادة الشمري ٨٠٫٩٣٭ 
سعد مداهللا علي العنزي ٨٥٫٩١٭ 
سعد منيف ملعب الظفيري ٨٢٫١٦٭ 
سعود حمود سعود الشمري ٨٢٫٥٦٭ 
سعود عايد صالح الشمري ٧٩٫٤٭ 
سعود فهد عبيد العرف ٨٤٫٤٭ 
سعود كامل سعود الضفيري ٨٣٫٨٧٭ 
سعود مبارك عبداهللا اجلنفاوي ٨٦٫٤٧٭ 
سعود محمد سعود املطيري ٨٠٫٢٧٭ 
سعود محمد ضيدان العجمي ٨٩٫٠٢٭ 
سعود مصلح رحيل العنزي ٨٠٫٣٢٭ 
سعود هاشم عبدالعزيز العنزي ٨٥٫٧٩٭ 
سلطان بدر شجاع احلربي ٧٥٫٢٧٭ 
سلطان بندر عبداهللا الشمري ٨٣٫١٤٭ 
سلطان تركي مرزوق الشمري ٧٦٫٨٤٭ 
سلطان ظاهر غالى الظفيري ٨٢٫٥٧٭ 
سلمان حميد سلمان احلسيني ٨٨٫٢٦٭ 
سلمان خليف مطلق العنزي ٩٠٫٠٥٭ 
سلمان عادل مشلح الشمري ٨١٫٦٧٭ 
سلمان محمد جعفر البدرى ٧٤٫٩٢٭ 
سلمان مشعل مجمى الضفيري ٧٥٫٣٤٭ 
سلمان مطرود طويان احلسيني ٧٥٫٨٤٭ 
سلمان نواف سالم فحيمان ٨٧٫١٭ 
سليمان فيصل سليمان اجلطيلي ٨٠٫٥٨٭ 
سند فالح فهد العجمي ٨٢٫٣٢٭ 
شريدة زايد بديوى البذالي ٨٦٫١٧٭ 
شعالن عادل عبداهللا العنزي ٧٩٫٤٨٭ 
صالح صقر سوعان الهديب ٧٩٫٢٭ 
صالح محمد نهار الصليلي ٨٤٫٨٩٭ 
صقر مطلق صقر الهاجري ٧٩٫٢٦٭ 
صقر نايف سعد العنزي ٨٥٫٧١٭ 
ضاري حسني صبر الشمري ٩٣٫٢٢٭ 
ضاري روضان دحل الضفيري ٧٨٫٨٦٭ 
ضاري عبداهللا هداد احلسيني ٨٠٫٦٢٭ 
طالل حزمي خلف احلزمي الشمري ٨١٫١٢٭ 
طالل ناصر عايد السعيدي ٨٣٫٥٭ 
عاصي أحمد حاكم املهيني الشمري ٧٧٫٩٧٭ 
عبدالرحمن بدر سلطان الشمري ٧٨٫٠٣٭ 

عبدالرحمن سعود هارب الرشيدي ٧٥٫٨٦٭ 
عبداهللا عايد جازع اباذراع ٧٨٫٠٦٭ 
عبداهللا مطيلق مطلق العتيبي ٧٣٫٠٢٭ 
عبدالوهاب عبداهللا قبالن الرشيدي ٧٨٫٧٥٭ 
عبدالرحمن حمدان سعود الضويحي ٨٢٫٦٢٭ 
عبدالرحمن خالد ثاني اجلنيدى ٩٣٫٥٭ 
عبدالرحمن خالد رحيم العنزي ٨٢٫٩٩٭ 
عبدالرحمن خالد وادى احلسيني ٧٤٫٩٢٭ 
عبدالرحمن رومي لزام جدران ٧٢٫١٢٭ 
عبدالرحمن سند فالح الفعر ٧٦٫٤٤٭ 
عبدالرحمن طالل داخل الفضلي ٨٠٫٨٥٭ 
عبدالرحمن عايد زياد السربل ٨١٫٩٧٭ 
عبدالرحمن عبداهللا الفي الصليلي ٧٧٫٧٤٭ 
عبدالرحمن عشبان غالى الفرحان ٨٢٫٩٧٭ 
عبدالرحمن فرحان مطر الشمري ٧٨٫١٢٭ 
عبدالرحمن فهد ناصر العدواني ٧٨٫٦٥٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالهادي احلســيني ٭ 

٧٩٫٣٨
عبدالرحمن محمد مفلح املسيلم ٨٢٫٧٨٭ 
عبدالرحمن نوري حسني السالمة الفضلي ٭ 

٨٥٫٥٥
عبدالعزيز باجى راضي العنزي ٨٣٫٨٣٭ 
عبدالعزيز حمود شبيب العجمي ٧٦٫٦١٭ 
عبدالعزيز خلف هادي العنزي ٨٦٫٨٩٭ 
عبدالعزيز دعيج خليفة الصليلي ٨٢٫١٨٭ 
عبدالعزيز سعود فرحان العنزي ٧٧٫٣٤٭ 
عبدالعزيز عبداهللا شامان الديحاني ٨٠٫٠٩٭ 
عبدالعزيز عثمان محمد الشمري ٨٢٫١٨٭ 
عبدالعزيز غامن ذياب العنزي ٧٧٫٣٥٭ 
عبدالعزيز محمد شيحان العنزي ٨٥٫٥٥٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالهادي احلســيني ٭ 

٧٧٫١٦
عبدالعزيز مزعل عبداهللا عبداهللا ٨١٫٦٢٭ 
عبدالعزيز مفرح راجى العنزي ٨٠٫٠٢٭ 
عبدالعزيز نوري حسني السالمة الفضلي ٭ 

٧٨٫٨٨
عبداهللا بدر سلطان الشمري ٧٩٫٢٦٭ 
عبداهللا بندر ناصر الفضلي ٨٥٫٠٩٭ 
عبداهللا خالد رفيع الشمري ٧٠٫٤١٭ 
عبداهللا خالد وديد العنزي ٧٣٫٨٭ 
عبداهللا خلف نشمي الضفيري ٧٦٫٨٧٭ 
عبداهللا رشيد غنام الرشيدي ٧٨٫٣٦٭ 
عبداهللا شافي عويد الصليلي ٩٠٫٣٭ 
عبداهللا شليل سليمان الشمري ٨٠٫٨٨٭ 
عبداهللا علي احلميدي عبداهللا ٧٨٫٥٣٭ 
عبداهللا فهد عبداهللا احلربي ٧٧٫٨٣٭ 
عبداهللا فيصل سعود العتيبي ٨٠٫٠٦٭ 
عبداهللا لزام حمود الشمري ٧٩٫٤٨٭ 
عبداهللا محمد دهام الظفيري ٧٨٫٩٨٭ 
عبداهللا محمد مفلح املسيلم ٨١٫٥٧٭ 
عبداهللا مساعد صباح الشمري ٧٣٫٨٧٭ 
عبداهللا مشهور بجاد السعيدي ٨١٫٧٤٭ 
عبداحملسن كمال سعود الضفيري ٧٩٫٠٨٭ 
عبدامللك يوسف يعقوب الصليلي ٨١٫٦٩٭ 
عبدالهادي أحمد عايد الهاجري ٨٣٫٧٭ 
عبدالهادي فهيد هادي املطيري ٧٤٫٧٢٭ 
عبدالوهاب فايز سالمة العنزي ٧٦٫٧٢٭ 
عبيد محمد مسفر الرشيدي ٧٣٫٨٩٭ 
عثمان زياد جدوع العنزي ٨٤٫٤٥٭ 
عثمان محمد جعفر البدري ٧٤٫٢٩٭ 
عثمان محمد رهيف الظفيري ٧٦٫٦٥٭ 
عثمان نايف عايض اخلالدي ٨١٫٥٣٭ 
عذبي حمد عواد اخلالدي ٨٠٫٧٦٭ 
عذبي عبدالعزيز عقيل احلسيني ٧١٫٨٨٭ 
عذبي عبدالكرمي حسن الصايغ ٨١٫٥٭ 
عذبي مساعد مجمي احلسيني ٨٦٫٤٢٭ 
عذبي مشعل فايز الظفيري ٧٧٫٨٤٭ 
علي عايض خليف الشمري ٨٦٫٨١٭ 
علي عيسى عبدعلي اإلبراهيم ٧٥٫٦١٭ 
علي ناصر علي العتيبي ٨٧٫٣٭ 
عمر حجاج بطني اخلالدي ٧٨٫٩٧٭ 
عمر خلف جدوع العنزي ٧٣٫٣٣٭ 
عمر سعد محسن العنزي ٧٥٫٧٨٭ 
عمر سعد محسن عمر ٧٨٫٣١٭ 
عمر صالح معاشى الظفيري ٨٨٫٦٭ 
عمر عبداهللا مشعل احلربي ٨٤٫٥٢٭ 
عمر مطلق سعد العازمي ٨١٫٩٣٭ 
عمر مناحي صالح اخلالدي ٨٩٫٧٥٭ 
عمر منيف شحاذه املطيري ٨٣٫٥٨٭ 
عمر منيف محمد الشمري ٨٢٫٥٭ 
عمر هزاع محمد الهاملى ٨٣٫٤٢٭ 
عوض سعد عطااهللا الشمري ٨٣٫٢٤٭ 
عوض يوسف عوض الرشيدي ٧٥٫٦٩٭ 
عيسى حمد مبارك البيدان ٩٢٫٦٥٭ 
عيسى عايد عبداهللا السعيدي ٨٠٫٢٦٭ 
غامن فارس محمد الشمري ٧٤٫٨٤٭ 
غامن محمد طريخم الظفيري ٧٩٫٥١٭ 
فارس صالح غازي الشمري ٨٦٫٠١٭ 
فارس محسن مطلق املطيري ٨٦٫٧٢٭ 
فالح عامر فالح احلسيني ٧٩٫٣٦٭ 
فايز فواز مشهور اجلنفاوي ٨٣٫٠٧٭ 
فراج عبدالرحمن فراج العوام الشــمري ٭ 

٨١٫٠٣
فراج محمد خلف الشمري ٧٦٫٠٣٭ 
فالح خامت محمد العجمي ٨٤٫٥٩٭ 
فالح عبيد عبيد العجمي ٨٢٫٧٥٭ 
فالح فالح فالح الهاجري ٧٦٫٥٨٭ 
فالح محمد مطلق املجهول ٨٠٫٢٩٭ 
فالح مرزوق فالح الشمري ٨٧٫٤٥٭ 
فهد أحمد ماطر العازمي ٧٥٫٩١٭ 
فهد بدر فهد العجمي ٨١٫٠٥٭ 
فهد براك بريك العتيبي ٨٦٫٠٤٭ 
فهد بندر مطير البذالي ٧٩٫٧٥٭ 
فهد حسني سعد زريق ٨١٫٨٧٭ 
فهد خالد محمد السبيعي ٧٨٫٦٭ 
فهد سعدون سبيت الفضلي ٧٨٫٦٣٭ 
فهد ضاري برجس محمد ٨٥٫١٨٭ 
فهد عبدالرحمن محمد احلليل ٨٨٫٣٥٭ 
فهد عبدالرحمن محمد املطيري ٧٥٫٩٧٭ 
فهد عبداهللا سعد العجمي ٨٣٫٩٢٭ 
فهد عيد حبتور ساير ٧٧٫١١٭ 
فهد غامن طرقي العنزي ٧٢٫٤٭ 
فهد غنيم ترحيب املطيري ٨٠٫٢٩٭ 
فهد فواز حمود املطيري ٩٠٫٤٢٭ 
فهد مبارك فهد الزعبي ٨١٫٧٨٭ 
فهد محمد برغش املطيري ٧٧٫٣٭ 
فهد محمد سمير العنزي ٧٤٫٧٧٭ 
فهد محمد هزاع احلسيني ٨٨٫٢٩٭ 
فهد محمد هندى العجمي ٨١٫٤٧٭ 

فهد هابس سعيد الشهري ٧٧٫٩٥٭ 
فواز ضويحي ماجد الشمري ٧٧٫٥٭ 
فواز فهد حبيب العنزي ٨٨٫٠٩٭ 
فواز محمد هزاع غامن الشمري ٨٣٫٠٣٭ 
فيصل بدر فرحان العنزي ٧٥٫٧٦٭ 
فيصل براك سعيدان الظفيري ٨٠٫٠٧٭ 
فيصل بندر مطير البذالي ٨٠٫١٢٭ 
فيصل حمد مقيت العجمي ٧٢٫٧٨٭ 
فيصل خلف حمود العنزي ٨٨٫٩٣٭ 
فيصل عبداهللا سعود اخلالدي ٨٦٫٣٤٭ 
فيصل فراج عبداهللا العدواني ٧٩٫٣٨٭ 
فيصل ناجي جزا الشمري ٧٩٫١٩٭ 
لفي سعود لفي املطيري ٨٦٫٤٦٭ 
مبارك صالح مزيد احلسيني ٨٧٫١٩٭ 
مبارك صالح مبارك الشمري ٨٣٫٥٭ 
مبارك عبداهللا فالح الديحاني ٨١٫١٤٭ 
مبارك عبداحملسن عامر حماد ٨٨٫٤٩٭ 
مبارك عيد سعد الهاجري ٨٠٫٧٣٭ 
مبارك محمد مبارك السعيدي ٩١٫٥٩٭ 
مبارك مساعد صبر الشمري ٨١٫٨٭ 
مبارك نواف مسير شبالن املطيري ٧٦٫٨١٭ 
متعب عيد متعب احلربي ٨٢٫٥٨٭ 
محمد أحمد بويش السعيدي ٨٢٫٤٢٭ 
محمد أحمد ثامر الشمري ٨٧٫٩١٭ 
محمد أحمد نهار املطيري ٨٦٫٩٦٭ 
محمد اسعد عامر ابوقذيله ٨٦٫٧٦٭ 
محمد بدر رافع احلسيني ٨٥٫٩٧٭ 
محمد بدر نشار اخلالدي ٨٠٫٧٢٭ 
محمد بطاح خلف املطيري ٨٤٫١٢٭ 
محمد حامد شويش الشمري ٨٩٫٨٣٭ 
محمد حبيب حمود العنزي ٨٦٫٧٢٭ 
محمد حمود الهيلم الشمري ٧٧٫٦١٭ 
محمد راكان حامد العجمي ٨١٫٩٦٭ 
محمد راكان كايد احلسيني ٨٠٫٩٦٭ 
محمد سعود حمود السبيعي ٧٧٫٣٧٭ 
محمد سميان منور الظفيري ٨٢٫٨٣٭ 
محمد صالح سعد العازمي ٧٦٫٨٥٭ 
محمد طالل جفران العفتان ٧٩٫٢٨٭ 
محمد عايش منر السعيدي ٨٩٫٤٩٭ 
محمد عبداهللا زيد اخلالدي ٧٨٫٠٢٭ 
محمد عبداهللا ضايف اخلالدي ٧٧٫٠٣٭ 
محمد عبداهللا ثواب املطوطح ٧٣٫٧٢٭ 
محمد عبداهللا عوض املطيري ٧٢٫٨٧٭ 
محمد عمر الفي املطيري ٨١٫٥٩٭ 
محمد عودة عابر البذالي ٧٩٫٣٩٭ 
محمد عوض خلف السعيدي ٧٤٫٩٣٭ 
محمد عيد خميس الشمري ٨٢٫٨٭ 
محمد فهد عابر الشمري ٧٢٫٦٨٭ 
محمد فهيد فالح الشراكي ٨٣٫١٦٭ 
محمد فيصل مشعل العنزي ٧٩٫٤٧٭ 
محمد ماجد محمد املطيري ٨٣٫٦٩٭ 
محمد مبارك شافي العجمي ٩٠٫٧٥٭ 
محمد مبارك منور املطيري ٨٢٫٩٤٭ 
محمد متعب خلف املطيري ٨٢٫٥٣٭ 
محمد محارب محمد السبيعي ٨٥٫٢٥٭ 
محمد مخلد جبر الظفيري ٨٢٫٣١٭ 
محمد مشعل عادي اخلالدي ٨٠٫٩٦٭ 
محمد مشعل عيادة العنزي ٧٧٫٥٥٭ 
محمد مشعل مذكر اخلالدي ٨٢٫١٨٭ 
محمد ممدوح جهز الرشيدي ٨٨٫١٢٭ 
محمد مناحي اوخيضر املطيري ٨٥٫٦٢٭ 
محمد مناحي عتيج احلسيني ٨٤٫٦١٭ 
محمد ناصر مبارك الرشيدي ٨٥٫٩١٭ 
محمد نواف محمد احلربي ٨٣٫٥٨٭ 
مرزوق متعب دهيرب الشمري ٩٠٫١٤٭ 
مساعد كامل ماشي اباذراع ٨٤٫٢٨٭ 
مساعد نواف هليل العنزي ٧٩٫٩١٭ 
مسلط أحمد خلف الشمري ٨٥٫٨١٭ 
مشاري بدر مشاري املطيري ٨٠٫٣٭ 
مشاري سالم مناحي الشمري ٨٠٫٤٭ 
مشاري سليمان عابر اخلالدي ٧٩٫٢١٭ 
مشاري فيصل مرضي ابوقذيله ٧٤٫٩٤٭ 
مشاري مساعد عبيد الصليلي ٨٣٫٥٭ 
مشعل خالد محمد العنزي ٨٣٫٩٤٭ 
مشعل دهيمان مبارك السبيعي ٨١٫٢٢٭ 
مشعل ممدوح ارشيد الصليلي ٨٦٫١٨٭ 
مشعل نايف عبيد املطيري ٨٠٫٨٨٭ 
مصعب فهيد عبدالرحمن املطيري ٨٩٫٧٨٭ 
مطلق سلطان عقوب املطيري ٨٠٫١٣٭ 
معاذ سليمان عويد الظفيري ٨٠٫٦٦٭ 
معاذ نايف مهدي الرشيدي ٨٥٫٥٧٭ 
معاذ يونس غالى العنزي ٨٠٫٣٤٭ 
منادى مشرف صغير دحيم الهاجري ٨٠٫٠٤٭ 
موسى محمد رحيل العنزي ٨٤٫٥٥٭ 
ناصر سعود سعد احلربي ٨٤٫١٩٭ 
ناصر عبدالعزيز صبر الشمري ٧٦٫٣٥٭ 
ناصر عدنان وارد العنزي ٨٣٫١٣٭ 
ناصر عذال عوض العنزي ٨٤٫٦١٭ 
ناصر مبارك شافي العجمي ٩٥٫٤٧٭ 
ناصر منصور عبداهللا اجللهمى ٧٩٫٨٣٭ 
ناصر منصور ناصر الرشيدي ٨٢٫٠٤٭ 
نايف جابر هنداس السعيدي ٨٢٫٠٥٭ 
نايف شقاح زامل الظفيري ٨٣٫٥٨٭ 
نايف عبيد شحاذه سيف ٨١٫٨٤٭ 
نايف فالح مبارك احلجرف ٧٦٫٦٧٭ 
نايف محسن محمد الظفيري ٨٤٫٥٤٭ 
نايف مشعل غافل احلسيني ٨٣٫٣٤٭ 
نفل حسني نايف العجمي ٨٣٫٢٨٭ 
نواف جزاع ضيدان املطيري ٧٤٫٧٧٭ 
نواف راضي محمد مرجى ٨٢٫٥٧٭ 
نواف سعود برغش املطيري ٨٣٫٤٣٭ 
نواف عذال نواف املطيري ٨٧٫٣٭ 
نواف غازي نافع العنزي ٨١٫٦٤٭ 
نواف فيصل سعود احلسيني ٧٨٫١٨٭ 
نواف مبارك حنيف الظفيري ٧٩٫٢٭ 
هزاع محمد هزاع احلسيني ٨٩٫١٭ 
هزاع محمد هزاع الشمري ٨٢٫٠٧٭ 
وليد خالد فالح الديحاني ٨٢٫٠٥٭ 
وليد خالد هزاع اخلالدي ٧٩٫٤٤٭ 
وليد خالد وليد املطيري ٨٩٫٩١٭ 
يزيد أحمد فراج العنزي ٨٠٫٩٥٭ 
يعقوب صالح مهدي الرشيدي ٧٩٫١٣٭ 
يعقوب علي معلث الرشيدي ٧٩٫٥٣٭ 
يعقوب مفضي مطني الظفيري ٨٦٫٤٥٭ 
يوسف بدر عبداهللا البرازي ٨٦٫٥٥٭ 
يوسف خالد محمد الزعبي ٧٤٫٦٦٭ 
يوسف سالم سطام العنزي ٨٦٫١٤٭ 
يوسف سعد عبداهللا احلربي ٧٧٫٢٣٭ 
يوسف سعد فالح املطيري ٩١٫٢٥٭ 
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يوسف سعود منالن الظفيري ٨٤٫٠٢٭ 
يوسف سيف سليم املطيري ٨٠٫٨٦٭ 
يوسف عيد خميس الشمري ٧٤٫٩٧٭ 
يوسف فالح سعد العازمي ٨١٫١٦٭ 
يوسف كميخ راشد املطيري ٨٦٫٣٣٭ 
يوسف موسى نزال السعيدي ٩٠٫٥٤٭ 
يوسف ناصر عبداهللا النصراهللا ٨٠٫٤٤٭ 

عقاب اخلطيب الثانوية بنني 

أحمد فيصل سعد الفضلي ٧٧٫٠٧٭ 
إبراهيم يوسف عبداهللا حبيب الكندري ٧١٫٩٥٭ 
بدر ضحوي مفلح الرشيدي ٧٦٫٥٤٭ 
بدر عادل عبيد العصيمي ٦٩٫٠٨٭ 
حربي راشد حزام الظفيري ٦٨٫٠٣٭ 
حسن محمد عبدحسن ٩٣٫٣٭ 
حسني داوود سالم الشمري ٧٨٫٢٭ 
راشد صالح مبارك الهران ٨٧٫٨٦٭ 
راشد عبداهللا احلميدي الديحاني ٨٨٫٥٦٭ 
سعد فهد سعد الصليهم الهاجري ٧٣٫٩٧٭ 
ضاري محمد عويد الشمري ٩١٫٨٤٭ 
عبدالعزيز خالد مخلف العازمي ٨٧٫٥٩٭ 
عبداهللا عبدالرحمن سلطان طارش ٨٠٫٥٣٭ 
عبداهللا علي حجاب احليان ٧٢٫٢٦٭ 
عبداهللا مبارك سعد عثمان عبداهللا ٧٨٫٥٧٭ 
عبداهللا نايف سفاح الصليلي ٨٢٫٨١٭ 
عثمان فيصل محمد الهاجري ٧٣٫١٥٭ 
فيصل عبدالعزيز الفي املطيري ٧٣٫٢٥٭ 
مبارك منصور مبارك البراك ٧٦٫١٭ 
محمد تركي محمد جعفر ٧٥٫٧٧٭ 
محمد حمد عبدالكرمي الضفيري ٧٥٫٧٢٭ 
محمد سعدون يوسف اخلميري ٧١٫٢٥٭ 
محمد شبيب شريدة املزين ٦٩٫٧٩٭ 
محمد عارف موسى الرمضان ٨٢٫٦٥٭ 
محمد عبداهللا محيا الهاجري ٧٧٫٢٢٭ 
محمد عبيد سلمان املطيري ٨٨٫٨٢٭ 
محمد عدنان أحمد العوضي ٨١٫٤٥٭ 
محمد علي أحمد فناهي ٧٩٫٥١٭ 
محمد مساعد رحيم العنزي ٧٢٫٣٤٭ 
مخلف فيصل مخلف العازمي ٧٠٫٤١٭ 
مزيد هالل مزيد احلميدي ٧٨٫٧٨٭ 
مشاري سلطان عبداهللا احلربي ٧٥٫١١٭ 
نواف فيصل راشد الهاجري ٨٩٫٧٥٭ 
يوسف محمد يوسف ذكر اهللا ٨٢٫١٦٭ 

عمر بن اخلطاب الثانوية للبنني 

أحمد علي فاضل الفضلي ٧٢٫٦٩٭ 
إبراهيم جمال عيد العازمي ٧٩٫٣٦٭ 
إبراهيم عادل علي الهزاع ٧٥٫٣٭ 
إبراهيم محمد حشر العازمي ٧٠٫٩٨٭ 
إبراهيم ناصر خالد العازمي ٧٨٫٤٧٭ 
براك قبالن سعود العازمي ٧٢٫٩٨٭ 
بندر بدر حالف احلربي ٧٧٫٩٩٭ 
بندر مبارك علي العازمي ٧٤٫٩٣٭ 
جاراهللا منصور محمد املري ٧٧٫٨٥٭ 
جراح سالم حزمان العازمي ٧٤٫٩٣٭ 
حمد سالم حمد العجمي ٧٧٫٥٩٭ 
خالد راكان ثواب السبيعي ٧٨٫٦٧٭ 
خالد رشيد سعد العازمي ٧٣٫٩٣٭ 
خالد سالم هويدي العازمي ٧٩٫١٩٭ 
خالد سند مبارك بن كتال ٧٥٫٧٢٭ 
خالد عبداهللا مبارك راشد مبارك ٧١٫٧٭ 
خالد فالح شافي العازمي ٧٥٫٧٭ 
خالد فالح ناصر الدوسري ٨٢٫٦٧٭ 
خالد محمد راشد العجمي ٧١٫٧٤٭ 
خالد منصور فارس السبيعي ٧٩٫٤٭ 
خالد ناصر علي العجمي ٧١٫٨٤٭ 
ذياب خالد ذياب العازمي ٧٤٫٩٥٭ 
راشد محمد جدعان العازمي ٨٠٫١٨٭ 
راشد هادي أحمد السماك ٧١٫١٩٭ 
راكان ناصر مبارك العجمي ٧٤٫٨٭ 
سالم أحمد سالم العازمي ٨٠٫٨٢٭ 
سالم سلمان عمير العازمي ٨٠٫٥٩٭ 
سالم عادل حزمان العازمي ٧٢٫٢٩٭ 
سالم علي مبرد العازمي ٧٦٫٢٭ 
سالم فهد بطي الهاجري ٧٧٫٦٩٭ 
سالم موسى ذياب العازمي ٦٧٫٧٭ 
سعد بدر عبدالرحمن العبودى ٧٦٫٠٦٭ 
سعد حجاب سعود الدوسري ٧٩٫٤٧٭ 
سعد حماد طوارى الدوسري ٧٧٫٦١٭ 
سعد مبارك حمدان النويعم العازمي ٧٧٫٧٤٭ 
سعد محمد عوض العازمي ٦٩٫١١٭ 
سعود صالح سعد الدوسري ٨٣٫٢٧٭ 
سعود محمد ظاهر العازمي ٨٦٫٤٧٭ 
سعود مطلق مبارك العجمي ٧٢٫٠٦٭ 
سعيد فالح مبارك الهاجري ٧٦٫٨٩٭ 
سلطان سند مبارك بن كتال ٧٥٫٠٦٭ 
سلمان سعود حمد الدوسري ٧٥٫٥٩٭ 
سلمان فيصل محمد العتيبي ٨٢٫٤٤٭ 
سيد عبدالعزيز أحمد سيد عبداهللا الرفاعي ٨٠٫٣٦٭ 
شافي منصور شافي العجمي ٨٢٫٩٣٭ 
صالح فيصل مشعل العازمي ٨١٫٣٭ 
صقر راشد صقر الفراع العازمي ٧٣٫٣٨٭ 
ضاري ناصر علي املري ٧٧٫٣١٭ 
طالب كنعان طالب علي ٧٧٫٨٣٭ 
ظافر نياف مقبول العتيبي ٧٤٫٧٦٭ 
عامر مسفر جسار السبيعي ٨٠٫٧٧٭ 
عبدالرحمن حمود راشد العجمي ٧٢٫١٭ 
عبدالرحمن سالم فالح ٧٢٫٤٦٭ 
عبدالعزيز بدر علوش جويعد ٧٥٫٥٩٭ 
عبدالعزيز براك مبرك العازمي ٧٩٫٧٥٭ 
عبدالعزيز خالد بداح العتيبي ٧٣٫٩٢٭ 
عبدالعزيز الفي حمدان العازمي ٧٦٫٢٤٭ 
عبدالعزيز محمد علي العجمي ٦٦٫٨٦٭ 
عبداهللا جمعان محمد العازمي ٧٧٫٧٤٭ 
عبداهللا شرف مهدي العجمي ٧١٫٥٤٭ 
عبداهللا ظافر علي العرجان ٧٤٫٧٨٭ 
عبداهللا عبدالهادي غالب الدوسري ٨١٫٩٥٭ 
عبداهللا عبدالرحمن أحمد السماك ٧٦٫٧٦٭ 
عبداهللا محمد قطيان عقيدى ٨٢٫٤٩٭ 
عبداهللا محمد مرضى العازمي ٧٦٫٥٨٭ 
عبداهللا مطلق نافع العدواني ٨٥٫٩٥٭ 
عبدالهادي عبيد راشد الدوسري ٧٨٫٩٩٭ 
عبدالرحمن عامر مجرش العتيبي ٨٣٫٤٭ 
عبدالرحمن محمد خلف العنزي ٩٤٫١٥٭ 
عبداهللا سعود عيد البريكى ٧٧٫٥٦٭ 
عبداهللا صاهود سعد الدوسري ٧٩٫٢١٭ 
عبداهللا فهد مبارك بن كتال ٧٩٫٢٣٭ 
عبداهللا فهد محمد العازمي ٨١٫٥٥٭ 

علي وليد محمد الفيلكاوي ٧٦٫٧٥٭ 
عمر خالد مطيران العازمي ٧٠٫٤٢٭ 
عمر سعد عبدالهادي الهاجري ٨٠٫٣٤٭ 
عمر منصور عبيد الرشيدي ٧٩٫١٦٭ 
عمر ناصر سلطان العجمي ٧٣٫٤٢٭ 
عيسى محمد رفاعي العازمي ٧٥٫٧٣٭ 
فالح ناجي محمد العجمي ٧٢٫٧٢٭ 
فهد عبداهللا علي الهاجري ٧٣٫٠٩٭ 
فهد عبداهللا فهد العجمي ٨١٫٨٢٭ 
فهد فيحان عايد العازمي ٦٦٫٣٦٭ 
فهد يوسف فهد اجلفني ٧٤٫١٩٭ 
فيصل فهد محسن الدوسري ٧٥٫٤٩٭ 
فيصل مسعود محمد العجمي ٧٦٫٦٭ 
مبارك سالم علي العجمي ٧٣٫٤٥٭ 
مبارك محمد حمد سكيران العازمي ٧٠٫٤٤٭ 
محمد سالم هويدي العازمي ٧٣٫٩٥٭ 
محمد سامر تركي رحيل ٨٥٫٤٣٭ 
محمد شبيب محسن الدوسري ٨٢٫٩١٭ 
محمد طالل حسني القحطاني ٧٨٫٥١٭ 
محمد عبدالعزيز سعد العازمي ٧٥٫٧٭ 
محمد عبداهللا محمد العجمي ٨١٫٠٩٭ 
محمد عبيد طماح الرشيدي ٨٤٫٥١٭ 
محمد فارس سعود اخلليفي ٨٢٫٤٤٭ 
محمد ماضي محمد السمحان ٨٨٫٠٣٭ 
محمد مطلق بندر القحطاني ٨٤٫١٦٭ 
محمد ناصر حمد العجمي ٧٦٫٧٭ 
مشعل مهدي صالح العنزي ٧٣٫٧٣٭ 
مناحي سعد ناصر الدوسري ٨٠٫٤٧٭ 
ناصر فالح براك العازمي ٧٠٫٨٦٭ 
ناصر موسى ذياب العازمي ٧٥٫٣٦٭ 
يعقوب أحمد عبدالواحد الفيلكاوي ٧٥٫٦٩٭ 
يوسف حمود اوقيان العازمي ٧٥٫٦١٭ 
يوسف سعد نومان العازمي ٨١٫٠٤٭ 
يوسف محمد فاهد القحطاني ٧٢٫١٥٭ 

عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات 

أبرار مشعل هذال نويجي املطيري ٨٤٫٥٭ 
أحالم صالح حبيب مليحان الشمري ٩١٫٠٦٭ 
أريام بندر صبار عارف العنزي ٨١٫١٥٭ 
أريام مصلح سريع خليف العنزي ٧٤٫٠٢٭ 
أسماء سعيد سعود سعد النومس ٨٩٫٨٦٭ 
أسماء مبارك خالد مزعل العنزي ٨٦٫٩٩٭ 
آالء عويد مرزوق عويد العازمي ٨٢٫١٥٭ 
آالء محمد ثامر سالم الشمري ٨٠٫١٧٭ 
أملاس خالد زيد مطلق اخلالدي ٩١٫٧٭ 
أمالك عايض عقاب مفلح الصليلي العنزي ٧١٫٣٣٭ 
آمنة راشد مشل صياح غازي العنزي ٧٧٫٨٥٭ 
أوراد مرضى ضبعان الظفيري ٧٤٫٩٥٭ 
اريام مطلق مضحي علي العنزي ٨٥٫٨٢٭ 
أسماء ناصر خلف جزا احلربي ٨١٫٤٭ 
العنود فهد شالل بليبيص سالم هويدي ٨٨٫٩٧٭ 
بشاير مبارك جزاء مبارك العصيمي ٨١٫٤٣٭ 
بشاير مشعل شمروخ طالق الشمري ٧٣٫٤٩٭ 
خوله سابح مجبل معيوف العنزي ٩٣٫٥٣٭ 
داليا محمد عوض املطيري ٨٣٫٥٥٭ 
دانة حماد عايد املطيري ٩١٫٤٧٭ 
دانة محمد عبدالهادي علي البصيري العجمي ٩١٫٥٤٭ 
دره رضوان عايد الشمري ٨٢٫٦٥٭ 
دالل منصور داخل فدعوس الفضلي ٧٩٫١٨٭ 
رتاج فضل نشمي فراج غشام الشمري ٧٨٫٨٢٭ 
رغد سعد مطلق سليمان القمالس ٨٧٫٢٭ 
رغد عبيد طعمة دودان الشمري ٧٨٫٨٭ 
رغد محمد سعود ثامر العجمي ٧٣٫٧٩٭ 
رغد مرزوق سعود سعد النومس ٨٥٫٠٥٭ 
رهف جاسر صاهود علوش سفاح املطيري ٧٦٫٨٣٭ 
رهف دعيج أحمد دعيج العنزي ٧٧٫٠٢٭ 
رمي حبيص غامن البناقي ٨٣٫٩٩٭ 
رمي خالد نصار اخلالدي ٨٥٫٦١٭ 
رمي عساف عتقاء الظفيري ٨٨٫٠٢٭ 
رمياس طالل كاسب اخلالدي ٨٢٫٠٨٭ 
سارة عبدالرحمن مزلوه نزال الظفيري ٧٦٫٤٣٭ 
سعاد نايف مساعد العنزي ٨٥٫١٢٭ 
شهد زيد سعيد زيد الشمري ٧٦٫٧٦٭ 
شوق خليفة فهد منور املطيري ٩١٫٩٢٭ 
شيخة مفلح شعيب فارس الدوسري ٨٠٫٢٤٭ 
شيماء دعسان مبارك دعسان الشمري ٧٩٫٥٭ 
طيف فهيد سليمان الشمري ٧٧٫٩٨٭ 
عائشة منصور جلوي الشمري ٨١٫٦٦٭ 
غال طارق عبدمحيبس ٨٣٫٨١٭ 
غال عبداهللا عامر علي محمد ارطام العجمي ٧٦٫٤٤٭ 
غال محمد ندى عايد اجلريد العنزي ٨٣٫٧٨٭ 
فاطمة عيد غالي الظفيري ٧٤٫٥١٭ 
فاطمة قطيفان محمد خميس قطيفان الشــمري ٭ 

٨٢٫٨٣
فجر صقر محمد مبارك الوسمي ٨٤٫٥٥٭ 
لطيفة بدر مفضي العنزي ٧٣٫٠٤٭ 
مرادى عيد خلف فيحان الشمري ٨١٫٥٥٭ 
مرام خالد مرضى فهيد العازمي ٨٠٫٠٧٭ 
مرام محمد ناجي العبيدى ٨٠٫٤٤٭ 
مرمي راشد محمد امخيشم الشمري ٧٥٫٤٦٭ 
مرمي علي شنيفي مطلق املاجدي ٨٧٫٣٥٭ 
مرمي عناد سلمان دخيل السليماني ٨٦٫٨٩٭ 
مرمي فيصل عبدالعزيز مطلق الشمري ٨٨٫٦١٭ 
مرمي ياسر مطر مذخر طخيم ٨٢٫٧٧٭ 
مضاوي بدر محمد العنزي ٨٠٫٨١٭ 
مالك خالد سعيد حبيب الشمري ٨٣٫٨٭ 
منار أحمد جبر عطية العنزي ٧٤٫٠٩٭ 
منار سالم مزعل علي الشمري ٧٤٫٦٤٭ 
منى فرج عبداهللا الشمري ٨٣٫١٤٭ 
منيرة سالم حمدان ماطر العنزي ٧٧٫٤٤٭ 
منيرة يوسف عبداللطيف بشيت اخلالدي ٨٠٫٦١٭ 
نادية صالح عبداهللا صالح اجلنيدي ٨٨٫٦١٭ 
نايفه منصور محمد منصور العجمي ٨١٫٨٦٭ 
ندى حمد طارش جريبيع الرويعى ٨٠٫٤٩٭ 
نورا راضي عطية طه العنزي ٧٨٫٤٧٭ 
نورة حامد ناصر حامد محمد احليص ٩٥٫٨٣٭ 
نورة خالد عيد العنزي ٧٧٫٥٥٭ 
نورة منيف نافع مطر العنزي ٧٧٫١٤٭ 
نوف نايف مطلق القحص العنزي ٧١٫٨٩٭ 
هاجر مداهللا مجبل جريو الرشيدي ٨٩٫٧٥٭ 
هديل عبداهللا محمد عوض العنزي ٧١٫٨٧٭ 
هديل فيصل عويض الفي املطيري ٨٩٫٣٤٭ 
وجد محمد شويش عويد الشمري ٧٧٫١٭ 
وضحة ناصر صقر محمد الهرشاني ٧٧٫١٭ 
ياسمني أحمد سفاح الظفيري ٧٦٫٤٣٭ 

عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات 

أريام حسني علي البواردي العازمي ٨٥٫٥٦٭ 

أريام عذبي مجبل النويعم ٨٥٫٤٥٭ 
أريام محمد مطلق العازمي ٨٤٫١٢٭ 
أماني علي مسفر العجمي ٧٩٫٢٭ 
أنوار بدر صالح العازمي ٨٣٫١٧٭ 
أنوار فهد مبارك العازمي ٧٦٫٢٩٭ 
البندري طالل فرج السهلي ٧٠٫٠٩٭ 
اجلوزى ثامر فهد العازمي ٩٠٫١٧٭ 
الهنوف حمد سالم املري ٩٠٫١٦٭ 
أميرة سعد عبداهللا العازمي ٧٣٫٣٦٭ 
إميان نايف غازي العتيبي ٨١٫٩٤٭ 
بتول محمد باوي فرد ٨٧٫٠١٭ 
بشاير حمد علي املري ٩٠٫٧٩٭ 
جمايل ناصر فريج السبيعي ٧٩٫٨١٭ 
جنان فالح سعد العازمي ٧٤٫٠٥٭ 
جورى ماجد بدر العتيبي ٩٥٫٢٭ 
حسنا فهد مرزوق العازمي ٧٨٫٧٥٭ 
حسناء جمال مبارك القحطاني ٨٤٫٤٭ 
حصة مشاري سعود العازمي ٧٦٫٦٦٭ 
حصة مشعل غريب العازمي ٧٤٫٦٧٭ 
حال صالح شبيب العازمي ٨٧٫١٩٭ 
حمدة محمد مرزوق العازمي ٧٩٫٣٣٭ 
حنني طالل سلمان العازمي ٨٤٫١٥٭ 
حور يوسف سعد البحيري ٩٣٫٧٦٭ 
خلده خالد فهد العازمي ٨٤٫٢٣٭ 
دانة سعد سالم العتيبي ٨٨٫٢٩٭ 
دانة مطلق محمد العازمي ٨٩٫٦٤٭ 
دميا بدر غائب املطيري ٨١٫٧٨٭ 
دميه محمد مرزوق العتيبي ٧٥٫٦٤٭ 
ذكرى محسن هندي العنزي ٨٣٫٠٣٭ 
رتاج بوستامانتي ٨٨٫٥٦٭ 
رتاج عيد عبداهللا السهلي ٨٦٫١٤٭ 
رغد عبدالعزيز سعد احلميدي ٨٧٫٦٭ 
رغد محمد غامن السبيعي ٧٩٫٠٥٭ 
رفعة راشد مصبح العازمي ٨٠٫٧٨٭ 
رناد بدر هادي العازمي ٧٨٫٥٨٭ 
روان عادل محمد بركة ٨٥٫٧١٭ 
روان عبدالعزيز تركي الوزان ٧٥٫٧٨٭ 
ريان جمال عبيد العازمي ٨٧٫٢٤٭ 
رمي حمود سلمان الدماج العازمي ٩٦٫٦٥٭ 
رمي خالد سعد البحيرى ٩٣٫٤٧٭ 
رمي محمد روباج العازمي ٩٤٫٢٩٭ 
رمي مشعان حصني الهاجري ٨٦٫٦٣٭ 
رمي ناصر بدر العازمي ٩٣٫٨٦٭ 
رمي نواف مبارك ضرباح ٨٥٭ 
سارة رائد راشد العازمي ٩٥٫٩١٭ 
سارة طارش فدغوش الهاجري ٧١٫٥٭ 
سارة عبدالعزيز مشعان اخلشم املطيري ٨٥٫٥٢٭ 
سارة عيد ملفي العازمي ٩٢٫٨٩٭ 
سارة غدفان علي العازمي ٩٢٫٨٧٭ 
سارة ماثل فالح العازمي ٨٨٫١٩٭ 
سلمى مبارك قبالن العازمي ٨٢٫٥٤٭ 
شيخة صالح أحمد العازمي ٩٦٫٠٥٭ 
ضي فالح شنوف شافي ٨٤٫٨٦٭ 
عائشة هيثم سعيدان احلبيني ٩٠٫٣٭ 
عالية سالم سارى العازمي ٧٩٫٦٭ 
عبير سعد خالد العازمي ٧٣٫٩٭ 
عبير ناصر شبيب العازمي ٨٩٫٦٨٭ 
عليه مشعل بطيان العازمي ٨٨٫٣٭ 
عنود صالح حمد خليفة الشمري ٨٧٫٨٥٭ 
عيدة دعيج سليمان العازمي ٩٥٫٤٨٭ 
غزالن محمد حسني العازمي ٨٣٫٣٣٭ 
غزالن هادي عبداهللا العجمي ٧٨٫٢٢٭ 
غزيل سالم علي العازمي ٩٣٫٩٦٭ 
غال علي خليفة العازمي ٨٧٫٩٤٭ 
غال محمد ناصر الهاجري ٨٨٫٢٨٭ 
فاطمة عباس يونس مظفر ٨٥٫٢٤٭ 
فاطمة غالى عايض العازمي ٨٣٫٢٥٭ 
فاطمة الفي فالح العازمي ٨٥٫١٨٭ 
فرح فهيد بداح العازمي ٨٥٫٦٣٭ 
فرح محمد فالح العازمي ٨٢٫٩٧٭ 
فوز عادل فهد العتيبي ٨٤٫٥٢٭ 
لطيفة جمعان عبداهللا العازمي ٩٣٫١٦٭ 
ملى سعود باني العازمي ٨٣٫٧٭ 
لولوة أحمد عبداهللا الشمري ٨٢٫٥١٭ 
لولوة خميس رشدان العازمي ٨٠٫١٩٭ 
ليما حسني عبداهللا العتيبي ٨٢٫٥٣٭ 
مراحب خالد عبداحملسن العازمي ٧٩٫١٣٭ 
مرام محمد زايد العازمي ٧٥٫٨٨٭ 
مرمي أحمد سعد العازمي ٧٩٫٢٨٭ 
مرمي حماد شبيب العازمي ٩٤٫٩٩٭ 
مرمي خالد ناصر الهاجري ٨٥٫٧٨٭ 
مشاعل عايض محمد السبيعي ٨٣٫٦٦٭ 
منار بداح حماد الدوسري ٨٩٫١٨٭ 
منار فهد مهنا العازمي ٧٧٫٠٧٭ 
منار محمد عبدالكرمي العازمي ٩٢٫٢٤٭ 
منيرة خالد فهيد العازمي ٩٢٫٠٥٭ 
نوال عبيد محمد العجمي ٨٣٫٥٭ 
نورة صقر ارشود العازمي ٩٤٫٦٣٭ 
نورة علي مبرك الصواغ ٧٠٫٧٣٭ 
نورة غامن عبيد مناور املطيري ٩٣٫٥٤٭ 
نورة فهد رفاعي العازمي ٨٨٫٢١٭ 
نورة فهد شافي السبيعي ٨٦٫٩٣٭ 
نوف عادل مبارك العازمي ٧٨٫١٥٭ 
هاجر جابر ناصر العازمي ٨٩٫٠٦٭ 
هاجر صالح غزاي العازمي ٧٣٫٣٤٭ 
هاجر عبداهللا بدر العازمي ٧٤٫٧٦٭ 
هاجر فهد رجعان العازمي ٨٩٫٧٩٭ 
هاجر فهد مطلق العازمي ٨٧٫٦٦٭ 
هاجر محمد رجعان العازمي ٨٧٫٢٣٭ 
هنادي محمد شوميان العتيبي ٨٨٫٧٣٭ 
هنادي نادر صالح الدماك ٩٤٫٨٥٭ 
هيا جابر ناصر العازمي ٩٢٫٢٭ 
هيفــاء عبداحملســن محمد علي ســيف محســن ٭ 

السيفي ٩٠٫٥٦
وسن إبراهيم خلف الرشيدي ٩٤٫١٭ 

عيسى أحمد احلمد الثانوية للبنني 

أحمد جعفر عبداهللا عبدالعزيز ٨٠٭ 
أحمد وليد أحمد مراد الكندري ٨٠٫٥٤٭ 
أيوب فهد باقر النجدى ٧٤٫٨١٭ 
إبراهيم ميثم إبراهيم املطوع ٨٩٫٢٣٭ 
بدر حامد ثامر السيار ٨٤٫٥٭ 
بدر ناصر عبداهللا املسرى ٧٥٫٧٭ 
جاسم محمد جاسم التميمي ٧٩٫٢١٭ 
حسن صادق علي القطان ٧٩٫٢٩٭ 
حسن علي عبداحلسني التميمي ٨١٫١٢٭ 
حمد سلمان ناصر الرشدان ٨٩٫٠٩٭ 
راشد محمود حاجي العبدالهادي ٩٤٫٢٢٭ 
سلمان محمد صالح العمارى ٩٢٫٩٭ 

صالح بادي صالح البادي ٧٤٫٥٧٭ 
عادل أحمد عبداحملسن القطان ٧٥٫٢٨٭ 
عبدالعزيز عبداهللا عبدالرزاق السجاري ٨٥٫٧٤٭ 
عبدالرحمن سعود عبدالرزاق الهاشم ٧٦٫٢٥٭ 
عبدالعزيز فيصل علي بن ناجي ٧٣٫٠٦٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز البيشى ٨٠٫٧٨٭ 
عبداهللا حسن عبداهللا بوناشي ٨٦٫٧٧٭ 
عبداهللا علي نهابه حمادة ٧٩٫٨٭ 
عبداهللا فؤاد فهد القطان ٨٣٫١٣٭ 
عبداهللا مجرن حمد احلمد املجرن ٨٥٫٣١٭ 
عبداهللا محمد حسن الطيب ٨١٫٨٣٭ 
علي فهد علي اشكنانى ٨٤٫٦٥٭ 
عيسى طالل محمد العوضي ٧٨٫١١٭ 
فيصل نواف فيصل احلمادي ٨٢٫٧١٭ 
محمد إبراهيم محمد العليوي ٧٣٫٦٤٭ 
محمد حمد إبراهيم البحوه ٩٥٫٠٨٭ 
محمد خالد محمد األنصاري ٧٧٫٨٥٭ 
محمد فؤاد يوسف الشوارب ٧٤٫٣٩٭ 
محمد هاني حسن قاسم ٨٧٫٠٥٭ 
محمود حسن حسني القطان ٧٩٫٩٣٭ 
مشاري ماجد فالح الديحاني ٧٩٫٩٧٭ 
مشعل فهد معاذ الفهد ٨٢٫٢٢٭ 
مهدي علي يوسف كرم ٨٠٫٤٤٭ 
هشام انور مبارك العازمي ٨٩٫١٨٭ 
يوسف بدر جدعان السعيد ٨٥٫٧٣٭ 
يوسف خلف عبدالرحمن حمادة ٨٨٫٦٣٭ 
يوسف طارق محمد النهام ٩٤٫٦٧٭ 
يوسف علي فيصل عبدال ٨٥٫٢١٭ 

عيسى عبداهللا الهولي الثانوية بنني 

أحمد جمال أحمد الشامري ٧٠٫٢٤٭ 
أحمد سعود سالم العجمي ٨٠٫٤٨٭ 
أحمد عمرو عبدالعظيم دخيل ٩٣٫٦١٭ 
أحمد عالء الدين موسى محمود رمضان العجيري ٭ 

٨٥٫٤٣
اسالم مدحت فيصل محمد ٩٤٫٩٤٭ 
براك بدر عادل بوعلوا ٧٠٫٧٢٭ 
ثاني نزار ثاني السهلي ٩٠٫٥٩٭ 
حسن عادل هاشم يوسف ٧٨٫٦٣٭ 
حسن فاضل جدال الكنكونى ٨٨٫٥٢٭ 
حسني سمير أحمد القالف ٨٧٫٠٧٭ 
حمد بالل حجاب العنزي ٦٩٫٩٨٭ 
خلف هزاع خلف العتيبي ٩١٫٢٣٭ 
راكان خالد عذاب العنزي ٩٠٫٤٢٭ 
سالم جراح سالم الفيلكاوي ٨٣٫٢٤٭ 
سعد رائد سعد العنزي ٧٧٫٥٤٭ 
سعد مسلم سعد العجمي ٨٧٫٢٨٭ 
سلمان راشد سلمان الراشد ٨٩٫٣٧٭ 
صالح أحمد صالح احلامت ٨٨٫٠٨٭ 
صفى الرحمن أسامة محمد محمد السيد ٩٥٫٥٢٭ 
ضاري سعود أحمد الكندري ٨٨٫٤٤٭ 
عباس أحمد محمد القطان ٧٩٫٢٥٭ 
عبدالرحمن طارق صالح صقر ٧٥٫٩٢٭ 
عبدالرحمن منصور خلف العديله ٨١٫٤٦٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العتيبي ٧٦٫٦١٭ 
عبدالرحمن أحمد عيسى املجيدي ٧٣٫١٤٭ 
عبدالرحمن طارق الغريب اجلوهرى ٩٢٫١٩٭ 
عبدالعزيز سعود سعيدان الشمري ٧٣٫٨٣٭ 
عبدالعزيز عبداهللا فالح نايف املتلقم ٨٣٫٢٤٭ 
عبدالعزيز ناصر فهد املقبول ٨٧٫٧٢٭ 
عبداهللا مبارك فالح السهلي ٨١٫٣٧٭ 
علــي صالح عبدالرضا موســى عبداهللا رســتم ٭ 

البلوشي ٨٨٫٣٤
عمر هشام عبداللطيف ابواملعاطى ٨٤٫٥٩٭ 
عمرو أحمد منر صبحه ٧٧٫٣٤٭ 
فهد نواف فهد الدريب العجمي ٧٢٫٦٤٭ 
محمد عبداهللا محمد العتيبي ٨٧٫٧١٭ 
محمد عبداهللا محمد العجمي ٧٢٫١٥٭ 
محيسن شداد دهيس املطيري ٨٠٫٢٩٭ 
ناصر خالد عنيزان العجمي ٧٩٫٧٢٭ 
هالل محمد مبارك سعيد مبارك ٦٧٫٦٨٭ 
يوسف خالد راشد الطراد ٨٤٫٠٣٭ 
يوسف فيصل مطر السبيعي ٧٦٫١٩٭ 

غنيمة املرزوق الثانوية للبنات 

أبرار مشعل راشد املطر ٨٧٫٢٥٭ 
أريام سيف مريط العازمي ٧٩٫٣٢٭ 
أريام عادل عايش الصواغ ٧٦٫٧٣٭ 
أسيل سالم نصار العازمي ٨٢٫٠٧٭ 
أسيل فيصل سعود العازمي ٩١٫٥٢٭ 
أنوار طلق شبيب العازمي ٧٤٫١٦٭ 
أنوار فهد مبارك العازمي ٩٢٫٩٨٭ 
إسراء عبدالعزيز عبداهللا دريقان ٨٢٫٥٧٭ 
اسيل علي مرزوق العازمي ٨٣٫٠٣٭ 
اجلورى خالد علي العازمي ٩٢٫٧٭ 
اجلورى سلطان عبداهللا سعد ٨٤٫٢٤٭ 
اجلوري مبارك سالم املطيري ٩٠٫٣٢٭ 
العنود عبداهللا ناصر الهاجري ٩٢٫٨٩٭ 
امل فهد مفلح الصابري ٨٧٫٠٢٭ 
إميان محمد علي العجمي ٨٠٫٦٢٭ 
بدرية ضيدان محسن ال بريك ٨١٫٩٢٭ 
بدرية مطلق ناصر العازمي ٨١٫٢٭ 
بدور ناصر خليفة اجلويسرى ٨٢٫٣١٭ 
بشاير بدر ناصر الطواري العازمي ٨٥٫٧٢٭ 
بشاير عبداهللا فجرى العازمي ٩١٫٦٩٭ 
بشاير علي محمد العجمي ٨١٫٤٭ 
بشاير فواز مفلح العازمي ٧٧٫٩٦٭ 
تهاني فهد مطر العازمي ٩٢٫٧٣٭ 
جواهر فيصل عبداهللا الدوسري ٧٦٫٧٩٭ 
جواهر مطلق سالم الدوسري ٨٣٫٦٨٭ 
جود شبيب محمد العجمي ٧١٫٣٤٭ 
حصة ضيدان محسن ال بريك ٧٠٫٠٩٭ 
حنان فراج فالح الدوسري ٩١٫٤١٭ 
حور جالل بركة املطيري ٧٣٫٠٥٭ 
حوراء يوسف علي التركي ٧٨٫٠٦٭ 
دانة فهد حسن املطيري ٧٨٫٣١٭ 
دالل فواز مبارك العجمي ٧٧٫٣٢٭ 
دالل محمد فاضل القالف ٧١٫٦٨٭ 
رتاج محمد سعد السبيعي ٨٤٫٢٤٭ 
رغد مشعل فالح الدماك ٩٥٭ 
رفعة عبداهللا مسفر العجمي ٨٥٫٢١٭ 
رفعة فهد بداح ناصر ٧٨٭ 
رفعة فهيد فالح العجمي ٨١٫٥٨٭ 
رفعة مشعل بطاح العجمي ٨١٫٦٨٭ 
رهف بندر خليفة العازمي ٩٣٫٥٢٭ 
رهف خالد ظاهر السعدون ٩٢٫٣١٭ 
روابي بدر عوض املطيري ٧٥٫٩٦٭ 
روان مبارك فرحان احلميدي ٨٠٫٦٢٭ 

رمي أحمد سعود العازمي ٩٦٫٢٭ 
رمي بدر سالم الدوسري ٨٣٫٨٭ 
رمي راشد حمد الهاجري ٧٣٫٣٥٭ 
رمي سليمان حمود العتيبي ٧٦٫٨٦٭ 
رمياس سعد شبيب شبنان ٧٩٫١٥٭ 
زهى نواف هزاع العتيبي ٨٢٫٤٣٭ 
سارة بدر بريدان العازمي ٨٥٫٧١٭ 
سارة حمد عوض العازمي ٩٨٫٣٦٭ 
سارة حمود صالح القحطاني ٧٠٫٩٩٭ 
سارة عبداهللا حمود العازمي ٩١٫٤٭ 
سارة علي مسفر املري ٨٦٫٥٦٭ 
سارة محسن هندي العجمي ٦٨٫٤٭ 
سارة مشعل حميد العازمي ٩٥٫٢١٭ 
سارة ناشر سعود العجمي ٧٥٫٨٨٭ 
سارة ناصر عبيد الدوسري ٨٩٫٧٥٭ 
شجون راشد سفر الهاجري ٨٩٫٣٧٭ 
شدن محمد باسم البصيرى ٨٧٫٧٦٭ 
شفاء علي ناصر العجمي ٧٣٫٨١٭ 
شهد سعد فالح حجيالن ٩٧٫٢٤٭ 
شوق دخيل اهللا غازي العتيبي ٨٠٫٤١٭ 
شيخة عبدالعزيز شيهان العتيبي ٨٧٫٠٢٭ 
طيف خالد حسني املسباح ٧٦٫٨٥٭ 
طيف مرزوق فالح العازمي ٨٦٫٢٣٭ 
عائشة علي محمد العجمي ٧٧٫٨٦٭ 
عائشة يوسف عبدالعزيز الغيث ٩٣٫٩٦٭ 
عالية هادي محمد الدوسري ٧٥٫٢٩٭ 
علياء يوسف علي ساكت ٨٥٫٧٩٭ 
عهود فالح خالد العازمي ٩٠٫٠٢٭ 
غالية مشاري غنيم السحلول ٧٤٫٢٢٭ 
غال سالم عايض العازمي ٨٦٫٦٧٭ 
غال علي روباج العازمي ٨٥٫٢٧٭ 
غال فهد فالح الدوسري ٨٥٫٧٣٭ 
فاطمة أحمد زيد العازمي ٨٧٫٣٦٭ 
فاطمة راشد هادي احملرول ٨٩٫٨٦٭ 
فاطمة سعود عايش العازمي ٩٣٫٨٭ 
فاطمة عايض فهد ظافر العجمي ٨٥٫٠٤٭ 
فاطمة عباس حسني العلي ٩٠٫٩٨٭ 
فاطمة فاضل جمعة حسني ٩٠٫٠٤٭ 
فاطمة محمد بدر غربني ٩٥٫٠١٭ 
فاطمة مشاري سالم العازمي ٧٥٫٨٭ 
فاطمة هادي ابداح العجمي ٨٣٫٥٩٭ 
فاطمة وهيب عبداهللا دريقان ٩٥٫٥٥٭ 
فجر حايس دهش الشمري ٨٧٫٨٭ 
فجر خالد عيد العازمي ٧٤٫١١٭ 
فجر فراج فهد العازمي ٩١٫٥٩٭ 
فرح مصبح مفلح العازمي ٩٦٫٢٢٭ 
فرح يوسف محمد العازمي ٩٦٫٩٢٭ 
كايده سعد خالد الهاجري ٧٧٫٢٨٭ 
مثايل ماضي محسن العجمي ٧٨٫٠٩٭ 
مرمي فايز عيد العازمي ٨٠٫٦٩٭ 
مرمي محمد عبدالهادي العجمي ٨٩٫٠٧٭ 
مرمي ناصر مناحي العجمي ٩٠٫٨٣٭ 
مزنة راشد فهد الهاجري ٧٧٫٥٦٭ 
مالك أحمد مسفر العجمي ٨٤٫٦٭ 
مالك خالد سعد العجمي ٧٨٫٧٩٭ 
منار جمال عبيد سعيد ٧٦٫٨٦٭ 
منال جابر اعيادة العازمي ٨٤٫٣٧٭ 
منى ثامر فهيد مجالد العازمي ٨٩٫٣٧٭ 
منيرة حصني سيف الهاجري ٨٩٫٣٤٭ 
منيرة حمد عبداهللا الصويلح ٩٧٫٨٣٭ 
منيرة خالد سعد العازمي ٩٣٫٠٨٭ 
منيرة خالد محمد الهاجري ٧٨٫٦٭ 
منيرة عادل مرزوق العازمي ٩٢٫٥٤٭ 
منيرة عبدالرحمن فالح الهاجري ٧٧٫٧٤٭ 
مها شافي محمد العجمي ٨٤٫٧٧٭ 
مها منصور عبداهللا املطيري ٧٢٫٦٨٭ 
موضي راشد تومي الهاجري ٩٢٫٦٤٭ 
ميثاء فهد راشد حمد الهاجري ٨١٫٣٣٭ 
جنود راشد محمد مشعل ٨٥٫٤٤٭ 
ندى فهد هزاع العازمي ٨٣٫٣١٭ 
نور عبدالكرمي أحمد إبراهيم الكندري ٩٢٫١٣٭ 
نورا خالد عايض العجمي ٧٩٫٢٤٭ 
نورة أحمد عواد العازمي ٩١٫٥٨٭ 
نورة جابر فهيد املري ٧٠٫٦٭ 
نورة حمود خالد العازمي ٧٦٫٢٩٭ 
نورة راضي فرج العازمي ٨٩٫٤٥٭ 
نورة عايد مطر العازمي ٩٣٫٥٨٭ 
نورة فهد رسام العتيبي ٨٤٫٩٩٭ 
نورة ناصر مسفر املري ٩١٫٥٥٭ 
نوف مفلح سالم العازمي ٩٢٫٥٢٭ 
هاجر خالد ناصر الطوارى العازمي ٨٦٫٣٤٭ 
هاجر سعد ناصر فهاد سعد ٧٠٫٢٩٭ 
هاجر صالح اعيادة العازمي ٨٣٫٦٭ 
هاجر ضاري غنيم السحلول العازمي ٨٠٫٣٢٭ 
هاجر طارق سالمة املشحن العازمي ٨٩٫٢٦٭ 
هديل بدر علي العازمي ٨٥٫٦٣٭ 
هديل عبداهللا حمدان الهدية ٩٥٫٧١٭ 
هال سعود محمد الناجعى ٧٦٫٤٨٭ 
هناء صالح فجر الشمري ٧٨٫٨٥٭ 
هند طارق عوض العازمي ٧٨٫٨٢٭ 
هند محسن عبداهللا املري ٩٢٫٤٤٭ 
هيا عدنان ناصر العازمي ٨٤٫٢٥٭ 
وجدان حسن ناصر العجمي ٨٦٫١٤٭ 
وجدان سالم خلف العازمي ٩٤٫١٢٭ 
وصايف مشعل حشر العازمي ٨٨٫٨٩٭ 
وصايف ناصر سالم العازمي ٨٥٫٧٦٭ 
وضحة راشد فهد الهاجري ٧٨٫٠٥٭ 
وضحة محسن هندي العجمي ٧٧٫٥٤٭ 
وضحة هداف فالح الهاجري ٧٣٫٢٧٭ 
ياسمني ناصر فدغوش الهاجري ٧٧٫٨٧٭ 

فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات 

أبرار عبداهللا مطلق الطواري العازمي ٩٢٫١٭ 
أبرار فالح منسي سالمة ٧٥٫٨١٭ 
أسيل مبارك عبيداهللا قويضي العازمي ٨٥٫٢٨٭ 
آالء بدر محمد املرزوق ٩١٫٨٭ 
أماني محمد منصور العجمي ٩٣٫٨٧٭ 
أمل فالح علي العجمي ٨٢٫٩٣٭ 
آمنة هشام عبداهللا القالف ٨٤٫٨٩٭ 
أميرة محمد فهد العجمي ٨١٫٧٭ 
أمينة خالد محمد العبيد ٩٤٫٧٧٭ 
أمينة عمر أحمد محمد ٩٢٫١٣٭ 
أوركيد وائل حسني بارون ٧٤٫١٣٭ 
آيات فايز علي احلرز ٧٣٭ 
آية صالح جاسم دشتى ٧٢٫٢٤٭ 
اجلورى زايد مشبب العتيبي ٩٦٫٣٩٭ 
الرتاج صقر علي آل بن علي ٧٣٫٠٥٭ 
الكوثر فؤاد عاشور حاجية ٨٢٫٤١٭ 
املها ناصر سلمان العتيبي ٧١٫٦٩٭ 

جنى محمد علي بوشهري ٨٦٫٤٣٭ 
جوري بسام صالح املسلم ٩٦٫٤٨٭ 
حصة خالد علي العلي ٨٥٫٦٩٭ 
حنني شالح هدروس الرشيدي ٩٤٫١٤٭ 
حنني محمد علي املتروك ٨١٫٤١٭ 
حور مبارك غالب السهلي ٧٤٫٥٭ 
دارين غازي برجس الدوسري ٧٩٫٥٭ 
دانة سالم عبداهللا العطروزي ٨٦٫٦٢٭ 
دميه علي سعد بن مثيب ٨٤٫٧٨٭ 
رغد فيصل عمار العميره ٨٩٫٤٭ 
رقية سالم عبداهللا القالف ٧٦٫٠٤٭ 
رهف عادل أحمد الرقم ٨٥٫٢٧٭ 
ريانه أحمد فالح العازمي ٨٣٫٣٣٭ 
رمي محمد مفرح السبيعي ٨١٫٦٣٭ 
رميا ناصر سلطان اجلوير ٨٩٫١٦٭ 
زهراء عدنان عبداملجيد البلوشي ٨١٫٢٭ 
زهرة عبداهللا علي دربي ٧١٫١٦٭ 
زينب مشعل إبراهيم دنبوه ٩٣٫٩٧٭ 
زينب يوسف فرحان الشايع ٨٢٫٩٤٭ 
سارة جابر مداد الداهوم العازمي ٧٢٫٩٥٭ 
سارة سلطان إبراهيم الشمري ٨٠٫٤١٭ 
سارة نايف عبيد الصواغ العازمي ٧٦٫٥٧٭ 
سارة هشام حسني املهنا ٨١٫٠٩٭ 
سلوى حمود عواد املثيب ٨٤٫٧٩٭ 
شهد حسن عبداملجيد أحمد ٧٧٫٤٣٭ 
شهد عادل سعد العميره ٩٠٫٢١٭ 
شهد محمد ابداح العازمي ٦٩٫٠٩٭ 
شيخة فواز صالح الزعابي ٨٠٫٧٣٭ 
طيبة سمير عبدالرحيم غريب ٩٨٫٢٨٭ 
طيبة ميثم بدر البالم ٧٩٫٣١٭ 
عائشة زيد عبدالرحمن العازمي ٨٤٫٨٨٭ 
فاطمة بشار خليل إبراهيم ٩٠٫٦٩٭ 
فاطمة خالد محمد العجمي ٧٥٫٠٢٭ 
فاطمة زيد عبدالرحمن العازمي ٨٠٫٦١٭ 
فايزة زيد عبدالرحمن العازمي ٦٩٫٤٤٭ 
فجر شايع إبراهيم املاجد ٧٥٫٤٩٭ 
فجر محمد سلمان العازمي ٩٦٫٧٭ 
فرح ياسر علي بن عزان ٨٤٫٢٭ 
لولوة سالم عبداهللا بلكديش ٨٢٫٩٣٭ 
ليلى علي عبداحلميد احملمد علي ٩٦٫٥٥٭ 
مرمي صقر علي آل بن علي ٧٤٫٢٨٭ 
مرمي عدنان صالح العبيد ٨٨٫٧٢٭ 
مرمي محمد عبدالعزيز اجلار اهللا ٨٣٫٦١٭ 
مرمي يوسف خليل الديولي ٨١٫٤٨٭ 
مرمي يوسف عبداخلالق الدوسري ٩٥٫٤٭ 
مها محماس فهد الداهوم العازمي ٨٩٫١٤٭ 
مها مسعود محمد العجمي ٩٤٫٠٣٭ 
موضي مبارك عبيداهللا قويضي العازمي ٨٨٫٤٥٭ 
نادية محمد حمد العجمي ٨٨٫٧٢٭ 
جنود مهنا محمد القحطاني ٨٩٫٠٧٭ 
نورة زيد راشد العجمي ٨٤٫١٢٭ 
نورة شويرب فالح العجمي ٨٤٫٥١٭ 
نورة عبداهللا عوض الرشيدي ٨٢٫٠٦٭ 
نورة علي خليفة العازمي ٨٠٫٩٤٭ 
نورة فالح عماش العجمي ٧٥٫٦١٭ 
نورة فالح ناصر العجمي ٩٣٫٦٤٭ 
نورة فهد سفر العتيبي ٨١٫٤٩٭ 
نورة محمد فالح العجمي ٨٩٫٧٢٭ 
نورة مسعود محمد العجمي ٩١٫٨٭ 
نورة ناصر فهد العجمي ٨٩٫٨٢٭ 
نورة نفل فهد عويضه فهد ٧٧٫٣٦٭ 
نورية نبيل مشاري املضحي ٩٠٫٩٢٭ 
هديل بتال عبداهللا الديحاني ٧٥٫٩٨٭ 
هال بدر االطوح العازمي ٨٧٫٠١٭ 
وجدان صالح مرزوق الرشيدي ٧٣٫٧٢٭ 
وجدان مسيعيد فرحان العازمي ٩١٫٠٩٭ 
وداد خالد محمد يوسف ٩١٫٠٧٭ 
ياسمني محمد أحمد يوسف ٩٧٫٦٭ 

فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات 

آالء محمد عبداهللا املبارك ٧٥٫٨١٭ 
أمل ناظم محمد الزنكي ٩٢٫٠٧٭ 
أوراد عبدالسالم علي اخلالدي ٧٧٫٥٦٭ 
اجنود بدر خليفة املبارك ٨٦٫٦٧٭ 
إميان دخيل سالم الشهاب ٩١٫٧٩٭ 
بتول عادل خورشيد اكبر ٩٤٫٨٭ 
تهاني هاني سلمان القالف ٨١٫٨٥٭ 
جنا علي عبدالهادي باش ٨٧٫٤٨٭ 
جنى أحمد بدر العسالوي ٨٧٫٤٨٭ 
جنى بدر جاسم الفيلكاوي ٧٤٫٧٣٭ 
جنى عبدالرحمن محمد البناي ٨٧٫٩٨٭ 
جنى محمود الربيعة ٨٦٫٢١٭ 
جود عبدالعزيز عيسى النجار ٩٣٫٠٨٭ 
جوري عبداهللا جابر عوض ٧٤٫٤٦٭ 
حصة عبداهللا سعد ابو حيمد ٨١٫٢٧٭ 
دانة وليد أحمد الناشي ٩٤٫٧٭ 
دانة سعود فهد الوهيب ٩٣٫٥٦٭ 
دانة عبداهللا لواخ ٨٦٫٩٧٭ 
دانة عدنان محمد الصفران ٧٥٫٤١٭ 
دانة علي عبدالهادي أحمد ٩٠٫٩٩٭ 
دالل رشاد عتيق العتيبي ٨١٫٧٧٭ 
دالل مبارك سلمان اخلرافي ٧٦٫٥٣٭ 
دالل يوسف حسني أرديني ٧٩٫٦٩٭ 
دينا محمد عبدالرحمن العلي ٩٠٫٢٧٭ 
رؤى جاسم جاسم املفتاح النجار ٨٤٫٤٨٭ 
رؤى ناصر إبراهيم العسكر ٨٤٫٢٭ 
رتاج نواف محمد الشايجي ٩٠٫٦١٭ 
روابي محمد صالح سعيد ٧٥٫٦٨٭ 
ريان ادريس عبدالعزيز الدريس ٧٨٫٧٢٭ 
ريان رياض كرمي البلوشي ٨٩٫٨١٭ 
ريان مشاري محمد الكندري ٨٦٫٣٭ 
رمي حسن أحمد محمد ٧٣٫٤٨٭ 
رمي طالل محمد الفرج ٧٢٫١٦٭ 
زهرة حمد عبداهللا احلمرانى ٩١٫٤٥٭ 
زينه علي محمد الراشد ٨٨٫٩٭ 
سارة عبداهللا عوض العدواني ٨٢٫٢٦٭ 
سارة محمد عباس رمضان ٨٥٫٩٩٭ 
سارة وائل محمد القبندى ٩١٫٨٤٭ 
سميرة عدنان محمد العون ٩١٫٥٥٭ 
سندس عمار عبداهللا بهبهاني ٩٥٫٥٤٭ 
شاهه حمد علي الزعابي ٨٧٫٨٢٭ 
شوق أحمد حسني األنصاري ٨٤٫٧٧٭ 
شوق باسم عوض دوخي ٧٢٫٧٨٭ 
شيخة حمد عبدالرحمن الصدي ٧٨٫٢٦٭ 
شيخة خالد عبداللطيف العومى ٨٠٫٨٨٭ 
شيخة سعد وليد البطاح ٧٥٫٣٭ 
شيخة وليد عباس البكر ٩١٫٧٣٭ 
ضحى فيصل حسن الهندي ٧٠٫٥٭ 
عائشة خالد صالح الفهد ٩٥٫٨١٭ 
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عائشة شمالن فهد احلساوي ٩١٫٨٢٭ 
عواطف مشعل بدر شعيبي ٨١٫١٢٭ 
غادة وليد فاضل الفارسي ٩٢٫٩٩٭ 
غالية وائل بدر الشايجى ٧٠٫٩٣٭ 
غنامي فرج عبداهللا اخليراهللا ٩٣٫٨٭ 
فاطمة أحمد علي الهذيل ٩٢٫٣٨٭ 
فاطمة عبدالرزاق شابور بهبهاني ٨٤٫٤٦٭ 
فجر جواد واصل املديرسي احلربي ٨٧٫٩٣٭ 
فجر محمد حمد بليهيس ٩٧٫١٩٭ 
في فهد خالد اسماعيل البدر ٨٤٫٦١٭ 
لطيفة هشام علي اخلزام ٨٠٫٥٣٭ 
ليلى خالد صالح الهاشل ٨٨٫٩٢٭ 
مروه محمد علي القليش ٨٧٫١٤٭ 
مرمي أحمد عبداهللا املقلد ٩٣٫٤٣٭ 
مرمي جاسم حميد بوعباس ٨٧٫٨٦٭ 
مرمي حمد محمد العدل ٨٦٫٧٩٭ 
مرمي صبحي عوض دوخي ٨٣٫٥٨٭ 
مرمي طالل علي العطار ٦٩٫٢٢٭ 
مرمي محمد عبداهللا املبارك ٧٨٫١٥٭ 
مرمي محمد فوزان الرجيبه ٦٩٫٨٩٭ 
مرمي محمد يعقوب سعداهللا ٨٥٫٨٢٭ 
مرمي يوسف علي الغريب ٧٢٫٦٭ 
مرمي يونس حبيب حسن ٧٤٫٨٢٭ 
مزنة عبدالرحمن علي عبداهللا ٩١٫٥٤٭ 
مالك يوسف بدر الصباح ٧٧٫٠٣٭ 
ملك خالد عيسى القروي ٩٠٫٦٢٭ 
منيا جاسم عيسى املرزوق ٧١٫٨٣٭ 
منيرة سليمان مبارك القصار ٧٦٫٢٨٭ 
منيرة فؤاد عبداحلميد الكنعان ٨٩٫٦٢٭ 
نور بدر يوسف بوكبر ٨٦٫٤١٭ 
نور فيصل فهد الصانع ٨٥٫١٨٭ 
نورة عبدالعزيز يعقوب الراشد الضويحي ٩٥٫٠٨٭ 
نورة وليد فرج الفاضل ٨٦٫١٨٭ 
نورة يوسف عودة الشايجى ٧٨٫٩٢٭ 
نوف عبدالعزيز عبدالرحمن اخلالدي ٨١٫٢٭ 
هاجر خالد عبداهللا احلريص ٨٢٫٤٧٭ 
وسن فهد يوسف الديني ٨٩٫١٨٭ 
يارا أحمد عبدالرحمن الصعيب ٩٢٫٩١٭ 

فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات 

أريام حمود محمد عوض حسني ٨٨٫٧٥٭ 
آمنة عبدالعزيز فيروز مال اهللا ٧٤٫١٢٭ 
أنفال يونس علي حسن زاده ٨٩٫٤٧٭ 
أنوار فهد مبارك املطيري ٨٤٫٠٨٭ 
الريان جراح حمد الهاجري ٨٣٫٠٢٭ 
جوزا جرى هديب الرشيدي ٨٥٫٥٥٭ 
حصة حمد محمد العجمي ٨٩٫٠٢٭ 
دانة عيد سعيد العازمي ٨٩٫٥٢٭ 
دالل سالم سعد زايد ٧٣٫٠٦٭ 
رؤى محمد سالم بن فرح ٨٣٫٨٣٭ 
روان عمر عبداحلميد العلي ٨٩٫٦٥٭ 
رمي عوض رشيد املطيري ٧٦٫٠٥٭ 
رمياس صالح سالم العجمي ٨٧٫٣٦٭ 
رمياس طالل مفرح عايض الرشيدي ٨٠٫٩٦٭ 
سارة صقر فهد العازمي ٨٨٫٨٨٭ 
سارة عماد عثمان محمد ٩٤٫٤٧٭ 
سارة فيصل خالد الهيلم ٨١٫٨٢٭ 
شيخة فهد عبداهللا املطيري ٨٤٫١٢٭ 
طيف محمد غالب العتيبي ٨٦٫٤٩٭ 
غزالن فهد حمد العازمي ٨٤٫٥٨٭ 
غالء حمد عامر املري ٧٥٫٥٦٭ 
فاطمة الزهراء صالح عباس الصالح ٨٦٫٢٨٭ 
فاطمة محمد فهد العازمي ٩٣٫١٨٭ 
فاطمة مرزوق سلطان العلي ٩١٫١٦٭ 
في سهيل ذعار العتيبي ٨٦٫٤٥٭ 
ليان عامر محمد املري ٦٩٫٧٦٭ 
مثايل حسني سالم العجمي ٨٣٫١١٭ 
مرمي عليان فالح العتيبي ٧٩٫٨٧٭ 
مرمي نواف حبيب الرشيدي ٨١٫٠٤٭ 
منار بدر عودة مناحي ٩٣٫٢٨٭ 
مناي انور عبداهللا العبداهللا ٨٣٫٦١٭ 
مناير صالح حمود البحيرى ٨٧٫٧٦٭ 
نوال أحمد علي البشر ٨٥٫٤٦٭ 
نور بدر علي الشويكر ٨٣٫٣٤٭ 

فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات 

أريج قحصان عبداحملسن العجمي ٧٦٫٧٦٭ 
أسماء منصور غنب دوجان الشمري ٩٣٫٠٦٭ 
العنود محمد نصار زيد العازمي ٧٢٫٨٢٭ 
باسمه حمود سعد حمود القريافى ٨٤٫١٢٭ 
حنني وليد عوض سبيل مليحان ٨٠٫١٩٭ 
حوراء حسن فالح هداد الشمري ٩٠٫٥٭ 
دميا مرشد سريع فرحان العازمي ٧٤٫٣٢٭ 
رغد جاســم محمد شمس الدين عبدالرحمن املال ٭ 

٩٣٫٨٣
رغد مجالد حمدان العازمي ٩٣٫٠٩٭ 
روان فايز مرضى سعيد العنزي ٧٣٫٨٣٭ 
ريانه مشعل مهدي مسفر العجمي ٩٠٫٢١٭ 
رمي علي حسني علي العجمي ٨٣٫٥٭ 
رمياس مرزوق عايض سعد املطيري ٩٠٫٩٧٭ 
سارة صالح سلمان محمد العجمي ٩٣٫٢٤٭ 
سارة علي مبارك الهاجري ٨٩٫٦٩٭ 
سارة فايز هويدي فراج العازمي ٩٠٫٧٨٭ 
سعدا يحيى عبيد عبداهللا العجمي ٧٨٫٩٢٭ 
شيخة خالد شجاع فراج السبيعي ٧٦٫٣٦٭ 
عائشة بندر الفي مدعج الديحاني ٩٢٫٥١٭ 
عائشة علي بدر ضافي الديحاني ٨٠٫٢٤٭ 
غالية حسني مشعل وراد مرزوق ٧١٫٨٢٭ 
فاطمة حيدر عبداهللا خيراهللا محمد ٨٧٫٢٩٭ 
فاطمة علي حسن سلطان الشمري ٧٦٫١٤٭ 
فاطمة عمر سالم حسن اليوسف ٧١٫٩٭ 
فاطمة عيسى مرعي مبروك جيزاني ٨٠٫٨٧٭ 
فاطمة فيصل حميدان حمد الرشيدي ٩٥٫٦٦٭ 
فجر طارق عودة كاظم الدوسري ٨٣٫٤٭ 
فجر عادل ناصر ياسني التميمي ٨٧٫٦٭ 
في فهد شايع سميح العازمي ٨٧٫٧١٭ 
لطيفة بندر عساف محمد اخلالدي ٨٣٫٠٤٭ 
لولوة اسماعيل عبداهللا علي العوضي ٧٥٫١١٭ 
لولوة براك سيف مبارك العازمي ٧٧٫٣٦٭ 
لولوة جبير مشعل اسود العنزي ٧١٫٣٨٭ 
مرمي علي جابر ثجيل الشمري ٨٣٫٨٥٭ 
مالك حسني محمد ناجع العجمي ٨٦٫٧١٭ 
مالك فهد حمد درويش عسكر ٨٩٫٢٧٭ 
ملك محمد شافي حفيظ العجمي ٧٨٫٦١٭ 
منار شاكر محمد مصبح الرشيدي ٧٧٫٧٦٭ 
نعيمه ناصر فايز عبداهللا الهاجري ٩٥٫٣٨٭ 
نورة محمد مرزوق عبداهللا العتيبي ٧٣٫٣٩٭ 
نورة ناصر فيصل سالم املطيري ٩٠٫٥٩٭ 

نورة هادي ناصر هادي الهاجري ٨٧٫٥٩٭ 
هديل بندر سعود فالح العازمي ٨٧٫٠٤٭ 
هديل حماد جندار محمد الشمري ٨٤٫٦٥٭ 
هيا نبيل هاشم أحمد صالح العيدان ٨١٫١١٭ 
وجدان مهدي صالح العجمي ٨٣٫٧٢٭ 
وضحى حمود مبارك هداف الهاجري ٧٢٫٤٭ 

فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات 

أريام حمد بريك اجلميلي ٧٧٫٧٥٭ 
أريج محمد عيد الرحيلى ٧٣٫٥٭ 
أسماء راشد علي البذالي ٧٢٫٣٦٭ 
آمنة إبراهيم عايض العنزي ٨٩٫٣٢٭ 
آمنة عيدان سعد املاجدي ٨١٫٥١٭ 
أوراد ماجد سليمان العنزي ٩٢٫٩٥٭ 
أوضاح ثامر يوسف العنزي ٨٦٫٣١٭ 
ابتهال سالم راشد البذالي ٧٨٫٨٨٭ 
إسراء محمد عبداهللا راشد ٧٣٫٢٣٭ 
إسراء ناصر خميس الهرشاني ٧٧٫١٨٭ 
إسراء هويدي محسن البذالي ٨٩٫٢١٭ 
اجلازي مرضي رهيف العجمي ٨١٫٥٩٭ 
الدانة حسني حميدي احلريجي ٨٦٫٧٦٭ 
إميان مشعل صالح الشمري ٨٥٫٦١٭ 
بدرية محمد مطر العنتري ٨٢٫٠٦٭ 
حبيبه سالم عوض السعدي ٧٥٫٦٧٭ 
حياة علي حسني علي حسني ٨١٫٥٩٭ 
دانة محمد غتران الهليلى ٨٢٫٩٨٭ 
دالل نواف دخيل العنتري ٩٢٫٤١٭ 
دميه سعد سعود الرويعى ٨٥٫٨٨٭ 
رتاج جالل سليمان الراجحي ٧٣٫٤٣٭ 
رتاج سعد أحمد الشمري ٨٥٫٦٢٭ 
رتاج فيصل مبارك البذالي ٧٥٫٣٣٭ 
روان مطير مطر الرويعى ٨٧٫٨٭ 
ريان نايف سعد املاجدي ٧٧٫٨٨٭ 
رمي ثاني خلف خليفة ٧٤٫١٢٭ 
زهراء محمد علي بوناجمه ٨٣٫٣٦٭ 
زهراء مشعل شريدة الفضلي ٧٣٫٧٭ 
زهراء نصار مصطفى عثمان ٨٣٫٠٤٭ 
زينب سامي منهل اخلالدي ٩٠٫٥٦٭ 
زينب مهدي نايف الفضلي ٩٠٫٦٭ 
سارة حمدان خويلد العنزي ٧٨٫٤٩٭ 
سارة خالد فهد الهاجري ٨٢٫١٦٭ 
سارة سليمان مداهللا الصليلي ٨٤٫٩٢٭ 
سارة فهد عواد الرحيلى ٨٤٫١١٭ 
سارة مداح سعدي الشبرم العفيصان ٧٩٫١١٭ 
سارة يوسف فالح البذالي ٨٩٫٢٭ 
سلمى محمد نزال الهندى ٧١٫٥١٭ 
سميرة فرحان بريك مرزوق ٧٢٫٩٭ 
سناء عمير حمدان الهيب ٨١٫٥١٭ 
شهد عواد عبدالعزيز املويزري ٧٨٫٣٭ 
شوق سعد حميد الرويعى ٧٠٫٣٦٭ 
شوق صالح ماطر الرشيدي ٧٨٫١٣٭ 
شيماء جمال مطلق اخلصيلى ٨٥٫٥١٭ 
عائشة فايز فرحان الشتيوي العنزي ٨٢٫٨٥٭ 
غادة بدر صيوان بدر ٩٣٫٧٭ 
غزل أحمد جعفر البدرى ٨٠٫٩٨٭ 
غصون عادل علي السليماني ٧٠٫٣٭ 
غال بدر منصور البلوشي ٨٧٫٤٣٭ 
غال طالل يوسف العنزي ٨٠٫٥٨٭ 
فاطمة أحمد سيف الهرشاني ٩٤٫٣٦٭ 
فاطمة فيصل صحن محمد ٨٤٫٦٨٭ 
فاطمة محمد راشد شاكر ٩٦٫٣٦٭ 
فرح بدر ناصر الرويعي ٨٠٫٠٢٭ 
فوزية بدر عودة اجلميلي ٧٦٫٦٦٭ 
لولوة عبدالعزيز حمود مرزوق ٧٣٫١٭ 
مسك فارس عقلة العنتري ٨٢٫٨٦٭ 
مناي علي صيوان بدر ٨٦٫٥١٭ 
منيرة مطلق متعب الهاجري ٧٧٫٣٥٭ 
مها أحمد هندي الهندي ٨١٫٧٩٭ 
مها خالد ضيف اهللا املاجدي ٨٩٫١٭ 
نورة طالل ضايف الشمري ٨٤٫٧٢٭ 
هدية محمد مفرح الهاجري ٨٨٫٥٣٭ 
هنادي محمد نزال الهندى ٧٦٫٢٧٭ 
ورود حزام بالدي الظفيري ٩٤٫٩٤٭ 
وصايف محمد حمود البذالي ٦٩٫٢٭ 

فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات 

أروى عبدالعزيز شحاذه العنزي ٨٣٫٢٧٭ 
أريام حابس عبداهللا برد العنزي ٩٧٫٦٭ 
أمل هذلول بلش الرشيدي ٩٢٫٥٧٭ 
آمنة ثويني حسني الهرشاني ٨٥٫٩٭ 
آمنة شايع خليف عيد ٧٥٫٤٦٭ 
أميرة منيف محمد الظفيري ٧٣٫٦٭ 
أنوار محمد مساعد الشراري ٨١٫٢٩٭ 
املها نواف الفي محمد ٨٢٫٨٥٭ 
حوراء عطا اهللا عاصي العنزي ٩٢٫١٢٭ 
حوراء وسمي نهير الشمري ٧٤٫٥٤٭ 
دالل مبارك صنيدح سلطان ٨٩٫٢٢٭ 
رغد بندر شخير سراي ٦٩٫٤١٭ 
رغد رمضان مليح العنزي ٨٩٫٧٥٭ 
رغد فارس حواس الظفيري ٧٣٫٢٨٭ 
ريان فواز فهد رشيد ٨٧٫٣١٭ 
شعاع خلف راشد املطيري ٧١٫٤٣٭ 
عائشة سالم علي مضحى ٨٣٫٧٭ 
غزالن خالد جروان املطرفي ٧٥٫٠٨٭ 
فاطمة أحمد فياض طريف ٨٤٫٠١٭ 
فاطمة عبداللطيف مزعل حامد الشمري ٨٢٫٤٥٭ 
فى عبداهللا كريدي زريبان ٨٤٫٦٩٭ 
مرمي فهد مليح العنزي ٧٧٫٩٧٭ 
مرمي موسى ظاهر غديف ٨٠٫١٭ 
منار سهيل عبدسلطان ٧٨٫٤١٭ 
نوت سالمة طخطيخ سلمان ٩٧٫٨٭ 
نورة ممدوح عواد العنزي ٩٢٫٣٥٭ 
نوير مدبغ عايد الشمري ٨٥٫٥٭ 
هديل منصور هليل عمر ٧٩٫٦٢٭ 
وجدان عبدالرزاق عبداهللا مشحن ٨٤٫٠١٭ 

فلسطني الثانوية للبنني 

أحمد جابر عبدالرسول مال يوسف ٧٥٫٧٩٭ 
أحمد سالم حجي الفرحان ٧٨٫٣٤٭ 
أحمد عبداحلميد محمد عبداهللا ٨٨٫٧٤٭ 
أحمد محسن حسني دشتي ٨٨٫٧٨٭ 
أحمد معتوق عبداهللا معتوق املعتوق ٨٠٫٧٧٭ 
أحمد ناصر عوض نظر ٨٣٫٠١٭ 
أنس عبدالوهاب أحمد الكندري ٧٦٫٠٥٭ 
أيوب عيسى عبداهللا املبيلش ٩٣٫٤٦٭ 
بشر بدر صالح الصالح ٧٧٫٣٦٭ 
جاسم محمد راشد االستاذ ٧٦٫٥٩٭ 
جعفر صالح جاسم املشموم ٩٠٫١٦٭ 

حسن اسماعيل موسى علي ٧١٫٣٧٭ 
حســن الســيد حبيب عبداحلسني ســيد عباس ٭ 

املوسوي ٩٤٫٩
حسن حسني خلف محمد احلرز ٧٦٫٣٨٭ 
حسن علي أحمد آل عباس ٧٦٫١٣٭ 
حسن مصطفى ظاهر كمال ٨١٫٣٢٭ 
حسني أحمد أيوب مال اهللا ٧٦٫٣٦٭ 
حسني جاسم محمد الشرف ٧٢٫٨٨٭ 
حسني عبداهللا أحمد عبدالواحد ٨٢٫٤١٭ 
حمد بشار حسني القضيب ٨٧٫٤٥٭ 
حيدر عباس حيدر دهقاني ٧٨٫٤٨٭ 
خالد حسن منصور القالف ٨٢٫٠١٭ 
خليفة مبارك خليل القالف ٩١٫٤٣٭ 
سعود عبدالعزيز أحمد الزعابي ٨١٫١٦٭ 
سلمان علي خالد سعد ٧٤٫٣١٭ 
سلمان جنم عبداهللا محمود ٨٧٫٢١٭ 
سليمان خليل إبراهيم الفيلكاوي ٨٣٫٤١٭ 
عادل فؤاد حسن العلي ٧٠٫٧٤٭ 
عباس حسني عباس رضا ٧٩٫٥٤٭ 
عباس علي قاسم حسني ٧٣٫١٧٭ 
عبدالوهاب علي يعقوب درباس ٧٣٫٢١٭ 
عبدالعزيز مشعل بدر البالم ٩٤٫٤٥٭ 
عبداهللا أنور علي الشطي ٧٩٫٤٣٭ 
عبداهللا جاسم حبيب عباس ٩٢٫٠٧٭ 
عبداهللا طارق اسماعيل النكاس ٨٦٫١٨٭ 
عبداهللا محمد حمد الفنيني ٨٠٫١٥٭ 
عبداهللا مشعل حميد الصبر ٨٨٫٤٥٭ 
علي أسامة محمد الصراف ٨١٫٠٧٭ 
علي إبراهيم جاسم املشموم ٧٣٫٢١٭ 
علي جاسم علي القبندي ٨٠٫٧٭ 
علي حسني عباس حسني ٧٤٫٠٦٭ 
علي حسني محمد حسن ٧٠٫٩٩٭ 
علي عمار علي صرخوه ٧٣٫٢٢٭ 
علي محسن ناصر اسماعيل ٨٤٫٠٢٭ 
علي ناصر عبدالوهاب الوادي ٧٣٫١٧٭ 
علي يعقوب خضر سبزالي ٧٨٫٧١٭ 
فواز محمد جمال شموه ٧٢٫١٧٭ 
فواز جنيب خالد العسالوى ٨١٫٧٧٭ 
فيصل حمد عبداالمير التميمي ٨٤٫٦٨٭ 
محمد أحمد علي الصفار ٦٩٫٨٨٭ 
محمد خالد زهير الفيلى ٩٢٫٧٭ 
محمد سالم حجي الفرحان ٧٨٫٢٦٭ 
محمد شرهان حميد شرهان عباس ٧٧٫٤٭ 
محمد عادل محمد العطار ٧٥٫٦٥٭ 
محمد عبدالرحمن محمد سلمان ٨٨٫٠٥٭ 
محمد نبيل حميد اخلياط ٨٤٫٣٭ 
محمد هيثم عبدالرزاق البلوشي ٩٢٫٠٩٭ 
محمد يعقوب يوسف عبدالرحمن ٦٨٫٤٨٭ 
مشاري عادل قمبر اسماعيل قمبر ٧٤٫٠٧٭ 
مصطفى فاضل عبداهللا محمد ٧٩٫١٢٭ 
مهدي موسى حيدر سراج ٨٢٫٢٨٭ 
وليد ناصر مرزوق مبارك ٧٠٫٤٧٭ 
يوسف جعفر عبداهللا اشكناني ٨٨٫٣١٭ 
يوسف عبدالهادي حسني املتروك ٧٧٫٤٤٭ 

فهد الدويري الثانوية للبنني 

أحمد عبدالعزيز إبراهيم القطان ٧٤٫٨٦٭ 
أحمد محمد أحمد الفيلكاوي ٧١٫٠٢٭ 
جاسم محمد جاسم بوصخر ٧٨٫٠٧٭ 
جمال جمال عبدالوهاب محمد زيان ٩٤٫٧٭ 
حازم عبدالناصر اسماعيل حمدان ٨٨٫٥٤٭ 
حمود عادل محمد املناعى ٨٤٫٠١٭ 
سليمان فايز عبداهللا التوحيد ٧٦٫١٥٭ 
عبدالرحمن فهد فوزي حجي حسن ٨٤٫٦٨٭ 
عبداهللا أسامة خضر الساملى ٧٦٫١٩٭ 
عبداهللا جاسم راشد ماجد ٧٧٫٢٩٭ 
عبداهللا طارق عادل القالف ٨٦٫٨٥٭ 
عبداهللا يوسف عبداهللا التوحيد ٧٢٫٣٨٭ 
عبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب جادالكرمي ٨٧٫٠٣٭ 
علي حسني عدومى ٨٠٫٨٦٭ 
علي عبداحملسن حمزة الصراف ٨١٫٨٨٭ 
علي محمد علي حسني علي ٧٤٫٥٦٭ 
فايز إبراهيم أحمد حسني ٨٥٫٦٣٭ 
فهد عبدالهادي شعبان عبداحلسني ٧٦٫٣٢٭ 
محمد عبدالرزاق عبداحلسني اشكنانى ٨٠٫٠٢٭ 
محمد عدنان سلطان جوهر ٧٥٫٠٣٭ 
مشاري عبداللطيف شاكر السبيعي ٨٣٫٣٧٭ 
منتصر علي عبداهللا محمد املنتصر ٩٣٫٥١٭ 
مهدي عبدالناصر حسني محمد جمشير علي ٨٠٫٧٢٭ 
هادي حسني علي أكبر ٧٦٫٣٥٭ 
يوسف علي محمد خليف العنزي ٧١٫٥٤٭ 

فهد السالم الثانوية للبنني 

أحمد محمد جنيب العبيد ٧٨٫٦٤٭ 
أمير جاسم محمد اجلزاف ٧٤٫٧٦٭ 
إبراهيم جاسم محمد املجرب ٨٧٫٤٩٭ 
أحمد جاسم محمد زمان ٧٨٫٧٣٭ 
أحمد عمرو عبدالقادر ٩٧٫١٤٭ 
بدر علي يوسف روغنى ٨٦٫٤٭ 
بدر محمد فهيد احلريتي ٨٥٫٤٧٭ 
بدر يوسف محمد السليم ٦٩٫٣٥٭ 
براك راشد رجعان الداهوم العازمي ٧٢٫٥١٭ 
حسني حمد علي تقى ٧٠٫٥٦٭ 
حسني ياسني اسماعيل الشطي ٨٨٫٧٢٭ 
حمد سعود عامر العازمي ٧٣٫٤٣٭ 
حمد وليد محمد الغوينم ٨٠٫٥٤٭ 
حمدان أحمد حمدان العازمي ٧٤٫٨٤٭ 
حمود خالد حمد الفنيني ٨٣٫٦٢٭ 
خالد أحمد محمد العازمي ٨٠٫٩٥٭ 
خالد مشعل خالد احلبيب ٧٢٫٠١٭ 
خالد مشعل محمد العازمي ٧٧٫١١٭ 
راشد أحمد جاسم يوسف ٧٣٫٦٢٭ 
راشد خالد راشد العازمي ٨٦٫٥٩٭ 
رجا خالد رجا العميري ٧٦٫٦٤٭ 
سالم سعد سالم صعفاك العازمي ٧٠٫٧٭ 
سالم عبداهللا سالم العازمي ٧٧٫٦٢٭ 
سعد سلمان سعد الكحالوى ٧٦٫٧٣٭ 
سعد عبداهللا سالم العازمي ٧٧٫٣٭ 
سعود عبداهللا دعسان الدعسان ٨١٫٢٭ 
سعود عبدالعزيز سعود اجلويسري ٧٣٫٦١٭ 
سعود مجبل محمد ارقيب ٨٤٫٣٭ 
سلمان أحمد عبدالهادي احلريص ٧٦٫٠٤٭ 
سلمان مبارك سالم الهولي ٧٥٫٩٧٭ 
طالل سعيد يوسف السليم ٧١٫٧٨٭ 
طالل يوسف غامن العازمي ٧٦٫١٥٭ 
عايش محمد سعود اجلويسرى العازمي ٧٣٫٦١٭ 
عبدالرحمن محمد مرجي العنزي ٦٨٫٣٤٭ 
عبداهللا محمد حولي بوحقطه ٧٤٫٣٨٭ 

عبداهللا يوسف مرزوق العازمي ٧٧٫٩١٭ 
عبدالرحمن صالح فالح الشنيطي ٧٧٫٤٤٭ 
عبدالعزيز بدر بريجان احليص ٨٢٫٧٨٭ 
عبدالعزيز مشعل عبداملجيد سرحان ٧٥٫٤٤٭ 
عبداهللا سالم مطلق املتساوى ٨٥٫٢٢٭ 
عبداهللا عبدالعزيز محمد جعفر ٧١٫٠٥٭ 
عبداهللا مصطفى عبداهللا القفاص ٧٢٫٨٭ 
علي أحمد مبارك احلبيب ٧٢٫٩٦٭ 
علي ايوب عبدالرزاق البلوشي ٧٤٫٠٢٭ 
علي حمزة عباس دشتى ٦٩٭ 
علي عدنان فالح العازمي ٨٢٫٠١٭ 
علي عماد عبداهللا الشالش العازمي ٧٩٫٠١٭ 
علي مشعل مجاهد املطيري ٦٨٫٦٦٭ 
عيد طالل عيد مثيب ٧٩٫٦٣٭ 
فارس عالء الدين صبري البحراوي ٨٥٫٤٨٭ 
فارس فالح منصور العازمي ٨٣٫٢٦٭ 
فالح مساعد حماد الصوابر ٧٤٫٧٢٭ 
فهد أنور أحمد محمد ٧٩٫٢٭ 
فهد عادل فالح العازمي ٧٩٫٠٧٭ 
فهد علي مطلق اجلويسرى ٧٠٫٢٤٭ 
قصي صالح العلي ٧٥٫٧٧٭ 
مبارك عبداهللا مبارك الهران ٧٧٫٢٭ 
محمد حسن فالح الداود ٦٨٫٩٢٭ 
محمد خالد محمد سلطان ٧٥٫٣٭ 
محمد علي جاسم محمد رضى ٨٢٫٢٨٭ 
محمد نايف مرزوق الطمار العميره ٧٧٫٣٢٭ 
مشاري فيصل نصار العازمي ٧٥٫٧٧٭ 
مشاري يوسف مبارك الهبيدة ٨٠٫٤٦٭ 
مناف حسني علي بندر ٨١٫٤٥٭ 
ناصر بدر مرضى األذينه ٨٢٫٨٦٭ 
نواف عبداهللا حولى بوحقطه ٧٤٫٥٢٭ 
نواف فيصل راشد اجلويسرى ٧٦٫٩٭ 
نواف منصور تركي العتيبي ٧٥٫٩٦٭ 

قرطبة الثانوية للبنات 

أروى أحمد عبداهللا الربيع ٩٥٫٨٦٭ 
أفنان هيثم سليمان القطان ٧٤٫٨١٭ 
أمل اياد عبداملجيد الثاقب ٧٨٫٩٢٭ 
اجلوزاء فهد فالح العجمي ٩٨٫٦٩٭ 
إميان أحمد حمد السعيد ٧٩٫٠٦٭ 
تهاني عبداهللا مبارك املطيري ٨١٫٣٥٭ 
جنى دخيل عبداهللا الدخيل ٩٢٫٩٭ 
جوري هيثم أحمد بوغيث ٧٤٫٨٧٭ 
حور هشام سعود السنعوسي ٩٢٫٤٤٭ 
رباب محمد عبداهللا البلوشي ٨٩٫٣٨٭ 
رناد فهد عبدالرحمن العبيدي ٨٢٫١٥٭ 
سارة عماد جاسم الدمخي ٨٧٫٨٨٭ 
شيخة عبدالعزيز يوسف احلداد ٨٤٫٣١٭ 
شيمه فهد عايد العنزي ٧٥٫٣٭ 
ضوى أحمد حسن الزنكي ٩٣٫٣٩٭ 
طيبة علي محمد الزهر ٨٢٫٢٣٭ 
عائشة خالد سعد العلبان ٨٥٫٢٢٭ 
عائشة عبداهللا عبدالعزيز الهاجري ٧٥٫٩١٭ 
غالية أحمد بدر اجلناحي ٩٥٫١٨٭ 
فوزية يعقوب يوسف القبندي ٨١٫٨٧٭ 
لورا علي فهد احلوال ٧٢٫٤٣٭ 
لولوة عبداهللا خالد الوزان ٨٧٫٦٩٭ 
لولوة محمد مبارك املخيزمي ٧٦٫٣١٭ 
مرمي علي إبراهيم اجلاسم ٩٦٫٧٢٭ 
مرمي محمد يوسف مفرح ٩٠٫٩٧٭ 
منى عبدالعزيز سعود احلديبي ٨٨٫٦٣٭ 
منيرة عبداهللا بدر القطان ٧٩٫٨٣٭ 
منيرة معجب عبداللطيف الدوسري ٨٧٫٣٨٭ 
موضي بدر زيد املنير ٧٦٫٥٧٭ 
نورة صالح صباح العبدالعالي ٨١٫٧٥٭ 

لبنى بنت احلارث الثانوية للبنات 

أبرار فالح محمد السبيعي ٨٧٫٨٢٭ 
أرزاق صالح جهاد العازمي ٨٥٫٣٦٭ 
أروى عوض حمد الصويلح ٩٤٫٨١٭ 
أروى متعب نهار املطيري ٧٥٫٨٧٭ 
أريام خالد حبيب السبيت العازمي ٩٠٫٠٥٭ 
أريام علي عيد العازمي ٧٠٫٨١٭ 
أريام مبارك حمد العجمي ٨١٫٣٥٭ 
أريام محمد رفاعي العازمي ٨٤٫٤٨٭ 
أسماء إبراهيم حزمان امليع ٨٣٫٩١٭ 
أسيل محمد مصيف العنزي ٧٩٫١٤٭ 
آالء عبداحملسن محمد فالح العجمي ٧٦٫٦٦٭ 
أماني محمد قاضي العازمي ٩٦٫٦٧٭ 
أمثال فيصل غازي املطيري ٩١٫٠٥٭ 
أمل يوسف مطلق البطحانى ٧٤٫٧٭ 
آمنة محمد عواد العازمي ٩٥٫٠١٭ 
أنفال أحمد فالح العازمي ٨٦٫٦١٭ 
أنفال حمد علي الغريب ٩٥٫٢٭ 
أنوار فيصل محمد الكريباني ٩٣٫٠١٭ 
أوراد فهيد علي الرشيدي ٧٧٫٦٢٭ 
أوراد مرزوق محمد العازمي ٩٦٫٣٦٭ 
أبرار علي فالح العازمي ٨٠٫٥١٭ 
البندري بدر شبيب العازمي ٩٠٫٧٣٭ 
البندري هالل عبداهللا رزاق ٩١٫١٦٭ 
اجلورى حسني عبدالرحمن العجمي ٩٠٫٤٨٭ 
اجلوري طالل زياد العازمي ٩٤٫٧٤٭ 
اجلوري عوض سيف النامي ٩٣٫٩١٭ 
اجلوري مشعل مطلق العازمي ٩١٫٣٧٭ 
اجلوهره حاضر مفرح السبيعي ٧٧٫٨٧٭ 
العنود محمد سيف الهاجري ٨٧٫٨٨٭ 
أمينة سعد مبارك الفندى ٧٥٭ 
أنفال بدر ذعار املطيري ٨٨٫٤٭ 
انوار عبداهللا فهد الدوسري ٨٤٫٣٢٭ 
بتله عويضه عبدالرحمن العجمي ٨٤٫٥٤٭ 
بدرية ماجد ناصر العتيبي ٩٦٫٤٣٭ 
بدرية هزاع اخزمي الفضلي ٩٧٫٢٨٭ 
بدور عبدالناصر مضحى الشمري ٧٢٭ 
تاضي صالح عبدالرحمن جردان ٧٦٫١٤٭ 
حسنة طالل جهز املطيري ٨٤٫٧٥٭ 
حصة خالد سطام العازمي ٨٦٫٤٧٭ 
حصة فيحان فايح املطيري ٩٣٭ 
حصة ناصر عبيد اللميع ٨٨٫٥١٭ 
حال موسى عاصي امليع ٩٣٫٤٦٭ 
حنني مشعل هايف مسباح ٩٢٫٣٥٭ 
حور سلطان خليفة املطيري ٨٣٭ 
حور طالل فالح خالد العازمي ٨٦٫٨٢٭ 
حور نهار عايض املطيري ٩٢٫١٩٭ 
خديجة محمد فهد العازمي ٨٣٫٦٦٭ 
خزنة مناحي محيسن املطيري ٨٢٫٢٧٭ 
دانة أحمد فالح سالم ٧٥٫٥٩٭ 
دانة جمال سعود العتيبي ٨٩٫٥٨٭ 
دانة حاضر مفرح السبيعي ٧٢٫٢٨٭ 

دانة سالم محمد العجمي ٩٥٫٥٤٭ 
دانة سعد شوميى دليمه ٧١٫٦١٭ 
دانة مشعل نافل احلضيري العازمي ٩٩٫٠٦٭ 
دانة هزاع حمد العازمي ٩٥٫٦٢٭ 
دالل سعود محمد امليع ٩٤٫١٢٭ 
دالل فرحان فالح النامي ٩٦٫٢٥٭ 
دالل فهد فالح العازمي ٩٣٫٩٧٭ 
ديار إبراهيم مطلق عميره ٨٢٫٠٩٭ 
دميه حمد مطر العنزي ٨٤٫٥٧٭ 
دميه ناصر جعيثن سحلي العازمي ٩٤٫٥١٭ 
رتاج فايز محمد هداب العازمي ٩٥٫٠٥٭ 
رحمة سالم شويرب العجمي ٨٤٫٩٣٭ 
رغد بدر جامع العازمي ٩٣٫٢٭ 
رغد جاسم مشعل العازمي ٩١٫٦٨٭ 
رغد حمد فايز فايد الرشيدي ٩١٫٧٨٭ 
رغد غازي مريزيق البرازي ٨٣٫٢٩٭ 
رغد ناصر محمد الهاجري ٨٢٫١٧٭ 
رهف هادي عايد العازمي ٩٤٫١٨٭ 
روان فهد محمد مفلح العازمي ٩٠٫٤٥٭ 
ريان أحمد عفار العنزي ٨٧٫٧٣٭ 
ريان جمال أحمد علي ٧٩٫٦٤٭ 
ريانه سعيد سعود امليع ٨٤٫٠٦٭ 
رمي حمود فالح العازمي ٩٣٫٦٢٭ 
رمي خالد نادر العجمي ٨٥٫٩٧٭ 
رمي عايد سعد العازمي ٩٠٫٣٣٭ 
رميا صالح رفاعي الصواغ العازمي ٨٥٫٣٭ 
رمياس جايز ادهيم النومسي ٩٠٫٥٦٭ 
ريناد فواز فايز الرشيدي ٨٨٫٦٤٭ 
سارا مسلط سعد احلويله آل سعد ٨٥٫٥٧٭ 
سارة أحمد نصار العازمي ٩٤٫٩٧٭ 
سارة خالد عايض جليدان العازمي ٨٩٫٩٨٭ 
سارة دخيل علي املطيري ٩٠٫٨٧٭ 
ســارة عبداهللا هادي مقنع ملفي ملوح العازمي ٭ 

٨٤٫٤٢
سارة عثمان عبدالرزاق العنزي ٨٥٫٦٣٭ 
سارة فهد ذياب العازمي ٨٩٫٦٩٭ 
سارة فهد عوينان املطيري ٩٨٫١٣٭ 
سارة محمد تركي ملوح ٨٨٫٤٨٭ 
سنوى عبداهللا جلوي العجمي ٧٩٫٠١٭ 
شهد بدر ناصر السبيعي ٩٣٫٧٤٭ 
شهد سعد فالح العازمي ٨٢٫١٣٭ 
شيخة أحمد كنعان العتيبي ٧٤٫٩١٭ 
شيخة ظافر صالح الهمالن ٩٤٫٧٤٭ 
شيخة فهيد محمد العتيبي ٩٢٫١٦٭ 
صبا فالح فرحان العازمي ٩٧٫٤١٭ 
عائشة خالد خلف دغيم العازمي ٩١٫١٤٭ 
عائشة صالح حسن عليان ٧١٫١٭ 
عالية سعد محمد شريان املطيري ٩٦٫٤١٭ 
غالية هاني عطا اهللا الشمري ٨٣٫٨٢٭ 
غزالن صالح عبدالهادي السهلي ٧٢٫٧٭ 
غال مشعل ناصر العازمي ٨٩٫٤٭ 
غال مشعل نافع املطيري ٩٠٫٤٩٭ 
فاطمة بدر زبن اللميع ٩٣٫٧٨٭ 
فاطمة خالد ماطر العازمي ٩٦٫٥٦٭ 
فاطمة صنيتان شعار املطيري ٩٤٫٠٦٭ 
فاطمة عبداهللا سيف العازمي ٩٠٫٥١٭ 
فاطمة علوش موسى العجمي ٨٢٫٢٦٭ 
فايزة ماجد جاراهللا اجلرمان املطيري ٨٤٫٥١٭ 
فجر فالح سلمان العتيبي ٩٣٫٣٨٭ 
فجر فالح مطلق املطيري ٧٢٫٨٦٭ 
فوز عبدالكرمي متروك العنزي ٨٦٫٣٨٭ 
مرام موسى عبدالرحمن العازمي ٩٥٫٣٦٭ 
مرمي حسني امعري العازمي ٨٥٫٦١٭ 
مرمي حمد سعد العجمي ٩٦٫٢٢٭ 
مرمي عبداهللا محمد العجران ٨٥٫٤٢٭ 
مرمي غامن شميالن العازمي ٩٠٫٦٨٭ 
مرمي مبخوت محمد الدوسري ٧٨٫٩٭ 
منار خالد هادي العازمي ٩٥٫٤٨٭ 
منال عادل صياح العتيبي ٩١٫٨٥٭ 
منال متعب ونيس الرشيدي ٧٧٫٥٨٭ 
منال مشعل راشد العازمي ٩٥٫٤٨٭ 
مناير بندر جاسم محيسن الشمري ٧٣٫٦١٭ 
منيرة سلمان ناصر سلمان العازمي ٩٦٫٢١٭ 
منيرة يعقوب صقالن عيد مطلق الشميالن ٨٦٫٩٩٭ 
مها أحمد محمد املطيري ٨٩٫٥٭ 
مها مرزوق سعود العازمي ٨٦٫٠٩٭ 
مى علي مبارك العازمي ٨٨٫٦٭ 
نادية حمدان سواد املطيري ٨٢٫٤٤٭ 
جنالء عبداهللا هابس مهدي القحطاني ٨٧٫٩٦٭ 
نورة أحمد حمود حصني العازمي ٩٥٫٢٧٭ 
نورة بدر مشوط املطيري ٨١٫٦٨٭ 
نورة جاسم براك العامر ٨٩٫٣٭ 
نورة خالد هايف العازمي ٨٩٫١١٭ 
نورة سالم سعد امليع ٩٣٭ 
نورة صالح سلمان العازمي ٧٤٫٦٭ 
نورة عبداهللا سلمان العازمي ٩١٫٥٢٭ 
نورة فايز عيد العازمي ٨٣٫٨٥٭ 
نورة فيصل خميس العازمي ٨٧٫٠٤٭ 
نورة محمد نايف العجمي ٨٤٫٦٥٭ 
نورة محميد مبارك الهاجري ٧٦٫٣٭ 
نورة مشعل سعد دغيم مرزوق اخلرفشي العازمي ٭ 

٩٤٫٥٦
نورة مفوز سمير املطيري ٧٩٫٦٥٭ 
نورة ناصر جازع العازمي ٩٠٫٢٣٭ 
نورة هادي حرفان السمحاني ٩٣٫٦٭ 
نورة هزاع عبيد العجمي ٧٨٫٩٩٭ 
نوف راشد جرثام الهاجري ٨٦٫٩٣٭ 
نوير أحمد علي العازمي ٨٢٫١٢٭ 
نوير علي ماطر مطيران ٩٠٫٤٩٭ 
هاجر جاسم مشعل جاسي العازمي ٨٢٫٥٥٭ 
هاجر سعد مبارك الفندى ٨٣٫٤٤٭ 
هاجر ملفي جفينان العازمي ٨١٫٩٭ 
هند حسن كاظم العنزي ٨٥٫٨٭ 
هند سعد سعيد العازمي ٨٨٫٤٦٭ 
هوازن طيب عمر العتيبي ٩١٫٢٤٭ 
هويا شافي فهد السبيعي ٨٠٫٨٣٭ 
هيا عبداهللا خلف العازمي ٩٧٫١٭ 
هيا عبداهللا عايض العجمي ٧٧٫٢٨٭ 
هيا ناشي عبداهللا القحطاني ٨٤٫٣١٭ 
وجدان مشعل فالح العازمي ٩٥٫٦٧٭ 
وسمية محمد راشد الرشيدي ٨٥٫٣٢٭ 
وضحة عبداهللا جار اهللا اجلرمان املطيري ٧٨٫٧٩٭ 
وضحى ميزر معدي العازمي ٩٢٫٧٨٭ 

لبيد بن الربيعة الثانوية للبنني 

أيوب غازي صالح الشمري ٧٦٫٩١٭ 
إبراهيم أحمد خضير حيدر ٨٦٫٤٦٭ 
إبراهيم أحمد عياد الرشيدي ٨٠٫١٣٭ 
باسل محمد غايب الرشيدي ٧٤٫٢٣٭ 

بدر عيسى خلف اللوغاني ٧٤٫٧٥٭ 
بدر فارس محمد العجمي ٩٢٫٣٦٭ 
بندر داود سليمان الرشيدي ٨٠٫٨٭ 
حاكم محمد عبيسان املطيري ٨٠٫٨٭ 
حسن رائد أحمد العاشور ٧٠٫٥٨٭ 
حسن عماد عبدالرضا الفرج ٧٦٫٥٭ 
حسني علي حسني عودة العدواني ٨١٫٣٧٭ 
حسني محمد حسني الرشيدي ٨٥٫٩٢٭ 
حمود مرضى حمود العازمي ٨٠٫٣٣٭ 
خالد إبراهيم محمد غنام ٨٣٫٣٦٭ 
خالد بدر سليمان القرزعى ٨٧٫٦٥٭ 
خالد محمد سالم العازمي ٧٦٫٢١٭ 
خالد ناصر عبداهللا القويضي العازمي ٧٨٫٨٨٭ 
دهيم فواز دهيم الرشيدي ٨٠٫٥٧٭ 
سعد سعود هويدي الرشيدي ٨١٫٥٥٭ 
سعد محمد سعد الديحاني ٨١٫٦٧٭ 
سعد معيض عوض الرشيدي ٧٤٫٥٨٭ 
سعود فيصل شامى الهاجري ٨٣٫٦٣٭ 
سلطان سليمان سلطان احلديب ٧١٫٥٭ 
سلمان بدر سلمان الثنيان ٨٣٫٠٧٭ 
سليمان غازي صالح الشمري ٨١٫٢٭ 
صالح مبارك عبداهللا العازمي ٧٠٫٩١٭ 
طالل بدر عبيد العتيبي ٨١٫٣١٭ 
عبدالرحمن مبارك عايض العازمي ٧٧٫٦٨٭ 
عبدالعزيز عبدالرحمن جار اهللا احلبيب ٧٧٫٥٭ 
عبدالعزيز محمد صالح العتيبي ٨٣٫٠٢٭ 
عبداهللا سعد حميدان الرشيدي ٧٦٫٤٭ 
عبدالرحمن محمد اغنيم العصيمي ٧٣٫١٢٭ 
عبدالعزيز سالم فهد احليان ٨٩٫٣٭ 
عبدالعزيز عبدالوهاب يوسف الصالح ٧٣٫٨٦٭ 
عبدالعزيز عصام فالح العجمي ٩٣٫٦٧٭ 
عبداهللا عبدالعزيز سويد عبداهللا ٧٥٫٦٩٭ 
عبداهللا فيصل عبداهللا العجمي ٧٧٫٨٣٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا احلمادي ٨٤٫٩٣٭ 
عبداحملسن مبارك عبداحملسن املطيري ٧٥٫٧٭ 
عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب الشمري ٧٨٫٤٤٭ 
عطااهللا علي سلطان اخلصيوي ٧٤٫٦١٭ 
علي جاسم سليمان دشتي ٧١٫٩١٭ 
علي عوض علي املطيري ٨٥٫١٢٭ 
علي ناصر اسماعيل اجلعفر ٧٩٫٩٦٭ 
علي ناصر راشد العبدلي ٨٢٫٣١٭ 
عمر مساعد مناور املطيري ٧٤٫٤٥٭ 
فارس خالد قطيم املطيري ٧٩٫٠٢٭ 
فالح فايز فالح رغيان ٧٧٫٧٩٭ 
فالح فيصل فالح قويضى ٨٢٫٤٭ 
فهد خالد فهد الرباح ٧٠٫١٧٭ 
فهد سعود عبيد خصيوي الديحاني ٧٣٫٩٥٭ 
ماجد سعود غنيم املطيري ٧٢٫٢٨٭ 
مبارك حامت مهلي الرشيدي ٨٦٫٥٤٭ 
مبارك عبدالعزيز علي الكندري ٧٧٫١٤٭ 
مبارك عذبي مبارك العازمي ٧٤٫٩٣٭ 
محمد أمين خلف العنيزي ٧٨٫٦٧٭ 
محمد خالد سعود السرهيد املطيري ٧٧٫٩٧٭ 
محمد سعود خالد املطيري ٧٢٫٦٣٭ 
محمد سعود محمد العازمي ٨٠٫٢٩٭ 
محمد سمير إبراهيم الصالح ٧٩٫٤٨٭ 
محمد صقر محسن املطيري ٨٢٫٨٩٭ 
محمد عايد شمروخ العازمي ٧٣٫٥٤٭ 
محمد عبدالوهاب محمد النفيسي ٨٠٫٦٥٭ 
محمد عبداهللا عايض العتيبي ٩٣٫٤٩٭ 
مسلم عبداهللا مسلم املويزري ٧٦٫٧١٭ 
مشاري محمد تركي رحيل ٧٤٫٠٢٭ 
مشاري مساعد متعب املطيري ٨٣٫٦٩٭ 
مشعل بشير سعد العنزي ٨٧٫١١٭ 
مشعل عبداحملسن عبداهللا العازمي ٧١٫٦١٭ 
منتصر ناصر عبداهللا الشلني ٧٣٫١٦٭ 
ناصر بدر فالح الصليلي ٨٣٫٩٣٭ 
ناصر سعد محمد العازمي ٦٨٫٦٨٭ 
وليد خالد عبداهللا العصيمي ٧٨٫٢٥٭ 
يوسف عبدالعزيز سويد الرشيدي ٨١٫٧٣٭ 

لطيفة الشمالي الثانوية للبنات 

أروى سعدون حميد الشمري ٩٢٫١٥٭ 
أريام حريبي مطلق الرشيدي ٨٢٫٣٤٭ 
أسماء يوسف بادي الرشيدي ٨٠٫٠٣٭ 
أفراح سامي ساكت العنزي ٨٥٫٣٥٭ 
آالء عماد خالد اإلبراهيم ٨٥٫٣٣٭ 
أنفال عبدالرضا عباس قاسم ٨٥٫٤٨٭ 
أنفال فالح مفرح العازمي ٧٥٫٨٨٭ 
أنهار سالم علي الشعالن الهاجري ٧٤٫٠٤٭ 
أوراد سامي ساكت العنزي ٨٦٫٦٨٭ 
أوراد وليد عبداهللا املطيري ٩١٫٠٤٭ 
استبرق مشعل مبارك العازمي ٨٨٫٩٩٭ 
أسماء هزاع مطلق العالطي ٧٣٫١٣٭ 
البندري حربي بجاد احلربي ٨٧٫٠٧٭ 
اجلوهره محمد خنيصر الهاجري ٧٦٫٧٤٭ 
انتصار ناصر علي السبيعي ٩٧٫٢٥٭ 
بدرية ناصر سالم النشوان ٧٢٫٠٩٭ 
تسنيم حميد أحمد علي ٨٣٫٩٦٭ 
جوري سالم محمد الهاجري ٨٥٫٤١٭ 
حصة ناصر عايض الرشيدي ٩٠٫٧٣٭ 
دالل سالم راشد البطحاني ٨٢٫٥٥٭ 
دينا علي قاطع الشمري ٩٦٭ 
رتاج أحمد عبداهللا املطرفي ٧٧٫٢٦٭ 
رهام سويلم محمد الرشيدي ٩٠٫٤٩٭ 
روان عيد خليف الرشيدي ٧٥٫٧٣٭ 
روان مطلق مطلق الديحاني ٨٦٫٤٭ 
زينب ايوب مصطفى حسن ٩٣٫٧٨٭ 
زينب بدر عبداهللا االستاد ٩٠٫٠٤٭ 
زينب سالم علي الشعالن الهاجري ٧٣٫٨٥٭ 
زينب محمد صالح طاهر ٨٤٫٩٥٭ 
سارة بدر محمد النصف ٩٦٫٢٧٭ 
سارة مهناء سبتي الظفيري ٧١٫٢٭ 
سارة يوسف أحمد الكندري ٧٧٫٢٨٭ 
شروق ذياب محمد الهاجري ٧٩٫٢٭ 
شهد جعفر عبداهللا الصعيليك ٧٩٫٠٣٭ 
شهد فهد سعيد الرشيدي ٨٧٫٤٭ 
شيخة بدر عبدالعزيز الظاهر ٨٧٫٦١٭ 
شيخة محمد حمود الظفيري ٨٣٫٠١٭ 
شيخة وليد يوسف حاج علي ٩٤٫٦٣٭ 
ضحى حريبي مطلق الرشيدي ٨٦٫٢٥٭ 
عائشة عيسى محمد عبدالرسول محمد ٩١٫٨٤٭ 
عبير فارس عويد العنزي ٧٢٫٠٢٭ 
فاطمة بندر سعود الهبيدة ٩٢٫٢٩٭ 
فاطمة حامد رمضان العنزي ٨٨٫١٤٭ 
فاطمة فهد حميد الرشيدي ٧١٫١٢٭ 
فاطمة مزيد نايف الفضلي ٨٦٫١٤٭ 
فجر مرضى مريزيج العازمي ٨١٫٨٢٭ 
فهده عوض سعد الشريجه ٨٣٫٤٧٭ 
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كوثر بدر سرور القالف ٧٧٫١١٭ 
كوثر عادل ياسني العريعر ٧٥٫٤٢٭ 
جلني سعد محمد الشمري ٧٦٫٩٦٭ 
لطايف خالد رمضان العنزي ٩٣٫٩٥٭ 
لولوة سعد عبدالعزيز الذويخ ٨٩٫٣٧٭ 
لولوة محمد سعد العازمي ٧٦٫٥٦٭ 
ليان نواف محمد الشتيوي ٨٢٫٤٧٭ 
مرمي حسن حمود الرشيدي ٧٨٫٥٧٭ 
مالك بدر قضيان الهاجري ٧١٫٢٥٭ 
مالك طارق علي البناي ٨١٫٧٤٭ 
منيرة رجا اديلم العنزي ٨٥٫٤٩٭ 
موضي عبداهللا خلف املطيري ٨٠٫٢٤٭ 
نور مطلق سعد الشمري ٨٣٫٢٩٭ 
نورة عصام عساف العنزي ٨٧٫٢٤٭ 
نوف فرج خضير العازمي ٨٧٫٥١٭ 
هاجر يوسف مرزوق الرطيب ٨٩٫٠٨٭ 
هديل محمد قمدان دريع ٨٤٫٥٧٭ 
هيا محمد شداد العجمي ٨١٫٩٧٭ 

لطيفة عبدالرحمن الفارس الثانوية للبنات 

أريام حامد علي الدماك ٧٣٫٦١٭ 
أريام فالح احلجيالن ٨٧٫٦٥٭ 
أسماء عبدالرزاق باروك العتيبي ٨٢٫١٩٭ 
أمينة محمد خالد أحمد ٩٢٫٢١٭ 
اجلادل فهد محمد العدواني ٨٩٫٨٥٭ 
اجلازي فيصل غازي العتيبي ٨٦٫١١٭ 
اجلوهره خالد محمد القحطاني ٧٥٫٩٥٭ 
العنود فهد فالح الهاجري ٩٤٫٧٦٭ 
انتصار مسفر محمد القحطاني ٩٦٫٨٢٭ 
إميان وليد خالد احلجيالن ٨٦٫٥٢٭ 
بدرا ياسر محماس العتيبي ٩٣٫٢٣٭ 
بدرية ادم سالم الرشيدي ٩٣٫٧٢٭ 
بسمه سامح حسن التونى عبدالرحمن ٨٩٫٩٧٭ 
بشاير مشعل خالد محمد ٨٣٫١٭ 
جواهر عارف قبيل العنزي ٨٧٫٥٦٭ 
جود فرحان حواس الفضلي ٩٧٫١٧٭ 
حور حسن ابوبكر محمد رضوان ٩٢٫٨٩٭ 
خزنة مشعل ظاهر أبوخشبه الفضلي ٨٩٫٩٩٭ 
خلود عبداهللا محمد الشمري ٨٩٫٥٧٭ 
دانة راشد محمد الهاجري ٨٤٫٨٤٭ 
دانة سعود مبارك البواردى ٨١٫٨١٭ 
دالل أحمد عبداهللا احلجيالن ٨٤٫٣٥٭ 
دالل باسل عبدالعزيز اجلريد ٩٥٫٨١٭ 
دالل حمد مجبل القعود ٩٢٫٩٣٭ 
دالل محمد بندر املطيري ٨٣٫٥٥٭ 
دميه غالب ابجاد العتيبي ٩٢٫٧٣٭ 
رتاج فواز مزعل احلربي ٩٥٫٤١٭ 
رغد مبارك سعيد العازمي ٩٤٫٧٥٭ 
رفعة صالح سلطان صالح املجروب ٨٧٫٤٦٭ 
رقية محمد سعد راشد البدي ٨٤٫٨٩٭ 
رهف أحمد قبيل العنزي ٨٥٫٥٣٭ 
روان سعد حوفان الهاجري ٨٢٫٧٣٭ 
ريتاج حمود مبارك الهاجري ٨٤٫٩٣٭ 
رمي سلطان سعود احلربي ٩٦٫٤٢٭ 
رمي نايف باتع العتيبي ٨٦٫٧٨٭ 
رمي يوسف سالم اغبيشان ٩١٫٥٧٭ 
رميا عبداهللا سعد الهاجري ٩٥٫٠٢٭ 
سارا مبارك محمد الفويضل الهاجري ٨٣٫٥٨٭ 
سارة بدر قبيل العنزي ٨٨٫٢٤٭ 
سارة رشاش سعد القحطاني ٨٠٫٤٢٭ 
سارة فيصل غازي العتيبي ٨٨٫٣١٭ 
سارة مساعد عيد العازمي ٩٥٫٤٨٭ 
سارة يوسف مبارك العازمي ٩٧٫٢٨٭ 
سدمي محمد فهد ابطني ٨٦٫٥٧٭ 
سلمى ماجد فهد الدوسري ٧٧٫٧١٭ 
شروق أحمد سعد العازمي ٩٤٫٠٣٭ 
شهد صالح العبدعوض العمقى ٨٣٫٢١٭ 
شيخة جاسم محمد العازمي ٨٥٫٩٨٭ 
شيخة مشعل اسباع الدبوس ٧٥٫٧٤٭ 
شيخة مشعل بالل الهاجري ٩٠٫٩٥٭ 
صبحيه حمدان جربوع العازمي ٩٥٫١١٭ 
صيتة خليفة مضف اجلريد ٩٤٫٥٢٭ 
طيف فايز حسني العنزي ٦٩٫٩٤٭ 
عائشة أحمد ناصر العتيبي ٩٠٭ 
عائشة عبدالهادي مبارك العازمي ٩١٫٧٩٭ 
عائشة عوض عبداهللا احلربي ٨٦٫٩٧٭ 
عبير جابر علي املري ٨٣٫٣١٭ 
غالية مرزوق سعد العتيبي ٩٥٫١٩٭ 
غزوه حمود معيض العتيبي ٩٧٫٠٧٭ 
غصون محمد حمد اخلضير ٨٧٫٨٤٭ 
غال تركي غالى العنزي ٨١٫٦٭ 
غال سدحان محمد املطيري ٧٠٫٥٣٭ 
غال سعد طنيان الهاجري ٨٥٫٦٦٭ 
غال محمد عيد الغصاب ٨٣٫٣٨٭ 
غال مطلق بشير العنزي ٨٣٫٦٧٭ 
غال ناصر مشعان اخلالدي ٩٧٫٤١٭ 
فاطمة بدر ناصر الدوسري ٧٩٫٤٦٭ 
فاطمة هادي منصور الهاجري ٨٩٫٤٨٭ 
فتون ذعار براك العتيبي ٨٩٫٨٥٭ 
فجر معجب ساري العتيبي ٨٩٫٩١٭ 
فضة ناصر عجب الدوسري ٧٨٫٥٣٭ 
فوز بدر راشد املطيري ٨٧٫٦٭ 
لطيفة سعد مشعل الدوسري ٨٠٫١٣٭ 
لوجني سعد فالح الهاجري ٩٠٫٠٢٭ 
لولوة أحمد خلف الدعاس ٩٥٫٦٭ 
لولوة خميس بشير العنزي ٨١٫٩٣٭ 
لولوة دعيج علي الدبوس ٩٧٫٨٨٭ 
لولوة ناصر غنيم ابوعنيج ٨٣٫٠٧٭ 
مرمي عبداهللا نايف العتيبي ٩٥٫٨٦٭ 
مرمي مسلط الهاجري ٩٦٫٢٦٭ 
مسك نهار خالد املطيري ٩٠٫٤٭ 
مضاوي خالد فليفل الفضلي ٧٨٫٠٥٭ 
مالك وليد سعد االصابعه ٧٩٫٣١٭ 
منيرة حمد باني الهاجري ٨٤٫٩٧٭ 
منيرة خالد محمد العتيبي ٨٥٫٥٩٭ 
منيرة عبداهللا حمد الهاجري ٨٩٫٥٢٭ 
منيرة علي خميس العتيبي ٧٣٫٥٤٭ 
منيرة ناصر سالم عسكر العجمي ٧٩٫٥٢٭ 
مها فيصل عبداهللا العازمي ٩٢٫٤٭ 
موضي شقير فرج املطيري ٩١٫٣٤٭ 
جنود سالم ناهض العجمي ٨٨٫٦٭ 
جنود محمد سعد الهاجري ٩٣٫٨٤٭ 
نورة أحمد مهنا اخلالدي ٩٠٫٨٩٭ 
نورة حمد سعد عصفور الهاجري ٩٦٫٩٧٭ 
نورة خالد ماضي الهاجري ٩٤٫٠٣٭ 
نورة عبدالعزيز مبارك العازمي ٩٦٫٢٩٭ 
نورة عبداهللا مسلط الهاجري ٧٦٫٦٨٭ 
نورة فهيد سعود العتيبي ٧٩٫٢١٭ 
نورية ناصر تركي الهاجري ٨٨٫٤٩٭ 

نوف عبداهللا عبيد العتيبي ٧٤٫٩١٭ 
هاجر بداح فالح الهاجري ٨٦٫٧٢٭ 
هاجر فالح عبداهللا الهاجري ٨٤٫٠٩٭ 
هاله سعد عاذى العتيبي ٨١٫٩٢٭ 
هيا حمود سعدون العازمي ٩٥٫٢٦٭ 
هيا خالد فليفل الفضلي ٧٥٫٥٦٭ 
هيا عبداهللا فهد الدوسري ٩٢٫٣٩٭ 
وجدان حمد رفاعي العازمي ٩٠٫٦٤٭ 
وجدان محمد ضيف اهللا العتيبي ٨٤٫١٣٭ 
وحش غازي دبيان العتيبي ٧٣٫٢٥٭ 
وفاء زايد طرقي العازمي ٩٢٫٢٤٭ 

ليلى الغفارية الثانوية للبنات 

أسماء بندر إبراهيم الشمري ٩٣٭ 
أسماء جاسم محمد جراغ ٩٠٫٧٩٭ 
آمنة ركاد دليم العازمي ٨٤٫١٦٭ 
أميرة نايف ضويحي السهلي ٨٠٫٩٣٭ 
أنفال عبداهللا مبارك القحطاني ٧٤٫٩٤٭ 
اسيل فهيد سفر الهاجري ٧٥٫٩٧٭ 
املها خالد أحمد العنزي ٩٥٫٦٧٭ 
ايالف جاسم عباس ذياب ٨٦٫٥١٭ 
بشاير هادي علي العجمي ٩٢٫٩٨٭ 
جورى عيد سعود الضليعي احلربي ٩٢٫١٤٭ 
حصة فهد عبدالرحمن الهندى ٧٦٫٩٤٭ 
دانة نبيل حميد خليل ٩١٫٤٤٭ 
دميه محمد مرزوق صويلح العازمي ٨٨٫٩٢٭ 
رهف حامد بصير شبيرم ٨٣٫٢٩٭ 
ريان محمد عباس مراد ٩٠٫٢٦٭ 
رمي أياد عبدالرزاق الصفران ٨٥٫٧٣٭ 
رمي مشعل شبيب العازمي ٨٠٫٧٣٭ 
رمياس راشد سالم طفالن العجمي ٨٥٫٨٢٭ 
زهراء محمد عبدالرضا كرم ٨٩٫٤١٭ 
زينب عبداهللا علي الكندري ٩٢٫٤٦٭ 
سارة الشتلى خالد الشتلي العازمي ٨٦٫٤٤٭ 
سارة سهيل جدوع العتيبي ٨١٫٦١٭ 
سارة نافع نهار املطيري ٨٥٫٨٢٭ 
سجا فؤاد أحمد الصيخان ٨٧٫٤٩٭ 
سعاد أحمد ناصر املطيري ٧١٫٥١٭ 
شموخ حسني مسفر العجمي ٧٦٫٣٢٭ 
شهد عبداهللا فؤاد الصراف ٧٥٫٢٤٭ 
شهد علي راجح العجمي ٨١٫٠٨٭ 
شيخة محمد عامر العجمي ٧٢٫٧٢٭ 
ضحى هادي علي الزوير ٩٠٫٠٨٭ 
عائشة أحمد حسني العنزي ٧٣٫٩٧٭ 
عالية محمد سعد العازمي ٩٤٫٦٨٭ 
غدير دعيج خليفة احلربان ٧٣٫٣٤٭ 
غال شافي سعد السهلي ٧١٫٩٨٭ 
فاطمة سعد بدر اجلري ٩٠٫٧٥٭ 
فاطمة سلطان محسن العتيبي ٧٢٫٠٧٭ 
فاطمة منصور أحمد البلوشي ٧٥٫٤٨٭ 
فاطمة ناصر بركة السبيعي ٧٤٫٤٨٭ 
فاطمة وليد خالد البلوشي ٨١٫٦٦٭ 
فجر يعقوب يوسف ذياب ٨٦٫٤١٭ 
فرح حمد عباس الشقيفى ٨٨٫٥١٭ 
فرزه مبارك راشد الهاجري ٨١٭ 
قمر إبراهيم فاضل ملك ٧٨٫٠٢٭ 
لولوة بدر علي زنكي ٧٧٫٥٩٭ 
ليلى محمد هاشم الشخص ٨٨٫٢٭ 
لني جابر عبداهللا مشخص ٨٧٫٩٨٭ 
مرمي عبداحلكيم عامر الهاجري ٨١٫٣٭ 
مشكاة عبدالوهاب فهد البارود ٧٦٫٦٭ 
نورة عبيد عبداهللا املطيري ٨٢٫٧٧٭ 
هاجر سالم ادغيمان العازمي ٨٤٫٦٭ 
هاجر سالم عشق العجمي ٧٥٭ 
هناء صالح عبدالرحمن الهندى ٧٨٫١٨٭ 
وجدان هادي طامي هادي ٨٥٫٥٦٭ 

مارية القبطية الثانوية للبنات 

أسيل بدر عادل الشريدة ٨٩٫٨٥٭ 
آالء مؤيد ماجد املزيدي ٧٨٫٣٤٭ 
أماني وليد هالل السهيل املطيري ٨٥٫٣٢٭ 
آمنة عبدالغنى علي البقشى ٩٤٫٠٩٭ 
أمواج وليد عبداهللا الشايجي ٩٣٫٥٤٭ 
النوراء حسن داود الصراف ٨٩٫٢٥٭ 
آمنة فهد أحمد البندر ٩٠٫٠٦٭ 
إميان الشيخ سيديا ٨٧٫١٣٭ 
بدرية خالد محمد النعيمي ٧٠٫٣٧٭ 
بدرية عبدالرحمن جاسم الشمري ٩٤٫٦٣٭ 
جود انور خالد الصقر ٧٦٫٦١٭ 
حال مسلم سالم اجلعيدان ٧٨٫٨٭ 
حنان وليد خالد املطوع ٩١٫٧٥٭ 
حور خالد محمد العنزي ٨١٫٨٥٭ 
حور صالح سلطان العنزي ٧٣٫٨٥٭ 
حور محمد إبراهيم الراشد ٧١٫٨٧٭ 
حوراء يعقوب عبداحملسن عبداهللا ٨١٫٤٥٭ 
دانة عادل محمد العربيد ٧٢٫١٦٭ 
دانة عبداهللا مطر خامت ٨٢٫٥٧٭ 
دالل حمود عبدالكرمي القلوشي ٨٣٫٦٨٭ 
دالل عبداهللا سالم املسعود ٧٩٫٤٭ 
دميا طالل راشد العازمي ٧٨٫٥٤٭ 
دميه خالد جعفر الشيبة ٧٩٫٤٤٭ 
دميه محمد عبدالرحيم اليوسف ٨٧٫٥٢٭ 
رتاج أحمد محمد التركيت ٧٩٫٣٭ 
رتاج محمد جاسم الشمروخ ٩٣٫٣٩٭ 
رتاج نادر محمد النعمة ٨٦٫٩٥٭ 
ريان طارق حمد الشطي ٩٥٫٢٧٭ 
ريان عبداهللا أحمد بن حيدر ٩١٫٧٩٭ 
ريان فراس سعود الفرج ٨٥٫٠٧٭ 
رمي بدر حسني العبداهللا ٨٥٫٤٨٭ 
رمي بدر صالح العنزي ٩٢٫٩٣٭ 
رمياس عبداحلميد محمد النامى ٩١٫٥٩٭ 
ريناد محمد عبداهللا العصيمي ٨٥٫٣٭ 
زينب سامي جاسم املشموم ٩٥٫٢٤٭ 
زينب يعقوب يوسف يعقوب يوسف ٨٦٭ 
سارة محمد شريدة الشريدة ٨٦٫٠٣٭ 
سكينه فاضل عباس املويل ٩٣٫٧٢٭ 
شريفة سليمان محمد السبيعي ٩١٫٩٥٭ 
شهد علي سعود السالم ٩٠٫٢٧٭ 
شهد مشاري حسني رجب ٨٣٫٥٤٭ 
شيخة جابر جعفر الصفار ٧٧٫١٧٭ 
شيخة حسني أحمد الفيلكاوي ٨٨٫٤٧٭ 
شيخة علي سليمان اجلطيلي ٨٤٫٠٨٭ 
طيبة طالل سليمان اجلريد ٨٢٫١٩٭ 
غالية جابر خلف اخللف ٨٤٫٥٢٭ 
غالية خالد بدر الرومي ٨٦٫٨٭ 
فاطمة أسامة سالم الوزان ٧٨٫٠٥٭ 
فاطمة مصطفى حسني احلداد ٨٧٫٩٦٭ 
فجر عبدالرحمن علي اخلالدي ٩٣٫٤٩٭ 
فرح محمد صالح املذن ٧٦٫١٩٭ 

في خالد عيد العصفور ٨٢٫٠٤٭ 
كوثر علي حسني أشكناني ٩٨٫٣١٭ 
كوثر مرزوق عبداخلضر مرزوق ٩٠٫٢٢٭ 
جلني عبداهللا حسني السلطان ٨٢٫١٢٭ 
جلني علي صالح اخلرس ٧٦٫٠٤٭ 
لولوة أحمد جاسم نصيب ٧٤٫٦٥٭ 
ليلى حسن عباس حسن ٨٢٭ 
لني فهد سعد العتيبي ٧٤٫٩٩٭ 
مرمي جراح علي ال بن علي ٨٧٫٥٧٭ 
مرمي سعد عبداهللا الفودري ٩٦٫٥٭ 
مرمي عبدالكرمي عبداهللا املنيس ٨٦٫٤٭ 
مرمي يعقوب إبراهيم البلوشي ٩٢٫٠١٭ 
مسك عيسى يوسف اخلياط ٨٢٫٨٤٭ 
منيرة خالد إبراهيم حذيفه ٩٤٫٢١٭ 
منيرة مشاري محمد املطيري ٩١٫٨٦٭ 
جند أحمد عبداهللا النجدي ٩٥٫٨١٭ 
نور إبراهيم حسني الفيلكاوي ٩٤٫٤٨٭ 
نور عبداهللا أحمد باملاح املشجري ٧٧٫٦٦٭ 
نورا جاسم محمد اجلهيم ٩٥٫٠٢٭ 
نورة راشد مرزوق مبارك ٨٢٫١٩٭ 
نورة عبدالعزيز أحمد العمار ٧٦٫٩٭ 
نورة علي عبدالعزيز الفيلكاوي ٨٦٫٢٦٭ 
هاجر شوقي علي االمير ٨١٫٨٩٭ 
هيا بدر ناصر اخلالدي ٨٨٫٠٩٭ 

محمد النشمي الثانوية للبنني 

أحمد فارس سند الشمري ٩٠٫٥٣٭ 
أسامة عبداهللا فليفل الداهوم ٨٦٫٨٦٭ 
بدر منذر سعيد العنزي ٩٢٫٢٣٭ 
برجس فالح عبدالهادي الهاجري ٨٥٫٣٢٭ 
حمد أحمد حمد العجمي ٨٥٫٠٤٭ 
حمد عبدالهادي هادي العازمي ٨٥٫٣٧٭ 
حمد يوسف اشذى العازمي ٨٧٫٢٭ 
حمود فهد مشرع سليمان ٩٠٫٤٤٭ 
خالد عواد صباح غليون ٩١٫٤٣٭ 
خالد عواض صنت البالود ٨٨٫٢٤٭ 
خالد هيثم سعيدان احلبيني ٨٧٫٤٨٭ 
خشان حسني خشان اخلالدي ٨٧٫٠٣٭ 
راشد شاهر خير اهللا الصواغ ٦٩٫٨٥٭ 
سالم طالل علي العازمي ٩٠٫٤٢٭ 
سعود شافي راشد الهاجري ٩٠٫٣٦٭ 
سعود علي مطر العازمي ٨٤٫٤٥٭ 
سعود يوسف سعود اخلليفي العجمي ٨٩٫٨٭ 
سلطان فهد مفرج الهاجري ٩٢٫٢٧٭ 
صالح عبداهللا عبدالهادي احلشار ٨٩٫٤٣٭ 
طارق مشعل عبدالهادي العجمي ٩٢٫٥٢٭ 
طالل مناحي علي املطيري ٧٨٫٨٧٭ 
عبدالرحمن حسني صالح العجمي ٨٨٫٨٢٭ 
عبدالرحمن سعد عبداهللا النومس ٨٧٫٥٤٭ 
عبدالعزيز مناحي علي املطيري ٧٩٭ 
عبدالعزيز ناصر علي منصر ٧٢٫٢٤٭ 
عبداهللا حمد عبداهللا القحطاني ٨٦٫٦٦٭ 
عبداهللا حمود خالد العازمي ٨٠٫٢٣٭ 
عبداهللا خالد صالح العجمي ٩١٫٣٢٭ 
عبداهللا فرج علي املطيري ٩١٫٧٨٭ 
عبداهللا فارس عبداهللا اجلوير ٨٥٫٧٥٭ 
عبداهللا مبارك عبداهللا العازمي ٩١٫٤٢٭ 
عبداهللا محمد حطاب العجمي ٩١٫٩٥٭ 
علي بدر عبداهللا نعمة ٩١٫٤٣٭ 
علي خالد محمد الصنات ٨٤٫٩٧٭ 
علي راشد عامر الهاجري ٨٥٫٣٢٭ 
علي سالم صالح العجمي ٨٨٫٥٢٭ 
علي عواد فهد الشمري ٨٥٫٨١٭ 
علي عيسى عبدالشمري ٨٧٫٠٥٭ 
عمر علي عبدالهادي العازمي ٨٦٫٨١٭ 
عمرو خالد عبداهللا علم الدين ٩٣٫٢٥٭ 
عوض صالح عوض عوينان ٨١٫٨٤٭ 
غنام فهاد سالم العجمي ٩٢٫٥٩٭ 
فارس فرحان حمود الرشيدي ٧٩٫٤٩٭ 
فهد بدر زايد الداهوم العازمي ٨٩٫٦٧٭ 
فهد سعد محمد العجمي ٧٨٫٢٩٭ 
فيصل فهيد مبارك الهاجري ٨٠٫٤٭ 
ماجد حسن محمد هادي اخلالدي ٨٦٫٩٦٭ 
مبارك سالم اشذى العازمي ٨١٫٩٥٭ 
مبارك فالح سعود اجلوير ٩٢٫٩٭ 
مبارك مجالد حمدان مجالد العازمي ٨٥٫٨٨٭ 
محمد خالد محمد الصنات ٨٩٫٩٦٭ 
محمد علي محمد العميريني ٨٧٫٨٩٭ 
محمد مساعد محيسن امليمونى ٨٤٫٩٢٭ 
محمد ناصر علي منصر ٧١٫٢٧٭ 
مزيد فيصل مزيد الداهوم ٨٣٫٦١٭ 
مشاري عدنان لطيف الشمري ٨٢٫٦٣٭ 
مشاري فهيد عبداهللا العازمي ٧٨٫٣٦٭ 
مشعل بعيجان محمد احلربي ٨٥٫٤٦٭ 
مشعل مفلح فقعان العازمي ٧٩٫٠٧٭ 
معاذ خالد غازي الشمري ٨٩٫٨٢٭ 
منصور عيد محمد عقلة ٨٤٫٩٧٭ 
منصور مهدي محمد عايض ٧٤٫٣٤٭ 
ناصر بدر مبرد العازمي ٨٠٫٨٥٭ 
نايف محمد عوض الشمري ٩٠٫٣٤٭ 
نايف منصور سالم العازمي ٨٤٫٥٤٭ 

محمد عبداهللا املهيني الثانوية للبنني 

أحمد عادل مرشد البذالي ٧٩٫٧٩٭ 
أنور عبدالعزيز زامل الضفيري ٩٠٫٨٨٭ 
ابداح أحمد عبدالعزيز ابداح ٨٣٫٤٩٭ 
إبراهيم مشعل حمد الشمري ٨٥٫٩٢٭ 
النشمي أحمد نشمي العنزي ٩٣٫٦٤٭ 
بدر متروك دعيج املطيري ٨٦٫٢٩٭ 
بدر مطلق صالح اجلروان ٧٨٫١٦٭ 
بندر أحمد معيان العنزي ٨٢٫٢٨٭ 
بندر حماد مزهر حماد ٩٠٫٤١٭ 
بندر خلف عبداهللا عقيل ٩٠٫٩٧٭ 
بندر سعود بدر الرشيدي ٨٦٫٥٥٭ 
بندر صالح عبداحلميد الشمري ٨٤٫٦٨٭ 
بندر نواف قناص البرازي ٩٢٫٦٢٭ 
ثامر عبدالهادي عيد شعيب ٩١٫١٦٭ 
جابر مجبل شريف الشمري ٨٢٫٠٧٭ 
حامد فهد حمود احليص ٨٦٫٢٤٭ 
حسن ياسني يوسف الشوارب ٧٧٫٥٭ 
حمد بدر ناصر الصانع ٨٠٫٨٦٭ 
حمد صقر عوض املطيري ٨٣٫٩٨٭ 
حمد عامر صفاك الضفيري ٩١٫٦٭ 
حمد مناور شليتان الظفيري ٨١٭ 
حمود كتيب محمد املطيري ٧٩٫٧٤٭ 
حمود مبارك حمود العجمي ٨٥٫١٩٭ 
خالد جليل غنيم املطيري ٨٤٫٩٧٭ 
خالد سعود بدر الرشيدي ٨٠٫٠٦٭ 
خالد ضحيان راشد العتيبي ٨٤٫٢٭ 

خالد فواز خلف العنزي ٨٨٫٦٦٭ 
خالد فيصل عيد املخيال ٨٢٫٩٥٭ 
خليفة سعد خلف عبداهللا احلزمي الشمري ٨٠٫١٤٭ 
خليل مشعل خليل الشطي ٨٠٫٤٤٭ 
رافع فايز رافع العنزي ٧٩٫٧٤٭ 
ريكان فيصل جاسم العنزي ٨٢٫٩٦٭ 
زيد سالم زيد السعيد ٨٥٭ 
سالم عيد فالح الشريف املطيري ٨٥٫٠٨٭ 
سالم محمد طاهر املري ٨٣٫٧٢٭ 
سعود فهد ارهيف الفضلي ٨٠٫١٭ 
سعود فهد ناصر املطيري ٨١٫٩٢٭ 
سعود مشعل طلق العدواني ٨٨٫٥٭ 
سعود ناصر مطر اخلالدي ٨٣٫٥١٭ 
سلطان جابر سالم الذايدي ٨٩٫٠٥٭ 
سلطان عبدالعزيز صالح العنزي ٨٦٫٥٢٭ 
سلطان عبدالعزيز عماش احلربي ٨٦٫٦٣٭ 
سلطان محمد سرهيد املطيري ٨٢٫٢٩٭ 
سلطان محمد عويض البقمى ٨١٫٣٨٭ 
سليمان عدنان محمد العنزي ٨٠٫٩٩٭ 
سيف سالم سيف العجمي ٨٩٫٢١٭ 
صالح جاسم عبداهللا الطبيخ ٧٩٫٦٤٭ 
طالل عواد ناصر السعيدي ٨٣٫٥٥٭ 
طالل نايف فرحان العتيبي ٩٠٫٤٦٭ 
ظافر محمد سالم العجمي ٧٨٫٦٣٭ 
عادل عبداهللا علي الرشيدي ٨٨٫٥٤٭ 
عباس حسني نزار عبداهللا ٨٨٫١٣٭ 
عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز ابداح ٩٠٫٦٩٭ 
عبدالعزيز جابر أحمد ارشيد ٨١٫٨٤٭ 
عبداهللا ذيب جابر العجمي ٨٩٫٥٣٭ 
عبداهللا عادل مبارك عوض ٨٥٫٨٨٭ 
عبداهللا نادي عبدالعزيز العنزي ٨٣٫٠٥٭ 
عبدالهادي الفي فهد الرشيدي ٧٨٫٦٢٭ 
عبدالوهاب عبداهللا نصار الشمري ٨٣٫١٩٭ 
عبدالرحمن سعدون مبارك الظفيري ٧٩٫٨٢٭ 
عبدالرحمن مطلق رحيم شنان ٨٣٫٧٣٭ 
عبدالرحمن نايف فرحان العتيبي ٩٣٫٦١٭ 
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز جلوي ٧٥٫٦٭ 
عبدالعزيز مشل سالم الضفيري ٨١٫٦٢٭ 
عبداهللا تركي صعب رمضان ٨٠٫٠٢٭ 
عبداهللا حمد عبداهللا املطيري ٩٠٫٨٤٭ 
عبداهللا زيد خليف العنزي ٨٠٫٣٢٭ 
عبداهللا سعود محمد العنزي ٨٩٫٨٧٭ 
عبداهللا طارق شريف طارش ٩٠٫٠٨٭ 
عبداهللا علي خيري شالش ٨١٫١٥٭ 
عبداهللا عودة شيحان السعيدي ٨٥٫١٩٭ 
عبداهللا فالح عبداهللا شامان ٨٢٫٤٧٭ 
عبداهللا فهد عبداحلميد السني ٨١٫٦٦٭ 
عبداهللا محمد انغيمش الشمري ٨١٫٢٧٭ 
عبداهللا مفرح محمد الهاجري ٧٧٫٥٩٭ 
عبيد زبن عبيد محمد ٩٢٫٢٦٭ 
عثمان خلف غالي العنزي ٨٤٫٥٥٭ 
عثمان رشيد ناصر السعيدي ٨٤٫٤٢٭ 
عثمان سعود عبدالعزيز ابداح ٨٣٫٥٥٭ 
عثمان وليد حمد الفضلي ٩٠٫٧٧٭ 
عذبي فهد حمود الديحاني ٧٩٫١٧٭ 
علي خالد تركي املطيري ٦٨٫٦٧٭ 
علي فهد خلف احلزمي الشمري ٨٣٫٧١٭ 
عمر حمود عيد الدملانى ٩٣٫٦٤٭ 
عيسى راشد عبداهللا الصليلي ٨٢٫٧٨٭ 
فارس صالح عاشور سالم ٩٠٫٣٭ 
فايز مشعل فايز ماجد ٧٧٫٥٦٭ 
فرحان تركي صعب العنزي ٧٦٫٨٨٭ 
فهد خالد غربي الشمري ٨٢٫٣٦٭ 
فهد طالل محمد العنزي ٨٩٫٥٨٭ 
فهد مبارك دحل العنزي ٨٨٫٠٤٭ 
فهد محمد فرحان العنزي ٨٥٫٩١٭ 
فهيد عايد فهاد العنزي ٩١٫٠٨٭ 
فواز عواد ردمان احلربي ٨٣٫٧٢٭ 
فواز نداء مانع العجمي ٨٢٫٧٧٭ 
فواز نواف راشد العازمي ٧٤٫٣٣٭ 
فيصل صالح ضحوي املطيري ٨٧٫٢٩٭ 
فيصل نايف مدهش املطيري ٨٧٫٥٧٭ 
الفي طالل الفي العنزي ٧٤٫٥٦٭ 
مبارك محمد سالم العجمي ٧٩٫٩٩٭ 
محسن مشعل محسن املطيري ٧٨٫٩٣٭ 
محمد بدر إبراهيم املريشد ٨٣٫٨٤٭ 
محمد بدر عجالن العنزي ٨٢٫٣٢٭ 
محمد حمد محمد الشلوان ٧٠٫٥٤٭ 
محمد حمد محمد العنزي ٧٩٫٤٨٭ 
محمد خالد محمد املطيري ٨٢٫٩٣٭ 
محمد راشد محمد العنزي ٧٨٫٢١٭ 
محمد عبدالعزيز فهد الشمري ٨٧٫٢٭ 
محمد عطا اهللا محمد السميران ٨٣٫٠٢٭ 
محمد علي محمد االربش ٨٠٫٣٭ 
محمد علي محمد العنزي ٨٧٫٣٤٭ 
محمد علي ملوح احلريجي ٧٧٫٤٦٭ 
محمد عياد محمد الشمري ٨٧٫١٧٭ 
محمد فارس فهد مبارك الهاجري ٨٦٫٧٢٭ 
محمد فالح محمد الظفيري ٧٨٫٩٭ 
محمد فيصل حميدي السند ٨٢٫٥٭ 
محمد كتيب محمد املطيري ٨٦٫٦٦٭ 
محمد مشعل علي العنزي ٧٧٫٣٦٭ 
مزيد طالل زيد املطيري ٨٨٫٤٥٭ 
مساعد محمد ثاني العنزي ٨٥٫٨٢٭ 
مشعل نايف خليل احلربي ٩٤٫١٦٭ 
معاذ رجا جبل املطيري ٩٠٫٥٨٭ 
معاذ سعود عبيد احلربي ٩٠٫٢٤٭ 
مفرح سعد مفرج سلمان ٨٠٫٣٭ 
مهدي عبدالعزيز مهدي الرشيدي ٨٢٫٣٢٭ 
ناصر يحيى غافل جازع ٨٩٫٠٩٭ 
نايف منصور مطلق املطيري ٨٥٫٤١٭ 
نهار فهد فالح العجمي ٨٠٫٣٦٭ 
نواف عبدالعزيز صالح العنزي ٨٣٫٨٧٭ 
وليد متعب مدو الشمري ٨٩٫٦٢٭ 
يوسف بدر ناشي العدواني ٩١٫٢٤٭ 
يوسف حمود فهد املطيري ٨٣٫٦١٭ 
يوسف خالد محمد املطيري ٨٨٫٢٥٭ 
يوسف سالم صياح الرشيدي ٨٢٫٤٥٭ 
يوسف عبدالرحمن جحيل الرشيدي ٨٧٫٩٨٭ 

محمد محمود جنم الثانوية للبنني 

أحمد هاني دابى الفضلي ٧٨٫٥٢٭ 
إبراهيم فواز جلوي العنزي ٧٤٫٣٩٭ 
بندر معزي بندر املطيري ٨٠٫٧٦٭ 
حربي محمد فالح احلربي ٧٣٫٨٥٭ 
حسن علي حسن علي عباس ٧٧٫٦٭ 
حسني أحمد حسني العنزي ٨٠٫٨١٭ 
حسني ايوب غلوم كرم ٨٠٫٤٭ 
حمد مبارك يعقوب نايف ٦٨٫٠٩٭ 

حمد هاني دابى الفضلي ٧٨٫٣٭ 
حمود جاسم مروح الشمري ٧٦٫٠٤٭ 
خليل عبداهللا عشوان العنزي ٧٥٫٤٢٭ 
رضا طارق محمد الشريفي ٦٩٫٣٨٭ 
سعد حامد خالد مفلح ٩٠٫٥٭ 
سعود فهد سالم احلريش ٧٨٫٤٧٭ 
سلمان عبداهللا نهار امليمونى ٧٨٫٥٢٭ 
سيف عبداحملسن بندر العنزي ٨٣٫٦٨٭ 
صالح أحمد مفرح الفريح ٨٢٫١٤٭ 
طالل جاسم عبدالرحمن املهنا ٧٢٫٣٤٭ 
طالل راشد خنفر الديحاني ٨١٫٧٤٭ 
طالل محمد عايض الرشيدي ٧٦٫٣٤٭ 
عايض فايز عايض الرشيدي ٧٠٫٣٩٭ 
عبداهللا فارس شبيب السبيعي ٧٧٫٨٤٭ 
عبداهللا ناصر غالب املطيري ٧٢٫٣١٭ 
عبدالرحمن بتال حجرف الهرشاني ٨١٫٦٨٭ 
عبدالرحمن سلمان غالى اخلالدي ٨٣٫٠١٭ 
عبدالرحمن عبداهللا فاضل العنزي ٧٨٫٨١٭ 
عبدالرحمن فهد مهدي العنزي ٧٢٫٦٨٭ 
عبدالرحمن محمد مرضى مناور الشمري ٩٢٫٩٨٭ 
عبدالعزيز أمني نوري الظفيري ٨٦٫٢٤٭ 
عبدالعزيز خالد ناجي احلريص ٨٢٫٩٩٭ 
عبدالعزيز وليد اسماعيل األنصاري ٧٧٫٦٧٭ 
عبداهللا بدر عبداهللا العوضي ٨٣٫٨٥٭ 
عبداهللا حمد حمدان الهدية ٧١٫٩٥٭ 
عبداهللا نهار خليفة الصليلي ٨٠٫١٢٭ 
عثمان فيصل خليف العنزي ٧٩٫٧٦٭ 
عمر عبدالكرمي عديهان الرشيدي ٧٦٫٦٩٭ 
عمر مشعل مرزوق العازمي ٧٢٫٠٣٭ 
عيسى طالل سعود الفضلي ٧٩٫٢٤٭ 
عيسى نايف عايد العنزي ٩٢٫٧٧٭ 
غنيم راضي مجدل املاجدي ٧٣٫٥٤٭ 
فارس مزيد هليل الظفيري ٦٩٫٧٩٭ 
فيصل صالح ازعيلى العنزي ٧٩٫٦٥٭ 
متعب يعقوب يوسف علي ٦٩٫٥٩٭ 
محمد حامد عوض املطيري ٧٩٫١٥٭ 
محمد سعود ملفي احلربي ٧٦٫٠١٭ 
محمد عواد طراد الدملانى ٧٧٫٧٢٭ 
محمد مشعان محمد العنزي ٩٢٫٤٭ 
محمد وليد جاسم الشمالى ٧٣٫٢٣٭ 
مشاري مفرح عبداهللا الرشيدي ٧٩٫٨٭ 
مشعل حسني علي العنزي ٧٨٫٩٤٭ 
مطير بدر مطير وعالن ٧٩٫٢٦٭ 
منصور حمود منصور العجمي ٧٥٫٥٨٭ 
منصور ماجد محمد املطيري ٧٤٫٢٢٭ 
ناصر بدر ناصر احلسيني ٨٨٫٣٧٭ 
ناصر فهد ناصر فهد ناصر ٧٤٫٧٣٭ 
ناصر مبارك صالح العجمي ٨٠٫٧٩٭ 
نايف سلطان بندر املطيري ٨٤٫٠١٭ 
نايف صالح فرحان الشتيوي العنزي ٨١٫٨٦٭ 
نواف فيصل سفر املطيري ٧٩٫٧٤٭ 
وليد ناصر اغنيم العصيمي ٨٠٫٤٨٭ 
يعقوب سعد يعقوب العتيبي ٧٥٫٧٭ 
يعقوب وليد فريج السليماني ٨٧٫٣٭ 
يوسف أحمد علي البناي ٨٥٫١٥٭ 
يوسف حامد عوض اخلالدي ٨٠٫٧٦٭ 
يوسف خالد فهاد الضفيري ٨٦٫٨٨٭ 
يوسف رضا حسني علي حسني ٧٦٫٦١٭ 
يوسف عادل جاسم العنزي ٧٤٫٩٩٭ 
يوسف محمد مزيد عرادة ٩٠٫١٣٭ 
يوسف مساعد محمد املطيري ٧٩٫٧٦٭ 

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات 

الهنوف ناصر احلميدي العازمي ٨١٫٤٢٭ 
انوار حمد هادي العجمي ٧١٫٧٢٭ 
بشائر عبداهللا مجبل العازمي ٧٧٫٧١٭ 
بشاير فهيد فالح العازمي ٧٧٫٠٥٭ 
راويه محمد عبداهللا السيد ٨٣٫٩٧٭ 
سليمه سليمان حمد عايد الرشيدي ٦٦٫٢١٭ 
سهام جابر بادي عطشان ٦٥٫٤٣٭ 
ملياء عبداملجيد محمد باميري ٩١٫١٢٭ 
مرمي ردعان عبداهللا العازمي ٨٥٫٤٣٭ 
مزنة حسن صالح العجمي ٨٧٫٨٢٭ 
معالي حسني مضحى املطيري ٨١٫٤٧٭ 
منال مياح جزا املطيري ٧٣٫١٭ 
جناة نايف حميد العازمي ٧٢٫٨٢٭ 
نورة عبداهللا جزاء العتيبي ٧٤٫٣٤٭ 
نورة فرحان نافع العنزي ٨١٫٢٩٭ 
وضحة ثامر عامر القعود ٧٧٫٢٤٭ 
وضحة رجا عبداهللا العازمي ٨٢٫٧٥٭ 

مدرسة اجلهراء ثانوي منازل بنات 

اريج خلوف فرحان مهنا العنزي ٩٠٫٤١٭ 
أسماء محسن علي شافي ٨٨٫٣٦٭ 
البندري ذيب بقان العنزي ٧٨٫٣٦٭ 
امل عبداهللا نهير عزيز ٨٨٫٨٨٭ 
إميان محمد راضي العنزي ٧٧٫٣٧٭ 
جميلة هذال نويجى املطيري ٨٩٫٥٧٭ 
سعاد محسن علي احلربي ٧٩٫٥٧٭ 
عذاري إبراهيم خليف مسعود ٩١٫٨١٭ 
لورا فهد سيار املطيري ٨٣٫٢٩٭ 
مزاد خلف ضحوي عبيد ٧٨٫٤٥٭ 
مشاعل عبداللطيف راضي جابر ٨٣٫١٩٭ 
مشاعل محمد شكاى املطيري ٨٨٫٩٩٭ 
منال بدر ناصر محمد ٨٣٫٧٩٭ 
نوال عبدالرضا سعيد الشمري ٨٢٫٢٭ 
نورة غامن عبداهللا محمد الشمري ٨٣٫٤٣٭ 

مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنات 

دالل فالح ناصر الظفيري ٧٧٫٠٤٭ 
شهد جاسم عبداهللا السنعوسى ٦٣٭ 
مرمي عبدالوهاب أحمد الدشتى ٧٥٫٣٣٭ 
مناير فالح علي العازمي ٨٢٫٣٥٭ 
هيا حمدى مزيد الرشيدي ٨١٫٦٭ 

مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنني 

عبداهللا عواد عابر العنزي ٧٤٫٥٧٭ 

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات 

اجلازي خالد بداح العجمي ٧٩٫٦٩٭ 
ريهام سعود ماطر عيد الشمري ٧٣٫٦٥٭ 
سارة ضيف اهللا عبداهللا املطيري ٧٣٫٣٦٭ 
سالمة عباس أحمد املويل ٦٧٫٢٨٭ 
طيف عبدالرحيم دغيم املطيري ٧٦٫٥٩٭ 
عهود بندر عجل املطيري ٧٦٫٨١٭ 
مرمي هادي حمدان الرشيدي ٧٣٫٠٧٭ 
مها حسن عبداملانع العجمي ٦٧٫٣٣٭ 
نورة بدر ملهاب الرشيدي ٦٩٫١٤٭ 

نورة صالح مانع فهد احليان ٩١٫٩٨٭ 

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنني 

حسن بدر إبراهيم عاشور ٨٤٫٧٭ 
سالم عادل امصبح التيسي ٩٢٫٦١٭ 
سعد فاهم سعيد ظاهر ٩١٫٩٨٭ 
نايف فراج خلف العنزي ٨٦٫١١٭ 

مدرسة النور الثانوية بنات ـ املشتركة 

أبرار عبدالرحمن كاظم االستاذ ٩٦٫٧٢٭ 
شيخة معاذ جاسم يوسف ٨٧٫٧٭ 
مى حمدى محمود حسن ٩٨٫٠٣٭ 
وضحة هزاع مفرج العدواني ٩٦٫٨٦٭ 

مدرسة حولي ثانوي منازل بنات 

انوار خليفة طميش اجلويسرى ٨٧٫٠٨٭ 
ليلى محمود علي محمد غلوم ٧٦٫٧٢٭ 
مرفت محمود شيت ٧٢٫٥٭ 
مرمي أحمد علي طي ٧٨٫٢٭ 
ملكه بنت توفيق رضا بن عبداهللا ٨٦٫٧٢٭ 
منيرة صالح جديع صعفاق العازمي ٧٩٫٨٤٭ 

مدرسة حولي ثانوي منازل بنني 

جاسم سمير صالح العوضي ٧٤٫٠٤٭ 
عبداالمير حسني عبداالمير أحمد ح احلداد ٧٧٫٤٤٭ 

مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنات 

امل صالح راشد مطلق صالح القراوى ٧٢٫٧١٭ 
داليا عبداهللا أحمد املسلم ٨٣٫٤٥٭ 
سارة فيصل حمد الشمري ٧٩٫٢٭ 
منيرة سالم عايض خزمي ٦٤٫٦٣٭ 

مرشد سعد البذال الثانوية للبنني 

ساري فالح ساري الثومير ٨٣٫٣٧٭ 
سعد مساعد محمد الرشيدي ٧٨٫٧٧٭ 
سلطان فارس ناصر الرشيدي ٨٣٫٥٩٭ 
سلمان حمد خلف العنزي ٧٦٫٢٥٭ 
عبدالوهاب ناجي عبيد العنزي ٧٥٫٨٢٭ 
عبدالرحمن هدلك مبارك الرشيدي ٧٢٫٩٨٭ 
عبداهللا محمود عيسى اخلضري ٧٥٫٦٣٭ 
عبداهللا مرشد عبداهللا الدويلة ٧٠٫٠٩٭ 
عبداحملسن براك محسن البخيت ٧٣٫٧٭ 
علي مطر مرضي الرشيدي ٨٦٫٦٭ 
فهد جاسم محمد املطيري ٧٧٫١١٭ 
محمد أحمد حمود العتيبي ٨٦٫٨٩٭ 
محمد سالم محمد السبيعي ٦٩٫٩٭ 
محمد مساعد محمد الرشيدي ٧٨٫٠٨٭ 
ناصر حامد حمد املهندى ٧٨٫٠٢٭ 

مركز أحمد الربعي الثانوي رجال 

أحمد وليد أحمد املسفر ٧٧٫٠٢٭ 
انور سليمان محمد اجلار اهللا ٨٢٫١٨٭ 
انور عبدالصمد اسماعيل علي ٧٣٫٣٣٭ 
بدر خالد سليمان احلسينان ٧٨٫١٧٭ 
حمد علي أحمد مندي ٧٨٫٠٤٭ 
راكان صبحى خلف العنزي ٧٦٫٥٨٭ 
سام محمد مصطفى عمور ٧٥٫٤٤٭ 
سليمان يوسف محمد الشتيل ٧٢٫٤٣٭ 
سيد حسن عماد حسني املوسوي ٧٦٫٢٥٭ 
عبدالرحمن أحمد ياسني الشايجي ٧٩٫٦٧٭ 
عبدالرحمن اديب أحمد الشريدة ٧٧٫٦١٭ 
عبدالرحمن ناصر حسن الفضالة ٧٦٫٥٥٭ 
عبداهللا مجيد عباس دشتي ٧٧٫٤٧٭ 
عبداهللا أحمد عبداهللا العمران ٨٠٫٨٥٭ 
عبداهللا بدر عبداهللا علي ٧٣٫٨٥٭ 
عبداهللا وليد عبدالكرمي القلوشي ٦٩٫٠١٭ 
عدنان علي بورات ٧٢٫٣٭ 
علي محمد كاظم عطار زاده بهبهاني ٨٠٫٦٧٭ 
عمر بدر ناصر اخلرجى ٧٦٫٠٥٭ 
فهد سعد محمد السعيدي ٧٤٫٥٤٭ 
مختار أحمد مختار الصراف ٧٧٫٣٣٭ 
مقداد عبداحلسني حسن أحمد ٧٢٫٦٤٭ 
يعقوب عبدالعزيز يعقوب بو عباس ٧١٫٠٨٭ 
يوسف إبراهيم يوسف حقي ٨٤٫٢٨٭ 

مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء 

أرياف سعود سعد العازمي ٨٤٫٧٢٭ 
أسماء مهدي صياح العازمي ٨٢٫٥١٭ 
آمار مشبب مطلق السهلي ٧٩٫٨٣٭ 
أمينة أحمد يونس علي ٩٥٫٠٨٭ 
آيه مازن محمد عبدالرحيم ٦٦٫٦٥٭ 
ابتسام ناصر تركي املطيري ٧٩٫٧٧٭ 
أسماء خالد علي ميرزا ٨٧٫١٨٭ 
اضوى بدر مكراد املكراد ٩١٫٩٦٭ 
البتول محمد سعيد الشواف ٨٤٫٤٢٭ 
البندري فهد ناصر الدوسري ٩٢٫٢٧٭ 
العنود صطام سعود السهلي ٩١٫٥٨٭ 
العنود هديبان سلمى املطيري ٨٨٫٥٨٭ 
آمنة خلف فازع الرشيدي ٧٦٫٦٦٭ 
أنفال رفاعي قطيم البريعصى ٨٥٫٧٥٭ 
ايات خالد محمد العبدالسالم ٨٠٫٦٩٭ 
إميان حزام فالح احلبيني العازمي ٨٤٫٦٣٭ 
إميان فالح عايض العازمي ٩٥٫١٧٭ 
بتول صادق محمد بوخلف ٩١٫٩٢٭ 
بتول عبداحملسن داخل ناصر ٩٥٫٥٭ 
بدرية فضي دابس الرشيدي ٩٢٫٤٢٭ 
بدرية هادي حسن العجمي ٨٤٫٧٧٭ 
بدور علي خلف جابر ٧٥٫٨٭ 
بدور نصراهللا مهدي الشمري ٨٩٫٣٤٭ 
بشاير حمد رحيم املطيري ٧٧٫٤٨٭ 
بشاير عبدالعزيز عطا اهللا الفريش ٨٧٫٤٨٭ 
بشاير فالح ناصر الدوسري ٩٣٫٧٥٭ 
تهاني حمدان رجا العازمي ٩٢٫٨٣٭ 
جواهر عبيد مطلق املطيري ٨٠٫٣٧٭ 
حنان زارف عياد الرشيدي ٨٠٫٥٭ 
حنان علي تقى باقر ٩٧٫٧٤٭ 
خلده سعد فهد بزيع ٨٦٫٧٣٭ 
خلود خليفة سلمى املطيري ٨٦٫٥٨٭ 
خلود فالح خليفة العازمي ٧٦٫١٧٭ 
دانة مهدي إبراهيم البلوي ٨٨٫٠٥٭ 
دالل نهار عتيق العازمي ٨٦٫٥٢٭ 
دمية ذيب غنيم الهاجري ٨١٫٤٢٭ 
راما خالد جمال اجلريري ٨٢٫١١٭ 
رباب عدنان حمزة الصراف ٨٨٫٦٧٭ 
رحاب زيد ضويحي فرحان ٩١٫٢٥٭ 
رغد خليف الصحني ٨١٫٩٩٭ 
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رغد مشبب مطلق السهلي ٨٢٫٨٥٭ 
رقية خلف عبدالهادي العنزي ٩٢٫٠٢٭ 
رمي سالم ناصر الشحومى ٩٤٫٨٣٭ 
رمي شايع سالم الشمري ٧٦٫٢٩٭ 
رمي نصار عبداهللا العجمي ٩٠٫٨٧٭ 
رميه مدعث عليثه الدوسري ٨٨٫٥٭ 
سارة عيد محمد العازمي ٧٦٫٨٭ 
سارة مانع عبداهللا العجمي ٨٤٫٤٢٭ 
سارة محمد جمعان العازمي ٨٦٫٠٩٭ 
سارة نايف صياح العنزي ٨٦٫٢٤٭ 
سحر حمد خلف رومي ٩٤٫٩٢٭ 
سحر خرصان مسفر العجمي ٨٨٫٥٦٭ 
سعاد سعد راشد العازمي ٧٥٫٥٥٭ 
سمحه معيض مسفر العجمي ٧٦٫٢٭ 
سهيلة سليمان غالب محمد ٨٢٫٧٦٭ 
شخصيه حمدان ظافر ال عمر ٧٨٫٩٢٭ 
شمعه عوض راشد العجمي ٩٨٫٠٨٭ 
شهد حمد جاسم حسني كمال ٧٨٫٣٩٭ 
شهد راشد محمد العجمي ٧٨٫٥١٭ 
شيخة حمد فالح الهاجري ٩٠٫٠٩٭ 
شيخة محمد عبدالرحمن الصالح ٩٥٫٩٢٭ 
صغيره محمد ظافر العجمي ٧٨٫٧٩٭ 
صيتة حمد دخيل املري ٩٥٫٤٦٭ 
طفلة فراج بداح السبيعي ٩١٫٣٣٭ 
عائشة سليمان محمد العجمي ٨٣٫٧٤٭ 
عائشة فهد محمد اجلالل السهلي ٨٣٫٤٩٭ 
عائشة نايف هزاع العتيبي ٩٢٫٢٥٭ 
عالية غثيث منيف املطيري ٩٨٫١٧٭ 
عايشة براك ميزر العازمي ٨٤٫٣٣٭ 
عايشة نايف عبدالعزيز الهاجري ٨٨٫٧٩٭ 
عدة متيم بادي الدوسري ٨٠٫٨٨٭ 
عذبيه الفي بطيحان العازمي ٨٣٫٨٣٭ 
عنود حمدان فالح العازمي ٨٣٫٢٢٭ 
عهد فالح سعد العجمي ٨١٫٦٨٭ 
عهود مبرج مزيد العازمي ٨٠٫٩٭ 
عيدة علي مرزوق العازمي ٨٣٫٨٣٭ 
غالية محمد مسفر العجمي ٩٠٫٢٢٭ 
غريبه مطلق عالي العتيبي ٩٥٫٠٨٭ 
فاطمة خالد فهيد جريس العازمي ٨٢٫٣٤٭ 
فاطمة مبارك محمد العازمي ٨٨٫٥٭ 
فاطمة مطر سالم العازمي ٧٦٫٣٦٭ 
فاطمة منصور سعد الرشيدي ٨١٫٢٭ 
فجر سعيد مجبل العازمي ٨٤٫٨٩٭ 
لطيفة علي عبداللطيف محمد ٩٣٫١٧٭ 
مرمي جديع عواد العازمي ٨٢٫٦٢٭ 
مرمي مرزوق عبدهللا العجمي ٩٦٫٢٥٭ 
مسلمه عبداهللا محيا الرشيدي ٩٥٫٢٥٭ 
مشاعل عايد سبيل العازمي ٩٠٫٩٣٭ 
معالي عويد علي احلبيني ٨٨٫٠٨٭ 
منال سالم جدعان العازمي ٧٩٫٢١٭ 
منال سالم فراج البواردي العازمي ٧٤٫٢٢٭ 
منال محمد مفلح العازمي ٨١٫٤٨٭ 
منال نايف بشر العنزي ٩٢٫٢٣٭ 
منى سعود زيد العازمي ٩٠٭ 
منيرة فهد محارب العازمي ٨٢٫٠٤٭ 
منيرة محمد خليفة البحيرى ٨٠٫٣٨٭ 
مها فالح هادي العازمي ٨٩٫٣١٭ 
مها مطلق نصار العازمي ٧٩٫٣٤٭ 
مي فالح هداف الهاجري ٨٦٫٨٤٭ 
مي فيصل احلسن ٩٣٭ 
ميثه عواد مطلق املرجتى ٧٨٫٠٧٭ 
نادية زعيزع سليم العنزي ٩٦٫٧٥٭ 
جناة سالم محمد باقرباع ٨٧٫٣٦٭ 
جنالء مشبب مطلق السهلي ٧٦٫٨٣٭ 
ندى نايف محمد املطيري ٨٢٫٨٦٭ 
نعمة معجب لهمان الدوسري ٨٨٫٣٣٭ 
منشه راشد حمد العجمي ٩٠٫٧٣٭ 
نورة حسني فراس العجمي ٧٣٫٧٭ 
نورة فدغوش ابداح الهاجري ٧٧٫٦٤٭ 
نورة مبارك عامر العجمي ٨٢٫١٧٭ 
نورة مطلق نفيخ العازمي ٨٧٫٨٧٭ 
نوف متروك دحيم العتيبي ٩٢٫٩٣٭ 
نوير عبيد عايض عوض ٩١٫٤٢٭ 
نوير محمد محمد العجمي ٨٥٫٦٨٭ 
هاجر صالح عايد االزمع ٨٠٫٧٢٭ 
هاجر مبارك محمد العازمي ٧٧٫٣٧٭ 
هنادي علي عبداهللا السهلي ٧٦٫٠٦٭ 
هند ناصر فراج السبيعي ٩٤٫٢٥٭ 
هنوف مبخوت حمد املري ٨٢٭ 
هنوف جديع زعيل املطيري ٨٤٫٩٥٭ 
هنوف راشد فليح العازمي ٨٣٫٧١٭ 
هيا عبداهللا محمد العازمي ٨٤٫٣٥٭ 
هيا محمد ناصر العجمي ٨٦٫٤٤٭ 
وضحة سيف حصني الهاجري ٨٢٫٦٥٭ 
وضحة غامن مسعود املري ٨٢٫٣٩٭ 

مركز أمامة بنت بشر الثانوي نساء 

أبرار سعد علي املهري ٨٦٫٢٦٭ 
أريج يوسف محمد الهدهود ٨٠٫٣٧٭ 
أفنان ثامر فالح العنزي ٧٤٫٣٩٭ 
ألطاف دخيل محمد احلنو ٩٧٫٦٧٭ 
أمينة عبدالغني عبداهللا برهوش ٩٧٫٠٢٭ 
أنفال حمدان زايد احلربي ٨٣٫٩٤٭ 
أنفال صالح عبدالرحيم جاسم الفودري ٨٠٫٩٢٭ 
ابتسام علي أحمد اليعقوب ٨٩٫٩٤٭ 
إسراء قصي محمد رضا شبر ٧٨٫١٧٭ 
البتول جنم عبداهللا املتروك ٨٦٫٢٢٭ 
امل محمد ياسر سويدان ٧٦٫٥٦٭ 
إميان مساعد سعد اخلتالن ٨٢٫٩٢٭ 
بتول شريف جنم حنيان الشمري ٨٥٫٠٣٭ 
بتول عدنان عبداحملسن الصالح ٧١٫٢٥٭ 
ترف فهد سعد العتيبي ٦٧٫٩٨٭ 
تهاني سعد ظاهر الرشيدي ٨١٫٢٤٭ 
جنان علي حسني حسن ٨٢٫٤٢٭ 
حوراء حيدر عبدالرسول الوزان ٩٥٫١٩٭ 
حياه رهيف صخي فزع ٧٧٫٧٣٭ 
خديجة فاضل حسن الهندال ٩٥٫٣٣٭ 
خلود سالم مريح شاهر ٨٠٫٠٦٭ 
خوله محمد جعفر الفيلي ٧٨٫٦٧٭ 
دانة بدر غصاب الزمانان ٨٢٫٨٣٭ 
دانيه محمد غالب العالف الكردى ٩٠٫٩٩٭ 
دالل جواد حسني احلداد ٨٠٫٤٤٭ 
دالل راشد عبداهللا احلواس ٧٩٫٢٩٭ 
دنيا خالد امني عبداحلميد ٧٩٫٣٦٭ 
ديانا حسام حلبي ٧٥٫٢٥٭ 
راضيه محمد ابنعلي ٩٢٫٩٢٭ 
رحاب محمد فيصل الزجنى ٧٥٫٢٨٭ 
رهف عماد محمد جنيب شقور ٦٨٫٨٭ 
روان وليد حسني علي حسني البحراني ٨٥٫٠٢٭ 

رمي عبدالرحمن محمد العبدالرحيم ٧٩٫٤٧٭ 
زبيدة عبداهللا غلوم مراد ٧٠٫٦٦٭ 
زهرا حسن دادور ٨٤٫٣١٭ 
زهراء حسني علي عبداهللا بوصلحه ٩٠٭ 
زهراء عبداهللا حسني حاجي عبداهللا ٧٧٫١٤٭ 
زينه فارس جواد ٧١٫٥٦٭ 
سارة رجا علي حسني ٨٩٭ 
سارة ناجي سعود املقهوي ٧٤٫١٣٭ 
سلوى حمد مفرح الغريب ٨٣٫١٣٭ 
شريفة نادر يوسف منصور ٨٢٫٨٢٭ 
شهد جابر سعد العجمي ٨٤٫٤٢٭ 
شيماء مهدي علي العبيسى ٨١٫٤٥٭ 
طيبة خالد عبداللطيف الفايز ٧٦٫٨٨٭ 
عبير خليل إبراهيم القالف ٨١٫٩٢٭ 
عواطف عبداهللا محمد بهبود ٨٩٫٧٤٭ 
عواطف محمد حسن ٩١٫٧٥٭ 
غدير أحمد حسني ارتى ٨٣٫١٧٭ 
غزل حميد مسعود املوسى ٩١٫٩٧٭ 
فاطمة بطاح سالم الدويهيس ٩٢٫١٧٭ 
فاطمة الزهراء حسن خروش ٧٩٫٥٧٭ 
فاطمة جعفر سيد اسد اهللا ٨٦٫٦٥٭ 
فاطمة جاسم محمد العنزي ٨٥٫٢٢٭ 
فاطمة جمال محمد اخلباز ٩١٫٦٧٭ 
فاطمة حمد املنفى ٩٤٫٩٦٭ 
فاطمة عدنان إبراهيم القالف ٨١٫٤٢٭ 
فاطمة محمد صالح ٨٠٫٤٨٭ 
فاطمة هادي محمد القالف ٦٧٫٨٧٭ 
فجر حسام عبداهللا مبارك ٧٨٫٧١٭ 
فرح عادل علي البوسعيدية ٧٥٫٣١٭ 
فوزية فايز أحمد اخلميس ٦٤٫١٨٭ 
فوزية محمد بشير الدوسري ٧٥٫٨٨٭ 
كوثر عبداهللا درويش كمشاد ٦٨٫٩٤٭ 
لولوة سعود راشد احلملي ٦٨٫١٦٭ 
لولوة سلطان عبداهللا النهام ٨٤٫٠٩٭ 
لولوة عبداللطيف عبداملجيد الفيلكاوي ٧٣٫٦٥٭ 
ليلى محمد حسني الرامزي ٧٩٫٣٦٭ 
مرمي أحمد محمد العازمي ٧٥٫٦١٭ 
مرمي صالح مرجان ريحان ٨٥٫١٧٭ 
مرمي عقيل محمد الصايغ ٧٦٫٧٢٭ 
منى أحمد محمد بوكبر ٨٥٫٦٧٭ 
منى علي مصطفى الكندري ٨٨٫٨١٭ 
مني محمد راشد اخلياط العازمي ٩٠٫١٧٭ 
نادية عايد عبيد العميره ٨٧٫٨٨٭ 
جناة بالل عبداهللا محمد ٧٧٫٨٢٭ 
نورة اسعد ناصر العبداهللا ٨٢٫٢١٭ 
نورية حسن محمد علي ٨٧٫٨٩٭ 
هاجر عبدالعزيز قاسم بولند ٧٢٫٧٢٭ 
هاجر فيصل سهيل ٩٤٫٣٧٭ 
هديل عادل حسن اخلياط ٧٨٫٤٨٭ 
هديل علي محمد كارسياه ٧٤٫٠٨٭ 
هنادي محزم مبارك راشد ٨٩٭ 
هيا حمد مفرح الغريب ٧١٫٣٧٭ 
وفاء عبدالرزاق عبداهللا ناصر ٧٨٫٩٤٭ 
والء جعفر قمر صيوان احلامتي ٨٥٭ 

مركز أيوب حسني األيوب املشترك الثانوي رجال 

أحمد فهد الفليح مفلح ٧٥٫٠٥٭ 
أحمد ناصر عبدالعزيز نايف ٦٣٫٨٢٭ 
جابر محمد ثويني دعسان ٩٠٫٠٦٭ 
جاسم علي جاسم السهر ٨٢٫٢٭ 
جمعان مناور شرى الرشيدي ٨٠٫٥٨٭ 
حمد بادي نهار العتيبي ٧٥٫٤٭ 
حمد صالح محمد املري ٦٧٫٩١٭ 
طالل سلمان مطلق املتساوي ٨٢٫٤٩٭ 
عبدالعزيز الهيلم نادى العنزي ٨٠٫٥٧٭ 
عبداهللا حشان مانع العجمي ٧٧٫٦٦٭ 
عبدالهادي علي عبدالهادي العجمي ٧٩٫٨١٭ 
عبدالرحمن حسني حمد العجمي ٧٠٫٣٤٭ 
علي جابر محمد املري ٨٢٫٥٨٭ 
علي محمد صالح املري ٧٩٫٠٩٭ 
علي ناصر عبدالعزيز نايف ٦٩٫٤٧٭ 
عمر وليد مجبل املطيري ٧٦٫٢٢٭ 
فالح فهيد فالح الهاجري ٨٨٫٤٦٭ 
ماجد متعب مبارك العتيبي ٧٥٫٧٩٭ 
مبارك أحمد محمد العجمي ٧٧٫٠٢٭ 
مبارك دعال زبن السبيعي ٧٧٫٦٧٭ 
محمد أنور مرجي العنزي ٨٣٫٠٤٭ 
محمد خالد هجاج العجمي ٦٢٫٥١٭ 
محمد غامن سالم السبهان ٩١٫٥٭ 
مدعث ذيبان مدعث املدعث ٨٧٫٤٧٭ 
مناحي غازي محمد املطيري ٨١٫٤٥٭ 
ناصر سعيد محمد العجمي ٩٠٫٣٤٭ 
نايف شبيب نايف العتيبي ٨٣٫٨٦٭ 
يعقوب يوسف باقر زمان ٨٣٫٥٨٭ 

مركز اجلهراء الثانوي نساء 

أسماء عناد سعود الصلبي ٧٩٫٧٭ 
ألطاف مداد دخيل أبرمي العنتري ٧٨٫١٧٭ 
أمالك فالح مرضى عقيل العازمي ٧٧٫٦٩٭ 
أنوار عيد عواض شعيب العنزي ٧٢٫٧٨٭ 
أنوار مشعل محمد الشمري ٨٣٫٦٦٭ 
ابتسام رحيل بن ناجد العنزي ٨٣٫٩٥٭ 
ابتسام عزيز عواد السعيدي ٩٠٫٤٢٭ 
ابتسام ملفي عبداهللا ذياب احلربي ٩٤٭ 
احالم سليمان حبيب العنزي ٧٣٫٣٥٭ 
أسماء فالح عبدالرحمن املطيري ٨١٭ 
أفنان أحمد سفاح الظفيري ٧٩٫٩٥٭ 
أفنان هاشم عبيد العنزي ٧٦٫٧٨٭ 
اقبال علي نومان املاجدي ٨٢٫٣٦٭ 
البندري راشد شهيب السويط ٧٢٫٢٤٭ 
اجلوهره إبراهيم علي العنزي ٨١٫١٨٭ 
ألطاف سلمان مجبل السليمان ٨٧٫٧٤٭ 
العنود جاسم معجل الصاري ٧٦٫٣٨٭ 
العنود نزال سعيد الظفيري ٨٥٫٧٤٭ 
أماني سليمان سعيد السليماني ٧٨٫٥٨٭ 
اماني عبدالعزيز سالم مطر الشمري ٩٢٫٢٥٭ 
امل رشيد سليمان العتيبي ٩٧٫٤٢٭ 
امل محمد فالح الشمري ٧٢٫٠٣٭ 
أميرة سالم غنيم بنيان احلريجي ٨٧٫٨٤٭ 
انوار عياد ظاهر محمد اجلنفاوي ٨٨٫٤٢٭ 
اوهام خماط عبيد زويد ٧٥٫٨٨٭ 
إميان محمد االسود عزاره ٨١٫٤٤٭ 
إميان نافع سالم احلسيني ٨١٫٥٣٭ 
بدحا فارس مريف احلريجي ٨٤٫٦١٭ 
بدور محمد حسن عايد العجمي ٩٥٫٦٧٭ 
بدور مهدي خالوي العنزي ٨٧٫٣١٭ 
بشاير سابح رقاد سابح الشمري ٨٥٫٢٥٭ 
بشاير مطلق حمود الشمري ٧٨٫٤٥٭ 
بشرى سيار خليل الشمري ٨٧٫٨٧٭ 

بطحه عواد مفتاح جردان ٨٤٫٨٥٭ 
حترير دهاش رايف الرويعي ٨٠٫٩٢٭ 
حترير سعد سلمان السليماني ٨٧٫٩٨٭ 
تهاني حمد خلف نهار احلسيني ٧٨٭ 
تهاني عايد مبارك البذالي ٨١٫١٩٭ 
جديله عزيز فرهود الدرعه ٩١٫٢٥٭ 
جميلة برجس عبداهللا العجمي ٧٩٫١٤٭ 
حبيبه سالم عبداهللا الصلبي ٧٩٫٦٩٭ 
حصة خالد فهد جعفر العجمي ٧٢٫٩٧٭ 
حنان بدر عبدالرحمن اجلويسر ٨٩٫٤٭ 
حنان خالد صالح مطرود ٩٢٫٠٨٭ 
حنان مشل سالم حلو ٩٤٫٤٢٭ 
حياه علي حامد سعد ٩٣٫٢٥٭ 
خالده نايف مطلق العنزي ٨٧٫٥٤٭ 
خديجة الهاب علي املطيري ٧٩٫٥٣٭ 
خلود برجس عطية الظفيري ٧٠٫٣٢٭ 
خلود شبيب عويد العنزي ٧٥٫٥١٭ 
خلود عبداهللا فجحان الراشد ٧٨٫٩٦٭ 
خلود عبداهللا ناصر عبيد املطيري ٧٢٫٣٤٭ 
دالل حضيري عشوي كهف العنزي ٧٥٭ 
دالل خالد محمد اخلوالد ٧٦٫٠٢٭ 
دالل عبداهللا رفيق اجلميلي ٨٩٫٠٤٭ 
دالل مبارك فزاع هويدي ٨٢٫١٩٭ 
دالل معروف الرجو احلطيطه ٨٧٫٢٭ 
راوية هادي ادبيان العجمي ٧٤٫٧٤٭ 
رتاج مسير فهد الظفيري ٧٩٫٩٭ 
رغد عفاس سطام الشمري ٨٢٫٢٭ 
روز مطلق بريكان املاجدي ٧٦٫٣٨٭ 
رمي خالد محمد مرهج ٦٦٫٨٢٭ 
رمي رحيل سالم منصور ٨٢٫١٩٭ 
رمي زيدان دهام صباح ٨٥٫١٨٭ 
رمي طالل عبيد الشمري ٧٦٫٤٢٭ 
رمي غازي محمد املطيري ٧٠٫٧٢٭ 
رمي فرج غامن سماح ٧٦٫٣٧٭ 
رمي محمد عبداهللا العنزي ٨٧٫١٤٭ 
رمي مساعد ثاني العنزي ٧٧٫٩٦٭ 
ريهام برجس عبداهللا سليمان العجمي ٨٩٫٨٣٭ 
سارة سعود عناد اخلالدي ٨٦٫٤٦٭ 
سارة غامن محمد احلربي ٨٦٫٤٤٭ 
سامية زامل نهار العنزي ٩١٫١٭ 
سعاد سعد حميد ضاحي ٧٠٫٤٩٭ 
سعاد مظهور علي الشمري ٧٤٫٤١٭ 
سلمى أحمد خلف عبداهللا ٧٣٫٦٤٭ 
سلمي طليحان فهيد احلربي ٨٤٫٨٥٭ 
سهام معيوف عودة سليمان ٩٠٫١٧٭ 
شروق إبراهيم فضل اسهلي ٦٥٫٨٩٭ 
شروق حمدان مريح الظفيري ٩٠٫٦٢٭ 
شريفة زيد صفوق العنزي ٨٨٫٢٭ 
شفاء غنيم رشيد املاجدي ٨٥٫٢٩٭ 
شمايل سعد مهيهى نعمان ٧٨٫٥٨٭ 
شهد حسني محمد املطيري ٨٩٫٠٥٭ 
شهد عقيل حمود سرحان ٨٩٫٧٣٭ 
شيخة جمعان عواد الصلبي ٨٢٫١٣٭ 
شيخة شمالن سرحان الظفيري ٩٢٫٩٢٭ 
شيخة ظاهر ناصر مرعي ٧٠٫٠٥٭ 
شيماء صالح سفاح االزمع ٧٢٫٦٤٭ 
شيماء علي عطا اهللا الصليلي ٦٩٫٨٢٭ 
صيتة رحيان راشد العجمي ٦٣٫٨٥٭ 
طيف رثام ذياب ٨٥٫٥١٭ 
عائشة زامل عبداهللا بديوي الشمري ٧٢٫٢٧٭ 
عائشة عبيد عبداهللا الرشيدي ٩٤٫٩٧٭ 
عائشة محمد عبدالعالي الرشيدي ٧٢٫٢٨٭ 
عبير هالل حمود غياض ٩٣٫٧١٭ 
عجمية خالد عبدالرحمن الهاجري ٨٥٫٤٩٭ 
عذاري سعد مهدي سليماني ٧٠٫٩٥٭ 
عذاري عيد محمد الرويعى ٨١٫٣٣٭ 
عذاري يوسف عبداهللا جويعد الشمري ٨٢٫٧٩٭ 
عزيزة عطية عوض شالش ٨٢٫٥٭ 
عفاف عبيد مطلق الهاجري ٦٩٫٨٣٭ 
عليا غثيث منيف املطيري ٨٥٫٧٥٭ 
علياء حسني عيد الشمري ٧٢٫٩٧٭ 
عهود غامن دهيرب الظفيري ٨٠٫٣٨٭ 
عهود فريح خلف الرشيدي ٨٠٫٩٤٭ 
غالية خليف مزعل عقلة الظفيري ٨٥٫٩٢٭ 
فاتن سعد زيد زيد ٧٥٫٥٧٭ 
فاطمة عبداهللا فرحان مبارك ٨٤٫٨٣٭ 
فتون غالي شوكي الظفيري ٩١٫٦٭ 
فتون نايف ساكت العنتري ٧٣٫٥٩٭ 
فجر حسني األفنس العنزي ٧٨٫٠٨٭ 
فرح أحمد علي دربي ٧٨٫٤٤٭ 
فرح خالد هابس الشمري ٧٣٫٩٭ 
فرح ظاهر سوعان آل حسان الشمري ٨٠٫٨٧٭ 
مرمي خالد محمد السبيعي ٧٥٫٥٦٭ 
مرمي راشد مجاهد العنزي ٧٣٫٥٧٭ 
مرمي شطي مشهور طعيس ٩٠٫٠٨٭ 
مرمي عبداهللا حنفش عفات ٩٥٫٥٨٭ 
مرمي عبود الفهد ٧٢٫٩٨٭ 
مرمي مبروك سعد املطيري ٩٤٫١٭ 
مرمي ناصر خالد العجمي ٦٦٫٨٧٭ 
مشاعل سالم نزال الصليلي ٧٩٫٨٦٭ 
مشاعل علي محمد مطر العنزي ٧٤٫٥٩٭ 
مالك سالم فهد الرشيدي ٧٠٫٢٥٭ 
منال صالح خصاف العنزي ٧٨٫٥١٭ 
منال فهيد رحيل الظفيري ٩٢٫٥٭ 
منى خلف عبدالهادي العنزي ٧٢٫٢٭ 
منى عوض مشاري حمود ٧٥٫٢٥٭ 
منيرة سعود عبدالهادي البصيري العجمي ٩٥٫٨٧٭ 
منيرة فهد عبداهللا الدوسري ٩١٫٠٣٭ 
منيرة مهيدي عبداهللا راشد البذالي ٨١٫٩٢٭ 
منيفه راشد سليمان العتيبي ٨٤٫٦٧٭ 
مها محمد عوض العنزي ٧١٫٧٭ 
موضي حمود سميان السعيدي ٧٥٫٦٧٭ 
موضي مبارك مبرج العازمي ٨٣٫٧٦٭ 
ميمونه عبداهللا معتق العنتري ٧٤٫٦٢٭ 
ندى عبدالعزيز سعود املرعضي ٦٨٫٢٩٭ 
نسيم صباح خلف السعدي ٨٧٫٠٨٭ 
نوال سعود عناد مهنا اخلالدي ٨٤٫٢٥٭ 
نور حمدان جليمه السليماني ٧٩٫٣٧٭ 
نورة برجس عطية الظفيري ٧٨٫٣٢٭ 
نورة سعد صليبان احلربي ٧١٫٢١٭ 
نورة صبير عجيل الظفيري ٧٤٫٦٩٭ 
نورة يوسف عاصي امليع ٧٨٫٦٩٭ 
نوف حمد حسن املطيري ٩٣٫٨٣٭ 
نوف زايد مزيد زايد ٩١٫٨٣٭ 
نوف شجاع ماجد احلربي ٧٧٫٥٥٭ 
نوف عبداهللا نبقى الظفيري ٨٠٫٠١٭ 
نوف فرحان عويض غصني العنزي ٨٤٫٧٥٭ 
هبة جاسم مطر الشمري ٦٩٫٨٤٭ 
هدى راشد سيد عجرش ٨٨٫٤٨٭ 

هدى عواد شقاء الشمري ٧٧٫٥٭ 
هدى محمد خليل متعب ٦٩٫٢٥٭ 
هله محمد معيض العازمي ٨٩٫٢٦٭ 
هند أحمد سفاح الظفيري ٨٣٫٠٨٭ 
هيا خالد داوى عجيل طايس الشمري ٨٦٫٧٥٭ 
هيفاء أحمد شاكر علي ٧٩٫٧٭ 
هيفاء ياسني مزعل الشمري ٨١٭ 
وجداء مدباج محمد دبيسان ٨٧٫٥٣٭ 
وفاء سهيل حروبى العنزي ٨٩٫٢٣٭ 

مركز الرجاء الثانوي نساء 

إسراء بدر محمد محمد ٩٠٫٠٤٭ 
الهام محمد دلة ٩٢٫٦٧٭ 
تهاني عواد دحام غالى ٨٧٫٦٧٭ 
نور الهدى حميد حبيب وداعه ٩٠٫٠٨٭ 

مركز الرجاء الثانوي رجال 

أحمد توفيق شمالن البحر ٩٠٫٩١٭ 
عبداللطيف مشاري بدر الروضان ٧٩٫٩٦٭ 
عيد سالم عيد العجمي ٨٦٫٣١٭ 
فهد سعد نهار العدواني ٨٧٭ 

مركز الرقة الثانوي نساء 

أسماء راكان محمد العتيبي ٧٢٫٣١٭ 
أسماء ناصر فهد الصواغ العازمي ٨٩٫٦٧٭ 
أسيل عبداهللا عبداحملسن العظيمان العجمي ٨٧٫٥٣٭ 
أمل مفلح سعود العازمي ٧٣٫٨١٭ 
آمنة إبراهيم علي عبداهللا ٨٧٫٦٥٭ 
إميان بجاد محمد الضليعي ٩٠٫٩٢٭ 
ابتسام عبداللطيف راضي جابر ٩١٫٥٧٭ 
أبرار حمد فراج السهلي ٧٩٫٩٥٭ 
أسماء فهد خلف العازمي ٧٨٫٠٨٭ 
اصايل خالد عبداهللا العقيلي ٧٤٫٥١٭ 
العنود غاطي شنيف فالح املطيري ٨٦٫٢٩٭ 
العنود مسفر محمد الهاجري ٧٢٫٧٥٭ 
الهنوف محمد فالح العازمي ٧٠٫٨٣٭ 
امل سعيد سالم سعيد العجمي ٩٠٫١٥٭ 
امل فائل عبداهللا سعيد ٧٩٫٧٨٭ 
امل مناع حماد العجمي ٧٨٫٦١٭ 
أمينة مزعل عايد عيد الرشيدي ٧٩٫٢٥٭ 
انعام ناصر سعيد املطيري ٨٨٫٠٤٭ 
انوار راضي صالح العليوى العازمي ٨٣٫٨٢٭ 
إميان مخلد صلبي سرور املطيري ٧٢٫٤٧٭ 
بدور فهد سعود العجمي ٨٧٫٥٨٭ 
بشاير سعود سعد العازمي ٨٤٫٧٥٭ 
تغريد فهد حمدان املطيري ٨١٫٧٥٭ 
جمانة طاهر فالح الداود ٧٩٫٢٧٭ 
جميلة الزماني ٨٩٫٠٨٭ 
جواهر مبارك عايض الهاجري ٨٤٫٥٧٭ 
جوزه صحن عماش احلربي ٨٦٭ 
حسنة محمد جمعان املطيري ٨٣٫٠٨٭ 
حور فهد خلف احلربي ٨١٫٨٣٭ 
خديجة صالح سالم رشيد شنيتر العازمي ٧٩٫٤٢٭ 
خلود مخلد خالد املطيري ٧٤٫٧٥٭ 
دانة أحمد عواد العازمي ٧١٫٦٢٭ 
دانة أحمد متاعب العازمي ٨٠٫٧٢٭ 
دانة عبدالعزيز عبداللطيف املري ٧٠٫٣٨٭ 
دالل سيف سحيم العجمي ٨٨٫٦٧٭ 
دالل فهيد شافي العجمي ٧٨٫٣٣٭ 
دميه سعد الفي حجر ٦٤٫٠٩٭ 
رهف نصار عايض الشالحي ٧٢٫٦٩٭ 
روان حمود فالح العازمي ٨٤٫٧٩٭ 
روضه علي صويان الهاجري ٨٥٫٨٣٭ 
رمي عبداهللا فالح املطيري ٨٦٫٠٦٭ 
زينب إبراهيم حبيب اهللا كاظمى ٨٨٫٢١٭ 
سارا مبارك عبداهللا العجمي ٧٧٫٠٦٭ 
سارة أحمد عبداهللا السماك ٨١٫٣١٭ 
سارة حمد مرزوق الوصيص ٨٢٫٠٦٭ 
سارة حمود قبالن العازمي ٧٦٫٤٩٭ 
سارة سالم سعود الهاجري ٧٥٫٠٣٭ 
سارة سلطان عبدالعزيز العتيبي ٧٨٫٨٥٭ 
سارة عبداهللا مبارك العازمي ٦٦٫٤٤٭ 
سارة محمد عبداهللا الدوسري ٨٥٫٢٢٭ 
سعاد عبداهللا عبدالهادي الهاجري ٩١٫٨٣٭ 
شاهه فاضل عبدالكرمي بدران ٧٤٫٣٣٭ 
شهد صالح فهد العجمي ٧٩٫٨٢٭ 
شوق عيسى فرج الشمري ٧٤٫٥١٭ 
شوق فالح سعد الزعبي ٨٤٫٧٧٭ 
شيخة عبداهللا محمد املطيري ٨٢٫٥٢٭ 
شيخة غزاي حمود املطيري ٧٩٫٤٢٭ 
شيخة فالح شجاع العجمي ٨٤٫٦٧٭ 
شيخة مطلق شنار الزعبي ٧٩٫٧٤٭ 
صفيه شبيب حمود العازمي ٩٣٫٠٨٭ 
ضحى ناصر عواد جعيالن الزعبي ٧٧٫٩٧٭ 
طيبة مبارك سويد العتيبي ٨٤٫٥١٭ 
عائشة داود محمد اجلوهر ٨٠٫٥٧٭ 
عائشة مضحى أحمد املضحى ٧٤٫١٣٭ 
عائشة مطلق طلق علي رومي ٨٢٫١٭ 
عذاري زايد عودة الضفيري ٨٣٫٥٥٭ 
عنود غازي عبداهللا العازمي ٧٥٫٣٨٭ 
عهود عبداحملسن محمد العجمي ٨٨٫٣٣٭ 
عهود مبارك حماد العازمي ٧٧٫٨٤٭ 
فاطمة بنوى سالم سعيد بالفشر ٨٦٫٨٣٭ 
فاطمة حمد محمد املري ٧١٫٩٩٭ 
فاطمة عبدالعزيز مرداس العجمي ٨١٫٥٨٭ 
فاطمة عبداهللا سالمة يالوس العنزي ٦٧٫٧٨٭ 
فرح أحمد محمود غلوم ٧٩٫٧٨٭ 
فوزية محمد علوش العازمي ٧٨٫٦٩٭ 
في عبدالعزيز أحمد الغني ٩٢٫٤٢٭ 
لطيفة محمد جار اهللا احلبيب ٩٣٫٠٢٭ 
لولوة خالد خلف الشمري ٨٤٫٨٦٭ 
مراحب فالح محمد خميس ٨١٫٧٥٭ 
مرام فالح نايف املطيري ٧٧٫٠٩٭ 
مرام فايز عيد الشمالى ٨٠٫٢٢٭ 
مشاعل فالح فيحان املطيري ٧٥٫٦٧٭ 
مشاعل محمود محمد سبتي ٩١٫٨٭ 
معالي فهد محمد سعد السهلي ٩٣٫٦٧٭ 
منال شعوى حصيبان املطيري ٨٢٫٥٭ 
منال عزيز محمد املطيري ٨٦٫٠١٭ 
مناير عوض هديبان الرشيدي ٧٩٫٣٢٭ 
منى سالم صالح العجمي ٧٦٫٥٨٭ 
منى محمد سمري وقيان العازمي ٩٤٫٥٭ 
منى مرجع عايض اجلويسري العازمي ٨٥٫٣٧٭ 
منيرة سالم علي احلمدان ٨٢٫٨٣٭ 
منيرة فالح محمد خميس ٨١٫٨٭ 
منيرة مبخوت حمد هادي العجمي ٨٦٫٧٥٭ 
مها فايز هويدي احلبيني ٦٢٫٦٥٭ 
مها ناصر منصور الهاجري ٧٥٫٧٥٭ 

موضي زبن عبدالهادي العتيبي ٨٠٫٩١٭ 
نادية صالح عبدالهادي العنزي ٨١٫٣٣٭ 
ندا سند عبداهللا حمد العجمي ٧٧٫٦٦٭ 
نفله فرزان فارس القحطاني ٩٤٫١٧٭ 
نور مبارك فالح النامي ٨٢٫١٧٭ 
نورة ناصر فهد السبيعي ٩٣٫٨٣٭ 
هاجر تركي مهدي عجمي ٧٨٫٩٢٭ 
هدى كامل نصيف ٩١٫٠٨٭ 
هديل جاسم عبداهللا اخلالدي ٨٩٫٢٤٭ 
هديل خالد هليل الظفيري ٨٥٫٠٤٭ 
هناء مطر طحيشل غريب العازمي ٩٢٫٥٦٭ 
هند علي أحمد العنزي ٨٩٫٢٥٭ 
وجدان ناصر حمد ناصر ٧١٫٥١٭ 
وسم علي حمد املري ٨١٫٢٥٭ 
وسمية عبدالعزيز مرداس العجمي ٧٩٭ 
وضحة مبارك محمد العجمي ٨٤٫٠١٭ 
وفاء ناصر ماضي الهاجري ٩٣٫٧٥٭ 

مركز الصباح الثانوي رجال 

أحمد فايز خليفة املطيري ٧٢٫٣٤٭ 
إبراهيم احلميدي مشاع الديحاني ٧٤٫٤٧٭ 
أحمد خلف عبيد الزعبوط ٨٢٫٦٨٭ 
أحمد صحن راضي الضفيري ٧٨٫١٦٭ 
أحمد عبيد سمير الظفيري ٧٩٫٧١٭ 
احلميدي عمر حمود العميري ٧٩٫١٤٭ 
بدر دخيل سعد الرشيدي ٨٦٫٧٧٭ 
بدر مبارك طالع املطيري ٨٢٫١١٭ 
بندر غالب صقر املطيري ٨٤٫٧١٭ 
حمود عيد خليف الرشيدي ٩١٫٤٩٭ 
خالد حسني مجالد الرشيدي ٧٦٫٣٤٭ 
خالد مبارك عبداهللا الرشيدي ٨٤٫٤١٭ 
خالد هادي خضير الرشيدي ٧٦٫٥٧٭ 
راشد محمد سمير الظفيري ٨١٫٣٦٭ 
سعود حجاج خصيوى املطيري ٧٩٫٣٢٭ 
سلمان أحمد سلمان أحمد ٧٥٫٠١٭ 
سليمان كمال سليمان العنزي ٧٧٫٠٧٭ 
عباس عبدالعزيز مراد البلوشي ٧٠٫٣١٭ 
عبدالعزيز محمد عودة بادي ٧٧٫٧٦٭ 
عثمان عبدالعزيز عبدالوهاب اخلراز ٧٣٫٦٩٭ 
غريب يوسف محارب اجلسار ٧١٫٤٧٭ 
فايز فهد مطلق العصيمي ٧٠٫٢١٭ 
فهد رباح مفرح الرشيدي ٨١٫٦٧٭ 
فهد سليمان محمد الهليلى ٧٤٫٩٤٭ 
فهد عايد سعود املطيري ٧٩٫١٢٭ 
فهد عيد حمود العرادة ٦٦٫١٧٭ 
فهد عيد عليان الرشيدي ٧٥٫٣٣٭ 
فهد فايز فهد العنزي ٧٤٫٨٩٭ 
فيصل راشد عايش املطيري ٨٣٫٨٥٭ 
فيصل عبدالعزيز علي حمادي ٧٠٫٣٦٭ 
فيصل فهد الفليح الرشيدي ٧٥٫٢٥٭ 
ماجد مطلق بويتل البغيلي الرشيدي ٧٦٫٣٩٭ 
محمد زيد معيدي البصمان ٧١٭ 
محمد بندر رشيد الرشيدي ٦٩٫٧١٭ 
محمد سلمان متعب املطيري ٨٣٫٢٢٭ 
محمد فالح عوض الرشيدي ٧٦٫٦٣٭ 
مسباح محمد ناظم املسباح ٧٨٫٧٢٭ 
نواف أحمد حسن الشراح ٨١٫٨٥٭ 
يوسف علي رمضان السعيدي ٧٩٫٣٨٭ 

مركز الصباحية الثانوي نساء 

أريج دغيم فاضل العتيبي ٨٤٫٩١٭ 
أسماء خلف هذال العازمي ٨٧٫٣٭ 
أسماء سالم حمود الرومي العازمي ٩٨٫٤٢٭ 
آالء حماد جندار الشمري ٨٠٫٧٤٭ 
أمل محمد صالح العليوي العازمي ٩٢٫٣٣٭ 
أمل محمد نايف أبو خوصة العتيبي ٨١٫٧١٭ 
آمنة مرزوق جمعان صعفاك العازمي ٩٦٫٦٧٭ 
أميرة خالد عمر العتيبي ٨٨٫٦٨٭ 
أبرار حبيب ابرمي العازمي ٧٠٫٦١٭ 
أبرار فالح سالم العازمي ٨٩٫٢٢٭ 
اريج دخيل مانع العتيبي ٩٧٫٢٥٭ 
أسماء حمود عيد عويس العازمي ٩٤٫١٧٭ 
أفراح عبداهللا دخيل املطيري ٩٦٫٢٥٭ 
البندري ناصر محمد الهاجري ٨٩٫١٢٭ 
اجلازي عبدالهادي فالح الهاجري ٩١٫٤٣٭ 
أنفال سعد جابر سعد عايض الهاجري ٨٢٫٨١٭ 
انوار مطلق خلف العتيبي ٩٣٫٩٢٭ 
انوار محمد عبداحملسن حمدان ٩١٫٠٧٭ 
انوار مطلق ماطر سعد عميره ٨٤٫١٣٭ 
إميان محمد مبارك جوهر الشطي ٧٦٫٨٧٭ 
بتلي عبدالعزيز زيد السهلي ٩٣٫٣٨٭ 
بتول ضاحي عودة الفضلي ٩٤٫٥٤٭ 
بتول مبارك عبدالعزيز خلف ٨٧٫٨٨٭ 
بشاير حماد ثامر املطيري ٩٧٫٨٢٭ 
تهاني حبيب منادي العازمي ٨٧٫٦٢٭ 
تهاني زويد عبداهللا دايخ ٩٢٫٨٩٭ 
تهاني صياح براك العتيبي ٨٦٫٣٥٭ 
ثريا ماجد عبدالهادي العنزي ٨٦٫١٦٭ 
جمانة سالم ٩٢٫٨١٭ 
جواهر عيد عايد الشمري ٧٩٫٨٥٭ 
حصة راشد رشدان رشيد املطيري ٩٣٫٣٣٭ 
حمدة حامد عيد الرشيدي ٩٥٫٥٦٭ 
حنان حسن فرج عبداهللا ٧٦٫٠٩٭ 
خديجة حمود سعد العازمي ٩٧٭ 
خلود خالد مبارك حسني ٩٥٫٨٣٭ 
خلود مليح عبدالرحمن زياد العازمي ٨٢٫٨٤٭ 
دانا هادي محمد الهاجري ٩١٫٠٢٭ 
دانة سالم علي العازمي ٨٨٫٦٩٭ 
دانة علي خلف عبداهللا ٨٠٫٧٭ 
دالل مبارك صياح العتيبي ٩٤٫٥٨٭ 
دالل عبداهللا محمد املطيري ٨٦٫٢٣٭ 
دالل عبداهللا مزبان فالح عون ٩٦٫٥٭ 
دالل فرحان معدي راجح العتيبي ٩٥٫٥٨٭ 
رتاج شنار سعود السهلي ٩٠٫٩١٭ 
رحاب عبدالعزيز طالب القصاب ٨٦٫٦٭ 
رفعة محمد عبالن الدوسري ٩٧٫٢٥٭ 
رقية غنام حمد الصويلح ٨٧٫٠٢٭ 
روان عسيالن شبيب اخلالدي ٨٥٫٧٣٭ 
روان منيف سعود العجمي ٨٨٫٢٭ 
رمي دعسان محمد العجمي ٨٩٫٧٥٭ 
رمي عوض حمد العجمي ٩٥٫٦٧٭ 
زينب جعفر علي ذياب ٨٦٫١٩٭ 
سارة فريد محمد العوضي ٩٤٫٩٧٭ 
سارة حمود مجبل عبداهللا الصويلح ٩٠٫٨٣٭ 
سارة سعود علي العتيبي ٩٣٫٢٢٭ 
سارة عيد عايد الشمري ٨٠٫٣٨٭ 
سارة مبارك سعد العازمي ٩٢٫٩٦٭ 
سارة محمد عبداهللا فالح محمد الهاجري ٧٧٫٩٢٭ 
سارة ملفي جفينان العازمي ٨٣٫٤٭ 

سارة منصور غنب الشمري ٨٣٫١١٭ 
سارة نايف حجي املطيري ٨٦٫٢٥٭ 
سعاد خليفة محمد العازمي ٩٢٫٧٥٭ 
سعاد فاضل عباس عثمان ٩٤٫٠٧٭ 
سلمى سويحان مبارك سيف امللعبي ٩٧٫٢٥٭ 
سلمى عبيد سلمان عايض الرشيدي ٩٨٫٧٥٭ 
سما محمد بطي منصور العجمي ٩٥٫٥١٭ 
سندس عبدياسني اسود ٨٠٫٠٣٭ 
شايعه سعدون جابر زيدان ٩٥٫٢٥٭ 
شريفة عيد براك العازمي ٩٥٫١١٭ 
شوق سالم محمد العجمي ٨٤٫٩٥٭ 
شوق سعد مبارك الهاجري ٨٦٭ 
شوق عبداهللا مزعل محمود ٧٨٫٧٢٭ 
شيخة فالح فهد اجلفني ٧٩٫٣٤٭ 
شيماء خيران مبارك الرشيدي ٩٢٫٥٨٭ 
شيماء اياد جبار علي ٩٥٫٠٨٭ 
عائشة عيد مصبح غريب العازمي ٩٥٫٦٧٭ 
عائشة فاضل عباس عثمان ٨٩٫٨٣٭ 
عشيه زياد شحيبان الرشيدي ٧٧٫٣١٭ 
عنبره ملحق عايض العتيبي ٨٨٫٠٨٭ 
عنود سالم محمد العجمي ٩٢٫٨٧٭ 
عنود مزعل شطي الفضلي ٩٤٫٣١٭ 
عواطف هادي عجاج الطريبيل العازمي ٩٤٫٩٢٭ 
غالية علي عايد الشمري ٨١٫٩٥٭ 
غزيل سويكت مضحي الهاجري ٩١٫٦٩٭ 
فاطمة عبداهللا عيسى ٩٧٫٤٢٭ 
فاطمة أحمد حبيب السبيت العازمي ٨٠٫٢٩٭ 
فاطمة حمود حصني سيف العازمي ٩٦٫٨٣٭ 
فاطمة خالد مبارك العازمي ٨٠٫٥٦٭ 
فاطمة سعد سعود العجمي ٩٤٫٧٧٭ 
فاطمة محمد رفاعي العازمي ٩١٫١٩٭ 
فجر فيحان سعران فيحان ٩٠٫٥٨٭ 
فدوه عبيد خالد احلربي ٩٠٫٠٨٭ 
فرح فايز جهران العازمي ٨٣٫١١٭ 
قمره ناصر مفرح السبيعي ٩١٫٦٭ 
مرام طالل فهد العازمي ٨٤٫٦٢٭ 
مروه محمد علي سالم العجمي ٨٧٫٢١٭ 
مرمي شوميي ناصر مبارك الدليمي ٨٥٫٢٭ 
مرمي ظافر حسن العجمي ٧٥٫٥٣٭ 
مرمي ظاهر عبيد العازمي ٩١٫٤٣٭ 
مزنة حمد جعيثن املطيري ٨٠٫٧٧٭ 
مشاعل فاهد مبارك الهاجري ٨٥٫٠٤٭ 
مشاعل فواز فيصل الهدب ٨٨٫٣١٭ 
مضاوي خالد عمر العتيبي ٨٦٫٣٣٭ 
منار ناصر محمد العجمي ٨٩٫٩١٭ 
منال عايش جنر العازمي ٨٥٫٨١٭ 
منال فالح سالم زبن العازمي ٩٧٫٣٣٭ 
منال فهد منير املطيري ٨٧٫٠٣٭ 
منيرة سالم عبدالهادي احلشار ٨٣٫٢٥٭ 
مها غامن صلفيج الشمري ٨١٫٧٥٭ 
مها فالح فراج الهاجري ٩٣٫٢٥٭ 
مها الفي فالح العازمي ٧٨٫٠١٭ 
مها مفلح سعود امليموني ٩٤٫١٭ 
مها ناصر فهد الدوسري ٨٩٫٠٨٭ 
موضي فهد خلف العازمي ٩٠٫٧٥٭ 
مي سارى عبدالرحمن املطيري ٦٣٫٠٥٭ 
جناة بيبي جوهر حسني ٩٣٫٢٥٭ 
جنالء ظافر حسن العجمي ٨٥٫٤٥٭ 
نسيمه عبداملجيد سعيد أحمد ٩٧٫٧٥٭ 
نور أحمد عبداهللا عبد٩٣٫٨٥٭ 
نور صالح عليان العنزي ٨٤٫١٧٭ 
نورة محمد معيفي املطيري ٨١٫٨٣٭ 
نورة حمدان محمد اليامى ٩٢٫٢١٭ 
نورة سعود عواجه الرشيدي ٩٤٫٨٧٭ 
نورة فالح شويرب العجمي ٩١٫٨٤٭ 
نورة مريزيق شرى الرشيدي ٧١٫٨٩٭ 
نورة هايف شباب الدوسري ٨٠٫٩٢٭ 
نورية خالد زامل العازمي ٩٢٫١٢٭ 
نوف حمود مبا رك دغمان ٩٧٫٤٢٭ 
نوف عبداهللا رجاء الهاجري ٩٥٫٩٢٭ 
نوير عبداهللا خامت العازمي ٨٢٫٩٨٭ 
هاجر فهيد طامي الهاجري ٨٤٫٧٭ 
هدى رجاء مسلم سالم العازمي ٩٥٫٧٥٭ 
هديل حسني بركة املطيري ٨٤٫٨١٭ 
هال صياح براك العتيبي ٩٠٫١٦٭ 
هنادي عوض حمد العجمي ٩٣٫٧٥٭ 
هند هزاع مطر العازمي ٨٢٫٩٤٭ 
هيا جلوي فهد العجمي ٨٤٫٧٦٭ 
هيا سعد مبخوت الدوسري ٨٢٫٢١٭ 
هيا فالح راشد العازمي ٩٢٫٨٨٭ 
وضحة سويحان مبارك امللعبي ٩٦٫٢٥٭ 
وضحة هادي ناصر الهاجري ٨٨٫٨٣٭ 

مركز العدان الثانوي نساء 

إسراء علي شاطر طاهر ٧٨٫٧٦٭ 
أسماء عبدالناصر محمد ٧٢٫٩٧٭ 
أفراح محمد حسن دشتي ٩٢٫٥٨٭ 
أفنان ناصر حسني شمساه ٨٢٫٥٧٭ 
اجلازي يوسف خالد ال بن علي ٧٥٫٠٤٭ 
أماني عادل عنيبر العازمي ٧٣٫٦٩٭ 
انوار راشد وثير العازمي ٨٣٫٤٢٭ 
بدرية حمد حسني مضحي العازمي ٨٢٫٨٤٭ 
بدرية خليف نزال العنزي ٧٩٫٦٩٭ 
بدور سليم راشد مسعود البطحاني ٨٦٫٣١٭ 
بدور عرفى لزام جدران ٧٢٫١٣٭ 
بدور فيصل صالح خلف ٩٤٫١٧٭ 
بشاير مبارك عبداهللا فريح هليل الشمري ٧١٫٦٨٭ 
بشاير محمد سالم األنصاري ٨٧٫٧٨٭ 
حصة جاسم علي الدندن ٧٠٫٧٨٭ 
حصة محمود غلوم اشرف ٨٥٫١٥٭ 
حنان عبداهللا عيد محمد ثاني ٨١٫٤١٭ 
حوراء بندر كاظم مبارك ٨٤٫٢١٭ 
خالده عبدالوهاب حبيب مجيد طارش ٨٨٫٧٣٭ 
خلود مزعل حويان العازمي ٧٤٫٧٩٭ 
دانة أحمد عباس عبدالرضا ششتر ٦٩٫٤٢٭ 
دالل بدر حمد العدواني ٨٠٫٧٥٭ 
دالل سالم سعد العازمي ٧٨٫٤٢٭ 
دالل شايع محمد شايع العازمي ٨٤٫٩١٭ 
دالل الفي هجاج العازمي ٨٤٫٥٨٭ 
رانيا عايض أحمد القحطاني ٨٥٫٠٩٭ 
رحمة عبداهللا يوسف خليل ٧٥٫٤٩٭ 
رقية سعد عبداهللا الصفار ٨٦٫٩٩٭ 
رمي سعد عجمي صغير ٨١٫٨٩٭ 
رمي فيصل خالد احلمادي ٧٨٫٩٨٭ 
زهراء أحمد حسني مبارك ٧٩٫٤١٭ 
زهراء علي حسن حسن ٨٣٫١٭ 
زهرة خميس كروني املهري ٨٠٫٣١٭ 
زينب خان علي ٨٦٫٦٩٭ 
زينب عبداهللا أحمد بحر ٨٣٫٥٨٭ 
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زينب علم قمبر جعفر ٩٢٫٣١٭ 
زينب محمد زنكي حسني زنكي ٧٧٫٥٦٭ 
سارة عبدالرضا محمود بارون ٨٠٫٦٧٭ 
سارة مانع حسن سالم العجمي ٩٦٫٣٣٭ 
سارة محسن حمد ناصر العجمي ٨٦٫٨٣٭ 
سعاد زيد خلف الفضلي ٨٨٫٨١٭ 
سلمى جابر ذيب اليامي ٧٩٫٣٧٭ 
سلمي سعود حسني العجمي ٦٧٫٤٤٭ 
سلوى طالب إبراهيم الغامن ٨٤٫٥٭ 
سميه محمد عبداهللا القطان ٩٦٫٢٥٭ 
سناء بسام عيد العبهول ٧٣٫١٩٭ 
شروق ناصر حداد الصومالى ٨٣٭ 
شيخة عايش مبارك العازمي ٥٩٫٥٦٭ 
شيوخ ناصر فارس احلشار ٨١٫٨٩٭ 
طرفه محمد فهد البديوي ٨٧٫٨٧٭ 
عائشة عبداحلميد عبداهللا خميس الفزيع ٨٦٫٦٩٭ 
عالية سرور فيروز اليوحة ٨٧٫٢٢٭ 
عذاري مرزوق راشد الهمشى العازمي ٩٠٫٦٧٭ 
عهد مطر ظاهر جابر ٨٦٫٣٭ 
عهود محمد حجي جاعد العازمي ٨٨٫٥٭ 
غدير رياض عبيد الشمري ٨١٫٣٤٭ 
فاطمة بندر كاظم مبارك ٧٢٫٢٢٭ 
فاطمة سالم مبارك العجمي ٨٥٫٢٥٭ 
فاطمة عزاب قطيم العتيبي ٩٨٫١٭ 
فايزة هادي مسفر العجمي ٩٣٫٩٢٭ 
فيحاء غازي مناحي بن زريبه العتيبي ٩٠٫٥٭ 
مرمي سعود خالد احلربي ٧٢٫٥٧٭ 
مرمي صالح اشديد احلربي ٧٧٫٧٥٭ 
مرمي صالح شافي األبوحمد ٧٠٫٤٥٭ 
مرمي عيسى أحمد الفيلكاوي ٩٠٫٤٩٭ 
مرمي محمد يوسف بن سيف ٧٧٫١٣٭ 
مشاعل علي سعدون بوفارس العجمي ٩٥٫٥٨٭ 
مشاعل فالح الدباغ رفاعي العازمي ٨٣٫١٧٭ 
منار صباح حسني علي ٨٥٫٧٥٭ 
منيرة حسن علي العجمي ٨٢٫٣٤٭ 
منيرة خالد فهد العجمي ٧٩٫٠٣٭ 
منيرة فرحان مبارك العجمي ٩٢٫٩٩٭ 
منيرة مبارك محمد العجمي ٦٩٫٧٢٭ 
منيرة يوسف حمدي العتيبي ٧٤٫٣٤٭ 
موضي مدرهم مسعود العتيبي ٨٥٫٥٥٭ 
جنالء زيد الهاب املطيري ٩٢٫٩٭ 
جنود سلطان محسن العتيبي ٧٣٫٠٥٭ 
نشور علي حسني الصقر ٧٦٫٣٩٭ 
نوال عوض جمعان العازمي ٧١٫٧١٭ 
نورة محسن فهد العجمي ٨٥٫٠٣٭ 
نورة سالم سند الدمام ٨٣٫٧٥٭ 
نورة عبدالكرمي عايد بريك فرج ٨٩٫٥٨٭ 
نورة عيد علي العازمي ٧٥٫٠٢٭ 
نوف فايز معيض العتيبي ٨٧٫٨٤٭ 
نوف هديان اذعار عطا اهللا املطيري ٩٧٫٩٢٭ 
نوير هندي رشيد حمالن احلربي ٩١٫٥٨٭ 
نيره محمد عبدالرحمن العتيبي ٨٤٫١٧٭ 
هدى سرور كامل محمد ٧٨٫٥٨٭ 
هديل راجح سعود العجمي ٨٥٫٤١٭ 
هالء عبداهللا فالح العجمي ٨٢٫٩٣٭ 
هنادي شالل الراوى خلف ٨٥٫٥٭ 
هند صغير محمد فهاد العجمي ٨٠٫٨٣٭ 
هنوف هديان اذعار املطيري ٨٦٫٩٥٭ 
هيفاء مهنا محمد مهنا القحطاني ٧٩٫١٧٭ 
وضحة سالم فهد العجمي ٧٨٫٥٨٭ 

مركز الواحة الثانوي رجال 

أحمد فالح عبداهللا الصليلي ٦٩٫٧٢٭ 
أحمد مساعد حمدان املاجدي ٧٤٫٧٣٭ 
إبراهيم بطي محمد الشويعر ٧٣٫٣٧٭ 
بسام عيد علي البسام ٧٥٫٣٢٭ 
تركي خليفة عبيد الزعبوط ٧٩٫١٧٭ 
جابر عبدالعزيز غازي الرشيدي ٧٩٫٨٧٭ 
حمد مزيد رشيد سالم ٧٥٫٦٧٭ 
دعيج فهد دعيج الفهد ٧٨٫٥٧٭ 
راشد فواز طخاخ العنزي ٧١٫٠٢٭ 
سالم هادي مراد الشمري ٦٣٫٦٧٭ 
سعيد ربيع مطلق اجلميلي ٨٤٫٩٥٭ 
ضاري عادل مشلح الشمري ٧٩٫٦٩٭ 
طلق عجيب حصني املفرج ٧٣٫٢٥٭ 
عادل عيد نشمي احلريجي ٨١٫٢٨٭ 
عبدالرحمن ناصر عواد العلي ٧٦٫٣٤٭ 
عبداهللا صقر شجاع احلربي ٦٥٫٩٧٭ 
عبدالرحمن فراس أحمد العنزي ٧٥٫١١٭ 
عبدالرحمن مطلق بونان الصلبي ٦٩٫٩٭ 
عبداهللا ذخير سعود السليمان ٧٢٫٦٥٭ 
عبداهللا زاهد مقبل العجمي ٧٢٫٣٨٭ 
عبداهللا عايد عبداهللا السعيدي ٨٢٫٥١٭ 
عبداهللا عمار مصبح احلريجي ٧١٫٤٦٭ 
عبداهللا فهد خالد العنزي ٨٣٫٢٥٭ 
عبداهللا مفرح محمد الهاجري ٧٢٫١٩٭ 
عبداملجيد مالك متران الشمري ٧٩٫٨٥٭ 
عبداحملسن محمد جديع خلف الضفيري ٧٣٫٥٭ 
علي ارهيف اكياد الفضلي ٧٨٫٣٩٭ 
عمر محمد مهدي البذالي ٧٣٫٣٨٭ 
فهد سعود عناد اخلالدي ٦٧٫٢٥٭ 
فهيد هادي فهيد العجمي ٨٠٫٦٩٭ 
فيصل أحمد منيزل السعيدي ٨٢٫٤٥٭ 
محمد زيد مطشر الشمري ٨٣٫٥٨٭ 
محمد سعد فهد العجمي ٧٩٫١٣٭ 
محمد سعود عبدالعزيز املويل ٧٨٫٩٨٭ 
محمد فيصل وبدان السعدون ٧٢٫٢٦٭ 
مزعل ناصر هدروس السعيدي ٧٠٭ 
منصور مرزوق عبداهللا لفتة ٧٦٫٣٤٭ 
ناصى هالل سعدون املطيري ٧٧٫٩٣٭ 
نواف عفاس سطام الشمري ٨٣٫٣٥٭ 
نواف علي عبداهللا الصالح اخلزى ٧٦٫١٧٭ 
يحيى علي عبدالفتاح ٧٥٫٢٤٭ 
يوسف معيلى حييان العنتري ٧٥٫٨٢٭ 
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أشواق جعيثن هداج املطيري ٧٦٫٠٨٭ 
أصيله خالد شبيب املطيري ٧٧٫٨٭ 
أسماء بشير صياح الرشيدي ٨١٫٧١٭ 
البندري سعد صعفق السقيانى ٨٧٫٩٨٭ 
امل ناصر محمد املطيرات ٨٣٫٦٥٭ 
امالك مسعد جبير املطيري ٨٧٫٤٭ 
انوار خالد حمد اخلالدي ٧٨٫٤٢٭ 
انوار عطا اهللا عايض املطيري ٦٨٫٨٢٭ 
إميان جمعان ناشي البصمان ٨٦٫٨٣٭ 
إميان سالم عطا اهللا الشريفي ٨٣٫٨٣٭ 
إميان شقاحى صعفق الظفيري ٧٨٫٧٦٭ 
إميان محمد صالح الرشيدي ٨٢٫٣٨٭ 

بدور غازي فالح املطيري ٨٠٫٦٤٭ 
بدور ناصر عبدالوهاب صالح ٧٧٫٦٭ 
بشاير صنيتان عايض الرشيدي ٧٣٫٥٥٭ 
بشاير عايض مطلق الرشيدي ٦٧٫٦٧٭ 
بشرى شامخ التويخ الرشيدي ٨٢٫١٣٭ 
جواهر شقير حاكم الدويش ٩٦٫٥٭ 
حربه محمد حميد العنزي ٨٦٫٤٭ 
حصة جلوي شنار املطيري ٧٢٫٤٭ 
حنان عواض حمود املطيري ٨٣٫٨٣٭ 
حوراء عدنان عبدالرسول االمير ٨٠٫٨٦٭ 
خزنة مناحي صلبوخ املطيري ٧٣٫٨٦٭ 
دانة سيف عبداللطيف سيف ٦٤٫٥٭ 
دالل خلف عقيل علي ٨٧٫٦٨٭ 
دالل سالم إبراهيم هادي ٧٦٭ 
دالل شعيل دخيل اهللا السبيعي ٩٢٫٤٢٭ 
دالل ناصر زابن الرشيدي ٨٢٫٧٥٭ 
رشا علي حسني سالمات ٧٢٫٠٥٭ 
رمي فالح راكان العجمي ٨٧٫٠٨٭ 
رمي مسعد ضاوي املطيري ٧٩٫٧٩٭ 
سارة علي مبارك بالل سعد ٧٢٫٢٤٭ 
سارة غازي كدموس الديحاني ٧٧٫٨٤٭ 
سعيدة حماد مطر البذالي ٧٣٫٤٤٭ 
شاهه علي طالب العنزي ٨٢٫٥٩٭ 
شعاع عبداهللا مسعد املطيري ٧١٫٤٥٭ 
شعيع راشد عبداهللا املطيري ٦٧٫٤٢٭ 
شيخة جمعان غازي الديحاني ٨٦٫٥٭ 
شيخة جديع مطلق الديحاني ٧٠٫٠٥٭ 
شيخة محمد مبارك احلموه ٩٣٫٣٣٭ 
طيف جالل جمعان العدواني ٨٠٫٠١٭ 
طيف خالد شبيب املطيري ٧٢٫١٦٭ 
عائشة خالد مرزوق املطيري ٧٤٫٨٤٭ 
عائشة دبيس رباح الرشيدي ٨٤٫٩٨٭ 
عائشة ناصر زابن الرشيدي ٨٣٫٤٩٭ 
عايدة ناصر زابن الرشيدي ٨٦٫٥٭ 
عذاري شنان عبداهللا اخلالدي ٩٢٫٧٥٭ 
علياء عبداهللا اجفني العازمي ٧٩٫٤٤٭ 
عواطف اذعار مجبل املطيري ٦٦٫٦٭ 
غزالن علي عايش العازمي ٨٧٫٩٩٭ 
فاطمة دبيس رباح الرشيدي ٨٢٫٧٤٭ 
فاطمة إبراهيم جواد يعقوب ٨٢٫٠٧٭ 
فاطمة سالم مرزوق املرشاد ٨٢٫٤٦٭ 
فاطمة عايض مبارك الصنوين ٩٢٫٠٤٭ 
فاطمة نزال ميران العنزي ٨٥٫٥٤٭ 
فجر افراج سعيدان ضبيب ٨٦٭ 
فضيله فرهود عودة بادي ٨٧٫٧٩٭ 
فوزية مبارك فالح بن شوق ٩٥٫٥٦٭ 
قيروان صالح محمد الفضلي ٧٩٫٤٢٭ 
لولوة غالب غازي املطيري ٩٠٫٢٧٭ 
مراحب حميدان نافع الرشيدي ٩٤٫٥٭ 
مراحب فالح عبداهللا املطيري ٨٧٫٢٥٭ 
مراحب فالح عبداهللا دغيم ٧٢٫٧١٭ 
مرمي بدر أحمد الكندري ٨٨٫١٤٭ 
مرمي مبارك أحمد إبراهيم ٨١٫٠٤٭ 
مرمي محسن غازي املطيري ٧٧٫٨١٭ 
مرمي هالل سويد املطرفى ٨٥٫٨٤٭ 
مزنة سفر شداد املطيري ٨٤٫٣٣٭ 
مشاعل جاسم فيحان احمليسن ٦٧٫٠٤٭ 
منار عبداهللا مسلم الرقاص ٨١٫٩٤٭ 
مناير فالح عبداهللا املطيري ٧٦٫٩٤٭ 
منى عايض حمود الرشيدي ٧٦٫١٦٭ 
منيرة عطا اهللا اذعار املطيري ٩١٭ 
منيرة عواض قطيم املطيري ٨٦٫٥٥٭ 
منيرة ملفي عيد املطيري ٧١٫٢٥٭ 
مها شعيل دخيل اهللا السبيعي ٨٣٫٦٧٭ 
موضي ضيدان محمد املطيري ٨٣٫١٨٭ 
موضي عبدالرحمن محمد الدوسري ٧٦٫١٧٭ 
نادية عايد مصلح املطيري ٧٤٫٧٥٭ 
ندى سالم فالح العازمي ٨٢٫٥٥٭ 
ندى مطلق حماد الشمري ٩٣٫١٧٭ 
نوال بدر غازي الرشيدي ٧٢٫٨١٭ 
نوال صالح محمد احلوطى ٦٣٫٧٭ 
نورا نايف محمد املطيري ٨٣٫٠٨٭ 
نورة حمد حسن الشامري ٧٩٫٩١٭ 
نورة خالد عطية العنزي ٧٤٫٦٣٭ 
نورة فالح سليم الديحاني ٩٥٫٠٨٭ 
نورة فهد دينار العنزي ٧٤٫٥٥٭ 
نورة مقبل عبدالواحد خائن ٨٢٫٢١٭ 
نوف محمد هادي العنزي ٧٤٫٠٤٭ 
هناء عباس حمد العنزي ٨١٫٣٣٭ 
هيا صالح حمود البادي ٨٧٫٣٦٭ 
هيا عبدالرحمن حمود البرجس ٧٣٫١٣٭ 
هيا مشعل غنيم املطيري ٨٩٫٥١٭ 
وضحة أحمد عبيد الديحاني ٨٠٫٦٢٭ 

مركز ام الهيمان الثانوي نساءـ املشترك 

أمينة صالح مجبل العازمي ٨٠٫٥٣٭ 
ارنا باسيونا العتيبي ٨١٫٠٥٭ 
استقالل محمد احملمد ٧٣٫٨٩٭ 
اشواق مفرح شديد الرشيدي ٩٦٫٠٨٭ 
اجلازي خالد حمد العجمي ٨١٫٣٣٭ 
اجلوهره مطر ادهام الزيد ٧٧٫٧٤٭ 
الناره حمدي هادي العتيبي ٨٠٫٨٣٭ 
اماني منصور سعود العنزي ٧٤٫٤٥٭ 
امل نايف مشعان العتيبي ٩٦٫٧٤٭ 
أميرة مطر ادهام غنيم الزيد ٨٦٫٢٥٭ 
بدرية رجعان حرمييس العازمي ٨١٫٨٦٭ 
بدور بدر مبارك العازمي ٨٧٫٧٧٭ 
بدور سعدون جار اهللا املري ٨٣٫٣٤٭ 
بناء عبداهللا عبدالهادي راشد ٧٩٫٨٢٭ 
بينه حمد هادي العجمي ٩١٫٢٧٭ 
حصة نهار مصلح العتيبي ٧٧٫٣٭ 
حميدة طرقي فهد العنزي ٨٢٫٦٢٭ 
حنان حسن عباس خورشيد ٨١٫٧٧٭ 
خلود ناصر محمد ناصر العازمي ٨٧٫٤٥٭ 
دالل أحمد اعميم فالح دبيان ٨٠٫١٢٭ 
دليل عبداهللا ظافر الرشيدي ٨٦٫٨٣٭ 
رتاج مساعد محمد العنزي ٨٧٫٥٣٭ 
رحمة علي زايد العجمي ٨٥٫٧١٭ 
رفعة حسني راشد العجمي ٨١٫٥٦٭ 
رفعة ناصر سعد الهاجري ٨١٫٨٣٭ 
رهف حمود نايف الزهمولى ٧٩٫٧٧٭ 
روان سعيد معجب الهاجري ٨٠٫٠٧٭ 
رمي جفني عبداهللا املري ٨٢٫٦٢٭ 
رمي حسني علي العنزي ٧٥٫٥٥٭ 
رمي حمد أحمد الشمري ٩٣٫٦١٭ 
رمي فهيد حجرف العجمي ٩١٫٢٢٭ 
زهراء سعود مهدي العجمي ٨٣٫١٤٭ 
زينب موسى حمد الرشيدي ٧٢٫٢٧٭ 
سارة أحمد فهد العازمي ٨٢٫١٨٭ 

سارة جابر صالح املري ٨٥٫٢١٭ 
سارة سالم منصور العجمي ٧٩٫٩٣٭ 
سارة سعيد ناصر امليموني ٧١٫٣٭ 
سارة محمد حمد الهاجري ٨٣٫٥٭ 
سحر سعد عقاب العنزي ٧٩٫٩٦٭ 
شيخة سعيد حسن العجمي ٧٩٫٥٦٭ 
شيماء عبدالرحمن العبدالسالم ٨٠٫٥٭ 
صيتة محمد سالم العجمي ٨٦٫١٦٭ 
طفلة بداح فهد العجمي ٧٨٫٣٨٭ 
طيف نايف سعد العازمي ٧٦٫٦٤٭ 
ظبيه مناحي عاطف العجمي ٨٨٫٩٣٭ 
عائشة فهد طامي الهاجري ٨٠٫٩١٭ 
عالية فهيد حجرف العجمي ٨٥٫٩٤٭ 
عبير جمعان معتوق العازمي ٨٧٫٣٦٭ 
عليا عبداهللا مرضي الهاجري ٨٤٫٣١٭ 
علياء زايد دواس العجمي ٩٠٫٥٣٭ 
عهود فالح بخيت العتيبي ٨٨٫٠٨٭ 
عيدة بداح ناصر الهاجري ٩٤٭ 
غالية محمد صغير العازمي ٨٠٫١٧٭ 
غدير جابر عايض الهاجري ٧٢٫٨٥٭ 
غدير حسني علي اخلالدي ٧٥٫٤٧٭ 
غدير ناصر بداح الدوسري ٨٩٫١٧٭ 
غزالن نياف مقبول العتيبي ٧٢٫٤٤٭ 
فاتن عايض ناصر العجمي ٧٨٫٣٭ 
فاتن مفرح محيا الرشيدي ٨٥٫٣٨٭ 
فاطمة حمدان مسعود آل مخلص ٨٤٫٢١٭ 
فاطمة بدر جديع الهيم العازمي ٧١٫٦٥٭ 
فاطمة سعود ناصر العجمي ٨٠٫٧٣٭ 
ليلي أحمد علوي القحطاني ٨٥٫٤٤٭ 
مرام سعد فراج السهلي ٨٥٫٠٤٭ 
مرمي صيوان حنتوش الظفيري ٧٥٫٤٢٭ 
مزيونه عجرم سعد العازمي ٨٣٫١٣٭ 
منيرة رجا ليلى مسيعيد ٨٢٫١٢٭ 
منيرة سالم اضميد الدوسري ٧٨٫٨٣٭ 
منيرة حمد بداح جابر الهاجري ٨٢٫٠٦٭ 
منيرة محمد سالم القحطاني ٧٨٫٠٤٭ 
موضي مهدي حمد القحطاني ٨٨٫٦٢٭ 
جنالء زيد علي املري ٧٦٫٣٣٭ 
نوال حشان قبالن العجمي ٨٢٫٧٩٭ 
نورا أحمد مجبل العازمي ٧٩٫٨٧٭ 
نورة حمد فالح الهاجري ٨٤٫١٤٭ 
نورة خالد وبران املعتقه ٨١٫٧٨٭ 
نورة سعيد راشد العجمي ٨٤٫١٧٭ 
نورة سعيد ظافر العجمي ٨٠٫٠٤٭ 
نورة عايض فهاد الدوسري ٧٣٫٠٩٭ 
نورة محمد علي العجمي ٨٣٫٥٢٭ 
نوف مسعود دراج املري ٧٥٫٦٦٭ 
نوف ناصر غازي الهاجري ٧٧٫٢٥٭ 
نوير مناور محمد الشريع ٧٤٫٢٥٭ 
هاجر حمدان قطيان عقيدى ٨٠٫٨٢٭ 
هاجر ملفي عيد العازمي ٨١٫٧٣٭ 
هدية مبارك حربي الهاجري ٩٥٫٤٢٭ 
هنوف حمد راشد املري ٨٣٫٩٨٭ 
وضحة راشد علي الفهيدي ٨٧٫٣١٭ 

مركز ام عامر االنصارية الثانوي 

آالء جنم جاسم جنم نصيب ٨٤٫٥٨٭ 
أماني جابر شنان قعود ٩٤٫٦٧٭ 
اجلازي عيسى معيوف الفردان ٦٩٫٢٤٭ 
ألطاف أحمد حمود جابر ٨٩٫١٧٭ 
العنود عبدالعزيز رومي الظفيري ٧٨٫٨١٭ 
اماني سعد مبارك فرج ٦٧٫٠٨٭ 
إميان ملفي غريب احلربي ٨٨٫٥٨٭ 
بدرية دغيم عواد املطيري ٧٦٫٨٣٭ 
براءه صالح الطماخه ٩٤٫٤٣٭ 
بشائر متعب علي املطيري ٨١٫٦٧٭ 
بشاير نعيس فريج املطيري ٩٥٭ 
تهاني براك مرشد العواجي الشالحي ٩٢٫١٧٭ 
جواهر فيحان ثامر العتيبي ٨٧٫٢٩٭ 
حنان عبيد حميد الرشيدي ٨٥٫٠٨٭ 
خزنة أحمد سعد الصنوين ٧٥٫٩٤٭ 
دالل خميس سعود هديان ٧٩٫٤٭ 
ديانا نداء منا الديحاني ٨٤٫١٧٭ 
رشا سيد زينهم طه ٧٦٫٩١٭ 
زهرة غالم رضا أبو احلسن علي يوسفي ٩١٫٥٨٭ 
زينب محمد عيد الفضلي ٩٦٫٥٭ 
سالي حسني منر بخيت ٨٩٫٧٥٭ 
سندس عبدالرحمن عبدالعزيز العمران ٧٦٫٠٩٭ 
شيماء حقى اسماعيل علي ٧٠٫٦٥٭ 
ضبيه عيد مجعد املطيري ٨٥٫٨٣٭ 
عائشة عبيد حميد الرشيدي ٧٦٫٤١٭ 
عالية صالح الفي الرشيدي ٧٦٫٠٦٭ 
عبير ازبيدي دايخ دويخ ٩٢٭ 
عبير مرشد براك املرشاد ٨١٫١٢٭ 
عفاف عبدالرحمن مطلق اخلالدي ٨٢٫٧٩٭ 
عليا رميح تركي حسني ٨٤٫٠٨٭ 
عهود جاسم زابن الرشيدي ٧٩٫٩٢٭ 
عواطف بيان مناور فالح الراجحي ٧٥٫٦٦٭ 
غالية ناصر منير املطيري ٧٢٫٨٣٭ 
فاطمة حسن يوسف حسني ٨٩٫١٧٭ 
فاطمة راشد عبداللطيف الرباح ٦٩٫٢٥٭ 
فاطمة راشد علي الصدى ٧٧٫٦٧٭ 
فاطمة علي عبيد فرج ٨٦٫٢٤٭ 
فاطمة عيد جابر بخيت ٨١٫٥٨٭ 
فاطمة ناصر ٧٩٫١٧٭ 
فجر إبراهيم بالل حوشان اخلالدي ٨٩٫٣٣٭ 
فرح أحمد هاجد الوطري ٧٠٫٣٥٭ 
فلحه شهيب حمد حمود ٨٣٫٠٤٭ 
لطيفة مجبل فهيد حراس املطيري ٧٨٫٣٣٭ 
ليالى محمد رقدان املطيري ٦٨٫١٩٭ 
ليلى سمير علي الرمضان ٨٣٫٩٢٭ 
مرح محمد ياسني ٩١٫٤٨٭ 
مرزوقه علي سويد الرشيدي ٩٠٫٧٥٭ 
مرمي بدر عبداحملسن املطيري ٨٥٫٩٢٭ 
مرمي جدعان فالح منيف ٩٤٫٢٥٭ 
مرمي حمد خليف احلسني ٦٩٫٨٩٭ 
مرمي عيسى أحمد العطاهللا ٧١٫٧٥٭ 
منال مطلق علي شامي زايد الراجحي ٩٢٫٢٥٭ 
منال يوسف سليمان الرشيدي ٨١٫٨٧٭ 
منى عبداهللا عطية سعدون ٧٦٫٦٣٭ 
منى عبداهللا هليل امليمونى ٩٠٫٥٨٭ 
منى نايف محمد الرشيدي ٨٨٫٦٧٭ 
منيرة أحمد محمد الشبال ٦٥٫٥٨٭ 
منيرة جاراهللا ذاعر سيف اجلفيره ٩٢٭ 
منيرة شوقي احملاميد ٨٥٫٠٨٭ 
مها رمضان منيف العنزي ٨٨٫٩٨٭ 
مها محمد مزيد املطيري ٨٨٫٧٥٭ 
مها مسفر مرزوق العبدلي ٧٥٫٦٢٭ 
موضي مخلد سعيد الصواغ ٨٥٫٠٨٭ 

مى يوسف خليفة اخلضر ٩٠٫٥٭ 
ميثه الفي مطلق الهلفي ٧٥٫١٥٭ 
نادية غلوم عبداهللا غلوم ٩١٫٥٭ 
نوال أحمد سالم ٩٠٫٥٥٭ 
نوال حميد صويان املطيري ٩٠٫١٦٭ 
نوال عمر رابح الرشيدي ٨١٫٠٥٭ 
نورا خالد عبداجلليل املاجد ٨٣٫٢٩٭ 
نورا عبداهللا مرزوق الرشيدي ٦٤٫٢١٭ 
نورة عبداهللا علي النصافي ٨٣٫١٥٭ 
نورة مبارك عايض العازمي ٧٥٫٠٩٭ 
نورة محمد فهيد العجمي ٨٩٫٦٧٭ 
نورة وليد فالح املطيري ٧٩٫٢٢٭ 
نورية نواف محمد الرفدى ٨٣٫٠٢٭ 
نوف عوض خلف املطيري ٨٧٫٠٢٭ 
هاجر فالح علي الرشيدي ٨٤٫٨٥٭ 
هبا عبداهللا فالح حسني ٨٤٫٣٣٭ 
هناء محسن علي العنزي ٨٥٫٩٧٭ 
هيام بخيت مدلول ناصر ٩٠٫٩١٭ 
وضحة مطنى توفيق مطنى ٧٩٫٧٦٭ 
ياسمني سعود قطاف براك املطيري ٨٠٫٣٣٭ 

مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال 

أحمد حيال شاهر الظفيري ٨٠٫٥٤٭ 
أحمد نواف مبارك العنزي ٧١٫٩٥٭ 
أحمد ندى عايد العنزي ٨٦٫٩١٭ 
جاسم عبداهللا عباس حيدر ٧١٫٠٧٭ 
حمد عطا اهللا عبدالعزيز العنزي ٧١٫٦٭ 
خالد فالح محمد املطيري ٧٣٫٢٤٭ 
خليفة محمد عسكر العنزي ٧٨٫١٨٭ 
راشد ناصر معلث الصليلي ٧٥٫٦٭ 
سعود عبدالعزيز محمد العنزي ٧٠٫٨٧٭ 
سلطان عايض فالح العنزي ٧١٫٨٧٭ 
سلمان محسن سلمان العنزي ٧٩٫٩٢٭ 
طارق مناحي عطوان مخلف ٦٨٫٩٭ 
طالل عبداهللا ظاهر الفضلي ٧٠٫٩٦٭ 
ظاهر صبيح فرهود منشد ٦٤٫٢٥٭ 
عبدالرحمن محمد عايض العنزي ٦٥٫٤٥٭ 
عبدامللك عباس رابح الرشيدي ٦٧٫٣٩٭ 
عبدالرحمن فالح راضي صادق ٦٩٫٦٩٭ 
عبداهللا فيصل عبدالعزيز جلوي ٧٨٫٩٣٭ 
فيصل سعود مدلول الصليلي ٦٨٫٤٧٭ 
فيصل محمد زحام جهيم ٧٤٫٢٭ 
محمد صالح خصاف الشبيل ٦٢٫١١٭ 
محمد فيصل مانع الفضلي ٨٢٫٨٥٭ 
يونس محسن علي عكاش ٦٣٫٣٧٭ 

مركز جابر العلي الصباح الثانوي رجال 

أحمد منيف محمد الهنداوى ٧٢٫٧٥٭ 
أحمد يوسف راشد النجدى ٦٤٫١٧٭ 
سالم أحمد سالم احلساوي ٧٠٫٥٢٭ 
سالم زايد سالم املرطاء ٧١٫٧٥٭ 
سعود عبداهللا سعود املطيري ٨٠٫٢٤٭ 
صالح جاسم فهد الدعى ٧٥٫٧٨٭ 
صالح جمال فرج املطيري ٧٧٫٦٣٭ 
عبداهللا محمد حسني الفيلكاوي ٧٤٫٢٥٭ 
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز علي ٦٩٫٦٭ 
عبدالعزيز عبداهللا علي العتيبي ٧١٫٨١٭ 
عبداهللا حمد حامد الفزيع ٧٥٫٦٥٭ 
عبداهللا خالد سليمان املسيليم ٧١٫٩٥٭ 
عبداهللا خالد عبدالهادي اجلاهلي ٧٧٫٤٭ 
علي يوسف حمد الصقر ٧٤٫٠٣٭ 
غامن عيسى غامن إبراهيم ٧٠٫١٢٭ 
فهد علي قطيمان السبيعي ٧٢٫٩٦٭ 
ماجد مطلق فيصل الدويش ٧٢٫٥٧٭ 
محمد راشد سالم الروتلى ٧٢٫٤٢٭ 
محمد شامي ثاني الرشيدي ٨٦٫١٤٭ 
محمد فؤاد جنم العبداهللا ٦٦٫٠٥٭ 
محمد مهدي عبدالصاحب إبراهيم علي ٧٧٫٥٩٭ 
مرزوق منصور محمد السهلي ٨٣٫٧٭ 
ناصر أحمد حسني مبارك ٧٢٫٨٧٭ 
نواف عبدالعزيز قاسم حزباوي ٦٩٫٧٥٭ 
هاشم عدنان حسني بو عباس ٨٩٭ 

مركز جاسم اخلرافي الثانوي رجال 

أحمد اسماعيل محمد عيدان الراشد ٨١٫٠٨٭ 
أحمد تركي محمود بنيان مشهور ٩٦٫٩٢٭ 
الشيخ صباح خليفة جاسم الصباح ٧٣٫٨٧٭ 
انور عبدالقادر عبدالعزيز الرشيد ٦٢٫٧٥٭ 
ايوب صباح مطر الضفيري ٩٠٫٤٢٭ 
حمد نادر مبارك احلميدي ٦٢٫٦٨٭ 
خالد جاسم أحمد الرومي ٨٢٫٨١٭ 
سيد علي سيد قاسم اعتباري ٧٠٫٥٥٭ 
عاشور عيسى فؤاد عاشور ٨١٫٠١٭ 
عبدالرحمن حامد عبداهللا شريف ٨٥٫٤٨٭ 
عبدالعزيز عدنان أحمد الربيعان ٧٧٫١٧٭ 
عبدالعزيز أحمد األحمد العدواني ٦٥٫٩٧٭ 
عبدالعزيز خلف ناصر الناصر ٨٠٫٦٣٭ 
عبداللطيف صقر عيسى اخللف ٧٥٫١٦٭ 
عبدالرحمن كمال حفني محمد ٦٨٫٨٭ 
عبدالعزيز سعود محمد إبراهيم الصويتي ٨٨٫٦٧٭ 
عبدالعزيز صالح عبدالعزيز سليمان املطر ٧٧٫٩٣٭ 
عبداهللا رائد عبداهللا أحمد ٦٧٫٣٢٭ 
محمد عبداحلميد يوسف السجاري ٨١٫٠٥٭ 

مركز جليب الشيوخ الثانوي رجال 

أحمد عبداهللا فالح الرشيدي ٨٤٫٥٥٭ 
أحمد باسم فرحان مبارك ٧٢٫٢٧٭ 
بدر راشد مسعود الصالح ٧٣٫٩٨٭ 
بدر طالل سعد فرج ٧٤٫٠٩٭ 
بدر يعقوب يوسف الرامزي ٧٥٫٥٥٭ 
بندر خالد مناحي العنزي ٧٣٫٥٤٭ 
تركي عواض عايض املطيري ٧٣٫٢١٭ 
ثنيان خالد عبيد الشمري ٧٩٫٢٥٭ 
جاسم خالد جاسم ماحسني ٦٩٫٥٦٭ 
حسني جاسم مهنا املهنا ٨٠٫١٩٭ 
خالد سطام عبدالكرمي العنزي ٨٠٫٩٤٭ 
خالد وليد منصور النشيط ٨١٫٩٣٭ 
خليفة أحمد خليفة بن فهد ٧٢٫٦٧٭ 
سالم ياسني محمد العثمان ٧٢٫٢٦٭ 
طالل بدر أحمد الكندري ٦٨٫٦٤٭ 
طالل محمد هذال املطيري ٨٩٫٦٭ 
طلق مرزوق فلحان العتيبي ٨٦٫١٨٭ 
عبدالرحمن سعود محيسن امليموني ٧٩٫٩٨٭ 
عبدالرحمن علي عبدالرحمن بن حمد ٦٧٫٨٥٭ 
عبداهللا عجمي سلمى املطيري ٧٣٫٥١٭ 
عبداهللا مشعل راشد اجلويدان ٨٤٫٦٤٭ 
عبدالعزيز عواض عايض املطيري ٨٠٫٠٣٭ 
عبداهللا فهد بخيت السعيد ٧٧٫٦٦٭ 

عبيد فيصل مطر املطيري ٧١٫٣٦٭ 
علي فهد عبداهللا الدوخي الصانع ٨٠٫٣٭ 
عيسى عبداللطيف عيسى حسني الصراف ٧٧٫١٩٭ 
عيسى فاضل خالد إبراهيم ٨٣٫٧٦٭ 
غازي غامن شالش صفوق ٨١٫٦٢٭ 
فرحان فهد بنيه اخلرينج ٧٦٫١٦٭ 
فهد عبداهللا مرشد الدويلة ٧٨٫٩٢٭ 
فهد مبارك حمود العنزي ٨٦٫٩٨٭ 
فواز محمد خليل الديحاني ٦٩٫٤٨٭ 
فيصل سعد إبراهيم الرشيدي ٧٩٫٩٤٭ 
فيصل عبداهللا وليد احلمادي ٧٠٫٢٤٭ 
فيصل فهد عبداهللا املطيري ٧٢٫٣٢٭ 
فيصل مطر عبيد املطيري ٨٤٫٠٢٭ 
مبارك عماد إبراهيم جاسم ٧١٫٠٩٭ 
محمد مصطفي صبري بدره ٨٣٫٦٨٭ 
محمد أحمد دغيم ظاهر ٧٠٫٧١٭ 
محمد توفيق عبدالكرمي بهبهاني ٧٩٫٠٥٭ 
محمد خالد سلمان الناجم ٧٢٫٣٭ 
محمد سعد سلمان العتيبي ٨٠٫٣١٭ 
محمد عبداهللا نقيان املطيري ٧٥٫٧٨٭ 
محمد فراج محمد السبيعي ٧١٫٨٩٭ 
محمد متعب صلبي املطيري ٨٠٫٦٥٭ 
محمد مثنى مشعان الرشيدي ٨٢٫٠١٭ 
مشاري نايف هزاع املطيري ٧٦٫٦٤٭ 
معاذ صالح عيسى املطوع ٧٩٫٠٨٭ 
ممدوح ماجد غازي املطيري ٧١٫٠٣٭ 
منصور علي منصور يعقوب ســلطان البصارة ٭ 

٧٤٫٩٧
نايف علي نايف املطيري ٨٠٫٦٦٭ 
نديب مبارك دغمي الرشيدي ٨٨٫٩٭ 
وليد شاكر عناد مهنا ٨٤٫٤٧٭ 

مركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساء 

أسماء أحمد حسني سلمان ٧٩٫٩٣٭ 
اسرار فهد غزاي املطيري ٧٥٫٢٣٭ 
أسماء محمد عبداهللا ايوب ٧٧٫٣٢٭ 
امل محمد جاسم احلمر ٨٤٫١٧٭ 
آمنة جزاع فهد الشعالن ٨١٫٢٧٭ 
انتصار أحمد خليفة البطي بوطيبان ٧٧٫٤٣٭ 
أنفال خليل إبراهيم اسهلي ٨٥٫٦٧٭ 
إميان خالد يحيى خضر ٨٣٫٦٢٭ 
بدرية صالح حسن البصيرى ٨١٫٨٥٭ 
بشائر عادل عبدالهادي النجار ٦٧٫٨٣٭ 
بشاير فالح راشد البعالوي ٧٨٫٢٥٭ 
بشاير خالد يحيى التميمي ٨٦٫٦١٭ 
بشاير عاصي جايد العبوس ٩١٫٤٢٭ 
بشاير فهد سبتي الكندري ٧٢٭ 
بشرى راضي عبداهللا مطر ٩٤٫٥٨٭ 
تهاني أحمد شهاب الشبر ٨٠٫٦٭ 
حصة طارق عبداللطيف عبدالرزاق ٦١٫٥٤٭ 
حصة ناجي حسني املنصور ٧٥٫٩٥٭ 
حنان محمد صالح احلربي ٨٩٫٩٢٭ 
حوراء حسني محمد العلي ٧٨٫٤٣٭ 
خالده عبداالمير يوسف معيوف ٧٢٫٤٢٭ 
خلود نواف عليان غتر احلربي ٨٠٫٠٨٭ 
دالل سهيل موسى العريفي ٨١٫٤١٭ 
دالل عبدالرحمن دينار مبارك ٨٠٫٧٥٭ 
دالل عقيل كرامه املهري ٧٢٫٠٦٭ 
دالل ناصر بن عبداهللا البراهيم ٧٥٫٥٨٭ 
دالل نضال خالد الفهيد ٨٩٫٧٦٭ 
رزان حسن حرب ٨٤٫٤٦٭ 
رفيده خالد أحمد الشرهان ٧٢٫١١٭ 
روان جمال فيروز عبداهللا عبدالكرمي ٨٩٫٤٩٭ 
زينب حسن عبداللطيف العطوان ٨٩٫٥٩٭ 
زينب عاصي جايد العبوس ٩٤٫٧٢٭ 
زينب عبداملجيد محمد بولند ٧٨٫٥٧٭ 
سارة سالم اسماعيل بخيت ٨٠٫٥٭ 
سارة عدنان عبدالرضا القطان ٧٤٫٣٭ 
سبيكه جمال محمد الكندري ٨٠٫٣١٭ 
سناء صالح بالل مبارك ٧٧٫٦٨٭ 
شريفة محمد عبدالرزاق الكندري ٦٥٫٦٤٭ 
شهد عبداهللا السيد املوسوي ٨٩٫٩٤٭ 
شهالء حامد عبداهللا النصر اهللا ٨٥٫٢٢٭ 
عائشة راشد علي الصدى ٦٥٫٣٤٭ 
عذاري سالم حطاب الهيفى ٧٣٫٧٢٭ 
غالية إبراهيم عبداهللا القطان ٧٢٫٦٢٭ 
فاطمة راشد سعد غامن السالم ٨٤٫٥٢٭ 
فاطمة عبدالرحمن فهد املجرن اليعقوب ٧١٫٥٧٭ 
فاطمة مشاري محمد اخلضر ٩١٫٦٦٭ 
فاطمة نادر مبارك احلميدي ٦٨٫٤٨٭ 
فجر علي عبداحملسن الرفاعي ٧٩٫٦٢٭ 
فدك عباس حسني بن نخي ٩١٫٣٥٭ 
قوت صالح سعد العويشير ٨٥٫٨٩٭ 
جلني صالح أحمد الدعيج ٨٠٫٤١٭ 
لولوة خالد غريب البذالي ٧٢٫٩٭ 
لولوة ناصر حسني السليم ٨٦٫٥٭ 
مرمي وليد عبدالقدوس شاه زاده ٨١٫٧٢٭ 
مرمي إبراهيم غلوم محمد جعفر ٧٤٫٤٭ 
مرمي عبداهللا عيسى احلربي ٦٧٫٥١٭ 
مرمي علي عبدالرحيم املال ٦٧٫٥٦٭ 
مرمي محمود حسني القطان ٧٢٫٥٨٭ 
مرمي هزاع مسمار اجلدعى ٧٠٫٦٣٭ 
منى بدر سالم ساملني ٨٨٫٠٧٭ 
منى مساعد محمد اخلضاري ٦٩٫٤٣٭ 
مها داود سليمان اإلبراهيم ٩٢٫٧٧٭ 
مي محمد عبدالوهاب البدر ٧١٫٢٦٭ 
نوال عدنان حبيب كرم ٨٦٫٦٨٭ 
نور محمد عبدالرسول اخلياط ٨٢٫٠٥٭ 
نور نوري عبداألمير جباره ٩١٫٣٧٭ 
نورة خضير دحل العنزي ٨٠٫٠١٭ 
نورة سالم علي الصقر ٨٢٫٠٨٭ 
هدايه عبدالعزيز علي شامخ ٩٣٫٧٭ 
هيا خالد عبدالكرمي القلوشى ٧٧٫٢١٭ 
هيا صالح زيد املسفر ٧٧٫٩٨٭ 
وفيقه حسني عبدالرسول بوعباس ٧٤٫٢٥٭ 

مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال 

أحمد سليمان محمد السداني ٨٢٫٣٦٭ 
أحمد يوسف أحمد إبراهيم ٧٧٫٠٢٭ 
بدر ناصر ذياب ناصر ٦٨٫٢٭ 
بدر ناصر يوسف الكندري ٦٦٫١٣٭ 
بدر هميم جاسم محسن ٧٨٫٥٤٭ 
جاسم محمد جنم املسري ٧٣٫٥٭ 
جالل ثنيان عبداهللا العنزي ٧٣٫٨٥٭ 
حسني عبداهللا مكى احلجيرات ٧٧٫٠٨٭ 
حمد رومي يوسف مزعل ٧٨٫٣٩٭ 
خالد سعد خالد الغريب ٧٢٫٤٭ 
خالد طالل علي حسني ٨٢٫١١٭ 

خالد فيصل عبداهللا بورحمة ٨٣٫٠٢٭ 
زيد جاسم حسن الشواف ٨٥٫٥٭ 
سعد فايز قاطع العنزي ٦٤٫٦١٭ 
سيد محمد رضا حميد احلسيني ٧٣٫٢٩٭ 
طالل سعود محمد الزعبي ٧٤٫٩٦٭ 
عامر علي حمد عماره العجمي ٦٩٫١٤٭ 
عبدالرزاق أحمد عبدالرزاق املال ٧٤٫٢١٭ 
عبداهللا جاسم محمد الشمري ٨٣٫٤٣٭ 
عبداهللا حسني نظر محمد ٩٢٫٢٥٭ 
عبداهللا ماجد سلطان فرج ٧٨٫٧٭ 
عبداهللا هاني حسن القطان ٧١٫٧٣٭ 
عبدالرحمن وليد خالد بويابس ٧٦٫٤٧٭ 
عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم االنصاري ٧٦٫٥٦٭ 
عبداهللا حميد إبراهيم مال يوسف ٨٤٫٦٤٭ 
عبداحملسن تركي برقي باجي العنزي ٧٢٫٠٧٭ 
عثمان محمد صالح السعيدي ٦٨٫٣٥٭ 
علي محمد علي املري ٨٨٫٥٤٭ 
غازي ناصر خصيوي العتيبي ٧٢٫٠٩٭ 
فاضل أحمد حمزة احلمر ٦٤٫٣٦٭ 
فهد أحمد عبداهللا عبدامللك ٧٧٫٢٥٭ 
فهد اسماعيل إبراهيم علي ٧٩٫٥٨٭ 
فهد حسني علي خميس ٧٣٫٣٦٭ 
فهد مفيد خليل القالف ٨٢٫٩٥٭ 
مثعي حمود هايف العتيبي ٦٩٫٥٣٭ 
محمد سعود مرزوق السميري ٧٠٫٩٢٭ 
محمد عادل محمد اخلليفة ٧٠٫٩٨٭ 
محمد يوسف محمد املكيمي ٧٢٫٤١٭ 
مشاري خليفة عبدالرحمن السويلم ٧٣٫٣٧٭ 
ناصر أحمد إبراهيم الدويسان ٧٧٫٨٣٭ 
نصر اهللا راضي سليم العنزي ٧٩٫٤٦٭ 
هادي عبدالنبي علي القالف ٦٧٫٦٧٭ 
وليد ناصر علي الدوب ٧٨٫١٭ 
يوسف أحمد محمود الطويل ٧٥٫٥٥٭ 
يوسف حسن عباس حسن ٧٥٫٠٧٭ 
يوسف وليد إبراهيم العليان ٨٣٫٨٤٭ 
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أسماء بشير سعد العنزي ٨٣٫٦٦٭ 
أسماء فالح خالد االشهب املطيري ٧٥٫١٣٭ 
أمثال فاضل ذيبان الشمري ٧٨٫١٧٭ 
أنفال أحمد دوشان الشمري ٧١٫٤٤٭ 
أبرار عشوي شويهني الظفيري ٧٠٫٩٨٭ 
أبرار عوض عطية البرغوث ٧٣٫٢٩٭ 
اجيال متعب سعد املطيري ٧٦٫٥٭ 
احالم محمد بدر شرار املطيري ٧٢٭ 
اسرار سليمان مهلى البناقى ٨٥٫٣٢٭ 
اسيل حسني عبداهللا الشمري ٨٠٫٤٣٭ 
أفراح محمد رضا بوشهري ٩٧٫٢٥٭ 
أفراح مطلق محمد الدويش ٨٧٫٤٧٭ 
البندري حميد مطلق املطيري ٩٢٫٤٤٭ 
العنود فيصل علي العنزي ٨١٫٨٢٭ 
امل سعد عدهان الشمري ٨٥٫٤٩٭ 
أمينة محوش ناصر الرشيدي ٧٥٫١٨٭ 
انوار سعد حمد العازمي ٧٤٫٤٤٭ 
إميان راشد عاصي السعدون ٨٧٫٦٣٭ 
إميان ربح جابر عجيمي ٨٢٫٨٥٭ 
إميان عابر سوعان العنزي ٨٤٫٦٭ 
بدرية ماطر مجبل الرشيدي ٨٩٫٧٥٭ 
بدور عواض عويد الرشيدي ٧٥٫٨١٭ 
بدور قبالن محمد العصيمي ٨٧٫١٥٭ 
بشاير محمد مبارك احلموه ٩٤٫٠٨٭ 
بشرى صالح فواز العنزي ٨٨٭ 
جواهر عبيد عبداهللا حنس ٩٤٭ 
حسنة خلف نايف الرشيدي ٩١٫٦٨٭ 
حصة حمدان عبيد اهللا الرشيدي ٦٠٫٥٢٭ 
حصة محمد معيض العازمي ٨٤٫٤١٭ 
حنان صقر مرزوق املطيري ٨٦٫٧٥٭ 
حنان ضاوي فهد املطيري ٨٦٫٩٢٭ 
حوراء سعود مرزوق سالم ٨٨٫٢٢٭ 
خلود ثقيل عمير غنام ٦٩٫٥٨٭ 
خلود سعد صحن الرشيدي ٨٤٫٩٭ 
خلود فالح مهنا الرشيدي ٨٣٫٠٢٭ 
دانة فهد عبداهللا أبو متر ٩٤٫٢٢٭ 
دانة راشد مليح الرشيدي ٧٩٫٢٨٭ 
دالل راشد مسعود البطحانى ٨٦٫١٩٭ 
دالل رمضان عبيد العنزي ٩٤٫٣٣٭ 
دالل سليمان حمد الرشيدي ٧٥٫٥٨٭ 
دالل صنت حمود الرشيدي ٨٢٫٧٢٭ 
دمي عمر هالل املطيري ٧٦٫٠٢٭ 
رمي صنت حمود الرشيدي ٨٧٫٤٥٭ 
سارة فرج مرزوق الراجحى ٧٧٫٠٨٭ 
سارة عمر هالل املطيري ٧٦٫٧٢٭ 
سارة مسير فهد الظفيري ٨٤٫٨٭ 
شهد عبداهللا علي عامر ٨٢٫٦٩٭ 
شوق ناصر هذال العتيبي ٨٨٫٧٤٭ 
شويهينه جاعد خضر املطيري ٨٣٫٨٭ 
شيخة أحمد عبداهللا احلامت ٨٢٫٢٧٭ 
شيخة سعد ناصر محمد املطيري ٧٨٫٧٭ 
شيخة مشعل حمد املطيري ٧٥٫٧٤٭ 
صاحله صالح العلي ٨٩٫٥٦٭ 
صيتة ثاني مسفر العنزي ٨٤٫٥٨٭ 
ضحيه حامد محمد العازمي ٧٠٫٧٧٭ 
عدله محمود عواد العنزي ٩٤٫٥٨٭ 
عذاري زيد جعيالن املويزري ٨٢٫٢٭ 
عفاف صقر مناور الرشيدي ٩٦٫٠٨٭ 
عنود جاسم مونس روضان ٩٢٫٦٧٭ 
عنود محمد العثمان ٨٠٫٣٥٭ 
عنود مرزوق محمد الشعالن ٨١٫٥٦٭ 
عهود ضويان معتاد املطيري ٨١٫٢٣٭ 
غادة علوش ذعار املطيري ٨٩٫٥٭ 
فاتن حسني املصري ٧٩٫١٩٭ 
فاطمة حمزة عباس حيدر ٨٣٫٨١٭ 
فاطمة عيد فرهود حسني ٩١٫٠٨٭ 
فاطمة عيد فالح الرشيدي ٩٢٫٥٨٭ 
فتون محمد رمضان العنزي ٨٠٫٧٣٭ 
فرح مفرح شعوان العتيبي ٨٣٫٧٢٭ 
في عطية عبداهللا املطيري ٨٠٫٧٧٭ 
كفاء حسان النواف ٩٠٫٧٥٭ 
لطيفة عبداهللا جاسر املطيري ٧٦٫٣٣٭ 
مرمي دخيل رغيان احلربي ٩٢٭ 
مرمي جفني جهز املطيري ٨٥٫٧٥٭ 
مرمي زامل رجا الرشيدي ٨٣٫٩٦٭ 
مرمي سديرى عقاب الشمري ٦٩٫٣١٭ 
مرمي سعدون صنيتان الديحاني ٨٤٫٠٧٭ 
مرمي عبدالعاطى عبدالسميع عبدالناصر ٨٦٫٥٨٭ 
مرمي علي سند املطيري ٨٦٫٤٢٭ 
مرمي مجبل الفي املطيري ٧٤٫٩١٭ 
مرمي محمد جاسم احلذيفى ٧٧٫٥٢٭ 
مرمي نهار علي املطيري ٧٤٫٨٨٭ 
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مرمي هالل أحمد شهاب ٩٢٫٥١٭ 
مزنة عبداهللا بليدان املطيري ٨٦٫٨٣٭ 
مشاعل حسني علي محمد ٨١٫٨٭ 
مشاعل فالح محمد الهاجري ٨٧٫٧٨٭ 
مشاعل محسن محمد املطيري ٨٤٫٧٥٭ 
منار بندر مداد العازمي ٨٥٫٠٩٭ 
منار سليم مطلق الصانع ٨٢٫١٦٭ 
مناير فيصل حمود املطيري ٧٧٫٢٨٭ 
منى كارون طعيمه خميسى ٧٦٭ 
منيرة فالح نهار املطيري ٧٥٭ 
منيرة فريح علي الشريكه ٧٦٫٢٭ 
منيه عبداهللا عبدالهادي العبدالهادي ٧٣٫٩٤٭ 
مها عايض عواض املطيري ٦٦٫٦٧٭ 
مى غالى ناحى الرشيدي ٨٠٫١٧٭ 
نادية راشد أحمد سليمان ٧٦٫٥٨٭ 
جنالء خالد مهنا املطيري ٨٨٫٥٦٭ 
جنود عبداهللا عبدالهادي العبدالهادي ٧٢٫٩٤٭ 
نضال حمد محمد العنزي ٧٧٫٢٥٭ 
نوادر محسن ثنيان الرشيدي ٧٥٫٧٣٭ 
نور علي أحمد ٨٧٫٩٢٭ 
نورة عبيد عواض الرشيدي ٨٢٫٢٧٭ 
نورة محمد هجاج املطيري ٧٧٫٨١٭ 
نورة هزاع منديل الديحاني ٨٨٫٠٨٭ 
نوف هويدي محمد املطيري ٩٣٫٨٤٭ 
هاجر حسني علي العتيبي ٧٩٫٨٤٭ 
هاجر فهران عبداهللا العدواني ٨٥٫٦٦٭ 
هدى سلطان سالم الفضلي ٧٥٫٠٤٭ 
هدى عشبان عايد العنزي ٨١٫٥٣٭ 
هدى محمد خميس حسن ٩٠٫٠٢٭ 
هال صعفق خريص أبوهليبه املطيري ٧٥٫٨٥٭ 
وجدان فهيد مرزوق الرشيدي ٨٥٫١٩٭ 
وسام عبدالرحمن حبيب جروان ٩٠٫٦٧٭ 
وسمية محمد مرزوق املطيري ٧٧٫٠٨٭ 

مركز سالم املبارك الثانوي رجال 

أحمد بندر حمد جخير ٨٨٫٧١٭ 
أحمد فنر مبارك اخلمسان ٨٧٫٩٨٭ 
بدر ناصر عبداهللا املطيري ٨٠٫٦٦٭ 
براك محمد براك العازمي ٨١٫٥٩٭ 
برجس جهجاه سعد العدواني ٨١٫٤٢٭ 
تركي فالح ضافر الهاجري ٨٨٫٥١٭ 
تركي ظاهر مطلق الزعبي ٨١٫٩٣٭ 
جاسم أحمد صقر املخاجني ٨٣٫٥٨٭ 
جعفر فيصل خلف قمبر ٧١٫٠٢٭ 
حسن عباس عبداهللا حسني ٩٣٫٣٤٭ 
حسني محمد ياسني ضيدان ٧٩٫٠٣٭ 
حصني منير حصني العجمي ٨٤٫٣٭ 
حمد فهاد سالم العجمي ٩١٫٤٧٭ 
حمد منصور محمد املري ٨٩٫٩٧٭ 
حمزة علي بدر وادي ٨٦٫٩٦٭ 
خالد برجس سالم الدوسري ٧٨٫١٥٭ 
خالد عادل عايد العتيبي ٨٤٫٣٭ 
خالد فهيد عجب الدوسري ٧٩٫٥٣٭ 
راشد عبداهللا راشد العويدي املري ٧٨٫٢٢٭ 
راشد فهيد محمد السبيعي ٨٨٫٥١٭ 
راكان حمد محمد سيف البراك ٨٧٫٥١٭ 
راكان علي مبارك العتيبي ٨٦٫١٦٭ 
سالم هادي سالم هادي عويض العجمي ٨٣٫٥٩٭ 
سلطان حمد مرزوق الوصيص ٨١٫٧٩٭ 
سلطان متعب بنيان العازمي ٨٥٫٣٧٭ 
طالل الفي سعيد العازمي ٨٢٫٨٢٭ 
طالل يوسف عبداهللا أحمد ٨٦٭ 
عامر حسني ثامر درمييح الديحاني ٧٢٫٩٭ 
عباس عبداحملسن حميد عبداهللا عباس السماك ٭ 

٨١٫٢٣
عبدالرحمن ساير عفاس العتيبي ٨٠٫٣٦٭ 
عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الدويسان ٨٦٫٥٧٭ 
عبدالرحمن عواض هليل املطيري ٨١٫٠٧٭ 
عبدالسالم دحام فهد الشمري ٨٦٫٩٨٭ 
عبداهللا أحمد حمد السهلي ٨٣٫٩٣٭ 
عبداهللا علي دغيم احلربي ٨٣٫٧٭ 
عبدالهادي فيصل جابر ناصر صبيح الفضلي ٧٠٫٥٤٭ 
عبدالعزيز دحام فهد الشمري ٩٠٫٧٨٭ 
عبدالعزيز محمد نشا القحطاني ٨٨٫٥٨٭ 
عبدالكرمي دحام فهد الشمري ٨٨٫٠٣٭ 
علي كاظم خليف منوخ الفضلي ٨٣٫٢٥٭ 
علي نبيل فاضل محمد حسني جعفر الصراف ٧٥٫٩٥٭ 
عمر رصد مناحي العجمي ٨٣٫٤٨٭ 
عيسى زيد خلف ساكت ٨٧٫٠٨٭ 
عيسى عبداهللا قاسم الفيلكاوي ٧٤٫٣٢٭ 
فالح فالح خليف مفلح االصفر ٨٦٫٦٭ 
فهد تركي وقاف العنزي ٩٠٫٤٥٭ 
فهد مرزوق مطلق املطيري ٨٧٫٧٥٭ 
فهد مشعل فهد العجمي ٨٥٫٢٧٭ 
فيصل فهد هادي مقنع العازمي ٧٢٫٣٢٭ 
مبارك طلق علي العتيبي ٨٠٫٠٣٭ 
محمد حمود جربوع مفلح عبيد سحلول العازمي ٭ 

٨٠٫٩٤
محمد مبارك زيد املري ٩٠٫٠٨٭ 
محمد مبارك سالم مبارك غاشم العازمي ٧٣٫٣٦٭ 
محمد نادر بخيت العتيبي ٨٤٫٨٭ 
محمد ناصر فهيد العجمي ٨٣٫٧٨٭ 
محمد هادي طرجم الهاجري ٨١٫٥٨٭ 
مشاري محمد عياد العتيبي ٨٥٫٨٩٭ 
ناصر علي مطلق هدمول ٧٥٫٣٥٭ 
نايف حمود فهد العتيبي ٧٥٫٤٭ 
نواف عبداهللا هادي الرشيدي ٩٢٫١٭ 
نواف مبارك سعود العنزي ٧٧٫١٤٭ 
يوسف سعود مطلق العتيبي ٨٦٫٠٩٭ 
يوسف محمد عبدالعزيز احلشاش ٨٥٫٢٤٭ 

مركز سعد العبداهللا الصباح الثانوي رجال 

أحمد زايد برجس البرازي ٧٢٫٦٣٭ 
إبراهيم حسني عبداحملسن شايع ٦٤٫٥٤٭ 
أحمد عتيق سلطان العنزي ٨٠٫٩٢٭ 
أحمد الفي عبداهللا شافي مزعل ٧٢٫٨٣٭ 
أحمد مطلق حمود العنزي ٨٨٫٠٦٭ 
جار اهللا متعب جار اهللا اجلفيره ٦٦٫٠٤٭ 
حسن شالش ساير عودة ٧٦٫٨٩٭ 
خالد صالح عبداهللا العنزي ٧٧٫٠٩٭ 
سالم بن سدحان بن سالم العنزي ٧٩٫٥٭ 
سعد عايض سعد الهاجري ٧٥٭ 
سعود مهيزع ماطر اخلالدي ٦٩٫١١٭ 
شاهني مساعد مطر الرشيدي ٧٦٫٢٥٭ 
صباح سالم علي املري ٧٧٫٧٭ 
ضاري بندر فهد الشمري ٦٨٫٩٤٭ 
ضاري عايد عبيد مانع ٧٠٫٤٥٭ 
طالل حصو غالب العنزي ٨١٫٢٭ 

عارف شهيب حمد العنزي ٨٠٫٢٢٭ 
عبداللطيف متروك مجبل العنزي ٧١٫٣٢٭ 
عبداهللا أحمد هندى العجمي ٧٣٫١٢٭ 
عبداهللا حامد عايض الرشيدي ٨٠٫٤٭ 
عبداهللا سالم ممدوح خماط ٧٠٫٠٣٭ 
عبداهللا علي مطلق العنزي ٨٥٭ 
عبداهللا محمد حمود العدواني ٧٨٫١٤٭ 
عبداهللا محمد غالب امليموني ٨٣٫٣٤٭ 
عبداهللا مسلم عبدالرحمن العتيبي ٧٤٫٣٨٭ 
عبدالرحمن مخلف مزيد الرويعى ٧٢٫٠٧٭ 
عبدالعزيز صالح سعود الرشيدي ٨٤٫٧٭ 
عبدالعزيز فهد حمود عبيد الهوله ٧٤٫٤٭ 
عبداهللا حاجي محمد آغا ٧٨٫٧٥٭ 
عبداهللا خالد ندا محسن الشمري ٧١٫٧٢٭ 
عبداهللا محمد ثاني جالوس العنزي ٧٦٫٩٤٭ 
عثمان نزهان صغير مضحى ٦٨٫٤٩٭ 
علي منسي سلمان الشمري ٧١٫١٨٭ 
علي نزهان صغير الشمري ٦٦٫١٨٭ 
عمر عيد ضحوي الشمري ٧٩٫٤٥٭ 
عمر مدلول غامض الشمري ٦٩٫٨٢٭ 
عيسى رعد مشل العنزي ٨٣٫٨١٭ 
فالح سعدون عايد السعيدي ٨٢٫١٩٭ 
فهد عتيق فدعوس الظفيري ٨٢٫٧٥٭ 
فهد محمد مناطح املاجدي ٦٧٫٤٢٭ 
فهد مخلف نزال العنزي ٧٩٫٥١٭ 
فيصل محمد عبداهللا خالد ٧٩٫٨٨٭ 
متعب خلف مجبل اجلعيب ٧٥٫٣٭ 
محسن مناحي رجعان املطيري ٩٠٫٣٣٭ 
محمد ذياب داخل العجمي ٧١٫٨٭ 
محمد سعود محمد الشمري ٨٤٫٠٩٭ 
محمد فرحان عوض العنزي ٨٨٫٨٢٭ 
محمد مزعل هالل العتيبي ٨٦٫٤٦٭ 
مشاري خالد ثويران املاجدي ٦٨٫٨٣٭ 
مشعل سالم جابر الضفيري ٧٢٫٢٣٭ 
مشعل علي شخير العنزي ٧٠٫٦٨٭ 
مشعل فيصل مشعل العنزي ٨٢٫٣٭ 
مطر أحمد مطر السلمان ٧٧٫٢٥٭ 
ناصر ذياب حربي اخلالدي ٧٦٫١٢٭ 
نواف صالح سعد العويشير ٨٠٫٨٣٭ 
هاني عبدالعزيز فالح الضفيري ٧٥٫٧٢٭ 
ياسني عبدالقاسم غالم نبي ٦٤٫٤٢٭ 

مركز سلمان الفارسي الثانوي رجال 

بدر عبداهللا عبدالكرمي النومس ٧٦٫٠٨٭ 
بدر محمد مرزوق العازمي ٧٦٫٨٥٭ 
ثامر مطلق فالح الرشيدي ٧٨٫٦٭ 
خالد شليويح مرزوق املطيري ٧٩٫٠٨٭ 
خالد عجنان هجاج العازمي ٧٦٫٧٦٭ 
خالد فهد شجاع حصني ذياب املطيري ٧٢٫٦٧٭ 
سعود مشعل سعود الدويلة ٧٣٫٩٦٭ 
سلطان بندر محسن دغيم مناور املطيري ٧٨٫٨١٭ 
عبدالرحمن سعد صالح الشمري ٧٣٫٤٦٭ 
عبداهللا طويرش حمير الشمري ٧٩٫٧٥٭ 
عبداهللا عبدالسالم أحمد عبدالسالم ٧٢٫٤٣٭ 
عبداهللا علي حمود الفضلي ٦٢٫٦٩٭ 
عبداهللا مخلد ضاوي الرشيدي ٧٣٫٥٣٭ 
عبداهللا نواف باتل فالح بن شوق ٧١٫٧٥٭ 
عبدالعزيز براك ناصر فالح النون ٩٠٫٣٣٭ 
عزام سعود مطلق بداح السبيعي ٨١٫٣٣٭ 
علي محمد علي طعمة العنزي ٧١٫٩٥٭ 
فالح متعب ماجد مشاري املطيري ٦٩٫٥٭ 
فيصل عبداهللا حبيب البلوشي ٨٥٫٩٧٭ 
فيصل مطلق مناحي مطلق هادي ٧٣٫١٧٭ 
محمد سعود غامن محمد جمران العجمي ٧١٫٧٭ 
محمد صباح جابر بشيت ٦٦٫٨٣٭ 
ناصر سعود غامن محمد جمران العجمي ٧٥٫٢١٭ 

مركز سليمان العدساني الثانوي رجال 

أحمد عامر سكتان العازمي ٧١٫٧٭ 
أحمد علي نعمة الشمري ٧٦٫٣٩٭ 
أحمد محمد علي حاجية ٧١٫٢١٭ 
تركي نافع حبيب اخلالدي ٧٨٫٥٧٭ 
جمال سعود نوار العتيبي ٧٠٫١٦٭ 
حبيب سعيد حبيب اخلالدي ٧١٫٣٤٭ 
حسني محمد علي العلي ٧٠٫٤٤٭ 
عايض مصلح عايض الشالحي ٧٢٫٨٣٭ 
عبدالسالم إبراهيم حمد الرشيدي ٧٠٫٣٩٭ 
عبداهللا رضا عبداهللا جمعة احلواج ٦٩٫٢٩٭ 
علي خالد محمد العبدالسالم ٦٩٫٧٣٭ 
فهد علي مزيد الصانع ٧٠٫٨٣٭ 
محمد جمال خضير باقر ٦٩٫٩٢٭ 
محمد صالح محمد املوسوي ٧٣٫٣٩٭ 
محمد عبدالعزيز خلف أيوب القالف ٧٧٫٨٣٭ 
وليد محمد بشير العتيقي ٧١٫٣٦٭ 
يوسف سند خشان اخلالدي ٦٧٫٥٣٭ 

مركز عمر بن اخلطاب الثانوي رجال 

أحمد محمد هزاع العنزي ٧٧٫١٣٭ 
أحمد محمد فهد الدوسري ٨١٫٨٤٭ 
بدر حسني مهدي العجمي ٧٩٫٥٥٭ 
بدر مانع محمد العجمي ٦٨٫٥٨٭ 
بدر مهدي ناصر العجمي ٧٥٫٤٤٭ 
بالل محمد ثامر العجمي ٦٩٫٥٥٭ 
تركي فهد مرزوق العازمي ٧٤٫٧٭ 
جاسم زامل مطر الشمري ٨٠٫٤١٭ 
حبيب أحمد محمد راشد ٨٠٫٨٭ 
حسني حسن حزمى الدوسري ٧٣٫١٭ 
حسني سالم عيد اجلرمان ٧٠٫٢٣٭ 
حسني فهد ناصر الغياثات ٧٩٫١٣٭ 
حمد سعد محمد العجمي ٨١٫٤٣٭ 
حمد محمد حمد سالم الهاجري ٧٥٫٢٥٭ 
حمد مسعود عبدالهادي العجمي ٧٩٫٩٭ 
ذهيبان خالد منصور العجمي ٧٥٫٦٨٭ 
راشد فالح هاضل العازمي ٨٥٫٥٣٭ 
راشد فهد راشد العازمي ٧٨٫٠٨٭ 
راشد نائف سالم املري ٧٣٫٧٩٭ 
ساجى محمد ساجى الدوسري ٨٥٫٠٢٭ 
سالم محمد دغش املطيري ٨٣٫١٦٭ 
سعد جاسم شذر الشمري ٧٦٫١٭ 
سعد عبداهللا سعد عبداهللا الهاجري ٨١٫٢٣٭ 
سعد مناحي تركي الدوسري ٧٩٫٥١٭ 
سعيد ناصر محمد الهاجري ٨٠٫٥١٭ 
عامر مرعى راشد الهاجري ٧٠٫٦٭ 
عبدالرحمن ناصر خميس العجمي ٧٦٫١٩٭ 
عبدالعزيز خالد مبرك سعود مبرك العازمي ٨١٫٤١٭ 
عبدالعزيز عايض مبارك الهاجري ٧٤٫٢٥٭ 
عبدالعزيز علي محمد اخلباز ٧٥٫٥٢٭ 
عبدالعزيز فهد ناصر العتيبي ٧٤٫٨٥٭ 

عبداهللا حمود راشد العجمي ٨٠٫٧٭ 
عبداهللا خالد عبيد الدوسري ٨١٫٠٤٭ 
عبداهللا محمد خنيفر الرشيدي ٧٩٫٩٭ 
علي بدر علي العتيبي ٨٢٫٢٤٭ 
علي راشد فالح الهاجري ٨٠٫٧١٭ 
علي محمد مسعود الهاجري ٧٩٫٠٥٭ 
غريب محمد بليه العجمي ٨٢٫٢٤٭ 
غريب محمد غريب العجمي ٧٣٫٥٦٭ 
فالح حسن فالح الدوسري ٨٣٫٣٨٭ 
فالح شارع جفني الهاجري ٧٠٫٢٧٭ 
فايز عبداهللا نايف الدوسري ٧٩٫٢٨٭ 
فراج جابر محمد العجمي ٧٨٫٠٩٭ 
فهد حسني عبداهللا العجمي ٨٣٫٩٨٭ 
فهد شافي سالم الهاجري ٨١٫٠٩٭ 
فهد عايض نهار املطيري ٨٠٫٠٦٭ 
فهد علي أحمد السماك ٧٥٫٥٣٭ 
فهد ناصر سالم العجمي ٧٧٫١٤٭ 
فهد وليد علي حسن بارون ٨٥٫٧٨٭ 
فواز مهدي حسن العجمي ٧٨٫١٦٭ 
فيصل فهد ناصر زيد العتيبي ٧٤٫٤٥٭ 
مبارك فالح حمد الهاجري ٨٢٫١٧٭ 
محمد أحمد خالد العازمي ٧١٫٦٧٭ 
محمد سالم عيد محمد اجلرمان ٦٠٫٢٣٭ 
محمد عبدالعزيز فهيد العازمي ٧٠٫٦٦٭ 
محمد علي حسني علي العنزي ٨٦٫٠٤٭ 
محمد غنام غصني الدوسري ٧٧٫١٥٭ 
محمد ناصر صالح العجمي ٧٦٫٩٦٭ 
مشعل سيف عبدالرحمن العجمي ٨٥٫٢٧٭ 
مصبح سعد مصبح العازمي ٧٣٫١٣٭ 
منصور ناصر خميس العجمي ٨٠٫٨٤٭ 
مهدي محمد مانع العجمي ٧١٫٨٥٭ 
ناصر جالس محمد العجمي ٧٠٫٣٢٭ 
ناصر حجاب ناصر امليمونى ٧٦٫٦٤٭ 
ناصر عايض ناصر العجمي ٧٨٫٧٣٭ 
ناصر محمد شوميى دليمه ٦٩٫١٦٭ 
ناصر محمد طينان العجمي ٨٧٫٣٤٭ 
نايف أنور راضي العازمي ٧٥٫٠٥٭ 
هادي شعيفان عقاب العجمي ٨٠٫٠٢٭ 
هالل سفر هالل العتيبي ٧٢٫٠٥٭ 

مركز غنيمة املرزوق املشترك الثانوي نساء 

إسراء عباس احلسيني ٨٧٫٢٤٭ 
البتول حسني ناصر العجمي ٨٣٫٧٥٭ 
اجلازي عبداهللا حمد بداح ٩٣٭ 
اجلازي مسفر حمد العجمي ٧٢٫٧٢٭ 
الهنوف خير اهللا بخيت العجمي ٧٥٫٧١٭ 
أماني فالح عبداهللا العجمي ٨٣٫٠٢٭ 
آمنة ضيف اهللا سليمان فالح العتيبي ٩١٫٥٨٭ 
بدرية صالح حسني احلربي ٨٣٫٥٭ 
بطحه صباح عودة عبداهللا ٨٧٫٦٩٭ 
حترير عبيد مديد الشمري ٧٩٫٥٨٭ 
جميلة حمد جاراهللا املري ٩٠٫٦٧٭ 
دانة محمد صالح علي املري ٨٥٫٤٩٭ 
دالل ضيف اهللا متعب املطيري ٨٥٫٦٦٭ 
رحمة عبداهللا محسن محمد العجمي ٩٤٫٢٥٭ 
رحمة فالح مسفر العجمي ٧٦٫٠٣٭ 
رمي سعيد فالح محمد الهاجري ٨٧٫٩٥٭ 
سارة ناصر شافي فهد العازمي ٩٣٫٢٥٭ 
سارة محسن مشعان العتيبي ٩٣٫٤٣٭ 
سارة ناصر سالم حسني العجمي ٨٣٫٤٢٭ 
شذى سالم علي ال سالم ٩٠٫٧٥٭ 
شهد قادر لفتة عبدالكرمي القحامى ٨٠٫٢٣٭ 
شهد مطلق جوينان الشبعان ٩١٫٠٨٭ 
عائشة هادي محمد شبيب العجمي ٨١٫٧٨٭ 
عبير سالم محمد حبروت الهاجري ٩٢٫٢٥٭ 
عزيزة محمد سالم فريح العازمي ٨١٫٢٣٭ 
عواطف عاطف حمزة ٨٣٫٠٥٭ 
عيدة فالح سعد الهاجري ٩١٫٩٢٭ 
فاطمة احلميدي غامن رشيدي ٨٧٫٤٢٭ 
فاطمة عيسى حسني هدالن الصوان ٩٣٫٠٨٭ 
فرح محمد فالح سعد العازمي ٧٧٫١٤٭ 
ليالي سالم علي ال سالم ٩٣٫٥٨٭ 
ليالي فالح عيد البريجى العازمي ٧٩٫٥٦٭ 
مرام حمد براك العازمي ٨٧٭ 
مرمي طلق صنت املطيري ٨٠٫١٨٭ 
مرمي فايز عبداهللا الهاجري ٩١٫٧٦٭ 
مرمي محمود علي محمد البلوشي ٨٧٫٨٩٭ 
مستورة محمد بداح ودعان العازمي ٨٤٫٢٤٭ 
مستورة مدغم علي العازمي ٧٨٫٨٤٭ 
مستورة نهار علي مجالد املطيري ٩١٫٩٢٭ 
مالك راشد علي حمد املري ٩٤٫٤٢٭ 
منيرة رشيد جمعان الهاجري ٨١٫٤٣٭ 
منيرة مرزوق حنيف مهدي العجمي ٨١٫٤٦٭ 
مها ناصر سعد الدوسري ٩٠٫١٧٭ 
مها وديد مهدي رماح القحطاني ٨٦٫١٣٭ 
جنالء عبداهللا شنوف مناع شافي ٨٠٫٦٥٭ 
نورة حسني محمد ال سالم ٧٣٫٥٩٭ 
نورة محمد علي املطيري ٧٦٫٤٢٭ 
نورة إبراهيم مصلح عيشان ٧٦٫١٩٭ 
نورة راشد بخيت املري ٨٧٫٥٭ 
نورة سالم مهدي العجمي ٧٧٫٧٩٭ 
نورة محسن مشعان العتيبي ٨١٫٤٦٭ 
هاجر هادي محمد شبيب العجمي ٨٠٫٤٩٭ 
هند صالح عبدالعزيز العجمي ٧٥٫٤٥٭ 
هنوف نايف غنام سعد العازمي ٩١٫٢١٭ 
هويا فالح سيف معجام العازمي ٨٨٫٣٤٭ 
هيا ظافر حمد مناحي العجمي ٩٦٫٥٭ 
وحش عيسى محمد فالح العازمي ٨٢٭ 
وسمية فالح محمد فالح الهاجري ٨٥٫٤٢٭ 
وضحة سعيد هادي االحيمر ٨٦٫٨٣٭ 
وضحة محمد سعيد علي العجمي ٨٨٫٣٭ 
وضحى حمد جار اهللا املري ٨٦٫٨٨٭ 
وضحي عبداهللا مسفر ال مطلق ٨٥٫٧٨٭ 
وعد عبداهللا مسعود املري ٩٠٫٣٣٭ 
ياسمني فهد مفلح محمد العازمي ٨٨٫٧٥٭ 

مركز فلسطني الثانوي رجال 

أحمد سليمان عبدالرزاق احلامت ٧٨٫٢٧٭ 
أحمد فهمي محمد التكروري ٨١٭ 
باسل براق علي قركجي ٧٠٫٥٣٭ 
ثامر وليد عبداهللا الكندري ٧٨٫٥٥٭ 
حمزة عبدالرحيم اسماعيل عبدالرحيم ٨١٫٧١٭ 
خالد اياد عبداحلميد ٧٤٫٤١٭ 
سعد هاشم فارح النهاري ٧٢٫١٦٭ 
سليمان محمد سليمان اإلبراهيم ٨٧٫٩٢٭ 
صالح عبداهللا عبدالعزيز املطيري ٧٧٫٣٭ 
صالح بدر يعقوب البصاره ٨٦٫٩١٭ 
طاهر اسد محمد علي ٧٨٫٨٥٭ 

عادل خليفة حبيب جمعة ٨٥٫٣٩٭ 
عبداهللا منير وحيد علوان ٧٨٫٠١٭ 
عبداهللا غازي حسني ٦٨٫٤٤٭ 
عزت زكي جابر محمد فرج ٧٤٫٧٣٭ 
علي محمد عبدالرضا حسني علي ٨١٫٨٧٭ 
عمر بشار أمني مسامح ٧٠٫٩٩٭ 
فيصل إبراهيم فيصل انشاصى ٦٧٫٤١٭ 
فيصل مرزوق فارس املطيري ٧٢٫٤٨٭ 
قتيبة جمال راشد العسعوسي ٦٠٫٧٥٭ 
محمد عبدالعزيز عبداهللا الصراف ٧٤٫٣١٭ 
محمد عزيز حمزة الصراف ٧٢٫٩٥٭ 
محمد عمرو سيد السيد ٧١٫٢٥٭ 
محمد يونس شاكر احلمود ٧٣٫٢٣٭ 
مشعل مازن عادل مشعل ٦٧٫٩٤٭ 
مهدي طالل يعقوب البلوشي ٧٢٫٩٣٭ 
موسى أحمد موسى سلعوس ٨٧٫٢٥٭ 
نادر أحمد صبرى محمد ٦٨٫٤٣٭ 
يوسف عبداحلميد سيد مرتضى سيد حمزة ٨٨٫٨٭ 

مركز لطيفة الشمالى الثانوي نساء 

أشواق شايع قاطع عواد ٧١٫٢٣٭ 
آالء عبدالعزيز قاسم املطرود ٧٣٫٧٣٭ 
أنفال ياسر شخير العنزي ٧٢٫٨٢٭ 
ابتسام علي مراد سلطان ٨٦٫٥٭ 
ابتهال عبداهللا سويلم محمد الرشيدي ٧١٫٤٥٭ 
أبرار بدر محمد علي ٨٤٫١٧٭ 
اخالص محمد قاطع قطان ٩٥٫٠٣٭ 
اسيل عبدالرحمن براهيم الهاجري ٩١٫٠٧٭ 
اعتماد جابر صباح جابر ٨٥٫٣٭ 
أفراح ريكان محمد الهوشه ٧٥٫٦٦٭ 
أفراح شنان سوادي الصلبي ٧٩٫١٢٭ 
أفراح عبدالرحمن عطية عيد ٩٥٭ 
أفراح فرج مبارك الرحيلي ٧٨٫٢٦٭ 
االء إبراهيم فهد العنزي ٨٠٫٧٣٭ 
اللبيبه تركي انغيمش ٨١٫٨٥٭ 
امل سعود سمير املطيري ٦٩٫١٨٭ 
امل عبداهللا البناقي ٨٦٫٥٨٭ 
امل عبداهللا دغيم الهاجري ٧٧٫٤٤٭ 
امنة راضي خنفري اصل ٧٧٫٩٣٭ 
انوار فهد مبارك اجلميلي ٧٥٫٨٤٭ 
إميان بطي محمد الشويعر ٨٩٫٠٧٭ 
إميان إبراهيم عبدالرحمن الهاجري ٨٧٫٥٧٭ 
إميان مشعل مناور الرشيدي ٧٠٫٩٢٭ 
بتول عطااهللا نوران الرشيدي ٧٩٫٩١٭ 
بدرية مهوس صالح احلصينى ٨٥٫٨٧٭ 
بدور غامن مطير الظفيري ٨٣٫٠٤٭ 
بسمه محمد صالح مبارك البذالي ٨٧٭ 
حترير جاسم راشد العنزي ٨٨٫٠٨٭ 
تهاني عطية عابد علي ٨٥٭ 
تهاني عوض مهدي الرشيدي ٧١٫١٭ 
تهاني محمد حبيب جنم ٨٧٫٢٦٭ 
جنان جنم عبداهللا حسن ٨٣٫١٤٭ 
حسناء حمود مساعد السعدي ٧١٫٤٭ 
خزنة هزاع صنيتان الراشد ٨٠٫٩٢٭ 
خلود خالد راشد الغامن ٧٤٫٣٩٭ 
دانة جابر غريد البذالي ٨٥٫٦١٭ 
دالل زايد عيد العازمي ٨٣٫٥١٭ 
دميه شافي خلف الهذال العنزي ٨١٫١٤٭ 
رحمة صالح عاصي العتلي ٧٤٫٨٢٭ 
رقية علي حسني سلطان ٨٣٫٣٦٭ 
رهف محمد قصاب الرشيدي ٧٨٫٦١٭ 
رمي ثروى العياد ٦٤٫٤٭ 
زهرة عبداهللا خضير العبداهللا ٩٥٫٧٩٭ 
سارة عبدالعزيز محمد ابا اخليل ٨٥٫٩٨٭ 
سارة عيد عواض العنزي ٧٨٫٣٧٭ 
سارة الفي عيد الظفيري ٨٣٫٢٨٭ 
سلمى الفي مبرج كويخ العازمي ٨١٫١٧٭ 
شروق عبداهللا شفاقة العنزي ٧٩٫٩٢٭ 
شهد سالم مطلق الهاجري ٧٤٫٦٩٭ 
شوق فهد علي السعد ٨٢٫٨٧٭ 
شيمة حمد ناجي الهاجري ٨٦٫١٧٭ 
صبيحه مبارك عطية املاجدي ٧٨٫٩٩٭ 
ضحى عبداهللا سعوي البذالي ٧٦٫٦٤٭ 
ضحى فيصل جاسم الكنكوني ٧١٫٨٤٭ 
ضحى نحيطر محمد اجلميلي ٧٨٫٨٨٭ 
عايدة علي عبداهللا القحطاني ٨٨٫٤٦٭ 
عذاري عبداهللا عايد الرشيدي ٨١٫٢٦٭ 
عروب عبداهللا املساعد ٧٧٫٧٥٭ 
عفاف علي عيد البسام ٧٩٫٢٥٭ 
عفاف محمد مبارك السليماني ٩٣٫٨٤٭ 
عنود علي يعقوب الهولى ٧٧٫٩٤٭ 
عهود فرج مبارك الرحيلي ٧٧٫٩٭ 
عواطف عدوان منشد العنزي ٧٦٫٦٧٭ 
غدير سعد سالم خالدي ٧٧٫٠٨٭ 
غدير فهد عبداهللا القالف ٧٦٫٧١٭ 
فاطمة جابر مبارك بطي ٨٨٫١٤٭ 
فاطمة زيد مطلق الصانع ٨٥٫٣١٭ 
فاطمة طالب صالح دهش ٨٣٫٦٤٭ 
فاطمة عبداهللا مطر العنزي ٥٩٫٧١٭ 
فريال محماس عبداهللا غالي ٨٢٫٦٧٭ 
قطنه فاهد مخلد الهرشاني ٨٨٫٨٣٭ 
قيروان يوسف جابر الشمري ٧٥٫٨١٭ 
ليلى عبداهللا شبيب عبداهللا ٩٠٭ 
مرمي إبراهيم نوخذه البلوشي ٨٠٫١٭ 
مرمي سالم فرحان الهاجري ٧٩٫٧٨٭ 
مرمي عيد محمد الرشيدي ٨٠٫٨٦٭ 
مرمية طايب ٩٦٫٢٢٭ 
مزيونه علي غامن املطيري ٨٥٫٦٧٭ 
مشاعل فرج العازمي ٧٨٫١٧٭ 
معالي راشد رزيق الرشيدي ٧٩٫٠٤٭ 
معالي عيد علي السليماني ٧٨٫٥٧٭ 
مالك ظافر حمود البذالي ٨٤٫٦٭ 
منال صباح زايد عبيد شاهر ٧٤٫٨٣٭ 
منال يوسف مبارك مجبيل ٨٢٫٥٣٭ 
مناير عطا اهللا عبدالعزيز العنزي ٧٥٫٦٢٭ 
منى حسني عبيد سالمة السعيد ٨٩٫٩٢٭ 
منى دامي فرحان ٨٤٫٢٥٭ 
مها حسن هندى االسود ٨٠٫٧٦٭ 
مها سعد عدهان الشمري ٨٨٫٦١٭ 
مها سعود علي الرشيدي ٧٣٫٠٢٭ 
مها فالح عقشان الهاجري ٧٨٫٥٧٭ 
مها فهد مساعد البذالي ٧٧٫٤٩٭ 
مها محمد حمد الهاجري ٨٣٫٦٤٭ 
نور ريكان محمد الهوشه ٨٢٫٤٤٭ 
نورة عبداهللا محمد املطيري ٨٠٫٦٤٭ 
نوف نايف قضيان العازمي ٨٠٫٤٢٭ 
نوف ياسني مطر عودة ٧٠٫٣٧٭ 
هدى فهيد صفران الرشيدي ٩٥٫٧٥٭ 
هديل مناور عطية املاجدي ٧٦٫٦٣٭ 

وديان فاضل ساير العتيبي ٨٩٫١٤٭ 
وضحة أحمد حمود البذالي ٨٥٫٩٢٭ 
وفاء طالل سليمان السعدي ٦٦٫٠٢٭ 
ياسمني سعد عامر رجاء سعيد ٨٧٫٣١٭ 
يسرى بريك سعود السليماني ٨٤٫٨٢٭ 

مركز ليلى الغفارية الثانوي نساء 

إسراء عبدالعزيز محمد الصالحات ٧٨٫٤٢٭ 
إسراء وليد علي احملمد علي ٧٣٫٤٤٭ 
الزهراء طاهر معتوق العلي ٧٠٫٩٤٭ 
العنود سعيد محمد املري ٧٤٫١٩٭ 
الهنوف سطام علي السهلي ٧٠٫٥١٭ 
امل سعد سمران املطيري ٩٢٭ 
أمينة عدنان عمران احلريز ٨٥٫٠٣٭ 
انوار زبن تركي مزعل جديع ٨٥٫٨٣٭ 
انوار شاكر راشد العنزي ٩٤٫٠٧٭ 
إميان محمد ذياب ٩٠٫٥٨٭ 
بدور حسني حسني صالح ٧٥٫٤٭ 
بدور عايد ثامر العازمي ٧١٫٨٣٭ 
بدور محمد فالح العازمي ٨٣٫٥٧٭ 
بدور ناصر جاسم محيسن الشمري ٨٨٫٣٧٭ 
بشائر عبدالعزيز عبداهللا السرهيد ٦٩٫٨٨٭ 
بشاير سعود محمد الدماج ٦٩٫٢٢٭ 
جمانة عبداحلكيم عبدالرزاق الضفيري ٨٦٫٨١٭ 
حصة نهار ناصر محصن املطيري ٨٣٫٩١٭ 
حنان سعدون جابر زيدان ٨٤٫٢٥٭ 
حياه فهد سالم معيوف ٨٦٫٣٧٭ 
خزنة مناور حسني املطيري ٧٤٫٢٥٭ 
خلود سالم محمد العازمي ٨٩٫٧٥٭ 
خوله عبدالعزيز جابر صالح ٨٣٫٣٥٭ 
دالل عبداحلليم سالم الكعبي ٨٣٫٧٢٭ 
دالل علي حسني احلمر ٨٦٫٥٣٭ 
رفعة مبارك فهاد العجمي ٨٨٫٩٭ 
رقية عيسى رمضان خسروه ٧٦٫٩٭ 
رهف اوسيد مهرات ٨٧٫٦٭ 
رهف عيد زعيل املطيري ٦٨٫٣١٭ 
روان أحمد عبداملجيد اجلدي ٨٧٫٠٨٭ 
رمي خالد سعد بزيع ٨٤٫٥١٭ 
رمي ساري مرزوق العازمي ٩٠٫٢٥٭ 
رمي عايض عايد الدرزي العازمي ٨١٫٠٣٭ 
رمي عبداللطيف عبداهللا الكندري ٨١٫٨٤٭ 
رمي عبداهللا دخيل اجلبلى ٧٨٫٤٨٭ 
زمزم عبداهللا عبداحلميد خلف ٦٧٫٩٤٭ 
زينب اكبر غالم رضا خواس تراش فينى ٩٠٫٠٤٭ 
زينب حسني مراد محمد ٦٥٫٨٨٭ 
زينب سوادي جبر حسن ٩٢٫١٤٭ 
زينب علي سيد نعمة علي ٧٦٫٩٣٭ 
سارا أحمد حسن الفيلكاوي ٧٣٫٢٣٭ 
سارة سالم سعد العازمي ٨٦٫٨٣٭ 
سارة بدر يحيى التميمي ٦٥٫٥٨٭ 
سارة خالد سعد العجمي ٦٥٫٠٩٭ 
سارة فهد عبداهللا الدوسري ٨١٫٤٥٭ 
سارة مطلق مناحي الفزير ٧٧٫٤٣٭ 
شروق أوسيد رفعت مهرات ٨٩٫٨٦٭ 
شروق سامي يعقوب العلي ٨٧٫٢٢٭ 
شهد عبدالعزيز حسني القطان ٧٦٫٥٨٭ 
شهد محمد غامن الفيلكاوي ٨٣٫٩٥٭ 
شيخة بدر ناصر الطراروه ٩٥٫٣٣٭ 
شيخة خالد داود السراج ٧١٫٨٢٭ 
صبحيه محمد ديب البنى ٧٨٫٣٨٭ 
ضحى خليل إبراهيم الربيعه ٨٦٫٤٢٭ 
طيبة جاسم عبداهللا املرطه ٧٨٫٥٭ 
عذاري ساري مرزوق العازمي ٨٦٫٦٣٭ 
عهود خالد عيسى الراشد ٧٣٫٦٣٭ 
فاطمة مجيد أحمد زنكوي ٧٦٫٧٥٭ 
فاطمة حسني علي دشتى ٧٤٫٣٣٭ 
فاطمة عبود براجعى ٨١٫٧٩٭ 
فاطمة محمد مجبل شريف ٨٢٫٥٢٭ 
فجر حسن علي جعفر الكندري ٨٠٫٩٨٭ 
فرح محمد رعيد سلمان ٦٨٫٣٨٭ 
فرح محمود البراج ٧٩٫٦٥٭ 
قيروان يوسف فرج العنزي ٨٤٫٧٩٭ 
لطيفة بدر عبدالرسول اسماعيل ٨١٫٣٣٭ 
لطيفة عبداخلضر درويش ٦٨٭ 
مروه عبدالوهاب محمد القالف ٩٥٫٤٢٭ 
مرمي زايد منصور العازمي ٨٠٫٤٦٭ 
مستورة فالح حشر الشقراء العازمي ٧٣٫٠٩٭ 
منيرة عايد راشد الهاجري ٧٩٫٦٧٭ 
منيرة معجب فالح العجمي ٨٦٫٩٣٭ 
مها سعود محمد الدماج ٦٦٫٣٧٭ 
موضي سريع عبداهللا العجمي ٨٦٫٤٧٭ 
ميثه فالح محمد الهاجري ٨١٫٩٣٭ 
ميسون علي حسني مهدود ٦٧٫١٤٭ 
نادية زيد مزيد الهرشاني ٨٤٫٤٩٭ 
نادية مطر بالل املسند ٦٩٫٩٢٭ 
نورة فالح مبارك العازمي ٧٣٫٧٢٭ 
نورة محمد هادي العجمي ٧٧٫٤١٭ 
نوير مبارك عويد الرشيدي ٨١٫٤٣٭ 
هاجر بوتريك ٩١٫٦١٭ 
هال محمود حمصي ٨٥٫٥١٭ 
هناء شاكر راشد العنزي ٩٤٫٤٥٭ 
وجدان راشد علي العازمي ٧٥٫٥٦٭ 
وعد فهد حنيتم العتيبي ٩٤٫٥٧٭ 

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال 

أحمد خالد فهد الديحاني ٨٥٫٢٩٭ 
أحمد يوسف أحمد الشايجى ٧٧٫٧٧٭ 
إبراهيم سامي إبراهيم الراشد ٧٤٫٥٭ 
أحمد عايد سعد الفضلي ٨٢٫٥٤٭ 
أحمد فهيد اديغم الرشيدي ٨٧٫٠٦٭ 
بداح حمد ابداح الهاجري ٧٦٫٧١٭ 
بدر سحاب وصل اهللا املطيري ٧٤٫٧٢٭ 
بسام داود سليمان أحمد اإلبراهيم ٧٤٫٩٣٭ 
جاسم محمد غازي احلربي ٧٩٫٠٨٭ 
حسن إبراهيم حسني قمبر ٨٣٫٢٩٭ 
حسني عبدالرحمن حسني اخلالدي ٧٧٫٩٧٭ 
حمود مبارك سعد العازمي ٧٨٫٤٩٭ 
خالد أحمد حمود املطيري ٧٨٫٨٤٭ 
خالد عبدالعزيز ناصر العيار ٧٥٫٧٭ 
خالد مبارك رشيد الرشيدي ٨٢٫٨٥٭ 
خلف حربي غازي احلربي ٧٤٫٣٣٭ 
داود يوسف أحمد الشايجى ٨٥٫٠٨٭ 
رزقان سليمان ماوي املطيري ٦٦٫٩٣٭ 
سعد عبداهللا محمد احلمود املطلق ٧٧٫٧٦٭ 
سعود خالد سعود السرهيد املطيري ٨٦٫٠١٭ 
سعود سعد محمد العجمي ٨٠٫٦١٭ 
سلطان محمد سلطان السالم ٧٩٫٣٭ 
صالح داود عبدالكرمي العيد ٧٦٫٠٦٭ 

عبدالرحمن فواز طخاخ العنزي ٧١٫٢٥٭ 
عبدالرحمن محمد علي وبران السيحان ٧٤٫٥٦٭ 
عبدالرزاق حمود عقاب وقاع ٨٠٫١١٭ 
عبدالعزيز عباس محمد املطيري ٧٣٫١٣٭ 
عبدالعزيز فالح عويض الديحاني ٧٩٫١٢٭ 
عبداهللا بدر أحمد الياسني ٨٨٫٦٧٭ 
عبداهللا بدر ناصر املصري ٨١٫٣٤٭ 
عبداهللا جبر نايف العنزي ٧١٫٧٣٭ 
عبداهللا رخيص ضاحي الفضلي ٧٩٫٦٩٭ 
عبداهللا عقاب متروك املطيري ٨٢٫٦٢٭ 
عبداهللا جنم عبداهللا التميمي ٧٨٫٤٧٭ 
عبدالهادي وليد عبدالهادي صنوين ٨٤٫٤٥٭ 
عبدالعزيز بد اح علي الهاملى ٧٥٫٢٦٭ 
عبدالعزيز فهد دومان الديحاني ٨٥٫٥٦٭ 
عبدالكرمي سعيد عبدالكرمي بوسويهي ٧٣٫٩٣٭ 
عبداهللا صالح عباد سوارج الرشيدي ٧٤٫٤١٭ 
عبداهللا مساعد زيد اخريص ٧٦٫٢٢٭ 
عذبي عبدالرحمن عطية احلمدان ٧٤٫٣٤٭ 
عيسى موسى جبيران الديحاني ٨٨٫٢٨٭ 
فهد خلف بنيان اخلالدي ٨٦٫٣٭ 
فهد محمد مبارك حميدان الفجي ٧٠٫٦٦٭ 
فهد نايف فهد الرشيدي ٦٦٫٩٦٭ 
فيصل محمد خالد املويزري ٧٦٫٧٭ 
ماجد محمود عبدالعزيز الراشد ٧٧٫٩٨٭ 
مالك علي راشد املري ٨١٫٧٭ 
مانع مزيد مانع الديحاني ٨٤٫٥٥٭ 
مبارك سالم سليم املطيري ٨٧٫٠٦٭ 
مبارك محمد دليج الشالحي ٧٠٫٥٧٭ 
محمد إبراهيم عبداهللا الكيشان ٧٧٫٥٢٭ 
محمد جاسم علي كميخ ٧٧٫٦٧٭ 
محمد جزاء حمود الرشيدي ٨١٫٩٨٭ 
محمد زايد فرج الديحاني ٨٢٫٢٢٭ 
محمد زيد عواد شاطى املطيري ٨٤٫٩٭ 
محمد سعد عبداهللا الرشيدي ٧٣٫٩١٭ 
محمد عبداهللا سعد املطيري ٨١٫٤٢٭ 
محمد علي حسني بو حمد ٧٩٫٣٢٭ 
محمد فاضل علي الفضلي ٨٦٫٢١٭ 
محمد مرضى سعد الرشيدي ٧٥٫٠٧٭ 
مخلد موسى جبيران الديحاني ٧٧٫٢٭ 
مشاري خالد فالح السوارج الرشيدي ٧٩٫٣٤٭ 
مشاري علي عبداهللا السالم ٨٣٫٥٦٭ 
مشاري محمد عيد الديحاني ٨٤٫٦٭ 
مشعان مطير مجبل الشريكه الرشيدي ٧٥٫٧٦٭ 
مناور زبن مناور الرشيدي ٧٢٫٥٢٭ 
منصور حسني كشيش ٨٣٫٣٩٭ 
ناصر ضيدان منالن البرازي ٨٥٫٧٢٭ 
ناصر هزاع بشير العنزي ٧٨٫٥١٭ 
نبيل علي حمود الدخيل ٨٤٫٤٥٭ 
يوسف عبداهللا مبارك العرادة ٧٨٫١٨٭ 
يوسف فيصل خالد السعيد ٧١٫١٤٭ 
يوسف مذكر عبداهللا مذكر القوبع ٩٢٫٤٦٭ 
يوسف مفلح رفاعي العدواني ٧٣٫٣٭ 

مركز هارون الرشيد الثانوي رجال 

أحمد صالح باذر الكريباني ٨٠٫٥٨٭ 
أحمد محمد هبر الشمري ٩١٫٦٭ 
أحمد مبارك جعيثن العازمي ٨٢٫٠٨٭ 
بدر سالم سمري العازمي ٨٥٫٠٨٭ 
جراح جمال عليان العنزي ٨٩٫٠٦٭ 
حامد مجبل فالح الداهوم العازمي ٨٣٫٤٩٭ 
حسني عوض عبداهللا العازمي ٩٠٫٥٨٭ 
حفيض عبداهللا علي العجمي ٧٦٫٤٥٭ 
حمود حمد حمود العازمي ٨٢٫٠٧٭ 
خالد عيد خالد العازمي ٧٦٫٣٨٭ 
خالد غنيم نقا العريره ٨٠٫٨١٭ 
خالد محسن سالم العازمي ٨٣٫٢٭ 
خلف عايد خلف العازمي ٧٥٫٣٢٭ 
خميس فهد خميس البصيرى ٨٥٫٢٦٭ 
دعيج أحمد مساعد سعيد ٨١٫٤٥٭ 
راشد رجعان راشد العازمي ٨٣٫١٣٭ 
راشد فهد علي العازمي ٨٦٫٧١٭ 
رجعان سعود رجعان العازمي ٨٤٫٢٩٭ 
سالم أحمد سالم العازمي ٨٨٫٥٨٭ 
سالم حمود سالم العازمي ٦٦٫٨١٭ 
سالم خالد محمد العنزي ٨٩٫٤١٭ 
سالم منصور محمد الدوسري ٦٨٫٠٨٭ 
سالم يوسف عقيل خليفة عقيل ٨٥٫٠٦٭ 
سحمي حمد سحمي الدوسري ٨٢٫٧٧٭ 
سعد فايز سعد العازمي ٧٤٫٨٦٭ 
سعد فليح مطلق العازمي ٩٣٫٢٥٭ 
سعود بدر مرزوق صعفاك العازمي ٧٤٫٤٭ 
سعود بطي مطر الشمري ٩٠٫٦٧٭ 
سعود عامر محمد العجمي ٨٢٫١٣٭ 
سعود عويضة عبداهللا العجمي ٨٣٫٣٥٭ 
سعود فالح سعد عبيد العازمي ٧٤٫٩٥٭ 
سعود فهيد محمد العجمي ٧٨٫١٩٭ 
سعود محمد سالم القحطاني ٨٠٫٦٭ 
سلطان جمعان سعد العازمي ٨٠٫٩٭ 
سلمان سعد سلمان العازمي ٨٤٫٤٩٭ 
سلمان مبارك سابج عمر الشقير ٧٩٫٥٢٭ 
سلمان محمد ناجي العازمي ٧٨٫٧٧٭ 
سليمان أحمد سيد محمد السيد يوسف ٨٢٫٦٦٭ 
سند عدنان سند سند ٨٦٫١٤٭ 
صالح فهيد علي العازمي ٨٥٫٦٧٭ 
صالح ناصر عيد فجري ٨٣٫٣٥٭ 
صقر عبيد صالح العازمي ٨٦٫٢٭ 
صقر فهد جبار املطيري ٩٠٫٢٣٭ 
طاهر ناصر طاهر الشمري ٨٤٫٦٥٭ 
طالل طلق علي العازمي ٨٩٫٤٨٭ 
طالل عادل يوسف العنزي ٨٤٫٥٧٭ 
عايد براك مفلح العازمي ٨٣٫٠٢٭ 
عبدالرحمن مبارك ناصر براك العازمي ٨٦٫٤٨٭ 
عبدالرشيد علي محمد الدويلة ٧٨٫٧٤٭ 
عبدالعزيز سعود باني العازمي ٧٤٫٤٧٭ 
عبداللطيف حسني السهدى العازمي ٧٢٫٤٦٭ 
عبداهللا توفيق مطلق السنيد ٨٦٫٦٭ 
عبداهللا حسني أحمد العبداهللا ٧٤٫٥٣٭ 
عبداهللا حسني علي الضفيري ٧٩٫٤٢٭ 
عبداهللا سعد علي العازمي ٨١٫٨٣٭ 
عبداهللا فهد محمد العجمي ٨٥٫٦٭ 
عبداهللا مرزوق محمد العازمي ٧٥٫٦٣٭ 
عبداهللا مصطفى ناجي العازمي ٨٦٫٦١٭ 
عبداحملسن محمد فالح العجمي ٨٩٫٦٩٭ 
عبدالرحمن عيسى شامان الرشيدي ٨٢٫٤٧٭ 
عبدالعزيز متعب غربي الشمري ٧٤٭ 
عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز اللهو ٧٧٫٥٧٭ 
عبداللطيف عيسى عبدالقادر عبداهللا علي ٧٠٫٠٥٭ 
عبداهللا بدر عبداهللا املنصوري ٨٣٫٣٦٭ 
عبداهللا جزاع جلعود الضفيري ٨٦٫٥٧٭ 
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عبداهللا راشد محمد العازمي ٨٦٫٨٭ 
عبداهللا سعد عبداهللا االروى العازمي ٧٩٫٤٭ 
عبيد علي عبيد الديحاني ٨٣٫٨٤٭ 
عدنان نويفع رجا مديبغ الرشيدي ٨٩٫٩٢٭ 
علي باني شنيف عطية الفضلي ٧٨٫٠٦٭ 
علي بدر صقر الغربه ٧٤٫٤٩٭ 
علي مرزوق فهاد العازمي ٨٢٫٠٦٭ 
علي مطلق مرزوق سلطان ٨٨٫٨٨٭ 
عمر فوزي أحمد حسني سلمان الشطي ٦٥٫٧١٭ 
عمر يوسف علي الصواغ ٨٧٫٣٤٭ 
غامن سعود فرج الشمري ٩٢٫٣٣٭ 
فالح حسن جلود صحن ٧١٫٢٭ 
فالح سعد محمد العسكر العجمي ٧٨٫٦٨٭ 
فالح محمد بريدان العازمي ٨٦٫٤٥٭ 
فراج سعد مفرح العازمي ٧٧٫٣٭ 
فالح ماجد فالح العميره ٩١٫٢٢٭ 
فهد أحمد عبداجلبار حسن ٨٣٫٨٥٭ 
فهد حماد فهد سعود الدوسري ٨١٫٨١٭ 
فهد راشد سعد العازمي ٧٦٫٢٨٭ 
فهد شافي شوميى السبيعي ٩٠٫١٨٭ 
فهد علي سعود احلربي ٨١٫٤٣٭ 
فهد علي فالح العازمي ٧٨٫٤٢٭ 
فهد فالح هجاج العازمي ٨٢٫٨٧٭ 
فهد محمد تريحيب العتيبي ٨٤٫٩٢٭ 
فهد محمد سويد العازمي ٨٥٫١٦٭ 
فهد نويفع رجا الرشيدي ٨٦٫٥٧٭ 
فواز عامر باهج النومس ٨٠٫٢٨٭ 
فيصل عويد محمد الرشيدي ٨٢٫٢١٭ 
الفي عبيد حثلني الرشيدي ٧٥٫٢٩٭ 
ماجد هداد سمني الفضلي ٨٧٫٤٦٭ 
ماضي حمد ماضي الهاجري ٨١٫٨٦٭ 
مالك فيصل محمد عبدالعزيز مالك الصباح ٨١٫٩٢٭ 
مبارك دحل شمشير العنزي ٨٦٫٨٧٭ 
مبارك عبداهللا سعود القرضام ٧٢٫٢٭ 
مبارك عبدالرحمن حمدان محسن ٧٨٫٧٣٭ 
مبارك عيد مبارك الشدقم العازمي ٨٦٫٦٦٭ 
مبارك فواز عيد العازمي ٨١٫٣٨٭ 
مبارك منور فريح الرشيدي ٩٠٫٠٤٭ 
محمد إبراهيم خورشيد عوض ٨٦٫٠٢٭ 
محمد بطي مطر الشمري ٩١٭ 
محمد خليل عيسى الصفار ٨٢٫٣٤٭ 
محمد ذيب فالح الهاجري ٩٠٫١٥٭ 
محمد سعود باني العازمي ٧٩٫٥٤٭ 
محمد عادل محمد احلضيري العازمي ٧٩٫١٥٭ 
محمد عالي راجح العتيبي ٨٥٫٩٩٭ 
محمد عبدالعزيز مالعبداهللا اجلاركي ٨٧٫٩١٭ 
محمد عبدالرزاق محمد العلي السويل ٩٠٫٧١٭ 
محمد علي أحمد العوضي ٨٤٫٠٤٭ 
محمد غامن مازن العتيبي ٧٨٫٠٤٭ 
محمد فالح حمد النفيشان العازمي ٨٨٫٧١٭ 
محمد فالح محمد العجمي ٨٧٫٧١٭ 
محمد فالح سعد العازمي ٨١٫٧٦٭ 
محمد فهيد دغيم العدواني ٨١٫٧٧٭ 
محمد مبارك حمدان النويعم العازمي ٨٦٫٩٦٭ 
محمد مسعد عامر احلشان ٧٧٫٣٥٭ 
محمد منصور محمد العتيبي ٨٦٫٤٢٭ 
محمد نايف غازي الرشيدي ٨٤٫٤٢٭ 
محمد نصار ماضي العازمي ٨٩٫٤٥٭ 
محمد هميجان مصلح العازمي ٧٨٫٦٩٭ 
مزيد فهيد مقنع العازمي ٨٧٫٥٧٭ 
مساعد محمد داود عبداهللا السراج ٩١٫٣٩٭ 
مسفر سعد صالح العجمي ٨١٫٠٨٭ 
مشعل غصن متروك العتيبي ٨٥٫٧٭ 
مناور راشد مجبل العازمي ٨٠٫٢٣٭ 
ناصر راشد رجاء العازمي ٨٥٫٦٥٭ 
ناصر عبداهللا علي العجمي ٨٥٫٧٢٭ 
ناصر عوض فهد العازمي ٧٩٫٩٣٭ 
ناصر قويضي مسعود العازمي ٨٣٫١٦٭ 
ناصر محمد علي العجمي ٨١٫٧٢٭ 
ناصر مزيد ناصر العازمي ٨٠٫٢٨٭ 
نايف فهد فالح الرشيدي ٨٨٫٩٥٭ 
نواف حمود بريدان العازمي ٨٤٫٣٨٭ 
نواف عبداهللا محمد الهاجري ٨٩٫٢٢٭ 
نواف فالح سعيد العازمي ٨٤٫٥٭ 
هادي مطلق مبارك الرشيدي ٩٢٫٣١٭ 
وليد أحمد معزي العازمي ٨٥٫٣٧٭ 
وليد مفلح فهيد العازمي ٩٠٫٢٭ 
يوسف أحمد طالب الكندري ٨٤٫٠٢٭ 
يوسف علي يوسف عبداهللا ٩٣٫٥٨٭ 
يوسف ماضي نصار العازمي ٨٧٫٠١٭ 

مركز هشام بن العاص الثانوي رجال 

أحمد ياسني خضر معيوف ٧٣٫٧٣٭ 
أحمد سعود ضويحي السبيعي ٧٨٫٢١٭ 
بدر محيل سكينى ناصرى ٨٣٫١٩٭ 
بدر ناصر ضويحي السبيعي ٨٠٫٦٨٭ 
حماد نواف محمد حماد ابو جروة ٨٤٫٣٩٭ 
حمد ناصر محمد سويلم العازمي ٨٧٫٠٩٭ 
راكان محمد عبدالرحمن العقيلي ٧٦٫١٭ 
سعد ماجد مبارك العازمي ٨٠٫٩٧٭ 
سلطان خالد فنر اخلمسان ٧٧٫٦٤٭ 
سلطان وسمي محمد الدوسري ٨٠٫٧٣٭ 
ضاري محمد خضير العنزي ٨٤٫٨٥٭ 
عادل طالل جاسم غازي ٨٢٫٦٦٭ 
عباس نايف محمد عاطف العجمي ٧٩٫٧٥٭ 
عبدالرحمن سعد بداح حمد جدعان بداح ٨٠٫٠٩٭ 
عبدالرحمن متعب سالم الدوسري ٨٢٫٣٦٭ 
عبداهللا محمد عويض املطيري ٨٨٫٠١٭ 
عبداهللا مرزوق برجس القعمر ٨٦٫٩٣٭ 
عبداهللا منصور ماضي القعود ٨٤٫٤٢٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا العجمي ٨٢٫٠٨٭ 
عبدالرحمن ارشيد ثامر ارشيد ٧٦٫١٥٭ 
عبدالرحمن رجب العتر ٨٦٫٠١٭ 
عبدالرحمن فيصل سلطان محمد العجمي ٧٩٫٩٤٭ 
عبدالرحمن ياسني عوض نوبي ٧٧٫٢١٭ 
عبداهللا مهدي راشد العجمي ٨٤٫٧٣٭ 
عبدالوهاب محمد هداد الفضلي ٧٢٫٧٧٭ 
عذبي محمد رفاعي العازمي ٧٦٫٠٥٭ 
علي حسني علي عطية ٨٦٫١٩٭ 
عمر خالد عبداهللا سيد محمد ٨٥٫٩٢٭ 
عمر رامي عمر حجازي ٨٣٫٩٤٭ 
فارس علي دعيج العتيبي ٨٠٫٨٧٭ 
فهد حسني علي العجمي ٨٨٫٤٧٭ 
فهد عبداملانع محمد العجمي ٨٧٫٩٨٭ 
فيصل إبراهيم صالح العتيبي ٧٧٫٣٦٭ 
ماجد رباح رجا الرشيدي ٨٧٫١٣٭ 
مبارك سعد عبداهللا الهاجري ٧٦٫٣٧٭ 
محمد حسن يوسف حسن ٨٩٫٠١٭ 
محمد زياد سند املطيري ٨١٫٧١٭ 

محمد سعد خلف شمالن ٦٩٫١١٭ 
محمد سعد هادي العجمي ٨٥٫٢٨٭ 
محمد طالب يعقوب يوسف العلي ٨٨٫٧١٭ 
محمد مرزوق اسراهيد العتيبي ٨٤٫٦٣٭ 
محمد نادر محمد الغريافى ٨٧٫٨٥٭ 
مهدي ظافر حسن العجمي ٨٨٫٣٥٭ 
مهند خالد صالح الهريس ٩٢٫٧٥٭ 
ناجي راشد دخيل اهللا املطيري ٨٩٫٦٨٭ 
ناصر عبداهللا محمد الهاجري ٧٨٫٤٩٭ 
ناصر سعد عاذى العتيبي ٨٣٫٠٧٭ 
ناصر فهاد غصن العجمي ٨١٫٥٥٭ 
نافع حمود جاسم اإلبراهيم ٨٢٫٩٢٭ 
نوار مفلح غامن السبيعي ٧٣٫١٦٭ 
يزن محمد مازن زهير ٨٧٫٨٤٭ 

مركز يعقوب يوسف الغنيم الثانوي رجال 

سالم علي مشعل احلربي ٧٩٫٧٢٭ 
سعد مزيد زيد الرشيدي ٧٢٭ 
سليمان اياد صالح الصالح ٥٨٫٣٦٭ 
عادل فيصل مفرح اجلميلي ٦٩٫٠٧٭ 
عبدالرحمن عادل خليفة الصواغ ٨٠٫٩٩٭ 
عبدالعزيز سالم عباس الباذر ٧٧٫٦٨٭ 
عبداهللا محمد أحمد القبندى ٦٧٫٥٥٭ 
عبداحملسن مبارك صيوان الشمري ٦٥٫٧٭ 
عبدالعزيز خالد جاسم اخلشتي ٧٥٫٧١٭ 
علي أحمد محمد الرشيدي ٦٦٫٣٤٭ 
علي جمال علي السعد ٧٤٫٤٭ 
علي حسني قاصد الشمري ٧١٫٩٣٭ 
علي منصور صيوان الشمري ٧٥٫٢٩٭ 
فهد راشد حرفان الهاجري ٦٣٫٦٧٭ 
فهد عبدالوهاب عبدالكرمي عبدالرضا ٨٦٫٣٭ 
فهد علي مشاري جبر ٦٣٫٠٨٭ 
مبارك عبداللطيف محمد املجيبل ٧٠٫٩٢٭ 
محمد أحمد محمد باقر ٦٩٫٨٣٭ 
محمد بدر صالح الدوسري ٧٧٫١١٭ 
محمد ذريع نزال الهاجري ٦٥٫٥٣٭ 
محمد زايد صنت الرشيدي ٧٨٫٦٩٭ 
محمد عبدالرحمن عبداملجيد العوضي ٧٠٫٧٥٭ 
محمد علي ساير الشمري ٧٠٫٢٨٭ 
محمد نحيطر محمد اجلميلي ٧١٫٤٧٭ 
مهلى عبدالهادي مغتر العميره الهاجري ٧٧٫٣٩٭ 
ناصر عبداللطيف محمد املجيبل ٦٧٫٣٦٭ 
وليد غنيم مذخر العتيبي ٨٥٫٨١٭ 
يوسف أحمد حمود طريف ٧٤٫٧٥٭ 

مشاعل اجلهراء االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة 

أروى علي حمد محمد مصلح ٨٦٫٨٩٭ 
أريام حنني رحيل السمير ٧٥٫١٥٭ 
أسماء جاسم محمد سوراني ٧٩٫٨٨٭ 
أمثال حماد راشد الظفيري ٧٩٫٥٣٭ 
أنوار وليد فاضل مقطوف ٨٥٫٨٨٭ 
أوراد فهد محمد عبداهللا ٧٢٫٣٨٭ 
أوراد فيصل عواد بطاح ٨٢٫٤٨٭ 
اسيل فاضل مساعد صلبي فالح ٨٤٫٤٣٭ 
اجلوهره سعود فضل مقطوف ٨٣٫١٢٭ 
الكادي فهد مذكر فيحان ٨١٫٦٭ 
حور جراح محمد مفضي الشمري ٨٠٫٤٣٭ 
حياه علي مرزوق ابوقذيله ٧٩٫٥٥٭ 
خديجة مبارك ضايف شريف ٨٥٫٥١٭ 
دانة إبراهيم بسيوني إبراهيم هنداوي ٩٠٫٥٦٭ 
دانة حسن عبدالفتاح أحمد السيد ٨٢٫٤٤٭ 
دانة فهد ملوح عبيد ظاهر ٨٦٫٨٩٭ 
سارة عبداهللا لطيف علي ٧٩٫٧٦٭ 
سارة سيف منور املطيري ٦٩٫٢٣٭ 
شاهه منصور جنم الشمري ٧٥٫٧١٭ 
شهد مزيد عقاب الشمري ٨٠٫٥٣٭ 
شهد هشام نور الدين عبداملجيد ٩١٫٥٣٭ 
شوق عادل محمد غالب ٨٩٫٧٣٭ 
عائشة مبارك ضايف شريف ٩٣٫٥٥٭ 
عالية سليمان عامر اجلبعرى ٧٧٫٩٧٭ 
لولوة فهد بشاره الشمري ٧١٭ 
مها جاسم هالل شديد الشمري ٧٧٫٨٧٭ 
جنالء محمد غالب الظفيري ٧٧٫٦٣٭ 
نوف زيد سرحان العنزي ٨٥٫٣٧٭ 
نوف فهد محمد عبداهللا ٨٠٫٤٤٭ 
هبة محمد إبراهيم محمود ٧٢٫٩٧٭ 

مشاعل اجلهراء االهلية الثانوية للبنني ـ املشتركة 

أحمد تركي عبيد الزعبوط ٨٨٫٨٥٭ 
أحمد خالد حسني خضير ٨٦٫٤٩٭ 
أحمد موسى براك الهاجري ٨٦٫١٨٭ 
إبراهيم حمود عايد الهاجري ٨٠٫٩٦٭ 
أحمد جمعان وقيان العازمي ٨٤٫٥١٭ 
أحمد حسني طلعت الدسوقي ٨٢٫٢٭ 
أحمد عرفه زاهر عبدالنبي ٨٣٫٩٢٭ 
أحمد محسن حسني جنديل ٨٨٫٥٭ 
الوليد خالد حزام الشمري ٧٨٫٩٩٭ 
باسل حمدي محمد أبوعيد ٩٠٫٨٭ 
بدر خالد سليمان الهاملي ٨٧٫٥٤٭ 
بدر خالد مطر العوشز ٨٠٫٦٩٭ 
بدر محمد براك الصليهم الهاجري ٨٥٫٠٤٭ 
بندر علي دغيم سعد ٨١٫٣٦٭ 
ثامر بدر عاشور املاجدي ٨٣٫٢٧٭ 
ثامر مشاري سعد املطيري ٩٢٫٤٣٭ 
حامد حمدي معال الرشيدي ٧٥٫٧٤٭ 
حامد خلف حامد الشمري ٩٤٫٣٩٭ 
حسن حامد مطر حبيب ٧٩٫٤٤٭ 
حمد حمود عيد العازمي ٧٨٫٤٨٭ 
حمد سالم سعد الهاجري ٧٧٫٣٧٭ 
حمد فيصل جابر حمد ناصر ٧٩٫٦٩٭ 
سالم مشعل شافي القحطاني ٧٩٫٦١٭ 
سعد فاضل سالم خالدي ٩٠٫٥٥٭ 
سعد مبارك سالم خالدي ٨٢٫١٧٭ 
سعود سالم مطلق العازمي ٨٧٫٤٥٭ 
سعود فايز سعد اجلهنى ٨٤٭ 
سعود مبارك سالم خالدي ٨٠٫٦٩٭ 
صالح ايدمي حسن ربح ٨٣٫٥٦٭ 
صالح فهد صالح احلبشي ٨٢٫١٢٭ 
صالح نبيل رمضان عليوى السعيدي ٨٢٫٠٦٭ 
عبدالوهاب محمد عبيد البذالي ٧٦٫٧٦٭ 
عبدالوهاب محمد غتران الهليلي ٧٧٫٥٭ 
عبدالرحمن بندر حميدان الهاجري ٧٧٫٥٧٭ 
عبدالرحمن بندر علي الشمري ٨٤٫٣٩٭ 
عبدالرحمن عيد غامن عزران ٨٦٫٦١٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالغنى منصور ٩٢٭ 
عبدالرحمن نواف فهد العنزي ٧٩٫٢٢٭ 
عبدالعزيز براك عقال الظفيري ٩١٫١٩٭ 
عبداهللا رضاء ذخير الهليلى ٧٣٫٧٭ 

عبداهللا ضيدان شحاذ الصليلي ٨١٫٢٢٭ 
عبداهللا طارق شاكر اخلليفة ٨٢٫٥٤٭ 
عبيد طلق عبيد الهاجري ٨٠٫٠٢٭ 
عذبي بدر خالد الفالح ٧٣٫٨٩٭ 
عذبي عبداللطيف عواد العنتري ٧٧٫٧٥٭ 
علي أحمد براك الصليهم الهاجري ٨١٫٦١٭ 
علي فالح خليف الذايدى ٩٠٫٢٤٭ 
عمر سعدون سعيدان عاصي بريك ٧٩٫٣٥٭ 
عمر عراك مجهول عبداهللا ٨٣٫١٣٭ 
فهد فايز نشمي الشمري ٧٢٫٨٧٭ 
فواز محسن دحام حسني العدواني ٧٧٫٦١٭ 
فيصل سعد جابر احلجرف ٨٦٫٥٩٭ 
مبارك جابر عاجل جفال ٧٩٫٤٦٭ 
مبارك سعود مبارك اجلميلي ٧٣٫٤٤٭ 
محمد أحمد نزال الهاجري ٨٣٫٨١٭ 
محمد امان عطية اجلبعاء ٩٠٫٢١٭ 
محمد حمد صقر احلريجي ٨١٫٣٩٭ 
محمد حمود علي محمد ٨٨٫٧٦٭ 
محمد سالم مبارك الهاجري ٩٢٫٢٥٭ 
محمد صباح طالق الهاجري ٧٨٫٢٥٭ 
محمد صبار مبارك عواد ٨٨٫٢٦٭ 
محمد فايز ثروى حافظ ٨٣٫٢٥٭ 
محمد ناصر صابر ضاحي ٩٢٫١٣٭ 
مرزوق سالم مهدي الرشيدي ٨٠٫٦٢٭ 
مشاري مطلق راشد املعيشى ٨٧٫٧٧٭ 
مشعل عوض عواد موازي ٧٧٫٠٨٭ 
مطر حامد مطر الهرشاني ٨٥٫٤٩٭ 
ممدوح نومان غياض العنزي ٧٨٫٣٣٭ 
موسى جمعان راشد ٨٢٫٥٥٭ 
نواف خالد مرضى العازمي ٨٣٫٠١٭ 
وليد عبدالعزيز صقر احلريجي ٧٨٫٧٥٭ 
يحيى عبداللطيف نزال البذالي ٧٩٫٧٤٭ 
يعقوب عبداللطيف نزال البذالي ٧٩٫٩٭ 
يعقوب يوسف مفلح الرشيدي ٧٨٫٦٦٭ 
يوسف فواز حنيان احلربي ٨١٫٣٤٭ 
يوسف مطر صقر احلريجي ٨٥٫٣٭ 

مشرف الثانوية للبنات 

أبيار يوسف أكبر حسني ٩٢٫١٣٭ 
أريام هاني محمد الغريب ٧٩٫١٣٭ 
آالء أحمد عدنان العيسى ٨٣٫٩٩٭ 
أناهيد محمد أحمد العمر ٨٥٫٧٤٭ 
إسراء حسني علي مندني محمد ٨٩٫٤٩٭ 
الريان محمد طارق الصباغه ٧١٫٩٢٭ 
اوراد خالد مشاري الظبيبى ٩٣٫٩٥٭ 
جنان حامد سالم ادريس ٨٦٫٧٦٭ 
جنان عبداهللا محمد الرامزي ٨٥٫١٩٭ 
جورى عبدالرضا عباس حسني ٧٥٫٧٥٭ 
جوري علي حجي الشمالي ٨٢٫٣٩٭ 
حصة محمد عبداملجيد الدوسري ٨٤٫٧٣٭ 
حنني امين جاسم العثمان ٧٥٫١٥٭ 
حوراء علي موسى احلداد ٧٦٫٨٩٭ 
خديجة عبداللطيف خالد عبدالرحيم ٧٨٫٦٤٭ 
رتاج عبدالعزيز عبداهللا الصراف ٨٤٫١٭ 
رغد جمال أحمد االذينه ٩٣٫٩٭ 
رغد ياسر عيسى املسلم ٩٤٫٠١٭ 
رناد محمد مساعد الفريحان ٨٠٫٦٢٭ 
رناد ياسر حسني عبداهللا ٨٩٫٥٨٭ 
رهف فيصل غازي العتيبي ٨٥٫٢٤٭ 
روان حافظ ناصر عبدالعزيز ٩٩٫٦٤٭ 
روان طارق نوري القناعي ٧٨٫١٦٭ 
رمي مبارك سعدون اجلفيره ٩٥٫١٩٭ 
زمزم بسام حسن الصائغ ٧٨٫٨٩٭ 
زهراء بشار عبدالعزيز الصفار ٨٤٫٧١٭ 
سارة جاسم محمد الشامسي ٩٤٫٣٦٭ 
سارة محمد أحمد الرفاعي ٧٨٫٤٧٭ 
سارة محمد سعد السبيعي ٨٥٫٦٩٭ 
سليل علي عباس النقي ٨٩٫٢٥٭ 
شهد بدر محمد الشمالي ٨٩٫٨٣٭ 
شهد جوهر ياسني الشعيب ٨٩٫٦٢٭ 
شيخة بدر علي الشريفي ٧٣٫٨٦٭ 
طيبة رائد يوسف البالول ٩٠٫٠٨٭ 
علياء رضا أحمد عباس ٩٥٫٥٩٭ 
غالية عبداللطيف محمد عبداهللا ٨١٫٩٣٭ 
غايه عماد عيسى األنصاري ٨٧٫٤٦٭ 
غدير محمد بدر عبدالعزيز ٨٨٫٩٭ 
غنيمة بدر ناصر الزعابي ٨٥٫٠٢٭ 
فاطمة الزهراء علي اسماعيل الشطي ٩٧٫٦٥٭ 
فاطمةالزهراء عدنان داود رمضان ٨٩٫١٥٭ 
فاطمة أحمد عبدالرضا حسني ٩٧٫٤٢٭ 
فاطمة بدر يوسف الصغير ٩٤٫٥٥٭ 
فجر جمال بدر السبع ٧٢٫٠٨٭ 
فجر عادل رشيد الونده ٧٤٫٧٭ 
في أحمد عبداهللا املطيري ٨٤٫٩٩٭ 
في عبداحلميد اسماعيل اجلزاف ٨٥٫٩٥٭ 
لطيفة يوسف مشعل العدواني ٨٣٫٧٦٭ 
لولوة طارق أحمد الفيلكاوي ٨٦٫٣٤٭ 
ليان صالح حبيب حسني ٩٠٫٨٭ 
مرمي فواز عبداهللا السريع ٨٩٫٠١٭ 
مرمي محمد عبدالكرمي الشطي ٩١٫٦٧٭ 
مى مساعد غامن مال اهللا ٨٨٫٧٢٭ 
نور نواف فيصل عبداهللا ٩٣٫٣٤٭ 
نورة عبداللطيف سالم الشمري ٨٤٫٥٤٭ 
نورة فؤاد محمد عبدالرزاق ٨٨٫٩٤٭ 
هند حمد عبدالرحمن السعيد ٨٩٫٨٣٭ 
هند غامن حمد الشيخ مساعد ٨٣٫٧٭ 
وجد باسل علي القطان ٨٥٫٥٭ 

معاذة الغفارية الثانوية للبنات 

أبرار حسني مهدي العجمي ٨٠٫٥٤٭ 
أريام محمد شريدة العازمي ٨٠٫٣٢٭ 
أريج محمد عيد زومان ٩١٫٧١٭ 
أسماء حميد حامد الرشيدي ٧١٫٨٦٭ 
أسيل براك سيف العازمي ٩٧٫١٣٭ 
أسيل طالل سعود العازمي ٩٢٫٥٢٭ 
أفراح مهدي مبارك العازمي ٨٢٫٢٢٭ 
أماني محمد نايف العازمي ٩٣٫٦٤٭ 
أنوار معيض مسفر العجمي ٨٤٫٨٤٭ 
اريام حمد بريدان العازمي ٩٥٫٠٧٭ 
أسماء براك مبارك العازمي ٨٣٫٣٣٭ 
اجلازي طالب مبارك الهاجري ٧٨٫٣٥٭ 
اجلازي علي خرصان العجمي ٨٤٫٤٤٭ 
اجلوري عبداهللا فهد العازمي ٩٦٫٢٢٭ 
اللولو محمد سريع ناصر سريع ٨٥٫٤٧٭ 
اجنود بندر خالد العتيبي ٨٣٫٤٥٭ 
بتالء شافي ناصر الدوسري ٨٧٫٤٥٭ 
جميلة سالم مهدي العجمي ٧١٫٣٤٭ 
جواهر سعد ضويحي العازمي ٧٥٫٢٣٭ 

جوري سالم فالح العازمي ٩٢٫٧٤٭ 
حسناء سائر فرحان العازمي ٨٨٫٧٩٭ 
حصة سعد جويزي العتيبي ٨١٫١٢٭ 
حنان علي نهار علي ٧٨٫٢٢٭ 
حواء حسني ذياب حجي ٨٦٫٤٧٭ 
خوله فواز ناصر الرشيدي ٨٧٫٩٭ 
دانة حمد مصبح العازمي ٨٤٫٢٥٭ 
دانة خالد فالح العازمي ٨٧٫٦٦٭ 
دانة محمد شايع العازمي ٨٦٫٤٧٭ 
دانة مشعل جمعان الوسمي العازمي ٩١٫٥٨٭ 
دميه رجا فالح العازمي ٧٩٫٢٭ 
دميه فالح مرزوق احلبيني ٨٩٫٥٢٭ 
دميه مطر محمد العجمي ٧٦٫٦١٭ 
رتاج جمال عجاج العنزي ٨٧٫٤٢٭ 
رحاب سعد طلق العازمي ٩٠٫٧٦٭ 
رحاب ملفي فالح حجاج ٩٠٫٤٦٭ 
رغد سعيد راشد العازمي ٨٥٫٧٭ 
رغد نايف محمد العازمي ٩٣٫٤١٭ 
رغد هادي فهيد العازمي ٨٧٫٤٢٭ 
رهام صالح رجعان العازمي ٩٧٫٠٨٭ 
رهف حمود نايف العجمي ٨١٫٣١٭ 
رهف محمد خالد هادي خليوى ٧٠٫٩٧٭ 
روان طالل علي العازمي ٩٣٫٩٤٭ 
روان فرحان شريدة العازمي ٧٩٫٧٥٭ 
روان مبارك راشد العازمي ٨٨٫٥٤٭ 
روان مشعل فالح النويعم ٩٧٫٠٥٭ 
رمي أحمد مبارك العازمي ٩٦٫٠٥٭ 
رمي راشد اعيادة العازمي ٨١٫٨٣٭ 
رمي عبداهللا فهد البوص ٩٤٫٨٤٭ 
رميا سعد فالح العجمي ٧٧٫٧٤٭ 
ريناد عادل ناصر العازمي ٨٦٫٦٤٭ 
زينب خالد عبود سويلم العازمي ٨٩٫٥٭ 
سارة خالد عماش احلربي ٧٩٫٩٨٭ 
سارة طالل راضي العازمي ٩٨٫٨٥٭ 
سارة عايد خليفة العازمي ٨٨٫٦٭ 
سارة علي فالح العازمي ٨٩٫٣٢٭ 
سارة محمد حمد الهاجري ٨٧٫٨٭ 
سلمى جمال عيد العازمي ٨٢٫٦٩٭ 
سلمى حمد عويض البطحاني ٩٤٫٦٣٭ 
سلمى عيد فهاد ابا اخليل ٩٢٫٤٣٭ 
سلمى فايز سعود مشني العازمي ٨٠٫٤٩٭ 
سهيه زايد خليف العازمي ٧٧٫٩٩٭ 
شهد عادل علي العازمي ٩٣٫٠٢٭ 
شوق رياض ذياب درويش ٨٢٫٦٤٭ 
شوق مخلد ردن املطيري ٨٩٫٣٦٭ 
شيخة عبداهللا خضير العازمي ٧٨٫٦٧٭ 
صاحله محمد بريدان العازمي ٩٤٫٨٧٭ 
ضحى فايز الفي العازمي ٧٨٫٥٨٭ 
طفلة محمد فهاد الدوسري ٩٢٫١٢٭ 
طيف عبدالهادي متيم الدوسري ٨٠٫٨٥٭ 
طيف محمد حمد العجمي ٩٠٫٨٦٭ 
عائشة خالد سلطان املطيري ٨٣٫٥٧٭ 
عالية محمد فالح العجمي ٩٣٫١٥٭ 
عالية معيض مسفر العجمي ٨٥٫١٦٭ 
عبير خالد عبيد الرشيدي ٧٣٫٨٦٭ 
عليا مرزوق فهاد العازمي ٧٦٫٠٦٭ 
علياء سعد عبداهللا العتيبي ٨١٫١٦٭ 
غالية علي أحمد العنزي ٨٢٫١٣٭ 
غدير حيدر فاضل الشمري ٨٦٫٩١٭ 
فاطمة عبداحملسن حزمى الدوسري ٨٤٫٠٨٭ 
فاطمة فهد سعد بوضريس العازمي ٨٦٫٨٧٭ 
فاطمة هاني محمد الشويكر ٨١٫٥١٭ 
فرح مرضى عبيد العازمي ٨٧٫٩٨٭ 
مرمي رجعان مرزوق القعابي ٨٧٫٩٥٭ 
مرمي سالم طلق العازمي ٩٦٫٢٨٭ 
مرمي سعود دليم العازمي ٨١٫٨٧٭ 
مرمي عوض مبارك العازمي ٩٨٫٤٥٭ 
مستورة فهد نافع العدواني ٧٩٫٣١٭ 
مضاوي عادل مرزوق العازمي ٨٨٫١٢٭ 
ندى مرزوق مبارك العازمي ٨٠٫٦٩٭ 
نورة فاضل محسن العجمي ٧٩٫٩١٭ 
نورة فالح ثني العازمي ٩٥٫٥٩٭ 
نورة محمد فيصل الهاجري ٩٠٫٨٥٭ 
نورة ناصر سعود الدوسري ٨٩٫٤٢٭ 
نوف مبارك ثني العازمي ٩٨٫٠٣٭ 
نوف مسعود فرج املري ٨٥٫١٢٭ 
نوير محمد ذيب الهاجري ٧٨٫٨٢٭ 
هديل فواز خلف العازمي ٧٩٫٥١٭ 
هنادي جمعان سعد العازمي ٩٣٫٤٤٭ 
هيا حسني علي اجلويسري ٩٥٫١١٭ 
هيا راشد خشمان العازمي ٨٥٫٨١٭ 
هيا سالم عبيد الهاجري ٩٥٫٩٨٭ 
وجدان أحمد عبيد عايش العازمي ٩٦٫٢٩٭ 
وصايف وسمي نزال احلجاج العازمي ٨٤٫٩٨٭ 
وهج خالد سالم العازمي ٨٨٫٩٨٭ 

منيرة األحمد اجلابر الصباح الثانوية بنات 

أروى اسماعيل إبراهيم حسني الفيلكاوي ٨١٫٩٩٭ 
أروى ماجد مدله املطيري ٨٣٫٤٥٭ 
أريج فهد فالح عشبان احلربي ٨٠٫٦٥٭ 
آالء وائل فيصل قمبر ٨٣٫٥٭ 
آمنة سعود عقاب اجلنفاوي ٨٨٫٦٣٭ 
أبرار ناجي ٧٣٫٠٤٭ 
اريام مساعد محمد الرشيدي ٧٨٫١٩٭ 
ألطاف عادل محمد النفيص ٧٩٫٩٦٭ 
إميان طالل محمد العنزي ٩٤٫٠٨٭ 
بدرية زياد عثمان الرباح ٧٨٫١٭ 
حال فيصل دخيل العنزي ٨٩٫٣٥٭ 
دالل فهد مرزوق العنزي ٧٧٫٧٭ 
رغد شامخ عبيد الرشيدي ٨٥٫٥٣٭ 
رقية عادل سعد العازمي ٩٣٫٢٨٭ 
ريان خالد علي ناصر فرج ٨٠٫٦٩٭ 
ريان عبداحملسن وهيب ساير ٨٦٫٧٤٭ 
ريان محمد إبراهيم حسن الكندري ٧٦٫٣١٭ 
رمي عبدالعزيز الفي املطيري ٧١٫٩٦٭ 
زهراء محمد ياسني العريعر ٩٢٫٢٣٭ 
سارة أحمد عبداهللا الرويح ٧٣٫٥٩٭ 
سارة محمد إبراهيم مال حسني ٧٦٫٣٩٭ 
سارة محمد سعود الشمري ٨١٫١٤٭ 
سلمى حسني عبداهللا العجمي ٧٨٫٣٨٭ 
سندس أحمد عوض العنزي ٧٩٫٦٣٭ 
شيخة خالد مطلق الفضلي ٨٧٫٥٩٭ 
ضحى خالد صحن الهضيبان ٨٩٫٢٥٭ 
طيبة أحمد جاسم خلف اجلاسم ٨٣٫١٢٭ 
عائشة محمد فارس املطيران ٨١٫٠٨٭ 
عذراء طالب حمزة العوض ٩٤٫٢٥٭ 
علياء منصور مجبل العصيمي ٩٨٫٥١٭ 
عنود يوسف عبداهللا الرشيدي ٧٦٫٣٣٭ 
فاطمة بدر هادي العازمي ٨٨٫٧٭ 

فاطمة خالد سلمان الشمري ٩٥٫٣٢٭ 
فاطمة سعد صالح الهاجري ٩١٫٦٥٭ 
فاطمة عبداملطلب جالل احلسيني ٧٢٫٤٩٭ 
في اسماعيل صالح الهويدي ٧٧٫٤٦٭ 
لولوة حسني علي محمد ٧٩٫١٧٭ 
لولوة ربيعه يوسف الربيعه ٨٤٫٥٨٭ 
لولوة منصور عمر أمني ٨١٫٠٧٭ 
لولوة يوسف عبداحلميد املنصور ٩٠٫٥٢٭ 
مرام صالح خالد العازمي ٨٢٫١٨٭ 
مرام محمد طلق العازمي ٩٧٫٣٤٭ 
مرمي حسني علي العبدالسالم ٨٠٫٥٭ 
مرمي عبداهللا شنار الزعبي ٧٩٫٨٤٭ 
مرمي منيف جبر الظفيري ٧٨٫٦٥٭ 
مرمي نواف خليل اجلنفاوي ٧٤٫٩٣٭ 
ملك هادي صالح الرشيدي ٨١٫٥٭ 
مها خالد مبارك الفرحان االدغم ٧٨٫٦٥٭ 
موضي محمد الفي العازمي ٩١٫٩٥٭ 
جنود صالح ابداح العدواني ٧٥٫٧٤٭ 
نور عماد مرزوق اسنان ٨٢٫٤٤٭ 
نور يعقوب يوسف بوحيمد ٩٢٫٧١٭ 
نورا طالل سليمان اخلالدي ٩٥٫٥٨٭ 
نورة بدر سعد الهاجري ٩٥٫٧٩٭ 
نورة محمد عيد املخيال ٨٧٫٩٧٭ 
نوف مساعد فايز املطيري ٩٤٫٢٣٭ 
هاجر فرحان حمدان العنزي ٨١٫٢٨٭ 
هاجر فالح عايش الرشيدي ٧٦٫٤٩٭ 
هاجر مشعل مطلق املطيري ٧٢٫٤٧٭ 
هبة سلطان علي العدواني ٨٣٫٦٩٭ 
هيا حسني حسن العجمي ٨١٫٢٦٭ 
وجد حمد سالم العنزي ٨٠٫٦٥٭ 
يارا عبداهللا محمد احلمادي ٩٦٫٦٤٭ 

موضي سلطان العيسى املشتركة الثانوية للبنات 

أفراح جمال خلف البصير ٨١٫٤٭ 
العنود ناصر ذياب املطيري ٧٣٫٢٤٭ 
بدور بتال سهاج هذال العتيبي ٨٥٫٢٢٭ 
رهف أحمد سعيد دايل الدردب ٨٧٫٧٩٭ 
سارة ناصر سعود العجمي ٦٤٫٥٥٭ 
سميه سالم سعيد باقميش ٨٤٫٧٨٭ 
صاحله عبداهللا سعود الثويني ٧٥٫٨٢٭ 
ليان مشاري حمد الشدوخى ٦٨٫٦٥٭ 
مرمي أنور زامل الضفيري ٧٨٫٤٨٭ 
مالك عبداهللا جنم العصفور ٧٧٫٣١٭ 
نبيله شايع حمد اجليماز ٨٧٫٨٣٭ 
نورة سعود محمد القحطاني ٧٤٫٣٣٭ 
نورة هزاع مفلح املطيري ٧٧٫٠٣٭ 

ناصر عبداحملسن السعيد الثانوية للبنني 

أحمد عارف أحمد محمد الطاهر ٨٧٫٣٦٭ 
أحمد فهد عبدالرحمن الدوسري ٦٩٫٨٭ 
أنس محمد عبدالعزيز ذياب ٨١٫٦٦٭ 
الراشد ماجد سلطان عبداهللا رضا ٩٢٫١٩٭ 
الهيثم محمد مجيد بوحمد ٧٦٫١٧٭ 
بدر عبداهللا عيسى فرج ٧٢٫٦٤٭ 
براك آدم بدر عيدان ٨٤٫٦٦٭ 
براك سليمان حمد املوسى ٧٤٫١٨٭ 
حسن وليد دويان الشمري ٧٦٫٧٨٭ 
حمد خلف حمد الشمري ٧٧٫٦٢٭ 
خالد طالل متعب الكهيلي ٨١٫٩٦٭ 
خالد فهد خضر اخلضر ٨١٫٠٨٭ 
دانيال الكعبي طالل أحمد دهراب ٩٠٫٧٤٭ 
داود سليمان داود السبع ٧٧٫٠٢٭ 
راشد محمد عيسى األنصاري ٧٦٫٢١٭ 
سليمان حمد حسن أحمد ٨٨٫٣٦٭ 
صالح محمد عباس الشراح ٧٣٫٥٢٭ 
عبدالعزيز أحمد جمعة خميس ٧١٫٤٢٭ 
عبداهللا راشد محمد الدريعي ٧١٫٧٤٭ 
عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الكوس ٨١٫٥٩٭ 
عبدالرزاق بشار عبدالرزاق الداود ٧١٫٦٢٭ 
عبدالعزيز سليمان داود السبع ٦٩٫٤٤٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ذياب ٧٣٫٧٥٭ 
عبدالعزيز محمد علي الزمانان ٧٨٫٥٧٭ 
عبداهللا جاسم محمد عبدالرحمن الكندري ٧٩٫٥٥٭ 
عبداهللا عبداالمير مصطفى حسني ٨١٫٧٣٭ 
عبداهللا علي نوح املهنا ٧٧٫٣٨٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا بوحمدي ٩٢٫٤١٭ 
عبداهللا ناصر موسى بو مجداد ٧٣٫٩٭ 
عبدالوهاب عادل محمد الزكري ٧٨٫٨٣٭ 
عثمان سعد طه األنصاري ٧٦٫٩٩٭ 
علي عبداالمير مصطفى حسني ٧٥٫٩٧٭ 
عمر أحمد خالد اإلبراهيم ٨١٫٤٧٭ 
عمر عبداهللا محمد الصقر ٨١٫٤٣٭ 
فراس أحمد خالد اإلبراهيم ٧٣٫٤١٭ 
فهد راشد عبدالرحمن الشمالى ٦٩٫٥٩٭ 
فهد فيصل عبداهللا الشمروخ ٧١٫١١٭ 
فيصل علي أحمد زبيد ٨٣٫٠١٭ 
فيصل مشعل أحمد الزامل ٧٧٫٨٤٭ 
محمد أحمد محمد مال اهللا ٨٣٫٦٭ 
محمد جاسم محمد املوسوي ٧٧٫٢٣٭ 
محمد حسن عبدالرضا اكبر رضا ٨٩٫١٥٭ 
محمد حمد مبارك بن سبت ٩٠٫٠٦٭ 
مشاري عبدالعزيز شريدة الشريدة ٨٢٫٦٭ 
مهدي محمد اكبر ٧٤٫٠٣٭ 
ناصر بدر جنيب الصالح ٧٥٫٤٭ 
ناصر محمد عيسى األنصاري ٧٣٫٩٩٭ 
وليد خالد علي الصديق ٨٢٫٥٤٭ 
يوسف خالد محمد محمد ٧٣٫٣٦٭ 
يوسف علي حسني الصالح ٦٨٫٨٦٭ 

نورية صبيح الصبيح الثانوي للبنات 

أروى ناصر عقلة مران العنزي ٨٧٫١٧٭ 
أرياف مخلد صغير العنزي ٨٣٫٦٨٭ 
أريام فواز فرحان عوض العنزي ٨٧٫١٧٭ 
أريام محمد شليل املطيري ٨٥٫٠٥٭ 
أسيل سامي مرضي دحام العنزي ٩٤٫١٦٭ 
أسيل عبداهللا محمد حميد العنزي ٨٧٫٩٩٭ 
أفنان محسن طرقي محسن العتيبي ٨٩٫٥١٭ 
آمنة محمد سليمان السعدي ٧٢٫٨٨٭ 
أنوار فهد مشلح مزعل العنزي ٨٤٫٤٨٭ 
أوراد دخيل عبداهللا املريخي ٨٤٫٠٤٭ 
أوضاح طرقي مجبل العنزي ٧٥٫١٭ 
اروى حمود سويد فراج السعيدي ٨٣٫٦٨٭ 
اريام محمد نزال ميران العنزي ٨١٫٤٭ 
ازهار فيصل مسفر مهدي العجمي ٨٣٫٥٣٭ 
إسراء بدر عبدالعزيز إبراهيم العبداملنعم ٩٢٫٦٭ 
أسماء عبدالكرمي عبدالرحمن بركات الشمري ٨٦٫٣٨٭ 
اجلازي بدر رافع احلسيني ٩١٫٨٨٭ 
اجلازي مشعل مخلف زيد الشمري ٨٩٫٠٩٭ 

اجلوهرة عبدالعزيز رمضان الدسم ٩٣٫٥٦٭ 
اجلوهره ثامر رجعان زمام السليماني ٨٦٫٠٤٭ 
العنود حمود جاعد مسير العنزي ٩١٫٥٭ 
العنود سعود ماجد محمد املطيري ٨٨٫٩٭ 
املها عبداملانع فهاد محمد حصوان العجمي ٨٩٫٨٧٭ 
الهام سعد ضاري العنزي ٩١٫٢١٭ 
بتول حسن ناصر خلف سيف ٨٤٫٢٦٭ 
بتول نقيمش حسن العنزي ٧٦٫٢١٭ 
بشاير بدر علي مطر املطيري ٧٨٫٠٢٭ 
تهاني نهار شلهوب متعب املطيري ٧٦٫٥٦٭ 
جميلة سعود خلف عبيد جديع ٨٧٫٤٨٭ 
جنى خالد خلف نزال الشمري ٩٣٫٦٤٭ 
جود سلطان مناحي العتيبي ٨٣٫٤٨٭ 
جود صالح نايف مظهور الشمري ٨٥٫٢٢٭ 
جورى جالل شاكر فليحان العنزي ٨٢٫٦٣٭ 
جورى خالد هيف هيلم املتلقم ٩٧٫٧٢٭ 
جوري مطلق محمد سحمان املطيري ٩٦٫٦٧٭ 
حصة بدر محمد مطلق شمالن املطيري ٩٩٫١٣٭ 
حصة عبداهللا فالح عبداهللا سعد الصليلي ٨٦٫٦٢٭ 
حنان بندر محيسن ظاهر العجمي ٧٤٫٩٨٭ 
حنان هالل منسي علي الدملانى ٨٢٫٥٣٭ 
حور عبدالرزاق حسني حجي علي يوسف بوعباس ٭ 

٨٦٫٤٩
حور منديل خلف الهذال الهذال العنزي ٧٧٫٩٨٭ 
حور نواف كريدي سعيد النويعم ٨٠٫٣٣٭ 
حورية حمود مطلق العويهان العنزي ٧٤٫٦٩٭ 
خالده خالد مبرد عوض السعيدي ٨٥٫٥١٭ 
دارين عايد صالح نزال الشمري ٧٨٫٦٨٭ 
دانة بندر مراجي رباح العنزي ٧٦٫٠٨٭ 
دانة سعود هادي مري الظفيري ٩٥٫١٣٭ 
دانة صالح سالم دودان الشمري ٩٠٫٦٨٭ 
دانة عبداهللا خويلد عبداهللا الصليلي ٨٤٫٧٧٭ 
دانة هادي ناهي عبيد العنزي ٩٤٫٣٥٭ 
دالل حسن إبراهيم أحمد علي ٧٩٫١٦٭ 
دالل محمد حسن حذيان العجمي ٩٢٫٣٧٭ 
دالل مشعل فايز راشد الظفيري ٦٩٫٨٧٭ 
دميا خالد رشيد مطر العنزي ٨٨٫٦٭ 
دميا منور عامر منور هالل ٧٩٫٧٦٭ 
دميه دخل اهللا محسن زيد خليفة ٩٥٫٨٤٭ 
دميه مساعد سعد بنيه الرويعى ٧٩٫١٥٭ 
رتاج فواز فهد صلبي فالح شتيوي العنزي ٨١٫٧٤٭ 
رتاج مسعد محيسن بخيت امليموني ٨٨٫٥٧٭ 
رغد عدنان وارد عبدالوهاب العنزي ٧٦٫٦٩٭ 
رغد غازي فهد الشمري ٨٢٫٧٩٭ 
رهف أحمد مهوس سعود السعيدي ٨٣٫٩١٭ 
رهف عادل رهيف محمد الظفيري ٧٨٫٢٭ 
روان عبداهللا شامان لعبوب الرشيدي ٨٤٫٤٣٭ 
روان قابل عبداهللا العنزي ٩٣٫٤١٭ 
روان ماجد عوض العنزي ٩٠٫٦٩٭ 
ريان يوسف حامد الشمري ٩٠٫٣٨٭ 
رمي فضل إبراهيم فضل اسهلي ٧٦٫٧١٭ 
رمي مبارك صالح حسني الهاجري ٧٥٫٣٦٭ 
رمي مطر مسيعيد سالم رغيالن ٨٦٫١٨٭ 
رمياس صالح عجيل احلربي ٩١٫٤٦٭ 
رمياس طاحوس بتال محمد السبيعي ٩٢٫١٣٭ 
رمياس عبداهللا خويلد عبداهللا الصليلي ٧٩٫٩٧٭ 
رمياس عبداهللا محمد خشمان احلربي ٧٥٫٢٥٭ 
رمياس مشعل عجيل مانع الظفيري ٧٤٫٥٦٭ 
ريناد جمال ملقاط عوض العنزي ٩٣٫٢١٭ 
ريناد خلف فريح خلف الشمري ٧٣٫٥٭ 
زينه أحمد عبداهللا حسني غالب ٩٢٫٢٢٭ 
سارة عبدالعزيز خلف العنزي ٩٤٫٥٨٭ 
سارة غريب رحيل املهندي ٨٤٫٩٢٭ 
سارة فالح دوغان ناصر العجمي ٨٥٫٩٦٭ 
سارة محمد سعود مشعان الرشيدي ٧٦٫٤١٭ 
سارة منصور باني شديد اخلالدي ٨٨٫١٢٭ 
سارة ناهض فهد عايد الشمري ٨١٫٣٥٭ 
سعاد علي فائق عبداللطيف املسباح ٨١٫٦٥٭ 
سلسبيل حسون جابر شريف علي ٨٤٫٧٨٭ 
شجون فهد علي سويدان العنزي ٨٩٫٢٭ 
شريفة سعد بدر ضويحي الهاجري ٨٦٫٢٨٭ 
شهد إبراهيم حامد عطية اخلالدي ٩٥٫٨٤٭ 
شهد ملفي عطية منادي كليب السعيدي ٨١٫٢٧٭ 
شوق فهد جهز نقا العتيبي ٨٢٫٣٨٭ 
شيخة بندر عذال عوض العنزي ٩٥٫٦٨٭ 
شيخة عبداهللا فيصل سمان عجيل عطية الفضلي ٭ 

٩١٫٢٩
ضحى ناصر حمد دواس العنزي ٧٩٫٤٨٭ 
ضي راهى مثنى ركاد الشمري ٨٨٫٦٢٭ 
ضي نواف فيحان العتيبي ٩٠٫٣٭ 
طيــف عبدالرحمن عبدالقادر عبدالرزاق الكمالي ٭ 

٧٦٫٥٢
عائشة سعود غازي غامن الشمري ٧٦٫٤٦٭ 
عائشة صالح الدين أحمد يعقوب شبكوه ٨٢٫٣٥٭ 
عائشة طالل دوحان الفضلي ٧١٫٩٨٭ 
عائشة فيصل خلف جدعان السعيد ٧٩٫٥٨٭ 
عائشة محمد نغيمش فرحان الشمري ٩٤٫٢٦٭ 
عائشة مسفر عواد عيد الشمري ٧٨٫٠٥٭ 
عائشة مشعل خليفة ايدام الشمري ٩٠٫٢١٭ 
عبير عزيز محمد سند البرازي ٨٢٫٤١٭ 
عذا مشاري ناصر فالح فياض ٧٥٫٩٧٭ 
عذوب بدر عبيد موسم الديحاني ٩٦٫٨١٭ 
عنود خالد دحام قضا الرحيلي ٧٠٫٨٭ 
غالية صالح مناور نزال العنزي ٨٥٫٧٩٭ 
غالية عبداللطيف فرحان ثويني العنزي ٩٣٫٢٥٭ 
غرام عمير خلف خليف الظفيري ٨٤٫١١٭ 
غزالن بدر الفي جاعد املطيري ٧٨٫٢٨٭ 
غال حمدان مبارك فالح ردنان ٩٤٫٢٨٭ 
غال نواف محمد جميعان احلربي ٧٨٫٣٤٭ 
فاطمة فهد سويد موسى الرشيدي ٩٠٫٧٢٭ 
فاطمة فواز محمد حمد املاجدي ٨٥٫٠١٭ 
فاطمة فيصل أحمد طالع القديري ٧٧٫٣٭ 
فاطمة ماجد مسفر مرزوق العبدلي ٨٠٫٤٢٭ 
فاطمة مبارك غنيم مطلق غنيم ٨٤٫٣٥٭ 
فاطمة محمد ناصر فالح البرازي ٨٥٫١٭ 
فاطمة مهدي سالم مهدي العجمي ٧٢٫٨٩٭ 
فاطمة نواف فهد علي العنزي ٧٩٫٢١٭ 
فرح خالد ثاني صالح اجلنيدى ٨٦٫٢٩٭ 
فوز فهد عاصي دغيم الضفيري ٧٠٫٥٧٭ 
فوز محمد مهنا العنزي ٨١٫٣٤٭ 
في أحمد ختام حربي صالح احلريجي ٧٣٫٩٥٭ 
لطيفة أحمد جفال حميدي الظفيري ٧٧٫٩٧٭ 
ملى راشد علي املطيري ٧٧٫٣٤٭ 
ماجدة محمد علي الفريح الشمري ٧١٫٣٦٭ 
ماريه عبداهللا مناحي نزال الشمري ٨٥٫٦٦٭ 
مروه بدر وادى احلسيني ٧٨٫٢١٭ 
مرمي تركي مفرح نهار العنزي ٩٠٫٠٧٭ 
مرمي صالح كرمي فاضل املطوطح ٧٨٫١١٭ 
مرمي عادل حمد مشعل ضيف ٧٤٫٣٧٭ 
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مرمي قالط فارع صنيدح املطيري ٩٤٫٢٦٭ 
مرمي محمد مجيد حبيب الصفار ٩٠٫٩٥٭ 
مرمي مزيد مناور زبن املطيري ٧٩٫٢٢٭ 
مرمي ناصر عبدالرزاق عواد اجلدعان ٧٥٫٢٤٭ 
مرمي يوسف سرحان ذياب الهندال ٩٠٫١٨٭ 
مشاعل برجس بجاد راشد املطيري ٨٨٫١٤٭ 
مشــاعل ناصر فدعوس نزال فدعوس الهاجري ٭ 

٨٨٫٤٩
منار عبداللطيف علي فالح طالب الرشيدي ٨٤٫٤٥٭ 
منار فالح مرزوق رزقان املطيري ٨٦٫٢٤٭ 
مناير صفوك عبيد يعقوب املطيري ٧٨٫٢٦٭ 
منيرة حمود جلوي مطر الشمري ٨٣٫٥٤٭ 
منيرة فالح محمد عبدالعزيز الهاجري ٧٥٫١٤٭ 
مها حمد فهد ناصر املطيري ٧٨٫٦٥٭ 
مها فهد عموش عميش حشيفان املطيري ٧٩٫٤٤٭ 
موضي مثال مجهول محمد املطيري ٧٨٫٤٦٭ 
موضي يوسف سعد سيف العنزي ٩٠٫٨٤٭ 
جنود فواز سعود سالمة الظفيري ٧٣٫٥٦٭ 
نصره عبداهللا عوض دبيان مبطي ٨٨٫٥٦٭ 
نور فالح شالش عبدصفوق الشمري ٧٠٫٣٦٭ 
نورا بدر رافع احلسيني ٨٢٫٤٣٭ 
نورة بدر خالد سدخان الفضلي ٨٧٫٠٦٭ 
نورة خالد فياض الدوسري ٧٨٫٠٥٭ 
نورة راشد علي سالم املري ٨٠٫٥٣٭ 
نورة عبداهللا صالح نزال العنزي ٩٥٫١٭ 
نورة فهد فرحان عائد الطرقي ٨٣٫٤٣٭ 
نورة فهيد علي سالم املري ٧٠٫٦١٭ 
نورة محمد دليم رفاعي املطيري ٧٧٫٩٩٭ 
نورة مطلق عبيد مطلق الصانع ٩٠٫٨٢٭ 
نورة نواف راشد غازي املطيري ٨٣٫٨٨٭ 
نوف عبدالرحمن سعود ثواب سمار الرويجح ٨٦٫٨٭ 
نوفه بندر عايد سالم الرشيدي ٧٣٫٥٭ 
نوير عبداهللا حسن حذيان العجمي ٧٦٫١٭ 
نوير عبيصان سالم حرفش العرجانى ٩٣٫٨٣٭ 
هاجر خالد يوسف رجب إسماعيل الشطي ٩٣٫٣٥٭ 
هاجر نادى عبدالعزيز نواف العنزي ٧٧٫٤١٭ 
هدالء نافع سعود شامان الطواله الشمري ٨٩٫٥٢٭ 
هدى أحمد خالد سالم دخيل الصليلي ٨٩٫٠٦٭ 
هديل سالم عباس خليف العنزي ٨٩٫٣٩٭ 
هيا مطر درمييح مطر املطيري ٨٣٫٢٦٭ 
وجود بدر سعد محمد احلريجي ٨٥٫١٥٭ 
ورود سعد عواد ثغبان الرويعى ٨٤٫١٭ 
ورود علي حسني محمد الدمخي ٨٥٫٥٧٭ 
وسن أحمد ظاهر الفضلي ٨٦٫٣٥٭ 
وفاء محمد مضحى املاجدي ٧٦٫١١٭ 
ياسمني راشد إبراهيم راشد هاي سالم املري ٧٥٭ 

هارون الرشيد الثانوية للبنني 

أحمد حامد ضيف اهللا العتيبي ٨٠٫٢٤٭ 
أحمد محمد سيف العازمي ٧٩٫٤٢٭ 
إبراهيم مفلح مطلق العازمي ٨٦٫٢٣٭ 
أحمد عيد براك العازمي ٦٨٫٣٩٭ 
بدر حسن محمود تقي ٧٥٫٩٭ 
بدر فيصل سالم العازمي ٧٠٫٢٥٭ 
بدر مبارك حمد اشقير ٨٤٫١٭ 
براك عيد براك العازمي ٧٩٫٤٣٭ 
بسام عبيد فالح معتقه ٧٧٫١٭ 
بندر عبدالرحمن عبداهللا املبايعى ٦٨٫٣٧٭ 
جابر ضويحي مفرح العازمي ٧٧٫٣٨٭ 
جاسم محمد جعفر علي ٨٠٫١٭ 
حسن مفرح حمد الدوسري ٧٣٫٢٩٭ 
حمد ناصر هندى العجمي ٨٤٫٥٧٭ 
حمود حسني حمود العازمي ٧٢٫٣٩٭ 
حمود فيصل حمود العازمي ٨٦٫٥٭ 
خالد حبيب عواد الرشيد ٨٨٫٥٩٭ 
خالد طالل خالد العازمي ٧٧٫٨٨٭ 
خالد فالح سالم العازمي ٧٣٫٥٤٭ 
خالد نحيان مشعان العجمي ٧٢٫٧٨٭ 
خالد نواف خالد جنم ٦٩٫٧٦٭ 
راشد عبداهللا راشد البوص ٧٨٫٢٥٭ 
راكان فايز فالح العجمي ٧٥٫٤٦٭ 
سالم صباح منشد الهندال ٨٤٫٧٭ 
سعد حمد سلمان الرشيدي ٨٢٫١٥٭ 
سعد عيد سعود الدوسري ٨٦٫٤٤٭ 
سعد فرج باني حسن ٨٠٫٠٤٭ 
سعد محمد سعد امللهوف ٧٤٫٩٧٭ 
سعود راضي عبيد الرشيدي ٨٠٫٧٥٭ 
سعود شبيب سعود السهلي ٧٦٫٧١٭ 
سعود هزاع محمد العازمي ٧٨٫٤١٭ 
سعيد زومان فهيد العجمي ٧٦٫٣٢٭ 
سلمان حمد سلمان الرشيدي ٧٣٫٤٤٭ 
ضاري ناصر فالح العازمي ٨٢٫٠٣٭ 
عبدالعزيز حجاج عالي العازمي ٧٧٫١٣٭ 
عبداهللا حماد ناصر العازمي ٧٣٫٠٦٭ 
عبداهللا راشد مهدي العازمي ٧٦٫٩٨٭ 
عبداهللا عيد براك العازمي ٧٧٫٠٣٭ 
عبداهللا فالح سمران العتيبي ٧٥٫٢١٭ 
عبداهللا فهد حمود الصواغ العازمي ٧٣٫٣٤٭ 
عبداهللا مناور اعقيل العازمي ٧٥٫٢٣٭ 
عبداهللا حمود راضي العليوي العازمي ٧٦٫٥٨٭ 
عبداهللا سالم فهيد العجمي ٨١٫٢١٭ 
عبداهللا فهد فالح العازمي ٧٢٫٢٥٭ 
عبداهللا وليد حوران املرزوق ٧٢٫٢٦٭ 
عبداهللا يوسف خلف الدويهيس ٨١٫٧٤٭ 
عبدالوهاب طارق عبدالهادي البحيري ٧٣٫٦٥٭ 
عبيد خالد عبيد العازمي ٨١٫٠٨٭ 
عبيد فالح عبيد العجمي ٧٤٫٠٦٭ 
عثمان فيحان مشعل العازمي ٦٨٫٦٩٭ 
علي صقر شخير العازمي ٨٤٫٠٥٭ 
عمر عزيز طويحن العازمي ٩١٫٥١٭ 
عمر عيد خلف العازمي ٨٦٫٣٢٭ 
عمر الفي حسيان العازمي ٧٧٫٠٤٭ 
عواد سالم عواد العازمي ٨٢٫١٥٭ 
عيد مفلح مبارك العازمي ٧٠٫٩٢٭ 
عيسى سالم اعقيل العازمي ٨٦٫٢٧٭ 
عيسى ميزر سيف العازمي ٧٢٫٧١٭ 
غالي محمد غالى الرشيدي ٧٤٫٢٢٭ 
غامن أحمد عبداهللا العنزي ٧٨٫١٭ 
غامن حمود مبارك العازمي ٧٣٫٤٢٭ 
فارس فهيد فهد العازمي ٧٤٫٨٩٭ 
فاضل صويان شنار الهاجري ٧٤٫١٩٭ 
فراج قبالن فراج العازمي ٧٥٫٨٢٭ 
فالح عمر فالح العازمي ٧١٫٠٩٭ 
فالح محمد فالح العازمي ٧١٫٦٦٭ 
فهد أحمد فالح العتيبي ٧٨٫٢٨٭ 
فهد بندر مفرح الرشيدي ٦٩٫٨١٭ 
فهد خلف فهد العجمي ٨١٫٩٦٭ 
فهد زيد حمد املري ٦٩٫٦٤٭ 
فهد مبارك فالح العازمي ٧٧٫٣٩٭ 

فهد ناصر صنيتان الزعبي ٧٨٫٤٢٭ 
فيصل غامن ابطيحان الدويهيس ٨٤٫٠٧٭ 
ماجد أحمد مفلح العازمي ٧٥٫٤٩٭ 
مبارك مشعل محمد العازمي ٧٨٫٢٤٭ 
محمد أحمد إبراهيم الدغيشم ٧٢٫٤٧٭ 
محمد بندر بدر العتيبي ٧٢٫٠٢٭ 
محمد جابر عبداهللا العنزي ٧٧٫٥٥٭ 
محمد جمال عجاج العنزي ٦٩٫٤٨٭ 
محمد حمد حمود العازمي ٧٩٫٤٥٭ 
محمد سعد محمد الدوسري ٨٤٫٣٣٭ 
محمد سعود ناصر فجرى ٧٨٫٨٣٭ 
محمد عبدالرحمن حمدان محسن ٨١٫٠٥٭ 
محمد عيد محمد العازمي ٧٩٫١٧٭ 
محمد عيد محمد العتيبي ٧٢٫٢٨٭ 
محمد ناصر محمد الهاجري ٧١٫٨٤٭ 
محمد يوسف سالم ابا اخليل ٧٣٫٣١٭ 
مرزوق أنور خالد احلبيب ٨٠٫٩٤٭ 
مشعل خالف معلث الرشيدي ٨٢٫٥٭ 
نادر أحمد فهيد العازمي ٨٠٫٠٢٭ 
ناصر براك مجبل العازمي ٧٨٫١٩٭ 
ناصر حماد ناصر الدوسري ٧٤٫٦٦٭ 
ناصر شافي ناصر الدوسري ٧٣٫٢١٭ 
ناصر صالح عطا اهللا املطيري ٧٧٫٠٣٭ 
ناصر طالل ناصر فجري ٧٦٫٩٩٭ 
ناصر عبداللطيف مطلق البطحاني ٧٧٫٢٧٭ 
ناصر فهد سحمى الدوسري ٧١٫٦٦٭ 
نايف عادل مبرج العازمي ٧٨٫٨٢٭ 
نايف ناصر سعد العجمي ٧٥٫٧٩٭ 
هادي مدغم هادي العازمي ٨٠٫٠٨٭ 
يوسف خالد محمد زيد ٧٦٫٦٥٭ 
يوسف محمد الفي العازمي ٨٢٫٦٩٭ 
يوسف نور محمد جمعالي ٧٥٫٣٩٭ 

هدية الثانوية للبنات 

أروى مانع علي املطيري ٨٤٫٩٦٭ 
أريام صقر مطر املطيري ٨٨٫٩٩٭ 
آالء صالح حسني العبداهللا ٨٠٫٨٦٭ 
آالء مكي سعود السبيعي ٩٤٫٨٦٭ 
أماني بدر فالح العازمي ٨٨٫٠٢٭ 
آيه خالد عبداهللا الكندري ٨٥٫٢٤٭ 
اثمان محمد طرقي العنزي ٧٩٫٢٣٭ 
اجلود مشاري سعد بن عيد املطيري ٨٩٫٨٭ 
جوري كميخ برغش العجمي ٨٩٫٨٥٭ 
دالل نايف عبداحملسن العجمي ٨١٫٤٢٭ 
دالل وليد محمد العلي ٧٧٫١٢٭ 
دميا عمر سلطان الشجاعى ٨٢٫٨٩٭ 
دميه ظافر محمد العجمي ٨٤٫٩٨٭ 
رغد ناشي محمد عنزه ٨٤٫٧٧٭ 
رنا صقر جديع حبيليص ٩٣٫١٭ 
رهف ربيع محمود موسى عقلة ٧٩٫٦٥٭ 
روان صالح مرزوق العازمي ٧٦٫٣٢٭ 
رمي فراج سعود السبيعي ٧٩٫٠٣٭ 
رمييه فهد محمد العجمي ٨٢٫٢٢٭ 
سارة جمعان ناصر العازمي ٨٥٫٤٩٭ 
سارة فهاد مناحي العجمي ٦٩٫٢٭ 
سارة محمد ناصر العجمي ٨٢٫٣٩٭ 
سارة مفلح عوض املطيري ٨٥٫٥٩٭ 
سارة ناصر هامل العجمي ٧٩٫٠٦٭ 
سارة هاني خليل البطحاني ٩٠٫٨٨٭ 
سجى معيض محمد العجمي ٨١٫٨٨٭ 
شهد بدر حسيان الدوسري ٨٩٫٥٧٭ 
شهد عبداهللا حمد السالم ٨٣٫٠٣٭ 
شهد وليد محمد سالم الفرحان ٨٢٫٠٢٭ 
شوق أحمد حماشه الفراس ٨١٫٥٥٭ 
شيخة عبدالعزيز خالد العتيبي ٨٤٫٣٣٭ 
شيخة محمد سعد الدوسري ٨٤٫٣٭ 
عائشة ساير محمد العازمي ٨٣٫٨٥٭ 
عائشة سعد راشد العجمي ٧٨٫٥٦٭ 
عائشة غازي عبداهللا العصيمي ٨٣٫٥٦٭ 
عذوب مسفر سالم العجمي ٩٢٫٤٤٭ 
عمشا خليف جنر العتيبي ٨٦٫١٧٭ 
غالية محمد حمدان العنزي ٧٩٫٨٭ 
غدير بدر ناصر العازمي ٨٦٫٠١٭ 
غال متعب فالح العجمي ٩٥٫٣٣٭ 
فاطمة رشيد بطيحان العازمي ٩١٫٠٤٭ 
فاطمة مرزوق سالم العجمي ٧٧٫٤٤٭ 
فاطمة هادي عبيد الدوسري ٩٢٫٦٩٭ 
فجر عبداهللا محمد حسن محمد ٨٨٫٤٥٭ 
فجر ناصر عيد العويهان ٨٥٫٨٦٭ 
فرح علي شخير العنزي ٨٣٫٨٣٭ 
فوز عبداهللا مسرع العجمي ٨٦٫٠٨٭ 
لولوة عايض ابجاد املطيري ٩٣٫٨٦٭ 
لولوة ناصر سعد العجمي ٨٨٫١١٭ 
مرام الفي عايض العازمي ٩٢٫٠٦٭ 
مروه سعود خلف العامر ٨٥٫١٦٭ 
مرمي أحمد براك العازمي ٧٤٫٩٭ 
مرمي مبارك بريجان القعمر العازمي ٨٣٫٧٭ 
مرمي مبارك سعد صقر العجمي ٨٧٫٠١٭ 
مرمي محمد يوسف حاجي ٩٧٫٢٤٭ 
مضاوي مبارك عبداهللا الذروه ٧٧٫٧٭ 
ملك صالح فهد املطيري ٧٠٫٢٣٭ 
منال عوض فهد العازمي ٨٦٫١٨٭ 
منيرة خالد محمد عزام ٨٠٫٩٭ 
منيرة طالل خالد اخلرينج ٩٢٫٦٦٭ 
منيرة مساعد بندر السهلي ٧١٫٥٥٭ 
ميعاد حمد ناصر العجمي ٨٢٫٣٨٭ 
نوال حسني علي الشطي ٩٢٫٣٣٭ 
نوال صالح فهد املطيري ٧٩٫٩١٭ 
نورة خالد ضيدان السبيعي ٨٥٫٠٧٭ 
نورة محمد عبيد العجمي ٨٧٫٨٣٭ 
نوير علي سعد الهاجري ٧٧٫٣٩٭ 
هاجر راشد مرزوق العازمي ٧٦٫٢٧٭ 
هاجر رجعان راشد العازمي ٨١٫٢٦٭ 
هاجر مسلط سعد السبيعي ٨٦٫٣٭ 
هديل محمد حسني العبداهللا ٧٧٫٣٢٭ 
هناء يعقوب رمضان مال علي ٨٦٫٢٢٭ 
هند خالد راشد اباالزمات ٧٧٫٥٦٭ 
هند عواد عيد العميري العازمي ٩٦٫٨٧٭ 
هند فهد معجب الهاجري ٧٩٫٢٢٭ 
هيا سعد عبداهللا عويهان ٩٥٫٦٣٭ 
واليه راشد جاسر الهاجري ٩٥٫٨٤٭ 

هشام بن العاص الثانوية للبنني 

أحمد خالد محمود دشتى ٨٨٫٢٩٭ 
أحمد مجيد طارش ٨٠٫٩٢٭ 
أحمد عبداهللا الصومعي ٧٥٫٢٦٭ 
أحمد فهد عايض العتيبي ٨٨٫٦٧٭ 
بدر أمير خالد القداح ٧٨٫٨٦٭ 

بدر دوخى علي شبو ٧٨٫٥١٭ 
بدر ناصر زايد املطيري ٩١٫٦٨٭ 
ثامر مبارك ليلي الفضلي ٧٣٫٩٦٭ 
جابر محمد جابر العجمي ٨١٫٥٩٭ 
جاسم عيسى السيدعباس السيد هاشم ٧٨٫١٭ 
جراح سعد مبارك ارشيد ٧٨٫٤٤٭ 
حسني أحمد برغش موازي الشمري ٨٠٫٧٩٭ 
خالد صالح سالم الفقعان ٧٥٫٦٦٭ 
خالد عبدالعزيز خالد عابر ٨٠٫٧٤٭ 
دبوس أحمد مانع الشمري ٨٣٫٩٢٭ 
راشد عبداهللا محماس املفلح ٨٨٫١٨٭ 
راشد عويس سعد البوص ٨١٫٠٦٭ 
راكان فهد حسني العجمي ٧٧٫٦٢٭ 
سعود زياد سعود العازمي ٧٤٫٩٨٭ 
سلمان عبداللطيف خلف محمد ٨٤٫٢١٭ 
سليمان بدر يونس علي ٧٥٫٨١٭ 
سند صويان المى الفضلي ٨٢٫٩٣٭ 
صالح حربي صالح فاضل ٨٠٫٢٢٭ 
صالح عبداهللا علي العجمي ٧٣٫٩٣٭ 
صالح فيصل صالح العجمي ٨١٫٨٧٭ 
عبداالله سالم فهد العجمي ٧٨٫٩٭ 
عبداهللا عبدالرحمن حباب الرشيدي ٩٣٫٤٧٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا اخلضر ٧٨٫٢٣٭ 
عبدالرحمن محمد إبراهيم السيد ٨٥٫٥٭ 
عبدالرحمن نافع غزاي املطيري ٨١٫٢٣٭ 
عبداللطيف منصور عبداهللا الشمري ٧٦٫٩٧٭ 
عبداهللا فهد عوض اجللوي ٧٤٫٧٩٭ 
عبداهللا منصور عبداهللا الشمري ٧٦٫٥٢٭ 
عجيل علي محمد بوزبر ٨٨٫٥٨٭ 
علي باسل أحمد تركي ٧٧٫٩١٭ 
علي عبدالرضا حسن سلطان ٨٢٫٢٨٭ 
عمر طارق محمد مهدي ٩١٫٢٥٭ 
عمر عبداهللا عبدالهادي سعد ٨٣٫٠٢٭ 
عمر منيف نايف العجمي ٨٢٫١٩٭ 
فارس ناصر محمد فالح ٨٦٫١٧٭ 
فهد أحمد نصار العازمي ٨٠٫١١٭ 
فهد فيحان سبهان العيباني ٧٤٫٤٤٭ 
مبارك فهد خالد العجمي ٨٣٫٤٤٭ 
مبارك مفرح عبيد الرشيدي ٧٧٫٢٤٭ 
متعب عبداهللا عيسى جوهر ٧٤٫٦٭ 
محمد خالد عبداهللا سيد محمد ٨٤٫٦٩٭ 
محمد خالد هالل آل بن علي ٩٣٫٩٣٭ 
محمد سالم محمد املري ٧٨٫٨١٭ 
محمد سلطان محمد السبيعي ٧٩٫٦٥٭ 
مريشد محمد الرشيدي ٧٦٫٩٦٭ 
مسعود عبداهللا مسعود العجمي ٧٤٫٩٩٭ 
مشعل صالح رجعان العازمي ٨٠٫٣٤٭ 
مشعل عايد نايف ماجد مجول الفضلي ٨٢٫١٩٭ 
معاذ نايف خالد العنزي ٧٣٫٥٨٭ 
مناف صالح سعود املجيبل ٧٩٫٣٨٭ 
منصور فهد سعد البوص ٨٢٫٢٦٭ 
ناصر أحمد غزاي امليمونى ٧٤٫٧٭ 
نواف سعد حمد العجمي ٧٧٫١٦٭ 
يوسف ادهام ندا النومس ٨٥٫٨١٭ 
يوسف عبدالرحمن مبارك النوبي ٧٣٫٢٨٭ 

يعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنني 

أحمد سامي سعد عبداهللا ٧٤٫٤٣٭ 
أحمد عبداهللا هدروس البذالي ٨٢٫٨٣٭ 
أحمد عثمان صالح العنزي ٧٠٫١٧٭ 
أحمد فؤاد حمزة محمد ٩١٫٩٦٭ 
أحمد مطلق محمد احلريجي ٩٣٫٢٢٭ 
إبراهيم هالل جوفان البذالي ٩٥٫٤١٭ 
باسل مزيد سالم السعدي ٧٧٫٩١٭ 
بدر عادل محمد الرويعي ٨٤٫٢٥٭ 
بندر خليفة عبيد الزعبوط ٧٦٫٨٣٭ 
بندر طالل يوسف العنزي ٧٥٫٠١٭ 
بندر فيصل دخيل العنتري ٦٩٫٧٧٭ 
حزام زيد حزام الظفيري ٧٥٭ 
حمد عبداهللا عقيل الرويسان الظفيري ٧٤٫٢٦٭ 
حمد منصور محمد الرشيدي ٨٠٫١٨٭ 
خالد فهد عبدالهادي العميره الهاجري ٧٤٫٧١٭ 
خالد محمد حسن العنزي ٧٣٫٠٩٭ 
خالد مطلب رجعان اخلصيلي ٨١٫٦٨٭ 
خالد نواف عجيل العنتري ٧٨٫٧٤٭ 
خالد يوسف ظاهر احلربش ٩٦٫٠٤٭ 
راشد جراح راشد احلداري ٧٣٫٦٧٭ 
زيد مساعد زيد الصانع ٨٠٫٧٨٭ 
سالم خالد سعد العازمي ٧٧٫٩٧٭ 
سرور مشعل سرور القالف ٧٠٫٠٨٭ 
سعود خلف سعود السعدي ٨٦٫٥٣٭ 
سعود عبداهللا سعود الكريباني العازمي ٩٥٫٢٣٭ 
سلمان عادل غتران الهليلي ٧١٫١٦٭ 
سليمان صالح اسماعيل البلوشي ٨٧٫٥٦٭ 
شاهني أحمد حربي السعدي ٧٦٫٤٭ 
صادق علي عبداحملسن الفضلي ٧٢٫٨٧٭ 
صالح جاسم صالح البذالي ٨٦٫٠٢٭ 
صالح حمدي معال الرشيدي ٦٧٫٩١٭ 
ضاري فهد نشمي الضفيري ٧٠٫٣٨٭ 
طالل عبدالعزيز ماطر السبهان ٧٦٫٣٤٭ 
عايد فيصل عايد اجلميلي ٨١٫١٩٭ 
عباس مبارك صيوان الشمري ٧٤٫٦٨٭ 
عبداهللا محمد شريدة العنزي ٧٣٫٧٥٭ 
عبدالوهاب أحمد ناصر يوسف ٧٩٫٠٩٭ 
عبدالرحمن سعود حفر اجلميلي ٧٢٫٥٥٭ 
عبدالرحمن محمود جاسم علي ٨٤٫٨٤٭ 
عبدالرحمن منصور عفات العنزي ٧٦٫٣١٭ 
عبدالعزيز أحمد بجاد املاجدي ٩٠٫٣٣٭ 
عبدالعزيز سالمة سعود البذالي ٨٠٫١٤٭ 
عبدالعزيز فهيد عبدالعزيز احلربي ٨٠٭ 
عبدالعزيز محمد عمر السليماني ٧٦٫٠٢٭ 
عبدالعزيز نايف خميس العنزي ٧٦٫٦٤٭ 
عبداهللا بدر مفرح اجلميلي ٨٠٫٦٧٭ 
عبداهللا خالد عبدالهادي العميره الهاجري ٧٤٫٦٩٭ 
عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا ثويني الظفيري ٨٠٫٠١٭ 
عبداهللا مشعل عبداهللا املاجدي ٨٤٫١٭ 
عبداهللا مناور ناصر الرشيدي ٧٦٫٠٢٭ 
عبداهللا نواف راضي املطيري ٦٥٫٤٩٭ 
عبدالهادي سامي راشد البذالي ٨١٫٤٥٭ 
عبدالوهاب علي صيوان بدر ٨٣٫٣٦٭ 
عبدالوهاب محمد مهنا الهاجري ٧٠٫١٢٭ 
عثمان علي مال اهللا العوضي ٨٥٫٠٩٭ 
علي حسني علي البذالي ٧٥٫٠٢٭ 
علي حيدر سعدون السلطاني ٧٢٫٧٤٭ 
علي محمد شاكر جعفر ٨٤٫٧٣٭ 
علي يونس صالح الشمري ٩١٫٨٭ 
عنبر حمود عنبر مواس املاجدي ٨٥٫١٢٭ 
غريب أحمد غريب الرشيدي ٨١٫٧٨٭ 
غريب عادل غريب البذالي ٨١٫٣٣٭ 

فهد عادل سعيد الهاجري ٨٠٫٧١٭ 
فهد مزيد سالم السعدي ٧٩٫٤٥٭ 
فهد مساعد ضاحي مرضى ٧٤٫٤٥٭ 
فواز مرزوق معيوف فرحان ٨٠٫٢١٭ 
فواز مشاري غنيم غدير جافور املاجدي ٧٣٫٤٦٭ 
فيصل عبود فالح مطلق العازمي ٨٠٫٠٥٭ 
فيصل محمد خالد الرجيبه ٨٣٫٠٥٭ 
مبارك حمد عبداهللا الرشيدي ٧٣٫٧٤٭ 
محمد أحمد محمد عبود ذيب الهاجري ٧٥٫٨٭ 
محمد بدر حمود الهليلى ٨٨٫٦٩٭ 
محمد لهيب عمر الهليب ٧٤٫١٨٭ 
مشخص سطام مشخص البذالي ٩٦٫٦٦٭ 
مشعل خليل إبراهيم علي ٦٩٫٢٭ 
مشعل فيصل عفات شتيوي ٧١٫٤٭ 
منصور نصار قناص اخلصيلي ٨١٫٠٤٭ 
ناصر بدر عودة اجلميلي ٧١٫٨٩٭ 
ناصر بدر عوض حمود ٧٢٫٨١٭ 
ناصر محمد عايد الصليلي ٨١٫٤٭ 
نواف محمد محرى البذالي ٨٢٫٣٩٭ 
يوسف بطي عودة خليوي العنزي ٧٦٫٦٤٭ 
يوسف حسني أمني العوضي ٧٧٫٤٤٭ 
يوسف سامي سعد املجرن ٧١٫٧٣٭ 
يوسف عبدالرحمن عايد جفران الهاجري ٧٨٫١٨٭ 
يوسف قاسم مهدي محمد مهدي ٧٤٫٨٥٭ 
يوسف نايف عجيل العنتري ٧٠٫٥٦٭ 

يوسف العذبي الصباح الثانوية للبنني 

أحمد طالل خميس السعيدي ٨٦٫٨٣٭ 
أحمد محمد سالم العنزي ٧٧٫٨٣٭ 
أسامة علي صبيح احلريجي ٧٨٫٠٥٭ 
أسامة سعود قبيالن الشمري ٧٦٫٠٣٭ 
أسامة نايف مطلق القحص العنزي ٧٨٫٧٧٭ 
إبراهيم صالح حبيب الظفيري ٨٥٫٣١٭ 
أحمد محمد شنيف احلريجي ٧٨٫٤٩٭ 
باسل عواد شنيف احلريجي ٧٣٫٣١٭ 
بدحان فهد مهدي السليماني ٦٩٫٥٥٭ 
بدر سهيل حاشوش اخلالدي ٧٢٫١٨٭ 
بدر طالل مسلط العتيبي ٧٩٫٤٤٭ 
بدر عبداهللا نومان احلسيني ٨٧٫٣٢٭ 
بدر عدنان فواز الفارس ٨٠٫١٧٭ 
بدر فواز طراد الشمري ٧٨٫٥٥٭ 
بدر قصر مناور الظفيري ٧٨٫٧٥٭ 
بدر مبارك ناهي الظفيري ٧١٫١٧٭ 
بسام عادل محمد الشمري ٧٩٫٠١٭ 
بشار غصني شريدة البذالي ٧٨٫٣٦٭ 
بندر سعود عزيز السعيدي ٧٤٫٤٦٭ 
بندر صالح عطشان الظفيري ٨٠٫٦٦٭ 
بندر فهيد علوش العجمي ٨٤٫١٢٭ 
بندر مبارك شنيف مطلق حمد ٧٧٫١٦٭ 
بندر نايف جابر الضفيري ٨٠٫٠٣٭ 
تركي عبداهللا عواد احلريجي ٧٦٫٧٨٭ 
ثامر سعود سعد احلربي ٧٥٫٠٦٭ 
ثامر نواف محمد السعيدي ٧٨٫٨٥٭ 
ثويران خالد ثويران املاجدي ٨٠٫٢٩٭ 
جاسم أحمد خلف العنزي ٨٤٫٤٤٭ 
جراح نايف مهدي سليماني ٨١٫٥٧٭ 
حامد جفران حامد الشمري ٧٤٫٤١٭ 
حجرف نايف مبارك احلجرف ٧٩٫٦٣٭ 
حمد بشيت محمد الرويعي ٧٦٫٤٢٭ 
حمد جاسم سويد العنزي ٨٩٫٢١٭ 
حمد عودة عبداهللا الشمري ٨٦٫٩٭ 
حمد محمد حسني العنزي ٨٢٫٧٢٭ 
حمود بندر سلمان سلمان ٧٩٫٨٢٭ 
خالد جابر طراد الدملانى ٨٣٫٩٩٭ 
خالد عادل بعيجان املاجدي ٨٣٫١٧٭ 
خالد عادل سعد املطيري ٨٢٫٧٣٭ 
خالد عطااهللا مطر العنزي ٨١٫٧٣٭ 
خالد عواد شنيف احلريجي ٧٨٫٠٥٭ 
خالد عودة نهار الضفيري ٨٠٫٢٤٭ 
خالد فايز عنيز الشمري ٨٠٫٨٥٭ 
خالد فهد سعد املاجدي ٦٩٫٨٩٭ 
خالد فيصل عويض املطيري ٨٨٫٤٧٭ 
خالد مشعل زيد العتيبي ٧٨٫٧٤٭ 
خالد مشعل هذال املطيري ٧٩٫٥٧٭ 
خالد مطلق مطرود احلسيني ٨٥٫٩٣٭ 
خلف ماجد خلف الشمري ٩٤٫٧٭ 
خلف مختار خلف املطيري ٨٦٫٤٤٭ 
خلف ناشي خلف الشمري ٨٦٫٩٥٭ 
راشد بدر ناصر الرسيس ٨١٫٩٥٭ 
راشد زيد خلف الشمري ٨٤٫٣٨٭ 
راشد ضيدان راشد صبيح ٨٥٫٣١٭ 
راشد محمد ثامر املطيري ٧٩٫٤٭ 
راشد محمد خزمي الضفيري ٨٢٫٢٩٭ 
زبن فيصل زبن معيذر ٨٠٫١٨٭ 
سالم محمد جاسم الشمري ٨٩٫٣٥٭ 
سالم محمد صلبي العنزي ٧٩٫٧٭ 
سامي خالد مشهور العنزي ٧٩٫٢٨٭ 
سعد جابر سعد الشمري ٧٩٫٣٧٭ 
سعد عارف دليم املاجدي ٨٠٫٧٢٭ 
سعد علي سعود املاجدي ٧٦٫٤١٭ 
سعد محمد سعد الرويعى ٨٩٫٧٭ 
سعد محمد سعد املطيري ٨٠٫١٧٭ 
سفر فيصل سفر العتيبي ٨٠٫٨٦٭ 
سلطان بدر فيحان املطيري ٨٩٫٠٤٭ 
سلمان غازي عبداهللا اجلنفاوي ٩٠٫١٨٭ 
سهاج نواف سهاج العتيبي ٨١٫٠٤٭ 
سيار فهد عيا املطيري ٨١٫٤٦٭ 
سيف سليمان سيف الشبلى ٨٣٫٥٧٭ 
صقر حسني علي العنزي ٨٦٫٨٤٭ 
طالل حمدان فرج السليماني ٧٧٫٥١٭ 
طالل خالد عبداهللا العنزي ٨٢٫٨٤٭ 
طالل طايع محمد املطيري ٨٥٫٦٥٭ 
طالل عايد عبداهللا الشمري ٨١٫٥٥٭ 
طالل محمد عنيزان عودة ٨٦٫٤٤٭ 
طالل محمد فالح املطيري ٨٣٫٢١٭ 
عبدالرحمن صالح امهلي مرزوق ٨٠٫٠٦٭ 
عبدالرحمن ماضي مطيران العاردى ٨١٫٦٤٭ 
عبدالكرمي يوسف كرمي العنزي ٨٤٫٨٩٭ 
عبداهللا سعد ضيدان العتيبي ٨٣٫٥٧٭ 
عبداهللا فرج سعد املاجدي ٧٦٫١٤٭ 
عبدالرحمن بدر غريب العنزي ٨١٫٣١٭ 
عبدالرحمن خلف ضاحي احلسيني ٨٣٫١٣٭ 
عبدالرحمن زامل حصني الضفيري ٧٨٫٩٥٭ 
عبدالرحمن زاهد مقبل العجمي ٧٥٫٨٧٭ 
عبدالرحمن ظاهر طميش الظفيري ٧٤٫٧١٭ 
عبدالرحمن عادل سعد املطيري ٧٤٫٦٩٭ 
عبدالرحمن عايش عودة العنزي ٧٢٫٩٤٭ 
عبدالرحمن علي فالح احلجرف ٨٧٫٤٤٭ 
عبدالرحمن فيصل محمد العصيمي العتيبي ٧٥٫٥٨٭ 

عبدالرحمن محمد ضحوي متعب ٨٣٫٧٨٭ 
عبدالرحمن مزيد مطر العازمي ٨٢٫٠٤٭ 
عبدالرحمن نواف نهار احلربي ٧٩٫٣٨٭ 
عبدالرحمن نومان مبارك العجاجي الفضلي ٧٨٫٨٥٭ 
عبدالسالم منور نوار العتيبي ٧٦٫٤١٭ 
عبدالعزيز أحمد حسن الشمري ٨٤٫١٧٭ 
عبدالعزيز احلميدي ماضي التيسي ٨٨٫٩٢٭ 
عبدالعزيز بدر عبيد الوليد ٧٢٫١٨٭ 
عبدالعزيز حمدان سند الرشيدي ٧٨٫٢١٭ 
عبدالعزيز خالد محمد السبيعي ٧٩٫٤٨٭ 
عبدالعزيز رجعان غالى الفرحان ٨١٫٢٢٭ 
عبدالعزيز صالح عماش العنزي ٨١٫٤٨٭ 
عبدالعزيز فايز سعد العنزي ٩٢٫٨٭ 
عبدالعزيز محمد بنيا السليماني ٧٣٫٨٭ 
عبدالعزيز ناصر نهار املطيري ٨٥٫٦٣٭ 
عبدالعزيز نايف عبداهللا املاجدي ٨٠٫٣٩٭ 
عبدالكرمي غازي فهد الشمري ٨١٫٢٨٭ 
عبداهللا اعناد سعدون الرويعي ٨٧٫٤٨٭ 
عبداهللا حسني كرمي النومسى ٨١٫١٢٭ 
عبداهللا حميد جبر عطية بكورى العنزي ٨٨٫١٢٭ 
عبداهللا خشمان حجي الشمري ٨٣٫٣٥٭ 
عبداهللا خليفة طليحان الشمري ٧٨٫٧١٭ 
عبداهللا سعران محمد البذالي ٧٨٫٧٭ 
عبداهللا سليمان عبداهللا البذالي ٧٥٫٧١٭ 
عبداهللا سليمان عبداهللا الضويحي ٧٠٫٨٥٭ 
عبداهللا صالح امهلي مرزوق ٧٨٫٠٧٭ 
عبداهللا عبداللطيف عبداهللا العنزي ٨٦٫٢١٭ 
عبداهللا عيادة عيد الظفيري ٧٩٫٩٤٭ 
عبداهللا فايز حمود اللميع العنزي ٩٤٫٥٧٭ 
عبداهللا فيصل نهار املتلقم ٨٨٫٣٤٭ 
عبداهللا محمد ملبس العنزي ٩٠٫٥٧٭ 
عبداهللا مرزوق ظاهر العنزي ٨٣٫٤٤٭ 
عبداهللا مشعل صحن السعيدي ٧٩٫٤٢٭ 
عبداهللا مطلق ثويران املاجدي ٨١٫٩٦٭ 
عبداهللا نواف خرسان الظفيري ٨٤٫٨٨٭ 
عبداحملسن فالح محمد الشمري ٨٨٫٩٦٭ 
عبدالوهاب حمود دخيل العنزي ٨٨٫٦٨٭ 
عبدالوهاب فهد مهدي السليماني ٧٨٫٨٧٭ 
عبدالوهاب مبارك هذال املطيري ٨٨٫٣٢٭ 
عبدالوهاب محمد دخيل العنزي ٧٤٫٧٤٭ 
عبدالوهاب وليد خالد العنزي ٨٣٫٤٩٭ 
عبيد يوسف عبيد الشمري ٨٠٫٠١٭ 
عثمان طريف علي الشمري ٨٣٫٣٣٭ 
علي حسني مصبح املاجدي ٧٧٫١٣٭ 
علي فهد جاسم احلسيني ٨٣٫٠١٭ 
علي نداء علي املطيري ٨٣٫٧٧٭ 
عمر ثامر عذاب العنزي ٨٤٫٥٭ 
عمر فراج شالش احلجرف ٨٣٫٥١٭ 
عمر محمد حليس احلربي ٨٢٫٨٦٭ 
عمر محمد سعد املطيري ٨٠٫٢٩٭ 
عمر محمد عبدالصمد عبدربه ٩٤٫٨٤٭ 
عواد مسفر محمد الصلبي ٨٥٭ 
عوض مساعد عوض العتيبي ٨١٫٤٨٭ 
عيسى علي رشيد الرشيدي ٧٦٫٠٩٭ 
عيسى مبارك ضويحي الظفيري ٨٠٫٣٩٭ 
فرحان خالد فرحان العنزي ٨٣٫٨١٭ 
فرحان عصام فرحان العنزي ٨٠٫٤٣٭ 
فهد براك خلف حمد احليص ٩٠٫٥٧٭ 
فهد حمد سيف العجمي ٨١٫٠٩٭ 
فهد سالم حبيب العنزي ٨١٫٥٤٭ 
فهد عادل فهيد الظفيري ٨٤٫٧١٭ 
فهد فالح سعد املطيري ٨١٫٥٢٭ 
فهد محمد ادجني الفهيد ٨٠٫٣٢٭ 
فهد معلج محمد معلج ٩٠٫٥٩٭ 
فهد نومان مبارك العجاجي الفضلي ٨١٫٨٣٭ 
فواز أحمد محمد املطيري ٨١٫١٤٭ 
فواز فالح خلف السعدي ٧٤٫٧٢٭ 
فواز مدلول غامض الشمري ٨٢٫٨٧٭ 
فواز نواف هدروس الظفيري ٧٩٫٥٧٭ 
فيصل شريف عيد العازمي ٨٧٫٨٧٭ 
فيصل عبدالهادي مجبل املطيري ٨٠٫٤٭ 
فيصل فهد كساب الشمري ٧٧٫٧٨٭ 
فيصل مشعل صليبي العنزي ٨٧٫٥٭ 
فيصل منصور ساير الشمري ٨٧٫١٩٭ 
مبارك فهاد مريف الرويعى ٨١٫٥٨٭ 
مبارك هيف حجرف هيف ٨٢٫٩٭ 
متعب صالح عبداهللا الديحاني ٨١٫٨١٭ 
محمد احلميدي فالح احلسيني ٨١٫٩٨٭ 
محمد تركي حامد الشمري ٨٥٫٠٤٭ 
محمد جابر مريف احلريجي ٨٢٫٠٧٭ 
محمد جابر نصار الشمري ٨٢٫١٦٭ 
محمد جاسم محمد السعيدي ٨٥٫٨٧٭ 
محمد جاسم محمد الشمري ٧٩٫٢٦٭ 
محمد خلف حجي املطرفى ٨٩٫٢٭ 
محمد راشد منالن الرويعى ٨٤٫٨٧٭ 
محمد سالم محمد احلريجي ٧٧٫٧١٭ 
محمد سعود نشمي احلريجي ٧٧٫٧٨٭ 
محمد سعيد ساعد احلريجي ٧٥٫٠٢٭ 
محمد شافي ناصر العجمي ٨٨٫٦١٭ 
محمد صالح تركي السعدون ٨٢٫٣٨٭ 
محمد عادل محمد العنزي ٨٥٫٣٢٭ 
محمد عايد عامر الشويعر ٨٧٫٩٧٭ 
محمد عايد مبرد السعيدي ٨٠٫٧٢٭ 
محمد علي سيف الشبلى ٨٤٫٣٭ 
محمد علي ناصر املطيري ٧٨٫٧٣٭ 
محمد فهد عبداهللا املطيري ٨٢٫٤٨٭ 
محمد فهد فالح العجمي ٨٢٫١٩٭ 
محمد نايف حمدان الشمري ٨٧٫١١٭ 
محمد نايف عبداهللا اخلالدي ٨٠٫٠٦٭ 
محمد نواف حمود الرويعى ٧٩٫٢٢٭ 
محمد نواف محمد السعيدي ٨٤٫١٥٭ 
مساعد مشعل عبيد السعيدي ٨٧٫٣٧٭ 
مشاري خالد هادي املطيري ٨٩٫٨٤٭ 
مشعل ذخير سعيد السليماني ٨٦٫٠٣٭ 
مشعل سعود غالى اخلالدي ٨٧٫٧٨٭ 
مشعل فهد سعد املاجدي ٧٢٫٠٤٭ 
مشعل مبارك محمد السبيعي ٨٣٫٥٧٭ 
مشعل متعب سعد سعود ٨٣٫٨٢٭ 
مشعل نايف رضيمان ضويعن الشبلي ٨١٫٩٨٭ 
مصبح حسني مصبح املاجدي ٧٩٫٠٢٭ 
مصعب أحمد سلحوب الصلبي ٨٧٫٥٦٭ 
مصعب محمد سعد الدعاس ٧٩٫٩٩٭ 
مطر مزيد مطر العازمي ٨٢٫٤٩٭ 
مطلق عبدالعزيز مطلق املطيري ٨٨٫٩٩٭ 
معاذ عبدالرحمن سعيد مرشد ٧٩٫٠٦٭ 
مهدي نايف مهدي سليماني ٨٤٫٣٨٭ 
ناصر بدر رحيل املهندى ٧٨٫٩١٭ 
ناصر بدر ناصر العازمي ٨٠٫٨١٭ 
ناصر جمال طويرش احلريجي ٧٦٫٧٭ 

ناصر سويلم قبالن الشمري ٨٢٫٩٤٭ 
ناصر عبدالعزيز نهار املطيري ٧٨٫٥١٭ 
ناصر نصار طارش الشمري ٧٩٫٨٦٭ 
نهار علي بدر املطيري ٨٤٫٧٩٭ 
نواف فيصل عبدالعزيز الشمري ٨٨٫٢٣٭ 
هليل خالد هليل احلربي ٨٠٫٧٧٭ 
وليد حسني شديد الظفيري ٨٨٫١٦٭ 
وليد خالد فرج الشمري ٩٠٫٥١٭ 
يوسف حسام السيد حجازي ٩٣٫٠٢٭ 
يوسف حواس فراج السعيدي ٧٩٫٤٧٭ 
يوسف سعود علي الشمري ٩٠٫٧٥٭ 
يوسف عبداهللا مدلول الشمري ٨١٫٣٨٭ 
يوسف فيصل كرمي العنزي ٨٤٫٧٨٭ 
يوسف مالك ضحوي متعب ٨٨٫١٨٭ 
يوسف مانع محمد املسانع ٨٨٫٧٣٭ 
يوسف محمد خلف العنزي ٨٢٫٥٤٭ 
يوسف ناصر حمود املطرفى ٩٢٫٣٢٭ 

يوسف بن عيسى الثانوية للبنني 

احلارث صالح عبداهللا السيد يع احلنيان ٦٧٫٦٦٭ 
بدر هاني إبراهيم املهينى ٧٩٫٥٤٭ 
براك عبدالرحمن براك البراك ٨٦٫٢٤٭ 
جاسم عبدالعزيز جاسم العون ٨٨٫٠٣٭ 
حمد وائل محمد الهندي ٨٦٫٧٤٭ 
حمود طارق عبدالوهاب حمادة ٧٨٫٤٭ 
خالد فالح محمد الصعيد ٧٥٫٦٤٭ 
زيد خالد محمد العتيبي ٨٤٫٢٨٭ 
سالم يوسف سالم عقيل ٧٥٫٩٢٭ 
سلمان محمد سلمان الردهان ٦٨٫٨٩٭ 
صالح حسني مفلح احلواس البرازي ٧٨٫٤٣٭ 
عبدالعزيز حمد إبراهيم االنبعي ٧١٫٩٨٭ 
عبدالعزيز سعد عبدالعزيز امللحم ٧٤٫٧٥٭ 
عبداهللا يوسف يعقوب العبيد ٨٠٫٨٩٭ 
عبداهللا سعد قيطان البعيص ٨٦٫٥٤٭ 
عبداهللا مشعل عبداهللا الرشيدي ٧٤٫٧١٭ 
عبداحملسن رائد عبداحملسن الدويسان ٨٥٫١٢٭ 
علي حسني علي اليوسف ٨٣٫٥٩٭ 
عمر حمدان فهد القهيدي املطيري ٨٥٫٣٧٭ 
فواز زامل إبراهيم الزامل ٩٤٫٤١٭ 
ماجد عبدالعزيز صالح الشواف ٨٣٫٥٥٭ 
مشاري عبداهللا مشاري الفوزان ٨١٫١٥٭ 
مشاري محمد مهنا املزعل ٧٥٫٥٩٭ 
ناصر يوسف بدر بن ناجي ٩١٫٢٨٭ 
هاشم حسني جبر احلامد الشريف ٧٠٫٣٩٭ 
يوسف عبداهللا محمد حسن احلبابى ٨١٫٩٦٭ 

القسم الديني
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أروى مطلق هدينى الظفيري ٦٦٫٢٥٭ 
أريام محمد مبارك النصافي ٧٩٫٤٣٭ 
أريام نواف مطر املطيري ٩٦٫٩٣٭ 
أسماء أحمد غالب الفضلي ٨٨٫٧٥٭ 
أسية عامر مناحي الشمري ٩٤٫٦٦٭ 
أفراح مطلق مبارك الرشيدي ٦٨٫٥٢٭ 
أمل ناصر عبداهللا العنزي ٩٤٫٧٧٭ 
آنار محمد عماش الهاجري ٦٥٫٩١٭ 
امامه أحمد حنفيش احلمد ٨٨٫٥٢٭ 
بدور بدر بخيت الرشيدي ٩٠٫٣٤٭ 
بلقيس ناصر زامل خضر ٧٥٫٦٨٭ 
جوزه ناصر فهد الدوسري ٨٧٫٥٭ 
حصة بدر علي العتيبي ٨٥٫٩١٭ 
حصة بندر جفني املطيري ٧٣٫١٨٭ 
حصة علي باجى العنزي ٦٠٫٦٨٭ 
حصة فيصل محمد العدواني ٨٥٫٥٧٭ 
حصة نادر شليل املطيري ٧١٫٤٨٭ 
حال مشعل محمد الرشيدي ٩٥٫٦٨٭ 
حور دبيس قناص البرازي ٨٥٫٨٭ 
حور مشعل محمد املطيري ٩١٫٩٣٭ 
خديجة عبدالشكور الدكرونى حماد ٧٥٭ 
دره فرحان محمد املطيري ٨١٫٩٣٭ 
دالل محسن محمد الزعبي ٨٢٫١٦٭ 
دميه سعود محمد املطيري ٨٢٫٨٤٭ 
دميه مسفر ناصر العدواني ٩٨٫٥٢٭ 
رتاج عبداهللا محمد املطيري ٩٠٭ 
رتاج مشعل مطلق العتيبي ٧٠٭ 
رواسى سعدون سميح السعيدي ٩٢٫٣٩٭ 
روان محمد فواز املطيري ٨٤٫٧٧٭ 
ريان حامد خلف العنزي ٧٩٫٢٭ 
ريان سعد متعب الشمري ٨٥٫٨٭ 
رمي اذعار عبدالعزيز بندر الشمري ٧١٫٣٦٭ 
رمي رشيد فهيد خرينج الرشيدي ٩٤٫٤٣٭ 
رمي علي سمير املطيري ٨٢٫٩٥٭ 
رمي فرحان عيادة الدرعه ٨٤٫٥٥٭ 
رمييه خالد سعد الرشيدي ٨٥٫٨٭ 
سارة سعود محمد العدواني ٩٤٫٧٧٭ 
سارة عبداهللا فرج الشمري ٩٦٫٣٦٭ 
سارة محمد غثيث املطيري ٧٩٫٦٦٭ 
سارة مطلق عبداهللا العدواني ٧٧٫٢٧٭ 
سارة ناصر مطلق املطيري ٩٥٫١١٭ 
سارة يوسف فرحان الشمري ٨٦٫٧٭ 
سلمى محمد سالم بوتلف ٩١٫١٤٭ 
شعاع سعود سعد املطيري ٨١٫٥٩٭ 
شهد خالد عبداهللا املطيري ٩٢٫٣٩٭ 
شيخة عبداهللا ثاني الرويلي ٨٠٫٨٭ 
ضحى عبداهللا حامد بن صبح الرشيدي ٩٤٫٦٦٭ 
ضوى فالح محمد العجمي ٧٦٫٨٢٭ 
طيبة مشعل عبد العزيز الكوح ٦٦٫٨٢٭ 
عائشة عبداهللا فراج خلف عياش العنزي ٩٠٫٣٤٭ 
عائشة عبداحملسن زبن املطيري ٨٩٫٦٦٭ 
عائشة نايف طريخم سيحان ٨٨٫١٨٭ 
عالية حسني مخلد املطيري ٧٤٫٨٩٭ 
عالية فهد عايد املطيري ٧٣٫٤١٭ 
عموشه سلطان مطلق املطيري ٨٦٫٠٢٭ 
عنود مساعد عبداهللا السعيدي ٨٩٫٤٣٭ 
عواطف فهد عبداهللا اجلرمان املطيري ٩٥٫٨٭ 
غادة راشد علي العتيبي ٩٢٫٣٩٭ 
غالية فهد عايد املطيري ٧٤٫٣٢٭ 
غال عبداهللا بنيه الذايدى العنزي ٧٨٫٨٦٭ 
فاطمة أحمد محمد اليوسف ٩٣٫١٨٭ 
فاطمة أحمد خير اهللا شمخى ٩١٫١٤٭ 
فاطمة خالد محمد العجمي ٩٤٫٢٭ 
فاطمة فهد سعود الكهيدى ٦٥٫٩١٭ 
فاطمة محمد نايف البغيلي ٨٢٫٢٧٭ 
فاطمة منزل فهد املطيري ٨٢٫٨٤٭ 
فاطمة همام توفيق همام ٩٨٫٦٤٭ 
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فاطمة وليد مبارك الفالح ٨٩٫٥٥٭ 
فاطمة يوسف هزاع الرشيدي ٩٥٫٨٭ 
فجر نايف حزام املطيري ٩٣٫٧٥٭ 
فوز خليفة محمد العنزي ٨٧٫٨٤٭ 
فوز مشعل سامح الشمري ٨١٫٨٢٭ 
كنوز ناصر سالم املطيري ٩٢٫٦١٭ 
لني حمود علي املطيري ٨٤٫٦٦٭ 
ماريا علي محمد عايد عبداهللا ٩٦٫١٤٭ 
مديحه عبدالعزيز خميس العنزي ٧٦٫١٤٭ 
مرمي حسن أحمد العوضي ٧٦٫٣٦٭ 
مرمي حسني حمود احلتيته املطيري ٨٥٫٩١٭ 
مرمي حسني الفي العصيمي ٩٤٫٧٧٭ 
مرمي حميد زعل العنزي ٨١٫٣٦٭ 
مرمي سعد عويض الديحاني ٩٥٫٨٭ 
مرمي صنهات محمد املطيري ٧٣٫٧٥٭ 
مرمي عبداهللا محمد املطيري ٩٠٫٩١٭ 
مرمي نواف عبداحملسن اخلالدي ٩٣٫٧٥٭ 
مستورة حمد غالب احلربي ٨٩٫٠٩٭ 
مالك جاسم أحمد الشطي ٩٤٫٧٧٭ 
منار سعد محمد املطيري ٩٧٫٩٥٭ 
منار سعود عايد السعيدي ٧٦٫٨٢٭ 
منار محمد مطر املطيري ٨٥٫٤٥٭ 
منه اهللا ياسر سرحان الديب ٩٦٫٥٩٭ 
منيرة خالد إبراهيم الدوسري ٩٧٫٢٧٭ 
منيرة خالد مطر جرمان ٩٦٫٣٦٭ 
مها نداء محمد املطيري ٦١٫٧٭ 
ميثاء يوسف علي اخلرينج الرشيدي ٩٧٫٦١٭ 
ميمونه حمد شريدة العدواني ٩٣٫٧٥٭ 
جنيبه محمد فرج املطيري ٧٧٫١٦٭ 
نور فهد شباب الديحاني ٩٠٫١١٭ 
نورة خالد جهيم املطيري ٩٦٫٥٩٭ 
نورة طالل إبراهيم الظفيري ٨٥٫٥٧٭ 
نورة عبيداهللا عبيد الرشيدي ٨٣٫٧٥٭ 
نوف أحمد سعد العنزي ٨٨٫٧٥٭ 
نوف مشعل حجاج املطيري ٨٢٫٥٭ 
هاجر خالد سند املطيري ٩٥٫٦٨٭ 
هاجر فالح حمد املخيال ٩٧٫٣٩٭ 
هاجر فواز سند الشمري ٩٤٫٦٦٭ 
هدى محمد عثمان األنصاري ٩٧٫٧٣٭ 
هند فيصل شعيب املطيري ٨٧٫٣٩٭ 
هيا أحمد محمد اليوسف ٨٧٫٦١٭ 
هيفا وطبان فيصل الدويش ٨٢٫٧٣٭ 
وجدان مسعد فواز العنزي ٧٥٫٥٧٭ 
ود عبداهللا مطلق الهاجري ٧٤٫٠٩٭ 
وسمية عبداهللا حمد العجمي ٨٧٫٥٭ 
وسمية نايف هجاج املطيري ٨٨٫٥٢٭ 
وعد عواد محمد العنزي ٨٠٫٩١٭ 
ياسمني عبدالكرمي ربيع العنزي ٧٨٫٩٨٭ 

املعهد الديني الثانوي للبنات ـ قرطبة 

أروى عبدالكرمي صالح العنزي ٨٥٭ 
أروى يوسف عبداهللا املضحي ٩١٫٨٢٭ 
أسماء بدر عبدالرحمن النقيدان ٩٧٫١٦٭ 
أفراح كاالالجان كومبا ٨٣٫٨٦٭ 
أفنان إبراهيم محمد بانصير ٩٦٫٠٢٭ 
أفنان يوسف محمد الشعيبى ٩٧٫٩٥٭ 
ألطاف فهيد ادغيمان العازمي ٩٤٫٢٭ 
آمنة سلمان علي العرادة ٨٦٫٣٦٭ 
أنفال عبد اهللا سليمان الستالن ٨١٫٤٨٭ 
اجلوري حمود فهد التويجري ٨١٫٢٥٭ 
احلور حمود فهد التويجري ٨٤٫٤٣٭ 
العنود عبد اهللا علي املري ٩٧٫٠٥٭ 
إميان سعد عبداملعطي عبدالعليم ٩٨٫٣٭ 
ايه بكر مصطفى ٩٨٫٤١٭ 
بشرو قدرة اهللا كيزي ٩٨٫٧٥٭ 
تسنيم حسن جنار ٩٠٫٩١٭ 
تسنيم عبدالعزيز محمد ابو عريشه ٩١٫٨٢٭ 
جميلة صالح حمد املري ٧٧٫٠٥٭ 
جنان أحمد جاسم الشرقاوى ٨٦٫٠٢٭ 
حصة محمد زايد العتيبي ٩٤٫٤٣٭ 
حفصه محمد عبدالرزاق الدعى ٩٧٫٨٤٭ 
دانة خالد عبداهللا حمادي ٨٦٫٧٭ 
دميه أحمد مهنا العازمي ٩٠٫٢٣٭ 
رزان إبراهيم محمد بانصير ٩٥٫٥٧٭ 
روان فالح محمد الدوسري ٩٢٫٧٣٭ 
روان فهد عبدالرحمن الكندري ٩٩٫٦٦٭ 
ريان عبداهللا أحمد الصفي ٩٦٫٢٥٭ 
رمي محمد سيف الهاجري ٨١٫٢٥٭ 
ريناد فيصل عبداهللا القصاص ٩٠٭ 
سارة حمد زيد الفالح ٨٣٫٧٥٭ 
سارة فهد جار اهللا العجمي ٨٣٫٨٦٭ 
سارة فهيد حزام العجمي ٧٩٫٣٢٭ 
سارة ناصر سعد الدوسري ٦٥٫٤٥٭ 
سارة يوسف محمد احلبيب ٩٠٫٦٨٭ 
سلسبيال بيكبيردينا ٩٨٫٣٭ 
سميحه امير حسن ٩٨٫١٨٭ 
سميه محمد عبداملنعم عوف ٩٨٫٥٢٭ 
سميه مدحت عاشور سيد مرعي ٩٤٫٤٣٭ 
شذى جاسم محمد الثويني ٨٥٫١١٭ 
شيخة أحمد جابر املجلهم ٩٦٫٠٢٭ 
شيخة ثامر فرج الشمري ٩٤٫٧٧٭ 
شيماء عادل هادي العازمي ٨٩٫٧٧٭ 
شيماء فايز محمد العجمي ٦٣٫٨٦٭ 
صفيه محمد محمود صالح ٩٤٫٧٧٭ 
طيبة أحمد خالد العبيد ٩٥٫٥٧٭ 
عائشة أسامة سلمان البداح ٩٨٫٨٦٭ 
عائشة خالد علي الكندري ٩٠٫٥٧٭ 
عائشة خالد علي عبد الرحمن ٩٠٫٩١٭ 
عائشة سالم عبداللطيف العامر ٩٢٫٦١٭ 
غدير فالح ضيف اهللا العتيبي ٧٨٫٤١٭ 
فاطماتا كانازوي ٩٦٫٩٣٭ 
فاطمة الزهراء اصيل محمد محمد ٩٧٫٢٧٭ 
فاطمــة حمدي عبد العزيــز محمد خليل ٭ 

٨٩٫٣٢
فاطمة عبداهللا أحمد مالعلي ٨٠٭ 
فاطمة عويضه بحيران الصانع ٦٤٫٤٣٭ 
فجر طالل محمد السبيعي ٩٣٫٠٧٭ 
فجر عبداهللا فهد السبيعي ٩٦٫٩٣٭ 
فرح أحمد حمود اجلناعي ٩٥٫٨٭ 
فنر محمد ناصر العراك ٨٤٫٧٧٭ 
كميلة اسماغيلوفا ٩٨٫٤١٭ 
لطيفاتو بيليم ٩٥٫٣٤٭ 
لولوة عبدالرحمن عبداهللا بن سعيد ٩٧٫١٦٭ 
لولوة علي حسن أحمد الكندري ٨١٫٢٥٭ 
مرضية فيصل داود ٩٨٫٧٥٭ 
مرمي زمان محمد زمان ٩٤٫٣٢٭ 
مرمي عبداملقصود محمد عبداملقصود ٩٩٫٥٥٭ 
مرمي محمد بدر العسالوى ٩٠٫٢٣٭ 
مرمي محمد حسني املكيمى ٩١٫٨٢٭ 

مرمي محمد مصطفى القزاز ٩٨٫٠٧٭ 
منه اهللا سيد كيالني عبد الغنى ٩٩٫٧٧٭ 
مى محسن صالح زيدان سالمة ٨٧٫٥٭ 
ميثه عبدالرزاق عبدالعزيز حورى ٧٤٫٤٣٭ 
نبيله مانينج ٩٣٫٩٨٭ 
جنالء مشعل مسفر العجمي ٩٠٫٢٣٭ 
جنود خالد مبارك املطيري ٧٦٫٨٢٭ 
نوال محمد علي خليل ارمنازى ٩٦٫٣٦٭ 
نورة جابر مبرد العازمي ٨٦٫٤٨٭ 
نورة مبارك دغيم العدواني ٨٢٫٩٥٭ 
نورة محمد عايض العجمي ٨١٫١٤٭ 
نورة يوسف غازي العتيبي ٩٦٫٢٥٭ 
نورية عبداهللا أحمد العبيد ٩٢٫٦١٭ 
هاجر جمال محمد الفيلكاوي ٩٠٫٢٣٭ 
هاجر وحيد مبارك علي مبارك ٩٥٭ 
هبة محمد عبد الرزاق الدعى ٨٧٫٧٣٭ 
هبة إبراهيم محمد أحمد ٧٩٫٦٦٭ 
هدى بويتو ٧٢٫٣٩٭ 
هدي بليم ٩٧٫٦١٭ 
هديل بدر أحمد الكندري ٩٥٫٥٧٭ 
هند مصلح فرج العجمي ٩٤٫٤٣٭ 
هيا علي راشد آل بن علي ٨٧٫٢٧٭ 

املعهد الديني الثانوي للبنني ـ الفحيحيل 

أحمد حمود منيخر العنزي ٩٢٫١٦٭ 
أحمد عادل دهام العازمي ٨٦٫٧٭ 
أحمد مبارك حمود العنزي ٧٤٫٧٧٭ 
أحمد محمد دحيالن احلربي ٧٢٫٢٧٭ 
إبراهيم صالح سعيد العازمي ٨٨٫٩٨٭ 
اسحق عبد القاسم محمد الل ٨٤٫٦٦٭ 
احلسن عماد حسن الصريطى ٨٧٫٠٥٭ 
بدر كمال رجعان العازمي ٨٧٫٨٤٭ 
بدر محمد صالح العصامي ٩٧٫١٦٭ 
بكر منصور رزيق ٨٩٫٥٥٭ 
بالل عبدالرحيم ٩٧٫٧٣٭ 
حسن رفاعي قطيم البريعصي ٦٥٫٦٨٭ 
خالد ذياب حمد العتيبي ٦٢٫٣٩٭ 
خالد سعد تركي الدوسري ٨٦٫٧٭ 
خالد عبدالقادر هزاع العجمي ٧٩٫٤٣٭ 
خالد فيصل عبد الكرمي العتيبي ٨٤٫٣٢٭ 
خالد مطر سالم العازمي ٧٦٫٢٥٭ 
خالد نواف جاعد العتيبي ٧٦٫٩٣٭ 
خالد وليد أحمد العنزي ٦٧٫٨٤٭ 
خطاب فهد شخير العنزي ٩٦٫٤٨٭ 
داود سلطان سارى العتيبي ٧١٫٧٭ 
راجح محمد حمود العبداهللا ٦٤٫٧٧٭ 
زايد فالح زايد الهاجري ٧٩٫٥٥٭ 
سالم سعد مناحي الدوسري ٦٧٫٠٥٭ 
سعود إبراهيم صالح محمد فرحان ٦٢٫٨٤٭ 
سعود بجاد محمد الضليعى ٧٥٫٣٤٭ 
سعيد فهد سعيد القحطاني ٨٧٫٧٣٭ 
سلطان راشد نافع احلربي ٧٢٫٧٣٭ 
سلطان نواف محمد العتيبي ٩٤٫٣٢٭ 
سيف ماجد نحيطر النويعم ٦٩٫٤٣٭ 
شريف الرفاعي شريف الرفاعي محمد ٩٧٫٥٭ 
صقر بدر صقر العجمي ٧٠٫٨٭ 
ضويحي سلطان ضويحي العجمي ٧٠٫٩١٭ 
طالل أحمد جاسم العنزي ٨٧٫٩٥٭ 
ظافر حمد مشيط العجمي ٧٥٭ 
عبد الرحمن صالح سعيد العازمي ٨٨٫٤١٭ 
عبد الرحمن عيد عايد العازمي ٨٥٫٦٨٭ 
عبــد العزيز خالد ســاير مجبل املطيري ٭ 

٦٩٫٣٢
عبد العزيز عبد الرحمن مناور الرشيدي ٭ 

٦٩٫٤٣
عبد العزيز فهد سلمان غامن الطويلع ٨٥٫٣٤٭ 
عبد العزيز مضحى هزاع الهاجري ٨٥٫٣٤٭ 
عبد اهللا داثان عبد اهللا العتيبي ٨١٫٣٦٭ 
عبدالرحمن أحمد متولي محمود إبراهيم ٭ 

٨٧٫٣٩
عبدالرحمن زامل محمد الزامل ٩٠٫٩١٭ 
عبدالرحمن عايد باتع العتيبي ٨٩٫٢٭ 
عبدالرحمن علي كياد ناصر املســعودي ٭ 

٨٦٫٣٦
عبداهللا باجد فهد العتيبي ٧٨٫١٨٭ 
عبداهللا صالح مانع غليس ٧٢٫٦١٭ 
عبداهللا هاني شاكر الفضلي ٦٩٫٧٧٭ 
عثمان علي عبدالعزيز املوسى ٩٧٫٨٤٭ 
علي جابر هادي مطيع العجمي ٨٥٫١١٭ 
علي فالح مدعج الديحاني ٧٧٫٦١٭ 
عماره محمد فايز سلمون ٩٨٫٤١٭ 
عمر عبدالعزيز عامر نوري ٨١٫٠٢٭ 
عمر مصطفى حسانى حسن ٩٩٫٢٭ 
عيسي فيحان ضيف اهللا العتيبي ٨٤٫٣٢٭ 
غازي نواف عبيد البرازي ٦٨٫١٨٭ 
فرج سليم عبد الهادي احلشار ٦٨٫٧٥٭ 
فالح فهيد جرمان العجمي ٨٥٫٣٤٭ 
فهد عبداهللا جوينان الشبعان ٨٨٫٥٢٭ 
فهد محمد نافل العازمي ٨١٫٩٣٭ 
فهد مطلق جوينان الشبعان ٨٠٫٨٭ 
فواز عادل دهام العازمي ٨٩٫٦٦٭ 
فيصل ناجي عويد الرشيدي ٨٧٫٨٤٭ 
مبارك سلمان سعد حمادة ٨٤٫٠٩٭ 
مبارك ناصر مبارك العازمي ٨٠٫٦٨٭ 
محمد أحمد حسني إبراهيم ٨٨٫٨٦٭ 
محمد حمد عبد اهللا العجمي ٩١٫٤٨٭ 
محمد سامي عبداهللا البريدي ٧٢٫٣٩٭ 
محمد سعد عبد اهللا املطيري ٨٦٫١٤٭ 
محمد سلمان مبارك حمادة ٨٧٫٩٥٭ 
محمد صــالح محمود عبداملقصود عزب ٭ 

٩٠٫٩١
محمد عبدالواحد محمد قاسم ٩٥٫٥٧٭ 
محمد علي محمد فهيد العجمي ٨١٫١٤٭ 
محمد فالح مران احلربي ٧٧٫١٦٭ 
محمد مانع مهدي العجمي ٨٨٫١٨٭ 
مسلم يوسف مسلم الرشيدي ٧٨٫٨٦٭ 
مشعل علي مرزوق العازمي ٧١٫٨٢٭ 
مشعل مخلد عبيد العتيبي ٨٠٭ 
معاذ عبدالرحيم ٩٥٫٣٤٭ 
معاذ مضحي عكاش العبدلي ٨٧٫١٦٭ 
مفلح يوسف مفلح العازمي ٧٧٫٧٣٭ 
ناصر بدر خلف الفضلي ٧٨٫٧٥٭ 
ناصر عصام محمد العجمي ٨٣٫٩٨٭ 
ناصر مطلق فهاد العازمي ٦٥٭ 
نايف سعد مبارك حمادة ٨٥٫٦٨٭ 
نواف خالد صعب الصعب ٨٦٫٣٦٭ 
نواف مبارك هادي العجمي ٧٦٫٠٢٭ 
هادي محمد يونس لعل محمد جان محمد ٭ 

٩٦٫٩٣

يوسف فيصل سعود العازمي ٧٩٫٧٧٭ 

مدرسة األحمدي ـ تعليم ديني ـ منازل 
بنات 

شيماء طه محمد عبداهللا حسن ٨٤٫٢٭ 
علياء راكان جابر ضميد العجمي ٨٢٫٧٣٭ 

مدرسة األحمدي ـ تعليم ديني ـ منازل بنني 

أحمد مصطفي عمر مراد ٧٨٫٦٤٭ 
خالد أحمد عبداجلليل إبراهيم زايد ٨٩٫٠٩٭ 
محمد إبراهيم السيد إبراهيم ٩٤٫٧٧٭ 
محمود شتيوي محمد سيف النصر ٩٤٫٧٧٭ 
وليد محمد محمود مرسي ٩١٫١٤٭ 
يحى محمد يحى عبداملنعم ٩٦٫٤٨٭ 

مدرسة اجلهراء ـ تعليم ديني ـ منازل بنات 

ارياسه ثامر سالم الشمري ٧٩٫٠٩٭ 
شوق زاهي حايف الظفيري ٧٥٫٥٧٭ 
مجده محمد عجاب العتيبي ٧٢٫٨٤٭ 
منى صباح ضاحي الفضلي ٦٨٫٠٧٭ 
نوف راكان جابر ضميد العجمي ٩٠٫٣٤٭ 

مدرسة اجلهراء ـ تعليم ديني ـ منازل بنني 

عالء عبدالستار صديق فرغل ٨٧٫٢٧٭ 

مدرسة العاصمة ـ تعليم ديني ـ منازل بنات 

فوزية عتيق جزاع العنزي ٨١٫٤٨٭ 
منى سعيد عوض باوزير ٨٨٫١٨٭ 
جنالء سيد أحمد املشد ٩٤٫٠٩٭ 

مدرسة العاصمة ـ تعليم ديني ـ منازل بنني 

عبدالرحمن ســالم غامن سالم عبدالرزاق ٭ 
٩٠٫٦٨

محمد عبدالرحمن عبدالشافي خليل ٩٦٫٥٩٭ 

مدرسة الفروانية ـ تعليم ديني ـ منازل بنات 

أفراح احلميدي برغش الظفيري ٨٤٫٨٩٭ 
امل مطلق حزام املطيري ٨٣٫٨٦٭ 
إميان عبد اهللا سعيد العازمي ٧٨٫٣٭ 
سارة فهيد جمعان العازمي ٧١٫٩٣٭ 
سارة متعب علي املطيري ٨٣٫٠٧٭ 
عفاف مسفر مرزوق العبدلي ٩٢٫٦١٭ 
مزنة مطلق فهد املطيري ٧٦٫٢٥٭ 
منيرة راشد هاشل العجمي ٨٠٫٣٤٭ 
جنوي عبدالقادر عبدالهادي عبدالعاطي ٭ 

٩١٫١٤
نورة صالح صالح السبيعي ٩٠٫٥٧٭ 

مدرسة الفروانية ـ تعليم ديني ـ منازل بنني 

سلمان محمد عايش املطيري ٨٦٫٠٢٭ 
كمال محمد يوسف عبداهللا ٧٧٫٣٩٭ 
محمد عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز سليم ٭ 

٨٢٫٦١

مدرسة حولي ـ تعليم ديني ـ منازل بنات 

أميرة عاطف حسني عبدالسالم ٧٨٫٥٢٭ 
وسمية معيكل بداح العجمي ٨١٫٤٨٭ 

مدرسة مبارك الكبير ـ تعليم ديني ـ منازل 
بنات 

جمالء طنف عماش العتيبي ٨٢٫٨٤٭ 

مدرسة مبارك الكبير ـ تعليم ديني ـ منازل 
بنني 

خالد عبدالرضا أحمد احلداد ٩٠٫٩١٭ 

مركز اجلهراء الديني الثانوي رجال 

أحمد خلف فالح العنزي ٨٦٫٨٢٭ 
أحمد خميس محمد املطيري ٧٧٫٣٩٭ 
أحمد نواف إبراهيم العنزي ٨٧٫٩٥٭ 
إبراهيم خالد سايج تركي ٧٧٫٧٣٭ 
إبراهيم فضل إبراهيم اسهلي ٥٩٫٦٦٭ 
إبراهيم مبارك حمود ابو شيبة ٧٢٫٨٤٭ 
أحمد سعد شريان الشمري ٨٧٫٣٩٭ 
أحمد عايد اخلوي احلريجي ٨١٫٩٣٭ 
أحمد عيد ذعار املطيري ٨٣٫٨٦٭ 
أحمد محسن شيال ٨٣٫٦٤٭ 
أحمد مطلق متعب املطيري ٧٢٫٢٧٭ 
ادهم ضياء الدين خليفة سيد ٨٧٫٠٥٭ 
الوليد خالد سايج تركي ٧٥٫٣٤٭ 
بدر خليف زعال الشمري ٨١٫٣٦٭ 
بدر غازي هابس الشمري ٨٠٫١١٭ 
بدر كثير صالح مانع ٩٩٫٤٣٭ 
بدر ملفي مطيران الشمري ٨٠٫٤٥٭ 
بدر منصور دناع الهاجري ٧٦٫٧٭ 
بشار رافع راضي العنزي ٦٩٫٥٥٭ 
بندر سعد عواد حزام ٧٨٫٣٭ 
تركي جبار غنيم املاجدي ٨٦٫٠٢٭ 
تركي نواف عايد الظفيري ٧٥٫٢٣٭ 
جابر صباح جابر العتيبي ٨١٫٧٭ 
جاسم علي جاسم الشمري ٧٠٫١١٭ 
حربي مرزوق شطيط العازمي ٧٤٫٦٦٭ 
حسني موسى سالم الشمري ٧٧٫٣٩٭ 
حمد خالد عايض عبد ٨١٫٧٭ 
حمد خالد فهد العجمي ٧٠٫٥٧٭ 
حمد عبد اهللا مرزوق احلربي ٦٦٫١٤٭ 
حمود صالح طعمة الظاهر ٧٤٫٧٧٭ 
خالد تركي جزاء احلربي ٧٩٫٠٩٭ 
خالد سعود عبداهللا الضفيري ٧٦٫٧٭ 
خالد عجمي متعب املطيري ٧٣٫٥٢٭ 
خالد مهنا هزاع العنزي ٧٤٫٨٩٭ 
خالد نايف إبراهيم العنزي ٧٤٫٢٭ 
راشد حمود سيف العجمي ٧٤٫٠٩٭ 
راشد هشام شنوف البذالي ٨٠٭ 
رغيان مطلق رغيان احلسيني ٨٣٫٠٧٭ 
زيد رحيم جاسم اخلالدي ٧٥٫٢٣٭ 
سالم محمد مطلق الهرشاني ٧١٫٩٣٭ 
سعد خلف جاسم محمد ٨٠٫٥٧٭ 
سعد فيصل سالم الهاجري ٧٧٫٦١٭ 
سعود فهد غريب العنزي ٦٨٫٧٥٭ 
سلطان عايد فايد الرشيدي ٦٧٫٣٩٭ 
سلطان منور عيسى فرحان ٧٠٫٢٣٭ 
سلمان سعد بريكان املاجدي ٧٧٫٦١٭ 
سيف دلواح سيف الهاجري ٧٣٫٧٥٭ 
سيف محمد منصور العجمي ٨١٫٣٦٭ 

شجاع بدر شجاع احلربي ٨١٫٢٥٭ 
صباح جابر جاسم العتيبي ٩٦٫٤٨٭ 
صقر صالح عزام املطيري ٩٥٫٤٥٭ 
صقر مشعان سيار العنزي ٧٢٫٦١٭ 
ضاري حميد محمد الشمري ٨٤٫٣٢٭ 
طالل فرحان مرضى الدويش ٨٠٫٩١٭ 
عادل اجلاهل محمد عبيد ٨٣٫٥٢٭ 
عادل دلواح سيف الهاجري ٨٠٭ 
عادل علي مبارك الشمري ٧٠٫٣٤٭ 
عايد عواض معلث الرشيدي ٨٧٫٨٤٭ 
عبد الرحمن سالم ســعيدان السليماني ٭ 

٨٠٫٩١
عبد الرحمن شاكر فليحان العنزي ٧٤٫٢٭ 
عبد الرحمن علي حسني الشمري ٧٩٫٧٧٭ 
عبد الرحمن فالح عبد اهللا سعيد ٨٢٫٣٩٭ 
عبد الرحمن فهد عويد ظاهر ٩٠٭ 
عبد الرحمن محمد ثاني العنزي ٨٨٫٠٧٭ 
عبــد الرحمــن محمــد دغيــم الصويحه ٭ 

الشمري ٧٦٫٢٥
عبد الرحمن نفاع فرحان العنزي ٨٢٫٩٥٭ 
عبد العزيز تركي جزاء احلربي ٨٥٫٣٤٭ 
عبد العزيز ماطر شالقه الصلبي ٨٣٫٤١٭ 
عبد العزيز مجبل عطية الشمري ٨٣٫٤١٭ 
عبد اهللا سالم مطلق الهاجري ٨١٫٥٩٭ 
عبد اهللا محمد غريب الشمري ٧٠٫١١٭ 
عبد اهللا مطلق فرحان فياض ٨٣٫٩٨٭ 
عبدالرحمن خلوف ربيع العنزي ٧٢٫٠٥٭ 
عبدالرحمن صباح جابر العتيبي ٨٤٫٧٧٭ 
عبدالرحمن عبدالهادي املطيري ٧٧٫٧٣٭ 
عبدالرحمن غامن خلف العنزي ٩٥٫٢٣٭ 
عبدالرحمن مذكر عيد املطيري ٨١٫٣٦٭ 
عبدالعزيز خلوف ربيع العنزي ٦٨٫٥٢٭ 
عبدالعزيز سعود ثروى حافظ ٨٥٫٣٤٭ 
عبدالعزيز عايد بجاد املاجدي ٧٢٫١٦٭ 
عبدالعزيز عطااهللا العلي اجلعلوط ٨١٫٥٩٭ 
عبدالعزيز الفي دهلوس العنزي ٩٠٫٥٧٭ 
عبدالعزيز مطر كريدي عزام ٩٢٫١٦٭ 
عبداهللا حبيب صغير الشمري ٨٤٫٣٢٭ 
عبداهللا خالد راشد املطيري ٧٥٫٤٥٭ 
عبداهللا فهد حمد عقيل ٧٢٫٩٥٭ 
عبداهللا مهدي حمد العنزي ٨١٫٨٢٭ 
عجيل بدر ماطر العنزي ٩٣٫٣٭ 
عربود عبد اهللا عربود البذالي ٧٥٫٤٥٭ 
عمر عالي رخيص الضفيري ٦١٫٩٣٭ 
عمر مطر عيفان جابر ٨٠٫٦٨٭ 
عمرو دياب عبد املجيد محمد ٨٥٫٦٨٭ 
عوض محمد عوض الظفيري ٧٥٫٥٧٭ 
عيسى نايف عجيل العنتري ٧٢٫٢٧٭ 
فارس خالد فارس العنزي ٧٨٫٣٭ 
فرحان نفاع فرحان العنزي ٧٥٫٨٭ 
فهد أحمد خليف الشمري ٨١٫٩٣٭ 
فهد صالح مقامس اخلالدي ٦٩٫٦٦٭ 
فهد فواز صالح العتيبي ٧٨٫٦٤٭ 
فهد محمد ناصر املطيري ٦٤٫٨٩٭ 
فهد ناصر مفرح الهاجري ٨٤٫٢٭ 
فواز بدر مرزوق املطيري ٧٣٫٣٭ 
فيصل دخيل سلمان السليماني ٦١٫٨٢٭ 
فيصل زويد خلف بخيت العنزي ٨٦٫٠٢٭ 
فيصل محمد عبداحملسن املري ٨٢٫١٦٭ 
الفي عبداهللا الفي العنزي ٧٣٫٨٦٭ 
ماجد عشبان منور احلربي ٧٩٫٨٩٭ 
ماجد عقلة قطوان سعود ٨٠٫٦٨٭ 
مبارك حميد سعود السليماني ٨٠٫٢٣٭ 
مبارك ريسان لواف ال عفات ٩٢٫٦١٭ 
مبارك هويدي عبيد الهاجري ٧٠٫٦٨٭ 
متعب عايد اخلوي احلريجي ٧٧٫٩٥٭ 
محمد بدر عبيد احلربي ٦٨٫٩٨٭ 
محمد حمدى حلمي عنتر ٩٩٫٠٩٭ 
محمد حمود راشد الظفيري ٧٨٫١٨٭ 
محمد خالد راشد املطيري ٦٤٫٠٩٭ 
محمد راشد عبدالكرمي املطيري ٧٠٫٤٥٭ 
محمد سالم سعيدان السليماني ٧٢٫٩٥٭ 
محمد سعد شريان الشمري ٨٢٫٠٥٭ 
محمد سعود عناد اخلالدي ٨٤٫٨٩٭ 
محمد عايد عبد اهللا الشمري ٧٦٫٠٢٭ 
محمد عايد فايد الرشيدي ٧٤٫٢٭ 
محمد عبد اهللا هادي املطيري ٧١٫١٤٭ 
محمد علي عوض العنزي ٧٧٫١٦٭ 
محمد فهد سيف الهاجري ٨٣٫٦٤٭ 
محمد مبارك ناصر املطيري ٩٤٫٣٢٭ 
محمد نايف صلبي الظفيري ٧٠٫٥٧٭ 
مرزوق جهز نقا العتيبي ٧٤٫٦٦٭ 
مزيد طامي راجح املطيري ٨٣٫٤١٭ 
مزيد عناد زيد عثمان ٨٨٫٩٨٭ 
مساعد هالل هليل املطيري ٧٩٫٨٩٭ 
مسعد مدلول غامض الشمري ٧٦٫٠٢٭ 
مشاري فهد حبيب الفضلي ٦٧٫٣٩٭ 
مشعل عبيد شقير الرشيدي ٧١٫٤٨٭ 
مشعل فهد برد العنزي ٧٩٫٤٣٭ 
مشعل فواز صالح العتيبي ٦٧٫٢٧٭ 
مطر خلف مطر الشمري ٧٨٫٠٧٭ 
مطلق عيد شنيفى املاجدي ٨٧٫٨٤٭ 
مناور مطشر مناور الظفيري ٨٧٫٦١٭ 
مهدي ملوح مطلق املاجدي ٦٢٫٣٩٭ 
مهلهل مفرح مجبل اخليوطى احلربي ٨٥٫٦٨٭ 
ناصر بندر خلف احلربي ٨٥٫٣٤٭ 
نايف عبد الرحمن نايف الشمري ٧٨٫٥٢٭ 
نزال خلف نزال السعيدي ٧٩٫٤٣٭ 
منر عبيد حواس الشمري ٨٤٫٧٧٭ 
نهار عطا اهللا دغيمان الصليلي ٧٩٫٥٥٭ 
نواف أحمد عاشور املاجدي ٧٧٫٢٧٭ 
نواف دغيم سعود الضويحي ٧٨٫٣٭ 
نواف ركان بشيت اجلميلي ٧٦٫٢٥٭ 
وليد عبد اهللا محمد العنزي ٧٦٫٠٢٭ 
وليد تركي جزاء احلربي ٧٦٫٥٩٭ 
وليد خالد محمد املطيري ٨٠٫٦٨٭ 
يوسف خالد سعد احلربي ٧٨٫٨٦٭ 
يوسف رهيف محمد الظفيري ٧٩٫٣٢٭ 
يوسف صالح معاشى الظفيري ٨٣٫٥٢٭ 
يوسف نايف إبراهيم العنزي ٨٠٫٢٣٭ 
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أسيل سعد فهد العجمي ٨٥٫١١٭ 
أمثال جازع شليويح العنزي ٨٠٫٥٧٭ 
أمثال عبد اهللا محمد املطيري ٦١٫٥٩٭ 
أمل خالد عبد الرحمن الهاجري ٥٩٫٥٥٭ 
أنفال الفي صيوان عبداهللا اخلالدي ٨٩٫٣٢٭ 
احالم سليمان لويبان الرشيدي ٦٢٫٧٣٭ 
اريج نواف سالم العالطي ٦٥٭ 

إسراء ناصر خلف العدواني ٧٢٫٢٧٭ 
أسماء مضف فهد الظفيري ٩١٫٢٥٭ 
أسماء هزاع ابن ميس الشمري ٩٣٫٣٭ 
اشواق فيصل غازي عطا اهللا ٨٦٫٠٢٭ 
البندري فرحان طليحان مسهوج ٩٨٫٦٤٭ 
البندري مدلول فرحان اجلنفاوي ٦٩٫٠٩٭ 
املها عبد اهللا خلف الشمري ٧٨٫٥٢٭ 
امجاد صالح جزاع الصليلي ٧٤٫٦٦٭ 
امل الهاب سباح املطيري ٦٠٫٩١٭ 
امل راضي حمود الظفيري ٦٩٫٢٭ 
آمنة زويد نعيمان املطيري ٨٩٫٧٧٭ 
انتصار سعود مبارك البذالي ٧٠٫٨٭ 
انتصار عويد حلوان العنزي ٧١٫٩٣٭ 
انوار علي جابر امحيبس رومي ٩٢٫٣٩٭ 
انوار فرحان فهد العنزي ٨٧٫٣٩٭ 
ايالف حسني عبداهللا الشمري ٦٥٫٦٨٭ 
بدرية منور صنيتان العنزي ٩٢٫٧٣٭ 
بشاير علي هالل الشمري ٧٧٫١٦٭ 
بشاير غنيم رشيد املاجدي ٩٠٫٣٤٭ 
حترير صالح مطر احلريجي ٨٣٫١٨٭ 
تهاني حمود مطلق الهاجري ٦٨٫٤١٭ 
تهاني سلوم مرزوق الشمري ٦١٫٣٦٭ 
تهاويل طراد عارف العنزي ٧١٫٣٦٭ 
جواهر كرمي عسكر حسني ٥٩٫٨٩٭ 
حصة عبيد محمد املطيري ٧٣٫٨٦٭ 
حمدة فهد مسفر العجمي ٦٣٫٩٨٭ 
حوراء أنور معجون الضفيري ٧٩٫٢٭ 
دالل علي محمد صالح ٩٤٫٨٩٭ 
ذكرى خالد مطر اجلنفاوي ٨٢٫٩٥٭ 
رشا عزيز عيدان الشمري ٧٩٫٨٩٭ 
رغد فضل لفتة الظفيري ٧٩٫٤٣٭ 
رمي حاكم مطلق العنزي ٦٣٫٦٤٭ 
رمي علي رميض العنزي ٧٨٫٨٦٭ 
زينب سعيد حسني القطان ٦٢٫٦١٭ 
سارة خالد ثروي حافظ ٦٢٫٨٤٭ 
سبأ شعار فدعوس عقاب ٩١٫٩٣٭ 
شهد فرحان شحاذه عجيل ٩٠٫٥٧٭ 
شهد محمد جادم فالح ٩٠٫٣٤٭ 
شيخة صقر محمد الهرشاني ٦٧٫٩٥٭ 
صفيه يوعد عبد اهللا احلربي ٨٢٫١٦٭ 
طفلة سعود مجحم املطيري ٥٣٫٠٧٭ 
طيف أحمد عراك العنزي ٧٢٫٢٧٭ 
عائشة عارف عبد اهللا العنزي ٧٠٫٣٤٭ 
عبير رافع راضي العنزي ٧٩٫٦٦٭ 
عذاري محمد ظايف مزيد ٧٩٫٤٣٭ 
عزيزة عبداهللا حسني حمود ٧٠٫٩١٭ 
عمشة عبدالهادي علي العجمي ٨٤٫٣٢٭ 
عهد حمد خلف العنزي ٦٢٫٩٥٭ 
عهود بنيه مذكر اجلبلي ٨٧٫٣٩٭ 
عهود نايف علي العنزي ٧٨٫٣٭ 
غدير عبداهللا محده املطيري ٩٧٫٥٭ 
غال فيصل دخيل العنزي ٦٦٫٢٥٭ 
غال نواف ضاحي محمد ٥٥٫٤٥٭ 
غنيمة جهيم مفلح الصليلي ٨٤٫٠٩٭ 
فاطمة عبد اهللا مطر محمد الشمري ٩٦٫٣٦٭ 
فاطمة منيف هديان البذالي ٩٢٫٥٭ 
فاطمة نور بخيت العتيبي ٧٧٫١٦٭ 
فرجه سالم علي العرجاني ٨٢٫٢٧٭ 
لطيفة صنت ضاحي اخلالدي ٧٦٫٢٥٭ 
لطيفة ناجي سبيل الرشيدي ٦٥٫١١٭ 
لواحظ زامل رشم الضفيري ٨٢٫٥٭ 
ليلى محمد ضايف مزيد ٧١٫٤٨٭ 
مرمي دحيم معيض املطيري ٦٩٫٤٣٭ 
مرمي سعد عوض العنزي ٩١٫١٤٭ 
مرمي سعيدان بدرى املاجدي ٧١٫٢٥٭ 
مرمي محمد عبداهللا سالم ٨٤٫٢٭ 
مشاعل بشيت محمد الرويعي ٨٥٫٢٣٭ 
مشاعل فهد برد جاعد العنزي ٨١٫١٤٭ 
مشاعل مصبح عايض راضي العنزي ٦٩٫٣٢٭ 
معالي فرحان طليحان مسهوج ٨٣٫٤١٭ 
ملك غازي مرضى العنزي ٦٩٫٢٭ 
منى عدنان عايد الشمري ٨٤٫٥٥٭ 
منى غامد هويدي الفضلي ٥٦٫٨٢٭ 
منى مبارك عجاج الصليلي ٦٠٭ 
نادية عايد سعود العنزي ٧٣٫٧٥٭ 
نادية محمد زيدان خلف ٦٨٫١٨٭ 
نوار عصري جحيش دعسان ٨٢٫٩٥٭ 
نوال علي عطشان صايل ٩٣٫٦٤٭ 
نور حامد صغير الشمري ٧١٫١٤٭ 
نور صباح مطر الشمري ٧٠٫٤٥٭ 
نورة فيصل دخيل هثل العنزي ٨٩٫٤٣٭ 
نورة دهش مرمح املطيري ٨٢٫٥٭ 
نورة زامل خضر محمد ٨٠٫٤٥٭ 
نورة نواف ضاحي محمد ٦٨٫١٨٭ 
نورية سعد عقيل الزماي ٨٧٫٨٤٭ 
نوف شاكر المى عجيل ٧١٫٥٩٭ 
نوف عكاش منادي العنزي ٨٤٫٤٣٭ 
هاجر مبارك عبداهللا العنزي ٧٢٫٨٤٭ 
هاجر ناصر عبيد املطيري ٧٢٫١٦٭ 
وديان سويلم عطية الظفيري ٧٢٫٧٣٭ 
وديان غالب مهدي الظفيري ٩٥٫٢٣٭ 
وسمية مفضي عواد مرعي ٨٠٫٨٭ 
والء حبيب صاوي دويحان الشمري ٨٨٫٩٨٭ 
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أسماء خضير غامن رحيل ٩٦٫٨٢٭ 
أمل عيد مبارك عامر العازمي ٨٧٫٢٧٭ 
آمنة يوسف خلف الشمري ٨٧٫٧٣٭ 
أبرار مبارك براك سعود ريحان العازمي ٭ 

٩٦٫١٤
احالم محمد عايد عبداهللا ٩٧٫٧٣٭ 
أسماء مصبح شنيف العازمي ٨١٫١٤٭ 
اسيل محمد سالم العجمي ٨٥٫٢٣٭ 
االء شاكر منصور القطان ٩٦٫٨٢٭ 
امل قريني مرزوق العازمي ٨٦٫١٤٭ 
أمينة رجعان مروزق العازمي ٦٧٫٩٥٭ 
أنفال عويد مبارك الرشيدي ٨١٫٢٥٭ 
انوار خليفة سعود العتيبي ٦٧٫٩٥٭ 
انوار عيد مرمس احلضيري ٨٩٫٧٧٭ 
إميان عوض علي بازار ٩٣٫٨٦٭ 
إميان فهد منير املطيري ٨٩٫٥٥٭ 
بدور محمد علي الشمري ٨٩٫٣٢٭ 
بردة ناجم نايف الهاجري ٧١٫٤٨٭ 
جليله سالم احملمد احملمد ٨٩٫٣٢٭ 
جواهر يوسف أحمد الهبدان ٨٨٫٠٧٭ 
حبيبه فرج محسن املطيري ٨٩٫٧٧٭ 
حصة جمعان مرزوق املطيري ٨٢٫٢٧٭ 
حصة دهيم مناحي الدوسري ٨١٫٠٢٭ 
دالل سعد عبد اهللا الهده ٦٣٫٧٥٭ 

دالل محمد فهد الدوسري ٧٥٫١١٭ 
دليل سعود رجعان العازمي ٨٤٫٨٩٭ 
دليل فهد فهاد العازمي ٧٣٫٠٧٭ 
دليمه عويضه عبداهللا العجمي ٧٧٫٩٥٭ 
دنيا خالد محمد العنزي ٨٦٫٥٩٭ 
دميه دهيم مناحي الدوسري ٧٢٫٦١٭ 
رمي سالم عبداهللا احلشار ٨٢٫٠٥٭ 
رمي سعد مجبل العازمي ٨٢٫٥٭ 
ريناد خالد مبارك العازمي ٧٩٫٨٩٭ 
سارة محمد جفني جازي العازمي ٨٦٫٤٨٭ 
سارة براك علي مبارك العازمي ٨٣٫٩٨٭ 
سارة حمد علي منصر ٧٠٫٢٣٭ 
سارة ناصر مانع الرحيان العجمي ٩١٫٥٩٭ 
سلمى حمد ذياب العتيبي ٧٤٫٥٥٭ 
سلوى سليمان حمد عايد الرشيدي ٩٦٫١٤٭ 
شاهه غازي منوخ اجلذع ٧٤٫٣٢٭ 
شروق صالح عماش املطيري ٨٤٫٢٭ 
شهد مشعل جويعد العنزي ٩٣٫٣٭ 
شيخة عيد مبارك العازمي ٨٥٫٦٨٭ 
شيخة ناصر عواد الزعبي ٧٤٫٢٭ 
صيتة عبد اهللا عنيزان العجمي ٧٤٫٦٦٭ 
عائشة باسم محمد فاروق مرحبا ٨٥٫٣٤٭ 
عالية صالح مناحي مرزوق العتيبي ٨٧٫٦١٭ 
عايشة مطلق هادي العازمي ٧٦٫٧٭ 
عبير حربي حسني امليع ٧٧٫٣٩٭ 
عبير سعود مرهج مبارك العازمي ٨٢٫٦١٭ 
عذاري حمد عوض املطيري ٧٨٫٩٨٭ 
علياء براك مصبح سعود العازمي ٨٣٫٥٢٭ 
عواطف رباح رجا الرشيدي ٩٢٫١٦٭ 
غزيل مجعد ميزر العازمي ٨٤٫٣٢٭ 
فاطمة محمد عايد عبداهللا ٩٨٫٤١٭ 
فاطمة حجي راشد العازمي ٧١٫٤٨٭ 
فاطمة فهيد جمعان العازمي ٦٥٫٩١٭ 
فاطمة مبارك محمد العازمي ٦١٫٣٦٭ 
فاطمة مبروك غامن الرشيدي ٨٥٫٢٣٭ 
فاطمة محمد خميس العجمي ٧٨٫٧٥٭ 
فاطمة مطلق سعد العازمي ٨٦٫٥٩٭ 
فهدة قاسم محمد الظفيري ٨١٫٧٭ 
في فارس عميش عماش العتيبي ٩٢٫٣٩٭ 
لطيفة مانع سالم الشمري ٨٨٫٤١٭ 
لطيفة صالح محمد العتيبي ٧٧٫٧٣٭ 
مرمي خلف علي جبر ٧٨٫٦٤٭ 
مشاعل سعد نايف الهاجري ٨٢٫٢٧٭ 
مشاعل فالح دليم العازمي ٨٧٫٨٤٭ 
منى نواف محمد زمانان ٦٨٫٣٭ 
منيرة نايف الفي املطيري ٩٠٫٥٧٭ 
منيرة عيد حمود العازمي ٧٣٫٧٥٭ 
موضي عبداهللا عبدالرحمن العجمي ٨٦٫٢٥٭ 
مى مسير عبداهللا املطيري ٦٧٫٩٥٭ 
جناة ناصر خلف العدواني ٧٥٫٥٧٭ 
جنالء عبداهللا فهد العجمي ٨٦٫١٤٭ 
نفال مرود شداد العازمي ٧٠٫٨٭ 
منشى عبداهللا فارس احلشار ٧٤٫٨٩٭ 
نورة محسن عواض العتيبي ٨٢٫٠٥٭ 
نورة مطلق محمد فالح العازمي ٧٧٫٧٣٭ 
نورة سعد عبد اهللا الهاجري ٨٦٫٥٩٭ 
نورة جمعان حماد العازمي ٨٢٫٩٥٭ 
نورة سالم علي املري ٧٣٫٩٨٭ 
نورة عبيس عبد املانع العجمي ٦٤٫٣٢٭ 
نورة علي راشد املري ٦٧٫٩٥٭ 
نورة مانع دهيم الدوسري ٩١٫٧٭ 
نوف سعد مناحي سلطان القحطاني ٦٣٫٩٨٭ 
نوير حمدى عيد املطيري ٧٢٫٥٭ 
نوير مفلح مدغم العازمي ٨١٫٠٢٭ 
هاجر بسام محمد أحمد اخلليفي ٨٨٫٦٤٭ 
هناء ناصر مبارك البلوشي ٩٢٫٣٩٭ 
هنادي عكشان مسفر العجمي ٥٨٫١٨٭ 
هند صقر عياد املطيري ٩٦٫٢٥٭ 
هند عبد العزيز مهنا اخلالدي ٨٨٫٩٨٭ 
هيا سعود صالح املهناء ٨٣٫٦٤٭ 
هيا مسفر علي العجمي ٩٠٫٢٣٭ 
هيا مطلق سالم املتساوى ٩٢٫٧٣٭ 
هيفاء عباس صالح العتيبي ٨٠٫٨٭ 
وسمية محمد غاطى مزعل ٨٠٫١١٭ 
وضحة سعيد سالم مهدي ٩٣٫٤١٭ 
ياسمني سالم عبد اهللا املطيري ٧٧٫٠٥٭ 
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أحمد حميد عايض محمد الرشيدي ٨٨٫٨٦٭ 
أحمد عبد اهللا حمد الرشيدي ٧٥٫٩١٭ 
أحمد مرجى صالح الرشيدي ٦٦٫٨٢٭ 
احلميدي رحيم حمد املطيري ٨١٫٧٭ 
امير عبدالغفار ٥٩٫٤٣٭ 
اياد سعد سالم العنزي ٦٩٫٣٢٭ 
بندر محمد خليفة البحيري العازمي ٦٩٫٦٦٭ 
تركي صالح عبد الهادي الدوسري ٧٣٫٥٢٭ 
تركي محمد خليفة الغفيلي ٨٧٫٠٥٭ 
جابر نايف محمد العازمي ٩٠٫٤٥٭ 
حسني فهد حسني العجمي ٧٦٫٠٢٭ 
حماد محمد حماد العالوش ٧٠٫١١٭ 
حمد راشد بطيحان العازمي ٧٥٫١١٭ 
خالد سعد فهيد العجمي ٧٦٫٠٢٭ 
خالد سعود سالم الهاجري ٧٧٫٥٭ 
خالد علي حسني العجمي ٦٥٫٨٭ 
خالد مانع محمد العجمي ٨٤٫٤٣٭ 
خالد محمد سعود زمانان ٦٧٫٢٧٭ 
خالد هادي عجاج العازمي ٧١٫٨٢٭ 
سالم مرزوق عواد العازمي ٧٧٫٦١٭ 
سالم نفاع رجاء الرشيدي ٧٦٫٤٨٭ 
سعد محمد عويد العازمي ٧٨٫٩٨٭ 
سعد مسفر زايد املطيري ٧٨٫٨٦٭ 
سعود عبد العزيز علي القحطاني ٩٢٫٧٣٭ 
سلمان سلطان دالك العتيبي ٦٢٫٨٤٭ 
سلمان عبدالسالم يار محمد ٨٠٫٦٨٭ 
شاهر حسني دهيس املطيري ٨١٫٢٥٭ 
طالل عوض راشد املهيميل ٩٠٭ 
عبد الرحمن نزال حامد املطيري ٨٩٫٢٭ 
عبد العزيز محمد جفني العازمي ٧٨٫٥٢٭ 
عبد اللطيف عبد اهللا الهادي ٧٨٫٤١٭ 
عبد اهللا حسن فالح الدوسري ٧٨٫٤١٭ 
عبد اهللا خالد محمد جرمن ٧١٫٤٨٭ 
عبد الهادي غالي رشيد الفضلي ٨٦٫٤٨٭ 
عبدالعزيز عواد خلف الشمري ٩٧٫٣٩٭ 
عيسى سعود صياح العازمي ٧١٫٥٩٭ 
فارس مساعد محمد العازمي ٧١٫٤٨٭ 
فالح محمد ناصر العجمي ٧٠٫٩١٭ 
فهاد مطر مناور العازمي ٧٨٫٥٢٭ 
فهد جاسم محمد العدواني ٨٠٫٤٥٭ 
فيصل محمد خليفة الغفيلي ٧٠٫٤٥٭ 

فيصل مهنا فيصل العتيبي ٧٢٫٠٥٭ 
ماجد شنيف كريدي املطيري ٧١٫٣٦٭ 
مانع ناصر مانع العجمي ٥٩٫٥٥٭ 
متعب سعد بريدان العازمي ٦٨٫٥٢٭ 
محمد حمود مطلق عزام العازمي ٨٥٫٣٤٭ 
محمد رجعان حمود العازمي ٧٦٫٥٩٭ 
محمد عبدالرحمن حمود املوسى ٧٠٭ 
محمد غازي مطلق املطيري ٨٦٫٩٣٭ 
محمد فيصل راشد العازمي ٦٨٫٧٥٭ 
محمد مبرك علي الصواغ ٦٠٫١١٭ 
محمد مسفر زايد املطيري ٩١٫٤٨٭ 
محمد نفاع رجاء الرشيدي ٧٦٫٣٦٭ 
مساعد مريزيق بنيه العازمي ٨٥٫٤٥٭ 
مشعل خالد جاسم العنزي ٧٨٫١٨٭ 
مشعل محمد عبد الهادي العجمي ٧٥٫٨٭ 
نادر مخلد مطلق العتيبي ٨٠٫٣٤٭ 
نايف فهد حمد العجمي ٨١٫٤٨٭ 
وليد صابر جمعان عبد اهللا ٦٦٫٤٨٭ 
وليد هذال حمود الدباسى ٧٥٫٢٣٭ 
يوسف حمد شعيل املطيري ٧٣٫٨٦٭ 
يوسف راشد علي الصدى ٦٧٫٢٧٭ 

مركز الفروانية الديني الثانوي نساء 

أبرار عبد اهللا عايض الرشيدي ٨٧٫١٦٭ 
أبرار عوض مخلف املطيري ٨٢٫٨٤٭ 
أسماء أحمد محمد املطيري ٩٠٫٩١٭ 
أسماء حاجي محمد الفيلكاوي ٨٦٫٥٩٭ 
أشواق مبارك عيد الظفيري ٧٢٫٧٣٭ 
أنوار عوض مخلف املطيري ٧٤٫٠٩٭ 
احالم إبراهيم رباح العنزي ٩٤٫٢٭ 
ارياف عبد اهللا فهد املطيري ٨٥٫٤٥٭ 
أسماء عتيج مرزوق العازمي ٨٦٫٢٥٭ 
أفراح سعود غزاي العتيبي ٨٠٫١١٭ 
اماني غني مزيد الشمري ٨١٫٩٣٭ 
اماني فرحان طرين الظفيري ٨٦٫٤٨٭ 
آمنة راشد علي الرقم ٧٢٫٧٣٭ 
أمينة حسني عوض مطر ٨٣٫٩٨٭ 
انتصار ناصر شبيب بدر ٨٨٫٧٥٭ 
بتول صالح عاصي العتلي ٨٥٫٢٣٭ 
بدرية مانع تركي املطيري ٨٣٫٣٭ 
بدرية ناصر سعد املطيري ٨٣٫٧٥٭ 
بشاير سعد عطا اهللا املطيري ٨٧٫٣٩٭ 
تسنيم فريد نفاع العنزي ٧١٫٧٭ 
جازي عبد اهللا حمود اخلمشى ٨٢٫٣٩٭ 
جواهر مطر فراج العازمي ٧٨٫٠٧٭ 
حصة محماس عايض املطيري ٨٣٫٨٦٭ 
حصة محمد عبداللطيف السعيد ٨٠٫١١٭ 
حورية صالح وحيش املطيري ٩٦٫١٤٭ 
دانة علي حمود الرشيدي ٧٩٫٦٦٭ 
دعاء راشد عاصي السعدون ٩٦٫٠٢٭ 
دالل ماسخ فنوخ غازي ٨٦٫٧٭ 
دالل جامع مساعد البغيلي الرشيدي ٨١٫٣٦٭ 
دالل ذكراهللا جاسم الذكر اهللا ٨٠٫٣٤٭ 
رفعة سيار ساير الرشيدي ٨٥٫٥٧٭ 
روان نواف ثاني العنزي ٧٧٫٦١٭ 
روان يوسف نفل صنيتان املطيري ٨٢٫٣٩٭ 
رمي سلطان عفتان املطيري ٧٦٫٩٣٭ 
رمي قصر سعيد الظفيري ٨٦٫٥٩٭ 
زينه محمد نفل العجمي ٨٩٫٢٭ 
سارة حمود صالح غنيم ٨٤٫٢٭ 
سارة فهد كهف املطيري ٨٢٫٥٭ 
سارة راشد دهيسان املطيري ٨١٫٨٢٭ 
سعاد حسني رمضان خسروه ٨٨٫٥٢٭ 
سلمى علي سنيد الشمري ٨٧٫٨٤٭ 
سماحه نايض عوض الرشيدي ٨٣٫٥٢٭ 
سمر علي غالب سعيد ٨٨٫٧٥٭ 
شعاع سهيل محمد املطيري ٨١٫٤٨٭ 
شهد فارس عميش العتيبي ٩٨٫٣٭ 
شهد نواف أحمد ضاحي ٩٠٭ 
شيخة رخيص عويد العنزي ٩٢٫٢٧٭ 
ضحى محمد خالد املطيري ٨٦٫٧٭ 
طفلة خلف سويلم املطيري ٨٤٫٥٥٭ 
عائشة عجيل فالح الرشيدي ٩٣٫١٨٭ 
عايدة خويلد مرزوق املطيري ٩٣٫٧٥٭ 
عبير فالح نغيمش الراشد ٨٠٭ 
عذاري حسن حسني العنزي ٨٨٫١٨٭ 
عهد طالل صالح العتيبي ٧٤٫٨٩٭ 
عهد محمد مشعل املطيري ٨٠٫٤٥٭ 
غالية هزاع عواض املطيري ٨٦٫٠٢٭ 
فاتن سعود فالح السهلي ٨٤٫٠٩٭ 
فاتن ماجد عبيد العنزي ٨٨٫٤١٭ 
فاطمة صالح عيسى القديرى ٩١٫٢٥٭ 
فايزة عبد اهللا صنيدح الديحاني ٨٧٫٩٥٭ 
فرح حسني العلي ٩٧٫٨٤٭ 
ليلى عبدالعزيز محسن املطيري ٨٥٭ 
ليلى معاون خلف الشمري ٨٣٫٥٢٭ 
مثايل محسن مسحل الشعالنى ٨٩٫٤٣٭ 
مرمي صالل قطيم الهاجري ٩٥٫٦٨٭ 
مرمي عبدالهادي سليمان العنزي ٧٩٫٨٩٭ 
منال براك مصبح العجمي ٧٨٫٩٨٭ 
منال فالح دايس الضفيري ٧٨٫٠٧٭ 
منال فالح مطلق الرشيدي ٨١٫٣٦٭ 
منال مجيبل ليلى العنزي ٨٣٫٩٨٭ 
منى مانع تركي املطيري ٨١٫٢٥٭ 
منيرة سالم خليفة املطيري ٩٦٫١٤٭ 
مها علي دغيمان العدواني ٨٣٫٣٭ 
مها مرزوق سعود املطرقه املطيري ٩٣٫٠٧٭ 
مها مطلق عبيد الهاجري ٨٤٫٥٥٭ 
موضي جاعد متعب الرشيدي ٩١٫٤٨٭ 
ميثا جاعد مطلق الرشيدي ٨٦٫٨٢٭ 
جنالء محمد نادر العجمي ٩٢٫٢٧٭ 
جنالء معزي محمد الراشد ٩٨٫١٨٭ 
جنود مناحي سعد العصيمي ٧٨٫٥٢٭ 
نعمة مسفر مهدي العجمي ٧٦٫٤٨٭ 
نهاد حبيب ضاحي الفضلي ٨٠٫٩١٭ 
نورة محمد فهاد الدوسري ٨٣٫٩٨٭ 
نورة بدر لفا العتيبي ٨٨٫٠٧٭ 
نورة حميد سمير رحيل ٨٩٫٧٧٭ 
نوف نواف أحمد ضاحي ٩٢٫١٦٭ 
نوير صياح سالم املطرفى ٨٩٫٦٦٭ 
نوير فهد حسن العجمي ٨٧٫٢٧٭ 
هاجر فيحان جاسر املطيري ٨٣٫٨٦٭ 
هدى محمد علي الرشيدي ٨١٫٧٭ 
هله ماجد عبدالهادي العنزي ٨٩٫٨٩٭ 
هيا شالش ترحيب الديحاني ٨٧٫١٦٭ 
هيا مبارك منوخ نهار املطيري ٨٩٫٤٣٭ 
وحش معزي محمد الراشد ٩٧٫٧٣٭ 
يازي صالح سند العنزي ٨٢٫٣٩٭ 
ياسمني حسني رمضان خسروه ٧٥٫١١٭ 
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مركز عبدالرحمن السميط الديني الثانوي رجال 

أحمد خالد أحمد محمد إبراهيم ٩١٫٩٣٭ 
إبراهيم محمد إبراهيم الفيلكاوي ٩٠٫٤٥٭ 
إبراهيم هادي إبراهيم االربش ٧٨٫٠٧٭ 
أحمد محمد مبارك دعسان القنور ٩٠٭ 
أحمد مفلح فهد البيدان ٨٤٫٦٦٭ 
احلسني علي نظير عبد املتجلي ٨٦٫٧٭ 
بدر عايض رجا الرشيدي ٨٦٫٨٢٭ 
بدر عبداملنان لعل محمد ٩٠٫١١٭ 
جبر فيصل منوخ املطيري ٧٩٫٦٦٭ 
حسن براك حسن الرشيدي ٦٨٫٤١٭ 
حسن تاج الدين علي ٨١٫١٤٭ 
حمد عبد العزيز ناصر العنزي ٩١٫٨٢٭ 
داود سالم خلف رومي الظفيري ٨٣٫٦٤٭ 
راشد جديع فارس املطيري ٧٨٫٨٦٭ 
سالم سعد مانع العنزي ٩١٫٠٢٭ 
سالم سلطان سالم الفضلي ٨٣٫٩٨٭ 
سعد مزيد سعد املطيري ٨٦٫٣٦٭ 
سلمان فهد علي الهبيدة ٦٥٫٦٨٭ 
سليمان جهاد فالح العازمي ٧١٫٩٣٭ 
صالح عبد اهللا أحمد الصالح ٧٨٫٧٥٭ 
عبد الرحمن أحمد عنان أحمد ٩١٫٤٨٭ 
عبد الرحمن زياد عبد الرزاق الصفران ٧٣٫١٨٭ 
عبد الرحمن محمد مزعل الرندي ٦١٫٧٭ 
عبد اهللا عيد ماطر جدعان العازمي ٨٤٫٣٢٭ 
عبد اهللا محمد حسن االقرع ٦٢٫٥٭ 
عبد اهللا محمد مستور العتيبي ٨١٫٨٢٭ 
عبد اهللا هاشم محمد املاجد ٨٩٫٤٣٭ 
عبدالرحمن حمود ماضي عايد ٧٢٫٩٥٭ 
عبدالرحمن محمد عبداملنعم فهمي ٩٦٫٩٣٭ 
عبدالعزيز فيصل عبدالعزيز الشرف ٧٦٫٨٢٭ 
عثمان مصطفى علي عثمان ٩٥٭ 
عثمان هادي هالل الديحاني ٩٠٭ 
عمر أحمد إسماعيل عبداهللا السبت ٨٩٫٤٣٭ 
عيسى سعد مزيد دغيليب املطيري ٦٩٫٨٩٭ 
عيسى قيس علي اكبر حمزة ٦٥٭ 
فهد عبد السالم غازي عبد اهللا ٧١٫٧٭ 
فهد عبدالرحمن سليمان احلساوى ٧٢٫٧٣٭ 
كمال مصطفى كمال عصفوره ٩٦٫٧٭ 
مبارك ثامر مبارك العامر ٩٠٫٨٭ 
محمد إبراهيم عيسى القطان ٨١٫٠٢٭ 
محمد ازبيدي دايخ دويخ وادي ٨٧٫٢٧٭ 

محمد طارق محمد عبدالوهاب محمد ٩٢٫٧٣٭ 
محمد فالح قطيم املطيري ٨١٫٧٭ 
محمد مرعي ناصر رداد ٧٦٫٢٥٭ 
محمد نايف مسفر العتيبي ٨٣٫٤١٭ 
مياد رائد رزيق ٧٦٫٣٦٭ 
ناصر أحمد ناصر الوهيب ٨٤٫٠٩٭ 
يوسف خالد عبدالرحمن السنان ٧١٫٣٦٭ 

مركز قرطبة الديني الثانوي نساء 

آرام محمود عبدالكرمي ٧٣٫٥٢٭ 
أسماء حسني علي الدغاري ٨٩٫٦٦٭ 
أسماء سلطان ذاعر احلربي ٧٣٫٥٢٭ 
اسيل خالد يوسف سليمان بوغيث ٩٥٫٨٭ 
أميرة مضحي مشعل الصليلي ٩١٫٤٨٭ 
أمينة براك خالد براك الصليهم الهاجري ٩١٫٠٢٭ 
إميان مليجي حامد السلكاوي ٨٩٫٠٩٭ 
بدحه مبارك فالح احلجرف ٩٨٫٣٭ 
بشاير محمد سفاح مطر الشمري ٨٠٫٥٧٭ 
ترتيل عبدالواحد خالد املوسى ٧٩٫٦٦٭ 
خديجة ضحوي مذكر عامر ٨١٫٩٣٭ 
خديجة بدر محمد اجلار اهللا ٨١٫٩٣٭ 
خلود حسني مبارك العدواني ٨٩٫٥٥٭ 
خلود جاسم راكان فرحان ٨٥٫٩١٭ 
خلود عبد اهللا إبراهيم اخلضر ٨٠٫٣٤٭ 
خلود كنعان فهاد الشمري ٩٠٫٢٣٭ 
دالل نواف حربي املطيري ٧٢٫٨٤٭ 
دليل مضحي علي الشمري ٦٨٫٣٭ 
دميه محمد عبد اهللا الدوسري ٧٤٫٧٧٭ 
رقية رشيد علي ناصر العريفان ٨٣٫١٨٭ 
روان قصي محمد سليم رضوان ٩٠٫٤٥٭ 
ريا بخيت محمد املراغة ٩٠٫٦٨٭ 
رمي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ٧٧٫٦١٭ 
رميا ياسر ظاهر عبد اهللا ٨٦٫٠٢٭ 
سارة عماش دريع الهرشاني ٧٩٫٠٩٭ 
سارة عبد الهادي خلف السبيعي ٧٥٫١١٭ 
سحر هزاع قطيفان اخلرشان ٨٣٫٩٨٭ 
سندس عبد الرزاق زايد العنزي ٧٧٫٦١٭ 
شروق طراد مساعد العنزي ٦٦٫٢٥٭ 
شعاع هيكل مزيد الظفيري ٧٩٫٦٦٭ 
عائشة محمد عبد اهللا الرويح ٩٥٫٩١٭ 
عائشة حمود محمد العجمي ٨٣٫٧٥٭ 
عذاري صالح مهيدي العنزي ٩٦٫٢٥٭ 

فاطمة مبارك حمد بالل ٦٩٫٥٥٭ 
فاطمة محمد يعقوب باقر ٦٤٫٣٢٭ 
ليلى قاسم جاسم أمير ٧٢٫٢٧٭ 
مزيونه سالمة عطية الرشيدي ٨٣٫١٨٭ 
مشاعل خضير مانع العنزي ٨٢٫١٦٭ 
مالك عماش دريع الهرشاني ٨٥٫٦٨٭ 
منيرة فهاد ضيف اهللا الرشيدي ٧٤٫٦٦٭ 
موضي غالب بارز الظفيري ٩٠٫٦٨٭ 
مي عبداهللا ربيع املطيري ٧٩٫٠٩٭ 
جناة محسن عوض الظفيري ٩٥٫٢٣٭ 
نوار مزيد عتيق الشمري ٨٥٫١١٭ 
نوال سليمان حسني علي ٧٤٫٨٩٭ 
نوف عبيد سلمان الرشيدي ٨٨٫٤١٭ 
نوفاء محمد صنت املطيري ٧٣٫٤١٭ 
هاجر املصطفى العشرى ٨٨٫٣٭ 
هله محمد مرزوق املطيري ٦٨٫٩٨٭ 
هند عامر محمد عامر العجمي ٩٥٫٢٣٭ 
هيا محمد عبد العزيز التويجرى ٧٣٫٠٧٭ 
وصايف عادل عبداهللا السمحان ٧٣٫٤١٭ 

معهد اإلميان الشرعي االهلية الثانوي للبنني ـ 
املشتركة 

جابر محمد علي الدماك ٧٣٫٧٥٭ 
حمد فرحان حمد العنزي ٨٠٫٨٭ 
سالم عادل سالم الصواغ ٦٥٫٩١٭ 
سعود سعد محمد العازمي ٨٦٫٨٢٭ 
عبداهللا أحمد علي العازمي ٦١٫٤٨٭ 
عبداهللا حمود حبيب وداعه ٨٣٫٤١٭ 
عبداهللا مبارك سالم العازمي ٧٠٭ 
علي فالح فالح امليع ٧٧٫٧٣٭ 
فايز ناصر سعد القحطاني ٦٧٫٩٥٭ 
ناصر عبدالرحمن عياد صبار ٧٨٫١٨٭ 
ناصر يوسف سالم العازمي ٧٣٫٥٢٭ 
يوسف ضاحي ماجد سلطان ٧٢٫٣٩٭ 

معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبنني 

أحمد جمال عبد السميع عبدالغفار ٩٤٫٠٩٭ 
أحمد خالد أحمد علي جعفر ٨٨٫٠٧٭ 
أحمد خالد عبدالعزيز املطوع ٨٤٫٠٩٭ 
أحمد محسن عبدالكرمي راشد ٧٨٫٦٤٭ 
أساميي كرميي ٩٤٫٤٣٭ 
إبراهيم خالد عثمان الفايز ٩٥٫٦٨٭ 

إبراهيم دوشيمي ٨٣٫٥٢٭ 
إبراهيم ناصر طعمة حمود اخلالدي ٨١٫١٤٭ 
إبراهيم ياسر علي العثمان ٨٧٫٢٧٭ 
إبراهيم يوسف خالد املطيري ٦٧٫٠٥٭ 
أحمد تريكي ٩٠٫٥٧٭ 
أحمد راضي محمد توفيق ٩٢٫٣٩٭ 
أحمد موسى اجلاموس ٧٨٫٣٭ 
اسري سوما ٨٨٫٧٥٭ 
اشرف لومينا ٩٩٫٤٣٭ 
البراء مؤيد حزام احلمادي ٨٧٫٠٥٭ 
احلارث خالد مطلق احلربي ٩٨٫٥٢٭ 
امير اراغوها ٩٨٫١٨٭ 
انس بشير محمد احلكيم ٩٣٫٤١٭ 
انس شيفيجا ٩١٫٩٣٭ 
ايهاب روشيد ٩٩٫٤٣٭ 
بدر محمد فهد املطيري ٩٠٫٢٣٭ 
بكر طالل حمد الشيخ أحمد الفارسي ٩٨٫١٨٭ 
تيمور دكايف ٦٠٫١١٭ 
جابر بن محمد كمال ٩٦٫٨٢٭ 
جرالد أحمد سوماني ٩٢٫٩٥٭ 
حسني محمد حسني الفودري ٧٠٫٨٭ 
حمد أحمد عبداهللا الكندري ٨٣٫٧٥٭ 
حمد مشعل محمد املطيري ٩٥٫٤٥٭ 
حمدان سعد حمدان الصليلي ٦٨٫٦٤٭ 
حمزة عمر محمد علوه ٩٠٫٢٣٭ 
حمزة منصور يحي الصالحي ٨٤٫٥٥٭ 
حمود حمود حمد العلي ٧٣٫٨٦٭ 
خالد تركي عبداهللا املطيري ٧٧٫٧٣٭ 
خالد حمود عبداهللا املطيري ٩٢٫٣٩٭ 
خلف اكتيب عبداهللا املطيري ٨١٫٥٩٭ 
رسول محمد جاريبوف ٩٨٫٣٭ 
رشيد خالد رشيد الرشيد ٧٥٫٢٣٭ 
سلمان خالد أحمد الكندري ٩٠٫٤٥٭ 
سلمان ناصر فهد اجلمهور ٨٤٫٢٭ 
سليمان حسني عبداحملسن العلي ٨٠٫٦٨٭ 
سوراووت بانتراكول ٨٣٫٤١٭ 
سيد محمد سيد خالف ٩٥٫٣٤٭ 
شعيب محمود عبدالسالم مرسى ٩٦٫٠٢٭ 
عبد احلق مصطفى ٩٦٫٥٩٭ 
عبد الرحمن واي اسي ٩١٫٢٥٭ 
عبد الرحيم وي اسي ٩٤٫٣٢٭ 
عبد اهللا فيصل مزيد املطيري ٨٩٫٢٭ 

عبد الوهاب محمد عيسى املطيري ٧٩٫٤٣٭ 
عبدالرحمن إبراهيم مطلق الدغباسى ٩٣٫٩٨٭ 
عبدالرحمن السيد درويش حسني ٩٩٫٤٣٭ 
عبدالرحمن انور محمد عبد الرحمن ٨٩٫٧٧٭ 
عبدالرحمن خالد غازي املطيري ٧٨٫٠٧٭ 
عبدالرحمن خالد مطلق احلربي ٩٤٫٣٢٭ 
عبدالرحمن عبده محمد العداني ٧٤٫٠٩٭ 
عبدالرحمن عدنان عبداهللا الدريعى ٨٦٫١٤٭ 
عبدالرحمن محمد جاسم بن حجي ٨٥٫٢٣٭ 
عبدالرحمن محمد صباح منصور ٦٠٫٨٭ 
عبدالرحمن وليد دريس فرحان ٧٦٫٠٢٭ 
عبدالرزاق وحيد مبارك علي مبارك ٨٣٫٠٧٭ 
عبدالسالم عادل جاسم الدمخي ٨٣٫١٨٭ 
عبدالعزيز خالد عزيز الديحاني ٧١٫٢٥٭ 
عبدالعزيز سعود صفوق املطيري ٦٥٫٤٥٭ 
عبدالعزيز محمد ماجد كاتبي ٩٢٫٧٣٭ 
عبدالكرمي خالد محمد الديولي ٩٤٫٦٦٭ 
عبداهللا سالم عبداهللا الراشد ٧٧٫٧٣٭ 
عبداهللا سعد صعفك املطيري ٩٠٫٩١٭ 
عبداهللا سعدي حمود الشمري ٧١٫٨٢٭ 
عبداهللا صالح محمد املطيع ٩٢٫١٦٭ 
عبداهللا فهد عبدالرحمن العتيبي ٧٧٫٢٧٭ 
عبداهللا محمد فالح العازمي ٧٠٫٥٧٭ 
عبداحملسن سعد مطلق احلربي ٩٦٫٣٦٭ 
عثمان أمين يوسف الرشيد ٩١٫٩٣٭ 
عثمان سلمان نشمي العنزي ٧٩٫٤٣٭ 
عثمان سيسي ٩٠٭ 
عثمان عادل جاسم الدمخى ٩٣٫٨٦٭ 
عثمان عبداحملسن يوسف املطيري ٨٥٫٢٣٭ 
عثمان مبارك دبيان املطيري ٩٢٫٨٤٭ 
عذبي بندر رجا احلربي ٨٦٫٣٦٭ 
عذبي وليد فرحان العنزي ٨٨٫٨٦٭ 
علي اسماعيل سالمة العنزي ٩٠٭ 
عليو جاساما ٩٣٫٠٧٭ 
عمار محمود سليمان أبوالعينني ٩٩٫٣٢٭ 
عمر فهد محمد الدوسري ٨١٫٩٣٭ 
عمر ناصر سالم الشمري ٧١٫٣٦٭ 
عمر هادي عايض الشالحي ٩٢٫١٦٭ 
عمر هيثم عبداحملسن أبوقريص ٧٦٫٠٢٭ 
عيد جمال عيد شريدة ٨٨٫٩٨٭ 
عيسى بسام عجيل اخلالدي ٧٦٫١٤٭ 
عيسى صالح عيسى املطيري ٦٥٫٨٭ 

فارس علي خليفة العميري ٦٧٫٥٭ 
فهد سعد مجبل املطيري ٨٤٫٢٭ 
فهد سعد محسن الشمري ٨٨٫٤١٭ 
فهيد بندر فهد الرشيدي ٨٣٫٦٤٭ 
فيصل أحمد صالح العنزي ٨٩٫٦٦٭ 
فيصل فهد فريج اجلنفاوي ٨٧٫٩٥٭ 
فيصل فهد فيصل املنير ٨٦٫٣٦٭ 
قمر الزمان شودري ٧٥٫٥٧٭ 
كوبلدجان عبد الرحماني ٩٨٫٥٢٭ 
مبارك شنيف محمد الشعالن ٨٠٫٢٣٭ 
مبارك مزيد سعد الزعبي ٧٨٫١٨٭ 
مبارك نايف مشهور اجلنفاوي ٨٢٫٦١٭ 
مبدو موسى حسن ٧٣٫٥٢٭ 
محمد قاسم بن محمد صادق ٩٤٫٦٦٭ 
محمد جهاد ٧٧٫٩٥٭ 
محمد حجاب سعد العجمي ٧٧٫٦١٭ 
محمد خاج علي ٩٤٫٧٧٭ 
محمد خالد خليل الفيلكاوي ٧٨٫٩٨٭ 
محمد خالد محمد السريع ٩٣٫٩٨٭ 
محمد ردوان حياته ٨٢٫٣٩٭ 
محمد روضان فياض العنزي ٨٤٫٨٩٭ 
محمد سالم سيف العتيقي ٩٦٫٨٢٭ 
محمد سعد حامد بن صبح الرشيدي ٩٤٫٦٦٭ 
محمد عبدالرزاق عبدالقادر الكمالى ٧٥٭ 
محمد علي عثمان الغامن ٩١٫١٤٭ 
محمد فاضل جابر املري ٩٥٫٤٥٭ 
محمد ناصر طعمة حمود اخلالدي ٩٥٫٥٧٭ 
محمود مجدى السيد السيد يوسف صالح ٩٩٫٠٩٭ 
مشاري جاسم محمد عبداهللا ٨١٫٨٢٭ 
مشاري رمضان رحيل سالمة ٦٥٫٣٤٭ 
مصعب انور محمد عبداهللا ٨٢٫٩٥٭ 
معاذ مصلح غالب امليموني ٩٢٫٧٣٭ 
منذر عبداهللا علي أحمد ابوغامن ٨٦٫٨٢٭ 
ناصر فيصل جوهر الفرحان احلمادي ٧٨٫١٨٭ 
نور الدين موسى أصغر ٧٤٫٣٢٭ 
هرت حارث منصور ناييرا ٧٨٫٩٨٭ 
يوسف أحمد محمد إبراهيم ٨٠٫٥٧٭ 
يوسف عبداهللا عطية العنزي ٩٠٫٢٣٭ 
يوسف فيصل عايد الشمري ٩٠٭ 
يوسف ماهر يوسف البرجس ٧٠٫٨٭ 
يوسف مجبل حمود املطيري ٧٢٫٦١٭ 

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢١
االثنني ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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