
دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

یوسف بن عیسى الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.71  31001  ابراھیم عادل یوسف أبراھیم الجلیبي 
78.3  31002  ابراھیم عبدالعزیز ابراھیم عبدالعزیز العبدالجلیل 
71.4  31003  ابراھیم عبدهللا ابراھیم محمد الدھالوي 

65.79  31004  ابراھیم علي ابراھیم حسین الجاسم 
65.18  31005  احمد زید عیسي ابراھیم حافظ 
80.02  31006  احمد عبداللطیف على فھد الدویلة 
65.02  31009  احمد فواز عبدهللا احمد الفضل 
68.41  31010  انور خالد انور اسماعیل الفودري 
74.14  31011  بدر سلیمان عبدهللا خالد الدلیجان 
72.56  31012  بسام ناصر عبدهللا ناصر البسام 
66.16  31013  جاسم ایاد جاسم المجبل 
79.07  31015  جاسم نعمان جاسم محمد المسباح 
62.67  31017  حسین فوزي أحمد محمد السنان 
66.31  31018  حمد احمد خالد یوسف القبندي 
71.02  31019  حمد وائل حمد أحمد بورحمھ 
64.46  31020  حمود صالح ناصر عبدالعزیز الصقعبى 
83.09  31021  حمود محمد حمود شعیفان العتیبي 
81.22  31022  خالد سعود خالد سعود العنجري 
75.25  31023  خالد عادل عبداللطیف العبدالكریم المنیس 
90.2  31025  خلف طالل محمد سعد الفرحان 

69.39  31026  سالم بدر سالم عبدالوھاب الرشود 
75.37  31027  سعود طارق محمد عبدالرحمن الكندري 
67.71  31029  سعود ولید سعود محمد العتیقي 
65.59  31030  سالم جابر عید صغیر 
82.68  31031  سلطان محمود یوسف عبدالعزیز الفلیج 
72.17  31032  سلیمان احمد عبدالرحمن مشاري الدخیل 
77.25  31033  سلیمان عبدالرزاق سلیمان ناصر المرشود 
71.53  31034  صالح فیصل صالح عبدالرحمن الوھیبي 
61.35  31035  صالح محمد صالح احمد الضرمان 
75.15  31036  ضاري انور جابر رمضان الجابر 
64.05  31037  ضاري غانم عبداللطیف غانم الشطي 
75.87  31038  عبدالرحمن احمد عبدهللا عبدالعزیز الحمیدي 
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69.55  31039  عبدالرحمن احمد محمد أحمد التنیب 
69.03  31040  عبدالرحمن جمال عبدالرحمن الرویح 
72.14  31041  عبدالرحمن لیث عبدهللا سالم العتیقي 
72.58  31042  عبدالعزیز خالد سلیمان احمد بوكحیل 
73.43  31043  عبدالعزیز خالد عبدالرحمن عبدهللا الحسن 
70.81  31044  عبدالعزیز داود عبدالعزیز داود المرزوق 
62.69  31045  عبدالعزیز سعد مناحي ماجد العتیبي 
67.45  31046  عبدالعزیز طارق سعید محمد بن سالمھ 
77.64  31047  عبدالعزیز عادل مشعان ناصر المرزوق 
65.89  31048  عبدالعزیز عبدالرزاق عثمان محمد الخلیفي 
62.76  31050  عبدالعزیز محمد عبدهللا رجب العبدالھادي 
76.47  31051  عبداللطیف عبدالرحمن محمد عبدهللا الفارس 
62.62  31052  عبداللطیف فیصل ابراھیم محمد الجسار 
72.3  31053  عبدهللا عبدالھادى موسى محمد الھزیم 

68.49  31054  عبدهللا عمران تركى عمران العمران 
73.07  31055  عبدهللا فواز عبدهللا عبدالعزیز الدویش 
79.72  31056  عبدهللا منصور عبدالصمد مال جمعھ باقر الخطیب 
73.84  31057  عثمان عبدهللا مبارك الحمد العیار 
80.6  31058  علي مساعد سلیمان عبدهللا العتال 

71.68  31059  عمر عبدالعزیز سلیمان حسین السنین 
68.16  31060  عمر عبدهللا عبدالكریم احمد الشریده 
62.9  31061  عیسى محمد عیسى عبدهللا الجساس 
83  31062  فھد عادل فھد علي الغنام 

73.71  31063  فھد عبداللطیف فھد عبداللطیف الفھد 
76.45  31065  فواز عیسى علي حمود الرشید 
66.89  31066  فیصل منصور احمد منصور االنبعي 
80.81  31067  قیس انور بدر سلطان الدبوس 
67.19  31068  مجحم خالد عبدالرحمن عبدهللا المجحم 
65.31  31070  محمد احمد سید عبدالمحسن الرفاعي 
65.21  31071  محمد باسل محمد حمود الناصر 
71.37  31073  محمد جمال محمد احمد التتان 
68.49  31074  محمد حسین عبدهللا صالح جمال 
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77.25  31075  محمد حمد عبدهللا محمد الربیعھ 
74.28  31076  محمد خالد سعود عبدالعزیز السلطان 
84.06  31078  محمد شكرى عبدالرحیم العنزى 
68.8  31079  محمد شالل خلیفة شالل الشالل 

61.72  31080  محمد مھدي ابراھیم خلیل اسود 
78.11  31081  محمد ھاني عبدالعزیز محمد عبدهللا جمال 
80.6  31082  معاذ خالد عبدهللا سیف سالم الرمیحى 

77.27  31083  ناصر بدر ناصر عبدهللا المرشد 
86.84  31084  ناصر خالد ناصر عبدالوھاب المعیلى 
68.27  31088  یعقوب ولید زید زامل الزامل 
73.62  31090  یوسف جعفر على خلف البناى 
80.4  31091  یوسف فیصل سلیمان عبدالرحمن المضاحكھ 

71.36  31092  یوسف محمد یوسف على النجم 
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عبدهللا العتیبي الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.12  31131  أحمد جاسم غانم سلطان حاتم 
77.13  31132  احمد سعود فرھود العتیبي 
84.76  31134  احمد عبدالرزاق عبدالمحسن عبدالرحمن المنیس 
68.72  31135  بدر عبدالمحسن محمد الشرھان 
82.3  31136  حسن عادل حسین عیسى البلوشي 
89.6  31137  حمد احمد صالح الحاتم 

73.02  31138  حمد قیس عبد العزیز الحرب 
89.48  31139  حمد نبیھ یوسف أحمد الفرحان 
71.12  31140  حمد ولید نجم محمد التمیمي 
79.14  31141  خالد سعد الفي علوش المطیري 
67.28  31142  داود سلیمان راشد العربید 
69.35  31143  سلطان زامل سلطان السعیدي 
67.32  31144  سلیمان ریاض سلیمان الحمیدان 
84.06  31145  صالح ابراھیم مجرن الناجم 
67.6  31146  ضاري خالد عبدالعزیز العبدالمنعم 

72.83  31147  عبدالرحمن حمد علي عبدهللا 
72.64  31148  عبدالرحمن عادل عبدالرزاق المال 
63.7  31149  عبدالرحمن علي عبدالمحسن الرقیعي 

83.13  31150  عبدالرحمن محمد عبدالمجید برغش ادریس 
73.91  31151  عبدالرزاق سلیمان عبدالرزاق الدعي 
80.53  31152  عبدالرزاق على رزوقي الشراد 
67.03  31153  عبدالعزیز أنور عبدالعزیز خلیفة الشایجي 
78.97  31154  عبدالعزیز محمد ثامر طواري الثامر 
81.14  31155  عبدالكریم خالد عبدالكریم جوھر الشطي 
69.03  31156  عبداللطیف جسار عبدالرزاق الجسار 
76.33  31158  عبدهللا ابراھیم عبدالعزیز اسماعیل 
79.02  31159  عبدهللا بدر ناصر معتوق العسالوى 
82.91  31160  عبدهللا خالد حسن الحربي 
74.68  31161  عبدهللا خالد عبدهللا الحسینان 
71.74  31163  عبدهللا فھد حمد فھد السعد 
78.93  31164  عبدهللا ناصر ماضي الصالح 
66.25  31167  فھد فیصل داوود سلیمان شعیل 
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عبدهللا العتیبي الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.15  31168  فیصل خالد عبید مذخر الضعیان 
75.2  31169  فیصل صالح عایش صالح المطیري 

72.02  31171  محمد ارحمھ حسن الفضالة 
70.21  31172  محمد طالل محمد الشعالن 
72.47  31173  محمد عبدهللا ناصر عبدهللا الروضان 
81.46  31174  محمد فیصل احمد الكندري 
74.18  31175  محمد ناصر محمد غانم جمران 
73.12  31176  محمود براك محمود السلطان 
77.84  31177  مشارى عبدالعزیز غاشم سعد الحوطى 
70.94  31178  مشعل صالح عبدالمالك النادي 
71.87  31179  موسى بكر موسى بكر البكر 
87.17  31180  ناصر خالد فرحان المبیلش 
68.14  31181  یوسف عبدهللا یوسف العلي 
79.44  31182  یوسف مبارك عبدهللا العدواني 
66.87  31183  یوسف مساعد یوسف علي ابوقماز 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.07  31221  امین عبد الرضا أحمد اكبرى 
73.34  31222  بدر شاكر قمبر غلوم الناصر 
69.4  31224  جاسم عماد جاسم محمد القطان 

65.08  31225  جاسم مكى تركى عبدهللا 
70.69  31226  حسن عبدهللا ھاشم علي أشكناني 
69.59  31227  حسن موسي عباس غلوم 
85.33  31229  حمد خالد سعد راشد العلیمي 
73.7  31231  حمد ناصر ابراھیم عبداللطیف العوضى 

85.01  31232  حمود أحمد علي جاسم السداح 
69.46  31233  خالد ولید خلیل غیث الیوسف 
79.21  31234  خمیس عبدالحمید خمیس محمد الخمیس 

81  31235  سلمان یوسف حاجي محمد عبدالھادي 
69.79  31236  صالح فاضل عبدهللا شاوى عبدهللا 
83.05  31237  طالل عصام بدر أحمد حسین 
79.95  31238  عباس أحمد علي محمد مروان 
71.07  31239  عباس عبد هللا عباس العوض 
64.13  31240  عبد الرحمن عبد اللطیف عبد الرحمن على خلیفھ العمیرى 
61.98  31241  عبد العزیز عادل عدنان الرفاعى 
68.09  31242  عبد هللا بدر احمد جاسم الشرھان 
66.37  31243  عبد هللا جاسم حاجیھ عبد هللا اشكنانى 
72.67  31244  عبد هللا راشد عبد اللطیف جاسم القصار 

78  31245  عبد هللا عادل عبد هللا ابراھیم الخضر 
65.86  31246  عبد هللا على سعد راشد العلیمى 
71.66  31247  عبدالعزیز أنور سالم عبدالمحسن العیاضي 
68.46  31248  عبدالعزیز حمد عبدالعزیز عبدهللا الربیع 
66.99  31249  عبداللطیف جاسم محمد غلوم تندیل 
82.83  31250  عبدهللا حبیب مسیر خلف العنزي 
68.36  31251  عبدهللا حسین ناصر بوناشي 
75.84  31252  عبدهللا یوسف محمد حجي أكبر 
67.35  31253  عبدالمحسن جمال عبدالمحسن جاسم الجرید 
72.75  31254  عدنان عادل عباس حسین اكبر انكى 
67.61  31256  علي عبدالعزیز محمود صفر الدشتي 
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78.48  31257  علي ناصر مختار أسد بھمن 
85.43  31258  عمر فاضل ھزیم مصطفى الھزیم 
64.44  31259  فھد حمید جمعة حمود الداود 
82.81  31260  فواز فھد على موسى الفھد 
76.09  31261  فوزان علي محمد حسن الحدب 
88.2  31262  فیصل علي حسن محمد حسن الفیلكاوي 

60.66  31263  محمد احمد مصطفى جمال خلف 
70.51  31264  محمد جمال عبدهللا شاوى عبدهللا 
65.13  31265  محمد طالل محمد محمد 
59.99  31266  محمد عبد هللا ھاشم على اشكنانى 
87.29  31267  مختار عبدالعزیز مختار أسد بھمن 
67.69  31268  مشارى عبد الرحمن محمد أحمد الخلیفى 
72.07  31269  مشارى عماد عبد الحمید سوید سالم 
81.64  31270  مصطفى كمال مصطفى أحمد الزھیر 
62.54  31271  مھدى عبد النبى مھدي صالح الحمد 
63.73  31272  ناصر فوزى ناصر خضر حسن الخضر 
67.15  31273  ھاني أحمد حبیب طاھر المسري 
85.45  31274  یوسف بدر یوسف صالح التویتان 
62.61  31275  یوسف طالب نائل مقطوف العبد هللا 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

االوزاعي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77  31311  أحمد عاید مجبل ھالل العنزي 

79.04  31312  أحمد عبد العزیز جمیل صالح الخالدى 
70.53  31313  أحمد عبدالعزیز قاسم عبدالواحد المطرود 
81.81  31314  بدر سعود عبد العزیز یوسف العجیمان 
66.25  31315  براك عبدالمحسن بشیر محمد العتیقي 
70.13  31316  ثامر مطر ظبیب محمد السلیمانى 
72.7  31317  حمد صقر سعید شھاب احمد 

74.84  31320  خالد سعود حمدان سعود الحمدان 
83.12  31321  خالد غالب ابشیت غالب الرحیلي 
69.4  31322  دخیل هللا مذكر دخیل هللا مذكر الھرشانى 

76.33  31323  سلمان محمد فارس خلیف 
72.81  31324  شمالن علي عید مناحي العنزي 
73.79  31326  طالل محمد مزعل مسحل السرھید 
61.73  31327  عادل جعفر شریف مسیر جندیل 
72.83  31330  عبدالعزیز عباس سالم فرحان العنزى 
77.21  31331  عبدالعزیز محمد مندني أحمد الكنكوني 
73.12  31332  عبدالعزیز یاسر راشد عیفان البذالى 
76.72  31333  عبدهللا خالد فالح ادبیس الرشیدي 
72.1  31334  عبدهللا صقر سعید شھاب احمد 

81.28  31338  فھد سالم مزعل عبد الرزاق نصار 
75.64  31339  فھد مفرح حسن عبدهللا الھاجرى 
75.57  31340  مبارك سبتي مرزوق مطر العنزى 
68.45  31342  مشعل خالد حسین علي القالف 
76.85  31343  مشعل عوده محارب عوده الضفیرى 
66.72  31344  ناصر إبراھیم عبدالحمید ابراھیم عاشور 
81.68  31347  نایف صحن یحیى مشیرى الھاجرى 
63.94  31348  نواف ولید أحمد سالم محمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا الجابر الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.69  31381  ابراھیم خلیل ابراھیم سلیمان الدیكان 
69.3  31382  ابراھیم عبد الرحمن ابراھیم عبد الرحمن الماجد 

68.74  31383  ابراھیم عبد الھادى ابراھیم حسین الجدى 
76.56  31384  احمد حمدان على سعید الجھورى 
72.54  31385  احمد سعد احمد محمد البالول 
77.13  31386  بدر احمد عبدهللا عبدالرحمن محمد 
66.22  31387  براك توفیق رمضان احمد الرمیض 
72.31  31388  بسام حمزه عباس حسن المطوع 
72.69  31389  بشار ضرار احمد دخیل العنجرى 
72.44  31390  جاسر ولید جاسر خالد الراجحي 
63.37  31391  حسن صالح حسن بن مبارك الرشدان 
72.77  31392  حسن على حبیب عون حسن المطوع 
65.97  31393  حمد باسل عبدهللا عبدالرزاق العبدالجلیل 
87.11  31394  حمد صالح عبدالرحمن علي الطبیخ 
65.24  31395  حمد فایز سالم سلمان نھار المقبول العتیبي 
75.74  31396  خالد فھد حسین فھد المتن 
74.17  31397  سالم احمد سالم سند الجویدان 
71.77  31398  سالم احمد عبد الرحمن راشد النجدى 
75.84  31399  سالم عبدهللا سالم فرج الدبوس 
88.79  31400  سامى عبدالعزیز سعد عبدالعزیز الوھیب 
61.41  31401  سلیمان داود سلیمان یاقوت مبارك 
82.16  31402  سلیمان ھشام سعود عبدالعزیز الوھیب 
63.54  31404  ضارى فالح حسن فرج 
77.98  31405  طالل احمد جاسم محمد المنیس 
74.71  31406  طالل احمد نجم عبدهللا العتال 
73.97  31407  عبدالرحمن خالد عبدهللا حاجى حسن 
75.95  31408  عبدالرحمن عبدهللا عیسى عبدهللا الرویح 
83.71  31409  عبدالرزاق عادل عبدالرزاق عبداللطیف الدوسرى 
72.17  31410  عبدالعزیز باسل عبدالعزیز محمد البن على 
67.54  31412  عبدالعزیز طارق محمد عبد هللا الرشید 
76.03  31413  عبداللطیف سمیر عبداللطیف محمد النسیم 
69.88  31414  عبد اللطیف على حسین ناصر الوھیب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا الجابر الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.14  31415  عبدهللا حمد عبدهللا حمد الصالح 
69.57  31416  عبد هللا خالد محمد احمد النشمى 
69.84  31417  عبد هللا طارق عبد هللا عوده عبد الجواد 
74.81  31418  عبدهللا فھد صالح مزید المزید 
74.26  31419  عبدهللا ناصر صالح عبدالرحمن الدوسرى 
68.16  31420  عبدالوھاب ابراھیم عبدالوھاب جاسم النصف 
70.2  31421  عبد الوھاب محمد عیسى حسن عبد الحسین عباس الموسوى 

64.63  31422  على صادق عیسى حسن عبد الحسین عباس الموسوى 
60.74  31424  عیسى صادق عیسى حسن عبد الحسین عباس الموسوى 
68.94  31425  عیسى محمد غریب محمد زنكوى 
72.32  31426  فالح عبدهللا فالح عبدهللا البادى 
69.71  31427  فھد سمیر عبداللطیف محمد النسیم 
70.48  31428  فھد عبدالكریم عبدعباس 
81.02  31429  فھد محمد ابراھیم اسماعیل 
73.45  31430  فیصل ریاض خلیل ابراھیم الجریدان 
70.18  31431  محسن حسن علي حسین الموسوي 
69.27  31432  محمد احمد عبدهللا ابراھیم الحمد 
66.62  31433  محمد بدر محمد ھذال المزید 
75.95  31434  محمد سلیمان محمد سلیمان السھلى 
73.9  31435  محمد عادل جاسم محمد الفھد 

67.04  31436  محمد عبد العزیز محمد على محسن 
87.13  31437  محمد فوزي فھد محمد الشایع 
69.66  31438  محمد یوسف على محمد الجاركى 
80.24  31439  مشعل محمد عبدهللا حسین بودستور 
67.97  31440  نجم احمد سفاح عبدالكریم المال 
83.56  31441  یوسف علي یوسف مال عیسى الجیران 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

احمد البشر الرومي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.52  31481  أحمد بدر خلیفة ناجي الناجي 
73.89  31482  ابراھیم ولید إبراھیم صالح محمد جحیل 
74.41  31483  احمد حسن على احمد 
70.75  31484  احمد عبدهللا محمد ابراھیم الجعفر 
70.34  31486  احمد محمید على حجى المحمید 
73.2  31487  احمد ناصر جاسم محمد الصالح 

73.07  31488  احمد یعقوب زمون محمد زمون 
74.55  31490  بدر یحیى محمد سلطان المتروك 
66.74  31491  حسن خالد حسن عبدهللا نعمھ 
69.76  31492  حسن خالد عیسى حسین العوض 
65.94  31493  حسن سالم میرزا محمد عبدالرضا 
79.97  31494  حسن عبد العزیز عباس حسین الشطى 
84.13  31495  حسن عبدالرضا حسین على الشھاب 
62.77  31496  حسن ناصر محمود صالح فرس 
74.17  31497  حسین عبدالمجید على حسن العلى 
66.12  31498  حسین عبدالمحسن عبدهللا احمد الكندرى 
67.18  31499  حسین على حسین محمد االستاذ 
67.68  31500  حمد احمد حمد محمد بوحمدى 
84.84  31502  خالد عبدالعزیز مھلھل الیاسین 
60.31  31504  راشد ھادى سعود سعد العازمى 
76.57  31505  سالم حمود سالم حمود زید الرشیدى 
66.96  31506  سعود عبدالعزیز خلیل ابراھیم المونس 
67.71  31507  سیف راشد محمد راشد بن زید الكفیدي 
74.6  31508  طالل عبداللطیف فھد راشد الرباح 

78.93  31509  عادل أحمد عبد هللا احمد العمر 
66.43  31510  عباس حمزه محمد صفر حسن 
82.61  31511  عبدالرحمن احمد مصطفى مرتوه العلى 
66.28  31512  عبدالرحمن ناصر احمد محمد الزنكوى 
60.53  31513  عبدالرحمن ناصر حمد عزران الصبحان 
71.19  31514  عبدالعزیز احمد سلیمان احمد الخیرى 
68.43  31515  عبدالعزیز حمد بدیوى خویبر المطیرى 
63.25  31517  عبدهللا عبداالمیر نجم عبدهللا المزیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

احمد البشر الرومي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.99  31519  عبدهللا عماد یعقوب طاھر المطوع 
66.97  31520  عبدهللا عیسى احمد حاجیھ ابراھیم 
66.92  31521  عبدهللا نبیل محمد أكبر الحسینى 
71.84  31522  عبدالوھاب عبدالعزیز صالح جمال جمال 
73.69  31523  عبدالوھاب عدنان على موسى المحمدعلى 
65.86  31525  على جواد غلوم على محمد 
61.04  31526  على حسین علي حسن على 
82.27  31527  على ریاض عبد الحمید عیسى الصایغ 
71.63  31528  على صادق جعفر احمد كمال 
63.35  31529  على صالح على حسن حمادى 
65.93  31530  على عبدالعزیز سعود عبدالعزیز بن نعمھ 
78.27  31531  على محمد كما ل عبد الحفیظ شقیر 
74.44  31532  على محمد محمد رمضان سیاه 
78.73  31534  علي فھد حمود الصویلح 
63.03  31535  عیسى عبدالمحسن عیسى عباس البلوشي 
72.14  31538  فھد حمد رویح علي الروضان 
77.82  31539  فیصل عبدالعزیز مھلھل الیاسین 
83.63  31540  محمد جاسم محمد حسین بوعلیان 
81.47  31541  محمد جاسم محمد عباس القطان 
69.47  31542  محمد سمیر ابراھیم صالح القالف 
83.04  31543  محمد شاكر سید اسماعیل السید حبیب السید حسن 
66.89  31544  محمد صفوت كامل حسین 
75.85  31545  محمد عبدهللا عبدالوھاب عبدالعزیز العصفور 
74.51  31546  محمد عبدهللا عیسى خلیفھ الجیماز 
70.6  31547  محمد عیسى احمد حاجیھ ابراھیم 

71.12  31548  محمد فھد عبدالرحمن محمد الصمیعى 
79.98  31550  محمد ولید عیسى عباس محمد 
65.74  31551  محمد یوسف مزعل امان الخلف 
84.63  31552  مرزوق احمد محمد احمد شاھین الغانم 
77.4  31553  مساعد خالد عبدهللا جدوع نھیر 

63.19  31554  مشارى صالح سالم محمد الفقعان 
83.67  31555  مشاري أسعد عبدالرزاق عبدهللا الرویشد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

احمد البشر الرومي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.11  31556  ناصر أنور سلیمان سلطان العامر 
64.13  31557  ناصر خالد عیسى سالم الراشد 
76.5  31558  ناصر عبدهللا عیسى خلیفھ الجیماز 

68.88  31559  ھاشم عقیل حبیب ذیاب عبدهللا 
74.55  31560  یوسف جاسم محمد احمد بوحمد 
59.08  31561  یوسف حسن كاظم عبد الحسین محمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جابر مبارك الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.02  31601  ابراھیم احمد ابراھیم زید الخبیزي 
70.95  31602  احمد زید احمد زید الطیار 
79.77  31603  احمد صالح احمد عبدهللا السابج 
66.29  31604  احمد عبدالمحسن حسین عباس باقر الكندرى 
88.71  31605  احمد عدنان جاسم محمد حسین 
63.16  31607  احمد وائل احمد محمد العوضي 
71.88  31608  احمد یعقوب خالد یوسف عبدالرحمن الخضري 
72.38  31609  اسماعیل خالد عبدالوھاب یوسف الھویدي 
62.12  31610  ایاس عبدالحمید احمد عبدهللا احمد محمد العوضي 
66.01  31613  راكان عادل حمد احمد حسین الرومي 
77.66  31614  شمالن عدنان محمد عبدالرحیم احمد حسن العوضي 
70.38  31615  صالح خالد جاسم عبدهللا العبید 
62.02  31617  عامر مبارك ھالل قیطان 
61.8  31618  عبدالرحمن خالد علي عبدهللا محمد 

64.84  31619  عبدالرحمن عبدهللا محمد صالح الیحیى 
73.08  31620  عبدالرحمن محمد حاجي محمد القطري 
72.2  31621  عبدالعزیز ابراھیم عبدالعزیز عبدهللا الزید 

76.69  31622  عبدالعزیز احمد محمد عبدالرحیم حسین العوضي 
66.52  31625  عبدالعزیز محمد عبدالرزاق سرحان عبدهللا 
85.14  31627  عبداللطیف مبارك عبدهللا حمد الریش 
82.92  31628  عبدهللا بدر غصاب محمد الزمانان 
71.57  31629  عبدهللا عبدالرضا حسین ناصر بوحمد 
80.63  31630  عبدهللا علي عبدالعزیز محمد حسن 
72.19  31633  عبدالمحسن عبدهللا سلطان سوید السھلي 
75.62  31634  عزام ابراھیم مصطفى احمد المرزوق 
70.51  31635  علي خلیفھ مبارك خلیفة بورسلي 
66.72  31636  علي سمیر عبدالعزیز عبدهللا الملحم 

80  31637  فارس محمد احمد خالد الوقیان 
84.74  31638  فواز عبداللطیف سلمان عبداللطیف العیسى 
70.19  31639  فواز كامل احمد یوسف محمد العمیري 
71.88  31641  مبارك احمد سعود فریج الفریج 
80.56  31642  مبارك خالد مبارك عبدهللا الشطي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جابر مبارك الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.4  31644  محمد بدر محمد فیصل الصباح 

67.53  31645  محمد جاسم محمد سعود المضف 
62.34  31646  محمد جاسم محمد سیف الرویس 
63.31  31647  محمد صالح علي عبدهللا الضویان 
74.32  31649  محمد مساعد فھد مسیعید العلي 
63.34  31651  مساعد عبدهللا مبارك عبدهللا النوبي 
77.08  31652  مساعد على فھد العلي الغریب 
72.27  31653  مشاري جمال حسن عبدهللا المعتوق 
63.99  31654  مشاري عادل عبدالعزیز غریب الشطي 
62.35  31655  مشاري فھد عبدالرحمن سعد العبید 
65.2  31656  مشعل عادل عبدالوھاب ابراھیم الدخیل 

63.65  31658  مشعل یوسف سلیمان یوسف العبدالھادي 
69.49  31659  ملحم نجم عبداللطیف عبدهللا الملحم 
72.66  31661  ناصر عبدالعزیز ناصر محمد الغانم 
65.37  31662  ناصر عبدهللا عبدالمحسن عبدالرحمن العید 
71.29  31663  ناصر محمد علي حسن الصراف 
66.44  31664  یوسف احمد یوسف احمد محمد علي 
73.06  31665  یوسف طالب عبداللطیف السیدمالك الغربللي 
69.58  31666  یوسف عبدالمحسن حمد عبدهللا الصبیح 
69.32  31668  یوسف ولید عبدهللا محمد صالح العمیر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

االصمعي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.53  31701  ابراھیم سامي عبدهللا فارس المسبحي 
77.6  31702  احمد خالد عبدهللا عیسى الفودري 

76.81  31703  احمد سلمان محمد سلیمان البحوه 
77.34  31704  احمد سلیمان محمد سلیمان الصالل 
67.99  31705  احمد عماد علي سلطان الشاھین 
76.59  31706  احمد ماجد على جاسم المبارك 
71.57  31707  احمد محمد ابراھیم صالح السبیعى 
75.06  31708  انور متعب محمد فالح سیف الشالحي 
71.64  31711  بدر عبدالسالم عبدالحمید عبدالمحسن البسام 
62.61  31712  بدر عبدهللا غریب محمد ذیاب 
85.65  31713  بدر فیصل غانم یعقوب الیاسین 
66.41  31714  براك احمد فھد الراشد الرشید 
87.26  31715  براك ناصر راشد حمد المحارب 
75.65  31716  ثامر سعود سعد مخیط المطیري 
82.19  31717  حسن بدر حسین علي القطان 
72.48  31718  حمد عبد هللا جاسم محمد الزید 
62.59  31719  حمد محمد براك صقر المرشاد 
75.38  31720  حمود عبدهللا عوض محمد احمد 
67.65  31721  حمود محمد حاجي محمد محمد 
68.92  31723  خالد بسام خالد عبدالكریم الغربللى 
66.25  31725  خالد سالم شریده سعد الشریده 
87.71  31727  خالد عبدهللا خالد عبدهللا الوزان 
69.32  31728  خالد فیصل احمد حسن العوضي 
77.97  31729  خالد محمد أحمد مطلق السھو 
87.74  31730  خالد مصطفى بدر خالد العون 
68.41  31731  خالد نبیل علي حسن االبراھیم 
89.19  31732  خالد ولید عثمان عبدهللا االیوبي 
68.66  31733  راشد احمد فھد راشد الرشید 
76.78  31734  راشد خالد راشد محمد على النفیص 
67.73  31735  زیاد طارق سلیمان سلطان العامر 
67.58  31737  سلیمان داود سلیمان جاسم العبدالھادي 
75.58  31738  سلیمان عبد هللا حسن عبدالرحمن ابراھیم األنصاري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

االصمعي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.94  31739  طالل جاسم محمد طاھر الفیلكاوي 
83.54  31740  طالل ھاشم سیف سالم السیف 
69.3  31741  عبدالرحمن سامي عبدهللا فارس المسبحي 

92.01  31742  عبدالرحمن فرج محمد خالد الفرج 
75.09  31743  عبدالرحمن محمد طھ یاسین االبراھیم 
61.84  31744  عبدالعزیز جاسم علي حسن بوارحمھ 
84.77  31745  عبدالعزیز خلیفة محمد خلیفة احمد 
73.39  31746  عبدالعزیز عادل سلیمان أحمد القصار 
78.5  31747  عبدالعزیز عبدالسالم عبدالعزیز عبدالرزاق البعیجان 

76.76  31748  عبدالعزیز عدنان شھاب احمد صالح 
62.95  31749  عبدالعزیز محمد حسین ابراھیم 

79  31750  عبدالعزیز محمد خلف فھد البابطین 
87.24  31751  عبدالعزیز نبیل عبدهللا بدر البدر 
79.36  31753  عبدالكریم یعقوب یوسف ابراھیم رجب األنصاري 
85.92  31754  عبداللطیف عادل عبداللطیف فھد الفوزان 
81.04  31755  عبدهللا احمد محمد العمر الدرباس 
67.69  31756  عبدهللا جاسم احمد عبدهللا الجاسم 
73.26  31757  عبدهللا عامر محمد صالح السردي 
67.73  31758  عبدالمحسن یوسف علي عبد هللا المقھوي 
79.79  31759  عثمان فیصل عبدالوھاب خلیفھ بورسلي 
69.92  31760  على یوسف ابراھیم مفرج المفرج 
73.69  31761  علي عیسى محمد سلیمان الحبیب 
88.39  31763  فھد احمد جابر علي جویر 
67.29  31764  فھد رشید عبدالكریم عبدهللا الخمیس 
63.66  31765  فھد سعد سعود عبدهللا الجویعد 
64.1  31766  فھد عبدالرحمن عبدالرزاق سعود البعیجان 
77.7  31767  فھد عبدهللا صقر عبدهللا یوسف 

66.98  31768  فھد عبدهللا عبدالوھاب ابراھیم الحسینان 
63.03  31770  فیصل محمد حمد مرزوق عبدهللا الشطي 
77.38  31771  قتیبة عبداللطیف سیف محمد العتیقي 
63.62  31772  مبارك فیصل مبارك صالح سنین 
86.02  31773  محمد حامد محمد عبدهللا الیاقوت 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

االصمعي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.41  31774  محمد زیاد شاكر صالح عبد هللا 
87.26  31775  محمد طارق محمد مھنا المھیني 
65.08  31776  محمد فالح عبدالعزیز حمد السعید 
65.06  31777  محمد فراج خلیفة مفرج الخلیفھ 
75.62  31778  محمد ناصر خلیفھ ناصر بن سالمة 
77.08  31779  محمد ناصر عبدهللا ناصر الصالل 
69.12  31780  محمد نوري احمد محمد المطاوعھ 
66.6  31781  مساعد خلف دھش الخضاري 

85.15  31782  مشارى عبدالعزیز مشارى عبدالعزیز العبیدان 
76.48  31783  مشعل عصام محمد علي الحداد 
89.88  31784  ناصر سالم عبدهللا عامر الرجباني 
73.69  31785  نواف احمد یوسف احمد عبدالسالم 
66.2  31786  ھاشم ایاد سید ھاشم السید یعقوب الطبطبائى 

80.04  31787  ھدیب جمال محمد حمود الھدیب الرشید 
67.27  31788  ھشام عصام محمد عبدالعزیز العبیدان 
71.29  31789  ھیثم خالد عبدالمجید خمیس الشطي 
68.9  31790  ھیثم عبداللطیف سیف محمد العتیقي 

65.08  31791  یعقوب یوسف یوسف علي النجم 
77.93  31792  یوسف بدر خالد حمد الھدلق 
65.39  31793  یوسف حسین عبدالرحیم عبدهللا 
66.35  31794  یوسف خالد جمعة حسین العلي 
76.51  31795  یوسف خالد داود سلیمان عبدهللا 
70.61  31796  یوسف خالد عبداللطیف السید خالد الغربللى 
65.95  31797  یوسف سعود صالح حداد الصالح 
80.32  31798  یوسف محمد عبدهللا محمد العبید 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

حمد عیسي الرجیب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
83.01  31831  احمد خالد محمد احمد الكندري 
81.93  31834  احمد محمد سلیمان الفھد 
70.11  31835  احمد محمود محمد الدوسرى 
84.17  31836  احمد ناھض صالح الفھد 
64.64  31838  بدر فاروق ابراھیم جابر ابراھیم االبراھیم 
68.6  31841  جاسم یوسف جاسم محمد الفالح 
74.6  31842  جراح محمد سالم امان المونس 

74.72  31843  حسین خلیل حبیب خلیفھ عریان 
78.01  31844  حمود صالح محمد عثمان بوغیث 
75.95  31845  خالد احمد احمد المتولي عبدالعال 
71.2  31846  خالد جزاع ناصر سعد ثاني 

67.33  31847  خالد سلیمان عبدالعزیز حمد المدیرس 
69.47  31849  خالد مشاري ابجاد فارس الشامي 
63.46  31850  خالد ولید عبدالقادر عبدالرحمن الراشد 
68.32  31851  خمیس سعد خمیس المطیرى 
79.16  31852  داود سلیمان زید عبدالرحمن السلیطین 
84.44  31853  راشد سلیمان راشد ناصر النعیمي 
75.86  31854  راشد عبدهللا احمد عبدهللا الراشد 
71.89  31855  سعد احمد الفي عبدالجبار العتیبي 

81  31856  سعود عبدالعزیز عبداللطیف غانم الشطى 
71.12  31857  سعود مبارك خماط رزن حایف 
85.51  31858  سلیمان جمال یوسف عبدالوھاب الدواس 
77.25  31859  شریده خالد شریده مبارك الشریده 
61.72  31861  صالح محمد صالح عبدهللا الرویشد 

65  31862  طالل خالد عناد مشحن العنزى 
67.77  31863  عبدالرحمن خالد یعقوب حسین البكر 
83.8  31864  عبدالرحمن فؤاد محمد حسین العسعوسى 

80.81  31865  عبدالرحمن یوسف عبدالرحمن ابراھیم الصقر 
79.23  31866  عبدالرحیم ابراھیم عبدالرحیم المال 
83.17  31867  عبدالعزیز خالد عبدالرحمن عبدهللا الوھیبي 
69.06  31868  عبدالعزیز سعد صالح الصقعبي 
72.08  31870  عبدالعزیز عبدالسالم صالح غریب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

حمد عیسي الرجیب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.49  31871  عبدالعزیز على عبدالعزیز على الحویل 
82.63  31872  عبدالعزیز فھد حمید الحالق 
74.68  31873  عبدالكریم عبدالعزیز عبدالكریم حجي بشیر 
74.96  31874  عبداللطیف سعد ابراھیم الخراز 
78.29  31875  عبداللطیف محمد أحمد السنان 
83.58  31876  عبدهللا احمد عبدهللا الشویع 
65.89  31877  عبدهللا ایاد عبدهللا عبدالوھاب العوھلى 
82.14  31878  عبدهللا جمال یعقوب مبارك المضاحكة 
73.3  31879  عبدهللا سالم عبدالكریم السالم 

71.22  31880  عبدهللا عادل عبدهللا عبدالعزیز المسلم 
80.46  31881  عبدهللا عبدالعزیز عبداللطیف عبدالعزیز الھولي 
69.12  31882  عبدهللا فرحان حمود السبیعي العنزي 
71.1  31883  عبدهللا فیصل عبداللطیف الناصر السعید 

76.84  31884  عبدهللا منیر عبدالعزیز یاسین الغربللى 
79.94  31885  عبدهللا ولید حمد العمار 
89.53  31886  عبدالوھاب رمضان احمد حجازي 
71.66  31887  عبدالوھاب محمد عبدهللا السعید 
79.37  31888  عثمان جاسم عبدهللا علي البغلي 
68.77  31889  عثمان فیصل محمد بوغیث 

83  31892  عمر اسعد خلیفھ احمد الشطي 
70.08  31893  عمر عادل حسین على العیاضى 
66.11  31894  عمر عبداللطیف یعقوب طاھر عبدهللا 
63.88  31895  عمر عبدهللا محمد خالد محمد المذن 
67.98  31896  عمر على عبدالكریم عبدالعزیز الشیحھ 
77.67  31897  غانم سالم طاھر واوان الشمري 
91.57  31898  فھد احمد جاسم محمد العوض 
77.83  31899  فھد سعود عبدالعزیز المدیرس 
67.71  31900  فھد صباح علي خضیر الھویدي 
70.73  31901  فھد محمد صالح عیادة غیث 
76.45  31902  فھد محمد صالح مرزوق الحبیل 
81.3  31903  فھد نعمھ شاھر كریدى الشریفى الشمرى 

66.43  31904  فیصل عصام فھد براك الصبیح 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

حمد عیسي الرجیب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.07  31905  مبارك یاقوت سلیمان یاقوت مبارك 
83.34  31906  محمد أحمد محمد أحمد النصار 
86.11  31907  محمد باسم محمد شمخي 
84.08  31908  محمد جمال صاحب سید جواد القزوینى 
73.62  31909  محمد حمد بندر یوسف 
79.51  31910  محمد خالد زید العبدهللا العبید 
68.64  31911  محمد سالم محمد مزعل عبدالجلیل 
82.21  31912  محمد عادل عبدالمحسن التمیمي 
71.6  31913  محمد عبدالرحمن محمد الخال 

68.56  31915  محمد ولید حسن محمود الحسن 
69.3  31916  محمد یاسر عبدهللا فھد الغنام 

67.89  31917  محمود جمعھ علي جمعھ القدیري 
73.45  31918  مساعد ولید یوسف احمد الزعابى 
64.54  31919  مشارى حامد منصور الحسین 
84.58  31921  مشاري عبدالعزیز عبدهللا السالم 
69.07  31922  ناصر محمد على عبدهللا العلندا 
74.3  31923  ناصر ولید عبدالعزیز الحبیشي 

69.13  31924  ناصر ولید عبدالمجید خمیس الشطى 
73.54  31925  ھیثم عبدالعزیز حسن محمود الحسن 
64.24  31926  ولید عبدالرضا محمد عبدهللا 
71.82  31928  یوسف سامي احمد سعود البعیجان 
84.38  31929  یوسف عادل اسماعیل یوسف العیدان 
67.44  31930  یوسف عباس حسن عبدهللا بوصخر 
71.72  31931  یوسف عبدهللا فھد الماص 
75.83  31932  یوسف محمد عبدالعزیز الھاجري 
68.6  31933  یوسف محمد محسن محمد العنزى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

احمد شھاب الدین الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.46  31971  احمد شوحط طخي محمد الظفیري 
71.36  31972  احمد عوید محسن سمیر الصلیلى 
70.18  31973  بندر سعد حمود محمد الھرشانى 
81.03  31974  سالم علي شعبان قاسم 
75.21  31975  سعد خالد عایض العازمي 
64.91  31976  سعد سند دوان سند البذالى 
73.01  31977  سعود فیصل تركى سلیمان الشمرى 
69.44  31978  سلطان مجحم صالح محمد الخدیر 
76.12  31979  ضاري رخیص سماوى علوى الضفیرى 
69.2  31980  طالل مبارك عید جخیدم العازمى 

79.16  31981  عادل عفتان عایض اسدیر العتیبي 
64.85  31982  عاید سایر عاید حمد الصلیلى 
74.58  31984  عبدالرحمن محمد شوقي النجار 
69.26  31985  عبدالرحمن مرضى حسن محمد التناك 
71.73  31986  عبدالعزیز ابراھیم ابشیت غالب الرحیلي 
65.91  31987  عبدالعزیز سعد محیبس فھد العنزي 
67.32  31988  عبدالعزیز فیصل فرحان مرزوق الھاجري 
88.66  31989  عبدالعزیز محمد عبدهللا فھد العنزي 
73.61  31990  عبدالعزیز محمد ناصر سبھان 
71.47  31991  عبدهللا صالح خلف ضاحي العنزي 
83.71  31992  عبدالمحسن طالل سوعان العنزي 
69.97  31993  عذبي عبدالرحمن علي حسن دربى 
77.31  31994  علي سعد قویعان نایم الھاجري 
66.11  31995  علي سلمان علي سلیمان العازمي 
59.63  31996  علي نایف فالح غانم شالش 
71.08  31997  عمر عاید سعد مطلق الھاجري 
77.94  31998  فھد شلیویح حسین العمیر العصیمي 
66.69  31999  فھد عبدالرحمن محمد حسن الحبابي 
66.16  32000  فھد عبدهللا سالم عبدهللا السعدي 
74.92  32001  فھد عبدهللا مذكر ناصر الھاجري 
61.86  32002  فھد محمد بخیت محمد ھویدي الھاجري 
63.63  32003  فواز علي طامي جبر الفضلي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

احمد شھاب الدین الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.66  32004  فواز فھید عبدالعزیز ثاني الحربي 
70.99  32005  فیصل ھذال محمد سعد الھاجري 
77.4  32006  مبارك محمد غانم محمد سلیمان الوادي 

71.03  32007  محمد خالد حربي علي السعدي 
69.58  32008  محمد صنھات محمد ناصر السھلي 
72.4  32009  محمد عبدهللا خالد سرحان عبدهللا 

72.05  32010  محمد ھزاع قویعان نایم الھاجري 
62.95  32011  مشعل مجبل مشعل على الصلیلى 
66.99  32012  موسى مفلح فالح ادبیس 
72.49  32013  ناصر نواف سوعان غثوان العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

احمد مشاري العدواني الثانویة للبنین  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.46  32051  أحمد محمد احمد عبدهللا الحاي 
63.55  32052  أحمد نایف احمد عبدهللا الصباح 
72.89  32053  ابراھیم احمد ھوشان عبدهللا الماجد 
80.91  32054  تركي محمد سعود عبدالعزیز غلى الوزان 
68.59  32055  جابر عبدالرحمن عیسى سعید المذن 
67.38  32056  حمد احمد عبدهللا عبدالعزیز المسعود 
70.38  32059  خالد ابراھیم احمد یعقوب العلي 
80.23  32060  خالد انور خالد زید النویف 
68.05  32061  خالد سالم شافي سالم كاید 
65.47  32062  خالد عبدهللا مھنا عبدهللا المھنا 
66.79  32063  خلیفة أحمد سعد علي العمیر 
59.07  32064  سالم عواد موسى عواد محمد 
65.53  32065  سعد عبداللطیف احمد صالح الدوسري 
65.89  32066  سعد محمد سعد شعالن 
65.93  32067  سعد ناصر سعد محمد عبدالعزیز الدعیج 
62.4  32068  سلیمان خالد سلیمان فوزان الفوزان 

65.24  32069  شافى طارق ابراھیم عبدالعزیز الھاجرى 
89.52  32070  صالح حمود یوسف عبدهللا المكیمي 
61.58  32071  صقر أحمد صقر الخالدي 
65.07  32072  ضاري وائل محمد عبدهللا الخزام 
70.9  32073  طالل عبدالعزیز مساعد عبدالعزیزفرحان المبیلش 

60.31  32074  عبدالرحمن دعیج خلف حسن الشمري 
75.86  32077  عبدالرشید علي امین شیخ 
66.99  32078  عبدالعزیز محمد حسن ریس محمود الریس 
63.97  32079  عبدالعزیز ناصر یوسف عبدالكریم محمد الصقر 
68.63  32080  عبداللطیف احمد ضاعن ثویني السمدان 
69.64  32081  عبدهللا جودة خشان محمد الخالدي 
73.35  32082  عبدهللا سعید علي سلطان یوسف 
71.56  32084  عبدهللا مبارك عمر مبارك خلیفھ خلیفوه 
67.17  32085  عبدهللا محمد شحاذ فرحان مفرج الثواب 
78.67  32086  عبدهللا محمد عبدهللا سعود الرماح 
65.83  32087  عبدهللا مسلم مخیمر العریدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

احمد مشاري العدواني الثانویة للبنین  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.74  32088  عبدهللا ناصر علي احمد معیوف البشاره 
77.07  32091  علي عبدالرحمن بن ابراھیم بن سلیمان البدیوي 
81.96  32092  علي ناصر علي احمد البشاره 
64.4  32093  عمر خالد عبدالرحمن أحمد المنصور 

64.77  32096  فھد بدر رمضان محمد الكندري 
61.12  32097  فھد بدر عبدالرحمن مسلم العمار 
61.78  32098  فھد سعد فھد سعد الحوال 
65.14  32099  فھد صالح ضایف فرج عبدهللا نجم 
66.12  32100  فھد یوسف محمد ابراھیم بھبود 
64.15  32101  فواز غانم عبداللطیف غانم عبداللطیف الشطى 
66.05  32102  فیصل احمد خالد مساعد الكلیب 
66.82  32103  محمد أمین عبدهللا سعد الجفن 
70.81  32104  محمد جاسم محمد احمد الھذلول 
71.86  32105  محمد طارق عبید علي المسعود 
74.83  32106  محمد عبدالسالم محمد احمد صالح الھذلول 
83.23  32107  محمد فیصل سلیمان عبدهللا العثمان 
77.6  32108  محمد ناصر جاسم راشد العسعوسي 

74.38  32109  مرشد احمد محمد صالح المرشد 
81.61  32110  مروان حمد داود سلیمان البدر 
69.62  32111  مشاري خالد صالح محمد المحیمبد 
60.9  32112  مشاري عادل علي احمد الشویب 

60.47  32113  مشاري یوسف عبدالرحمن مطلق العصیمي 
72.62  32115  مصطفى سیسي 
65.16  32116  ناصر حمزة عباس احمد بوحمد 
80.19  32117  ناصر خالد عبدالمحسن احمد ابراھیم الیاقوت 
91.15  32118  زوزوم ھارون 
72.06  32119  یحیى سامي فھد أحمد الوھیب 
75.61  32120  یوسف خالد یاسین محمود علي الردیني 
72.49  32122  یوسف معرب درویش 
67.36  32123  عبدالوھاب ماجد سلطان حجي بشیر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سعد بن الربیع األنصارى الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.43  32201  احمد براك مرزوق الصعفاك العازمى 
67.18  32202  احمد راشد عبدالھادي راشد الھاجري 
67.42  32203  احمد كامل سلیمان احمد الحداد 
73.96  32204  احمد محمود عبدهللا عبدالرحیم عبدهللا بوكبر 
66.29  32205  انس محمد عبدالرحمن على الكندري 
75.03  32206  حامد محمد عایض عیاد الرشیدي 
77.12  32207  حسن ولید محمد أحمد الیعقوب 
69.13  32208  حمد جمال خلف سلمان الفرحان 
67.29  32209  حمد حمید مرزوق مھدى الرشیدى 
62.59  32211  حمد عبدهللا جمعة محمد الكعاك 
72.96  32213  حمزة ناصر احمد حسن احمد 
68.1  32214  خالد شاھین ابراھیم شاھین الربیع 

63.37  32215  خالد مشرف صباح مشرف الخالدي 
65.59  32216  خالد نایف حجي عید العازمي 
66.96  32218  راشد ولید خالد االبراھیم 
65.65  32219  رفاعى محمود حسن بندر الرفاعي 
63.38  32220  زید اسامھ جدعان صالح العنزي 
69.98  32221  سالم بدر سالم فریج الھاجرى 
76.87  32222  سالم الفي حمد صالح الھرشاني 
70.31  32223  سعود سامي عبد القادر ایوب فتح هللا 
83.84  32224  سعود سعد مطلق مرزوق الرشیدي 
64.08  32225  سعود عبدالعزیز یعقوب عبدالعزیز جاسم التوره 
67.77  32226  سعود عبدهللا جمعة محمد الكعاك 
86.91  32227  سعود فھد فالح براك الھاجري 
82.62  32229  ضارى ذعار عبید خلف الحربي 
68.46  32231  ضاري ھادي مروي غنیم العازمي 
68.24  32234  عبدالرحمن عادل خالد االبراھیم 
63.21  32235  عبدالرحمن فھد حریمیس مفلح الھاجري 
66.82  32236  عبدالعزیز عادل خالد راشد االبراھیم 
70.39  32237  عبدالعزیز عادل یوسف عبدهللا العنزي 
59.76  32238  عبدالعزیز ھاوي عواد عوض جمعان 
72.18  32239  عبدهللا أحمد جدیع عبید العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سعد بن الربیع األنصارى الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.47  32240  عبدهللا خالد فجري وراد صنیدح 
73.03  32241  عبدهللا سالم خالد مرزوق العازمي 
68.07  32243  عبدهللا قاسم محمد راكان العجمى 
62.34  32244  عثمان حمد بردي غنیم العازمي 
69.86  32246  علي عبدهللا عبدالكریم محمد العوضي 
70.25  32250  فھد فرج خضیر فرج العازمي 
69.66  32251  فھد مبارك خویطر فدعوس العنزي 
68.92  32252  فیصل نبھان سایر سالم الشمري 
64.61  32253  محمد باسم ناصر احمد الحماد 
66.16  32254  محمد خلف عبد هللا بدیوي الراجحي 
71.67  32255  محمد عادل احمد حسن البلوشي 
66.53  32256  محمد على قویعان مبارك الھاجري 
65.75  32257  محمد عیسى جاسم الخلیل 
64.46  32258  مختار امیر مختار تقى تقى 
68.57  32259  مساعد رجا ادیلم حسن العنزي 
69.73  32260  مشعل طالل حسین محمد الفودري 
66.72  32261  منیفي باسل یوسف السعد المنیفي 
72.95  32263  ناصر یوسف عبدهللا حسین الدمخى 
60.59  32265  ولید خالد عایض عقاب الصلیلى 
64.33  32266  ولید صباح دخیل بریم العنتري 
67.58  32267  یوسف حاتم مھدي سلمان العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جمانھ بنت ابى طالب الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
90.94  32301  آالء صالح محمد الیعقوب المكیمي 
74.08  32302  آالء عبدالرحمن عبدهللا سعود الدلیمي 
77.63  32303  أمینھ ابراھیم یاسین عبدهللا 
81.89  32304  إیثار كمال محمد حسین كمال 
67.03  32305  ابتسام عدنان مكي حسین الجمعھ 
67.56  32306  بشایر ابراھیم یاسین عبدهللا 
68.31  32307  بشایر عبدهللا علي ناصر الصایغ 
78.19  32309  حصھ یوسف غانم مندي عامر 
70.56  32310  حیاة عبدالعزیز احمد صالح الغني 
77.14  32311  دانھ جمال عیسى على المذن 
86.71  32312  دالل احمد عبداللطیف عبدالعزیز الخراز 
88.37  32313  رند موسى سامح ربابعة 
76.62  32314  رواء وائل أحمد محمد العوضي 
86.99  32315  ریم منصور عبدهللا منصور الغانم 
82.63  32316  زینب سلیمان حسین عبدهللا عباس 
77.26  32317  زینب عبدالحكیم علي أحمد الشواف 
70.78  32318  ساره حسین محمد أحمد 
83.06  32319  ساره طالل مرزوق عایض العتیبي 
70.88  32320  شاھھ محمد سلیمان المعجل 
85.38  32321  شریفھ حمد جاسم حمد المطر 
64.84  32322  شھد خالد رمیح عثمان الرمیح 
79.18  32323  شھد فھد مبارك فھد الوطرى 
69.73  32324  عالیھ صالح احمد صالح المطر 
78.54  32325  فاطمة أحمد حجي محمد الشطي 
93.28  32326  فاطمھ عدنان عبدالرحمن عبدالوھاب الحسینان 
71.06  32327  في صالح ابراھیم محمد المعجل 
72.89  32328  لطیفھ حسن على ناصر الجریسى 
66.34  32329  لطیفھ عادل عبدهللا ناشي الخریف 
64.98  32331  مریم احمد محمد عبدهللا زید الطرموم 
96.27  32332  مریم جمال محمد حسنین 
74.55  32333  مریم عادل احمد حسین على 
72.86  32334  مریم عبدالعزیز خلیفھ محمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جمانھ بنت ابى طالب الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.26  32335  مریم عبداللطیف عبدهللا خضر 
91.06  32337  منیره اسامھ عبدهللا احمد العویصي 
65.14  32338  مھا مبارك فاضل العمیر 
73.79  32339  نجد عوض عبدهللا عوض المطوطح 
69.36  32340  نور خالد موسى ناصر األربش 
65.03  32341  نوره غسان سلیمان داوود سلیمان 
69.18  32342  نوره محمد یعقوب یوسف الجویھل 
92.67  32343  نوف توفیق محمد سعود العبادي 
73.47  32344  ھنا ولید مبارك جاسم مبارك 
66.78  32345  وسمیھ محمود ابراھیم العكیلي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المنصوریة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
93.05  32382  اسراء یوسف غلوم یوسف العوضى 
80.34  32383  اسرار جاسم حسن مراد 
87.75  32384  اسماء بدر على عبدالعزیز بن ناجى 
68.41  32385  اسماء محمد دھام غریب النجفان 
75.88  32386  افنان عبداللطیف غلوم على محمد 
76.55  32387  امنھ حسین حبیب محمد حسین السماك 
79.59  32388  انفال حبیب یاسین احمد عباس 
81.19  32389  ایالف جواد احمد محمد حسن محمد علي الصایغ 
83.83  32390  ایمان سھیل حاجى محمد عبدالھادى 
91.5  32391  بتول شاكر عبدالصمد یوسف علي نقي 

68.56  32392  بتول عبدالوھاب احمد كرم احمد 
82.7  32393  بدریھ عدنان محمود حسین جمعھ 

76.01  32394  بسمھ غازى عبدالرحمن على العمر 
67.57  32395  بشایر حمد عبدالعزیز عبدالحسین ماتقى غالب 
79.12  32396  بشایر صالح فالح حسن ماحسین 
84.4  32397  ثاجبھ احمد حسن محمد المناعى 

82.99  32398  جنان عبدالعزیز عبدهللا محمد المطوع 
95.45  32399  حصھ عامر عبدهللا عامر حسن 
80.39  32400  حصھ عبدالعزیز عبدالرحمن جاسم محمد مال 
88.12  32401  حنان عیسى عبد هللا محمد كلمد 
90.92  32402  حنین احمد ابراھیم طاھر یوسف 
69.82  32403  حوراء عبد الحمید عبدهللا محمد المزدى 
77.39  32404  حوراء على رضا محمد مھدى باستانى بوشھرى 
86.18  32405  خدیجھ ھانى حسن على تقى 
94.61  32406  دالیا جمال ابراھیم یلى احمد بھبھانى 
82.78  32407  دانھ اسماعیل ابراھیم طاھر المطوع 
88.64  32408  دانھ على صالح احمد الخضیر 
77.85  32409  دانھ یوسف خلیفھ یوسف الرومى 
79.77  32410  دعاء جمال عید العبد 
81.26  32411  دالل توفیق سعد العلى المكیمى 
80.74  32412  دالل عبدهللا ابراھیم جاسم القطان 
89.54  32413  دالل على محمد زمان محمود 

02/07/2010Page 30 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المنصوریة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.04  32414  دالل یوسف خلیفھ یوسف الرومى 
81.38  32415  روان حسین احمد جاسم الشرھان 
82.7  32416  روان طالل عبدالكریم سعود الشایجى 

89.09  32417  روان عدنان حمد محمد الجدى 
83.44  32418  روان محمد قاسم حسن بولند 
89.68  32419  ریم ولید محمد راشد محمد الخلف 
73.39  32420  ریھام عبدالھادى احمد عبدالھادى الصقران 
86.08  32421  زھراء عبدالفتاح عبدالمحسن حجى عبدهللا المطوع 
76.43  32422  زینب ماجد حمد عبدهللا 
90.89  32423  ساره اسعد على 
80.86  32424  ساره ایوب عیسى ایوب السدره 
72.58  32425  ساره جمال ابراھیم احمد العصفور 
93.05  32426  ساره حمید جاسم مطرود زاده 
90.72  32427  ساره زید عبدالرحمن زید المنیفى 
69.07  32428  ساره سامى عثمان عبداللطیف العثمان 
75.07  32429  ساره سلمان طاھر سلیمان عبدهللا البناي 
76.78  32430  ساره مبارك حسین صالح المناعى 
94.03  32431  شریفھ على فھد راشد الراشد 
66.23  32432  شھد احمد حسین على اردینى 
85.51  32433  شھد جاسم محمد على الخالد 
77.29  32434  شھد عادل عبد الرحمن على الصغیر 
76.84  32435  شھد عبدالعزیز فھد ابراھیم المطوع 
66.91  32436  شھد یاسر عباد محمد مكى 
65.42  32437  شوق احمد فھد عبدالرحمن ابو ربیع 
80.16  32438  شیخھ سامى عباس امعیثم 
78.97  32439  ضحى سلیمان عبدالمحسن محمد سلیمان القالف 
85.73  32440  عائشھ سمیر عبداللطیف سلطان بورسلى 
86.24  32441  عائشھ عیسى صالح عیاده غیث 
93.28  32442  عزه عیسى سلیمان داود الغنیم 
65.09  32443  عواطف خلف حمود العنزى 
90.51  32444  فاطمة جمال محمد نورى بكر 
76.48  32445  فاطمھ حمزه عباس عبدهللا جریدان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المنصوریة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.67  32446  فاطمھ خالد عبدالرسول حسن الوزان 
74.51  32447  فاطمھ صالح ضایف فرج نجم 
74.12  32448  فاطمھ عادل عباس حسن ابل منصورى 
88.27  32449  فاطمھ عبد الفتاح عبدالمحسن حجى عبدهللا المطوع 
85.93  32450  فاطمھ على یوسف على النجم 
77.24  32451  فاطمھ فؤاد فھد خلیل القطان 
80.09  32452  فاطمھ محمد على حسین المانع 
79.78  32453  فاطمھ محمود غلوم محمد جعفر 
80.76  32454  فجر انور احمد محمد العثمان 
75.56  32455  فجر سمیر كاظم صیھود 
89.18  32456  فجر عصام حمد عبدهللا احمد العصیمى 
64.66  32457  فجر على عبد هللا على الصالح المطاوعھ 
85.82  32459  فضھ سعود ابراھیم الناصر الھاجرى 
83.5  32460  كوثر احمد محمد طاھر الشمالى 

84.01  32461  لطیفھ خالد على حسین مدوه 
80.23  32462  لطیفھ نواف احمد یوسف المخیزیم 
79.46  32464  لیلى جاسم محمد حسین الغریب 
82.28  32466  مریم على حسین صقر عبداللطیف 
69.3  32467  مریم على غلوم عباس عبدهللا 

90.92  32468  منار احمد عباس عبدالحسن الشمالى 
75.07  32469  منار نادر حسن عباس خورشید 
97.23  32470  منال عادل خالد حمد العدواني 

81  32471  منیره سالم مبارك سلطان سعید 
94.37  32472  مھا عدنان سعود مطلق الزاید 
68.97  32473  موضى نجیب جاسم على شمالن 
75.94  32474  نسرین عادل عثمان 
90.48  32475  نھیل محمد امین على محمد حسین عبدهللا الصایغ 
88.63  32476  نور جالل ابراھیم جاسم القطان 
77.05  32477  نور خلف مطر ھلیل مبارك 
85.29  32478  نور ولید عبدهللا محمد الشایجى 
88.67  32479  نور یوسف عیسى یوسف على باش 
72.2  32480  نوره احمد عیسى احمد المناعى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المنصوریة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.36  32481  نوره خالد عبداللطیف یوسف النجم 
67.07  32482  نوره خالد مبارك على المبارك 
76.84  32483  نوره فوزى عبدالمحسن على الظبیبى 
91.83  32484  نوف طارق محمود یعقوب الباقر 
87.7  32485  ھدى على احمد عبدهللا الحداد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

العصماء بنت الحارث الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
81.32  32521  آالء احمد حسن على الحسینان 
80.65  32522  اریج حسام بدر راشد طاحوس 
82.28  32523  اسرار یوسف خالد یوسف القبندى 
79.49  32524  اسماء ابراھیم احمد عبدالــلھ الزاید 
64.98  32525  اسماء بدر ضایف فرج عبد الـلھ 
84.37  32527  الزینھ ابراھیم سلیمان ابراھیم العساكر 
94.88  32528  الطاف نعمان عبدالقادر محمد الحمیدان 
78.13  32530  امل احمد فھد عبد العزیز الوھیب 
83.71  32531  امینھ محمد ابراھیم على قوشتى 
82.25  32532  انوار مشارى عبدالـلھ محمد السنعوسى 
80.17  32533  بدریھ احمد حمود ابراھیم الرغیب 
85.46  32534  بدریھ سامى ابراھیم عبدالعزیز الھاجرى 
80.67  32535  بدریھ طارق احمد حسین العوض 
90.3  32536  بدریھ عبد الـلھ عبدالرزاق سلیمان السجارى 

76.49  32537  بشائر فھد مشارى فھد العوده 
81.76  32538  جود باسل سلیمان غانم العثمان 
81.52  32540  حصھ امان مبارك امان 
76.7  32541  حصھ عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالعزیز الشایع 

76.36  32542  حصھ عبداللطیف عیسى عبداللطیف الرجیب 
85.74  32543  حصھ فھد سلیمان مشعان المشعان 
75.77  32544  حنین نجیب حسین عباس الكندرى 
62.5  32545  خالده ابراھیم على ابراھیم السیار 

78.79  32546  دانھ احمد حسین على شعیب 
87.69  32547  دانھ اسعد عبدالرحمن عبدالــلھ الرویح 
91.76  32548  دانھ نبیل رشدان محمد الرومى 
70.76  32549  دانھ یوسف سلیمان یوسف العمر 
85.51  32550  دالل انور حمد فھد الرغیب 
77.76  32551  دیمھ مساعد على احمد الشویب 
85.11  32552  رزان احمد عبدالمحسن عبدالـلھ المرشد 
71.2  32553  رزان بدر عبدالرحمن السید محمد الرفاعى 

92.69  32554  رزوف عبدالمحسن عبدالعزیز احمد الھارون 
87.45  32555  رغد ناصر ذعار بادى العتیبى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

العصماء بنت الحارث الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.43  32556  روان بدر جاسر محمد النجدى 
80.9  32557  روان حمود عبدالـلھ احمد الفرحان 

60.59  32558  روان طارق سعد سعدون العلبان 
84.12  32559  روان عادل سلیمان محمد السلیطى 
83.28  32560  روان عبدالرحمن راشد عبدالـلھ البحوه 
73.65  32561  ریانھ فھد محمد حمیدى القحطانى 
65.22  32562  ریم محمد رشود حمد الرشود 
83.76  32563  ساره براك عبدالمحسن سعود الزبن 
95.39  32564  ساره حسین محمد عبدالــلھ بوخلف 
65.6  32565  ساره طارق احمد محمد النفیسي 

80.92  32566  ساره عبدالوھاب عبدالـلھ ابرھیم القلیش 
82.4  32567  شروق بدر عبدالرحمن العثمان 
74.9  32568  شھد بدر سلیمان ناصر السعید 

85.23  32569  شھد ولید عبدالــــلھ على البغلي 
68.04  32570  شیخھ بدر ناصر محمد النشیط 
86.86  32571  شیخھ ناصر عبدالعزیز ناصر البناى 
86.06  32573  شیماء فؤاد یعقوب یوسف اسماعیل الراشد 
78.91  32574  ضحى فؤاد على احمد البشاره 
80.08  32575  طیبھ احمد ابراھیم خمیس الشطى 
74.44  32576  عائشھ احمد عبدالعزیز احمد الھارون 
85.79  32577  عائشھ صالح عبدالھادى صالح الحمدان 
91.05  32578  عائشھ طالل عبد الـلھ حمد الھدلق 
75.16  32579  عائشھ یوسف خالد عبدالعزیز الصالل 
77.47  32580  عالیھ انور محمد یوسف العیدان 
76.27  32581  عذارى محمود اسحق محمود اسماعیل حسن 
79.25  32582  عذوب خالد عبدالمحسن عبداللطیف الھاشم 
83.69  32583  غزالن عبدالعزیز سعود عبدالعزیز الدویش 
85.41  32584  فاطمھ بندر فھد محمد عثمان الراشد 
79.35  32585  فاطمھ سلیمان فھد سلیمان الفھد 
92.34  32586  فاطمھ محمد على ابراھیم القاضي 
63.76  32587  فجر جمال احمد عبدالرحمن االحمد 
74.07  32588  فجر یوسف بدر محمد بن ناجى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

العصماء بنت الحارث الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
89.58  32589  فرح احمد محمد امین العوضي 
80.54  32590  فرح اسامھ فھد حمود الجارالــلھ 
73.48  32591  قماشھ ولید احمد عبد الــلھ السندى 
89.7  32592  لطیفھ داود سلیمان محمد السلیطى 

91.34  32593  لمى عبدالعزیز محمد صالح الفریح 
77.13  32594  لولوه ادھم یاسین سالم مھنا 
87.61  32595  لولوه حمد سعود احمد الخالد 
82.06  32596  لولوه سلیمان ناصر عبدالعزیز الحمیدى 
74.24  32597  مروج طارق خالد سالم الوھیب 
74.95  32598  مریم احمد سلطان احمد السمحان 
71.52  32600  مریم سعد عبد الــلھ لیلى الشمرى 
81.21  32601  مریم عادل احمد ابراھیم المسعود 
94.33  32602  مریم عدنان راشد حمد المال 
76.51  32603  مریم یوسف احمد مراد عبدالرضا 
83.88  32604  منیره سلیمان محمد صالح عبدالوھاب العدسانى 
69.97  32605  منیره عادل ابراھیم یعقوب الھاجري 
74.28  32606  منیره عبدالعزیز عبدالــلھ العبدالعزیز البراك 
69.58  32607  منیره عبدالـلـھ منصور عبدالرحمن الحسین 
73.49  32608  موضى فیصل على محمد المسعود 
69.49  32609  موضى یعقوب سعید محمد الوھابى 
86.27  32610  مى حامد عبدالمجید احمد الرفاعى 
78.08  32611  مى فوزى على عبدالعزیز الحمیدى 
81.81  32612  ندى عبد هللا سلطان عبدهللا النھام 
80.72  32613  نسیبھ احمد خلیفھ احمد الشطى 
77.85  32614  نھلھ سھیل صالح على الشایع 
77.57  32615  نور طالل عبداللطیف حمد الفالح 
73.17  32616  نور عبدالرحمن ابراھیم عبدالرحمن الماجد 
71.78  32617  نور مصطفى جاسم محمد المطوع 
81.83  32618  نور ناصر عبداللـھ ناصر الراشد 
81.42  32619  نوره جمال راشد عبدالــلھ الھنیدى 
63.8  32620  نوره خالد جابر محمد اللوغانى 

71.77  32621  نوره خالد سلیمان عبداللطیف الرویح 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

العصماء بنت الحارث الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.51  32622  نوره عادل عاید محمد الفایز 
73.36  32623  نوره فوءاد عیسى ابراھیم المناعى 
80.86  32624  نوف حمود فلیطح الموعد الشمرى 
73.33  32625  نوف عصام محمد عبدالــلھ حسن الرشید 
85.07  32626  ھبھ عبداللطیف عبدالــلھ عبدالوھاب عبد الرحمن الصالح 
83.63  32627  ھبھ فوزي یوسف عبدالعزیز الیماني 
79.3  32628  ھنوف راشد جمعھ خمیس العویصى 

72.71  32629  ھیا عایض مرزوق عایض العتیبى 
81.38  32630  ھیا موءید یوسف عبدالــلھ السبیعي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة بنت الولید الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.13  32661  إیمان أحمد لیل مھدى العنزى 
75.09  32662  ابتسام عیاد عایض عیاد الرشیدى 
76.11  32663  ابرار احمد عربود شنوف البذالى 
86.89  32664  ابرار حمود صقر عواد الحریجي 
73.71  32665  ابرار شالل صبار شالل الشمرى 
66.78  32666  احرار حمود صقر عواد الحریجى 
73.05  32667  احرار علي مھلي فیحان البناقي 
82.29  32668  اسراء ھزاع خیرهللا مجلى الشمرى 
81.02  32669  اسرار فایز عاید شلیویح مبارك الظفیرى 
70.06  32670  اسماء ناصر خمیس خلیفھ الھرشانى 
69.88  32671  اسماء ھزاع رھق ظبیب السلیمانى 
70.55  32672  اسیا نعیم ماجد جاسم العنزى 
69.78  32673  االء حسن عبد العزیز حسن المتروك 

72  32674  العنود على سایر سالم سعد الشمري 
71.35  32675  اماني فالح متعب مسفر العراده 
72.84  32676  امثال مساعد صیاح مسفر العراده 
84.52  32677  امیره حسین حمیدى مطلق الحریجى 
69.14  32678  انتصار خلف حمد بالل الشمرى 
80.73  32679  انفال دبي علي الشمرى 
80.76  32680  انفال عبدهللا متعب مسفر العراده 
79.17  32681  انوار سیاف عبید قریعیط الھاجري 
76.07  32682  ایمان جلیل ثجیل عبد حماد 
74.69  32683  ایھ حبیب رمضان محمد حسن 
69.72  32684  بسمھ محمد صالح مبارك البذالى 
65.79  32685  بشایر ساجت مطشر خشان سلطان 
77.42  32686  بشایر ناصر سعد مھدى الھاجري 
75.81  32687  تھانى سعید سعود سعد الھاجري 
77.63  32688  جنان یوسف عبدالمحسن سلطان الفضلى 
83.88  32689  حنان حسین علي حمیدان الھرشانى 
71.62  32690  حنان عادل محمد غلوم الخاجھ 
74.43  32691  حنان محمد عبدالرسول خلف میرزا 
66.8  32692  حنین خلیفھ عوده نصار الشریده الشمرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة بنت الولید الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.49  32693  حوراء محمد عباس خضیر كرم 
65.27  32694  دنیا بدر سعد محسن الصواغ 
65.23  32695  رقیھ فاضل احمد حسین كمال 
85.98  32696  روان زید خلیف غانم العنزى 
69.07  32697  روان ضایف سالم سعد الشمرى 
64.09  32698  ریم زید راضي عیاش 
79.47  32699  زینب حسین یوسف احمد الرشید 
68.58  32700  ساره على كریم مھدى العنزى 
72.96  32701  شجون سعود فالح عوض الشمرى 
68.37  32702  شمــو خ فالح نــعیــم ریكان العجمى 
69.16  32703  شھـــد سامى حسیـــن عیسى البلوشى 
80.01  32704  شوق شریده متعب شریده الشمري 
93.74  32705  شیماء ناصر ھزاع حمدان خلف العنزي 
80.52  32706  ضحـــى علــى عقیـــل خـلــــف 
75.86  32707  ضحى سرحان مبارك طعمــــھ العنزى 
64.54  32708  عھد سعود راشد جلیل البذالى 
86.21  32709  عھد فرحان عزیز فزاع العنزى 
69.99  32710  عھود نایف قبالن مجبل الرشیدى 
74.25  32711  غدیر سالمھ عبد هللا مشحن صطام العنزي 
84.45  32712  غدیر عجیل مطر بریم العنترى 
72.26  32713  غدیر فیصل مبارك حمدان العازمى 
73.61  32714  فاتن عبد الحكیم عاید خلیف شبیلي العنزي 
74.26  32715  فاطمھ خمیس خلیفھ مطرود الھرشانى 
68.97  32716  فجر على اسماعیل ضیف الجدى 
83.95  32717  مجد سلطان جاعد غالب سلطان الدیحانى 
73.4  32718  مریم احمد ودید عبید الھاجري 

82.72  32719  مریم على بشیر محمد العتیقى 
83.4  32720  منال حمد فراج ھزاع الھاجري 

70.31  32721  منال سعد غریب مبارك البذالى 
74.39  32722  منى حمد حمود عبید الھاجرى 
87.16  32723  منى فالح سیف عمر سعد 
82.37  32724  منى مشعل ھویدى لفتھ العصیمى 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة بنت الولید الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.28  32725  منیره حمود نھار عقاب المطیرى 
70.11  32726  مھا غالب غضیان غالب الرحیلى 
71.59  32727  نفود عیسي عوض عیسي الشرف 
74.33  32728  نور محمد ابراھیم محمود عبدهللا 
83.88  32729  نوره جراح شلوان عید مرشد 

69  32730  نوف احمد ساكت سالم العنزى 
76.11  32731  ھدى فھد عبداللة قعود الصلیلى 
72.98  32732  ھدیل سمیر صالح على العبد الرحمن 
82.3  32733  وضوح مھنا براك شویحان الھاجري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة
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الدوحة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.47  32771  إیمان فرج مبارك عامر الرحیلى 
68.25  32772  ابتسام احمد فریج مطلق السلیماني 
67.07  32773  ابرار صالح ابراھیم اسماعیل علي 
79.22  32774  احرار الفى عاید میزر الھرشانى 
77.8  32775  اخالص أحمد مرزوق عبالن الھرشاني 

62.92  32776  اسماء فالح مریسل غدیر جافور 
79.92  32777  اسیل شوحط طخى محمد الظفیرى 
82.62  32779  الطاف حصین مطلق حصین المفرج 
87.5  32780  الطاف محمد جاسم حمید المنصور 

74.51  32781  الودیده محمد ساكت سوعان العنزى 
71.94  32782  امثال مطلق عاید عید الجمیلى 
79.89  32783  امالك عبدهللا رحیل دغیم الرشیدى 
75.51  32785  انوار حامد محمد الناصر الرشیدي 
72.45  32786  انوار مھدي نزال مھدي الھرشاني 
70.8  32787  ایمان سلطان شناقھ جدوع الرویعى 
68.6  32788  ایمان مطلق مفرح خلیفھ الجمیلي 

72.81  32789  بشایر حبیب رمضان محمد العنزى 
72.17  32790  بشایر ناصر قناص نقیع الخصیلي 
63.17  32791  تحریر أحمد شخیر محمد علي الھاجري 
75.16  32792  تحریر حامد محمد الناصر الرشیدي 
83.81  32793  تحریر متعب سوید حطاب الھاجرى 
74.49  32795  تھاني سالم محمد رجاء الرشیدي 
74.36  32796  حنان فھد جبار مطلق مجیدل الصلبى 
61.63  32797  خدیجھ مزید زید عراده الرشیدي 
91.34  32799  خلود بادى صالح فریج الرشیدى 
84.34  32800  دالل راشد محمد مریعیھ العازمى 
72.31  32801  ریم عبد العزیز جابر علي جویر 
68.55  32802  ریم غالب الفى طالع المطیرى 
81.51  32803  ریم فالح عبید مسفر الرشیدى 
81.24  32804  زینب عبد الرحیم مندني حسین 
76.96  32805  ساره خالد ماضي سعد العازمي 
76.58  32806  ساره سالم خالد رفاعى الھرشانى 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.48  32807  ساره ضیدان رقدان جونیان المطیرى 
90.08  32808  ساره عبدهللا موسى عواد العنزى 
77.67  32809  ساره فھد ھایف حمدان العازمى 
90.46  32810  ساره الفي حامد فرحان المطیري 
78.22  32811  ساره ناصر عبید عبدهللا الرشیدى 
74.47  32812  سحر علي عقیل خلف 
77.84  32813  سمیھ عبدهللا سعود مطني سعد الماجدي 
68.15  32814  شروق فھد حمیدي حمدان الرشیدي 
85.96  32815  شریفھ مشعل محمد لفتھ بارون 
87.17  32816  شھد صالح دغیم سعد العازمى 
71.2  32817  شوق عاصي فرحان مانع 

69.45  32818  شیخھ خلیل ابراھیم اسماعیل على 
72.44  32820  شیماء عبدهللا عطیھ صالح الماجدي 
80.19  32821  ضحى ناجي حمید علي العنزي 
84.78  32822  عبیر فیصل ضحوى نشمى طویرش 
64.58  32823  غنیمھ سعود مطر بخیت المطیري 
61.04  32824  فاطمة محمد فضیل علوان العنزي 
77.51  32825  فاطمھ عبدهللا داري القطامي 
79.04  32826  فاطمھ عبدهللا محمد حاجیھ الخارجى 
67.66  32827  فجر خالد فرحان مرزوق الھاجري 
65.5  32828  فجر سعد سرتیب حمیدى عاشور الشمرى 

68.68  32829  فجر عبدهللا مطر ھادي العنزي 
81.58  32830  فجر محمد شھاب احمد حمادى 
84.66  32831  فجر ناصر خالد بداح السھلى 
72.6  32832  في ملبس سالم حطاب الھاجري 

63.31  32833  لطیفھ یوسف غانم غدیر الماجدي 
68.18  32834  لولوه سایر سالم سعد الشمري 
76.2  32835  مراحب ذیاب جلیل مدعث الشمرى 

77.49  32836  مریم عبدهللا محمد أحمد 
83.52  32837  مریم مضحي شویمي خالد العازمي 
84.27  32838  مشاعل خلف ھجرس جریدى العازمى 
73.92  32839  مالك عید خلیف معیوف مھاوش 
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70.91  32841  منیره سعید عوض البرازي السھلي 
67.55  32842  منیره صغیر حرفان محمد الھاجرى 
91.74  32843  مھا رشید محمد مبارك الرشیدى 
83.57  32844  نادیة حمد حییان انونھ العنتري 
62.9  32845  نایفھ مبارك عمر طلیحان السلیماني 

83.61  32847  ھدیر تركي خالد رفاعي الھرشاني 
61.47  32848  ھنوف محمد عبدهللا المحمد الشعالن 
74.12  32849  یاسمین عادل محمد طویرش الحریجى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

بیبي السالم الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.17  32881  اسراء عبدالرسول جاسم محمد القطان 
73.96  32882  اسراء على عبدالعزیز احمد مراد 
69.67  32884  االء عادل یعقوب یوسف بن جبل 
74.95  32885  امنھ یوسف سلمان حسین القطان 
75.46  32886  امینھ عبدالرضا عبدهللا رضا حسین 
70.34  32888  امینھ نبیل جوھر مرجان ادم 
74.9  32889  انفال احمد خالد عیسى الشرف 

78.54  32890  ایمان مشرع عزیز مقبل المیمونى 
79.74  32891  بتول احمد على محمد حسین الصایغ 
85.05  32892  بزه عبدهللا على احمد النمش 
73.52  32893  بیبي أحمد عبد الحمید خلف 
79.52  32894  جمانھ احمد حمزه حسین احمد الھزیم 
74.88  32895  جمیلھ عید سعید على القربھ 
89.19  32896  جنان أحمد محمد عبد الكریم أكبر 
74.9  32897  حصھ حسین احمد حسین بوعباس 

91.87  32898  حلیمھ یعقوب سید یوسف سید عبدهللا القالف 
72.66  32899  حنان عبدالعزیز مشارى حمد المراغى 
87.21  32900  حوراء محمد عبدالعزیز احمد مراد 
80.76  32901  حوراء یوسف حسن رمضان حسن 
80.02  32902  دانھ طارق یاسین عیسى سلیم 
85.61  32903  دعاء حسن سید ھاشم عبدهللا الناصر 
84.25  32904  دالل ناجى عبدالرزاق عبدهللا الماص 
84.58  32905  روان خلیفھ سلمان غانم مرضي الغوینم 
77.61  32906  زھراء عبدالرضا احمد محمد عبدالرضا 
76.31  32907  زھراء عدنان عبدالرضا على الصفار 
68.95  32908  زھره احمد سید عمران الموسوي 
59.28  32909  زھره باسل عبد  الرزاق عبد الكریم المجلھم 
66.1  32910  زینب حسین على كرم احمد 

85.72  32911  زینب شاكر حمزه حسین احمد الھزیم 
67.39  32912  زینب صادق منصور على القطان 
78.63  32914  زینب فیصل عبد  هللا حسین المقصید 
89.99  32915  ساره خالد خلف عایض الحقان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

بیبي السالم الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
84.61  32916  ساره عباس ابراھیم صالح رحیم 
71.3  32917  ساره عبدالرضا على سبتى البلوشى 

69.17  32918  ساره محمد عبدهللا حسن السعید 
67.61  32919  ساره محمد عبدهللا سالم الوطیان 
70.3  32920  سماء فیصل جعفر یوسف رضى الشیبھ 
76.1  32922  شھد سعود عبدهللا سعد الصویلح 

77.22  32923  شھد صباح حبیب فاضل الباذر 
67.49  32924  شیخھ صاحب محمود حسن عباس 
93.65  32925  شیخھ عیسى عبدهللا عیسى بوغیث 
73.13  32926  عذراء علي عبدهللا حمد الكعبي 
85.15  32927  عھود عبدهللا محمد دلوه العازمى 
76.52  32928  غدیر محمید على حجى المحمید 
75.13  32929  فاطمھ الزھراء على حسین عباس شرف 
71.82  32930  فاطمھ حسن احمد حسن الحمود 
89.53  32931  فاطمھ عادل حماد زاید الزاید العازمي 
68.37  32932  فاطمھ عادل محمود علي عبدالرحیم 
67.07  32933  فاطمھ عبدهللا علم تقي تقي 
71.62  32935  فاطمھ نبیھ محمد عبدهللا االمیر 
83.21  32936  فجر احمد عبدهللا عیسى العوید 
66.38  32937  فجر زاید خلف مزید الزاید 
74.43  32938  فجر صالح سالم فھد الھران 
69.56  32939  فجر مطلق راشد مطلق القراوى 
77.54  32940  كوثر عبدالمحسن حسین عبدالرحیم الصفار 
83.59  32941  لجین عبدالمطلب سید اسماعیل السید حبیب السید حسن 
72.93  32942  لیلى كمال حسین علي حسین العبد هللا 
80.26  32943  لیلى محمد جواد المھدي 
64.2  32944  مریم حسین سید عباس ھاشم الموسوى 

67.31  32945  مریم سلیمان بدر سلمان مكى 
66.19  32946  مریم عبداالمیر یوسف ادریس معیوف 
68.78  32947  معصومھ حمید احمد العلى 
73.04  32949  منى یاسر محمد عبدالحمید العمارى 
62.14  32950  منیره باسل عبدالرزاق عبدالكریم المجلھم 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

بیبي السالم الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.3  32951  ھبھ هللا عبد الرضا على سبتى البلوشى 

81.27  32954  والء عبد العزیز ابراھیم موسى المحمد 

02/07/2010Page 46 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

قرطبة الثانویة للبنات   المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.58  32991  ابرار إبراھیم خلف الحوطي 
80.04  32992  اروى عادل محمد مال حسین التركیت 
73.27  32993  اروى عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العواد 
83.77  32994  اریج كاظم علي حسین 
80.41  32996  افنان عادل یوسف محمد المسیلیم 
78.54  32997  امنھ طالل حمد مبارك المباركي 
92.49  32998  انوار ابراھیم فرج ذیاب الخشتى 
76.05  32999  اوراد عبدالمحسن احمد محمد الخلیفھ 
88.67  33000  بدریھ راضي صالح راضي فایز 
85.3  33001  بدریھ طالل سعود ثویران المطیري 
77.8  33002  بدریھ فیصل محمد محرى المحرى 

87.46  33003  بزه عبدالرحمن یوسف صالح الفضالھ 
65.9  33004  بیداء یاسین عبد الوھاب محمد كنیمش 

73.55  33005  جمانھ فؤاد عبدهللا جاسم الصراف 
80.32  33006  جنان على مبارك على البغدادى 
76.75  33007  جنان یاسر محمد حسن بوعباس 
86.51  33008  حصھ حامد محمد یوسف البشر 
92.07  33009  حصھ خالد نایف مشعان العتیبى 
67.67  33010  حصھ عبدهللا محمد على الغیث 
87.2  33011  حنین یوسف عبدالقادر یوسف عبدالرحیم 

79.97  33012  دانھ محمد یوسف حسن احمد القبندي 
76.04  33013  دالل حسین عبدهللا حسین العصفور 
78.66  33014  دالل خالد عبدهللا خلیف العنزي 
84.49  33016  دالل عبدالمحسن صالح السلیمان 
84.57  33017  دالل مصطفى یوسف الشرھان 
68.85  33018  راویھ خلف مبارك خلف السالم 
78.39  33019  رنا عادل عبدهللا عبدالعزیز المنیس 
87.22  33020  روءى صالح ابراھیم عبدهللا الھنیدى 
86.84  33021  روان سامى جاسم حمد احمد الضمید 
83.09  33022  روان شھاب عبداللطیف عبدالعزیز الخراز 
68.16  33023  روان فھد عبدالرحمن الدویش 
84.04  33024  ریم عبدالعزیز مطر ھالل الشمرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

قرطبة الثانویة للبنات   المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.29  33026  زینب رضا محمد قاسم عبدهللا 
69.38  33027  سارة عماد یوسف عبدالرزاق الحزامى 
87.34  33028  ساره بدر مال هللا جاسم الجاسم القناعي 
74.23  33029  ساره عبد الكریم ابراھیم ذیاب على 
81.53  33030  ساره عبدهللا لحدان یوسف اللحدان 
81.65  33031  ساره محمد خلیفة المذن 
74.25  33032  ساره یوسف راشد سفر العتیبى 
77.69  33033  سحر خلیل سالم خلیل الراشد 
66.64  33034  سمیھ عزام حمد المؤمن 
76.83  33035  سندس احمد حسین احمد محمد 
78.74  33036  سھیلھ احمد عبدالعزیز خلیفھ عبدالرحمن السویلم 
90.99  33038  شریفھ سامي عبدالحمید جاسم الحسن 
79.01  33039  شعاع نافع فھاد ھادى العجمى 
78.18  33040  شھد عبدالعزیز محمد سعد الرمیح 
77.32  33041  شھد محمد علي عبدهللا الكندري 
63.68  33042  شھد نجیب محمد عمران العمران 
77.15  33043  شھد ولید شھاب احمد صالح الصفي 
70.05  33044  شوق بدر عبدهللا عایض العتیبي 
87.86  33045  شوق عبدهللا احمد مال هللا 
79.87  33046  شوق غسان محمد مال خضیر 
81.96  33047  شوق نجیب خلیفھ احمد الشطي 
91.02  33048  شیخة باسم سعود السنعوسى 
73.68  33049  شیخھ جاسم ابراھیم الطراروه 
87.99  33050  شیخھ حمود صالح رحیم العنزى 
68.32  33051  شیخھ فوزي حسین ابراھیم التوره 
91.85  33052  شیماء عبداالمیر بدر عبدالرسول المطوع 
77.14  33053  صافیھ باسل مضحى المضحى 
75.35  33054  ضحى سعود عبدالعزیز حسین العباد 
65.13  33055  طیبھ جمال ناصر سعد العبید 
64.77  33056  عائشھ جاسم یوسف البارود 
77.72  33057  عائشھ ناجى جاسم محمد الدبیان 
77.12  33058  عالیھ فیصل عبدهللا مدربى الكندري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

قرطبة الثانویة للبنات   المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.99  33059  غنیمھ عبداللطیف عبدالعزیز صالح الدویسان 
72.46  33060  فاطمھ بدر خلیفھ جمعھ اللنقاوى 

84  33061  فاطمھ صالح محمد عیسى الغزالى 
77.09  33063  فاطمھ علي احمد محمد القالف 
89.59  33064  فاطمھ فرج حمد فرج الشالل 
84.15  33065  فاطمھ ناصر فالح الثاقب 
90.56  33066  فاطمھ ولید جاسم احمد العمیري 
83.18  33067  فجر محمد حسین علي العمیرى 
92.63  33068  فرح عزام عبداللطیف المطوع 
74.06  33069  فرح محمد احمد عبدالعزیز الرقم 
78.95  33070  فرح یوسف ناصر عبدهللا الشقیحي 
78.7  33071  لطیفھ حسین علي خضیر الھویدي 

82.89  33072  لطیفھ زید عبد العزیز محمد الحوطى 
85.19  33073  لطیفھ سعدي سالم عبدهللا المطوع 
72.65  33075  لولوه جراح خالد جراح االبراھیم 
71.18  33076  لولوه رعد عبدالرزاق عبدهللا السابج 
85.18  33077  لولوه عبدالعزیز محمد طالب عبدهللا العوضي 
80.94  33078  مریم احمد حسین علي جمال الكندري 
81.19  33079  مریم خلیفھ ابراھیم یوسف التناك 
86.8  33080  مریم عبدالرحمن ابراھیم راشد الدعیج 

86.16  33081  مریم محمد سالم الشھاب 
66.28  33082  مشاعل أحمد عبدهللا علي الغریب 
69.7  33083  معالى حسین على سلیمان الجطیلى 

86.32  33084  منار محمد یوسف العسیرى 
69.72  33085  منیره بدر عبدالرحمن یوسف الكوس 
87.24  33086  مھا ضاحي طاھر الشمري 
72.92  33087  مھا فوزى یعقوب حسن یعقوب 
78.65  33088  میسم مساعد إبراھیم مفرج المفرج 
86.51  33089  نجد ولید عبدالعزیز حمد الھدلق 
71.34  33090  ندى احمد ابراھیم ابراھیم السند 
81.23  33091  نور حسین على خالد الصانع 
90.3  33092  نوره ابراھیم عبدالكریم عبدهللا االصقھ 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

قرطبة الثانویة للبنات   المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.23  33093  نوف عبدهللا حلیحل عبدهللا الرمیثان 
75.8  33094  نوف ولید خالد راشد بورسلي 
84.2  33095  نوف ولید علي ھزیم الھزیم 

70.61  33096  ھبھ راشد ابراھیم عبدالعزیز اسماعیل الراشد 
80.02  33097  ھنادى عدنان سالم احمد النھام 
85.32  33098  ھند داود صالح عبدهللا المنصور 
71.19  33099  ھند راشد حمدان الحربى 
69.64  33100  ھیا على جاسم محمد الشھاب 
81.63  33101  ھیا فھد عبدالرحمن الشویب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الیرموك للبنات الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
84.36  33141  أمانى سعود عبدالعزیز على الغیث 
82.03  33142  اروى حمد عبدالرحمن حسین التركیت 
79.62  33143  اسراء احمد راشد عبدهللا القعید 
74.07  33144  اسرار ناصر احمد ناصر العمار 
83.15  33145  االء ھشام محمد سعد الربیعان 
78.67  33146  الطاف غنام على حمدان الجمھور 
81.09  33147  العنود فھد عبداللطیف سلطان بورسلي 
81.59  33148  امنھ نورى على سید حمید سید حسن القالف 
76.82  33149  انفال خالد على محمد السعدى 
91.32  33150  انفال عادل عبدالعزیز عیسى الفرحان 
71.32  33151  انوار حمد عبدهللا حمد محمد الریش 
71.88  33152  انوار محمد فدیع مروى العدواني 
84.64  33153  بدریھ جمال عبدالعزیز محمد الحصان 
68.8  33154  بدریھ فوءاد عبدالوھاب سید ھاشم الحنیان 

83.82  33155  بدور منیر حسین محمد العبدالرزاق 
82.08  33156  بریق خالد عثمان حسن القعود 
87.1  33157  بشایر اسامھ سالم موسى البكر 

78.51  33160  حصھ أحمد ابراھیم خلف الحسین 
71.04  33161  حصھ احمد السید صالح السید احمد الرفاعى 
68.05  33162  حصھ صیاح شایع صیاح ابوشیبھ 

74  33164  حصھ غازى محمد احمد الراشد 
73.87  33165  حنان بدر محمد عبدهللا الشایجى 
81.58  33166  خدیجھ حامد احمد محمد صالح الخمیس 
81.69  33167  دارین ناصر عبدالرحمن یوسف الوقیان 
87.99  33168  دانھ بدر سالم عبدهللا الزعابي 
63.63  33170  دالل احمد على حسن االبراھیم 
71.45  33171  دالل حسین علي حسین اللقمان 
69.46  33172  دالل عبدالعزیز حمد عبدهللا الحاي 
83.38  33173  دالل فیصل سعید على العدوانى 
70.81  33174  رغد عبدالسالم عمر صنیتان العصیمى 
83.1  33176  روان موسى محمد فھد عبدهللا ابوعلیان 

82.27  33177  ریم عادل جاسم محمد ماجد سلطان الماجد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الیرموك للبنات الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.24  33178  ریم محمد فوزان سلیمان الفوزان الفوزان 
61.56  33179  زینھ خالد عجران حسین العجران 
69.29  33180  ساره جاسم محمد سلیمان السبیعى 
80.53  33181  ساره فھد احمد محمد الفیلكاوى 
72.69  33182  ساره مبارك منور الحمیدى وقیت 
81.69  33183  سنابل انور جاسم احمد القصار 

78  33184  شمایل ابراھیم محمد زامل الزامل 
65.36  33185  شیخھ ابراھیم خلف سعد الربیعھ 
62.51  33186  شیخھ احمد عبدالعزیز حمد الحمیمیدي 
77.92  33187  شیخھ خالد فھد عبدالمحسن الفھد 
82.03  33188  شیخھ ناصر عبدالوھاب محمد الشھاب 
74.61  33189  ضحى سامي محمد عبدالمحسن الفریح 
71.1  33190  ضحى صالح یوسف صالح الورع 

71.09  33191  طیبھ جمال غانم عبدالوھاب خلیفھ الشاھین الغانم 
84.42  33192  طیبھ عبدالناصر حسن جاسم التویتان 
76.82  33193  عائشھ جمال ناصر الصنھات العصیمي 
84.79  33195  عائشھ سعد محمد سعد الفوزان 
81.28  33196  عالیة علي خلیل اسماعیل مراد 
65.41  33197  عذارى عبدهللا عبدالوھاب ابراھیم الحسینان 
74.46  33198  غنیمھ خالد راشد راشد مبارك 
78.77  33199  غنیمھ یوسف جاسم عبدهللا الصانع 
71.63  33200  غیداء صالح ثنى احمد الصیاح العنزى 
83.31  33201  فاطمھ سعید محمد نور سعید العوضي 
87.97  33202  فرح سلیمان منصور عبدهللا المنصور 
77.08  33203  لولوه علي عبدالكریم حمد الخمیس 
82.77  33204  لولوه ناصر احمد على الخمیس 
77.96  33205  مریم احمد عبداللطیف عبدهللا الشطى 
79.85  33206  مریم عادل محمد مصطفى الربیعي 
81.41  33207  مریم محمد جاسم احمد ذكرهللا 
87.78  33208  منایر فھاد سحاب وصل هللا المطیرى 
75.25  33209  منى فیصل عبدهللا جاسم الفضالھ 
83.88  33210  منیره اسماعیل خلیل ابراھیم الھزانى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الیرموك للبنات الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
92.11  33211  منیره عبدالحكیم محمد عبدالكریم الخمیس 
78.57  33212  منیره غیث محمد على الغیث 
83.64  33213  منیره مساعد سعود دغیمان المطیرى 
70.77  33214  منیره ولید خالد زید النویف 
81.05  33215  نور محمد على عواد االمیر 
91.55  33216  نوره اسماعیل عبدهللا حسین البناء 
84.79  33217  نوره خالد ماضى الخمیس 
77.19  33218  نوره سعود عبد العزیز محمد البنوان 
80.35  33219  نوره عبدهللا على محمد الخلیفى 
66.31  33220  نوره محمد على محمد المرزوقى 
65.91  33221  نوره یوسف سلطان محمد السالم 
72.11  33222  نوف خالد سالم محمد الصباح 
73.89  33223  نوف فوءاد عبدالعزیز یوسف العسعوسى 
78.4  33224  ھبھ عبدالرضا قمبر على حسن الصائغ 

63.02  33225  ھدى مساعد فرج سعد 
71.32  33226  ھلل ریاض سلیمان عبدهللا الحمیدان 
87.05  33227  ھند زید نابى زاید الدویلھ 
87.1  33228  ھیا زید نابى زاید الدویلھ 

76.27  33229  یسرى عبدهللا حمود العلى الموسى السیف 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الروضة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.11  33261  أمینھ عبدالرحمن طالب الكندري 
65.52  33262  أمینھ یاسین سعد یاسین الغریب 
81.12  33263  أنفال صالح مرزوق غریب 
82.11  33264  ابرار صالح شالش سالم المنزل 
81.12  33265  افنان صالح بدر محمد القطان 
79.7  33266  االء احمد محمد على احمد االنصارى 

79.81  33267  العنود سلیمان احمد غیث ابراھیم الغیث 
73.79  33269  انوار عبد الحكیم عبد القادر عبدالوھاب المبیض 
80.9  33270  انوار مبارك صعفق مبارك الخشاب 

71.64  33271  ایمان خالد عبدالعزیز عید المرتجى 
70.56  33272  ایمان علي ابراھیم عبدهللا الفرحان 
70.57  33273  جمانھ خالد عبد اللطیف عیسى سلیم 
71.41  33274  جمانھ عبد الخضر عبدهللا شیخان الدابي 
86.1  33275  حصھ فؤاد احمد یوسف الرشید البدر 

67.91  33276  حلیمھ فؤاد سعید شھاب 
70.33  33277  حنان على عثمان ابراھیم الفایز 
70.61  33278  خلود محمد الملقب رایق محمود احمد 
77.92  33279  خلود محمد محسن عوض سعود الحربى 
71.99  33280  دانھ احمد محمد حسین القالف 
76.78  33281  دانھ سالم سعد یاسین العازمي 
76.06  33282  دانھ عادل جابر محمد النعمھ 
78.64  33283  دانھ عادل سالم عبدهللا بو تلف 
84.06  33284  دالل احمد محمد بدر البدر 
77.54  33285  روان جاسم حسین جاسم الزنكي 
66.75  33286  زینب أحمد شاكر بجاري 
75.18  33287  ساره بدر عوض مبارك زید القفیدي العازمي 
81.84  33288  ساره عادل خلف مطلق سعد السعید 
83.38  33289  ساره عبدالعزیز حسین شاھین ابراھیم الفیلكاوي 
79.35  33290  ساره فھد خالد مسفر المسفر 
72.5  33291  ساره محمد راشد محمد الشعالن 

68.56  33292  سبیكھ ناصر عمران احمد العمران 
70.83  33293  شریفھ جاسم عبد الحمید جاسم حسن 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الروضة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.12  33294  شھد احمد خالد االحمد الصباح 
77.34  33295  شھد عادل عبدهللا احمد النوه 
65.56  33296  شھد عبد الستار اعجیمي صقر الشمري 
73.2  33297  شھد عیسى صالح عیسى الطواش 

66.59  33298  شوق طالل علي محمد القمیزان 
75.49  33299  شیخھ فھد محمد المشعان المشوح 
67.12  33300  شیخھ ناصر عبدالمحسن راشد الجلیبي 
69.46  33301  ضحى محمد احمد محمد على العوضي 
73.82  33303  عائشھ احمد خالد محمد المیر 
82.73  33304  عائشھ بدر عبدهللا ذیاب الخشتي 
80.45  33305  عائشھ جمال فھد ابراھیم العبید 
78.99  33306  عبیر حسن حسین خالد الزاید 
81.82  33307  عبیر یعقوب یوسف یعقوب السیحان 
79.25  33309  غالیھ محمد عبدهللا جاسم البالول 
78.44  33310  غدیر علي محمد غلوم على 
90.23  33311  فاطمھ حبیب سلمان احمد االستاذ 
80.35  33312  فاطمھ عادل فاضل عباس فیلكاوي 
83.83  33313  فاطمھ عدنان ابراھیم سلمان الخلیفي 
71.66  33314  فاطمھ محمد ابراھیم عبدالسالم مال حسین 
77.47  33315  فاطمھ محمد عبدهللا محمد العسیرى 
67.94  33316  فاطمھ یاسین سعد یاسین العازمي 
65.56  33317  فجر عبید فالح البادي 
76.29  33318  فجر فالح جھیم غازي المطیري 
76.6  33319  فرح عبدالعزیز عیسى خلیل بوحمره 

73.49  33321  فضھ فھد على حسن الكندري 
82.66  33322  لولوه خالد علي سعد المعیوف 
68.17  33323  لولوه محمد راشد محمد الشعالن 
70.26  33324  مریم جاسم سعد یاسین العازمي 
65.17  33325  مریم خالد فاضل عباس فیلكاوي 
76.15  33326  مریم میسر ابراھیم ناصر التمیمي 
68.96  33328  منیره صالح خلیفھ احمد الخضر 
79.21  33329  منیره علي حسین حمد المراغى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الروضة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.91  33330  میساء محمد عماد الدین صالحي 
70.97  33331  نور احمد عبدهللا احمد الشرف 
81.53  33332  نور عصام ابراھیم حسین التركیت 
71.6  33333  ود رعد جاسم محمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

شریفة العوضي الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.63  33371  أمینھ عدنان نافل حمود بویابس 
82.58  33372  اماني عدنان عبدهللا مطلق جدعان 
91.88  33373  امنة سعد محمد عبدالكریم السیف 
77.95  33374  اوضاح جاسم محمد احمد الھذلول 
84.44  33375  بدریھ بدر عبدالرزاق احمد المطوع 
76.8  33376  حصھ عادل على خلف المطیرى 

71.56  33377  حمدة علي شعبان عبد الكریم سالمین 
84.23  33378  حنان فیصل عبدهللا عیسى الحوشان 
72.76  33379  خلود فوزى احمد راشد حمود الرشید 
66.69  33380  دانھ عبدهللا محمد عبدهللا الحملى 
90.33  33382  دالل ابراھیم خلیفھ خلفان سلیمان 
84.13  33383  دالل زید عبدالرزاق عبدهللا الخبیزى 
69.43  33384  دالل صالح سالم عبدهللا المذكور 
84.49  33385  دالل عبدالعزیز احمد حسین الشطى 
84.12  33386  دالل فؤاد عبدالوھاب محمد الزنكي 
83.84  33387  دالل ولید إبراھیم أحمد السلیـم 
70.73  33388  رزان عبدالعزیز على ابراھیم الكلیب 
88.04  33389  رقیھ أحمد عبدهللا سلطان الحربى 
76.24  33390  ریم جاسم احمد راشد المجرن الرومي 
84.68  33391  سارة سعد محمد عبدالعزیز الحمید 
79.95  33392  ساره ابراھیم احمد سالم السعید 
68.79  33393  ساره احمد صالح حسن الغریب 
82.11  33394  ساره خالد ابراھیم صالح العمر 
76.17  33395  ساره خالد عید محارب العبكل 
89.76  33396  ساره سلیمان یوسف رجب المعیوف 
75.26  33397  ساره عادل صالح سلیمان العجیرى 
93.51  33398  سبیكھ على عبدالملك محمد العوضى 
68.73  33399  سھى عبدهللا معتوق مصطفى 
77.09  33400  شریفھ جمال حمد عبدهللا الونیسى البسام 
68.51  33401  شریفھ محمد على حسین عاشور الغریب 
74.04  33402  شریفھ ناصر عبدهللا الرشید البدر 
89.6  33403  شھد احمد سعود عبدالعزیز الحسن 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

شریفة العوضي الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.14  33404  شھد ناصر حمد صخى العنزي 
86.15  33405  شھد نبیل سالم احمد خضر 
74.16  33406  شوق أسامة عبدالرحمن ابراھیم البناي 
91.17  33407  عائشھ جاسم ابراھیم صالح العمر 
81.62  33408  عبیر احمد سامى احمد المنیس 
71.96  33409  فاطمة سالم یوسف علي الثنیان 
79.71  33410  فاطمة یعقوب محمد فایز علي 
73.09  33411  فاطمھ عبدالوھاب عبدالعزیز عبدالوھاب الصانع 
75.05  33412  فجر احمد محمود احمد محمد النجار 
90.14  33413  فىء سلیمان احمد صالل عبدهللا الھوالن 
86.68  33414  لطیفة سلیمان ثنیان احمد العمیرى 
83.92  33415  لطیفھ صالح محمد سلیمان سعید المطر 
81.65  33416  لطیفھ عادل على فھد الشویع 
78.76  33417  لطیفھ على تركى على التركي 
81.49  33418  لولوه على راشد على الفضالھ 
84.07  33419  لولوه ولید عبدهللا محمد الدوسرى 
74.66  33420  مریم احمد عبدهللا محمد الجداوى 
86.16  33421  مریم بدیع عبدالرزاق زامل سعود الزامل 
76.74  33422  منار مبارك محمد مبارك السعید 
70.75  33423  منى سالم عیسى مرزوق مبارك 
91.85  33424  منیره جاسم حمد عبد الرحمن العوفان 
69.84  33425  منیره عبدالرزاق عثمان محمد الخلیفى 
78.4  33426  منیره محمود سالم البلھان 

79.95  33427  منیره یوسف خالد خلف المخیزیم 
95.15  33428  نسیبھ سلیمان عبدالرحمن فھد عیسى الناجم 
79.28  33429  نعیمھ عبدالجبار فھد عبدالعزیز المضیان 
91.33  33430  نور جمال حسن محمد الفضالھ 
68.83  33431  نور عبدهللا صخى حمید الظفیرى 
87.62  33432  نور عبدهللا فھد سلیمان السھلى 
71.7  33433  نوره عبدهللا محمد سلیمان الحبیب 

67.55  33434  نوره یوسف عبدهللا عبدالعزیز السعودى 
75.12  33435  نوریھ محمد عثمان جاسم الفھد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

شریفة العوضي الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.46  33436  نوف رعد عبدالرزاق جراح االبراھیم 
68.38  33437  نوف عبدالمحسن علي محمد العون 
90.79  33438  ھبھ سلیمان یوسف رجب المعیوف 
76.42  33439  ھال جاسم احمد راشد المجرن الرومي 
67.12  33440  ھیا خلیفة عبدالعزیز خلف البیشى 
84.77  33441  ھیا محمد أحمد عبدالرزاق العبید 

91  33442  ورود محمد عبدالعزیز عبدهللا الھویدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الجزائر الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
91.13  33481  اسراء عبد هللا سالم جاسم الخلیفھ 
66.4  33482  اسمـاء جزاع حامد عبدالرزاق العمانى 
80.2  33483  اسیل فھد سعد عبد العزیز السلطان 

77.63  33484  اسیل فھد على سعید السیف العامر 
81.81  33485  انوار خلیل محمد عبدالرحمن محمود حسین الكندرى 
79.99  33486  انوار محمد سعود عبدالعزیز المـذن 
82.62  33488  انوار یاسر یعقوب یوسف الضویحى 
64.54  33489  بدریھ احمد سلیمان محمد الشطى 
85.73  33490  بدریھ عادل محمد فھد الدباسى 
71.83  33491  حصھ حمد سلیمان أحمد ناصر األقعس الثقفي 
78.52  33492  حصھ عبدالعزیز زید عبدهللا العبید 
72.97  33493  حصھ مرزوق سعید مبارك 
83.02  33494  حال خالد محمد عبد هللا الباتل 
68.97  33495  حنان زھیر عبدالخالق سعید البخیت 
66.96  33496  حنین خالد على احمد على السنان 
64.74  33497  خلود محمد سعود عبد هللا ناصر 
69.2  33498  دانھ ولید خالد محبوب العامـر 

76.67  33499  دیمھ مشعل حمیدى ظاھر الظفیرى 
81.66  33500  روان طامى عبد هللا طامى الحبیلیص المطیري 

91  33501  ریـم عبدهللا محمد راشـد الحسـاوى 
64.1  33502  ریم طالل ابراھیم عبد الرحمن الماجد 

88.13  33503  ریم على صالح عبدهللا الصالح العبدهللا 
77.32  33504  ساره داود سلیمان عثمان النصرهللا 
67.45  33505  ساره عبد الحمید ابراھیم ناصر االحمد 

81  33506  ساره یوسف رشید محمد احمد العطار 
81.95  33507  سـاره نـاصر عـوض مشـخـص العـتـیبـى 
88.59  33508  سمیھ خالـد صالح مھـدى صالح الغـیـص 
76.05  33509  شـوق فؤاد مھنا مزعل محمد المزعل 
64.84  33510  شھد فراس أحمد الرفاعى 
85.77  33511  شیخھ ابراھیم على صالح الحـداد 
75.21  33512  صفا جوھر ماجد جوھر 
80.26  33513  عائشھ ولید یعقوب خلف الیتامى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الجزائر الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.47  33514  عـھـد عماد سعد راشد صقر 
61.96  33516  فاطمھ عبد هللا محمد العبید 
63.47  33517  فاطمھ محمد عبدالرحمن محمد الدعیج 

75  33518  فاطمھ ھاشم سید كدا ھاشم سلیمان 
70.58  33519  فجر احمد محمد ابراھیم الجعفر 
67.49  33520  فجر محمد بشیر لھمود 
80.83  33521  فجر مساعد محمد جاسم المبارك 
69.53  33522  فى عبد الرحیم محمد عبد الرحیم العوضى 
75.56  33523  لطیفھ ولید راشد عبد هللا الطرموم 
65.62  33524  لولوه طارق عبدالرحمن ناصر القطان 
77.15  33525  مروه جوھر ماجد جوھر 
71.55  33526  مروه خالد احمد منصور الحجى 
64.43  33527  مریم جاسم محمد محمد المغربى 
71.71  33528  منیره زیدان یاسین سالم الزیدان 
71.64  33529  منیره مساعد مبارك نصیب الرندى 

79  33530  میس احمد ناصر یعقوب ناصر 
72.54  33531  نوال احسان فھد مبارك السایر 
67.95  33532  نور محمد جاسم محمد الحقان 
84.91  33533  نورا احمد سالم سعران الدماج 
81.84  33534  نوره صالح عبد هللا سلطان مطلق العنزى 
67.94  33535  نوره طارق عبدالرحمن ناصر القطان 
70.73  33536  ھدى فرحان حمود سعید السبیعي العنزي 
59.63  33537  ھنوف فھد مبارك جبر الحزمى 
66.02  33538  وفاء طارق فالح حسن 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لطیفة الشمالي الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.15  33571  أبرار عید ھویدى انقیمش الھاجري 
65.47  33572  أنوار محمد حمود محمد الظفیرى 
68.4  33573  ابرار یوسف أحمد ولى على 

74.04  33574  اسماء فایز غنیم مذخر سریع العتیبى 
79.89  33575  اشواق سمیر محمد سمیر العازمى 
72.14  33576  افراح فھید طلق طاحوس فھد العازمي 
78.64  33577  االء مصطفى عبدالرسول على البناى 
75.51  33578  امانى عدنان محمد صالح المبارك 
81.34  33579  امثال مفرح سعود صالح الحربى 
77.46  33580  انفال احمد صالل ھادى القاشوط 
69.32  33581  انفال علوى سماوى علوى الظفیرى 
68.24  33582  بدریھ صادق سلطان كلھرى زاده 
65.02  33583  بشایر سالم راكان سالم فالح 
79.58  33584  بشایر عیاضھ عبدهللا عیاضھ الرشیدى 
90.61  33585  بشرى اسماعیل عبدهللا محمد اسماعیل 
64.03  33586  حصة عبد العزیز عبد الكریم سلطان حجي بشیر 
68.25  33587  حوراء جلیل احمد غلوم القطان 
90.07  33588  حوراء حسن على حسن القالف 
74.94  33589  خلود سلیمان عسل الجفال 
77.51  33590  خلود ولید جاسم محمد المانع 
65.71  33591  دانھ خالد محمد عبد القادر الھندى 
82.78  33592  دالل حمود محسن خلف العنزى 
73.68  33593  دالل یوسف محمد حسن الطباخ 
74.4  33594  ریم خالد سعد فھید فراج الضفیرى 

75.91  33595  ریم سعد جابر صالح الخالدى 
74.21  33596  زھراء خلیل سید احمد سید على السید ابراھیم 
69.16  33597  زھراء یعقوب سعید بشیر البلوشى 
68.94  33598  زینب عادل جاسم محمد كمال 
80.35  33599  زینب عبد المجید غلوم رضا محمد عبد على 
87.27  33600  ساره عبدالرحمن محمد حسین طالب 
75.55  33601  ساره ولید خالد احمد السلیمان 
77.44  33602  شروق تركى عبدهللا فالح خضیر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لطیفة الشمالي الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.87  33603  شمایل حمد خلیفھ نجم محمد 
67.99  33604  شھد صالح سالم امان عثمان 
81.88  33605  شھد عبداللطیف نزال سلیمان العازمى 
67.08  33606  شیخھ عبدالعزیز عقلھ نصار الشمرى 
76.64  33607  صمود مرزوق فھد عید المرتجى 
79.41  33609  عائشة یوسف عبدهللا قعود شحاذ 
78.1  33610  عائشھ عبد العزیز عبدهللا علي الكندرى 

73.33  33611  عائشھ فالح حمد فالح  الھرشانى 
77.68  33612  عھود سلیمان عقلھ صیاد العنزى 
71.59  33613  غزالن عمران مبارك سالم 
79.34  33614  فاطمھ بدر محمد عبد الرحمن صرام 
74.08  33615  فاطمھ صباح احمد حسن العنزى 
75.36  33616  فاطمھ عادل سالم امان عثمان 
71.89  33617  فاطمھ نایف ابراھیم صالح محمد جحیل 

89  33618  فجر سعد نایف دریب العنزى 
77.78  33619  فجر فھد ابراھیم عطار الشمرى 
65.59  33620  فرح سلطان مطر سلطان الصالل 
82.89  33621  كوثر ابراھیم عبدالرحمن جاسم احمد 
83.46  33622  لمیاء سالم شباب سعد الھاجري 
73.25  33623  منار ولید عبدالعزیز احمد القطان 
85.31  33624  منى خالد علي عبدهللا محمد المنصوري 
78.95  33626  منیره سعود عبدالعزیز الحمد الذویخ 
71.91  33627  مھا ظاھر حضیرم ظاھر العازمى 
68.53  33628  مھا فرج حرفان كرینیس العازمى 
70.98  33629  موضى جدیع عبدهللا جدیع الغانم 
67.85  33630  نجاه أحمد عبد الوھاب احمد الدشتى 
75.92  33631  نجالء جمعان مبارك فھد العازمى 
75.24  33632  نور مناور ناصر صالح الرشیدى 
70.79  33633  نور یوسف خضر عبدهللا حسن 
70.7  33634  نوره انور حمود رافع العنزى 

81.66  33635  نوره سعد فرحان موسى الجشعمى 
72.6  33637  ھاجر سالم بھیش سعد العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لطیفة الشمالي الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.54  33638  ھبھ حسن فالح سنام الشمرى 
70.28  33639  ھند الفى مطر فالح العنزى 
69.45  33640  ھنوف عادل حسین احمد على محمود الكندري 
70.08  33641  ھنوف مفرح سعد ردعان الھاجري 
73.37  33642  وجیھھ سید جالل الدین سید حسین موسوى 
69.2  33643  یاسمین عبدهللا عوده ھمیم الخالدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

االسراء الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.91  33681  حصھ احمد یوسف احمد المنصور 
67.73  33682  دعاء مبارك محمد احمد الكندري 
64.39  33684  زینب فیصل ابراھیم سلیمان الناصر 
60.24  33685  سبیكھ عبدالحمید عبدهللا عبدالرزاق بن ناجى 
84.17  33686  سندس عبداللطیف عبدالكریم ناصر السندى 
71.35  33688  شوق سلمان راشد سعید العقروقھ 

75  33689  فاطمھ محمد ماجد احمد بوطیبان 
67.39  33690  فاطمھ یوسف محمد سعد الرمیح 
71.28  33691  لیلى قاسم محمد غریب على 
87.59  33692  منیره عبدهللا حسین عبدهللا المسباح 
74.14  33694  نور مصطفى عبدالرسول على بوعباس 
68.27  33695  ھنوف طالل سلیمان على سلیمان الشرھان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز عبداللة الجابر الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
81.03  33731  أبراھیم خالد مال هللا ابراھیم مال هللا 
72.47  33732  أحمد جمال محارب سلطان الفضلي 
61.43  33733  أحمد حمد جاسم محمد السعید 
76.23  33734  أحمد سایر سالم الشمري 
64.58  33735  أحمد عبد الھادي جاسم محمد 
65.84  33736  أحمد عبدالنبي عباس العلي 
72.83  33738  أحمد محمد مبارك راشد بن بحر 
66.15  33739  أحمد منصور مرزوق عبد هللا محمد 
75.41  33741  أسامة حبیب محمد بو علیان 
67.29  33742  احمد حامد على الجوعان 
70.75  33744  احمد ریاض احمد ابراھیم حسین محمد على الصایغ 
70.5  33745  باسل محمد أحمد محمد بو درید 

61.69  33747  بدر ناصر محمود جاسم محمد الحسن 
69  33748  بندر مبارك عطیة الماجدي 

77.07  33749  جاسم ناصر مرزوق فجرى الفجري 
69.23  33750  جاسم یعقوب یوسف حادور 
73.73  33751  جراح یوسف مطلق أحمد االبراھیم 
70.93  33752  حسن حبیب سعد فالح غانم المطیري 
69.33  33753  حسین یعقوب یوسف عبد النبي عبدهللا القطان 
69.56  33754  حمد سمیان سعد سلمان الظفیري 
64.58  33755  حمد محمد حسن الریس 
62.66  33757  حمید راشد محمد العجاج السالم 
66.05  33758  خالد عبد اللطیف محمد ناصر العیسى 
62.87  33759  خالد علي عبدهللا على بن غیث 
74.31  33760  خالد محمد عبد العزیز سعد الحوطي 
63.3  33761  خالد ولید محمد عبد اللطیف الفھد 

79.13  33765  رائد عقیلي سعوى راشد 
68.91  33766  راشد أحمد رحیل بخیت 
63.97  33767  سامي أحمد محمد حجي مھدي 
67.6  33770  ضاري یعقوب یوسف حادو الشمري 

60.24  33771  عاید سعد مطلق سعد بن خشمان الھاجري 
74.27  33772  عبد الرحمن مساعد عبد الرحمن یوسف احمد الكوس 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز عبداللة الجابر الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.9  33773  عبد العزیز براك عایش براك العرادة 

62.73  33774  عبد العزیز خالد عبد الرحمن عبد العزیز الحسینان 
67.94  33775  عبد العزیز عبد االمام علي محمد 
75.64  33776  عبد العزیز عبد الحمید عثمان اسماعیل مال هللا 
77.79  33778  عبد العزیز ھاشم حمدان ھاشمي 
67.05  33779  عبد هللا أحمد عبد القادر السرحان 
68.58  33780  عبد هللا عامر اسماعیل ابراھیم الشرھان 
60.06  33781  عبد هللا عبد العزیز عبد هللا غصاب العجمي 
75.95  33782  عبد هللا علي عبد هللا حمود القالف 
72.02  33783  علي عبد هللا حسن محمد حسین الصایغ 
68.17  33785  عمر عبدهللا فخران الحالق 
62.47  33786  فایز علي عربود البذالي 
79.04  33788  فیصل عثمان خالد الیحیى 
70.61  33790  ماجد علي عربود شنوف الراشد 
65.88  33792  محمد عبد السالم حسین عبد السالم عبد ربھ 
73.97  33793  محمد عبد هللا حسن محمد حسین محمد على الصایغ 
64.84  33795  محمد لطفي محمد على سلطان السمحان 
64.13  33796  محمد مرزوق سیف محمد الرشیدي 

76  33797  مشاري یعقوب یوسف الشمري 
68.73  33798  مشعل عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الدوسري 
65.76  33800  منصور محمود حسین الشطي 
66.38  33801  ناصر بدر مفرج فھید العازمي 
70.24  33802  ناصر جواد واصل  سالم المدیرسي الحربي 
74.84  33803  ناصر محمد رمضان رجب 
75.98  33804  ھیثم محمود سید رجب الرفاعي 
70.85  33805  وائل جمال فؤاد محمد 
79.21  33807  یوسف سعد رجعان علوش رجعان 
68.1  33809  یوسف محمود عباس عبدالحسین 

75.53  33810  یوسف ناصر خضر الرس 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الدوحة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.84  33841  آمنھ برغش عودة ملوح 
63.4  33843  أسماء سلمان محمد غتران 

70.73  33845  أفراح حسین عواد 
63.57  33848  أنوار ناصر علي ضیدان 
68.98  33849  إبتسام تركي خلف الشمري 
72.74  33850  إبتسام شھاب فالح حمود 
69.1  33853  إیمان عبد هللا متعب العرادة 

86.99  33854  إیمان عكیر محمد سعید البذالى 
73.91  33855  ابتسام محمد حمود مطر العنزي 
69.02  33856  الھنوف مصلح جلوي فرح العنزي 
68.95  33857  امتثال حمود مرزوق الفضلي 
67.83  33860  بشایر حسن أحمد العنزي 
60.2  33865  ثریا عبد هللا مطلق الھاجري 

67.33  33866  جواھر برغش عوده ملوح الخالدي 
62.31  33867  جواھر عایض محمد فھد العنزي 
70.06  33868  حبیبة مطلق حسین قطوان 
76.6  33870  حنان جعفر محمد جعفر 

63.21  33871  حنان محمود محمد الغنیم 
68.84  33874  حیاه أحمد ابراھیم حسین عاشور 
70.72  33875  خالدة حسن سلمان 
76.07  33876  خالدة راھي قاسم الخالدي 
74.28  33880  ریم عبد الرضا راضي جابر 
77.66  33882  زینب غانم جابر فحیمان 
62.68  33883  سامیة جزاع طرید مناع 
72.44  33884  سحر محسن كماش سلیمان 
86.18  33885  سعاد شوین دویك وادي 
64.36  33888  سناء یوسف عبید بندر 
63.96  33889  سھام جھاد أحمد أبو خلف 
70.63  33891  شاھة خالد سلمان محمد العنزي 
59.7  33894  شعاع دھام رجاء خلیفة الشمري 

67.02  33896  شیخة عاید مبارك العازمي 
67.12  33898  عجایب مخلف مصحب الظفیري 

02/07/2010Page 68 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الدوحة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.68  33900  عذاري عبدهللا عبید مناحي الظفیري 
62.28  33902  عیدة عنقود ظاھر خلف 
71.95  33903  عیدة فھد عبد هللا حمد 
75.85  33905  فاطمة ساكت شناوه ناھي الشمري 
73.72  33907  فاطمة محمد علي خالد 
77.09  33908  فاطمھ سعد ھداد ناصر الفضلى 
63.91  33909  كفایة إبراھیم عجاج المطوطح 
63.51  33914  لیلى جمعة حنون طلب 
72.85  33915  لیلى سالم محمد الضیف 
72.55  33916  مجیدة ذیاب بطاح العنزي 
72.34  33917  مریم ساكت شناوة ناھي 
79.99  33918  مریم سوید مطر محمد 
71.12  33920  مریم عبد العزیز شداد عاید الظفیري 
66.31  33921  مریم عبد هللا خلف الشمري 
64.05  33924  مریم فالح محمد الدیحاني 
71.91  33925  مریم كتاب رھیف مضحي العجمي 
79.68  33927  مشاعل حماد خلف الشمري 
65.79  33928  مشاعل صالح حسین فرحان 
71.19  33929  مشاعل عبید رحیل سلمان 
68.86  33930  مشاعل فارس زید المطیري 
67.52  33932  معصومة عبد الھادي عید راشد العتیبي 
74.45  33933  ملیحة محمد علي الفضلي 
68.54  33934  منى عبد هللا برغش عودة 
67.37  33940  مھا محمود ثاني الفدعاني 
70.13  33941  میعاد رمضان عقیل محمد 
65.87  33945  نجوى بدر أحمد فراج 
83.22  33946  ندى مطلق حماد ظاھر 
63.5  33947  نوال جمعة حنون طلب 
69.1  33948  نوال راشد حرفان الھاجري 

71.06  33949  نوال محمد حمود علي 
63.58  33950  نور حمد حییان العنزى 
66.11  33952  نوف مخلف مصحب الظفیرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الدوحة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.42  33954  ھدى جمعة حنون طلب 
81.11  33956  ھدیل عید سایر جابر 
66.53  33957  ھند ناصر محمد المحیطیب 
69.84  33958  ھیا محسن راكان عریب الظفیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.36  33991  آالء توفیق خالد الدایل 
82.01  33992  أبرار عبد العزیز یوسف الوتار 
73.29  33993  أبرار وائل محمد بورسلي 
74.88  33994  أفراح عمر جابر العیدان 
79.16  33995  ألطاف فھد إبراھیم الزید 
84.27  33996  أمنة سید كدا سلیمان 
69.85  33997  أنوار عبد الرحمن محمد غیث 
77.55  33998  أنوار فرحان سالم الرومي 
78.18  33999  إسراء محمد غلوم كمال 
79.54  34000  بدریة عبد الرحیم الھولي 
72.49  34001  بدور سلیمان محمد السعید 
75.76  34002  جنان عبد علي عطیھ 
75.43  34003  حسنھ مصلح مطلق صقر 
91.42  34004  حصة عامر محمد عبد هللا المسباح 
76.17  34005  حنان جمعان مرزوق الغریب 
67.52  34006  حنان عبد الوھاب صالح علوان 
74.66  34007  حنان محمود عیسى عاشور 
81.09  34008  حنان نصیف جاسم المشھداني 
73.18  34009  حوراء عبد هللا عبد النبي الحاج 
80.71  34010  خلود عدنان ناصر العثمان 
81.69  34011  دالل ولید علي الفودري 
77.55  34012  رحاب ناصر علي ثاني 
79.69  34013  رضیة حسن دھناوي فیاضي 
78.43  34014  رغد مساعد جاسم العقاب 
73.95  34015  زھره حسن حرفش جمعھ 
87.41  34016  زینب سامي عبد األمیر 
81.88  34017  زینب عدنان یوسف 
73.24  34018  سارة فھد عایض ضویحي العازمي 
75.55  34019  شروق صالح عثمان العثمان 
71.7  34020  شریفة جمعة حمد التمیمي 

73.13  34021  شیخة إبراھیم عبدالرحمن الضبیان 
77  34022  عذاري عبد هللا محمد بلوشي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.93  34023  غدیر ھاشم محمد عباس 
75.71  34024  فاطمة جواد حجي الفرحان 
73.69  34025  فجر جمال فیروز عبد الكریم 
70.32  34026  فضة طارق یعقوب النصر هللا 
68.87  34027  كوثر عدنان أحمد القالف 
72.99  34028  لطیفة خالد عبداللطیف الفایز 
75.95  34029  لطیفة سھیل عبد هللا الدریعي 
82.52  34030  لیلى عبد العزیز عباس القطان 
65.09  34031  لیلى محمد ناصر العبد هللا 
71.21  34032  منال زاید علي صویان 
74.97  34033  منى سلمان عقل 
71.46  34034  منى عبد هللا علي الدویلة 
68.21  34035  منى محمد صالح السني 
76.92  34036  مي محمد عمران الفیلكاوي 
70.12  34037  نوف عدنان یوسف الوتار 
70.46  34038  ھبة یوسف جاسم الخلیفھ 
69.01  34039  ھدى حسن أحمد فرحان 
76.36  34040  ھدیل جاسم محمد الصراف 
75.47  34041  ھدیل شاكر خضرتي 
75.9  34042  ھنوف مصلح مطلق الرشیدي 
67.4  34043  وسن عبد هللا علي بو رحمھ 

76.95  34044  وفاء شریدة زید الشریدة 
78.12  34045  یاسمین فاضل منصور الصراف 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فرحان الخالد الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.52  34331  ابراھیم عبدالواحد ابراھیم عبدهللا احمد 
69.67  34332  احمد صادق محمد احمد المھنا 
79.99  34333  احمد عبدالقادر محمد الحبیل 
76.98  34334  بدر احمد حماد عایض عویمر العازمى 
69.21  34336  حمد عادل جابر موسى العطوان 
76.77  34337  خالد حسن محمد عباس العباسى 
87.58  34338  خالد عادل ابراھیم سعد الحوطى 
79.78  34339  عبد الرحمن الفى عبد الرحمن عوض العازمى 
83.87  34340  عبدالرحمن غانم على حمد المرى 
70.92  34341  عبدهللا خلیل ابراھیم سید محسن القالف 
70.99  34342  عذبى احمد عثمان حجى محمد العصفور 

78  34343  علي صاحب السید مجید شكر 
69.04  34344  فھد اسامھ اسماعیل فھد الفھد 
72.6  34345  فھد خالد عثمان احمد اسماعیل 
76.2  34346  فیصل عبدهللا احمد فھد المالك 

69.68  34347  محمد عبدالرحمن على محمد احمد 
74.9  34348  محمد كاظم عباس الزامل 

78.13  34349  محمد ھادى ابراھیم احمد المرزوق 
74.41  34350  محمد ھاشم مھدى فاضل الموسوى 
82.88  34351  مشعل صالح جاسم محمد اللنقاوى 
77.41  34352  مصطفى رضا مصطفى سید احمد 
73.92  34354  میثم حسن محمد احمد مھنا 
65.14  34355  ناصر محمد ناصر علي الصالح 
73.03  34356  نواف عبد الكریم یعقوب جاسم الوزان 
69.88  34357  یعقوب حمید عبد الرزاق یوسف جرخى 

02/07/2010Page 73 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا العسعوسي الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
89.23  34391  احمد سالم عبدهللا سالم البغیلى 
76.59  34392  احمد شھاب أحمد شھاب الداود 
81.14  34393  احمد عبدالكریم حسین العباد 
64.23  34394  احمد محمد ابراھیم حسین 
66.24  34395  جاسم محمد جاسم محمد العباسى 
74.17  34396  حسین ریاض داود سلیمان العون 
77.95  34397  حمد عادل عبدالعزیز مجید العطار 
76.29  34398  حمزة یعقوب حسن غلوم مقیم 
71.5  34399  حیدر على حسین العمران 

68.24  34400  خالد حسن رشید ملیح 
77.02  34401  خالد عبدالعزیز ابراھیم المكیمي 
68.68  34402  سعد فتحى سعد عبدهللا القطامى 
78.28  34403  سعود عبدالعزیز فھد معتوق العسالوي 
76.15  34404  سلیمان خلیل عبد الكریم على شموه 
80.12  34405  سھیل عبدالحلیم نصر عطار 
63.79  34406  ضارى فھد حمزه جمعھ الجمیعى 
81.84  34407  طھ علي منصور العطار 
71.87  34408  عادل جمعة محمد الخلیفي 
80.21  34409  عبدالرحمن علي محمد حسین الكندري 
73.64  34410  عبدالعزیز انور محمد علي الكندري 
75.76  34411  عبدالعزیز حسین احمد محمد دشتي 
77.62  34412  عبدالعزیز حسین علي عباس دشتي 
70.21  34414  عبدهللا احمد ابراھیم قطینھ 
70.81  34415  عبدهللا احمد ابراھیم محمد جورو 
82.43  34416  عبدهللا سالم سرور سالم العامر 
82.81  34417  عبدهللا عادل عبدهللا عبدالحافظ 
71.18  34418  عبدهللا على عمر على الطراح 
70.36  34419  عبدهللا یوسف علي تقي غلوم 
67.12  34420  عبدالھادي احمد ابراھیم عبدهللا 
72.64  34421  عثمان امیر صالح عبدهللا العوضى 
74.6  34422  عدنان محمد صالح علي العبدالرحمن 

68.83  34423  علي حسن فتحى كربوج 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا العسعوسي الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.15  34424  عمر بدر احمد محمد طاھر 
82.65  34425  عید محمد عید مبارك عمیره العازمي 
69.4  34426  فھد سالم محمد احمد مسیح 

82.58  34428  فیصل عادل علي عبد هللا بلند 
85.52  34429  محمد جاسم مبارك مونس المونس 
72.61  34431  محمد علي عمر على الطراح 
79.28  34432  محمد فھد أحمد عبدهللا البلوشى 
75.59  34433  محمد یوسف علي تقي غلوم تقى 
69.76  34434  مشاري جاسم محمد علي السعید 
66.71  34435  مشعل احمد سعدون یاسین عبدهللا 
75.12  34436  منذر مبارك موسي القرطوبي 
75.07  34437  ھاني امیر حسین الخرس 
67.84  34438  ولید خالد جاسم خلف الجاسم 
70.8  34439  یوسف محمد كمال یتیم 

68.18  34440  حیدر حسین فرج الخضرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صالح شھاب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.22  34471  احمد حسین احمد على الناصر 
60.27  34472  احمد حسین عبدالكریم عباس زكریا 
64.73  34473  احمد شافي عبد هللا على سالم السالمى 
77.38  34474  احمد محمد على حسن على 
60.56  34475  بدر محمد أحمد حسن یوسف 
71.69  34477  حسن سالم ابراھیم سلیمان الناصر 
67.02  34478  حسین عبداالمیر على ابراھیم موسى العطار 
74.08  34479  حسین محمد رفیع محمد عبدهللا 
64.63  34480  حمد خالد زید سلیمان العجیل 
71.59  34481  حمد شمالن حمد شمالن آل سیف 
79.71  34483  خالد عبدهللا ابراھیم صقر الفرح 
82.06  34484  خالد علي ناصر سعد العبید 
73.23  34485  داوود سلیمان محمد علي المتعب 
71.37  34486  راشد عادل راشد سالم حماد 
69.28  34487  زید محمد زید سلیمان العجیل 
68.03  34488  سالم فوزي محمد صالح الحمدان 
67.99  34489  سالم ناصر عبدهللا ھالل العصفور 
68.55  34490  سعود حسن حمید إبراھیم القالف 
73.51  34491  سعود راشد محمد صالح الراشد 
76.6  34494  ضاري فیصل محمد علي یوسف 

71.03  34495  طالل طارق عیسى محمود األنصاري 
73.59  34496  عبد الرحمن طھ سعید محمد سعید 
77.24  34497  عبد المحسن محمد عبد المحسن عثمان النصار 
89.44  34498  عبدالرحمن بدر سعد مبارك الرمیضى 
79.92  34500  عبدالرحمن عیسى مكي حمود المتروك 
72.63  34501  عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد ال بن علي 
70.54  34502  عبدالرحمن منصور عبدهللا احمد الزنیدي 
77.93  34504  عبدالعزیز فھد عبدالجبار محمد جمال 
69.01  34505  عبدالعزیز فھد عبدالمحسن فھد الخمیس 
66.87  34507  عبداللطیف احمد على محمد عبدالرحمن 
60.04  34508  عبدهللا بكر محمود عبدالخالق محمود 
76.53  34510  عبدهللا علي عبدهللا غلوم حیدر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صالح شھاب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.78  34511  عبدهللا محمد عبدهللا سعد المعیوف 
77.21  34512  عبدهللا مسلم عبدهللا أحمد صالح 
74.66  34513  عبدهللا ناصر عبدهللا السعد الثوینى 
72.27  34514  عقیل علي حسین محسن 
75.98  34515  على یوسف جاسم محمد الصفار 
64.69  34516  على یوسف عبدهللا حاجیة ابوصخر 
76.67  34517  علي صبیح شعبان عباس غلوم 
71.9  34519  عمر عبدالقادر ضاحي العجیل العسكر 

65.44  34520  عمر ولید رستم حسین الھولي 
77.43  34521  عیسى على عبدهللا مختار اشكناني 
70.57  34522  عیسى ھاني اكبر حیدر محمد 
64.95  34524  فھد احمد ناصر محیسن احمد 
77.45  34525  فھد ناصر أحمد عبدهللا المنصوري 
74.64  34527  فواز فھد صالح فھد بودي 
62.6  34528  فواز ولید بدر ناصر الدعیج 

83.25  34529  فیصل ابراھیم محمد عبدهللا السبتى 
66.66  34530  فیصل خالد سلیمان البراھیم الحداد 
71.35  34531  قاسم فاضل یعقوب غافل عریان 
72.5  34532  مبارك احمد احمد حسین الفوزان 
84.6  34533  محمد جاسم محمد ذیاب علي 

66.92  34534  محمد حسن محمد صالح مال حسن محمد عبدهللا الناصر 
68.89  34535  محمد حمد محمد احمد اسماعیل الحجي 
76.87  34536  محمد خالد إبراھیم عبدالرحمن الراشد 
74.74  34537  محمد عبد الرحمن خالد اسماعیل شرف 
68.17  34538  محمد عصام عبدالعزیز سعد اللوغاني 
64.06  34539  محمد غایب محمد مقذل السبیعي 
65.19  34540  محمد فاضل محمد عبدهللا شیر 
66.58  34541  محمد فھد محمد یوسف الفرحان 
80.91  34542  محمد محمود عبدالرزاق عبدالكریم الیاسین 
77.53  34543  محمد ولید عبدهللا علي الصانع 
77.59  34545  مشارى محمد عبد هللا سعد الرشید 
79.4  34546  مشاري فیصل محمد على یوسف 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صالح شھاب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.44  34547  ناصر اسامھ عبدالوھاب عبدالھادي النجار 
68.6  34549  یوسف صالح سعدون صالح المطوع 

77.27  34550  یوسف علي حسین احمد عبد هللا الحمادي 
83.25  34552  یوسف ولید محمد الزیر 
73.62  34553  خالد بدر ناصر منصور المجیبل 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فھد الدویري الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.08  34592  احمد عبدهللا محمد رضا عبدهللا 
80.13  34593  احمد محمد عبدهللا الصالح 
72.41  34595  بدر ناصر خضر السالمى 
79.65  34597  بندر خالد راشد صالح 
81.76  34598  حسن حسین كارون السید 
69.17  34599  حسن راضى جعفر عبدهللا ابومجداد 
68.47  34600  حسن طالب عبد الرضا عاشور القالف 
77.79  34601  حسین ابراھیم خلیل بوحمد 
68.71  34602  حسین عادل حسین عباس حسن 
67.69  34603  حسین مصطفى احمد حاجیھ 
77.04  34604  حمد ولید عبد هللا المرطة 
69.32  34605  خالد صقر محمد على المصیجر 
68.91  34606  سامي بدر مشاري عبدهللا 

81  34607  سلطان عبد هللا احمد الخضر 
67.94  34608  طالل ناصر محمد اللھو 
76.27  34609  عامر محمد طالل محمد 
74.14  34610  عبدالرحمن داود النصار 
78.08  34612  عبدالرحمن محمود منیب الشلبى 
75.47  34613  عبدالعزیز عدنان عیدان یوسف عبد الرزاق 
72.4  34614  عبداللطیف محمد عبدهللا السعید 

75.55  34615  عبدهللا احمد كرم دشتى 
81.63  34616  عبدهللا حمد عباس السنافي 
69.23  34617  عبدهللا خضیر عبد هللا مبارك 
64.91  34618  عبدهللا عبدالحمید عبدالكریم الصفار 
75.22  34619  عبدهللا محمد علي العبد الھادي 
77.53  34620  عذبي صالح عبد الكریم الشیحة 
68.62  34621  على حسن محمد عبد هللا 
67.4  34622  على خالد على اللھو 

73.58  34623  علي عبد الكریم موسى شموه 
79.3  34624  فھد ابراھیم احمد المھنا 

72.95  34625  فھد حسین على البلوشى 
82.94  34626  فھد طالل خالد عبد الرزاق عبد الجبار 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فھد الدویري الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.31  34627  فھد محمد على العبدالھادى 
84.11  34628  فواز طارق سالم ھاشم 
67.03  34629  فواز كارم محمود الشلبى 
74.67  34630  فیصل حسین محمد الذھب 
80.05  34631  محمد أیوب عبد هللا فتح هللا 
74.31  34632  محمد خلیل إبراھیم الصفار 
69.29  34634  محمد عبدالعاطى عبدالسمیع عبدالناصر 
70.17  34636  یوسف حسین على البلوشى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا عبداللطیف الرجیب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.33  34671  ابراھیم معجب عبدالمانع معجب العجمى 
82.04  34672  احمد عبدالسالم جاسر عبدهللا العنزي 
75.37  34673  احمد عبدالكریم یحیى یعقوب الغضبان 
74.22  34674  احمد عبدهللا حسین حسن عبدهللا 
75.87  34675  احمد محمد مبارك دعسان القنور 
78.17  34676  احمد مھدي محمد غلوم محسن 
68.59  34677  ادم حسین علي محمد غلوم 
68.23  34678  بدر احمد حسین عباس الكندرى 
73.97  34679  بدر سلیمان عبدهللا سیف القطان 
66.53  34680  براك علي احمد على القبندي 
84.06  34681  جاسم محمد احمد كرم احمد 
78.36  34682  جراح ولید سالم محمد عبدهللا 
79.67  34683  جعفر محمد عبدالحسین محمد عباس 
77.26  34684  حسن ایوب غلوم محمد البلوشي 
84.65  34685  حسن محمد احمد عبدالعالي الرامزي 
74.48  34686  حسین سلمان حسین علي الحداد 
70.96  34687  حمد محمد حسین محمد الدریع 
73.85  34688  حمد محمد عباس محمد قاسم 
75.39  34689  حمود خلیل ابراھیم حسن االستاذ 
72.38  34690  حیدر اشرف عبدهللا علي المیرزا 
83.72  34691  خالد أحمد بدر عبدالعزیز المطوع 
82.96  34692  خالد محمد ابراھیم حسن حاجیھ 
80.8  34693  خلیفة حسن علي كاظم القالف 

82.58  34694  راشد حسین راشد عید الغریب 
63.67  34695  زبن محسن عفاش العنزي 
80.1  34696  سعد صادق الحاج حسن سعید 

80.06  34697  سعود جاسم محمد شمس الدین عبدالرحمن 
80.94  34698  سعود خلیفة مساعد عید خلیفة المجرب 
77.66  34699  سعود عبدالعزیز علي عبدهللا الحقان 
72.97  34700  سعید محمد عبدهللا محمد العجمي 
73.33  34701  سلطان محمد سلیم صالح العنزي 
75.12  34702  سلیمان خالد علي جمعھ العلي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا عبداللطیف الرجیب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.29  34703  شاھین عبدهللا عبدالعزیز عبدهللا الشاھین 
82.72  34704  طالل سعود مناحي ماجد العتیبي 
78.73  34705  طالل مصطفى عبدهللا خالد ابراھیم 
68.41  34706  عامر حسین عیسى محمد البلوشي 
74.18  34707  عبد الحمید خالد عبد الحمید حجي عبد الرحیم 
80.54  34709  عبدالرحمن حمد مسفر سیف العنزى 
73.48  34710  عبدالرحمن عبدالعزیز عبدهللا عبدالعزیز البالول 
71.52  34711  عبدالرحمن عبدالعزیز فیصل خالد المشاري 
83.59  34712  عبدالعزیز اسماعیل ابراھیم علي عرب 
74.55  34713  عبدالعزیز بدر محمد حسن الزید 
78.57  34714  عبدالعزیز شعبان عبدهللا شعبان البلوشي 
76.97  34715  عبدالعزیز عدنان صالح حسین اللقمان 
74.23  34716  عبدالعزیز محمود محمد احمد حیدر 
69.4  34717  عبدالعزیز ولید عبدالعزیز یعقوب النھام 

76.71  34718  عبدالعزیز یاسین اسماعیل مراد الشطي 
72.11  34719  عبدالكریم درج سعد شریعان العازمي 
73.86  34720  عبدهللا احمد حمزه عباس كرم 
83.79  34721  عبدهللا احمد صالح غلوم حسن 
74.27  34723  عبدهللا بدر عبدالرزاق عبدالرسول بوعباس 
67.07  34724  عبدهللا جاسم عبدهللا العلي 
77.19  34725  عبدهللا جاسم محمد شمس الدین عبدالرحمن 
68.21  34726  عبدهللا حسن ابراھیم محمد طالب 
73.97  34727  عبدهللا حسین عبدهللا محمد الكندرى 
61.26  34728  عبدهللا سامي جاسم احمد مالیوسف 
81.96  34729  عبدهللا سعود علي سالم المرتجي 
65.02  34730  عبدهللا طامى عبدالمحسن الطامي المقاطع 
78.22  34731  عبدهللا عباس خلیل عبدهللا القبندي 
70.4  34732  عبدهللا عبدالعزیز عبدهللا محمد الھزاع 

85.56  34733  عبدهللا عبداللطیف عبدهللا ابراھیم بوطیبان 
81.5  34734  عبدهللا فیصل مجید حسین حیاة 

81.57  34735  عبدهللا محمد عبدهللا محمد صالح الخمیس 
87.16  34736  عبدهللا محمد عبدهللا منصور الخلیفي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا عبداللطیف الرجیب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.86  34737  عبدهللا محمد عزیز ساطي العتیبي 
77.85  34738  عبدهللا محمود یعقوب محمد الشطي 
79.69  34739  عبدهللا منصور عبدهللا ناصر الدوسري 
68.08  34740  عبدالوھاب محمد عباس عبدالرحمن حسین 
79.29  34741  عدنان یوسف صبري یوسف الغربللي 
75.08  34742  عقیل محمد میرزا صالح عبدهللا 
72.3  34743  على محمد عزیز ساطي طلق العتیبى 

70.84  34744  على یوسف جزاع فھد الشعالن 
74.1  34745  علي ابراھیم غلوم ابراھیم العلي 

79.01  34746  علي باسل علي حسین بوحمد 
70.08  34747  علي عیسى عبدالرضا محمد جمعھ 
78.27  34748  عمر ریاض فیصل سالم المطوع 
88.61  34749  عمر سعود عمر نایف العتیبي 
71.74  34750  عمر على حسن خلیل فیلكاوى 
74.1  34751  عمر ھاشم حاجي محمد الفیلكاوي 

83.62  34752  عیسى عباس حسین عباس البلوشي 
75.11  34753  فھد احمد مفرح نصار الغریب 
80.3  34754  فھد عبدالعزیز سعد مساعد المجمد 
91  34755  فھد فیصل سعید نافل الغریب 

87.99  34756  فھد ولید موسى سلمان الداوود 
73.67  34757  فھد یاسین علي حسین عباس 
72.96  34759  فیصل خالد علي ابراھیم البشر 
75.39  34760  فیصل خضیر زاید خلف 
81.71  34761  قتیبة بدر محمد علي بوھندي العلي 
75.03  34763  مبارك فیصل یوسف سعدهللا 
79.56  34764  محمد احمد فاضل عبدالرحمن الكندري 
71.1  34766  محمد صالح عبد الرزاق مبارك الدیھان 

69.69  34767  محمد عبدالرضا سلمان محمد السلمان 
69.22  34768  محمد عبدهللا عبدالعزیز عبدهللا الشاھین 
82.28  34769  محمد عبدالنبي خلیفة علي المجادي 
80.87  34770  محمد على محمد على الخمیس 
64.85  34771  محمد فوءاد عاشور عیسى عاشور 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا عبداللطیف الرجیب الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.91  34772  محمد مجید عبدهللا محمد الحداد 
70.68  34773  محمود عدنان عبدالمجید صالح الجدي 
74.65  34774  مشاري اسامھ على احمد البشارة 
76.44  34775  معاذ ابراھیم حسین العود 
68.5  34776  مھدى برویز ھیبھ هللا محمودى 

72.09  34777  مھنا جاسم محمد حسین المھنا 
67.09  34778  ناصر بدر عبدهللا محمد علي 
81.57  34779  نایف عبدهللا حاضر فھد السبیعي 
76.46  34780  نواف مطر منیر عكام جھیمان 
79.54  34781  ھاشم عبداللطیف حسین عبدهللا كاكولي 
66.51  34782  یعقوب یوسف على حسین دشتي 
64.69  34783  یوسف احمد عیسى احمد الیعقوب 
72.64  34784  یوسف ناصر عبدالرزاق یوسف حسن 
72.79  34785  یوسف ناصر یوسف عبدهللا الكندري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فھد السالم الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.87  34821  ابراھیم احمد ابراھیم العازمي 
79.71  34822  احمد راشد صقر مبارك الغوینم 
75.17  34823  احمد عبدالصمد احمد حسن 
68.28  34824  احمد عدنان عباس غلوم دشتى 
72.53  34825  احمد محمد عبداللطیف فاخر عطوان 
76.36  34826  جراح احمد صایل ثوینى الحزیم 
69.32  34827  جراح محمد علي الصواغ 
71.41  34828  حسن عاشور خضیر حاجیھ محمد 
69.79  34829  حسین ھاني عبدهللا حسن 
74.54  34830  حمد فھد حجي رجا مطلق الخیاط العازمي 
63.87  34831  حمد نظام شاكر العبدااللھ 
84.63  34832  خالد ابراھیم اسماعیل الشطي 
71.21  34833  راشد محمد احمد سالم مسلم 
75.41  34834  راكان احمد نھار العجمى 
75.01  34835  سالم راشد سالم العازمي 
82.02  34836  سعد سالم سعد الغریب 
70.35  34837  سعود ماجد سعود سعد الختالن 
78.82  34838  سلمان تركي الحمیدي العتیبي 
78.31  34839  سلمان سعد محمد مھدي الجبعة 
70.23  34840  سلیمان انور على عبدالخالق الفرج 
79.06  34841  سلیمان حسین غانم ناصر الغانم 
72.23  34842  صقر فالح خلف العنزي 
76.34  34843  صالح سعد محمد مھدي الجبعھ 
71.23  34844  طالل علي حسین قمبر على 
71.14  34845  عامر مجید فالح الرشید 
76.35  34846  عبد الرحمن خالد مطلق سعد غریب العازمى 
74.03  34847  عبد الرحمن كاظم محسن قاسم البالم 
74.02  34848  عبد العزیز احمد علي المانع 
66.87  34849  عبد العزیز عجیل سایر طیاح الشمرى 
85.8  34850  عبد العزیز فوزى جاسم محمد السنى 

73.77  34851  عبد العزیز مفرح حمدان حمود الحمیدى 
72.24  34852  عبدالعزیز محمد عبدالعزیز الھران 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فھد السالم الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.11  34853  على احمد عطیھ الشمري 
72.27  34854  على جاسم محمد جعفر 
70.84  34855  على حمد فالح حمد الرشید 
83.67  34856  علي اسماعیل محمد على نور الدین 
72.63  34857  فھد احمد عقیل خلیفھ عقیل 
72.69  34858  فھد حسین نظر حسین محمد 
71.98  34859  فھد خالد محمود محمد مال هللا 

71  34860  فھد سعد مطلق العازمي 
71.16  34861  فھد عبدهللا مبارك راشد الروق 
76.77  34862  فھد ولید عید المزرم 
71.22  34863  فیصل جابر سیف سالم الجروان 
74.16  34864  محمد جاسم محمد حمود المجرب 
78.02  34865  محمد جاسم محمد ناشي عنزه 
83.3  34866  محمد زكریا محمد حنیف علي محمد مراد 

76.04  34867  محمد طارق عایض محمد العازمي 
70.83  34868  محمد علي مثعي الصواغ 
78.03  34869  محمد عماد سالم عبدالكریم عبدالھادى 
74.01  34870  محمد الفي حمدان منیر العازمي 
69.09  34871  محمد مزید سعد ادغام العازمى 
67.48  34872  محمد وحید عباس علي 
80.71  34873  مشارى حمد عید حمد المزرم 
70.36  34874  منصور فالح منصور سعد العازمي 
70.64  34875  نواف شاكر محمود محمد طاھر 
83.39  34876  ھیف مطلق حسن العجمى 
73.68  34877  یوسف سعد طلق العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فلسطین الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.53  34911  احمد خالد شعبان غلوم باقر 
72.18  34912  احمد خالد محمد جبر خلف 
74.04  34913  احمد راشد زنكى غلوم حسین 
64.77  34914  احمد عبدالحسین غلوم شاه سوز على 
71.29  34915  احمد عبدالمحسن فھد عبدالمحسن الدلیمي 
65.99  34916  احمد عبدالوھاب أحمد عبدالعزیز حاجیھ 
75.56  34917  احمد عماد احمد حسن الحاج عبدهللا الكندري 
63.69  34918  ایوب عماد خلیل ابراھیم الشطى 
64.89  34920  بدر محمد عبدهللا سعد القطان 
66.14  34921  بدر یعقوب محمود حسین دشتى 
59.94  34924  حسن محمد حسن محمد 
74.95  34925  حسن محمد راضى محمد المطرود 
62.4  34926  حسین بدر ناصر مسیب عباس 

78.62  34927  حسین عبدالرسول علي بدرخان 
64.43  34928  حسین عبدالوھاب حمید محمد صادق 
70.3  34931  خالد طالل جاسم محمد عواد 

81.54  34932  خالد قیس محمد عباس راشد 
76.97  34935  خالد ولید مطلق سیف الختالن 
74.73  34936  خلیفھ عادل محمد شالل فرج الشالل 

68  34937  راشد عبدهللا محمد المذن 
67.97  34938  زید یوسف صالح مھدى الوزان 
89.33  34939  سعود احمد عبدالعزیز على المسعد 
81.64  34940  سعود عبدالعزیز وارد فیاض عمر 
61.25  34941  سلطان عصام سلطان على السمحان 
65.57  34942  سلمان عادل على حسن بارون 
89.7  34943  سلیمان عبداللطیف عبدهللا حیدر 

69.35  34944  سید میثم محسن طالب كاظم االسماعیل 
63.2  34945  سیف عبدالمحسن محمد المدعج 

72.83  34946  طالل حمد ابراھیم الناصر 
65.3  34947  طالل عبدالحمید أحمد البناي 

87.18  34948  طالل عبدهللا احمد عبدالرحمن الفارسى 
73.67  34949  عادل حیدر جاسم محمد حسن 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فلسطین الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.78  34950  عبدالحمید عبدالخالق عبدالحمید احمد مال جمعة 
70.89  34951  عبدالرحمن احمد سعود مطلق العازمى 
66.42  34952  عبدالرحمن عبداللطیف عبدالرحمن المزین 
66.55  34953  عبدالرحمن محمود عبدهللا محمد الھزاع 
83.35  34955  عبدالعزیز عالء عبود عبدالعزیز المنصور 
70.69  34956  عبدالعزیز ھانى على ابراھیم العامرى 
84.55  34957  عبدالكریم عیسى محمود عبدهللا االنصارى 
65.3  34958  عبدهللا صالح قاسم میرزا حسین 

75.86  34959  عبدهللا عبدالمحسن عبدالرزاق حسین حیدر 
67.05  34960  عبدهللا على عبدهللا حاجى احمد 
68.7  34962  عبدهللا فاضل عباس حسن رمضان 

68.87  34963  عبدهللا فھد علي سالم السحیب 
64.52  34964  عبدهللا محمد حسن محمد احمد 
73.12  34965  عبدالوھاب عارف عبدالرسول طاھر البغلى 
60.89  34966  عبدالوھاب عبدالعزیز عاشور عبداللطیف عباس 
70.39  34967  على حسین عبدهللا حسین البلوشى 
73.68  34968  على خالد احمد صالح الشمالى 
82.89  34969  على رحمان كاظم كریم 
68.87  34970  على عبدالرضا طاھر ابراھیم البغلى 
65.74  34971  على عدنان حسن الصایغ 
68.38  34972  علي نجم عبدهللا حسین الصراف 
71.1  34973  عمر یوسف على عبدالرحیم االبراھیم الفیلكاوي 

69.72  34974  عوض جابر عوض جمعان الدواى العازمى 
71.38  34976  فھد عبدالسالم احمد صالح الضلیعى 
70.18  34977  فھد فایز سعود مطلق العازمى 
66.53  34978  فیصل أحمد ابراھیم محمد احمد 
65.64  34979  فیصل خالد خیرهللا ناصر عبدهللا 
75.6  34980  فیصل خالد عوض سعید 
68  34981  مبارك بدر فالح سیف العازمي 

69.32  34982  مبارك یوسف احمد سلیمان الحساوى 
69.2  34983  محمد جاسم محمد حسین الصراف 

79.75  34984  محمد حسن على خلف البناى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فلسطین الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.26  34985  محمد سلیمان محمد سلیمان حماد 
75.4  34986  محمد عادل حبیب محمد حسن رضا 

67.51  34987  محمد عبداللطیف ناصر عباس عبدالعزیز 
75.95  34990  محمد عمار محمد جعفر الفیلي 
72.41  34991  محمد فیصل حیدر عبدالرحیم بوشھرى 
64.12  34993  مشعل حامد احمد عبدالرحمن الفارسي 
76.81  34994  مصطفى عبدالملك محمد على حسین الحطب 
62.48  34995  مھدى خالد احمد صالح الشمالى 
66.37  34996  میثم عدنان ابراھیم محمد العطار 
76.29  34998  ناصر ولید أمین عبدهللا احمد محمد العوضى 
64.45  34999  نواف خالد محمد مبارك العازمي 
61.39  35000  یعقوب یوسف محمد غلوم سبت حسین دشتى 
66.58  35001  یعقوب یوسف محمد یوسف الصقر 
80.52  35002  یوسف حامد عبدهللا حبیب الحبیب 
87.82  35003  یوسف حبیب شناوه حسین محمد المھنا 
66.27  35004  یوسف خالد عایش مرزوق الجویسري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جابر األحمد الصباح الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.77  35041  أحمد عبد المنعم محمد محمد صقر 
79.23  35042  أحمد علي یاسین الرس 
69.07  35043  أنور طالب عبد المحسن عیسى الدھیشي 
65.62  35044  جراح فیصل أحمد العبیدي 
68.49  35045  حسن أحمد ناصر الحماد 
77.12  35046  حسن خالد محمد أحمد حیات 
62.52  35047  حمد مرزوق عبد العزیز محمد أبو البنات 
74.98  35048  حمد یوسف أحمد یوسف الفیلكاوي 
82.65  35049  خالد أحمد حمزة عباس الكوت 
67.22  35050  خالد أحمد سالم علي أحمد 
65.76  35051  خالد عدنان موسى صالح 
76.23  35052  داود سامى محمود محمد عبد هللا 
73.44  35053  رسمي میالد رسمي أنیس یونس 
63.96  35054  سعد یعقوب علي حسین 
72.97  35055  سعود عبد العزیز عبد هللا المویزري 
72.93  35056  سلمان سالم مصطفى حسن صادق 
66.24  35058  عادل وحید حبیب إبراھیم صفر 
75.49  35059  عبد العزیز إسماعیل حسن غلوم رضا 
63.07  35060  عبد العزیز عباس حسین عباس حسن 
72.25  35061  عبد العزیز غازي أیوب محمد فتح هللا 
67.25  35062  عبد هللا خالد محمد مسلم 
67.04  35063  عبد هللا علي حسین علي حسین 
65.76  35064  عبد هللا ولید علي حسین العید 
76.91  35066  عبد الوھاب صالح أحمد حاجي عبود عریان 
63.74  35068  عقیل خلف علي خلف كرم 
78.87  35069  علي أحمد عبد هللا جوھر 
82.65  35070  علي إبراھیم محمد غلوم دشتي 
70.37  35071  علي جواد حسین طالب حسین الصراف 
78.09  35072  علي حسن عبد هللا محمد حسین 
72.29  35073  علي خلیل عبد هللا عبد هللا 
72.82  35074  علي عبد العزیز أحمد حسین دشتي 
66.9  35075  علي عبد هللا موسى مختار البلوشي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جابر األحمد الصباح الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.48  35076  علي عدنان محمود عبد هللا حیدر 
77.25  35078  علي نادر حیدر یعقوب الوزان 
80.67  35079  علي یعقوب یوسف محمد حسن دشتي 
76.35  35081  عیسى محمد زین العیدروس 
73.81  35082  عیسى یوسف جعفر خلیل العوضي 
85.05  35084  فیصل جمال غازي الذكیر 
64.69  35085  محمد أحمد یوسف كرم جرخي 
64.81  35086  محمد خلیفة عیسى عبد هللا الشطي 
72.15  35087  محمد عبد هللا حمید قاسم البالم 
67.25  35088  محمد علي حسین القالف 
71.74  35089  محمد عمر عبد هللا با مطرف 
72.29  35090  محمد مختار غلوم عبد هللا قاسم 

67  35091  محمود كاظم حسن حمود القالف 
79.83  35093  مشعل جاسم محمد حسین خلف 

80  35094  منصور علي حسین القطان 
74.48  35096  ناصر جمال عبد العزیز علي العنزي 
84.13  35097  ناصر عبد الكریم محمد حسین 
68.34  35098  ناصر عبد النبي جمعة غلوم دشتى 
71.15  35099  ھاشم مصطفى حسین بولند 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صالح الدین الثانویة  للبنین  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.01  35131  ابراھیم محمد ابراھیم االنصاري 
87.47  35132  احمد بدر احمد الكندري 
73.43  35133  احمد جابر احمد تقي 
75.8  35134  احمد عبدالجلیل ابراھیم البلوشي 
75.6  35135  احمد عبدهللا عثمان الزامل 

70.63  35136  احمد فوزي عبدالرحمن الملحم 
69.35  35137  احمد محمد دعیس العتیبي 
84.96  35138  بدر فیصل احمد البدیوي 
79.77  35139  بدر ولید جاسم النجدي 
71.11  35140  بكر خالد علي الكندري 
69.88  35141  حسین علي عبدهللا الخلیفي 
80.85  35143  حسین محمد حسین الجزاف 
75.54  35144  حمد انور عبدالرحمن الصقر 
75.62  35145  حمد جاسم عیسى ابراھیم 
70.44  35146  حمد ھشام غانم غانم 
71.12  35147  خالد مانع مبارك الحیان 
65.15  35148  خالد محمد حمیدي الظفیري 
81.2  35149  خالد محمد عبدالھادي الجاھلي 

71.64  35150  سالم علي عبدهللا الفارسي 
64.61  35151  شمالن خالد یاقوت العواد 
79.06  35152  صالح سلیمان محمد العبدالوھاب 
73.96  35153  ضاري عدنان عبدالكریم الشرھان 
88.04  35154  طارق سمیر محمد انیس ابوربیع 
77.27  35155  عبدالرحمن فیصل یوسف الدریس 
72.52  35156  عبدالعزیز خلف صالح البرازي 
72.68  35157  عبدالعزیز عبدهللا علي ابوطالب 
73.11  35158  عبدالعزیز علي حسین القالف 
78.92  35159  عبدالعزیز محمد عباس الكندري 
84.26  35160  عبدالعزیز یوسف عبدالعزیز الحوقل 
70.45  35161  عبدهللا خالد عبدهللا الفیلكاوي 
75.55  35162  عبدهللا عبدالعزیز عثمان الضبیعي 
63.36  35163  عبدهللا غانم حسین على حسین 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صالح الدین الثانویة  للبنین  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.55  35164  عبدهللا محمد عبدالحمید السني 
68.8  35165  عبدهللا محمد مصطفى كمال خلوصى 

62.71  35166  عبدهللا ھیثم عدنان عبود 
73.46  35167  عبدهللا ولید جواد الجزاف 
67.16  35168  عثمان بدر مسعود السیحان 
74.88  35169  علي حسن شعبان زمان 
71.01  35170  علي حسن فاضل الخیاط 
69.01  35171  علي خالد صالح حبیب 
79.48  35172  علي صفر مختار میرزا 
78.63  35173  علي عبدالمحسن علي جمعھ 
62.89  35174  علي موسى عبد الرضا حبیب حسین بخش 
84.86  35175  علي نواف علي التویس 
69.11  35176  عماد خالد ابراھیم السمیط 
68.7  35177  عیسى احمد عیسى العود 

75.21  35178  فھد سلیمان سعد البطاح 
67.32  35179  فھد عبدالرحمن عبدالعزیز الحسینان 
71.33  35180  فھد عبدالرحمن عبدهللا الصھیل 
80.82  35181  فیصل بدر عبدهللا القطامي 
69.24  35182  فیصل یوسف ابراھیم العوضي 
78.63  35183  مبارك مانع مبارك الحیان 
77.65  35184  محمود كامل محمود الزقاح 
67.77  35185  مشاري مشعل سعد العلبان 
76.08  35186  مصطفى علي عیسى العطار 
88.8  35187  ناصر خالد احمد المسفر 

80.26  35188  یعقوب یوسف یعقوب المضاحكة 
72.11  35189  یوسف عبدالكریم محمد المطوع 
84.13  35190  یوسف یعقوب یوسف الھولي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

أحمد الربعي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.41  35221  ابراھیم ناصر ابراھیم الحوطى 
71.73  35222  براك حسین على الرفاعى 
71.69  35223  براك مشاري خلیفھ على العمیرى 
68.96  35224  جمال طلحھ سلیمان فھد البلوشي 
78.35  35225  حسین باسل سلمان بوحمد 
71.44  35226  حمد فھید حمد العجمى 
78.76  35227  خالد جمال سلیمان الفھد 
72.68  35228  راشد عبدهللا راشد العقروقھ 
64.91  35229  راشد علي راشد السعد 
76.58  35230  سعد مجید عبدالرحمن مال داود 
61.25  35231  سعود محمد جعفر الكندرى 
66.97  35232  سلیمان خالد سلیمان السعید 
72.48  35234  سلیمان علي حسن احمد 
77.56  35235  عاصم سلیمان ثنیان العمیرى 
71.33  35236  عبدالرحمن حمد عبدالعزیز الریس 
75.15  35237  عبدالعزیز خالد احمد محمد 
75.38  35238  عبدالعزیز عبدالوھاب سلیمان الخلیفة 
84.94  35239  عبدالعزیز فیصل یوسف محمد 
83.73  35240  عبداللطیف احمد عبداللطیف الجابر 
75.18  35242  عبدهللا فرج عبدهللا الخیرهللا 
82.59  35243  عبدهللا محمد عبدهللا الكندري 
77.88  35244  عبدهللا ناصر ابراھیم الحوطى 
66.45  35245  عبدهللا ولید عبدهللا الفھد 
61.38  35246  عبدالوھاب طارق عبدالوھاب الدخیل 
75.25  35247  عثمان سلیمان ثنیان العمیرى 
78.2  35249  على ناصر علي ناصر المرضي 

64.47  35250  عمر عبدالعزیز عبدالوھاب الخراز 
63.83  35251  فھد ابراھیم یعقوب الدبیان 
76.16  35252  فھد جاسم فھد المسحلك 
66.6  35254  فھد فاضل طھ یاسین عبدهللا 

64.29  35255  فواز صالح غضیان ھادى العنزى 
71.99  35256  فواز مؤید عبدالعزیز االبراھیم 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

أحمد الربعي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.84  35257  محمد خلف محمد سبتى 
76.67  35258  محمد صالح احمد االنصارى 
78.63  35259  محمد عبدالرحمن محمد سعود العون 
73.74  35260  محمد عبدالرحمن ناصر العبید 
81.28  35263  مشاري یعقوب یوسف عبدهللا 
72.65  35264  ولید خالد حسین المحمد 
63.29  35265  یوسف اسماعیل على الفرحان 
79.11  35266  یوسف بدر على عبد الرسول ابراھیم 
72.76  35267  یوسف عبدهللا صالح الجیران 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ناصر عبد المحسن السعید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.72  35301  ابراھیم احمد سلیمان سعد العلي 
64.61  35302  احمد خالد صالح یحي الیحیى 
64.51  35303  احمد شھاب احمد شھاب احمد العثمان 
73.67  35304  احمد صباح نوري عطیھ الراشد 
69.48  35305  احمد عبد العزیز احمد محمد عبدهللا الزایر 
79.92  35306  بدر عماد احمد حسن التجلي 
69.06  35307  حسن عبد المحسن حسن عبد الرحمن الكندري 
75.82  35308  حسین جھاد حسین عباس الدشتي 
71.85  35309  حمد عبد اللطیف حسین علي اردیني 
71.01  35310  خالد احمد مساعد احمد الحداد 
77.38  35311  دعیج خلیفھ حمد عبدالرحمن العوفان 
62.55  35312  راشد عبدهللا راشد سعد الرقدان 
71.05  35313  سلیمان حامد راشد عبدالرحمن النجدي 
86.97  35314  سید یوسف عدنان السید عبدهللا السید احمد الرفاعي 
85.02  35315  صالح محمد صالح بالل الصالح 
77.04  35317  ضاري مزعل ابراھیم مزعل الشمري 
84.38  35318  ضاري نبیل خالد احمد السلیمان 
79.24  35320  عبدالرحمن عبد القادر حمد عبدالرحمن البعیجان 
86.33  35321  عبدالرحمن یوسف اسماعیل محمد ارحمھ 
75.05  35322  عبدالعزیز حسین عبد المحسن عبد الحسین العلي 
82.29  35323  عبدالعزیز سعد سلطان سلمان المزعل 
75.19  35324  عبدالعزیز علي محمد حسن محمد 
80.09  35325  عبدالعزیز ولید على عبدالرسول ابراھیم 
79.24  35326  عبداللطیف ولید عبد اللطیف عبدهللا الشطي 
72.68  35327  عبدهللا احمد سلمان سعد صالح العلي 
72.5  35328  عبدهللا عبد الوھاب عبد هللا عبد المحسن الصانع 

73.97  35329  عبدهللا عماد عبد هللا صالح الحملي 
75.19  35330  عبدهللا محمد احمد ھزاع الصالح الھزاع 
72.16  35331  عبدالوھاب عبد الحمید تركي حسن التركي 
75.29  35332  علي صالح عبد الرحمن حسین محمد 
73.61  35333  علي عبد المحسن علي سعد الرومي 
86.79  35334  علي محمد علي محمد فرج 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ناصر عبد المحسن السعید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.36  35335  عمر سلطان علي سلطان بن عیسى 
93.05  35336  فھد عبد الرحمن حسین صالح العباد 
69.74  35337  فھد محمد جاسم محمد الطیار 
69.02  35338  فیصل خالد محمد عبدهللا النامي 
79.77  35339  محمد خلیفھ یوسف عبد هللا 
63.53  35340  محمد علي عبدهللا البلوشي 
69.18  35341  محمد ولید محمد غلوم طالب 
75.07  35342  مسفر انور مسفر ھملول مبارك العتیبي 
69.96  35343  مشاري مھند عبدالحمید الرمضان السني 
66.81  35344  ناصر عبد اللطیف عبد الرزاق عبد اللطیف الھاشم 
68.86  35345  ناصر علي محمد حسن محمد 
64.83  35346  نواف عماد عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن الیوسف الدلیجان 
81.48  35347  یوسف حامد احمد محمد البالول 
64.36  35348  یوسف صالح خالد صالح الرومي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الرجاء الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.85  35381  أحمد حسین یوسف العوضى 
70.98  35383  ثامر حسن محمود الربیع 
71.67  35384  سعد نایف دھام حجب العنزي 
82.16  35385  عباس عبدالحلیم سلیمان محمود زریق 
81.21  35386  عبدالرحمن بدیع أحمد السلیمان العجیل 
68.54  35387  عبدهللا محمد على محمود الفجى 
70.26  35388  عبدالمحسن أحمد مناحي علي المطیري 
86.46  35389  عیسى محمد خلیفھ عیسى الدیین 
75.46  35391  مبارك على مبارك یوسف 
73.57  35392  مبارك مطلق ابراھیم البطحانى 
72.87  35393  محمد جاسم فھد یوسف البالول 
70.03  35394  محمد ناجي صبیح دیوان الشمري 
63.9  35395  مساعد صالح رفاعى المطیري 

71.15  35396  ناصر بدر سعود صاید الراجحي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

امامھ بنت بشر الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.98  35431  ابرار احمد ھاشم محمد صبر 
67.04  35432  ابرار عبدهللا حسین صالح الشمالى 
87.21  35433  ابرار عبدالمحسن فھد الدلیمي 
70.39  35434  ابرار فیصل جمعة غلوم النداف 
85.88  35435  اسرار وائل عبداللطیف الربیع 
69.7  35436  افنان ابراھیم عبدهللا احمد صالح العیدان 
86.4  35437  افنان سعید عبدهللا احمد مندني 

86.37  35438  الھنوف مرزوق مفرح الطمار العمیرة 
68.33  35439  انفال عادل حبیب على القطان 
83.19  35440  اوراد عزیز علي حسین عبدالرضا 
66.81  35441  بتول جمعھ محمد الباذر 
69.15  35442  بشایر محمد عبدهللا مھدي علي البلوشي 
88.21  35443  حنان سالم دیحان ساكت 
87.53  35444  حور بدر ناصر حیدر الحمد 
76.01  35445  خدیجھ مصطفى احمد قاسم 
88.54  35446  دالل صبیح یعقوب خمیس الغریب 
87.75  35447  دالل مجید عباس غلوم دشتى 
70.24  35448  رواء حسن علي العلي 
73.09  35449  زھراء محمد حسن عبدهللا القضیب 
72.86  35450  زینب فاضل شمسان احمد رجب 
89.28  35451  ساره محمود عبد المجید صالح الجدى 
85.79  35452  ساره ھانى احمد عبداهللا العنیزي 
76.35  35453  سمیة جاسم خضیریوسف العلى 
78.08  35454  سناء فالح عبدالرحمن حسین الفودرى 
71.15  35455  شھد ابراھیم مبارك حمود الفنیني 
72.72  35456  شھد عبدهللا محمد عبدالرحمن القطان 
79.45  35457  شھد عبدهللا مصطفى علي البلوشي 
71.91  35458  شوق بدر سالم الرمضان الھاجري 
71.15  35459  شوق رائد حسین یوسف علي حسین 
68.29  35460  شیخة ریاض ابراھیم مبارك المطوع 

68  35461  شیخھ توفیق عبدالرسول ابراھیم المجادي 
78.26  35462  صفیة احمد صالح بندر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

امامھ بنت بشر الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
94.25  35463  فاطمة محمد حسین البلوشي 
78.18  35464  فاطمة نوح غلوم عباس عبد الملك محمد 
82.53  35465  فاطمھ شھید عبدالكریم العریان 
80.96  35466  فاطمھ یوسف علي ابراھیم محمد 
74.05  35467  فجر عبدالسالم أحمد الضلیعي 
84.55  35468  فرح علي خالد عبدالوھاب الرومي 
79.23  35469  فرح علي سالم على الختالن 
73.43  35470  مریم جمال سعد مجبل الخیاط 
92.31  35471  مریم علي الكوت 
80.4  35472  مریم معتوق علي عمران االستاد 

81.54  35473  مكیھ توفیق احمد طاھر البغلي 
83.62  35474  منیرة خلف محمد خلف الدریبان 
71.42  35475  مي سیف حمد البلیھي 
73.18  35476  ندى جواد طاھر أحمد البغلي 
76.64  35477  نور توفیق بدر عبدالعزیز القطان 
91.68  35478  نوره راضى محمد غلوم عبدهللا 
69.85  35479  ھبھ مكي محمد جمعھ 
69.28  35480  وعد محمد جمیل تللو 
77.24  35481  یاسمین محمد العباد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

السالمیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.84  35521  ابتسام اسامة ابو المعاطي ابو المعاطي 
81.33  35522  ابرار شاكر علي حسین 
69.86  35523  اشواق راشد محمد الحوطي 
84.56  35524  افنان علي صالح سلمان العطار 
74.87  35526  انوار سالم سعید جابر 
65.28  35527  انوار محمد علي محمد 
70.92  35528  ایان عیسى عمر یاسین 
83.83  35529  جمانة جابر عبد هللا بلوشي 

73  35530  جنان ناصر حجي الشمالي 
81.93  35531  حنان حمزة حسین بن زید 
60.2  35532  حنان نجم عبود قاسم 

77.39  35533  حوراء عادل عبد الرسول الشواف 
63.7  35534  دالل خلیفة حسن الشطي 

79.83  35536  دالل محمد حسن ابراھیم 
67.33  35537  دالل یاسین یوسف الحساوى 
63.81  35538  ساره عبدهللا محمد الحمادى 
76.19  35539  شھد عبد العزیز سلیمان الحلبي 
78.74  35540  شھد علي صالح سلمان العطار 
94.66  35541  شیماء عبد العزیز مجید حیاة 
65.79  35542  ضحى نبیل عبدهللا العیدى 
82.63  35543  غالیة حسام جواد األربش 
70.34  35544  فاطمة محسن احمد دشتي 
74.67  35545  فاطمة ناصر غلوم صفر 
69.1  35546  لطیفة جالل راشد ادریس 

66.38  35547  لطیفة فرج فیروز الیوحة 
94.6  35548  مریم مدحت محمود محمد 

84.47  35549  منھ هللا جمال على وھبھ 
78.27  35550  نور عدنان محمد عبد هللا سالمین 
72.8  35551  نورة مستور علي جمعة الفي 

68.35  35552  ھناء عبد الرزاق ادم یوسف 
96.27  35553  ھند یوسف أحمد محمد 
74.71  35554  ھیا سعید یوسف السلیم 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مشرف الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
93.53  35591  أمیمھ حامد محمد عثماني 
85.87  35592  اسراء سعد الشیخ صالح عبدالحسین الھندى 
80.93  35593  افنان ناصر عطیھ فرج الحربى 
83.99  35594  االء على حسین محمد العبد الرحمن 
68.88  35595  الجازى جاسم محمد ابراھیم الوھیب 
60.4  35596  امانى طالل تركى نادى الدیحانى المطیري 

69.15  35597  امل حسین موسى محمد الصایغ 
60.69  35598  انفال سعود خلیفھ الدریعى 
83.19  35599  ایمان عبدالرضا حمزه عباس السماك 
72.39  35600  جنان عیسى احمد عنان احمد 
65.38  35601  حصھ حامد محمود داود العبدهللا 
91.18  35602  حنان عباس امین عبدالرحمن عباس 
79.98  35603  حوراء خالد فوءاد عبدالحسین حسن 
86.59  35605  خلود مصلح سعدون جابر العتیبى 
84.53  35606  دانھ جاسم محمد عبدالعزیز المھنا 
79.38  35607  دانھ خالد خلیفھ خضر الخضر 
61.89  35608  دانھ خالد على عثمان ابو قماز 
82.33  35609  دانھ یوسف عبدالعزیز عبدهللا المطوع 
63.71  35610  دالل جمعھ مرزوق خمیس بورسلى 
82.82  35611  دالل عبدالعزیز جاسم فضالھ الفضالھ 
66.02  35612  دالل عدنان عبدهللا محمد خلف 
88.88  35613  دالل نبیل یوسف یعقوب النھام 
85.9  35614  رقیھ عبدهللا ناصر عبدالعزیز الدریویش 

87.03  35615  روان منصور علي عبداللطیف احمد الظبیرى 
79.17  35616  ریم محمد یوسف عبدهللا السبیعى 
83.26  35617  زھره صادق حمزه محمد السلمان 
72.8  35619  ساره ابراھیم محمد فھاد الجافور 

72.46  35620  ساره ایاد احمد شعبان العمیرى 
90.58  35621  ساره جمال یوسف مبارك الرومى 
69.32  35625  شمائل عبدالعزیز حماد مصلح المطیرى 
72.23  35627  شھد خالد یوسف جمعھ درباس 
79.85  35628  شھد یوسف محمود عبد الخالق النجار 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مشرف الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.97  35629  شوق عبد السالم سامى عبد الرزاق عبد السالم 
68.32  35631  شیخھ سلمان ناصر سلمان بوطیبان 
85.7  35632  شیخھ سمیر عیسى عبدهللا عیسى 

71.33  35633  عائشھ تیسیر صالح عبدهللا محمد 
96.04  35634  عائشھ حسین اسماعیل احمد اسماعیل الفیلكاوى 
80.82  35635  عایده احمد ناصر عبدالرسول محمد 
66.04  35636  غنیمھ فواز سالم تویم الدواى 
69.92  35637  فاطمھ جابر عبد الحسین رضا اشكناني 
79.84  35638  فاطمھ سید حسین سید على سید حسین الحسینى 
78.66  35639  فاطمھ طھ سعید محمد سعید الفیلكاوى 
72.96  35640  فاطمھ عادل ناصر عباس عبد هللا 
80.22  35641  فاطمھ فوءاد كاظم محمد المتروك 
66.72  35643  فجر الصباح عدنان عابدین حبیب الصائغ 
83.33  35644  فجر حامد على عبدهللا احمد 
90.02  35645  فجر خالد عباس على جمال 
77.07  35647  فى محمود یوسف عبدالرحیم على 
63.13  35648  كفاح سلیمان فھد عبدالرحمن الرجیب 
90.57  35650  لطیفھ عبدالرحمن محمد عبدالعزیز السریع 
62.11  35651  لولوه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن النتیفى 
85.53  35652  لولوه محمد صیاح بدر العازمى 
88.65  35653  لیلى خلیل اسماعیل محمد اسماعیل 
80.41  35655  مریم احمد بكر احمد النجار 
70.93  35656  مریم احمد صالح مطلق الحمود 
75.54  35657  مریم صالح عبدالعزیز محمد الجاسم 
76.81  35658  مریم مساعد عبدالعزیز زید السبیعى 
87.39  35659  مریم مشارى عبداللطیف  عبداللطیف ابراھیم االیوب 
77.34  35660  منیره بدر أحمد عبدهللا  الطراح 
79.52  35661  منیره سلیمان حمد محمد الصھیل 
66.34  35662  منیره عثمان حمد یحي الیحي 
66.38  35663  مھا عادل جعفر جاسم عبدالرحیم 
86.37  35664  نادیھ حسین طارق یعقوب الشاھین 
75.7  35665  نجد عبدالعزیز على سعود العراده 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مشرف الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.89  35666  نجیبھ محسن احمد على الحداد 
85.17  35667  نور احمد عبدالكریم عباس محمد مطر 
79.31  35668  نور عادل خلیفھ شاھین الشاھین 
90.14  35669  نور ناصر أحمد عوض العلى 
84.08  35671  نوریھ عبدالرزاق على سعود العراده 
82.83  35672  نوف عبدالرزاق خلف ادریس مبارك احمد 
87.38  35673  نوف عھدى محمد صالح عبداللطیف الجسار 
81.31  35674  وضحھ أیوب خالد أیوب االیوب 
71.51  35675  وضحھ ناصر عبدالرحمن خزام  العتیبى 

71  35676  یاسمین حجى طاھر حبیب بوفتین 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالده بنت األسود الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.42  35711  أبرار أحمد سعود عبید العازمي 
68.21  35712  أبرار یحیى سلطان غلوم دھراب 
64.76  35713  أسماء وحید سالم مرزوق المرشاد 
77.94  35714  أفراح مطلق صقر مبارك الھیم 
92.84  35715  أمل بدر فھد حمد الغریب 
74.38  35716  أمل عبدهللا على حسین الصواغ 
82.96  35717  أنفال محمد راشد عواد العازمى 
73.73  35718  أنفال مساعد عید سالم الزامل 
60.29  35719  أنوار عبدهللا حمود عید العازمى 
92.6  35720  أنوار فالح مبارك الوسمي 

83.57  35721  إسراء محمد احمد مبارك العصفور 
75.78  35722  إیمان فالح مطلق السنافي 
73.48  35723  اسماء یوسف اسماعیل محمد صالح الخمیس 
71.85  35724  انفال محمد حسن جمال الكندرى 
70.19  35725  بدریھ زاید مزید سمران العازمى 
89.36  35726  بسمھ أحمد على محمد حجرف العقیل 
64.97  35727  بشایر حمود خلیف مفلح األصفر العازمي 
72.02  35728  بشایر رامي ریاض عبدهللا عنتر 
67.04  35729  بشایر صالح على غلوم كمشاد 
65.31  35730  بشایر ولید ابراھیم علي الصباغ 
82.85  35731  جنان خالد حسین عباس الدوخى 
88.47  35732  حنان سالم عبدهللا سعود المحجان 
82.31  35733  حنان الفى راشد العازمى 
73.21  35734  حنان مرزوق فالح فرحان مطیران 
69.59  35735  حوراء جاسم محمد صفر عباس 
80.95  35736  خلود فالح سالم محمد الھدیھ 
68.71  35737  دانھ حمود فالح فھید العازمى 
68.94  35738  دانھ سلمان مبارك عبید مسفر اللمیع 
65.7  35739  دانھ عبدهللا سالم یعقوب الشامى 
73.4  35740  دالل عبدهللا حمد مبارك الھیم 

76.91  35741  دالل مبارك لزام غریب وطیل 
85.74  35742  دالل نایف سالم عبدهللا حمود الحماد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالده بنت األسود الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
92.91  35743  دیمھ خالد حمد مبارك الھیم 
75.17  35744  دیمھ عبیرید فالح عبیرید البراك 
69.25  35746  رباب فیصل غلوم شاه سوز على 
76.55  35747  روان طلق صقر مبارك الھیم 
80.06  35748  ریم احمد سالم سیف الرومى 
65.66  35749  ریم مبارك عبدهللا مبارك العازمي 
74.4  35750  ریم محمد راشد مساعد الختالن 
63.1  35751  زینب فیصل عبدهللا محمد السلمان 

77.28  35752  سارة فھد فالح مبارك الشمالي 
67.55  35753  ساره بدر سعود صاید ابوكریشھ 
78.12  35754  ساره حبیب فاضل حبیب حسین 
67.11  35755  ساره عارف عبدالحسین حسن على 
68.91  35756  ساره علي یعقوب جمعھ درباس 
77.85  35757  ساره عید على مسلم الشحومى 
71.55  35758  ساره فارس عثمان نافل العازمى 
64.56  35759  ساره ھادى سعود سعد صفیر العازمى 
86.57  35760  سلمى مطلق مرزوق مطلق الجویسري 
67.69  35761  سلمى نافل علي محمد الجبعة 
75.71  35762  سلوى رشود شطیط سالم رقدان 
73.62  35763  شروق عبدالباسط صالح علي محمد 
75.26  35764  شھد سالم عبدالھادي محمد الجبعة 
69.1  35765  شھد عبدهللا عبدالعزیز الھران 

87.92  35766  شوق سالم خلیفة سالم العازمي 
84.72  35767  شوق عبدالعزیز عبدالرزاق خالد الحاتم 
71.78  35768  شیخھ عادل عبدهللا عبدالرحمن العوضى 
81.83  35769  غدیر سلیمان سعود مبارك الرمیضى 
89.93  35770  فاطمة عبدهللا عایش مرزوق الجویسري 
68.92  35771  فاطمھ احمد خلیل رمضان حسین 
74.81  35772  فاطمھ عدنان خلیل عبدالنبى الصفار 
68.29  35773  لیلى اسعد ناصر سعید العبد هللا 
70.35  35774  مراحب مبارك فالح رغیان العازمي 
65.04  35775  مرزوقھ فالح عایض صالح الغریب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالده بنت األسود الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.86  35776  مریم احمد محسن الزقرى 
72.27  35777  مریم دابس غالب دابس العازمي 
91.95  35778  مریم عبدهللا على محمد الجبعھ 
79.82  35779  مریم علي عبید سلمان الكحالوي 
74.33  35780  مریم فالح رغیان شریده العازمي 
60.46  35781  مریم نصار ناصر دودان العازمى 
87.87  35782  مشاعل عبدهللا خلیفھ سعود الدھام 
79.15  35783  منار على مرزوق محمد السحیب 
62.33  35784  منال أحمد ناصر شریدة الشحومي 
69.24  35785  منى خالد حمدان ماطر العازمى 
74.08  35786  منیرة بدر خلف مساعد الحماد 
70.68  35787  منیره صالح مفلح شنوف االصفر 
77.35  35788  منیره محمد جمعھ سند صالح العازمى 
69.86  35789  مھا خلف راشد مساعد الختالن 
73.78  35790  مھا محمد صبحى على العازمى 
82.47  35791  نجاه صباح رعد خضیر 
90.8  35792  نورا محمد فالح مفلح األصفر 

85.77  35793  نوف خالد محمد عید الحشان 
83.99  35794  نوف راشد وسمى سالم شنیتر 
87.78  35796  نوف ظاھر مطلق مھنا السنافى 
78.9  35797  ھاجر بدر عبدالھادي محمد الجبعھ 

79.44  35798  ھدیل خالد راشد سیف الرومى 
67.95  35799  ھند أحمد على حسین الصواغ 
87.59  35800  ھنوف سعد راشد عوض الجویسري 
74.34  35801  ھنوف عبدهللا عایض سالم العازمي 
73.06  35802  ھیا فیصل عبدالھادى محمد الجبعھ 
68.87  35803  ورود عواد عید الغریب 
66.12  35804  وسمیة محمد فالح عبیرید البراك 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

بیان الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.71  35841  آیات عدنان صالح محمد ابراھیم بوحمد 
70.72  35842  ابرار حمید احمد محمد الرشید 
71.82  35843  ابرار عماد صالح محمد بوحمد 
88.69  35844  ازھار عبدهللا جواد عبدهللا الرمضان 
87.35  35845  اسراء احمد صالح عبدالجلیل یوسف الكندرى 
77.6  35846  اسماء درباس عمر مبارك خلیفھ خلیفوه 

74.23  35847  اسماء عبدهللا راشد ناصر العجمى 
71.36  35848  اسماء علیى ناصر عبدهللا حماد الرباح 
78.4  35849  اسماء مطلق محماس منصور مھینى 

75.89  35850  اشراف حزام فھد حزام الفھد 
71.22  35851  اشواق ابراھیم عبد الوھاب عبداللطیف البناى 
86.6  35852  اصیل محمد سالم صطام مرزوق 

74.38  35853  افراح حسین مجبل عبدهللا العازمي 
76.41  35854  افراح فیصل محمد ابریك العتیبى 
69.11  35855  افنان غانم عمران محمد حسین على كمال 
88.19  35856  البندرى غزاى وصل هللا وصل العتیبى 
80.76  35857  امنة احمد ابراھیم احمد المرزوق 
80.46  35858  امنھ مبارك حامد زھران العازمى 
75.2  35859  انفال سلیمان ابراھیم حمد الریش 

78.65  35860  انوار ابراھیم عبدهللا احمد الكندرى 
82.04  35862  انوار فوزى اسماعیل عبد هللا الشطى 
60.97  35863  ایمان ناصر خلیفھ محمد القربھ 
76.32  35864  بتول ولید على خلیل بوحمد 
82.39  35865  بسمھ رشید محمد مبارك بورسلى 
79.88  35866  بشایر عبدهللا ناصر سلیمان العرفج 
77.2  35867  بلقیس عدنان محمد بدر السعدون 

66.55  35868  تسنیم عبدهللا احمد عبدالرحمن الشطى 
71.48  35870  جمانھ عبدالحمید غلوم اكبر حسین 
65.78  35871  جمانھ على عبد الرضا غلوم عباس 
79.5  35872  جنان احمد على حیدر مراد 

67.11  35873  حصھ غانم عبد الرزاق عبد هللا الدعى 
77.58  35874  حصھ فھد عبد هللا ایوب فتح هللا 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

بیان الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
85.55  35875  دانھ محمد عبدالرضا حسین سلیمان 
79.04  35876  دالل احمد عیسى أحمد صالح الصفي 
80.02  35877  دالل خالد یوسف عبدهللا المھنا 
71.71  35878  دالل عبدهللا صالح ابونتیفھ 
73.46  35880  رفعھ محمد عبد المانع معجب العجمى 
80.28  35881  روان محمد علي محمد عبدهللا الحمادي 
70.77  35882  زھراء نبیل السید على السید صاحب احمد 
82.65  35883  زینب ابراھیم خلیل عباس الحمر 
70.37  35884  زینب حسن احمد رضا محمد 
67.82  35885  زینب كاظم حسین على الحداد 
81.45  35886  زینب مبارك فالح ناجم مبارك 
68.96  35887  ساره احمد عبد المحسن احمد ناصر المحمد الناصر 
73.49  35888  ساره خالد خلف عبدهللا العنزى 
72.38  35889  ساره راشد سلیم العمر 
76.8  35891  ساره عبد الكریم حسین على االستاذ 

86.18  35892  ساره على عوض عبد هللا احمد 
63.54  35893  ساره علي محمد ناصر الحماد 
67.26  35894  سجى نبیل محمد على یوسف الھولى 
92.26  35895  سلمى أحمد محارب ناصر سالم القحطاني 
70.42  35896  سلمى راشد محمد راشد العازمى 
77.15  35897  شروق سلیمان مجبل عبد هللا العازمى 
66.73  35899  شھد عماد صالح محمد بوحمد 
72.05  35900  شھد عیسى سعود عبد العزیز الجاسر 
85.03  35901  شھد محمد نجم عبد هللا نجم 
64.84  35902  شھد مساعد براك حمود الخالدى 
76.72  35903  شھد نورى فالح سعد الالمى 
73.18  35904  شوق نبیل فھد عمر السرى 
64.23  35906  ضحى نبیل محمد احمد حسین 
75.53  35907  طیبھ عبدهللا صفر حسن الدمخى 
83.1  35908  عائشھ احمد صالح عبد الرحمن العسعوسى 
72.7  35910  عائشھ عبدالعزیز سعود كلیب العازمى 

77.61  35911  عائشھ عیسى سالم عیسى القناعى 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

بیان الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.32  35912  غدیر اسماعیل جاسم اسماعیل كمال 
82.83  35913  غنیمھ فیصل ناصر على المعیلى 
77.87  35915  فاطمھ جاسم ناصر عبد الرزاق جمعھ سلطان الشاھین 
70.2  35917  فاطمھ خلیل اسماعیل عوض على 

71.52  35918  فاطمھ سلیمان داود محمد حسین 
75.67  35919  فاطمھ طالب عبد هللا محمد حسن 
69.05  35920  فاطمھ عادل عبد النبي موسى قاسم 
72.16  35921  فجر مساعد فھد فھد العثمان 
85.65  35923  فرح ولید عمر جبر البكر 
66.8  35924  لطیفھ شعیب محمد شعیب 
72.1  35925  لطیفھ عبد الحمید عبد هللا سعد الصالح 

68.12  35926  لطیفھ عبدالرحمن خالد اسماعیل شرف 
63.71  35927  لطیفھ عثمان ناصر عبد  هللا الشقیحى 
67.45  35928  لیلى عصام بدر یعقوب البصاره 
83.54  35929  مریم بدر علي سلیمان رجب 
84.04  35931  مریم عبدهللا مھنا عبدهللا المھنا 
65.65  35932  مریم عدنان محمد عبداللطیف الخلیفھ 
74.59  35933  مریم محمد حسین ربیح الوطیب 

66  35934  مریم ناصر یعقوب یوسف المسلم 
77.44  35935  مشاعل نبیل على عیسى الجبر 
72.32  35936  معالى مفلح خلیفھ على الدواى 
70.65  35937  معصومھ على حسن عبد هللا الشطى 
70.67  35938  منال عباس حیدر حسین احمد 
74.42  35939  منال فالح حزام متعب السبیعى 
82.49  35940  منى عبدالرحیم عبدالوھاب صالح القطان 
68.45  35941  منى على محمد العلى القطان 
85.98  35942  نور إسماعیل غلوم محمد جعفر 
77.48  35943  نور جواد عبدالحمید محمد الصفار 
76.67  35944  نور عبدهللا على خزام الخزام 
84.47  35945  نور محمد عطیھ غلوم الباطنى 
81.15  35946  نورا رشید احمد محمد الرشید 
89.45  35947  نورالھدى نجیب حیدر محمد الخلیفھ 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

بیان الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.3  35949  نوره خالد یوسف حسن العمیرى 

78.09  35950  نوف عاید مطلق عاید المطیرى 
78.17  35951  نوف مطلق فالح مطلق العازمى 
65.89  35952  ھاجر صالح شلیویح مشاى الشمرى 
80.83  35953  ھبھ عبدهللا عبدالرحیم عبدهللا العوضى 
76.54  35954  ھیھ حمد عبدالعزیز حمد العجیان 
82.51  35955  یاسمین عیسى عبد هللا یوسف حسن 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المدرســة فبرایر الثانویة للبنات ٢٥ث. 

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.5  35991  آالء عبدالكریم ابراھیم عبدالكریم القطان 

65.65  35992  ابرار عادل قمبر اسماعیل قمبر 
66.64  35993  ابرار عیسى حسن غلوم مقیم 
77.37  35994  اریج صالح علي احمد فرس 
82.56  35995  استبرق احمد احمد عبدالرحمن الخباز 
92.5  35996  الطاف خالد احمد محمد عبدهللا طالب الكندري 

71.79  35998  انفال احمد اكرم مرتضى سید محمد 
80.79  35999  انفال عمار محمد جعفر الفیلى 
90.75  36000  انوار حسن على محمود بن نخى 
86.21  36003  انوار سالم عیدعترش العازمي 
91.9  36004  ایمان على عبدهللا سالم البارونى 

78.86  36005  بتول جواد عبدهللا أكبر البلوشى 
83.51  36006  جمانھ انور سید كاظم عبدهللا الموسوى 
93.37  36007  جمانھ نعمان محمد على المھنا 
83.77  36008  جنان جاسم على احمد النجار 
71.53  36009  حوراء حبیب مرتضى محمد عبدهللا 
70.39  36010  دعاء جاسم محمد على شموه 
75.65  36011  دعاء على مختار على الصراف 
78.9  36012  روان محمد رضا محمد على 

71.35  36013  ریم حسن محمد على عبید 
78.99  36014  زھراء جواد عبدهللا اكبر البلوشى 
74.64  36015  زھراء عدنان طاھر عبدهللا الحرز 
69.46  36016  زھراء مھدى محمد مھدى البلوشى 
78.21  36017  زینب حسین محمد عبدهللا الناصر 
69.97  36018  زینب عباس رمضان عباس خلف 
84.55  36019  زینب عبدالرضا حسین على الناصر 
61.17  36020  زینب محمد عبود عبد العزیز المنصور 
73.97  36021  ساره بدر فھید مبرك العازمى 

78  36022  ساره فیصل عبدالجواد عبدالرزاق البصري 
81.64  36023  شوق صالح حمد صالح راشد الورقھ 
64.16  36024  شوق مرزوق عایض مجبل عوض 
96.06  36025  صبیحھ طارق عبدهللا عیسى المطر 

02/07/2010Page 112 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المدرســة فبرایر الثانویة للبنات ٢٥ث. 

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.86  36026  طیبة اسد عبدهللا مختار كریم أشكناني 
67.13  36027  طیبھ كمال عبدهللا محمد على أشكناني 
81.41  36029  علیاء احمد محمد عبدهللا الكندري 
70.91  36030  غدیر عید حمد عید فرج 
81.75  36031  فاطمھ احمد عبدهللا على بخش 
71.2  36032  فاطمھ خالد سالم خلیفھ عبدالرحمن السویلم 

69.37  36033  فاطمھ راشد عبدالقادر عبدالرحمن 
74.33  36034  فاطمھ عصام محمد قاسم التوكلى 
69.55  36035  فاطمھ محمد احمد شردان 
82.64  36036  كوثر خالد احمد عبدهللا القطان 
78.99  36037  لطیفة محمد ابراھیم عوض بشیر 
73.89  36038  لولوه ناصر علي صالح الحمدان 
86.61  36040  مریم محمد میرزا حسن الحالق 
75.78  36041  مریم نبیل خضیر مطرود احمد 
72.94  36042  مریم نبیل محمد سلطان على 
85.9  36043  منیره محمد مناحى صنھات العصیمى 

81.47  36044  ندى سمیر حبیب مدربى الكندرى 
74.84  36045  نوره عبد المحسن عبد الرؤوف عبد المحسن البسام 
67.64  36046  ھنوف على عبدالرحمن عبدهللا الفرحان بن عریعر البنى خالد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الجابریة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.66  36081  ابرار على عبد الرضا البلوشى 
74.06  36082  اریج عاھد صالح الجطیلى 
71.49  36083  افنان عبدالعزیز راشد البحوه 
77.08  36084  االء احمد مختار تقى 
68.05  36085  االء احمد یوسف الحسن 
79.54  36086  االء بدر منصور على الصراف 
80.79  36087  االء بدر ناصر اكبر 
82.9  36088  الھام سعید یوسف القطان 

65.36  36089  امنھ عبد الحسین عبدالرسول محیسن 
81.25  36090  انفال مجید حمید بو صفر 
71.24  36091  اوراد حمد بدر الصباح 
75.83  36092  ایات احمد محمد االمیر 
72.87  36093  ایمان عبدالعزیز على الكندرى 
69.91  36094  بدریھ محمد زید الزید 
85.22  36095  جمانھ خلیل ابراھیم البلوشى 
68.12  36096  جمانھ عبدالحمید نزار غلوم 
87.38  36097  جمانھ محمد اسماعیل على حسن 
77.21  36098  جنان احمد یوسف الشرقاوى 
69.8  36100  حلیمھ ولید صالح بارون 

87.56  36101  حنین حسن جاسم الشمالى 
83.33  36102  حوراء على غلوم بو البنات 
77.01  36103  دالل تیسیر عبدالمحسن الدھیش 
67.08  36104  دالل سالم على الخلیفى 
69.08  36105  دالل نبیل عدنان عبود 
86.33  36106  رقیھ صالح صحاف على 
78.89  36107  روان حبیب اسماعیل عبدهللا 
79.17  36108  ریم طالب احمد الشطى 
82.48  36109  زھراء خالد حسین الشطى 
85.01  36111  ساره خالد محمد التركى 
68.48  36112  ساره عمرو حسن الشین 
69.63  36113  شھد عبد المحسن فاضل الفضل 
72.82  36114  شوق راشد محمد المرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الجابریة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.64  36115  شوق طالل عبد الوھاب الرقم 
73.76  36116  طیبھ حسین محمد الفھد 
76.03  36117  عائشھ عادل عبد الرحیم احمد 
64.06  36118  غدیر سلیمان حسن یوسف حسن 
76.09  36119  فاطمة جبار مشكور عبد 
84.8  36120  فاطمة عمرو حسن الشین 

82.39  36121  فاطمھ عبدالخالق حسین عبدهللا 
74.42  36122  فجر على قاطع الشمرى 
80.28  36123  فوزیھ خالد عبدالحمید حجى 
83.06  36124  مریم عبدهللا كمال حیات 
76.66  36125  مریم عبدالمحسن عبدهللا البلوشى 
83.04  36126  مریم محمد جواد ندوم 
92.08  36128  منى عادل عبدالحمید الموسى 
71.31  36129  منیره اسماعیل جاسم الصلیبى 
59.62  36130  منیره شھاب احمد كویعى 
82.48  36131  مھا عبد العزیز خضر الخضر 
69.81  36132  مھا فھد عبد هللا عبد هللا 
75.47  36133  نوره عماد سلیمان الرشید 
68.54  36134  نوف سعود على الدوسرى 
90.04  36136  یاسمین یاسین رمضان قمبر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سلوى الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.76  36171  آالء علي مختار الصراف 
76.22  36172  آیھ جواد حسن علي 
71.21  36173  آیھ محمود محمد جرخي 
71.85  36174  اسرار حسین علي كمال 
84.77  36175  اسماء سعد سعود المحیلبي 
68.04  36176  اسماء مطلق سالم العازمي 
81.59  36178  انھار جابر فالح العازمي 
75.08  36179  ایالف نوري جاسم الرامزي 
89.35  36181  تسنیم محمد فھد القریني 
70.88  36182  جمانھ فیصل مبارك العازمي 
82.19  36183  حسناء حسین علي بندر 
73.2  36184  حصھ عبدالناصر عثمان مال هللا 

82.09  36185  حوراء أكبر شفیعي باالني 
77.91  36186  دانھ حسین محمد حسین 
70.76  36187  دانھ سالم احمد الخشان 
74.9  36188  دانھ فؤاد عبدالمحسن الكوت 

71.23  36189  دعاء محمود عبداالمیر بنیان 
73.88  36190  دالل حسین علي العرادي 
86.64  36191  دالل علي حمود الغربھ 
92.54  36192  رحاب مبارك عید مبارك صویلح 
63.33  36193  رھام عبداللطیف ضاحي الضویحي 
81.75  36194  ریم عباس محمد العباسي 
73.46  36195  زھراء عبدالرضا محمد الصفار 
78.37  36196  زھراء عبدالعزیز محمود كمال 
68.48  36197  زھره عادل سلطان قنواتي نزار عرب 
84.36  36198  زینب طالل علي الختالن 
75.49  36199  ساره عبدالعزیز موسى بلوشي 
84.45  36200  سدیم خالد فھد العمیرة 
71.21  36201  سوسن یعقوب عبدهللا بولند 
71.23  36202  شھد طالب احمد عبدهللا الحداد 
84.64  36203  شھد محمد خمیس حسن 
70.07  36204  صفاء یوسف احمد الحسن 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سلوى الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.27  36205  طیبھ عبدالغني سعید الحسن 
87.67  36206  عبیر عبید محمد عنزه 
79.66  36207  عذارى عادل فھد ناصر الخرجى 
81.6  36208  عزیزه بدر حسین الحداد 

83.65  36209  فاطمھ حیدر عبدالرزاق جرخي 
71.17  36210  فاطمھ ناصر مجرن المجرن 
69.92  36211  فجر علي حسن فرج الدابي 
71.6  36212  فرح رضا احمد قدوم 

87.32  36213  فرح سالم عبدهللا العجمي 
93.29  36214  فرح عالء ابراھیم الصالح 
85.17  36215  كمیلھ ھاني عبدهللا حسن 
71.1  36216  لطیفھ عصام عبداللطیف سیف سیف 

88.49  36217  مریم سلیمان عبدهللا الباز 
72.03  36218  مریم مسعود علي رشید 
78.02  36219  مھا رشید ناصر الشحومي 
85.1  36220  نجالء صباح حسن السنافي 

75.11  36221  نور صالح سالم تقى احمد اكروف 
70.18  36222  نوره یحیى عیسى العتال 
78.79  36223  نوف محمد جاسم بورباع 
76.19  36224  ھاجر عبدالعزیز علي بن ناجي 
69.24  36225  ھبھ احمد عبدالرسول الصائغ 

73  36226  ھبھ حسین علي سعد 
70.22  36227  ھدیل براك مبرك حواس 
78.57  36228  ھند حمدان مرزوق حواس 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ماریا القبطیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.27  36261  آمنھ محمد عبدهللا عیسى الوزان 
87.87  36262  ابرار فھد عید مرزوق المخانجى 
85.37  36263  اسراء یوسف عبدهللا جاسم الھدھود 
90.54  36264  اسماء ناصر سالم ناصر الصمیعى 
78.85  36265  امینھ عادل سالم احمد الحبیل 
72.56  36266  انفال صالح عبدهللا محمد الشایجى 
81.02  36267  انوار عبدالرحمن دخیل علي العوض 
66.38  36268  انوار ولید داود سلیمان العبیدان 
77.04  36269  ایمان سالم فالح عالى العازمى 
85.07  36270  بدریھ ناصر عبدهللا ابراھیم المزین 
69.63  36271  بشایر صادق حسین باشا محمد 
72.97  36272  بشایر عادل ابراھیم محمد الرباح 
68.52  36273  بشایر علي احمد عبدهللا خلف 
67.25  36274  بشایر یوسف احمد یوسف الخشتى 
70.2  36275  حنان محمد یوسف راضى الحمید 

72.76  36276  حنان یحیى عبدهللا یحیى القحطانى 
79.48  36277  حنان یوسف محمد ابراھیم السند 
86.99  36278  خلود انور یعقوب ھاشم حسن 
76.91  36279  دانھ ابراھیم مبارك العرفج 
81.76  36280  دانھ حسن عبدهللا حسن القرینى 
76.75  36281  دالل صالح جاسم محمد الزاید 
75.07  36282  دالل عادل عباس حمزه ابراھیم 
95.72  36283  دالل عدنان عبدهللا عبدالعزیز المسعود 
71.31  36284  دالل یوسف عبدهللا جاسم الھدھود 
68.78  36285  روان سعود عبدالعزیز فراج الحربى 
74.04  36286  روان ماجد حبیب سلطان بوفتین 
76.41  36287  ریم احمد سالم احمد الحبیل 
79.39  36288  ریم عبدالرحمن محمد عبدالرزاق النصرهللا 
77.85  36290  زھراء عبدالرضا حمزه اسیرى 
71.01  36292  زھراء ناصر موسى محمد الھزیم 
83.45  36293  زینب موسي حاجیھ حسین حیدر 
78.06  36294  سارة سلیمان جاسم عبدالمحسن العبوه 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ماریا القبطیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.68  36295  شمایل فھد زید عبدهللا الناصر 
74.94  36296  شھد خالد عبدالرحمن محمد الرویح 
76.25  36297  شھد عبدهللا محمد عبدهللا الدلیم 
87.78  36298  شھد عبدالوھاب حمد عبدهللا حمد العسعوسي 
88.68  36299  شیخھ عبد هللا احمد عبدالوھاب الوھیب 
76.13  36301  شیخھ مشارى حسن یوسف حسن الزنكى 
74.75  36303  صفیھ فوءاد احمد ابراھیم على الصایغ 
76.97  36304  عائشھ عبدهللا سالم على السنافى 
59.44  36305  عائشھ یوسف ابراھیم درویش الخمیس 
66.35  36306  عسالء سعود صالح عبدالھادى الضمیر 
88.71  36308  فاطمة محمد غریب حاجى حسن 
87.8  36309  فاطمھ جاسم محمد عباس بوعباس 

61.47  36310  فاطمھ عماد عبدهللا عبدالواحد الرشود 
66.96  36311  فاطمھ فھد عبدالعزیز فھد المسعود 
84.61  36312  فاطمھ محمد رمضان عبدهللا الكندري 
64.2  36313  فاطمھ یوسف ابراھیم درویش محمد الخمیس 

75.99  36314  فرح شریف محمد السید یوسف احمد 
74.57  36315  فرح فوزي احمد عیسى عاشور 
67.02  36316  فرح محمد فالح فھاد فراج الظفیرى 
78.06  36317  كلثوم عادل على محمد درویش 
90.32  36318  لولوه صالح محمد خالد المذن 
67.85  36319  لولوه ولید یونس محمد الحاتم 
77.86  36320  مریم بدر على حسن حمادى 
84.46  36321  مریم عبدهللا حسن عبدهللا العباد 
91.46  36322  مریم عبدهللا عبدالرحمن مال حسین التركیت 
81.93  36323  مریم فیصل صفر حسین عباس 
72.85  36324  مریم ولید على  احمد صالح احمد االنصارى 
82.58  36325  نوره ابراھیم عبدالرحمن احمد الشرقاوى 
85.75  36326  نوره كمال راشد مزید المعوشرجى 
66.32  36327  نوره ناصر عبدالرحیم حسن العوضى 
65.49  36328  نوره یعقوب یوسف برجس البرجس 
93.39  36329  نوف یوسف عاید سوعان العنزى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ماریا القبطیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.36  36330  ھبة سلیمان حنون سلیمان السلطان 
76.85  36331  ھدیل حمدان مبارك حمدان العازمى 
81.63  36332  ھلل ابراھیم سلیمان ابراھیم الدھیم 
83.82  36333  وسمیھ فھد عبدالرحمن سعد الشیتان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة الصرعاوي الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.29  36372  اسماء خالد حسن خلیل فیلكاوى 
78.42  36373  االء عبد المنعم أحمد راشد الفزیع 
71.61  36374  الجازى صالح مطر عوض عبید العنزى 
85.93  36375  العذوب ابراھیم محمد ابراھیم احمد 
66.61  36376  العنود فیصل جاسم محمد یوسف العثمان 
67.37  36377  امل السید محمد عبدهللا ابراھیم السید 
82.34  36378  انفال بدر عبد هللا احمد العمار 
75.9  36379  انفال خالد عبد الواحد عبدالجلیل ابراھیم الزایر 

84.23  36380  انفال غانم صقر غانم الشاھین 
87.05  36381  انفال محمود احمد علي ابراھیم الفارسي 
73.8  36382  ایثار یوسف عبدهللا على حسن الكندرى 

78.46  36383  ایمان فایز منصور عبدهللا الغانم 
82.11  36384  ایمان ولید عبدالكریم عبدالعزیز الشیحھ 
65.22  36385  بتول مھدى على حمود المتروك 
79.42  36386  بدریھ أحمد حسن عبد هللا محمد عبدالرحمن العلي 
69.4  36387  بدور سھیل محمد طاھر سلیمان عبدهللا البناي 

73.86  36389  بیبى عبدهللا عیسى احمد العلى 
80.54  36390  جنان عبدالعزیز محمد حاجیھ باقر 
66.17  36391  دانھ بدر حمد عبدهللا الجیران 
75.4  36392  دالل خالد راشد محمد بورسلى 

74.43  36393  دالل محمد عبدهللا محمد حبیب 
92.46  36394  رغد فرید عبدهللا احمد العصفور 
68.2  36395  روان جمال خضر عبدالمحسن السویدان 

85.14  36396  روان خالد احمد عبدهللا خمیس الراشد 
83.69  36397  ریم عباس نورى جبار محمد 
69.55  36399  ساره جاسم حمید محمد بوعباس 
78.47  36400  ساره جمال عاشور عیسى عاشور 
70.4  36402  ساره عبدهللا احمد سعد القطان 

74.13  36403  ساره محسن عبدالرضا محمد عوض 
92.2  36404  ساره موسى محمد مندنى 

79.13  36405  ساره یعقوب یوسف غلوم القطان 
86.4  36406  سندس بدر سلیمان سعد الفرحان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة الصرعاوي الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
83.71  36407  شریفھ عبد العزیز یوسف عبد العزیز السلطان 
76.87  36409  شھد عادل محمد عبدهللا بوصخر 
78.22  36410  شوق ولید عبدالحمید البغلي 
68.17  36411  شیخھ عبدهللا سلیمان دغیم الخالدى 
68.16  36412  شیخھ ھانى احمد عبداللطیف الماص 
75.46  36413  شیماء عبد العزیز عبد الوھاب عبد العزیز الخراز 
68.04  36414  ضحى بدر عبداللطیف یوسف الیعقوب 
61.56  36416  طیبھ عبدهللا حسین محمد الكندرى 
83.51  36418  عائشھ مرزوق على مرزوق السالم 
91.78  36419  علیاء محمد عبدالمحسن محمد تقي 
80.23  36420  عھود عبد السالم شاكر عبید سباع 
87.12  36421  فاطمة محمود عبدالخالق محمود 
83.27  36422  فاطمھ ابراھیم صقر غانم الشاھین 
64.29  36423  فاطمھ حسین على غلوم البلوشى 
73.22  36424  فاطمھ خلیل اسد سلطان محمد 
75.38  36425  فاطمھ محمد حسین عبد هللا عبد المحسن المحیسن 
90.23  36426  فاطمھ یوسف محمد على الغیث 
80.86  36427  فجر صالح احمد محمد العبید 
74.68  36428  لطیفھ على حسین جمعھ جمال 
74.67  36429  لولوه بدر عبدهللا مظفر راشد 
89.46  36430  لولوه جاسم عبد اللطیف جاسم السجارى 
70.54  36431  مروه محمد حسن محمد طالب الكندري 
76.18  36433  مریم جواد حسن عباس قمبر 
73.6  36434  مریم راشد سالم حماد سالم 

61.71  36436  مریم عیسى مطلق دبى العدوان 
81.53  36437  مریم فؤاد حسین ابراھیم التوره 
72.21  36438  مریم فؤاد سعود حسین ابراھیم االنصاري 
69.39  36439  منال جاسم سلیمان خلف الجاسم 
68.15  36440  موضى احمد حسین على السلیم 
68.7  36441  نور جمال على عمر العمر 

63.57  36442  نورا خالد ناصر ردعان العتیبى 
84.71  36443  نوره اسامھ احمد برجس البرجس 

02/07/2010Page 122 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة الصرعاوي الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.86  36444  نوف خالد محمد راشد الحملى 
79.72  36445  ھبھ عبدهللا محمد سعد الھران 
71.38  36446  ھدیل طارق ابراھیم عبدالمجید المحمد 
69.59  36447  ھیا عبدالرحمن خلیفة سعود المویجد 
70.09  36448  ھیا مازن عبدهللا ابراھیم الخضر 
92.77  36449  ھیلھ یوسف احمد یوسف العمیرى 
81.61  36450  یاسمین عدنان صالح على حسن 
75.6  36451  یاسمین عدنان محمد عبدهللا العبدهللا 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الرجاء الثانویة للبنات- المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.77  36492  تھاني سفاح فالح دھش األزمع 
79.13  36493  ساره بدر سعید بن عید المطیري 
83.25  36495  فاطمة احمد جاسر خالد الراجحي 
77.54  36496  مھا محمد علي صقر النصافي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز فرحان الخالد الثانوي رجال  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.34  36535  احمد محمد حسن بركة 
60.95  36536  احمد نعمت هللا بھروز شیري 
62.08  36537  ایاد محمد بشیر محمود 
63.37  36538  ایھاب عبد الحكیم عبد الغفور اسماعیل غیث 
72.57  36539  بدر عبد الكریم بدر الشبلي 
76.7  36540  جعفر حسن ماشاءهللا یدملت 

57.12  36542  خالد حسین محمد صادق 
69.97  36544  خالد یحیي خزعل ھزاع 
68.92  36545  زھیر حسین عبد هللا طرادة 
62.35  36546  سید محمد احمد سید عبد هللا الرفاعي 
72.34  36547  طارق عزام فتوح سلیمان 
66.35  36548  عبد الرؤوف احمد غالم نجف الكندري 
65.81  36550  عبد العزیز حمدان حسین الحمدان 
71.99  36551  عبد العزیز سعود عایش الجویسري 
62.74  36552  عبد العزیز محمد حسن االستاذ 
65.73  36553  عبد هللا احمد عبد العزیز المسلم 
71.1  36554  عبد هللا حسین خلف حسن عبد هللا 

59.22  36555  عبد هللا صبحي جعفر حسین 
70.88  36556  عبد هللا علي حسین علي 
69.72  36558  عبد هللا محمد فاضل الدوسري 
79.8  36560  عبد هللا ناصر بدر حسین محمد العدواني 

68.85  36561  عبد هللا نوري عبد هللا المطیري 
62.53  36562  علي ایاس راضي حماد 
61.89  36563  علي رومل عیسى ابو عباس 
63.97  36565  علي غسان فقیھ 
68.89  36566  علي محمد طلحة مطشر 
78.77  36567  عمر محمد محمود ماجد 
65.85  36568  فارس بسام محمد موفق السقا 
68.82  36570  محمد حسین ضاھر 
62.48  36571  محمد حسین عز الدین 
72.03  36572  محمد عبد الحسین كرم ناصر 
65.44  36573  محمد عبد الفتاح محمد جراوش 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز فرحان الخالد الثانوي رجال  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.06  36574  محمد محسن بور محسني 
66.19  36575  محمد یوسف محمد الحمود 
73.5  36578  نواف مبارك عید العلیوي 

67.55  36579  ولید عبد هللا نجم عبد هللا الظفیري 
75.15  36580  یوسف سعود عبد العزیز الحربي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الرجاء الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.92  36621  عبد الكریم ناصر محمد لیلي المطیري 
75.42  36622  فواز مسیر غنیم فالح الخالدي 
70.13  36623  نواف خالد ناصر الشھري الرشیدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ام سلمة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.37  36661  آمنھ أیمن یوسف جعفر 
60.46  36662  ابرار ثامر محمد الرشید 
69.57  36663  ابرار فاضل عبدالرحمن السكوني 
73.98  36664  اسراء عامر عبدالحمید المطوع 
75.96  36665  الجازي محمد نعیس رمیض 
66.81  36666  الشیخھ عائشھ جابر فھد الصباح 
74.16  36667  امل ظاھر طاھا 
64.82  36670  بشایر فھد حمد المطیري 
67.99  36671  بنت الھدى سالم مبارك الحسن 
75.74  36672  حوریھ فكادو فسھاي 
85.63  36673  حیاة عصام فلیح حسن 
86.78  36676  راویھ مھنا البحري 
85.68  36677  رغده جالل دعیر 
66.56  36680  زینب ابل حسین 
64.29  36682  سوزان محمد ماجد ابوزالم 
76.19  36683  سوسن حسن محمد عباس 
67.58  36685  شیماء عادل عبدالرضا الفرج 
91.39  36686  شیماء عبدالحلیم عبدهللا المتروك 
77.06  36687  شیماء یوسف عبدهللا العیدي 
89.76  36688  عالیھ محمد عبدهللا عباس 
74.93  36691  غزالھ المھنا حسین سعید خلف 
78.34  36692  فاطمھ حسن عبدهللا حسن محمد 
63.81  36693  فاطمھ خالد براك الصواغ 
80.03  36694  فاطمھ عبدالرضا علي حاجیھ بوصخر 
87.08  36695  فاطمھ علي حمزه عابدي 
73.19  36696  فاطمھ غزاي وصل هللا العتیبي 
69.54  36697  فاطمھ یعقوب یوسف القالف 
75.36  36699  لیلى اسامھ حبیب سعاده 
63.48  36702  مریم فؤاد ھاشم البدر 
68.35  36703  مریم ناصیف شھاب 
80.59  36705  نبیلھ عبدالحسین ضاھر 
75.89  36706  نسرین اسماعیل محمد العریبي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ام سلمة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68  36708  نوره محمد منصور حسین 

78.89  36709  ھبھ مصبح عقیل عقیل 
76.66  36710  ھدى حكمات یاسین 
73.69  36711  ھدى عبدالكریم احمد بوصلحھ 
64.86  36712  ھنادي سعید شنین البریكي 
71.22  36714  وفاء خمیس عبدهللا خضیر 
75.28  36715  یاسمین نواف محمد قداره 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مدرسة حولي ثانوي منازل بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.35  36766  عبدالرحمن ناصر عباس عبدهللا عبدالعزیز 
82.15  36770  عبدهللا حسین سبت على السبت 
72.96  36775  على  عبد الوھاب عبدهللا بحروه 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مدرسة حولي ثانوي منازل بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.02  36830  ساره عادل خلیفھ راشد الراشد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جلیب الشیوخ  الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.38  36961  احمد مبارك جمعان ابراھیم العیبانى 
70.6  36962  احمد نھار محمد ضیدان المطیرى 

66.59  36963  بدر عجیل محمد حدید عراده 
74.44  36964  بدر ماجد عثمان على بن عون 
68.95  36965  بدر محمود موسى عقلھ البشایره 
68.58  36966  جعفر سایر جابر مھنا 
77.7  36967  خالد بطي مھلي مبارك الرشیدي 

66.91  36968  خالد مبارك عبد هللا بردي المطیري 
77.59  36969  سعود عواض عوید عایض عاید المطیري 
89.74  36970  صالح خویلد عاصم مرزوق المطیري 
67.85  36971  طالل فلیح عوض عویض المطیري 
81.95  36972  عامر مطر محمد سعد المطیري 
81.14  36973  عباس محمد بدر عبدالعزیز القالف 
66.78  36974  عبدالعزیز محمد سعد محمد المطیرى 
73.34  36975  عبدهللا عامر ھالل مفلح المطیري 
70.61  36976  عبدهللا ھادي عودة 
73.47  36977  علي خالد سالم یوسف الشمري 
58.54  36978  فراج خالد فراج معزى فراج المطیرى 
67.33  36979  فھد سعد عجیل محمد عراده 
64.78  36980  فھد عبدالكریم سامى عبدالكریم صالح 
82.1  36981  مبارك صالح بركھ صالح المیمونى المطیري 

65.05  36982  محمد خضر عبدي نور 
77.78  36984  محمد صالح حمود مطلق عراده 
74.27  36985  محمد عبدالرحمن عقاب فھد المطیري 
65.59  36986  مزید سلطان مزید محمد الدیحانى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبداللطیف ثنیان الغانم الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.28  37021  ابراھیم حسن محمد حسن الحبابي 
61.63  37022  ابراھیم رجا حجیالن شباب المطیري 
83.73  37023  احمد محمد احمد عبدهللا السند 
70.25  37024  احمد مشاري سلطان عایض العتیبي 
63.17  37025  احمد وحید عبدالرضا غریب محمود 
65.59  37026  احمد ولید علي سعود البطاح 
77.65  37028  بدر عید عایض الفي العتیبي 
79.49  37030  ثامر ھاجد ھذال جھز العضیاني العتیبي 
66.57  37031  جابر سیار فرحان نھار العنزي 
67.79  37033  حمد صالح نور تمیم المطیري 
76.26  37034  حمد عواض حراب سماح المطیري 
72.51  37035  خالد زید محمد زید العارضي 
68.44  37036  خالد عبیدهللا رابح ماطر الرشیدي 
78.32  37037  خالد عدنان عطیھ محمد الشویحان 
80.54  37038  خالد عوض سعد زارع الحربي 
73.98  37039  خالد فواز محمد ناصر مثیب المطیرات 
66.35  37040  دعیج عید مسلم عید دعیج 
77.28  37041  راشد مانع راشد مانع المطیري 
60.34  37042  رزقان سلیمان ماوي صالح المطیري 
64.93  37043  زید غصاب سعد شدید المطیري 
65.32  37044  سعد ناصر حیالن خلیف المطیري 
81.17  37045  سعود ھاجد ھذال جھز العضیاني العتیبي 
69.1  37046  سلطان سیف عبدهللا عسكر الجامع الرشیدي 

67.86  37047  سلطان شریده صلبي ضیدان المطیري 
67.77  37048  سلطان مطلق محمد غنیم الشھري 
75.65  37049  صقر عبدالعزیز صقر صنیدح الدیحاني 
70.29  37050  ضاري مناحي محسن مناحي المطیري 
72.63  37051  ضاري ھادي ضیدان عامر المطیرات 
65.78  37052  طالل عبدهللا منشد ذعذاع 
79.61  37053  طالل نشمي ناجي متعب الرشیدي 
69.26  37054  طالل یحیى كاظم تومان الشمري 
72.25  37055  عباس حسین حسن محمد باقر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبداللطیف ثنیان الغانم الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.16  37056  عبدالجلیل محمد سالم لعبوب الرشیدي 
87.09  37057  عبدالرحمن علي فریج علي الفریج 
66.03  37058  عبدالرحمن فھد عاید ناصر المطیري 
75.07  37059  عبدالرحمن ناصر مطلق الحیالن المطیري 
66.65  37060  عبدالعزیز جمال محمود مصطفي احمد 
72.4  37061  عبدالعزیز حمود مرزوق غازي المطیري 

80.53  37062  عبدالعزیز ضاحي محسن دھیمان الظفیري 
64.91  37063  عبدالعزیز عوض راشد عواد الھطالني 
72.84  37064  عبدالعزیز ماجد خلیف مبارك المطیري 
79.76  37065  عبدالعزیز نیاف جزاع رویعي الدیحاني 
67.53  37066  عبدالعزیز یوسف یعقوب یوسف بو شھري 
69.12  37067  عبداللطیف دبیسان جوده صالح 
71.32  37068  عبداللطیف سیار سایر حمد الرشیدي 
63.21  37069  عبدهللا احمد عوید ریحان المطیري 
71.19  37070  عبدهللا ثاني فالح عبید عبدهللا الصواغ 
69.67  37071  عبدهللا جمعان عبدهللا المطیري 
64.85  37072  عبدهللا حمد علي جابر المطیري 
71.14  37073  عبدهللا خالد حمود زید العدواني 
66.87  37075  عبدهللا عوض مرزوق محمد الرشیدي 
67.38  37076  عبدهللا فھد كاظم موسى 
65.5  37079  عبدهللا محمد مشعل بنیان العدواني 

69.79  37080  عبدهللا محمد مناحي مبارك العلي 
69.15  37081  عبدهللا مصلح فالح دخیل هللا الرشیدي 
70.27  37082  عبدهللا معطش شبیب معطش الرشیدي 
60.86  37083  عذبي حباب غالب زاید الدیحاني 
89.63  37084  عمر عبدالرحمن طالب علي شھابي 
77.28  37085  غزوان عاید سعد ھبر الفضلي 
75.19  37086  غنام مبارك نایف محمد 
73.24  37087  فھد جھز محمد عبدالھادي العدواني 
66.5  37088  فھد خلیف عوض ھزاع العنزي 

69.54  37089  فھد سعد جعالن راشد الزعبي 
78.53  37090  فھد عاید حمود راشد الرشیدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبداللطیف ثنیان الغانم الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.28  37091  فھد عید مصلح عاید عمار الرشیدي 
70.82  37092  فھد غثوان راشد فھد المطیري 
80.11  37093  فھد مطلق سلیم غازي الظفیري 
69.28  37094  فھد معطش شبیب معطش الرشیدي 
72.12  37095  فھد نایف قضیان عویھان العازمي 
84.13  37096  فھد واصل مرزوق واصل المطیري 
75.66  37097  فوزي حروش مسفر نشاط العتیبي 
84.94  37098  فیصل خالد محمد غنیم الشھري 
84.92  37099  فیصل عالي حمود سالم المطیري 
72.59  37100  فیصل عبدهللا قطیم حامد الشالحي 
69.81  37101  فیصل غازي مرزوق غازي المطیري 
66.92  37102  فیصل مبارك نایف محمد 
74.12  37103  ماجد فالح مطر بطي المطیري 
67.71  37104  مبارك جمعان مطلق جمعان بو سمري 
86.84  37105  مبارك عبید حمدي محمد المطیري 
61.71  37106  متعب صالح قحطان فھید العنزي 
86.79  37107  محمد خالد فھد سعد البیدان 
63.67  37108  محمد رجا بركھ محمد الدیحاني 
65.99  37109  محمد سعود عبدهللا كثیب المطیري 
71.84  37110  محمد صنیدح عایض صنیدح الرشیدي 
65.46  37111  محمد عزیز فیصل الرمیض 
83.61  37112  محمد غنیم محمد دعیج الركیبي 
65.15  37113  محمد فارس جربوع فرج 
70.89  37114  محمد ناصر سعد سودان الرشیدي 
66.38  37115  محمد نایف محمد ناصر المطیرات 
75.35  37116  مساعد مبارك عبدالمحسن ھاجد الرشیدي 
66.41  37117  مسفر فھاد عایض صالح العجمي 
76.89  37118  مشاري الحمیدي مطرف محمد المطیري 
68.76  37119  مشاري عوض سعد عوض المطیري 
71.54  37120  مشاري ھادي ضیدان عامر المطیرات 
66.07  37121  مشعل مجعد سالم طامي المطیري 
66.28  37122  مشعل مسعد سعد سودان الرشیدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبداللطیف ثنیان الغانم الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.27  37123  مطلق رجا عامر مطلق الدیحاني 
60.52  37125  منیف نفاع سعود مشعان عمر الرشیدي 
69.45  37126  ناصر الھیلم فھد غازي المطیري 
81.51  37127  ناصر صباح سراي ھلیل الشمري 
60.4  37128  ناصر عبدالوھاب عبدالكریم یوسف العیدان 

70.96  37129  نایف حمیدي عبداللطیف دمخ الدیحاني 
80.66  37130  نواف فیصل یوسف محمد العمر 
74.47  37131  نواف یوسف سلطان فیروز محمد 
68.24  37132  ولید خالد مجبل صعفك المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الصباح الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.56  37171  أحمد بخیت مطلق بخیت الرشیدى 
76.17  37172  أحمد مضحي عبدهللا عوض المطیري 
70.53  37173  احمد سالم صالح محمد العنزي 
70.42  37174  احمد على عوض ناصر الرشیدى 
66.14  37175  احمد غالب ھادى العنزى 
63.72  37176  احمد متعب فیحان دغیم المطیري 
75.94  37177  احمد محمد بطاح صمیع العازمي 
66.63  37179  جابر سلیمان عایض رجا الوھیده 
76.48  37180  جابر مضحى دحام مسباح سمیان السویط الظفیرى 
67.69  37181  جھیم سالم اشتیل محمد الدوسرى 
71.92  37182  حسین سعدون عبدالحسین محمد 
70.33  37183  خالد سلطان عبدالرحمن شرید المطیرى 
83.47  37184  خالد طالع مبروك سھل الشالحي 
72.43  37185  خالد غازى عبدهللا الفى الدیحانى 
67.88  37186  خالد فالح برغش باتل محمد 
72.81  37187  خالد فالح عبدهللا باتل الرشیدي 
86.29  37188  خالد فھید فارس الدواى الرشیدى 
73.83  37189  خالد مبارك جمعان مسلم الرشیدى 
65.58  37190  خلف خالد خلف علي خلف 
77.1  37191  راكان عاید حمد الفى الشمرى 

70.84  37192  سالم عبدهللا سالم علي الشختلي 
64.19  37193  سعد شلھوب متعب المطیرى 
72.78  37194  سعد محمد عایض صنیتان الرشیدى 
67.29  37195  سعود سلیم خزعل سلمان الضویحى 
65.82  37196  سعید سعود سعید شمروخ المطیري 
73.15  37197  سالمھ سعد دھش بخیت الشمرى 
65.28  37198  سلطان سعد فراج عجاج الظفیري 
67.93  37199  سلطان عسم رباح كمیخ رباح المطیرى 
67.79  37200  سند على سند عویض الدیحانى 
75.43  37201  طالل خالد فھید صفران الرشیدي 
63.34  37202  طالل فیحان ذعار ذائر العبدلى 
69.99  37203  عادل رحیل فالح دخیل هللا الرشیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الصباح الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.75  37204  عبدالرحمن احمد معیض ملفي المطیري 
67.08  37205  عبدالرحمن حزام مطلق جمعان المطیري 
75.3  37206  عبدالرحمن عنیزان حمدان ثامر الھلفي 

70.02  37207  عبدالرحمن فالح یوسف جابر العنزي 
73.24  37208  عبدالعزیز احمد صالح سالم العتیبى 
67.04  37209  عبدالعزیز عایض باین فراج المطیرى 
69.95  37210  عبدهللا حمدي محمد عایض الرشیدي 
83.88  37211  عبدهللا زید محمد غانم المطیرى 
79.45  37212  عبدهللا عایض قبالن مقبل الرشیدي 
80.02  37213  عبدهللا عبد المحسن رفاعي عجاب العتیبي 
77.61  37214  عبدهللا مشرع شارع مذكر العتیبي 
71.18  37215  عبدهللا ناصر محمد برجس المطیري 
68.49  37216  على معال على ناجى الرشیدى 
63.83  37217  علي نواف علي نویجي الرشیدي 
61.58  37218  عمر مخلد محمد ضیف هللا العتیبي 
66.68  37219  فایز ماجد الرمیثي حوال المطیرى 
66.38  37220  فالح خلف برغش نمش الدیحانى 
70.51  37221  فھد جمعة محمد علي كیاي 
82.29  37222  فھد دھام ھجاج دغیمان الرشیدي 
71.75  37223  فھد سلطان رشدان بنیان المطیري 
64.54  37224  فھد شافى دخیل فراج المطیرى 
71.3  37225  فھد عبد الھادى محمد دبیسان الشمرى 

60.22  37226  فھد عوض مثقال عبدهللا المطیري 
77.16  37227  فھد عید حمود راشد الرشیدي 
66.96  37228  فھد فالح سالم ثقل الرشیدي 
85.5  37229  فھد فھید صفران حریبى الرشیدى 
67.1  37230  فھد مجبل نزال جمعان الظفیري 

74.89  37231  فھد مدلھ فھد فدعوس الدوسري 
69.45  37232  فھد مزید عبدالعزیز ظما المطیرى 
76.56  37233  فھد ناصر غازي زاید المطیري 
77.43  37235  فواز محمد جریدي علي الرشیدي 
77.53  37236  فیصل نجدي حایف عبود الظفیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الصباح الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.16  37237  مبارك علي محمد رغیان العازمي 
71.29  37238  محمد الحمیدي محمد راشد المطیري 
61.91  37239  محمد جاسم عبد هللا محمد الكندري 
79.02  37240  محمد جواد حسین محمد الجدي 
73.59  37241  محمد رشید شبیب بخیت مطلق الرشیدي 
66.55  37242  محمد سلیمان عبد الرزاق عبد الھادى راشد 
73.75  37243  محمد عبدهللا بركھ جایز المطیرى 
62.83  37244  محمد عبدهللا محمد الرثیع الصانع 
64.09  37245  محمد على رحیم فیصل المطیرى 
68.55  37246  محمد مبارك صلبي ضیدان المطیري 
75.31  37247  مرزوق محمد مرزوق حسن المطیري 
68.5  37248  مشاري عاید مصلح صویان المطیري 

69.81  37249  مشعل خالد سلطان محمد شالش 
65.79  37250  مشعل یحیى مھنا مبارك الرشیدي 
69.23  37251  مطلق علي سوید دویھان الرشیدي 
67.15  37252  ناصر بدر ضیف سوید الدلماني 
80.92  37253  ناصر سعود ھاجد مشعف المطیري 
70.7  37254  ناصر صیاح مشعل بنیان العدوانى 
72.4  37255  ناصر عاصى عویھان معیض العازمى 

64.13  37256  ناصر متروك حسن بداح المطیرى 
77.77  37257  نایف عبدهللا محمد شطیط العنزي 
72.99  37258  نواف شامي علي شامي الراجحي 
65.02  37259  نواف عید راشد شحیبان راشد البطحاني العازمي 
72.24  37260  ولید خالد تركى عایض المطیرى 
71.88  37261  یوسف غدیفان حمدان غدیفان الرشیدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

انس بن مالك الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.05  37301  احمد جابر على حاجیھ بوزبر 
83.65  37302  احمد جاسم محمد عیسى الخمیس 
81.24  37303  احمد عبداللطیف عطیھ سالم الحمدان 
75.45  37304  بدر بن عبدهللا بن ناصر عبدهللا السویدان 
77.19  37305  بدر سلیمان عبدالعزیز سلیمان الرندي 
80.78  37306  بدر نایف عبدالعزیز سلیمان الرندي 
84.89  37307  بدر نواف ھدمول ماجد أبوشویربات المطیري 
70.71  37308  بسام عبدهللا بندر حبیب المطیري 
75.7  37309  بالل محمد عبدهللا ابراھیم بلوشي 

70.78  37310  بندر سلمان مبارك سلمان العصیمي 
81.01  37311  جاسم خلف جاسم خلف الجاسم 
74.62  37312  جاسم محمد ابراھیم محمد عیاده 
80.21  37313  جراح عادل عبدالعزیز شھاب الدوب 
72.84  37314  خالد احمد سالم عبدهللا بوتلف 
73.35  37315  خالد طالل عایض مصلح الشالحي 
74.78  37316  سالم احمد صالح سالم السعد 
65.5  37317  سالم ناصر سالم فزع الشمري 

89.29  37318  سعد مبارك سعد جاسم الخضارى 
65.74  37319  سعود سعود مطلق فھد الضویحى 
86.44  37320  سلطان على سلطان على الخصیوى 
68.7  37321  سلطان علي عسكر زاید الحربش 
89.3  37322  عادل سامي ابراھیم احمد محمد 

76.75  37323  عبدالرحمن بدر مجبل عوض الغضورى 
73.53  37324  عبدالرحمن عبدالعزیز عبدهللا محمد احمد 
77.9  37325  عبدالرحمن محمد شیحان عقیل العنزي 

74.14  37326  عبدالعزیز احمد حمید درویش كنعان 
73.77  37327  عبدالعزیز خالد عبدالعزیز جاسم الشطي 
80.29  37328  عبدالعزیز عبدهللا سعد فھید الظفیري 
74.39  37329  عبدهللا احمد سعید عبدهللا مفلح 
74.24  37330  عبدهللا خالد محمد جاسم الفھد 
78.93  37331  عبدهللا راشد حامد مقطوف العبدهللا 
71.28  37332  عبدهللا محمد مناحي صنھات العصیمي 

02/07/2010Page 140 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

انس بن مالك الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.71  37333  عبدالوھاب احمد محمد اكبر 
84.78  37334  عثمان یوسف عبدهللا إسماعیل الفیلكاوي 
68.72  37335  علي اسماعیل احمد عبدهللا القابندي 
74.41  37336  عمر ابراھیم عبدهللا ابراھیم الحبیتر 
69.81  37337  عمر علي عبدالرحمن احمد محمد 
74.02  37338  غازى نواف غازى صقر العتیبى 
70.87  37339  فالح عبدهللا فالح نایف المتلقم 
85.46  37340  فھد محمد عدم بصیص الجبرى 
75.26  37341  فواز عذبي مرزوق فھد العنزي 
74.27  37342  فواز مبارك عایض مبارك الصنوین 
75.76  37343  فواز نشاء سعود مرزوق العتیبى 
80.37  37344  فواز ولید حسین محمد السلیطین 
68.96  37345  فیصل طراش علي الكیادي 
74.61  37346  مبارك ناصر بدر ناصر الرندي 
69.96  37347  متعب فھاد شنار مسلط الشعالن 
71.37  37348  محمد بن سلمان بن مبارك بن سلمان العصیمي 
77.96  37349  محمد سلطان عبد هللا النھام 
76.03  37351  محمد عبدالكریم محمد عبد الكریم السعد 
73.15  37352  محمد نبیھ حسن حسن حال 
82.82  37353  مساعد عبدالحمید خلف محمد الدعاس 
77.79  37354  مشارى احمد عبدهللا ابراھیم العبدهللا الحبیتر 
76.46  37355  مناور على مناور على الجدعى 
79.55  37356  نواف احمد عبدالعزیز عبدهللا الھاجري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

حمود الجابر الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.01  37391  أحمد بسام خالد قاسم حب الرمان 
67.54  37392  أحمد مبارك محمد شبیب الجبري العتیبي 
70.72  37393  ابراھیم الفي صقر جعیثن سرور المطیري 
71.5  37395  بدر سالم أبوبكر المـھـري 

64.24  37396  جراح تركى عبدهللا تركى العنزى 
62.57  37397  حسین علي عید عایض الرشیدي 
65.38  37398  حمد علي فھد محمد المسحلك 
74.4  37399  حمد ناصر یوسف حادور الشمري 

62.68  37401  خالد عبد العزیز خالد مسفر المسفر 
75.33  37402  خالد نابى شایع فھد الرشیدى 
65.37  37403  خلیفة بركة صقر معیض المطیري 
64.58  37404  راشد ناجي حسین مھدى العجمي 
72.52  37405  ریاض فھد ابراھیم فھد سمحان 
81.81  37406  سایر عیسي مطلق عید الرشیدي 
65.07  37407  سلطان ثامر مجید صاھود المقیحیط 
62.6  37408  ضاري عبد هللا حمد ناصر البراك 

68.97  37409  عبد الرحمن حمود محمد حمود التوحید 
64.15  37410  عبد الرحمن عبد هللا مرزوق بدر العتیبى 
62.8  37412  عبد العزیز محسن عطا هللا محسن بخیت 

62.59  37413  عبد العزیز ناصر محمد ابراھیم المزین 
74.17  37414  عبد هللا جمال مشارى محمد الرفدى 
67.05  37415  عمر محمد عمر عبدي 
82.07  37416  غازي حمود مصلح المورجي العتیبي 
67.53  37417  فھد سعد دغیم سعد العدواني 
65.16  37418  فھد طامي فیصل جریبیع المطیري 
87.47  37419  فھد ماھر حمید عبد السید الشطي 
70.48  37420  فھد محمد عبد هللا محمد احمد 
68.23  37421  فھد نایف عید ملفى العتیبى 
62.72  37422  ماجد غازي ماجد بداح بوردن 
78.32  37423  ماطر مطلق ماطر البغیلي الرشیدي 
85.33  37424  محمد حسین عبد العزیز العودان العتیبى 
72.98  37425  محمد سالم عبدالرحمن عبداللطیف بوعلوا 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

حمود الجابر الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.92  37426  محمد سعد محمد حسن محمد 
68.6  37427  مھنا محمد سعد العدواني 

77.31  37429  ناصر بدر فیحان أبجاد العتیبى 
75.33  37430  ولید حربي موجي 
76.46  37431  یوسف عید سلیمان سمیر العتیبى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المباركیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.42  37471  أحمد حمود حمیدي العدواني 
76.38  37472  أحمد عبدهللا عباس حبیب مناور 
74.64  37473  أحمد علي صلبي مطلق العدلھ العنزي 
77.11  37474  أحمد ھزاع مفرج العدواني 
65.31  37475  أكرم احمد محمد اإلبشیھى 
72.92  37476  بدر ألف كل خادم كل 
72.12  37477  بدر ناصر صلبى مطلق العدلة العنزي 
62.87  37479  جراح ولید عبد الوھاب غریب الشطي 
79.88  37480  حازم صالح عبد الجبار علي رمضان 
94.41  37481  حسام سید أحمد عثمان حسن 
64.03  37482  خالد قناص حمد العدواني 
86.51  37483  رامى عماد الدین عامر خلیل عامر 
61.49  37484  زاید فھران عبد هللا العدواني 
74.94  37485  سعد مطلق صلبي مطلق العنزي 
82.48  37486  صالح عوض بندر عوض 
74.34  37487  عامر نھار مجبل المطیرى 
83.86  37488  عبد الرحمن جمعة عبده السالطیني 
81.51  37489  عبد العزیز البني مفرج الدلماني 
62.6  37490  عبد العزیز سعود جلیدان محمد الحمد 

66.84  37491  عبد العزیز عبد هللا محمد مطلق شعلة الرشیدي 
65.79  37492  عبد العزیز محمد غانم محمد الزعبي 
75.26  37494  عبدهللا حسین علي عبدهللا العیسى 
64.53  37495  عبدهللا عبدي ھابس عبدي السویفان 
75.88  37496  عبدهللا مرفاع محمد فالح المطیري 
77.51  37498  علي صالح مھل المطیري 
76.57  37499  علي مطلق عباس حبیب المناور 
71.59  37501  فھد عبدهللا علي مبارك المعصب 
77.86  37502  فھد مرزوق رباح المطیري 
66.93  37503  فیصل غشام فھد البصمان 
67.01  37504  محمد عبدهللا متعب بنیھ الخرینج 
66.15  37505  ناصر سلیمان ناصر سلیمان الشعیل 
70.02  37506  ناصر محمود ناصر علي الصالح 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المباركیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
89.92  37507  نور الدین محمد نور الدین محمد السید 
75.6  37509  یوسف علي صلبي مطلق العدلھ العنزي 

81.76  37510  یوسف فاضل عبد هللا یوسف 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ابن العمید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.77  37541  أحمد صالح افنیطل مزید البحا 
76.84  37542  أحمد فھد عماش مرزوق الشالحي 
82.97  37543  أحمد محمد اكبر علي تقي 
84.41  37544  إبراھیم علي ھاشم علي الكندري 
85.37  37546  بدر جزا جابر راشد الرشیدي 
82.04  37547  بدر ناصر علي فالح العنزي 
74.83  37548  بندر عبدهللا بندر مسلم الدیحاني 
78.06  37550  جامع عبید سوید مساعد الزیدیھ 
80.88  37552  حسین عادل محمد حسن الزنكي 
67.25  37553  حمد عدنان عبدهللا مزعل عبدهللا 
70.77  37554  حمد علي حمد الفھد الحمد 
68.35  37555  حمد محمد جاسم محمد جاسم 
79.11  37556  حمدان سالمھ حمدي رویشد العازمي 
69.95  37557  خلیفة صالح عبدهللا محمود یوسف 
72.84  37558  راشد فوزي راشد بن سعید المحمد 
71.75  37559  سرور محمد سرور جرمان المطیري 
72.53  37560  سطام خالد ناصر صنیتان الزعبي 
71.01  37561  سعدون سعود سعدون سعود الحسیني 
76.78  37562  صالح أمجد عبدالكریم صالح عسك 
72.73  37563  صالح حمود حمد حامد العلي 
69.4  37564  صقر محمد غنیم قویضي 

66.51  37565  ضاري عبدالحمید كاظم محمد حمود 
74.88  37567  ضاوي حربي سعود ضاوي المطیري 
65.15  37568  طالل فالح غانم عماش المطیري 
82.44  37569  طالل مبارك سعد فالح غریب 
78.44  37570  عبدالرحمن خالد عبدالرحمن ملفي المطیري 
72.09  37572  عبدالرحمن سامي عبدالرحمن ھجرس سالم 
62.55  37573  عبدالرحمن فھد مرضي عوده العنزي 
68.91  37574  عبدالرحمن مزید سند مزید المطیري 
76.73  37575  عبدالعزیز بدر محمد خویشان الدیحاني 
65.68  37576  عبدالعزیز محمد ابراھیم محمد ارحمھ 
83.61  37577  عبدالكریم عثمان عبدالكریم سلمان البحوه 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ابن العمید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.24  37578  عبدهللا احمد مناحي علي الدواس المطیري 
85.38  37579  عبدهللا حلو طخي محمد الظفیري 
66.38  37580  عبدهللا حمود عوید مشیلح العضیلة 
71.07  37581  عبدهللا خالد عبدهللا ھایف الحربي 
63.96  37582  عبدهللا راشد سالمھ راشد الزعبي 
83.57  37584  عبدهللا فیصل نھار سعید العجمي 
87.41  37585  عبید مرشد عبید مجبل عبدون الرشیدي 
68.57  37586  عدنان فھد ظایف الشمري 
67.4  37587  علي نجم عبدهللا عبدالرضى عبدالعزیز 

88.47  37589  فھد عبدالسالم ناصر مرزوق عبدهللا الشطي 
78.18  37590  فھد عبدهللا راشد عبدهللا الھاجري 
66.21  37591  فیصل علي حمدان رویشد العازمي 
65.93  37592  فیصل نخیالن ابراھیم محمد النخیالن 
83.03  37593  الفي مطر عبدهللا الفي الشمالي 
72.19  37594  محمد خالد عوض سالم الوطري 
66.94  37595  محمد خلف فھید مرزوق أباالقلوب 
77.29  37596  محمد خلیل حبیب علي الزیدي 
83.09  37597  محمد شبیب سعد شبیب فالح العجمي 
66.1  37600  محمد كرامھ حسن احمد الجمحي 

70.58  37601  محمد ھالل عجیل ظاھر عید 
90.56  37602  مرضي جمال مرضي صاید ابو كریشھ  الراجحى 
64.47  37603  مساعد مصلح الحمیدي محمد المطیري 
63.44  37604  مشاري شرید محمد نافع الشتیلي 
62.63  37605  مشاري محمد عناد حطاب الھیفي 
76.58  37606  مشعل محمد معجب فراج السبیعي 
70.34  37607  ناصر فالح محمد حسین الرشیدي 
71.13  37608  ولید خالد عبدالصمد شھاب أحمد العلي المغربي 
64.82  37609  ولید محمد علي راشد المري 
63.52  37610  یعقوب حسین یوسف ابراھیم القبندي 
69.18  37611  یوسف عبدالرحمن عواد ربیج العتیبي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مرشد سعد البذال الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.51  37651  أبراھیم ثامر أبراھیم عواد رویشد الرشیدي 
64.35  37652  أحمد حمود فراج حمود العازمى 
79.5  37653  أحمد شمس مراد شمس الدین مراد 

69.05  37654  أحمد مبارك عایض الجسار 
70  37655  أحمد مرضي حسین مرضي الشریكھ 

87.15  37656  أحمد مطلق حوفان دخنان الرشیدي 
72.63  37658  باسل نواف فراج حمود اسمیران 
68.7  37659  بدر خالد مخلف دابان الدیحاني 
72.4  37660  بدر ناصر محمد حمود زامل الفجى 

76.28  37661  براك مبارك براك سالم الھیفي 
70.57  37662  جابر ابركھ حمد حمدان البغیلي 
65.41  37663  حسین یاسین حسین سطم سعد العنزي 
73.94  37664  حمد حمود محمد فھید الرشیدي 
80.75  37665  حمد عبدهللا حمود زامل الفجى 

63  37666  حمود فیصل عبد العزیز فریح الكوح 
65.13  37667  حمود محمد حمود سعد الرشیدى 
70.03  37668  خالد حامد سند سعد دبي الرشیدي 
69.25  37669  خالد رفاعي محمد مصلح الرشیدي 
63.43  37670  خالد سعد ضیف هللا عید المطیري 
68.26  37671  خالد صالح عدس صالح النمران 
68.72  37672  خالد فھد طلق مبارك الرشیدي 
70.21  37673  خالد محمد ثویني عراده العراده 
61.29  37674  خلیفة رشید صباخ خلف العنزي 
74.53  37675  زید طالل زید متعب البصمان 
68.07  37676  سالم ناصر سالم فالح الشالحى 
76.71  37677  سعد سعود حسن مرضي الرشیدي 
69.72  37678  سعد عبدهللا ھالل بادى الصواغ 
70.81  37679  سعد فالح سارى مناور الرشیدى 
73.17  37680  سعد فھید سعد مسعد المطیري 
70.21  37681  سعد محمد سعد صنیدح سالم 
76.92  37682  شرھان عماد شرھان عبدالوھاب الشرھان 
74.47  37683  ضارى سعد ضحوي دخنان الرشیدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مرشد سعد البذال الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.91  37684  طالل حامد غزاي محمد شوق الرشیدى 
66.62  37686  طالل عوض مطلق غنام المطیري 
69.35  37687  طالل مشعل حسین علي جدیع ابا الصافي 
64.33  37688  طالل نواف جدیع  رشید جدیع الوشیتان 
74.53  37689  عبدالرحمن راشد علي راشد المري 
63.56  37690  عبدالرحمن سعد فجري وراد مرزوق 
59.5  37691  عبدالعزیز محمد عبدالكریم محمد المطیري 

69.08  37692  عبدالعزیز محمد عبدهللا محمد الدیحانى 
71.35  37694  عبدهللا صالح یحیى صالح الرشیدي 
75.67  37695  عبدهللا عبید مثال ھذال الرشیدى 
79.89  37696  عبدهللا عماد شرھان عبدالوھاب الشرھان 
63.63  37697  عبدهللا فیصل عبدهللا زید الغضوري 
68.23  37698  عبدهللا محمد صالح على الرشیدي 
82.92  37699  عبدهللا مشوح فھد مشوح الرشیدي 
66.83  37700  علي احمد علي صقر مسلم 
88.45  37701  عمر عجمي سعود محمد المعصب 
67.57  37702  غازى عبداللة دھام عبداللة الشمرى 
64.81  37703  غانم راشد غانم راشد الرشود 
71.93  37705  فالح حمود حسین الشریكة الرشیدي 
70.57  37706  فھد حمود محمد فھید الرشیدي 
68.55  37707  فھد خالد مسلم على الرقاص 
66.36  37708  فھد سعود رمیح مھدي العازمي 
75.27  37709  فھد صقر فھد الزعیبي الرشیدى 
66.12  37710  فھد محمد طرقي شعیب العنزي 
60.25  37711  فواز حمد زید علي المنیر 
76.06  37713  فیصل رزقان فریح راشد الرشیدى 
73.69  37714  فیصل عشق علي سیف المطیري 
70.39  37715  فیصل فھد عایض فالح المسیلم 
80.36  37716  فیصل مبارك عبدهللا مناور الرشیدي 
74.89  37717  فیصل نایف جدیع رشید جدیع الوشیتان 
64.96  37718  فیصل ھادي باني نمشان النمشان 
67.27  37719  مبارك خالد مبارك خالد الدویلة 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مرشد سعد البذال الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.65  37720  محمد حامد محمد المطیري 
73.42  37721  محمد رشید محمد رشید عقیل 
62.19  37722  محمد سالم محمد عوض الرشیدي 
72.85  37723  محمد عبدالھادي راشد براك الشالحي 
69.14  37725  محمد ناصر حمدان محمد الرشیدي 
69.81  37726  محمد ناصر مساعد ناصر الھرشاني 
79.49  37727  مرضي مطلق مرضي صاید الراجحي 
65.85  37728  مشاري احمد مرشد نابي الدویلھ 
69.22  37729  مشاري مرزوق سعود عالي المطرقھ 
72.45  37730  مشعل علي خالد نمشان النمشان 
61.43  37731  ناصر جمال على سلیمان محمد 
74.15  37732  ناصر سند سعد سند السیحان 
80.57  37733  نایف خلف حواس كمیخ الدیحانى 
66.69  37734  نایف عطا هللا ضیف هللا محمد الرشیدي 
67.45  37735  نواف صالح مطلق صالح نمران 
74.31  37736  یوسف على ضحوى دخنان الرشیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سلمان الفارسي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.02  37771  احمد جابر احمد جعفر سناسیري 
69.09  37773  احمد عبدالحمید خلیل احمد 
70.98  37774  احمد فالح بشیر محمد سعد 
80.58  37777  بدر عبدالجلیل ابراھیم عیسى المسرى 
61.87  37778  بدر منصور متعب نایف جاسم خلیف الشمري 
71.9  37779  ثامر عبدهللا سعد ثامر مكمخ المطیرى 

66.95  37781  حمد جاسم محمد حسن ابل 
70.48  37782  حمد عبدهللا مانع حمد مبارك العجمي 
65.92  37783  حمد علي صالح حسین العنزي 
64.66  37785  حمود جابر عبدالرحمن جابر حمیدي 
82.55  37787  حمود خالد محمد عبدالرزاق محمد الخاطر 
79.35  37788  خالد اسماعیل خلیل عبد الفتاح اسماعیل 
61.91  37789  خالد عبید فالح دخیل هللا العدواني 
78.7  37791  خالد مساعد خالد فھد المطیرات 

72.34  37792  خالد ناصر جاسم ناصر السیوحى 
86.66  37794  راشد عبداللطیف خلیفة أحمد المال الرباح 
65.62  37795  سالم محمد عوض سلیمان الرشیدي 
62.85  37796  سعد دبیس حسن حسین الدسم 
69.62  37797  سعد راشد عبدهللا راشد القحطاني 
69.42  37798  سعد فالح ھادي سفاح الرشیدي 
76.22  37800  سعود فراج حمود مطلق ابو شیبھ 
69.37  37801  سلطان جابر فاضل محمد جابر 
67.31  37802  سلطان معدي اصلیبي شلیویح العتیبي 
62.81  37803  سلمان حسین نایف جاسر المطیرى 
69.09  37804  شایع جاسر نایف جاسر المطیري 
77.57  37805  شمالن مناور جدعان موسى عباس 
82.71  37806  صالح جمال ناصر مرزوق عبدهللا الشطي 
63.73  37807  صقر غازي سعید عواد محمد الرشیدي 
64.81  37809  ضاري عبدهللا باني حبیب رومي السعیدي 
73.83  37810  ضاري عبدهللا عید فھید المطیري 
76.69  37811  طالل حربي مخلف دغمي المویزري 
64.79  37812  عادل اسماعیل داخل سلمان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سلمان الفارسي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.06  37814  عبدالرحمن سھیل عبد رومي الخالدي 
65.33  37815  عبدالعزیز حمود سعود طویح المطیري 
66.75  37816  عبدالعزیز رحیم عبداللطیف دخیل العبداللطیف 
71.09  37817  عبدهللا بدر خالد بدر المطیري 
63.91  37818  عبدهللا جعفر عاید سوعان العنزي 
68.39  37819  عبدهللا سعد ھالل جبارة العنزي 
61.74  37820  عبدهللا علي شایع منزل المطیري 
67.96  37821  عبدهللا علي یوسف علي المخیزیم 
68.08  37822  عبدهللا فھد عبدهللا زید الدوخي 
72.14  37823  عبدهللا یوسف عبدالرحیم محمد الكندري 
67.57  37826  عثمان سعد عبدهللا عواد السعید 
72.06  37827  علي عدنان علي احمد القبندي 
88.23  37828  علي عوده منصور صافي الشمري 
70.8  37830  عناد احمد عناد حطاب براك الھیفي 
84.9  37831  عوض عوید عوض عوید راشد الرشیدي 

71.43  37832  فاضل حماد حمد رویشد العازمي 
64.31  37833  فھد بدر ناصر سالم الرشیدي 
62.05  37838  فھد صالح عبدالكریم سلیمان العنزي 
66.22  37839  فھد عبدالرحیم علي عبدالرحیم حسن 
68.64  37841  فھد علي حسین علي سوارج 
71.34  37842  فھد فالح مصلط فھران العدواني 
80.58  37843  فھد لیلي محمد لیلي المطیري 
76.76  37844  فھد ولید یوسف احمد المكیمي 
69.01  37845  فواز نزال ابن زید ابن خلف الجبلي المطیري 
81.21  37846  فیصل محمد عبدهللا یوسف عبدهللا 
74.39  37847  فیصل ولید خالد شارع اللھو 
77.3  37848  مبارك ناجي سلمان شاھر كریدى 
63.3  37849  محمد سالم دوشي شبرم مثقال العراده 

66.89  37851  محمد سعد محمد جاسر عبدالمحسن حمود الشمرى 
77.96  37852  محمد صالح عبدهللا مبارك صالح العتیبي 
64.56  37853  محمد عارف حسین عبدهللا یوسف 
87.62  37854  محمد عبدالكریم محمد عبدالكریم السیف 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سلمان الفارسي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.61  37855  محمد عبدهللا مبارك حمید العجمي 
70.73  37857  محمد عبدالناصر یوسف عبداللطیف العبدهللا 
72.21  37858  محمد فاضل عباس سبھان اسماعیل 
82.14  37859  محمد ماجد حمید بھلول وادي 
65.03  37861  محمد ناصر محمد ناصر عبدهللا الھویمل 
83.48  37862  محمد نایف محروت الھذال 

74  37863  محمد ھزاع مرزوق رویشد الدیحاني 
83.53  37864  محمد ولید مجبل صعفك المطیري 
71.02  37865  مساعد صالح محمد ابراھیم الشریج 
81.5  37866  مشاري خلف عبدهللا ضیف هللا ابو رمیة المطیرى 

71.61  37867  مشاري سلطان نایف جاسر المطیري 
61.27  37870  ناصر سید صالح احمد زكي 
74.86  37871  ناصر مبارك سعد فالح خضیر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

شجاع بن األسلم الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.55  37911  إبراھیم عبد هللا ابراھیم دخیل المسیعید 
81.38  37912  احمد إبراھیم علي أحمد الزید 
65.52  37913  احمد جاسم عایض مرزوق الحربي 
73.1  37914  احمد حسن سالم حسن علي 

69.61  37916  بدر راشد محمد عبد الھادي الشالحي 
70.69  37917  ثامر أحمد عبدهللا فالح المطیري 
62.66  37918  ثامر ناصر محمد عید المطیري 
74.82  37919  حسن أنور حسن محمد علي احمد االنصاري 
74.62  37920  حسین عدنان إبراھیم طاھر أبو صلحھ 
81.55  37921  حمد خالد علي نافل العازمي 
68.46  37923  حمد مبارك عبد هللا عقاب الخشاب 
75.32  37924  حمد محمد راشد  عبدهللا سوید العجمي 
61.57  37925  خالد أحمد فرحان نافع العنزي 
78.86  37926  خالد راشد عبد اللطیف فھد راشد الرباح 
75.4  37927  خالد غازي مرزوق مبارك المطیري 
67  37928  خالد محمد جریس رباح  المطیري 

67.39  37929  دخیل بدر دخیل علي حسین أظبیھ 
70.1  37930  سالم أحمد فراج تركي الغنیمي 

69.87  37931  سالم عبد هللا سالم عرھان العجمى 
90.44  37933  سعود حسن سالم حسن علي 
62.97  37934  سعود شاھین سعود عبدالعزیز الشاھین 
66.82  37935  سعود عبد العزیز راشد تركي المجاوب 

70  37936  سلطان نایف مناور عماش العتیبي 
73.31  37937  سلمان عبدهللا سلمان محمد الھبیدة 
67.86  37938  سلیمان ابراھیم خضر علي الفارس 
75.59  37939  سلیمان خالد عبد الرحمن احمد سلیمان الفیلكاوى 
68.42  37940  سلیمان عبدالرزاق فیحان ابجاد العتیبي 
70.83  37941  ضاري عبد هللا محمد مصلح العتیبي 
81.25  37942  طالل فؤاد یعقوب خمیس الغریب 
66.58  37944  عباس محسن ناصر مراد البلوشي 
68.02  37945  عبد الرحمن احمد غلوم عبدهللا غلوم 
65.58  37946  عبد الرحمن تركي فالح علي الرشیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

شجاع بن األسلم الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.29  37947  عبد الرحمن سعد محمد حسن المطیري 
68.19  37950  عبد الرحمن ولید احمد مضف خلفان 
69.64  37951  عبد العزیز جابر فرج متعب المھنا 
80.28  37952  عبد العزیز فھد محمد فھید الدیحانى 
71.81  37953  عبد العزیز ناصر عید جابر سھیل 
72.22  37954  عبد هللا احمد عبدهللا محمد النجدي 
83.6  37955  عبد هللا راكان صالح راشد المطیري 

78.86  37956  عبد هللا سیف عبد هللا مدھاس العازمي 
73.21  37957  عبد هللا فالح جاسم عبد هللا العدواني 
68.78  37958  عبد هللا محسن رجب حسن الصراف 
64.82  37959  عبد هللا محمد ھجاج عید العازمي 
73.14  37960  عبد هللا ولید احمد مضف خلفان 
73.64  37961  عبد هللا یعقوب عبد هللا عبد السید عبد هللا 
61.72  37962  عبد الھادي ناصر عبدالھادي فھد العجمي 
67.52  37963  علي بدر داود طاھر الشمري 
63.15  37964  علي حسین علي عبدهللا القطان 
69.3  37965  علي ماجد علي سیف المطیري 

66.55  37966  عیسى ابراھیم محمد عیسى الحمدان 
71.47  37967  فھد جمال حجاب شالش العنزي 
67.9  37968  فھد سعید ابراھیم عواد الرشیدي 

66.47  37969  فھد مبارك مسند عاید المطیري 
68.52  37970  فواز عبد هللا سامي عبد الكریم السنكیس 

70  37971  فیصل عطاهللا أذعار عطاهللا المطیري 
85.01  37972  محمد أحمد علي محمد الفارسي 
72.63  37973  محمد أحمد عید حمود العازمي 
66.78  37974  محمد جاسم محمد سلیمان الباز 
74.93  37975  محمد عبد الرحمن محمد عبد العزیز الھاجري 
70.59  37976  محمد عبد هللا محمد  ھاجد نھار الرشیدي 
64.47  37977  محمد علي سعید حمدان العدوانى 
65.03  37978  مشاري حمود مفلح مسعر الشمري 
68.87  37979  مشاري عبد هللا حجي الفرحان 
83.79  37981  مشعل خالد سعد زارع الحربي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

شجاع بن األسلم الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.39  37982  مشعل عبد هللا عبد العزیز یوسف المشعل 
65.82  37983  ناصر الفى مجرى مسحل الشعالنى 
63.93  37984  ناصر نایف زامل علي العنزي 
80.16  37985  نواف فھد عبد هللا محمد الشویع 
66.96  37986  ولید ھزاع ھایف مسعد المطیري 
75.78  37988  یوسف أنور یوسف یعقوب البراھیم 
71.54  37989  یوسف خالد عثمان فریج الفریج 
82.76  37990  یوسف خالد یوسف حسین بوربیع 
77.97  37991  یوسف سمیر بدر سالم المطیري 
66.61  37992  یوسف عادل عبد اللطیف احمد المقیط 
71.22  37993  یوسف ماجد عواد عوده العنزي 
63.54  37994  علي خالد محمود عبدالكریم عبدالرسول 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لبید بن الربیعة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
61.45  38031  ابراھیم علي مبارك عامر العازمي 
69.34  38032  احمد سامي احمد مطلق السھو 
70.29  38033  احمد معیض عوض معیض الرشیدي 
66.18  38034  بدر جمال سالم جاسم الخضاري 
75.26  38035  براك محمد براك سالم الھیفي 
67.35  38036  جابر عدنان ابراھیم عبدالوھاب البناي 
64.02  38037  جاسم صالح عبدهللا فھد المنیر 
65.28  38038  حبیب صالح حبیب صالح الخیاط 
73.19  38039  حسین ناصر اسماعیل صفر جعفر 
74.67  38040  حمد عادل یوسف احمد السلطان 
65.94  38041  حمد مشعل محمد عوید العنزي 
68.31  38042  خالد سلمان صغیر ناصر العازمي 
69.71  38043  خالد عبدهللا خالد عایض المطیري 
66.83  38045  سعد نافل طلیحان ماثل المطیرى 
75.67  38046  سعود خالد سعود غانم جمران 
71.52  38047  سعود فاید سالم غنام النومسي 
70.11  38048  سعود فھید ھادي فھید حزام المطیري 
69.39  38049  سلیمان مشعل مسعد فالح شالحي 
71.38  38050  سند عیسى خلف شریان اللوغاني 
60.37  38051  صقر اسامھ عبدهللا جعفر محمد الصحاف 
62.33  38052  صالح محمد ھندي سمیر الشمري 
63.07  38053  ضاري راضي شداد راضي العازمي 
70.43  38054  ضاري عبدهللا عباس محمد عبدهللا 
66.11  38055  عبدالرحمن سامي احمد مطلق السھو 
73.55  38056  عبدالرحمن عامر محمد ھذیلي العجمي 
74.01  38057  عبدالرحمن علي العبدي ماضي المطیري 
74.39  38058  عبدالعزیز حامد معتق حمود الرشیدي 
72.05  38059  عبدالعزیز طارق عبدالكریم عبدالعزیز الشیحھ 
75.76  38060  عبدالعزیز عبدهللا یاسین منوخ المطیري 
75.34  38061  عبدالعزیز فھد عبدالرحمن ابراھیم العبدالھادي 
80.5  38062  عبدالكریم عوض عبدهللا یوسف عبدهللا 

69.68  38063  عبدهللا حمد عبدهللا صالح العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لبید بن الربیعة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.13  38064  عبدهللا عبدالوھاب یوسف عبدهللا الصالح 
71.12  38065  عبدهللا فایز بندر المطیري 
64.32  38066  عبدهللا فایز الفي كمیخ جزا المطیري 
65.47  38067  عبدهللا محمد خلیفة عبدهللا الدرباس 
64.58  38068  عبدهللا مشعل مسلط ربیج العتیبي 
73.93  38070  علي طالب علي عبدهللا المري 
68.51  38071  فھد خیرهللا قنیطر اللحیدي العنزي 
61.74  38072  فھد سعد درج سعد العازمي 
75.66  38073  فھد عبدالرحمن جارهللا سلیمان الحبیب 
68.38  38074  فھد معتق راشد رشید الرشیدي 
60.2  38075  فواز فھد عبدالرحمن عبدالوھاب الیوسف 
85.7  38076  فیصل سلیمان شافي محمد الصانع 

71.64  38077  فیصل علي مبارك سلطان سعید 
63.15  38078  فیصل فالح عایش عوض المطیري 
70.09  38079  محمد سحمي منیف فیحان المطیري 
62.22  38081  محمد مبارك عوض مبارك الھبیده 
64.18  38082  مشاري عوض ثامر مرزوق الملفي 
68.11  38083  مشعل احمد اسماعیل درویش إسحاق 
65.23  38084  مشعل محمد غازي فالح االزمع 
67.9  38085  ناصر بدر عبدالرحمن الشریف 

69.17  38086  ناصر دخیل فارس دخیل الرشیدي 
69.29  38088  نھار فھد نھار حمدان العدواني 
68.21  38089  نواف جمال صالح محمد البطحاني 
69.23  38090  یوسف بدر عوض مبارك الھبیدة 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفروانیھ الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.55  38121  آمنھ على كرم عباس حیات داودى 
92.5  38122  أسماء حمود عقاب وقاع العنزي 

82.07  38123  أماني عبدهللا سالم فھد البغیلى 
66.41  38124  أمینھ حطاب مبارك خلیفھ الھیفى 
69.73  38125  أنوار عبدهللا سعود عبدهللا الرشیدي 
90.35  38126  إیمان عبدالخضر محمد رضا حسین 
78.68  38127  إیمان نزال اعجمى محمد الھاجرى 
77.12  38128  اسماء مفرج سبھان محمد الدیحانى 
61.9  38129  افراح ھادى سعد غنام فالح 
72.5  38130  الطاف حسین على خلف البناى 

85.57  38131  الطاف خالد محسن ھبر 
76.61  38132  العنود عبدهللا فھد جھار العدوانى 
73.82  38133  العنود ھادى ملیح مھل الرشیدى 
74.3  38134  امثال حسن مسلم عید الرشیدي 

70.17  38135  امالك على فھد على الرشیدى 
65.46  38136  امیره على موسى رئیسي سرحدي 
80.82  38137  انتصار حامد حمود سالم الرشیدى 
63.8  38138  انتصار عبدهللا محمد سلیمان الحمود 

78.55  38139  انفال حسن احمد خالد محمد 
69.51  38140  بدریھ فرحان سعد سھو الرشیدى 
79.52  38141  بدور راشد ثامر عبد الھادى الجمھور 
65.85  38142  تھانى حطاب حمود مطلق عراده 

65  38144  جنان محمود على محمود النخى 
81.3  38145  حنان حامد ھاضل سالم الجالوى 

78.82  38146  دانھ ثامر الھاده ثعیان الرشیدى 
85.56  38147  دالل ایھاب على حبیب الشویعى 
83.51  38148  زھراء شاكر محمود على البغلى 
77.22  38149  زینب حسن عباس قمبر النجار 
75.01  38150  ساره بدر ناصر صحن الرشیدى 
67.64  38151  ساره خالد ابراھیم یوسف حقي 
62.96  38152  ساره على فھد على الرشیدى 
78.61  38153  ساره فالح ضحوى دخنان الرشیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفروانیھ الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.62  38154  ساره مسعى عوض سعد مسعى الرشیدى 
93.15  38155  شھامھ فالح محمد ھادى النمران 
69.64  38156  شوق رزاق رجاء عاید العنزى 
79.24  38157  شوق عدنان على حسن الصابرى 
73.88  38158  شیخة محمد بن سعید بن عبد هللا الغیثى 
67.22  38159  شیخھ عقاب شمروخ عقاب العدوانى 
87.52  38160  عائشھ احمد عبدالرحمن احمد سلیمان احمد الفیلكاوى 
67.4  38161  عائشھ فراج حسین على المرشاد 

83.85  38162  عالیھ عبدهللا فھد مطلق ھزاع الحمد 
63.23  38163  عالیھ مرضي سعد سعود الرشیدي 
86.34  38164  عایدة رشدى توفیق بیومى عمر 
82.06  38165  عال مأمون عبدالكریم فندى 
72.26  38166  عھد سالم قناص سعود النمران 
78.85  38167  غالیة على ھایف حمود الرشیدى 
89.73  38168  غدیر خالد صقر محمد حمدان الجمھور 
78.4  38169  فاطمھ فھد عبدالرحمن حمید العبدلى 

82.56  38170  فاطمھ مبارك فالح قنیفذ جفیدان 
73.65  38171  فاطمھ یوسف عبدهللا شریده حسین المعصب 
88.44  38172  فجر فراج عبدهللا محده المطیرات 
77.35  38173  فرح عوض طلق مبارك الرشیدى 
76.68  38174  فوز فھد صفوق محمد المطیرى 
81.41  38175  قیروان نزال خالد نزال رشید المعصب 
79.35  38176  كوثر ھانى نجف حیدر بھمن 
78.98  38177  مریم حسن مسلم عید الرشیدى 
77.41  38178  مریم غانم مشلح مناحى الرشیدى 
67.65  38179  مریم فالح محمد سعدون سالم الكریش 
86.57  38180  منى غازى الھاده ثعیان الرشیدى 
69.01  38181  منى محمد منیع هللا باتل البغیلى 
66.29  38182  منى ھاضل سالم ھاضل الجالوى 
82.63  38183  منیرة مبارك بنیة متعب الخرینج 
85.47  38184  منیره خالد مشرف المشارى المطیرى 
62.9  38185  مھا محمد عدس صالح النمران 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفروانیھ الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.42  38186  موضى سعود محمد سعود النمران 
71.27  38187  نادیھ خالد شبیب محمد المبایع 
79.77  38188  نوره احمد سعید سعد العازمى 
68.1  38189  نوره اسماعیل ابراھیم عبدهللا اسماعیل 

64.93  38190  نوره سلیمان محمد سلیمان الحمود المطلق 
76.47  38191  ھبھ عبدالفتاح عبدالروءوف علي عوض 
68.19  38192  وعد صعفك غالب غالب المطیرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الرابیة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.31  38231  ابرار محمد جدعان العصوي 
69.84  38232  اریج خالد فھد عید الوطرى 
71.86  38233  الجازي یوسف منصور سعد صالح بذال الرشیدى 
66.74  38234  العنود مفلح فالح ادبیس الرشیدى 
78.54  38237  انوار راجي صالح جرار الدیحانى 
69.65  38238  انوار ناصر مرزوق ناصر المطیري 
67.57  38239  بدور باتل مبارك دویلھ مبارك الدویلھ 
62.56  38240  بدور محمد فالح الناصر المطیرى 
68.32  38241  بشائر خالد رجا البغیلي الرشیدى 
71.01  38242  بشایر نایف سالم عوض اباالقلوب 
65.11  38243  تحریر عجمى سلمى مرزوق المطیرى 
65.53  38244  تحریر فھد عید مبارك الرشیدى 
78.01  38245  تھانى سعد مطر مضحي الخشاب 

64  38246  تھاني نمران محمد مجبل النمران 
63.73  38247  جواھر مفرح فالح دغیم الرشیدى 
88.85  38249  خلود عبدهللا ھلیل طویح المیمونى 
71.01  38250  دانھ خالد راشد محمد الغریبھ 
80.74  38251  دانھ سعد محمد مبارك الرشیدي 
75.85  38252  دانھ غنام ناصر عوید الرشیدى 
81.49  38253  ریم راشد شبیب رجا البغیلي 
65.3  38255  ریم محمد غازي معاش المطیري 

82.95  38256  ساره حبیب بندر حبیب المطیري 
66.5  38257  ساره غزاى ھزاع رمیح العتیبي 
63.5  38258  ساره مضحى سعود عوض الرشیدي 

62.66  38259  شمائل علي عبدالرزاق حسین حیدر 
80.35  38260  شیماء فھد نزال مطلق ابا القلوب 
71.69  38261  عبیر رشید حجي مرضي الرشیدي 
63.81  38262  عنود ھادى مسفر عبید البرازى 
81.78  38263  عھد سعود مساعد ناصر الھاجري 
67.42  38264  عھود سالم عید فھد الوطري 
81.79  38265  فاطمھ نومس عیسى ربیع النومس 
67.53  38266  فجر سعد عباد حسین السوارج 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الرابیة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.24  38267  فرح خالد احمد علي محمد 
72.1  38269  فرح مساعد مطلق ثوینى العراده 

75.54  38270  فضیھ ھادى ھزاع مطلق الرشیدي 
71.19  38271  فوزیھ زید سعید سالم الرشیدى 
75.64  38272  فى محمد على ھلیل المیمونى 
63.64  38273  مثایل غنیم فالح ناصر الرشیدى 
88.95  38274  مریم جدیان ثعیان البغیلى الرشیدى 
82.72  38276  مریم نزال سفر صایل العازمي 
82.74  38277  مشاعل عوض عوض ماطر العتیبي 
68.04  38278  مشاعل كمیخ نایف محمد المطیرى 
77.67  38279  مشاعل مبارك حجي مرضي الرشیدي 
71.17  38280  مضاوى مبارك حمد مبارك الرشیدي 
81.24  38281  منار مطلق جلوي عایض العتیبي 
64.08  38282  منى حمود نزال رشید المعصب 
91.94  38283  منى مشعل مبارك مضحى الخشاب 
80.24  38284  مھا عجمى متعب فالح الرشیدى 
94.13  38285  مھا فردان نمشان حسن النمشان 
68.49  38287  نادیھ فھد بنیھ متعب الخرینج 
67.53  38288  نجد سعود مطلق بداح بجران 
71.91  38290  نور صالح مبارك فھد الوطرى 
81.76  38291  نوره عامر خلف فالح الرشیدى 
68.02  38292  نوره فرج عبدالمحسن فرج 
63.72  38293  نوره محمد سند كویم الدیحانى 
66.95  38294  نوره مطر حویان راشد المطیرى 
79.69  38295  نوریھ ماجد علي صقر مسعود الدیحانى 
83.68  38296  ھدیل جمال خلیف شداد الرشیدى 
67.43  38297  ھدیل عیسى على عوض ابا القلوب 
66.8  38298  ھند حمود حمود حمدان الدویلھ 

67.65  38299  ھیا سعود ملیجان عمیر الرشیدى 
74.28  38300  ھیا على عبدهللا متعب النویھض الرشیدى 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جلیب الشیوخ  الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
89.24  38341  ابرار بدر عبد الرسول علي سعد 
80.24  38343  اسرار سالم حمید علي العنزي 
82.08  38344  اسرار صالح عبدهللا صالح البلوشي 
77.45  38345  اسماء حجاب مطلق عبدهللا المطیري 
66.79  38346  اسیل عدنان حمد العیسى العدواني 
75.95  38347  اشجان فواز غالب رشید المطیري 
68.86  38348  افراح عبد اللطیف احمد داغر الخرس 
75.17  38349  افنان عبدالعزیز صباح ضاحي الفضلي 
74.63  38350  الجوزه عواد بخیت مران الشمري 
84.33  38351  الدانھ فھد محماس سیف الدوسري 
89.83  38352  امل جزا خلف غازى المطیرى 
83.58  38353  امل راشد علي راشد المطیري 
80.36  38354  انفال احمد غالب الفي المطیري 
64.5  38355  انفال جمال احمد محمد النجار 

71.05  38356  انوار ماجد عثمان علي بن عون 
72.72  38357  اوضاح سالم حمد السھیل 
77.07  38358  بدریھ محمد ھمیج خلف المطیري 
75.53  38359  بدور ناصر غویزي العوید المطیري 
68.84  38361  بشایر عیسى ظاھر راشد الرشیدي 
75.47  38362  بشایر محمد ماجد محسن الرشیدي 
82.82  38363  حنان محمد سالم خلیفھ المطیري 
82.95  38364  حوریھ بداح حزام محمد الدوسري 
80.38  38365  خدیجھ محمد جابر عباس عزیز 
79.46  38366  خزنھ مخلد سعید صقالن الصواغ 
79.41  38368  دانھ الفي عبدهللا فھران العدواني 
60.98  38369  رغد مرداس محمد عبدالوھاب الجاسم 
88.75  38370  ریم سلطان مزید محمد الدیحاني 
68.31  38372  ریم مبارك محمد مانع مرزوق الشالحي 
86.57  38373  ریم محمد مفلح علي العتیبي 
82.29  38375  ساره راشد احمد راشد الصیخان 
92.84  38376  ساره فالح محمد منصور المطیري 
81.19  38378  ساره محمد ملفي مطلق المطیري 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جلیب الشیوخ  الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
94.08  38379  شھد حامد مطني مطلق 
66.54  38380  شیماء عبدهللا جعفر جاسم جعفر الكندري 
69.07  38381  عذاري محمد جابر عباس عزیز 
89.56  38382  عزیزه خالد ذیاب جغیثم الدیحانى 
79.89  38384  عواطف حمود بلھان سعید العنزي 
83.91  38385  عواطف مسفر مرزوق شري العبدلي 
68.66  38386  غدیر عبدهللا تمیم عبدالھادي الدوسري 

76  38387  غربیھ فھید سریحان مطلق العوني المطیري 
70.61  38388  فاطمھ خلف سلطان نایف الذراعي الظفیري 
84.69  38389  فاطمھ عبدالرضا احمد مھدي البلوشي 
79.12  38391  فایزه صقر ناصر اربیج العتیبي 
81.57  38392  فجر مطلق ملفى مطلق المطیرى 
85.52  38393  فرح مناحى دغش صیاح المطیرى 
79.43  38394  مرام ضاوي سعد سلیمان العتیبي 
75.47  38396  مریم جاسر بداح شافى فراج المطیري 
74.58  38397  مریم محمد ردن راكان المطیري 
80.82  38398  مشاعل كمیخ بندر صحن الدیحانى 
95.82  38399  معالي خالد سعید صقالن الصواغ 
84.99  38400  مالك صالح سلمان نصار الخالدى 
72.87  38401  منار محمد عرھان عكشان العجمي 
95.31  38402  منیره عقاب مطلق عقاب عوض 
79.04  38403  منیره نادر مضحى زید المطیرى 
81.49  38404  مھا دخیل هللا فالح دخیل هللا العدواني 
77.01  38405  مھا عوض نایف كثیر الخالدي 
85.81  38406  موضى سعید رباح سعید العتیبي 
73.86  38407  میثاء منصور عبدهللا محمد الشویع 
67.05  38408  نادیھ ریاض خیرهللا سلطان 
86.38  38409  نعمھ عبدى سلیمان داد ھاید 
64.47  38410  نوار فجر فازع مثیب العتیبي 
75.12  38411  نور حامد مطنى مطلق 
89.12  38412  نور صالح عبدالنبي مكي الصیرفي 
79.25  38413  نوره طالب راشد علي العویدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جلیب الشیوخ  الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.01  38415  نوف زید محسن عبید الدوسري 
82.91  38416  ھبھ حمد على حامد العنزى 
72.55  38417  ھنادي الفي عثمان عتیق الدیحاني 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفردوس الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.27  38452  ابرار محسن الحمیدي مجحم المطیري 
70.78  38453  افراح بدر ناصر سعود المطیري 
68.91  38454  البندري یوسف ذاعر صنیھیت المطیري 
72.43  38455  الطاف عبدهللا راشد عبدهللا الرشیدي 
75.06  38456  العنود سعد مبارك سعدون العدواني 
73.94  38458  العنود عمھوج حمدان حمیر الرشیدي 
64.71  38460  امثال عبدهللا صنیدح ھادي الدیحاني 
72.4  38461  انتصار غنیم غنام حیالن المطیري 

73.42  38462  انتصار محمد فھد عباس العتیبي 
69.21  38464  انوار عمیر طبالن سعد الرشیدي 
74.59  38465  انوار فھد درویش یوسف الخالدي 
71.66  38466  بدور سعد علوش خصیوي العتیبي 
64.26  38467  بیادر غزاي ناھس المطیري 
81.1  38469  جواھر جابر فاضل جابر المري 

81.23  38470  جواھر طراد مریجب فرحان العنزي 
84.74  38471  حصھ طرقي سعود نھار المطیرى 
70.9  38474  دانھ فرحان غافل محمد جدعان 

76.82  38475  دالل سعود صالح سعد الجالوي العتیبي 
81.66  38476  دالل فھد عالي علي المطیري 
69.85  38478  ریم سالم حمود درویش الخالدى 
76.2  38479  ریم فھد محماس مھدي العدواني 

83.64  38480  ریم مطلق جیران جناب الرشیدي 
88.78  38481  ساره خلف مسعود علي المطیري 
73.24  38482  ساره راشد مبارك سعدون العدواني 
75.95  38483  ساره محمد عبدالرحمن مرزوق العتیبي 
85.68  38484  ساره مسعود نویران رمثان الرشیدى 
70.52  38486  سامیھ ناصر راشد رویشد الحربي 
67.5  38488  شروق صعب مزید حسن السریحي 

72.75  38489  عائشھ خلف مطلق سالم الرشیدى 
77.48  38490  عائشھ خلیفھ عواد خلیفھ المطیري 
67.02  38491  عائشھ ضیف هللا مزید ماشع المطیري 
68.36  38492  عائشھ عوید عوض طینان العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفردوس الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
88.67  38493  عبیر غازي صالح راشد المطیري 

72  38494  عبیر مطلق صفران حریبي الرشیدي 
70.83  38495  عذبیھ عواض عوید راشد الرشیدي 
70.6  38496  عھد قاعد مسلم مناور المطیري 

81.01  38498  عھود محمد عبدالرحمن مرزوق العتیبي 
76.78  38500  مریم حسین علي سعد عراده الرشیدي 
69.7  38501  مشاعل جھز ضیف هللا عید المطیري 

72.86  38502  مشاعل عبداللطیف فھد حماد ظاھر الشمرى 
75.26  38503  مشاعل عبید عتقاء جویعد العازمى 
72.99  38504  مشاعل فالح حمود مطر المطیري 
64.91  38505  معالي حمود مطر شدید المطیري 
62.84  38506  منال علي ملیح علي الرشیدي 
73.72  38507  منال مشعل مناور عواد الرشیدي 
74.87  38508  منیره رشید عواض راشد الرشیدي 
65.54  38509  مھا عبدهللا احتیان مریخان الرشیدي 
64.48  38510  مھا فیاض محمد عواد العنزي 
76.1  38512  نشوى عید بطاح صمیع العازمى 
72.5  38513  نوره عید عبدهللا ضمید محمد 

77.38  38514  نوف إكتیب عبدهللا كتیب المطیري 
71.77  38517  ھدیل عزام عون عوض الرشیدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام عامر األنصاریة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.01  38551  أنوار مساعد صالح فالح الطویل 
76.87  38552  ابرار ابجاد فیحان ابجاد العتیبى 
69.14  38553  اسماء ماجد مدلھ صعیجر ماجد 
66.1  38554  افراح سعود عتیق ناصر المویزرى 

75.53  38555  افراح فرج سعد فالح العازمي 
65.16  38556  افراح مرزوق سعد ناشي حمید الرشیدى 
79.76  38557  االء محمد بطى زوید الحریبى 
67.61  38558  العنود سلیمان مطلق راشد دعسان 
80.56  38559  امانى غازى سعود على عراده 
82.56  38560  امانى محیسن مرزوق شروق الرشیدى 
73.05  38561  امثال عبید فالح عبید الراجحى 
84.91  38562  امل فا رس نوار جویزى العتیبى 
86.37  38563  انفال حبیب محمد حسن حبیب الحبیب 
71.43  38564  انفال عبدالكریم مطلق عبدالكریم صالح 
90.02  38565  انفال مبارك حمد صنیتان المطیرى 
83.78  38566  انوار دبیس مبارك فا لح الرشیدى 
81.1  38567  انوار سعود سعد دایس الرشیدى 

74.06  38568  انوار غزاى صالح عایض الرشیدى 
80.35  38569  انوار محمد ماطر مطلق الرشیدى 
77.82  38570  ایما ن عبد هللا فرا ج صقر الرشید ى 
69.88  38571  بدریھ عبدهللا سعود على العراده الرشیدى 
72.53  38572  بشایر خالد مبارك خالد الدویلھ 
71.18  38573  بشایر سالم سعید مبارك الھاجرى 
76.37  38574  بشایر موسى احمد عبد الرحمن ابراھیم 
82.16  38575  تسنیم عبدهللا احمد حسین الشمالى 
74.97  38576  تفانى عبداللطیف عبدهللا عیسى صالح المویزرى 
69.17  38577  حصھ ملفى عبید هللا سند الدیحانى 
76.58  38578  دانھ احمد بطیحان فالح الرشیدى 
70.66  38579  دانھ عبد هللا عاید عبید العمیره 
62.57  38580  دعاء حسین على مطلب كرم 
87.02  38581  دعاء مجید خیرهللا مرزوق الشریفى 
72.91  38582  دالل حمد مبارك حمیدان الفجى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام عامر األنصاریة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.57  38583  دالل صالح سعد طالع البخیت 
86.5  38584  دالل فھد حسن سلطا ن الخالدى 

81.94  38585  روان سعید سعود صنیدح الرشیدى 
71.83  38586  ریم فھد طحیشل مضحى الخشاب 
97.32  38587  ریم نایف صنیھیت متعب شرار 
73.13  38588  ساره خالد دخیل محمد الدخیل 
78.71  38589  ساره على سوید مساعد الزبدیھ الرشیدى 
70.84  38590  ساره فیصل على سا لم المرتجى 
72.06  38591  ساره محمد یوسف عثمان ابراھیم 
72.34  38592  ساره محیمید مشعان عمر الرشیدى 
92.22  38593  سعاد حمد احمد حمد العلیان 
85.07  38594  سكینھ اسماعیل جاسم عبد هللا كرم 
90.08  38595  شروق بتال تویم رجا الرشید ى 
74.77  38596  شروق على عبد هللا فراج المطیرى 
70.65  38597  شمائل خلیل حامد شریان العنزى 

83  38598  شوق فایز راشد دعیج الركیبى 
79.03  38599  ضحى بدر سالم طامى المطیرى 
70.96  38600  طیبة عبدالرضا إبراھیم حسن إسماعیل 
66.94  38601  طیبھ تمیم سعید محمد الحسن 
85.7  38602  عائشھ احمد یوسف السعید 

70.08  38603  عائشھ فرج عبدالخالق حسین فرج 
68.2  38604  عائشھ مزید مرزوق مزید العامر 

81.44  38605  عبیر فھد على نافل العازمي 
76.01  38606  عذارى سیاف مطلق عیدان الرشیدى 
81.37  38607  عنود سالم نزال رشید المعصب 
82.41  38608  غزالن عبد هللا فھد محمد فھران 
77.42  38610  فاطمھ خالد راشد مبارك العازمى 
91.28  38611  فاطمھ شمس مراد شمس الدین مراد 
85.21  38612  فاطمھ عبد الرزاق مشقاص على الفجى 
86.62  38613  فوزیھ نایف عبد الرحمن زید الشمرى 
91.95  38614  فى سعد حامد محمد الرشیدى 
88.31  38615  لطیفھ محمد حمد عنیزان الرشیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام عامر األنصاریة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.25  38616  لیلى ناصر ابراھیم عواد الرشیدي 
84.23  38617  مریم غازي عبد هللا معلث الرشیدي 
85.25  38618  مریم الفي مفرح دغیمان الرشیدي 
69.76  38619  مریم ولید عبدالواحد راشد السدره 
67.53  38620  مالك محمد ذعار على الرشیدى 
82.84  38621  منا یر على ایو ب خلیل الخوارى 
66.41  38622  منار خلیل ابراھیم محمد على احمد االنصارى 
71.73  38625  منال ناصر عبدالرحمن سالم الحریص المطیرى 
76.7  38626  منى عبدهللا فراج صقر الرشیدي 

83.55  38627  مني ثامر مفرح رباح الرشیدي 
69.33  38628  منیره فھد مبارك ھمالن الرشیدى 
65.15  38629  منیھ سالم عبدهللا سالم الحیان 
81.07  38630  مھا سالم محمد كاظم الشمرى 
77.86  38631  مھا عید مبارك عبدهللا العراده 
73.43  38632  مھا مناع سرور جرمان المطیري 
80.27  38633  مھلة مناع سلیمان مناع الرشیدى 
93.98  38634  ندى عاید سعد سلیمان العتیبى 
80.93  38635  نوال مرزوق عبدهللا نیال العتیبى 
81.25  38636  نورة فھد صنت دابان الدیحاني 
64.08  38637  نوره خالد عبداللطیف محمد الشتیل 
74.16  38639  نوف خالد سائر ذیاب العنزي 
78.07  38640  نوف رشید صباخ خلف العنزى 
73.72  38641  ھدى على منسى على الدلمانى 
90.92  38642  ھدیل صالح محمد حسین الفودرى 
82.54  38643  ھنوف سعود جبرین سعود العصیمى 
77.99  38644  ھیا علي مطلق حطاب عراده الرشیدى 
72.03  38645  ھیا فھد حسن جبجوب الرشیدي 
77.25  38646  ھیا مرزوق ھد یب مرزوق الشنفاء 
70.21  38647  ھیا ناصر مبارك مضحى الخشاب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

النھضھ الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.87  38681  أمال محمد محمود 
94.84  38682  ابتسام محمد موسى وارسمى 
73.97  38683  اسرار عبد اللـھ سعود محمد الحوال 
86.32  38684  اسماء ناصر عبد هللا مسلم العتیبى 
82.09  38685  الطاف خالد عبید حمد الشمرى 
75.84  38686  امیره حسین على سعود العراده 
87.13  38687  بشایر احمد عبد هللا احمد ھجرس 
83.73  38688  بشایر صالح ابراھیم خزام العتیبى 
78.49  38689  بشایر عادل حمد عبد اللطیف الرمضان 
74.36  38690  دانھ عبد هللا احمد عیسى 
79.64  38691  دالل بدر عبید حمد حابس الشمرى 
88.83  38692  دینا أحمد نبیھ محمد صادق دراج 
74.75  38693  رقیھ فؤاد عبدهللا أحمد ھجرس 
74.28  38694  روان بدر عوض مرزوق العتیبى 
95.29  38695  روان عبدهللا غلوم عبدهللا العوضى 
78.65  38696  روان على حسین سلمان العنزى 
93.5  38697  روان فھاد محمد عبد هللا العریمان 

79.88  38698  روان فھد جلوى ضاوى العتیبى 
95.88  38699  ریم نجیب احمد محمد العبید 
84.02  38700  ساره عبد هللا عمر مبارك خلیفوه 
77.29  38701  شھد محمد سید امام رفاعى 
84.92  38702  شھد مصلح حمود مصلح العتیبى 
70.46  38703  شوق محمد عبد هللا ابراھیم اسماعیل االنصاري 
80.07  38704  شیماء سالم حمود عبد الرضا 
81.36  38705  عنود عبد االلھ على محمد 
84.61  38706  فاطمھ جمال خلف 
78.05  38707  فاطمھ صالح على محمد المستكى 
83.19  38708  فاطمھ عبدهللا عوض 
72.66  38709  فجر سعود فرحان مطلق المطیري 
81.11  38710  فجر عبد هللا شالش عبد صفوق 
63.71  38711  فرح عبد الحمید عیسى احمد معرفى 
76.33  38712  فردوس جامع حسن عیسى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

النھضھ الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
96.42  38713  فى محمد یوسف محمد ذكرهللا 
80.77  38714  قماشھ صالح الدین جاسم محمد الشھاب 
83.95  38715  لولوه محمد احمد عمر المال 
65.7  38716  مراحب رعد محمد خاطر 
82.4  38717  مرام محمد عبد الرحمن عاید العتیبى 

69.39  38718  مریم ریاض جمعھ سبتى جمعھ 
90.28  38719  ندى عدنان سعد عبد العزیز الحسینان 
72.47  38720  نور أحمد خلف ھضیبان العتیبى 
81.18  38721  نور اسماعیل عباس حسین حاجى 
77.1  38722  نوف ولید فرج حسین الفاضل 

81.43  38723  ھدى عبد هللا فاضل یاسین حمد خلیفھ الدوسرى 
77.56  38724  ھدي موسى جامع 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ابرق خیطان  الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.9  38761  اسماء محمد شیحان عقیل العنزى 
70.7  38762  البندرى أحمد خلف على الحربى 

86.64  38763  امل محمد محسن سعد العتیبى 
73.41  38764  انفال تركي محمد تركي العنزي 
64.29  38765  بدور جمال أحمد عبد الكریم الجطیلي 
65.56  38766  بدور ھشام راضي محمد القطان 
80.36  38767  حصھ محمد ابراھیم غزاى العتیبى 
76.9  38768  حنان سلیمان سعید محمد سعید 

73.51  38769  روان عید سعد عید العتیبى 
87.9  38770  زھراء ھشام راضى محمد جاسم القطان 
77.9  38771  ساره خالد اسماعیل محمد ارحمھ 

74.15  38772  ساره سالم صالح عبدهللا السالم 
70.6  38773  ساره سامى سلیمان البناى 

78.39  38774  ساره ھادى كریدى محمد سھو العجمى 
75.5  38776  شیخھ حسین على ارحمھ غیث 

72.46  38777  شیماء جمعان عبداللة حسن الرشیدى 
76.48  38778  طیبھ خالد عبدالرحمن ناصر القطیفي 
87.87  38780  عالیھ عباس ماجد ابداح بوردن 
79.68  38781  عبیر نایف ابراھیم غزاى العتیبى 
77.67  38782  عھد سلطان سعود عدم الجبرى 
62.04  38783  غالیھ راشد خالد العازمي 
80.51  38784  غدیر براك فھد براك السبیعى 
79.04  38785  غدیر راشد خلف ھادى العازمى 
79.17  38786  فاطمھ ابراھیم محمد عبداللة الكندري 
85.73  38787  فاطمھ حسین فھد جدیع الرشیدى 
85.77  38788  فاطمھ سالم بن محمد بن عبداللة الفارسى 
89.55  38789  فاطمھ عبدهللا بدر نادر كرم 
81.66  38790  فاطمھ على ھدمول ماجد ابو شویربات المطیرى 
82.02  38791  فاطمھ محمد شیحان عقیل العنزى 
89.07  38792  فاطمھ مسفر شبیب جابر العجمي 
83.15  38793  فرح حسین فھد جدیع الرشیدى 
84.01  38794  لطایف محمد سعود عبدالعزیز 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ابرق خیطان  الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
94.22  38795  لطیفھ ولید عبدهللا زامل سعود الزامل 
76.67  38796  مریم سلطان یعقوب جاسم الفودري 
70.21  38797  مریم صالح شقیر فرحان الضفیرى 
89.79  38798  منیره سعود سند حسن الدوسري 
83.91  38799  موضي محمد مجبل میزر السھلى 
72.54  38800  میثاء براك عبدهللا براك الوطري 
72.2  38801  نورا خلف مبارك فریج الھاجري 

79.26  38802  نوره سالم عبد اللطیف أحمد 
73.66  38803  نوره فالح محمد ذعار العتیبى 
78.52  38804  نوره محمد فھد محمد خالد 
87.2  38805  ھدیل خالد عبدهللا محمد الضبیبى 

66.58  38809  ھنى محمد أیاني 
71.52  38810  وعد سلطان الجبري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

حواء بنت یزید االنصاریة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.76  38841  آالء عدنان محمد عیسى بوحسن 
86.25  38842  ابرار درزى سلطان دھام الجرواني الشمرى 
89.69  38843  افراح فھد دخیل حماد الحربي 
69.96  38845  العنود محمد عیاض غازي العنزى 
74.71  38846  امل صالح عبد هللا البالز 
78.35  38847  انتصار عذل ماجد غضیب البرازي 
79.63  38848  انفال سعد محمد سعد المطیرى 
83.07  38849  انوار سالم نصار عبطان راضي 
68.54  38850  انوار عبدالرضا درویش علم صادق 
71.53  38851  ایمان مطر معتق بداى المطیرى 
71.41  38853  بلقیس جابر بالى علوان الشمرى 
66.49  38854  خلود مبارك على خضر العنزى 
67.91  38855  خلود مبارك نافل العازمي 
64.11  38856  دانھ خلیل ابراھیم احمد الفیلكاوي 
87.36  38857  دالل حسن سعد فالح خضیر 
63.76  38859  رحاب مبارك حمود مطلق أبو شیبھ 
80.05  38860  رفعھ حامد محمد الشمرى 

69  38861  روان محمد ضویحى دغش المطیرى 
86.86  38862  ریم عبدهللا مجبل العصیمى 
77.18  38863  زھره على عبدالمحسن عبدالرضا عبدهللا 
82.13  38864  سارة ربیح مفرح رباح الرشیدي 
74.99  38865  ساره حسین سعد حمد 
77.46  38866  ساره خالد مالك سالم فھد المالك 
79.87  38867  ساره سامى عبد الفتاح السید شتا 
79.69  38868  ساره عماد احمد عبدهللا المسلم 
79.81  38870  شعاع راشد یوسف مدوخ دخیل 
64.6  38871  شوق نواف فھد مرزوق العازمي 

69.36  38872  شوق ھزاع مطلق ذاعر المطیرى 
62.15  38873  شیخة نبیل سالم علي أحمد 
70.19  38874  شیخھ عبد هللا محمد عبدهللا الشرھان 
67.34  38875  شیماء خالد عبدالرحیم محمد العوضى 
67.15  38876  ضحي عبدالرحمن عبدهللا الحمیدي الھوالن 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

حواء بنت یزید االنصاریة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
93.12  38877  عالیة ماجد سلیم الدیحاني 
70.68  38878  عالیھ محمد حمیان عبید العتیبي 
70.1  38879  عبیر حسین حمد كردوش 

71.63  38880  عبیر سعد مبارك شدید المطیرى 
72.21  38881  عنود بدر عبدهللا المرد 
75.75  38882  عھد حمود منوخ حمود المطیرى 
72.52  38883  فاطمة شریف مطر 
65.96  38884  فاطمة عبدالعزیز مشاري الدخیل 
68.07  38885  فاطمھ ھانى حبیب طربوش مطرود 
76.46  38886  لطیفھ سلیمان عبد هللا دخیل العوض 
85.79  38887  لولوه محمد عبد العزیز مسعود عبدالعزیز المسعود 
79.19  38889  مریم عبد هللا جاسر الطواش 
79.89  38890  مریم عبدهللا عبید نواف العنزى 
74.83  38891  مریم فرھاد نصرهللا أصغر عبد هللا 
73.13  38892  منال حربي حمود زغیر الضفیري 
74.95  38893  منیره عبدهللا صباح دخیل العدوانى 
66.88  38894  مھا شنیف ماجد علي المطیري 
82.27  38895  مي مرداس مطر عریج المطیري 
65.29  38896  میعاد فایز مدوخ نھار المطیرى 
79.52  38897  نجالء نایف عبد هللا فھد المرد 
83.55  38898  نجلھ حسین محمد راشد الفودرى 
72.25  38899  ندى عبدالھادي عطیھ صغیر 
76.75  38900  نورا عبدالرحیم عبدالرحمن بن طیب بن علي الظھوري 
80.26  38901  نوره فھران عبد هللا فھران العدوانى 
66.4  38902  ھبھ حسن كاظم نصر هللا 

78.12  38904  ھدیل خالد مالك سالم المالك 
71.33  38905  ھدیل فھد احمد ثنیان المسیلیم 
78.7  38906  ھدیل مشعل دخیل حماد غتر 

69.31  38907  ھلل محمد مضحي العدواني 
72.28  38908  ھنوف عبدهللا ابراھیم عبدهللا البراھیم العنزى 
65.04  38909  وھج تركي سلطان تركي المطیري 
64.27  38910  یسرى جاسم قاسم محمد دشتي 

02/07/2010Page 177 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الحكم بنت ابي سفیان الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.43  38941  أسماء محسن ماجد محسن الرشیدي 
74.78  38942  أنفال عبدالعزیز احمد حسین احمد 
84.8  38943  أنوار جابر باقر حسن عبدهللا صالح 

73.67  38944  ابتسام عید مشاع الدیحاني 
74.08  38945  ابرار الحمیدى حمود نعیس الدیحانى 
87.3  38946  ابرار سعود شبیب اجعیالن الدقباسى 

81.25  38947  ابرار علي حمود علي الدخیل 
79.47  38948  ابرار فھد دغیم بطى المطیرى 
79.82  38949  ابرار نفاع سعود مشعان الرشیدى 
80.33  38950  اسماء عیسى ناصر سالم الظفیرى 
73.3  38951  اسماء فھاد عایض صالح العجمى 

62.04  38952  اسیل خالد نایف جزاع الدیحاني 
78.6  38953  اشواق عشق علي سیف المطیري 

81.54  38954  افراح ضاحي محسن دھمیان الظفیرى 
72.88  38955  افراح عبید سمیر عواد الظفیرى 
80.27  38956  االء عبد فرج فراس العنزى 
74.68  38957  البندرى سعد غیث غانم الظفیرى 
85.76  38958  العنود خالد فالح مصلح البالود 
81.16  38959  امثال صنت عایض صنیتان الرشیدى 
68.3  38960  امل نزال عبید شبیب 
71.6  38961  امالك نواف منیر بریكان المطیرى 

77.83  38963  انتصار غصاب سعد شدید المطیرى 
76.75  38964  انفال خالد مشوط راكان العجمى 
70.3  38965  انوار باتل دغش بویتل المطیرى 
65.8  38966  انوار ماطر مجبل مطیر الرشیدي 

77.69  38967  بتول عبداللطیف سعید بشیر البلوشى 
87.77  38968  بدور عیسى طنف متعب المطیرى 
76.79  38969  بدور فالح رفاعى مفلح العدوانى 
68.39  38970  بشایر دلیم غزاى غنیم المطیرى 
70.02  38971  بشایر ربیع مسلوب الرشیدي 
64.79  38972  بشایر عایض مطلق فرھود الرشیدى 
76.45  38973  بشایر عبید عبدهللا مخیط المطیرى 

02/07/2010Page 178 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الحكم بنت ابي سفیان الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.22  38974  بشایر مشعان ماطر عویض الدیحانى 
71.71  38975  بطحھ خلف محمد راجى الرشیدي 
71.71  38976  تحریر راشد محمد مرزوق الرشیدى 
76.51  38977  تحریر عید مشاع محمد الدیحانى 
86.51  38978  تسنیم بدر عبدالقادر یوسف الیعقوب 
65.91  38979  تھاني عوض غازي عوض المطیرى 
69.84  38980  حسنة ربیع مسلوب الرشیدي 
58.32  38981  حصھ اسماعیل عبدهللا اسماعیل عبداللة السماعیل 
91.48  38982  حصھ حنس شباب رفاعى الدیحانى 
65.79  38983  حصھ زید حمد ماجد الرشیدى 
67.22  38984  حصھ زید محمد عید المطیرى 
77.78  38985  حلیمھ محمد یوسف جمعھ الدرباس 
76.01  38986  حنان عواد نھار عجالن الخالدي 
78.42  38987  حنان مطلق فالح مطلق الرشیدى 
81.16  38988  حوراء اسماعیل حسن عبدهللا اتش 
74.4  38989  حوراء مختار محمود عبدهللا حسین 
73.4  38990  خدیجھ حسین علي حسین بوعباس 

79.48  38991  خلود دھام دغیم على الرشیدى 
76.62  38992  خلود سبیل زاید سحلول العازمى 
80.75  38993  خلود عوده عشوان فرحان الشمرى 
69.93  38994  خلود ناصر مجبل عبداللـھ المرتجى 
77.1  38995  دالل تركى ناصر تركى المطیرى 

74.83  38996  دالل محمد حسین دھش العنزى 
78.56  38997  دالل نداء سعید سالم الرشیدى 
76.6  38998  رشا فرحان سعد سودان الرشیدى 

77.02  38999  روان عبدهللا سلمان عبداللة الظفیري 
82.89  39000  روان علي رخیص خلف المھمل 
67.09  39001  روان مشعل عبد المحسن شومي العدواني 
69.77  39002  روان ملفى مطلق محمد المطیرى 
78.61  39003  ریم زاید عامر عبدهللا المطیرى 
88.9  39004  ریم سویرى عیاد سعید الرشیدى 

75.45  39005  ریم منذر عادل یتیم العنزى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الحكم بنت ابي سفیان الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.46  39006  ریم منصور فالح محارب الجسار 
75.8  39007  ریم ھزاع عایض محمد الرشیدى 

63.43  39008  زینب اسماعیل أحمد محمد شمس الدین 
67.54  39009  زینب عید عیاد معتاد الرشیدي 
60.56  39010  سارة عبدالھادي سالم مبخوت العجمي 
68.81  39011  سارة فالح مبارك خلیف بصمان الرشیدي 
79.93  39012  ساره حمود مھنا سالم الرشیدى 
71.03  39013  ساره ریاض شداد عاید الظفیري 
76.91  39014  ساره سالم عید ثامر الرشیدى 
81.17  39015  ساره سرحان عبداللـھ ناصر الظفیرى 
80.35  39016  ساره صالح عبید عبداللـھ الرشیدى 
68.22  39017  ساره علي جھیم زوید المطیرى 
83.43  39018  ساره محمد سعد دخیل هللا العدوانى 
66.28  39020  سلمى حمود نجم رخیص الشمرى 
90.48  39021  شروق سالم متروك فواز العنزي 
72.18  39022  شروق عوض فرحان نافع العنزى 
79.25  39023  شریفھ شامان عاید عید العضیلھ 
80.41  39024  شمایل ضیف اللـھ یاسین منوخ المطیرى 
77.78  39027  شیخھ لؤى كمال صخیل العنزى 
61.6  39028  شیخھ مبارك نایف محمد 

70.71  39029  صغیره عبید مطلق عتیق حمید الھاجري 
84.83  39030  ضاویھ عبید عوض نصار الخالدى 
92.21  39031  طیبھ عبدهللا سعد محمد النخیالن 
65.77  39032  عائشھ فوزى مرزوق عوض العدوان 
66.67  39034  عزیزه الفى حمید محمد العازمى 
77.58  39035  علیا غنام غزاى غنیم المطیرى 
77.32  39036  عنود عایف عشوان دواس العنزى 
85.7  39037  عھد جزاء سلیمان سعد المطیرى 

70.75  39038  عھود خالد عبید شارع الظفیري 
70.16  39039  عھود مفلح رفاعى مفلح العدوانى 
78.44  39040  عیده عوید ضیف هللا محمد الدیحانى 
67.32  39042  غالیھ سعود منیر بریكان المطیرى 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الحكم بنت ابي سفیان الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.96  39043  غدیر عبداللـھ مرضى فالح الرشیدى 
71.9  39044  غزوه على دغیمان الھیب العدوانى 

78.73  39045  فاطمة سعود مھاوش محمد الدویش 
74.38  39046  فاطمة عباس حجى على احمد المھدى 
65.59  39047  فاطمھ حسین ھاشم محمد حاجیھ 
92.68  39048  فاطمھ خلیل ابراھیم مزعل الدوسرى 
74.17  39049  فاطمھ عاید حمود عبید الھاجرى 
77.33  39050  فاطمھ عبدالمنعم عائد عوض الطرقى 
71.65  39051  فاطمھ فاضل محمد صالح المبارك 
76.59  39052  فجر خالد سعد مغیر عاصى القحطانى 
74.61  39053  فجر عبدهللا داود سلیمان الخریف 
84.61  39054  فجـر عبد الرحمن سعد فالح المطیري 
76.76  39055  فـي عبدالرحمن شقیر فرحان الظفیرى 
68.52  39056  قیروان غانم غیث غانم جلیدان السویط الظفیري 
74.46  39057  قیروان مطلق راشد المرشد النمالن 
67.64  39058  كنوز عقاب جفران عقاب المطیري 
76.69  39059  لطیفھ حسین محمد احمد محمد 
60.02  39060  لولوة عبد العزیز راشد محمد الدریعي 
68.18  39061  لیالي مشعل محمد محیمید العتیبي 
75.58  39062  مرام سفاح مطارد خشمان عشیان 
78.44  39063  مریم حمود حسن سعد المطیري 
94.5  39064  مریم سلطان صقر عایض المطیرى 

62.49  39065  مریم فھد عید محمد سایر الرشیدى 
89.08  39066  مریم فواز محسن جاسم العنزى 
73.62  39067  مشاعل مجعد سالم طامى المطیرى 
74.2  39068  منار عبدالرحمن موسى المطیري 

76.44  39069  منال مسفر عبید مسفر الشالحى 
80.12  39070  منى حماد ماجد محسن الرشیدى 
74.14  39071  منى حمود نادر مسعود الشمرى 
68.94  39072  منى حوران عائد عوض الطرقى 
90.56  39073  منى نایف ذعار فالح المطیرى 
72.49  39074  منیره جبار مقعد بن جبر السبیعى 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الحكم بنت ابي سفیان الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.74  39075  منیره الفى حمود شداد المطیرى 
71.16  39076  منیره محمد ذیبان مطلق المطیرى 
87.13  39077  منیره مطلق ھذال مطلق المطیرى 
68.7  39078  منیفھ عبدهللا عواد فھد المطیرى 

69.77  39079  مھا خالد ملفى مجبل المطیرى 
76.17  39080  مھا عبداللـھ ناھى عسكر الرشیدى 
78.32  39082  مى بدر مبارك سعد البیدان 
76.21  39084  نور سعود مطلق دھش األزمع المطیرى 
74.95  39085  نور فالح بدر فھاد الوھف 
76.77  39086  نوره بدر ناصر العصیمى 
72.92  39087  نوره حمود حسن سعد المطیرى 
72.61  39088  نوره عبدهللا مجبل عبدهللا المسیكان 
70.48  39089  نوره فرحان فالح سرور الرشیدى 
81.55  39090  نوره قتیبھ على مبارك حمد الدوب 
86.8  39091  نوره محمد خلف دھش المھمل 

65.79  39092  نوره محمد عید رجعان المطیري 
81.49  39093  نوره محمد ناشى صایل المطیرى 
85.5  39094  نوره مشعل محمد محیمید العتیبى 

74.25  39095  نوف نایف خالد محمد المتلقم 
83.03  39096  ھاجر اسماعیل محمد یوسف 
79.99  39097  ھبھ حسین مضحى زید المطیرى 
76.66  39098  ھدبا سعد سعید زعل الرشیدي 
79.85  39099  ھنادي ركاد دلیم عامر العازمي 
76.98  39100  ھنوف عایض على مطر المطیرى 
74.96  39101  ھیا محمد تركى سلیمان الصالح 
77.06  39102  وضحھ فیصل عبد هللا حسین الزعبى 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

العمریة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
94.88  39141  آالء عبدالرسول كاظم على صالح 
86.16  39144  الجازى فراج مبارك ضحوى الرشیدى 
72.53  39145  الطاف انور عبدهللا حسین المال 
90.25  39146  الطاف عبدالرحمن محمد عثمان عبد العزیز صالح الجاسم 
75.33  39147  العنود مسلم فالح مسلم العدوانى 
78.26  39148  امل ناصر رجعان ناصر الرشیدى 
76.64  39149  امالك عبد العزیز عبدهللا فھد الرشیدى 
71.74  39150  انفال حسین على محمد الكندرى 
73.23  39151  تھاني أحمد سودان  صالح الكعمي الضویحي 
88.09  39152  حصة خالد ناصر عبدهللا الحامد 
86.56  39153  حصھ على حسین عباس رضا اشكناني 
78.1  39154  خولة عبدالكریم عبدهللا حسین آل ھالل 
92.2  39155  دانھ سعد محمد غازى الحربى 

80.51  39156  دانھ عبید عبدهللا سرحان الرشیدى 
74.53  39157  دالل محمد لؤي نعال 
77.99  39158  دالل مصطفى عیسى مجرن اللوغانى 
72.37  39159  دیمة فھد عبدالرحمن ھجرس الجحجوح 
69.83  39160  ریم عادل سند غلوم سند 
85.52  39161  ریم عبدهللا راشد صالح الھاجري 
62.91  39162  زینب عماد سیف سالم على 
72.31  39163  شیماء محمد عبد حاجى حسین العوضي 
70.82  39164  عائشھ جمال حجى فارس المعصب 
72.73  39165  عائشھ سعد تعیان نافل البغیلى 
84.04  39166  عائشھ یوسف عامر محمد النجدى 
66.82  39167  عھود محمود عبدهللا عاشور المصیلیخ 
83.03  39168  غدیر عبدهللا حمد على الشدوخى 
72.78  39169  فاطمھ جواد ناصر سالم مبارك النصار 
67.46  39171  فجر جمال على سلیمان محمد 
79.08  39172  فرح داوود سلیمان رزوقى الشراد 
90.87  39173  فرح مطلق محمد مفلح الصعید 
81.63  39174  لطیفھ طھ یاسین اسماعیل ارحمھ 
77.04  39175  لولوه خالد عبدهللا فھد عبدهللا ابوعجیم 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

العمریة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.95  39176  مشاعل غازى غزاى نافل العتیبى 
78.41  39177  مني حمدان حمد عنیزان الرشیدى 
82.57  39178  مھا سعد مفرج عاص المسیلم 
66.06  39180  نورة عادل مثعي فالح الرشیدي 
78.52  39181  نوره عبد العزیز عبد هللا فھد الرشیدى 
73.89  39182  نوف عبدهللا مساعد ادغیم الرشیدى 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الطاھرة بنت الحارث الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
83.26  39221  ابتسام جمال ھاضل سالم الجالوى 
68.9  39222  ابرار بدر مغیران جاسى المطیرى 
69.3  39223  احرار مناحي زید مناحي بعیجان 

79.38  39224  اریج الفى مرزوق مطلق العازمى 
67.4  39225  اسراء عبد الحمید حمد زامل الفجى 

69.12  39226  اسرار بدر حسین احمد السمیط 
80.36  39227  اسماء خالد نجم عبدهللا الخال 
77.96  39228  اسماء طلق ضیدان خلف العارضى 
91.26  39229  اعتزاز محمد محده مطلق المطیرى 
88.08  39230  الجادل ھادى صالح دویالن الدیحانى 
84.05  39231  العنود زید ماجد زید المطیرى 
69.84  39232  العنود سعود عبید سعدون الرشیدى 
79.29  39233  العنود عبدهللا خالد الخرینج الرشیدى 
82.59  39234  العنود محمد على حسین الخالدى 
76.36  39235  امانى رشید حامد مرزوق الرشیدى 
67.66  39236  امانى عید عبدهللا صنت دخیل هللا البراعصى 
89.52  39237  امانى مشعل سعود عاید العازمى 
76.24  39238  امیره فالح مجرى مسحل الشعالنى 
76.91  39239  انفال عارف على عباس زكریا 
80.11  39240  انفال عبدالرزاق حجاب بریسم الحمیدى 
84.71  39241  انفال مجبل فھید حراس المطیرى 
75.12  39242  انوار حمود مناور زبن المطیرى 
81.15  39243  انوار رباح مبارك مذكر القوبع 
90.81  39244  ایمان مبارك محمد مساعد العازمى 
69.76  39245  ایمان ولید خمیس عطیھ الخشتي 
87.24  39246  بدریة خالد راشد محمد الفقعان 
71.91  39247  بشایر مطلق محمد فضیل الھبیده 
70.35  39248  تھانى سعود محمد فالح العازمى 
67.81  39249  تھانى فاضل سعید سمران البطحانى 
68.87  39250  حنان جاسم محمد صنھات مبارك الرشیدى 
66.83  39251  حنان عبدهللا مھدى غریب 
64.6  39252  حیاه حسین ابراھیم على حیدر 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.74  39253  خلده محمد سالم محمد العازمى 
84.12  39254  دالل خالد فالح دراج الشمري 
78.34  39255  دالل معاذ محمد حمود بویابس 
70.46  39256  دالل میثان مجبل میثان الرشیدى 
75.27  39257  دالل ناصر عید عبدهللا المرتجى 
75.2  39258  رقیھ احمد محمد جاسر العماوى 

63.67  39259  رقیھ على غانم راشد الرشود 
66.28  39260  روان محمد جاسم مبارك جمعھ 
76.63  39261  ساره احمد خنیفر سعد الرشیدى 
82.35  39262  ساره صالح عبداللة محمد الصانع 
73.86  39263  ساره عبدهللا أحمد عبدهللا القبندى 
72.11  39264  ساره غازى احمد على مندى 
88.38  39265  ساره فھد محمد سعید مندنى 
88.36  39266  سجى محمد مزید عبدهللا بوشیبھ 
75.74  39267  سعاد عبدالقادر عبدهللا علي كامل الروقى 
78.43  39268  سلمى عثمان احمد عبد الرحیم احمد 
75.71  39269  شھد احمد یوسف عباس العنزى 
86.08  39270  شوق ابراھیم جاسم محمد على منصور 
73.17  39271  شوق بداح حسن بداح المطیرى 
70.92  39272  شوق خالد فھد عبداللة المطوع 
71.47  39273  شیماء احمد محمد مرجاح براك المطیرى 
80.61  39274  ضحى فایز الفي كمیخ المطیرى 
69.84  39275  عائشھ الفي نایف حمد بجیة الدیحانى 
87.81  39276  عائشھ محمد عوض عتیق مترك 
69.43  39277  عالیھ عبدالسالم ذیاب محمد حجى 
85.77  39278  عالیھ عبدهللا سلمان حطاب الھیفى 
76.31  39280  علیاء ناصر عواد على المثیب 
80.22  39281  غدیر جمال مرزوق فھد العنزى 
74.95  39282  غدیر عبد الوھاب حسین عبدهللا محمد 
85.96  39283  غدیر فالح حمود عامر المطیرى 
74.95  39284  غدیر مطلق مبارك مطلق الرشیدى 
71.5  39285  غنیمھ ابراھیم أحمد یوسف ابراھیم خلیل 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الطاھرة بنت الحارث الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.21  39286  فاطمة مضحي كمیخ حمد 
83.07  39287  فاطمھ ابراھیم حسین شاه صوار محمد 
77.81  39288  فجر صباح أدھم فارس سطام العنزى 
74.8  39289  لیالي صنیتان ردن دندن المطیرى 

84.36  39290  لیلى محمد عبدهللا فالح الدوسرى 
85.11  39291  مریم خالد غازى مجبل العدوانى 
74.12  39292  مریم ولید حسین غلوم سند 
70.21  39293  منال محمد عوض مزید المطیرى 
69.16  39294  منى بدر مبارك ھاضل الجالوى 

86  39295  منیره عاید فالح حزام السبیعى 
68.99  39296  منیره ماجد خالد عبید بوحواس 
79.17  39298  ناي احمد محمد خلیفة عقلة 
74.52  39299  نفود عبداللة مثعى فالح الرشیدى 
79.8  39300  نور أحمد سالم محمد الشمرى 

85.21  39301  نور مشعل عبدهللا جاسم الحمود 
84.06  39302  نورا مطر زوید عوض مطر 
68.81  39303  نورا نایف محمد معصب شعوف المطیرى 
69.92  39304  نورة خالد محمد سالم العارضى المطیري 
89.27  39305  نوره سعد ناصر عبداللة الصانع 
69.57  39306  نوره سلیم ابراھیم احمد السلیم 
76.67  39307  نوره صالح ابراھیم ناصر المریخى 
71.37  39308  نوره صالح عبدهللا مطلق المسیلم 
81.07  39309  ھدى عبدهللا رجب على رجب 
78.11  39310  ھدیل نایف محمد معیض العازمى 
77.12  39311  ھند أحمد خنیفر سعد الرشیدى 
64.65  39312  ھند یعقوب یوسف محمد الشعبان 
66.13  39313  وعود فالح مرزوق فھد العفتان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

درة الھاشمیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.96  39351  ابرار بدر ھالل نایف الشمري 
83.51  39352  ابرار شریان مبارك مشارى المطیرى 
72.96  39353  ابرار صالح ظاھر فھید الرشیدى 
70.8  39354  ابرار عبدهللا راشد نھار المطیرى 

66.68  39355  ابرار متعب نھار متعب سعد العدوانى 
68.54  39356  اسماء فالح خالد ضیف هللا المطیرى 
88.16  39357  اسماء نقا جزاع ثاني الظفیرى 
78.79  39358  افراح دلیم جزاع طلب الھرشاني 
82.05  39359  افراح عبدهللا منور حمود عاید الرشیدي 
72.85  39360  افراح مشعان عید ماطر العازمي 
65.4  39362  الجوھرة محمد شرید جاعد المطیرى 

81.58  39363  اماني ثامر مطلق صنیتان العنزي 
71.67  39364  امل حمود مشعان عمر الرشیدى 
81.38  39366  انوار بنیان مناور ناصر الرشیدى 
88.89  39367  انوار عجاب شقیر مویعز المطیري 
75.42  39368  انوار فھد غزاى مرزوق المطیرى 
89.6  39369  انوار مطلق عبدهللا فرج الرشیدى 

87.66  39370  باسمھ محمد ادخیل صقر المطیري 
65.56  39371  بدور متروك جیران جناب الرشیدى 
71.16  39372  بشایر صالح فواز حالف العنزى 
79.92  39373  بشایر ضیف هللا عوض عواض الدیحاني 
71.2  39374  بشایر فیحان سعد صنیدح الدیحاني 
73  39375  بشایر مبارك سعد الفى خلیفھ الشمري 

91.64  39377  حصھ مخلف دغمى مخلف المویزرى 
73.43  39378  حنان خالد عادل یتیم العنزى 
83.2  39379  حنان غالب ماجد ثویني المطیري 

65.45  39380  خلود الحمیدى حدجان عثمان المطیرى 
85.36  39381  دانة عبد هللا مسعد عاید المطیري 
83.56  39382  دالل حجاب سابح فایز الفلیج 
65.77  39383  دالل سالم فھد سعد البیدان 
79.31  39384  دالل فالح غنام حماد العازمي 
71.96  39385  ریم حمدان عبیدهللا ثارى الرشیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

درة الھاشمیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
81.55  39386  ریم حمیدى صالح عید البرازى 
79.09  39387  ریم مجبل افنیطل مزید البحا 
84.72  39388  ریم محسن محمد فالح العارضى 
79.77  39389  ساره سیف محمد القرعوطھ الرشیدى 
77.07  39390  ساره عماش سلیم فالح الدیحانى 
63.67  39391  ساره فالح یوسف جابر العنزي 
72.36  39392  سلیمة عبدهللا ربیعة مطر 
69.3  39393  شروق فرحان حامد شریان العنزي 

61.47  39394  شقحا منیف عبد الھادى راشد الدوسري 
68.35  39395  شمائل شنان شوكھ محمد العنزى 
85.13  39397  ضحى حمد دوحان عبدهللا العوشز 
69.28  39398  عایشھ سعود مھنا رشید الرشیدي 
69.66  39399  عایشھ فھد ارشید القفیدى الرشیدي 
67.81  39401  عبیر مفلح فھد سعد لبیدان 
86.68  39402  عندل ملحم ساطي طلق العتیبي 
70.37  39403  عنود سعد فالح مطلق الرشیدي 
66.8  39404  عھود الحمیدى حدجان عثمان المطیرى 

67.93  39405  غدیر حمود مشعان عمر الرشیدى 
84.17  39406  غدیر حمیدى صنت رباح المطیرى 
75.7  39407  غدیر مرشد راشد علي رویشد العازمي 

89.41  39408  غزال فھد عویض خشمان المطیرى 
79.71  39409  غزیل حمود مشعان عمر الرشیدي 
76.15  39410  غنایم سالم مضحى سلمان محمد الھبیده 
63.58  39411  فاطمة ردن عبدهللا سعود المطیري 
85.28  39412  فاطمة فندي محسن عیاد المطیري 
73.25  39413  فاطمھ راشد على رویشد العازمى 
78.93  39414  فاطمھ رحیل فالح دخیل هللا الرشیدى 
65.88  39415  فاطمھ عبدالعزیز علي حسن حمادي 
65.64  39417  فاطمھ ناصر محمد على كیاى 
66.56  39418  فایزه سعود ثامر صفوق المطیرى 
63.11  39419  فجر جابر محمد ناصر العنزى 
77.73  39420  فجر نویران سعد نویران الرشیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

درة الھاشمیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.66  39422  لیلى ولید اسماعیل مصطفى 
67.76  39423  مریم عبدهللا مناور عریمان الرشیدى 
69.56  39424  مریم ھالل سوید مرعي المطرفي 
82.27  39425  مستوره مانع راشد الجھیمان الدوسري 
81.31  39426  مستوره مجبل عوض حویدر مجبل 
72.71  39427  مشاعل مطلق سعود عبید العتیبى 
73.42  39428  معالي حجاج عبدهللا مسعد فالح عویمر المطیرى 
73.08  39429  ملوك بندر جفین كمیخ الدویش المطیرى 
67.41  39430  منال فالح یوسف جابر العنزى 
69.61  39431  منیفھ سعید ناصر مضحى ملھاب 
77.76  39432  مھا شالش تریحیب ثامر الدیحاني 
71.79  39433  مھا عوض الدلیشھ معزى العنزى 
62.24  39434  مھا فھد حسن سعد المویزرى 
87.45  39435  مھا محمد مجبل مضحى الرشیدى 
90.06  39436  مھا مطلق على مصلح العتیبى 
84.36  39437  نجالء فالح مبارك سعدون العدوانى 
72.67  39438  نوال حمود عبدالرحمن سھیل الرشیدي 
73.05  39439  نورا سعد محمد وصل هللا الدیحانى 
76.98  39440  نورة عبدى سعد ھجیج الرشیدي 
65.15  39441  نوره سعود فالح غیام سعود 
66.85  39442  نوره صیاح مشعل بنیان العدوانى 
85.32  39443  نوره عبدالعزیز منور ضاحى المطیرى 
62.95  39444  نوره عبدهللا غانم محمد جمران 
84.27  39445  نوره فالح مرزوق عقاب 
83.97  39446  نوره محمد مرزوق مزید الرشیدى 
88.88  39447  نوف خضیر فھد مبارك المویزري 
75.73  39448  نوف مطلق ھادى مبارك الرشیدى 
81.04  39449  نوف نھار تركى مترك المطیرى 
74.74  39451  ھاجر فالح دغیم محمد الزعبي 
70.84  39452  ھدى موحان سلمان سنام مفضى 
61.95  39453  ھدیل شرید عید شرید المطیرى 
80.12  39454  ھدیل كریم ماطر خلف الظفیرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

درة الھاشمیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.98  39455  ھنادى ماھر مزعل رشید العنزى 
76.08  39456  ھیا صالح مفلح سعید حمد 
88.69  39457  وضحھ صالح عبدهللا مبارك العتیبى 
79.71  39458  وضحھ فالح مطلق فالح الزعبي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

رزینة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.48  39491  أنوار ماجد عقیل ھالل المطیري 
74.8  39492  ابرار عایض عواض غالب المطیري 

86.78  39494  ابرار مناحي جزا مناحي العتیبي 
85.99  39495  ابرار ولید على سالم سعید باغوث 
80.33  39496  احالم سھل فارع مطر المطیرى 
75.38  39497  احالم مناحى سعد مرزوق عبدهللا العصیمى 
82.73  39498  اسرار مرزوق مسعد سعد المطیرى 
78.69  39500  اشواق فالح على خالد الرشیدى 
63.63  39501  الطاف حمود جدیان ثعیان البغیلى الرشیدى 
70.19  39502  العنود أحمد سلمان أحمد الخلیفھ 
69.72  39503  العنود مروى مارق محمد العتیبى 
83.91  39504  العنود مطر علي مطر المطیري 
79.34  39505  العنود ناصر غازى حسین الجدعى المطیرى 
74.51  39506  الھنوف نزال عواد الصقار العنزي 
65.2  39507  اماني عبدهللا عبید جرمان المطیري 

87.06  39508  امل سعود مرزوق دغیمان الغضوري 
76.68  39509  امل فھید عبدهللا عقاب المطیرى 
84.21  39510  امینھ درویش عوض غانم الركلھ 
74.13  39511  انتصار مسعد مرزوق رویشد الدیحاني 
82.38  39512  انفال جرى جروان سالم 
79.31  39513  انفال حسین عبدالرحمن عبدهللا الفرحان بن عریعر البنى خالد 
81.31  39514  ایمان عبدهللا محسن حسین المطیرى 
76.66  39516  بدریھ نایف عایش زبار المطیرى 
80.62  39517  بدور فایز عاید عامر المطیرى 
84.68  39518  بشایر رجا حامد حمدى المطیرى 
71.89  39519  تحریر رفاعي صنت غریبان الدیحاني 
73.88  39520  تحریر فالح فھد سعران المطیري 
72.6  39521  ثریا حمید حمود مجبل الدیحانى 

80.95  39522  جواھر منیف على معجب خضر المطیرى 
80.88  39523  خدیجھ مناحى ذعار دایر العبدلى 
68.59  39524  دانھ حمود محمد سعود العدواني 
82.38  39525  دانھ عبدهللا مطلق رجا العنزى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

رزینة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.8  39526  دالل حمدان محمد حمدان المطیري 

74.68  39527  دالل على جدیان ثعیان البغیلى 
64.86  39528  دیمة غازى صفوق محمد المطیرى 
80.76  39529  روان حنس عبید شدید المطیري 
75.93  39530  ریم الحمیدي محمد حمود الدیحاني 
82.99  39531  ریم ثویني مطلق سھو الخالدي 
84.29  39532  ریم خالد غازي حسین المطیري 
71.25  39533  ریم سعد ھجاج اذعار المطیرى 
81.15  39534  ریم لفى سعود سایر المطیرى 
82.2  39535  ریم محمد حمود دمخ المطیرى 

73.92  39536  ساره حسین ناصر مطلق المطیري 
65.81  39537  ساره عسم رباح كمیخ المطیري 
85.1  39538  ساره مرزوق مزید قنیفذ المطیري 

83.69  39539  شاھھ محمد قطیم عید المطیري 
70.87  39540  شھد بطاح مطلق بطاح المطیري 
82.07  39541  شھد فھد رجا مسند المطیرى 
76.34  39542  شوق ناصر جزا مناحى العتیبى 
92.96  39545  شیمھ سندان عوض راشد المطیري 
83.34  39546  صیتھ خضیر مرزوق مشعان المطیرى 
85.54  39547  عائشھ سعد محمد فالح المطیرى 
80.74  39548  عایده سعد طلق عواض الشالحي 
72.84  39550  عذارى حمدان سوعان عبید العنزى 
75.62  39551  عھد دھام محماس محسن المطیرى 
70.96  39552  عھد شجاع نداء برغش الدیحاني 
88.42  39553  فاطمھ جاسم ھالل نایف الشمري 
73.74  39554  فاطمھ خلف فالح زاید العتیبى 
92.39  39555  فاطمھ سعود مطلق عید الدیحانى 
71.32  39556  فى سالم مطلق نھار العدوانى 
70.13  39558  مثایل عبد الھادى على عبد الھادى العجمى 
79.51  39559  مراحب محمد على مطر المطیرى 
80.09  39560  مرام فیحان على عتیق الدیحاني 
80.48  39561  مرام نداء ناصر ھالل المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

رزینة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.92  39562  مریم خضر طعمھ صالح الخالدي 
85.44  39563  مریم علي غازي مرزوق 
78.76  39564  مریم غنیم فھد غنیم المطیرى 
87.54  39565  مشاعل جمال محمد غنام العتیبي 
80.79  39566  مشاعل فالح بطیحان عوض المطیري 
89.18  39567  معالى خلف غازى مغیران المطیرى 
71.12  39568  مالك سالم خالد سعران المطیرى 
65.3  39569  منال خالد سلطان خویلد المطیرى 

81.95  39570  منتھى سعود علي عجالن العنزي 
72.23  39571  منیره زید جعیالن محسن المطیرى 
78.19  39572  مھا عواد مزید قنیفذ المطیري 
85.01  39573  مھا فھد سعود مرضى المطیرى 
73.28  39574  موضي حمود محمد حمود سنان العدواني 
68.62  39575  مي ضحوي موھج حامد الشالحى 
81.03  39576  مي ناصر مضحى صالل العنزى 
81.83  39577  نور صیاح عماش محمد جربان الدیحاني 
68.09  39578  نور فالح محمد سعد العدواني 
78.09  39579  نور مطلق راشد محمد الغریبھ 
79.13  39581  نوره عبدهللا دغش بویتل المطیرى 
73.53  39582  نوره عبدهللا سالم عرھان العجمي 
79.24  39583  نوره منصور فھد منصور المطیري 
94.28  39584  ھاجر سھو مطلق سھو الخالدى 
75.59  39585  ھدى رشید مرزوق رویشد الدیحانى 
77.22  39586  ھنادي محماس عبدهللا غالي 
84.26  39587  ھنوف سعود سعد سعود العجمى 
74.29  39588  ھنوف سلطان سعود عالى المطرقھ المطیري 
78.66  39589  ھیا عضیب شلیویح العتیبى 
89.51  39590  ھیا فالح محمد صیاح المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفریعة بنت مالك الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.91  39621  ابرار حسین على حسن بوعباس 
83.98  39622  ابرار خلف ھذال محسن العازمى 
77.4  39623  اسراء بندر ضاھر حنیتم عبدهللا العدواني 

69.64  39624  اسراء عبدالعزیز محمد غلوم دشتى 
90.67  39625  اسراء عمر ابراھیم حسین علي 
67.94  39626  اشراق نایف عواض محارب الدیحانى 
70.74  39628  افراح حسین على مھنا عبدالحى 
72.26  39629  الجوھره مبارك عویض عوض الدیحانى 
69.59  39630  العنود احمد فراج تركى الغنیمى 
73.04  39631  اماني فھد عقاب ضبیب المطیري 
75.58  39632  امل محمد عبیسان الحمیدي المطیري 
75.97  39634  امنھ عبید مثعى فالح الرشیدى 

66  39635  انوار بدر نافع الدلماني 
75.52  39636  انوار خالد عبدهللا ھاشم الزامل 
68.65  39637  اوضاح فالح باتل فالح شوق الرشیدى 
68.94  39638  بشایر محمد على حسن القالف 
76.84  39639  حنین ابراھیم اسماعیل جمعھ أحمد الخمیس 
74.71  39640  خلود برجس محمد مفرح المطیرى 
78.81  39641  دانھ جمال حسین موسى العطار 
66.67  39642  دانھ سامى عیسى حیدر حسن 
74.46  39643  دانھ صالح ابراھیم محمد الحبیل 
92.59  39645  دیمھ احمد دلیبح مطلق دلیبح الشالحى 
78.26  39646  رحاب فواز عبدهللا صنیدح الدیحانى 
72.42  39647  رشا محمد ھزاع سمره المطیرى 
72.43  39648  روان ابراھیم حسن حسین المقصید 
79.2  39649  ریم محمد فالح عبدهللا العازمي 

89.81  39650  زینب عادل على اكبر عابدین 
68.28  39651  زینب عبدالمحسن شباب محسن ضویحي الحربي 
70.92  39652  ساره عبدهللا محمد عبدهللا جرمن 
76.29  39653  ساره مبارك مسیعید ناشى الرشیدى 
82.77  39654  ساره ملفى محمد عایش المطیرى 
69.7  39655  شذا مبارك مسند عاید عید المطیرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفریعة بنت مالك الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.67  39657  شھد خلیل ابراھیم محمد الفارسى 
84.66  39658  شھد عبدهللا جمعھ مبارك الدوسرى 
67.76  39659  شھد ماجد عبدالوھاب عبدالرزاق الدلیمى 
86.61  39660  شھد محمد جابر مخلف العازمى 
87.88  39661  شوق حسین محمد حسین عباس 
76.97  39663  شیخھ ولید جاسم الغریب 
76.05  39664  عائشھ عبدالمجید احمد عبدهللا احمد 
67.19  39665  عائشھ مندیل محمد مندیل الفیحان 
75.53  39666  عایشھ عزیز مطلق مانع الھدبھ 
65.49  39667  عزیزة طارق جاسم الشطي 
77.6  39669  عھد خلیل ابراھیم محمد الفارسى 
65.8  39671  فاطمة عبدالھادى نھار االشرم المطیرى 

83.13  39672  فاطمھ احمد جاسم الكندرى 
74.1  39673  فاطمھ جاسم محمد غلوم حسین 
88.9  39674  فاطمھ سالم عبدالعزیز عبدالنبي حسن 

88.94  39675  فاطمھ عماش عوض عماش العتیبي 
70.22  39676  فاطمھ محمود مراد محمد على البلوشى 
76.25  39677  فاطمھ ھشام على عبدهللا القطان 
68.45  39678  فتون خالد صالح ابراھیم المحارب 
79.76  39679  فجر جاسم على حسین باقر 
68.3  39680  فجر عمر عبدهللا علي محمد الكندري 

64.18  39681  لطیفھ ولید محمد احمد الھجرس 
73.56  39682  لیلى غزاي متعب صلبى المطیرى 
68.31  39683  مریم جمال احمد صالح الحالوه 
82.69  39684  مریم حسن سالم حسن علي 
66.89  39686  مریم طالل طالب عبدااللھ القناعي 
79.07  39687  مریم محمد جاسم حسن اللنقاوى 
77.37  39688  منال محمد صالح سلیمان مبارك 
72.5  39689  منیره سعد محمد سعد الدالى العدوانى 

67.82  39690  منیره علي سعود عبداللطیف العروج 
79.34  39691  منیره محمد مسفر جابر حسین الحیان 
74.71  39692  مھا مبارك فھد ضاوى العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفریعة بنت مالك الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.25  39693  نادیھ عصام على محمد قاسم 
75.55  39694  نور حاكم عبیسان الحمیدى المطیرى 
76.42  39695  نوره خالد عبداللطیف عبدهللا الفوزان 
65.16  39696  نوره عدنان عبدهللا علي خضیر 
74.78  39697  نوره منصور بطاح سعد الرشیدى 
73.28  39699  نوف مضحى نیف مرزوق الخالدى 
67.13  39700  ھدیل حمود على نافل العازمى 
74.15  39701  ھنادي فؤاد عبدالعزیز غفران فضل 
78.01  39702  ھیا شبیب مبارك شبیب الرشیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الربیع بنت معوذ الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.41  39741  آیات علي ابراھیم عبدالرحمن دشتي 
86.44  39742  أبرار سعید علي حسین محمد 
61.77  39744  اریج سعد ھالل شریف 
69.64  39745  اسرار مسفر ھجاج دوسان مسفر 
71.14  39746  اسیل حامد فایز قاطع العنزى 
68.74  39747  الجازي فھاد سالم ناصر الدوسري 
73.26  39748  الكوثر صالح محمد تاج الموسوى 
71.91  39749  انوار سھیل عبد رومى 
85.76  39750  انوار صالح حمود زعیر الضفیرى 
76.8  39752  جوارح محمد داخل جندیل 

66.79  39753  دانھ بدر حسن عبدهللا الظفیري 
79.67  39754  دالل راشد حمود الرشیدى 
63.68  39755  دالل عبدالعزیز عبداللطیف المقھوي 
86.15  39756  دالل محمد حمدعبدهللا الزید الناصر 
81.09  39757  دالل یعقوب یوسف راشد المسیلیم 
80.28  39758  ریم محمد سمیر الظفیرى 
82.32  39759  زھراء حسین عبدهللا علي حیدر 
75.15  39761  ساره حبیب خلف نعمھ حبیب 
86.43  39762  ساره فالح بدر الوھف 
81.15  39763  ساره ملفى مطلق الرشیدى 
74.5  39764  شروق صباح جبارة طاھر الشمري 

82.43  39765  شھد جري رباح مفرح الرشیدي 
82.97  39766  شیماء راشد عبدالواحد عبدهللا طاھر الھندال 
67.13  39769  غدیر بدر معیض المطیري 
66.96  39771  فاطمة فرحان شقیر الشمري 
88.28  39772  فاطمة محمد جابر نایف العتیبى 
80.16  39773  فاطمھ حمد یوسف بوطیبان 
75.38  39774  لیالي فالح راجح طامي المطیري 
69.55  39775  مروه علي حسین محمد طالب 
80.16  39776  مریم فھد صالح علي الرشیدي 
69.49  39777  منیره بدر ناصر الشمري 
83.63  39778  مھا شھاب دوشان الشمرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الربیع بنت معوذ الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.12  39779  مھا عیسى دغیمان فدغم المطیري 
62.4  39780  مھا وقیت منور الشمري 

69.97  39781  مى عبدالرحمن ولید المطیرى 
70.63  39782  نوره راشد علي قماز المري 
70.95  39783  ھاجر الحمیدى متعب الحربي 
87.61  39786  ھال ھادي نزال مھدي الھرشاني 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

١مركز الصباح الثانوي رجال -  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.11  39821  احمد حباب عطا هللا دویخ المطیرى 
76.84  39822  احمد خلف ھیالن عبید 
73.08  39823  احمد راشد خلف الرفیع 
64.91  39825  احمد صالح احمد محمد غلوم الكندري 
67.66  39827  احمد عبید ھالل عید 
66.94  39828  احمد عطیة عطشان فزاع على 
71.05  39830  اوس یوسف فالح عنیفص الشمري 
70.67  39831  بدر حنیف رفاعي الدیحاني المطیري 
76.21  39832  بدر سوید حسن مناع 
64.04  39833  بدر عبد هللا محمد ضیف هللا المطیرى 
68.84  39834  بدر فھد رحیم فیصل المطیرى 
74.39  39835  بندر مسیر فرج شفلح جازع العنزى 
73.49  39837  جراح فیصل معیض المطیرى 
71.58  39838  حزام غنیم حزام نھار المطیرى 
64.55  39839  حسن ناصر سالم فزع الشمرى 
70.28  39842  حمود حسین محمود الربیع 
72.14  39843  حمود محمد ربیع رجاء 
74.25  39847  خالد سعود قاطع العبد هللا الشمري 
80.61  39849  خالد صالح جابر مالح 
71.41  39850  خالد علیان جاسم العلى العبد هللا 
71.75  39851  خالد غالى راشد غازى 
64.67  39852  خالد فھد نھار المطیرى 
68.71  39853  خلیفة مبرد خلیفة الحنوان المطیرى 
72.69  39854  خلیل ابراھیم ثامر سعود السعیدى 
67.41  39855  رشید ضحوى عوض مرزوق فھاد المطیرى 
66.54  39856  زبن سعد زبن سعید الصانع 
69.45  39857  سالم عاید معجل الصلبى 
74.72  39859  سامى دخیل قاسم لفتة 
67.63  39860  سامى عطا هللا منخى دویك 
74.72  39861  سامي حمود عوده بادي 
69.42  39863  سعد حمد كعید عجیل ناجي الظفیرى 
72.5  39864  سعد عبید سوید مساعد الزبدیة 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

١مركز الصباح الثانوي رجال -  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.88  39866  سلطان اكتیب عبد هللا المطیرى 
76.25  39867  سلطان عبد هللا طعمھ الخالدي 
78.84  39868  سلطان فایز حسین سعید 
78.36  39874  عادل عواد مطر عشوان 
77.24  39875  عادل محمد ناصر العبد العزیز الناصر 
67.27  39876  عاید عواد عبطان راضى 
72.62  39877  عبد الرحمن حمد عبد هللا مطلق 
62.79  39878  عبد الرحمن عبد الرزاق مناحى جلوى 
75.12  39879  عبد الرحمن على سرحان الشمرى 
68.26  39880  عبد الرحمن فھاد عوض مرزوق المطیرى 
67.5  39884  عبد العزیز منصور مطر شالش 

72.44  39885  عبد هللا جابر حویمد جابر 
67.78  39886  عبد هللا جلیل ثجیل عبد 
66.94  39892  عبد هللا نایف مطر عبد هللا 
67.14  39893  عدنان حسین دوحان غازى العدوانى 
71.18  39894  عذبى عیسى حمد عیسي العدوانى 
67.57  39896  على طرقى على سالمة العنزى 
74.25  39897  على عبد هللا على الصدى 
65.24  39898  على یوسف عجیل خزعل الخالدى 
68.41  39899  عمر محمد عبد هللا الكندري 
67.01  39902  غازي طنف نامي سمار المطیري 
63.78  39903  غالب النوري حواس ثامر السعودي الشمري 
72.4  39904  فالح مكمى حزل رشید 

60.15  39908  فھد سالم عبد هللا حمد المطیرى 
69.56  39909  فھد سعد عواد مطر عشوان 
63.44  39910  فھد سند شداد شدید الرشیدى 
65.54  39912  فھد صباح جابر حویمد 
63.77  39914  فھد على جریوى خرصان الحیان 
77.49  39915  فھد عید عطیة محل 
66.84  39917  فھد قطیمان مبارك صندیح العصیمى 
71.77  39919  فھد مبارك ضاحى مفلح العازمى 
71.3  39920  فھد مبارك فاضل العمیر 

02/07/2010Page 201 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

١مركز الصباح الثانوي رجال -  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.38  39921  فھد مطلق منصور رباح العنزى 
67.68  39923  فواز محسن فریح سعود المطیرى 
72.4  39925  فیصل سعود قاطع العبد هللا 

69.73  39927  مبارك نصیف عوید صلیبى 
57.97  39928  محمد احمد عبد الرحمن حسین ابراھیم 
72.15  39930  محمد ساحب فالح عید 
73.03  39934  محمد صالح سعید ھادى 
69.45  39935  محمد عاید مراد سلطان 
66.46  39936  محمد عباس احمد خلیل 
65.88  39937  محمد عبد الرزاق مناحى جلوى 
63.48  39939  محمد غانم جابر فحیمان 
80.11  39943  محمد مكمى حزل رشید 
71.02  39946  محمد یوسف اسماعیل محمد الخمیس 
78.27  39948  مساعد جمعة نوار عبد الوھاب 
78.36  39952  مشارى فارس شبرم جحیل 
66.62  39954  مشارى محمد عماش محمد الدیحانى 
69.14  39955  مشاري عبید عتقاء جویعد العازمي 
67.83  39957  مشعل سیار نومان حسن 
78.04  39958  مشعل عاید معجل الصلبى 
70.32  39959  مشعل عایض مزید ناجى 
74.69  39960  مشعل فارس شبرم جحیل 
68.57  39962  مناحى حمود منصور الخالدى 
64.03  39965  منصور عوید عجیل ناجى الظفیرى 
79.43  39966  نادر محمد عبد هللا خمیس 
68.92  39968  ناصر جاسر طرفى صقر 
69.98  39969  ناصر فیاض محمد عواد العنزى 
61.15  39970  ناصر محسن موحان وبدان 
63.4  39971  ناصر مرعى ناصر على 

76.27  39972  نواف فارس شبرم جحیل 
73.3  39973  نواف فیاض محمد عواد العنزي 

65.19  39976  یعقوب عوض شبرم جحیل 
73.4  39978  یوسف جابر خمیس ملوح 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.51  40011  أحمد تركي فالح الظفیري 
74.88  40012  أحمد جمعان فالح الھبیداء 
77.89  40013  أحمد سعد نایف الخالدي 
72.68  40014  أحمد عبد الصمد عبد هللا عبد الصمد 
76.12  40015  أحمد عبد الكریم أحمد بحري 
65.41  40016  أحمد علي عبدالعزیز اللھو 
81.1  40017  أحمد فنیطل سحلي محمد 

68.85  40019  أحمد محمد عبد الونیس قندیل 
72.14  40020  أحمد محمد مراد الشطي 
79.3  40021  أحمد ناصر علي العنزي 

67.54  40022  أرشید عبد هللا إرشید القفیدي الرشیدي 
66.32  40023  أرشید عبد هللا ذیاب القفیدي 
77.84  40024  إبراھیم عبد الرزاق إبراھیم الرقم 

70  40025  بدر منصور أحمد الشمالي 
71  40027  ثامر ساطي عبدالرحمن المطیري 

79.5  40028  جابر عبد الخالق حسین الفرج 
69.32  40029  جراح مبارك مداد ردعان شویخ الرشیدي 
69.12  40030  جراح نافل عوض المطیري 
73.45  40032  جمیل عبدهللا السبع جبر 
75.72  40033  حامد عبدهللا سعید عبدهللا حبشي 
70.32  40035  حسین عبد هللا حسین الرشیدي 
70.49  40036  حسین علي خلیف شریده زاده 
78.35  40037  حسین علي زوید العدواني 
68.22  40039  حمود عدنان حمود المساعید 
70.75  40041  خالد سلیمان عبید علي 
71.25  40042  خالد ظاھر سعد العازمي 
68.13  40043  خالد علي مصلح الرشیدي 
78.36  40044  خالد عیسى یاسین عیسى الصفران 
81.17  40045  خالد فاضل غلیفص مقطوف 
70.01  40046  خالد كامل بطلي الحمد 
69.85  40047  خالد مطر عبید عجیل 
70.14  40048  خالد نوري عبد هللا محمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.87  40049  رامي سامي مصطفي فیات 
74.33  40050  رامي محمود محمد سعید 
72.79  40052  سعد عوض مھدي سعد الرشیدي 
74.55  40053  سعد فرحان سعد سھو 
76.65  40054  سعد محمد عبدهللا علي 
73.15  40055  سعود بدر سعود الجري 
70.33  40056  سعود حمود حمیدى ناصر العدواني 
75.67  40057  سعود مبارك محمد العدواني 
71.33  40058  سعید مضحي جھجاء بصمان الرشیدي 
75.43  40060  سلطان نایف عبد الرحمن زید الشمري 
72.42  40061  شایع عبد هللا عبد الھادي عبد المجید 
81.79  40062  شبلي حناوى غانم 
72.64  40063  صالح راجي صالح الدیحاني 
72.1  40064  صالح سعد صالح العازمي 

72.98  40065  صنت فھد صنت دابان منزل الدیحاني 
62.92  40066  عادل أحمد حریز علي مھاوش 
70.16  40068  عبد الرحمن رمضان ابراھیم خلیل 
78.11  40069  عبد الرحمن مفلح فالح ادیبس الرشیدي 
62.95  40070  عبد الرزاق سلمان عبد الرزاق طالل السوید 
65.9  40071  عبد العزیز حسین وقود مصبح خلف 
80.1  40072  عبد العزیز حمید مفرح الرشیدي 

66.09  40073  عبد العزیز صباح عواد غازي 
77.13  40074  عبد العزیز عید ساحب الشمري 
71.15  40076  عبد هللا صالح مصلح الرشیدي 
65.9  40077  عبد هللا صباح فرج المطیري 

74.46  40078  عبد هللا عبد الحمید سلیمان الشمري 
73.31  40079  عبد هللا فھد عبدالرحمن صالح الریش 
74.64  40081  عبد هللا محمد عواد سبع الشمري 
86.31  40082  عبد هللا ناصر جعیالن الرشیدي 
76.9  40083  عبد هللا ولید ابراھیم سالم عمران احمد العمران 

67.14  40084  عثمان سلیمان الھیلم شتیوي 
76.71  40085  عدي محمد مرعب الخطیب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.25  40086  علي صالح عید سعد 
73.77  40087  علي عوید محمد العوید الرشیدي 
83.68  40088  علي مھدي حسین فیصل 
71.4  40089  عمرو صالح الدین شافعي أحمد 

79.79  40090  عوض نایف سویدان فرج العتیببي 
68.31  40091  غازي جابر راشد عبید 
68.88  40092  غسان علي عبد العزیز علي إبراھیم 
66.76  40095  فھد بخیت شبیب الرشیدي 
67.42  40096  فھد محمد عبیدهللا ثارى الرشیدي 
70.62  40097  فھد ولید خالد فھد الخرجي 
77.9  40098  فواز علي دویلھ دویلھ 

66.17  40099  فواز فھد ماطر ماجد 
68.47  40100  فیصل خالد ناصر حازم منصور العتیبي 

76  40101  فیصل فھد مطلق ھزاع الحمد 
73.49  40102  مبارك شبیب عماش الرشیدي 
69.71  40103  مبارك عوض فندي براك الرشیدي 
79.65  40104  مبارك مرضي حسین الشریكة 
68.53  40105  محمد جاسم حسین علي العباد 
72.35  40107  محمد حمدان صقر سدیران 
69.9  40108  محمد عادل شوكت عثمان 

73.92  40109  محمد عواد محمد ثامر 
74.35  40110  محمد غني محمد حسین العنزي 
78.84  40111  محمد كمال محمد عبد اللطیف 
71.72  40113  محمد یاسین جمعھ علي الفودري 
66.65  40114  محمود أحمد محمد عبد هللا 
78.89  40115  محمود عدنان فتحي حسن السوقي 
73.63  40116  مرضي سند حسن مرضي شریكھ 
78.29  40117  مساعد محمد لفتھ حسین 
80.73  40118  مشاري خالد مشرف المطیري 
79.52  40119  مشاري صالح إبراھیم العمران 
82.72  40120  مشاري فالح ناصر الرشیدي 
76.58  40121  مشعل سعد فھد الوسمي المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.98  40122  مصطفى سامي مصطفى حسن 
82.96  40123  مطلق علي مطلق سعد دغیم الرشیدي 
77.74  40124  منصور محمد عدس النمران 
80.3  40125  مھني فالح مھني الرشیدي 
71.9  40126  موسى حمدان صقر سدیران 

84.05  40127  ناصر طعمھ جابر سلیمان 
70.14  40128  ناصر عوده ناصر مھلھل 
66.86  40129  نزال مطلق نزال ابا القلوب 
69.33  40130  نمیر عبد هللا جاسم محمد المسباح 
70.07  40131  نواف أحمد إبراھیم حسین إبراھیم البحراني 
64.19  40132  نواف سعود مھاوش الدویش 
74.52  40133  نواف عید جمعان مسلم الرشیدي 
79.57  40134  نواف محمد صالح شعبان العربید 
86.91  40135  نواف ناصر عبد هللا حجي 
76.73  40136  ولید ناصر مھنا نصار السھلي 
70.93  40137  یاسر محمد حسن العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز جلیب الشیوخ ثانوي بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.91  40171  احمد دویخ ضحوى عشوى 
77.5  40174  احمد طالب جابر بخیت 

81.86  40175  احمد عبد هللا منصور محمد 
65.12  40176  احمد ماطر حسن ربح 
67.55  40177  الحمیدى مصلط مطلق حسین السند 
68.19  40178  انس ضاحى محسن الظفیرى 
67.83  40180  بدر ذاعر قطیم سایر الحربى 
77.2  40181  بدر مطلق غازي الرشیدي 

64.38  40182  بندر فالح الفى فالح الدیحانى 
73.98  40183  بندر ناصر صبیح الشمرى 
66.6  40185  جابر بندر ماطر الدیحاني 

80.52  40186  جبر عقلة جبر زبن 
80.02  40187  جزاء عبید خصیوي ضاوي الدیحاني 
61.84  40188  جالل رویشد جالل رویشد الدیحانى 
73.92  40189  حبیب عودة حطاب رحیم 
78.04  40191  حسین شلواح شجاع محمد 
68.25  40192  حمد صالح حمد صالح الھاملي 
86.04  40193  حمید شاھر سمحان خلف 
79.47  40194  خالد احمد زومان ضاحى 
77.36  40195  خالد ثجیل ونان ھمیم 
81.29  40196  خالد حمد لفتھ محمد 
68.95  40197  خالد سائر متروك دھش الشمرى 
75.8  40198  خالد سعود برھان ركبان المطیرى 

64.21  40199  خالد عبداللطیف محمد علي المحیطیب 
68.29  40200  خالد محمد ناصر بادي 
75.93  40201  خالد مرعي حسن علي ھزاع 
76.38  40202  راید عید مھدي حسین 
82.85  40203  ساري حسن فالح مرزوق 
69.94  40204  سالم محمد عبدالعزیز الخالدي 
68.43  40205  سامى عواد جویعد عجیل الظفیرى 
71.27  40207  سعد خلیف راوي الحسن 
75.02  40211  سلیمان كاید ناصر كاید 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز جلیب الشیوخ ثانوي بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.67  40212  سمیر طیار زیري عبید 
75.85  40213  سند عاشور خلف عاشور 
65.16  40214  صالح عبدهللا فالح عبید الصواغ 
68.9  40215  صقر احمد راشد سالم الیحیوح 
73  40216  طالل مھال بندر المطیرى 

66.89  40217  عادل جابر عاجل بدر 
74.13  40218  عارف ماجد الرمیثى المطیرى 
71.24  40219  عایض عایض فالح ادبیس 
73.98  40221  عبد الرحمن مسفر على ھلیل المیمونى 
72.09  40222  عبد الرحیم جوھر حسن حافظ 
83.9  40224  عبد العزیز صالح جابر حایف 

68.64  40225  عبد العزیز مسلم نھار عقاب المطیرى 
66.44  40226  عبد العزیز مقعد عبد هللا طامس العتیبى 
70.51  40227  عبد هللا احمد محمد زبیان الرشیدى 
70.11  40228  عبد هللا شیحان محان خشفان الشمرى 
78.14  40229  عبد هللا عید حنیان شعیب الرشیدى 
79.33  40230  عبد هللا محمد عبد الھادى مزید الرخیمى 
66.67  40231  عبد هللا ملفى منسى محارب 
82.04  40233  عبدالحمید كزار ثمیل الظفیري 
71.43  40235  عبدالعزیز دغیلیب زاید دغیلیب المطیري 
67.41  40236  عبدالعزیز طالب محمد صاحى العنزى 
70.88  40237  عبدالعزیز عبدهللا حمد السھیل 
66.7  40238  عبدالكریم محمد سفاح عبدالكریم المال 

73.58  40240  عبدهللا ضایف دایخ عدوان 
61.6  40241  عبدهللا مسفر الدویان الشمري 

67.17  40242  عبید عباس صالح عبید العتیبى 
77.47  40243  على رفدى فارس على المطیرى 
75.57  40244  على عید غایب مجرى الرشیدى 
71.71  40245  على فھد عباس كزار الشمرى 
71.18  40246  علي صالح جوده سایر 
68.54  40247  عماش فالح عبد هللا المطیري 
73.46  40248  عوض سعود عوض العنزى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز جلیب الشیوخ ثانوي بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.62  40249  عید حمدان صقر المطیري 
75.94  40251  غالب محمد غالب سلطان 
62.37  40252  فالح فالح محمد فالح الرشیدي 
67.66  40254  فھد بدر ناصر فھد ابراھیم المطوع 
66.46  40255  فھد سالم مدید ردن القحطانى 
73.35  40256  فھد عبد العزیز سلیم فالح الدیحانى 
77.71  40258  فھد مطر مطني مخلف الشمري 
69.67  40259  فواز صقر فالح المطیري 
70.96  40260  فواز محمد خلف معلف المطیرى 
73.72  40261  فیصل جمال راضي قیطان 
77.38  40262  فیصل عبد الرحمن فرحان خلف 
71.33  40263  فیصل على برده احمد 
64.89  40265  فیصل علي مصلح عبدهللا الرشید 
66.88  40266  فیصل عیاد بلیھید سفر العازمى 
70.96  40267  فیصل ماطر جزا العصیمي 
71.11  40269  فیصل منشد جابر عابر 
78.71  40270  فیصل نجا مفلح الرشیدي 
70.62  40272  مبارك فھاد حجاج المطیري 
69.99  40273  مبارك ناظم مھلھل شمخي 
66.82  40274  محمد ابراھیم ثامر سعود السعیدى 
70.04  40275  محمد باتل دغش المطیري 
75.62  40276  محمد حسن جبار سرحان 
69.06  40277  محمد حسن علي موسى 
67.33  40278  محمد خالد عبدهللا خالد الدیحاني 
64.61  40279  محمد رحیم محمد زید العارضى 
71.99  40280  محمد سعد مسلم حمود الزوم 
78.97  40281  محمد سمیر بدر المطیرى 
70.08  40282  محمد سویلم محمد ناصر الرشیدى 
66.22  40283  محمد طالب جابر بخیت 
67.06  40284  محمد عبد الرضا راضى جابر 
70.7  40285  محمد فالح عید المسیلم 

65.91  40286  محمد فرج فلجي العنزي 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز جلیب الشیوخ ثانوي بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.94  40288  محمد محسن كھف دعسان 
72.13  40289  محمد مطلق محمد محسن العدواني 
65.33  40290  محمود على حمود الشمرى 
67.33  40291  مرزوق عایض رزیق العتیبي 
68.75  40292  مرشد حزام بالدي الظفیري 
73.23  40294  مشارى مطلق سیف محمد العدوانى 
75.11  40297  مشعل عبید شدید نافل المطیرى 
75.85  40298  مشعل فالح غیث الحربي 
70.21  40300  منصور راشد معیوف علیان العنزى 
76.47  40301  منصور عزیز عبد هللا الشمرى 
68.16  40302  نادر علي مصلح الرشیدي 
78.29  40305  نواف سالم جابر شوكان 
71.11  40306  نواف عبدهللا مزعل حلبوص 
74.75  40307  نواف نایف رمیض سلمان 
67.55  40308  نواف ھاشم محمد العنزى 
76.98  40309  ولید بانى فھد جزاع الصانع 
73.88  40311  یوسف مثني مشعان ثاني الرشید 
71.09  40312  یوسف مطلق دھیران ابا الخیل 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الرابیة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.26  40351  ابتسام طعمھ مبارك عقال 
65.12  40355  افراح سالم تركى سویدان 

71  40356  افراح لھاوه مرتع العازمى 
64.53  40358  الطاف جدعان خمیس العنزي 
67.04  40359  العنود ابركھ حمد البغیلي 
65.79  40361  امانى راشد مطرود سند 

75  40362  اماني بطي علي حسین 
64.21  40363  اماني خالد مبارك الدویلھ 
72.89  40364  امثال عقیل جھاد العازمي 
63.95  40365  امل سعد فالح دحیان 
67.77  40366  امل عبد هللا جابر غنام 
80.79  40367  امیرة مبارك جابر زین 
65.08  40369  انتصار صباح مدلول الشمري 
71.33  40370  انتصار عاید رجعان الدیحاني 
63.2  40372  انوار فھد على المطیري 

82.52  40375  بدریھ كامل زغیر 
71.33  40377  بدور ناصر حسن الخمیس 
85.47  40379  بشایر محمد عواد الخالدي 
80.19  40380  تماضر خالد صبر العنزي 
70.1  40381  تھاني جبار علي ناصر 

70.09  40382  جمیلھ مبارك نایف محمد 
75.46  40383  حصھ راشد شریان اللوغانى 

81  40384  حصھ سعد جبر الظفیري 
65.36  40385  حصھ متعب عید الھبلھ 
66.51  40389  حنان على محمد یار 
67.25  40392  خلود زید تایھ عوده عاصي 
66.41  40393  خلود عوض مبارك النصافي 
77.47  40394  رغده محمد سعید الفارس 
65.51  40397  زینب رحیم جعفر البدري 
67.21  40400  ساره عبد االمیر طاھر محمد 
75.37  40402  شوق عبد الرحمن سعود العبدلي 
87.09  40403  شیخھ حمود عوید العنزي 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الرابیة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.74  40404  شیخھ محمد خزیم العجمي 
64.47  40405  شیماء سامي ناظم خلیل 
75.68  40408  طفلھ شاھر محسن المطیرى 
74.7  40410  عایشھ فھد عویض المطیري 

71.24  40411  عبیر كامل حسین نھیر 
71.94  40412  عذاري ترحیب خالد المطیري 
65.12  40413  عذاري علي عیسى محمد 
65.72  40414  عواطف محسن ماجد الرشیدي 
73.16  40415  غدیر عادل محمد حسن 
81.7  40416  غدیر ناصر محمد العازمي 
73.9  40418  غنیمھ علي محمد الحیدر 

66.21  40419  فاطمھ جبار علي ناصر 
67.1  40420  فاطمھ عبید مرثع العازمى 

92.86  40421  فاطمھ مبارك جابر زبن 
62.29  40422  فاطمھ محمد عاید غازي 
71.34  40423  فاطمھ مطلق مبارك الرشیدي 
66.88  40427  لطیفھ احمد سعد الرشیدي 
69.74  40429  لطیفھ عبد هللا مسعود جوھر 
64.37  40430  لولوه نوري صالح خالد 
82.2  40431  لیالى جبار ساكت حسین 

66.69  40434  مریم حسن عبد القادر احمد 
76.28  40435  مریم دعیج خلیفھ سویدان 
73.83  40436  مریم سالم طامي الھاجري 
77.63  40438  مریم عوض فراج الحربي 
63.64  40441  مشاعل محسن ناصر بدر 
70.47  40443  منال خلف بطاح 
63.46  40445  منى سعد سعید الجریرى 
68.07  40446  منى عبد هللا مبارك العراده 
77.76  40447  منى محمد بدیوي عبد هللا 
64.9  40448  مھا جاسم عبد هللا دایل 

62.91  40450  ندي عایش شالش مھاوش 
77.58  40451  نوال غازى ابراھیم كاظم 
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الطالب الناجحون من الدور األول
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
57.35  40452  نوال محمد عبد هللا الشمري 
77.1  40453  نور طلب جابر مغیر 

79.97  40454  نوره احمد یوسف راشد 
81.69  40455  نوره سایر غازي المطیري 
77.75  40457  نویر ماجد عادى الرشیدى 
81.7  40458  ھدى خلف منشد ذعذاع 

74.77  40459  ھدیل سعد غضبان شاھر 
66.7  40460  ھال ھادى حمدان غدیفان 

63.44  40461  ھلھ بتال صالح البرازي 
64.44  40462  ھنوف جھاد صعفق الضفیري 
81.11  40464  ھنوف غانم محمد المطیري 
64.51  40465  ھیا احمد سلطان سالمین 
70.57  40466  ھیا مزعل ضایف راضى 
68.4  40467  وضحھ الیش حسین العنیزي 

68.88  40468  وفاء عبد هللا صالح المھري 
69.71  40470  یسرى جلیدان نمشان الفعم الرشیدي 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.23  40503  أماني ماجد عبد الرحمن أحمد الحربي 
72.52  40504  أمل عبید هللا شارى جروان الرشیدى 
64.21  40505  أنوار صالح عید الخالدى 
77.69  40506  إقبال ثامر غدیرشلیویح جدالن الذراعى الظفیرى 
72.96  40507  ابتھال صالح جابر مالح 
72.86  40508  ابرار احمد سالم احمد الشمرى 
60.34  40509  احالم حامد مصبح عوید محمد 
64.3  40510  الھنوف سفر مریخان عایض الدیحانى 

76.83  40514  بدور تركى قطامى فرحان 
74.49  40515  بدور غازى ابراھیم كاظم 
72.77  40516  بشائر عجیل حمدان العمیرى 
72.76  40518  بشایر احمد سالم احمد الشمرى 
63.6  40521  بشرى حامد عبدهللا دایل الفضلي 

73.02  40522  بشرى خلف عقال عیسى 
77.45  40526  جمیلھ عسل فرھود رضا العنزى 
76.31  40528  حمده محمد عبد هللا ضیف هللا 
70.88  40529  حمیده علي حمود عوید 
63.81  40532  حنان محمد یحیى سلیمان یحیى 
69.14  40534  خدیجة صغیر ھذال سعدون 
62.87  40536  خلود خلیفة فارس عبید 
77.96  40538  دالل خمیس عبد هللا قیطان 
74.27  40539  دالل صبیح حمدان رحیم 
68.84  40541  رفعھ سالم ابراھیم سالم 
72.01  40542  ریم ملفي مجبل نومان المطیرى 
65.1  40543  زھرة ولید طاھر عبد هللا المرى 

62.41  40545  ساره طاھر بدر طاھر الوزان 
71.17  40546  ساره عبد هللا حسین عبد الوھاب الفودرى 
65.14  40550  شدیدة مسفر مرزوق العبدلى 
81.78  40551  شیخھ عوید حماد ظاھر 
78.38  40552  شیماء فالح عبار عوض 
62.88  40554  صبیحھ صالح مھدي طابور 
64.84  40556  عائشھ محمد بطاح العازمى 
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75.48  40557  عائشھ محمد ھدیب حمدان الرشیدى 
62.69  40558  عائشھ ملحق زاید حباب الدیحانى 
67.51  40562  عذارى ماجد عبدالرحمن أحمد الحربى 
68.67  40563  عذارى وادى راشد ھنیدى الفضلى 
77.44  40567  عواطف غالي ناصر صنھات الرشیدى 
66.29  40572  فاطمھ عبدالحسن حجى علي احمد المھدى 
85.63  40573  فاطمھ فرحان خلیف سرحان العدواني 
86.1  40574  فاطمھ محمود غزال 

67.72  40575  فاطمھ نافع سالم الرشیدى 
75.98  40576  لطیفھ مثیب جوید شنیف المطیرى 
67.57  40578  لیلى حمید شھاب محمد 
63.35  40579  مریم سعود خالد دریج مظھور 
67.94  40580  مریم عاید حسن بطوش العنزى 
82.37  40581  معالى خالد عویض الدیحانى 
70.42  40582  منال ثامر غدیر الظفیرى 
63.32  40583  منال حمود حجار عایض 
78.43  40584  منال خصیوى مرزوق عواد المیمونى المطیرى 
66.83  40586  منى علي حسین موسى 
76.96  40592  نوار مشعل مناور عواد الرشیدى 
66.64  40598  نوف ترحیب جعیتر النصافى الرشیدى 
62.38  40600  نوف فرحان سلمان فرحان 
71.91  40601  وضحھ صعفق ھلیل فیاض 
78.69  40602  وضحھ صیوان حسن بدر 
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77.16  40677  راشد حسین محمد عطاهللا المطیري 
71.86  40682  سعود جوده ھالل كوزان 
71.42  40683  شبیب سعود سعد سعود الرشیدي 
73.1  40686  طارق محمد شاجي عماش العنزي 

73.43  40690  عبدالرحمن الفي مفرح دغیمان الرشیدي 
73.31  40698  عبدالمحسن محمد مسفر جابر الحیان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانیة التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مدرسة الفروانیة ثانوي منازل بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.62  40792  ایمان سلیم امین عبدالموسى 
65.61  40817  عالیھ عواض عبدهللا عواض المطیري 
66.74  40822  فاطمھ مبارك فالح مبارك المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الصباحیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.66  40961  احمد غالم حسین محمد تاوانھ 
72.42  40962  بداح خالد بداح محمد البداح 
78.61  40963  ثامر ناصر عبد هللا عصام العجمي 
68.52  40965  حمد سالم عید حمد المشوط 
65.64  40966  حمود محمد علي عبدهللا رشید العازمي 
68.42  40967  خالد راشد فھید محمد مانع 
76.33  40968  خالد علي ھالل علي الشمرى 
74.63  40969  راشد فھاد سیف فھاد العجمى 
83.46  40970  راكان محمد خمیس شویرب العجمي 
77.35  40971  سالم ابراھیم علي ابراھیم 
68.35  40972  سعود احمد عناد سلیمان فرحان 
68.31  40973  سعود فھد عبدهللا مطلق العجمى 
71.03  40974  سلطان سعد عبدهللا مزعل العنزي 
68.34  40975  ضارى دواس سعد سالم العازمى 
71.31  40976  عامر ولید حمود فالح العبدهللا 
57.75  40977  عبد الرحمن براك فالح متروك العازمي 
74.08  40978  عبد العزیز سعد مترك فھاد العجمي 
71.22  40979  عبد العزیز سعود محمد ثامر العجمي 
82.97  40980  عبد هللا ابراھیم عبد هللا ھادي العجمي 
74.5  40981  عبد هللا راشد حمد عایض المري 

71.25  40982  عبد هللا مطلق عبدهللا مطلق العجمي 
63.96  40983  على راشد حمد عایض المري 
66.34  40984  علي سلطان سعد نایف المطیري 
63.24  40986  عیسى ذاعر عیسى دھام المطیرى 
61.75  40987  عیسى عوض ضیدان فراج الشمري 
70.43  40988  فھد عایض حنیف ضاوي العتیبي 
69.87  40989  فھد عبد الفتاح عبد هللا أسماعیل 
63.81  40990  فھد محمد حسین رویحل الشمري 
62.44  40991  ماجد علي خلف وقیت الشمري 
67.01  40992  مبارك مانع راشد سعد العجمى 
70.66  40994  محمد عبدهللا محمد مناحى العجمى 
67.8  40995  محمد غلوم علي محمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الصباحیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.36  40997  محمد ناصر منقاش عبدهللا الھاجرى 
61.72  40999  مشعل نبیل عبدالعزیز ابراھیم الحمود 
70.74  41000  منصور محمد عوض محمد العجمى 
71.21  41001  ناصر راجح خمیس حماد العجمي 
66.56  41002  ناصر فالح ناصر متعب الھاجري 

70  41003  ناصر فھد ناصر عبدهللا المدعج 
61.02  41004  ناصر محمد سعد طامي الدوسري 
74.36  41005  ناصر محمد عبید سالم العجمي 
68.76  41006  ناصر ناصر مبارك فھد الھاجري 
75.46  41007  نصار مسفر نصار عبید العجمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

االحمدي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.54  41044  حمد مطلق جلوي عوض جلوي 
69.72  41051  عبد هللا خالد أحمد المخموش 
69.26  41053  عبد هللا مبارك عبد هللا محمد شایع 
79.13  41057  علي منصور علي محمد العجمي 
75.04  41058  فالح عبید فالح عایض العجمي 
78.78  41060  فھد مضحي عایض مصلح العتیبي 
76.46  41061  محمد بسام عبدهللا علي عبدهللا 
77.71  41063  محمد فھید ناصر رثوان العجمي 
77.11  41064  مشاري عوض جار هللا محمد العجمي 
77.21  41065  ناصر علي محمد منصور العجمي 
78.08  41068  یوسف عبد االمیر برغش موازي الشمري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سالم المبارك الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.97  41101  احمد حسن مھنا العنزي 
77.26  41102  احمد صبار صیھود سلطان 
70.85  41103  احمد علي احمد عبد الرحمن االحمد 
80.01  41104  احمد مبارك فرج غازي الساحلي 
81.34  41105  احمد مبارك متعب غضیان المطیري 
83.72  41106  حسام خالد نواف البلخي 
82.52  41107  حسن جدیع حسن سالم العجمي 
72.37  41108  حسن ضیاء سید محمد حمید یوسف 
70.78  41109  حسن محمد حماد سعد العجمي 
75.08  41110  حسن نایف عوین الشمري 

73  41111  حسین جمال عبدهللا محمد حسین 
69.86  41112  حسین عبدهللا علي حسن غریب 
71.84  41113  حسین عمر مرزوق فارس العنزي 
70.39  41114  حسین محمود علي شھاب 
78.15  41115  حمد شجاع فراج سمران العتیبي 
73.51  41116  حمد علي مبارك الھاشمي العجمي 
80.64  41117  خالد حسین مشرف سداح العنزي 
71.45  41118  خالد فرج حمدان النویعم العازمي 
74.45  41119  خالد فھید ناھض فراج العجمي 
80.04  41120  خالد منصور عبد هللا سالم جریس 
69.59  41121  دواس عید دواس عید العازمي 
68.67  41122  راشد عبد هللا راشد محمد العنزي 
80.41  41123  زید راشد زید مكمخ 
70.85  41124  سالم محسن سالم العجمي 
75.09  41125  سعد عبد الرحمن صالح سلیمان العوض 
67.16  41126  سعد محمد علي حسن 
75.38  41127  سعود احمد سعود علي الشمري 
72.85  41128  سعود عبد العزیز محمد احمد الكندري 
78.57  41129  سلطان مبارك مبرج معین العازمي 
71.38  41130  سلطان محمد منیخر لوقان العنزي 
71.98  41131  سلطان ناصر سالم مجحود العجمي 
84.49  41132  سلمان مطلق صنیھیت خریص المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سالم المبارك الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
84.24  41133  شافي محمد حمد محمد الھاجري 
70.75  41134  صالح ابراھیم صالح العازمي 
65.76  41135  طالل فالح سیف العازمي 
77.39  41136  عبد الرحمن سعدي عبید خالد المطیري 
71.8  41137  عبد الرحمن ضیاء سید محمد حمید 

70.47  41138  عبد الرحمن عنتر حسن علي دعالھ 
68.77  41139  عبد السالم سمیر محمد كارون فرحان 
75.79  41140  عبد العزیز سلطان مبارك سلطان العجمي 
75.99  41141  عبد العزیز فیصل نعمھ حسن بوفتین 
70.11  41142  عبد هللا سالم ضیدان حربي الھاجري 
77.16  41143  عبد هللا عادل محمد عبد الرحمن الفیلكاوي 
71.76  41144  عبد هللا فھد عبد الرحمن حسین الكندري 
69.98  41145  عبد هللا مصبح سعید العازمي 
72.19  41147  عبد هللا ناصر سعد عبد الھادي الطعان 
75.89  41148  عبد هللا ھاجد عبد هللا ماجد المطیري 
73.7  41149  عثمان احمد محمد االحمد 
69  41150  علي عنتر حسن علي 

82.19  41151  علي محمد علي محمد الكندري 
68.64  41152  علي ناصر عبد العزیز نایف 
73.53  41153  علي ناصر ھویج ناصر العجمي 
73.44  41154  عمر مبارك مسفر المطیري 
77.49  41155  عید حمد محمد عید العتیبي 
75.5  41156  غانم فھد مطلق العتیبي 

77.25  41157  فراج سایر جعیالن الزعبي 
74.88  41159  فھد عبد هللا محمد فھاد أبو حماده العجمي 
77.58  41160  فھد عبدهللا عبید عبدهللا العجمي 
73.63  41161  فھد مبارك فھید العجمي 
70.2  41162  فواز فھاد محمد الفواز العجمي 

67.13  41163  فیصل حمد سالم شاجع المرى 
77.21  41164  الفي محمد عایش العتیبي 
70.55  41165  ماجد علي عبد هللا حسین المطیري 
71.11  41167  محمد جارهللا ربیح جارهللا العجمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سالم المبارك الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.7  41168  محمد حمد ناصر الھاجري 

72.33  41169  محمد حمود شبیب العازمي 
76.49  41170  محمد حمود منیخر لوقان العنزي 
81.47  41171  محمد رصد عبدالھادي راشد العجمي 
72.37  41172  محمد سالم شبیب الحجیالن 
76.06  41173  محمد سعد حربي محمد الزعبي 
66.6  41174  محمد سعید عبد هللا المطیري 

69.51  41175  محمد شعوان غازي محمد منیر فیحان العتیبي 
76.97  41176  محمد عبد الرحمن عبد هللا حبیب الكندري 
71.55  41177  محمد غازي شجاع العتیبي 
81.73  41178  محمد فھید محمد فھید العجمي 
74.6  41179  محمد ماجد فھاد جازع القحطاني 

70.22  41180  محمد مصلح سعود العجمي 
75.2  41181  محمد مناحي ناصر العجمي 
72.6  41182  محمد ناصر محمد فھاد ابو حماده 

70.91  41183  محمد ھادي مشعان العجمي 
72.5  41184  محمد یوسف محمد الكندري 

73.66  41185  محمود أحمد عبد هللا راجي 
82.23  41186  مشعل ھزاع مشعل مسحل الشعالني 
72.77  41187  مطلق طامي سالم الھاجري 
81.94  41188  معجب شافي محمد عبید العجمي 
76.98  41189  مفلح نھار فالح مفلح العتیبي 
76.83  41190  مناحي غازي محمد صنیتان المطیري 
71.47  41191  ناصر ثامر ناصر ثامر المطیري 
65.91  41192  نایف معجب بریك طالع العتیبي 
79.38  41193  نواف غازي محمد العتیبي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الظھر  الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.56  41231  أحمد ماجن محمد حسن 
78.16  41232  ابراھیم وسمي عید مبارك العازمي 
69.82  41233  احمد حمد حمود عایض العازمي 
65.79  41234  احمد سلطان بندر جدا العتیبي 
79.89  41235  احمد عبد هللا ما زن العتیبى 
75.49  41236  احمد عوض غزاى مزید المطیرى 
69.62  41237  تركى حمود نایف محمد العجمى 
66.56  41238  جابر عبدهللا حمود ذرف الرشیدى 
70.4  41239  حسن عباس مندني عیدان 

71.32  41240  حسن محمد عایش القطان 
71.37  41241  حسین عبد العلى احمد ابراھیم 
72.83  41242  حمد عبد هللا محمد حمد المري 
64.91  41243  حمدان فرحان عبد هللا العتیبي 
80.28  41244  خا لد حربي بخیت ثقل الدوسرى 
76.69  41245  خالد محمد حسن مبارك العازمي 
73.36  41246  رائد بتال سھاج ھذال بتال العتیبي 
68.34  41247  زعال فھد عبد هللا محمد العصیمي 
72.48  41248  سامي سعود محمد العازمي 
64.78  41249  سعد عبد هللا مبارك محمد العازمي 
77.35  41250  طالب عبد الرحیم عبد هللا طالب بخش 
71.4  41251  طالل على خلف جابر الشمرى 

76.53  41252  طلق سعود صنح بویعى العازمى 
68.38  41253  عبد الرحمن براك مبارك العازمى 
74.49  41254  عبد الرحمن فالح صنیتان ھادي العازمي 
73.26  41255  عبد الرحمن مفلح سعد على العازمى 
77.38  41256  عبد العزیز صالح محمد الجرادي 
85.41  41258  عبد هللا حسین حاجیة حسین حیدر 
72.17  41259  عبد هللا فھا د محمد عید ا با الخیل 
66.63  41260  عبد هللا محمد عبد هللا السبیعي 
73.14  41261  عبد هللا معیض مطلق سیف العازمى 
61.98  41262  عبدالرحمن سعد الحمیدي ناصر العازمي 
64.52  41263  عبدالعزیز ناصر الحمیدي ناصر العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الظھر  الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.6  41264  عطا هللا عید عالي محمد العازمى 

78.55  41265  على حمد خا لد محمد وتید 
75.45  41266  على شبر ناصر حسن قاروني 
69.31  41267  على فاضل صویان سعد الھاجري 
67.48  41268  على مزعل حویان حامد العازمى 
67.95  41269  علي محسن عمر محسن العازمي 
72.19  41270  غانم طالب محمد ذیب الھاجرى 
69.15  41271  فارس مرزوق الھبى سوید الحبیني 
68.06  41272  فایز عبد هللا فھد سوید العجمى 
71.43  41273  فھاد عبید راشد العازمي 
68.97  41274  فھد عبد هللا أحمد محمد الفودري 
70.96  41275  فھد عبد هللا مناحي محماس العتیبي 
75.02  41276  فھد فالح سالم زوید العازمي 
70.04  41277  فھد مرزوق سبیل حسین ملیحان العازمى 
72.46  41278  فھد مشعل عوید سبیل العازمي 
74.65  41279  فھد ناصر مسعود عبد العزیز المسعود 
75.2  41280  الفي مطلق شجعان عید العتیبي 

71.29  41281  مبارك حمود مبارك دغمان مبارك 
67.81  41282  مبارك عبید محمد عبید الرفیدى 
68.6  41283  مبارك فالح طلق العازمي 

74.81  41284  مبارك محمد مبارك رداد عبود 
68.38  41285  محمد مبارك حمد مبارك محمد 
68.97  41286  مساعد مطلق مبارك سیف العازمي 
76.16  41287  مشارى محمد براك سعد عویشر 
75.24  41288  منصو ر محمد عبد الرحمن الصفرا ن 
68.14  41289  منیف عبید حثلین سالم الرشیدي 
69.7  41291  ناصر محمد ثنى فالح العازمى 

69.53  41292  ھاشم عبد الرزاق ھاشم الكندري 
75.54  41293  یوسف جواد مجید عبدالرزاق العصفور 
70.23  41294  یوسف سالم یوسف ابراھیم صقر 
68.72  41295  یوسف سمیر صحن عساف المطیري 
69.45  41296  یوسف مشعل عوید سبیل العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سعید بن عامر الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.27  41331  أحمد حمود حمد حمود الحربي 
77.98  41333  أحمد ناصر أحمد الشبكشي 
75.38  41334  األمین عثمان أبو بكر أنرحي 
81.35  41335  بدر محمد أمان خمیس سعید 
66.04  41336  تركى ذیب غازى ذیب الھاجري 
66.98  41337  حسین عبدهللا غلوم حسین عبدهللا 
67.57  41338  حمد صالح صاھود دوالن المطیري 
67.73  41339  حمد عبدهللا فھد ھذال العازمي 
67.07  41340  حمود نشمى حمود عبدهللا العتیبى 
67.89  41341  حمود یعقوب حمود عواد العواد 
74.46  41342  حمیدي شافى محمد حمیدي القحطاني 
68.11  41343  خالد عامر علي محمد الدماك 
64.91  41344  راشد خلف محمد راضى المطیري 
66.82  41345  راشد یوسف راشد العبدالھادى الیاتي 
70.6  41346  سالم نجیب على سعد المزیعل 

66.96  41347  سعود سعد سعود سعد السبیعي 
63.48  41348  سعود عبدالعزیز عبدالكریم المسعود السعد 
74.19  41349  سلمان حمید عبید رجا الشمري 
71.48  41350  صالح سالم صالح معجب العجمي 
67.49  41351  صالح عوید عبیسان فرحان الحربي 
66.6  41352  عادل عبدهللا محمد عبدالكریم أكبر 

71.49  41353  عبدالرحمن راشد عبدالرحیم أحمد الكندري 
65.6  41354  عبدالرحمن عادل عبدالرحمن محمد محمود 

65.44  41355  عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالكریم سید على 
71.49  41356  عبدالرحمن فالح عبدالرحمن عبدهللا فنیسان 
69.57  41357  عبدالعزیز صباح جراد راشد 
82.57  41358  عبدالعزیز عبدهللا حسن محمد یوسف 
81.17  41359  عبداللطیف حسن إبراھیم حسن محمد العبیدلي 
71.05  41360  عبدهللا إسماعیل عبدالساده جبر 
73.82  41361  عبدهللا بجاد محمد ضیف هللا الضلیعي 
70.41  41362  عبدهللا زید عبدهللا منیر السھلى 
69.31  41363  عبدهللا سالم محمد علي العجمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

سعید بن عامر الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.63  41364  عبدهللا على محمد عید الرمضان الھاجري 
72.01  41365  على حمود زید عایض العتیبي 
80.85  41366  فالح محمد فھد سعود الھاجري 
63.13  41367  فھد عبدهللا ضیف هللا مسعود المسعود 
61.96  41368  فھد محمد جدیع سعود العجمي 
67.42  41369  مالك عبدهللا نجم عید العتیبي 
76.57  41370  مبارك راشد عبدهللا على العجمى 
71.95  41371  مجد محمود فایز أبو صالح 
62.55  41372  محمد جاسم محمد على البلوشي 
78.74  41373  محمد على محمد حزیم السھلي 
66.78  41374  محمد علیان عبدهللا علي المطیري 
62.86  41375  محمد فرج محمد فھد سعود الھاجري 
70.79  41377  محمد ھیف فھید محمد العجمي 
73.37  41378  مشاري فھد عباس علي الفرس 
64.98  41379  مشعل علي دالي مسلم العتیبي 
75.45  41380  ناصر مبارك ناصر صالح المجروب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ھشام بن العاص الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.73  41421  احمد باقر مظفر عبدالحسین علي 
69.93  41422  احمد جاسم محمد عبدهللا ملك 
73.3  41423  بدر خالد خلیوي خلف 
75.7  41424  بدر خالد ناصر حزام الھاجري 
84.3  41425  بدر خلیل ابراھیم خلیفة بوربیع الفودري 

68.99  41426  جاسم محمد عبدهللا على المشموم 
67.94  41427  حسین جابر علي حسین البلوشي 
72.05  41428  حسین على حسین منصور الخارجى 
66.03  41429  حسین علي أبراھیم رجب شاه 
79.14  41430  حسین محمد عبد هللا احمد الشمار 
68.05  41431  حسین منیر مراد شمس الدین مراد 
82.56  41432  حمزه خالد عبدهللا محمد الوزان 
64.47  41433  حمود دبوس تركي دبوس الدبوس 
64.47  41434  خالد ماجد حمد سعدون الشمالن 
78.39  41435  خالد ولید یوسف یعقوب أحمد العروج 
66.33  41436  راشد ناصر راشد مرعى الھاجري 
82.89  41437  راكان سلمان راكان حمد المكراد 
73.58  41438  راكان عبدهللا جرى فھد الجرى 
72.63  41439  سالم محسن فھد محسن مانع العجمي 
79.22  41440  سعود عبدالعزیز مصطفى عبدالرحمن مصطفى 
60.73  41441  سلمان رباح مزید ھالل العتیبي 
67.32  41442  سلمان عبدالرسول غلوم اكبر حسین 
74.06  41443  صالح محمد عبد المحسن أحمد الفرج 
70.67  41444  طالل عبدهللا صالح مال الجاركي 
74.01  41445  عبدالرحمن بدر رجعان سلمان عمیرة 
90.15  41446  عبدالرحمن عید سعد عید الحربى 
71.29  41447  عبدهللا عمار سعد عمار شایع 
73.36  41448  عبدهللا عیسى عباس علي جاسم 
69.67  41449  عبدهللا فراج ضیدان فراج السھلي 
70.38  41450  عذبى علي خلف حسن عبدهللا 
65.22  41451  على عامر عزاب قطیم العتیبي 
70.3  41452  علي محمود جعفر قاسم سناسیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ھشام بن العاص الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.43  41453  فھد بدر ناصر حزام الھاجري 
78.2  41454  فھد حسین ابراھیم محمد احمد 

84.14  41455  فیصل نادر سلطان جاسم الدبوس 
78.7  41456  مبارك جابر عامر مبارك الھاجري 

72.89  41457  مبارك عبدهللا عایض عبدهللا العتیبي 
68.61  41458  محمد جاسم طارق یعقوب الشاھین 
79.08  41460  ناصر خالد سعود براك العازمي 
76.15  41461  ناصر دلیم ذایر راجح العتیبي 
65.71  41462  یوسف على نجم على الدوسرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الكندي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.79  41501  احمد عوض ھاجد عتیج عبید 
66.23  41502  بدر صالح مرزوق محمد العازمى 
64.8  41503  جابر بداح محمد جابرسعد جابر 

68.78  41504  جابر ھالل عبید شحاده العنزي 
64.13  41505  حسین علي محمد علي ثاني 
85.44  41506  حمد عبدهللا فھید حمد العجمي 
61.46  41507  خالد جمال صابر حاتم صھیود 
62.13  41508  خالد سدحان محمد سدحان المطیري 
76.49  41509  خالد كاید مانع حسین العنزي 
68.63  41510  خلف حمد خلف ساكت الشمري 
64.79  41512  صالح یحي حزام العفاري 
77.69  41513  صقر ثامر عامر القعود 
62.21  41515  ضاري راشد رشدان رشید المطیري 
69.89  41517  ضیف هللا حامد ضیف هللا العتیبي 
72.17  41518  طالل حمدان سعود حمدان العدوانى 
71.65  41519  عامر فھد متعب مطیع الحربي 

73  41520  عامر مضیان عامر ماضي القعود 
66.19  41521  عامر ھادي محمد عجیل العنزي 
68.46  41522  عبدالرحمن حیدر صابر حاتم صیھود 
75.42  41523  عبدالعزیز خالد بندر ھایف المطیرى 
77.08  41524  عبدالعزیز عبدالرحمن سعود عبدالرحمن العجمي 
82.42  41526  عبدهللا جابر سعود زید راكب 
72.29  41527  عبدهللا عوض ھاجد عتیق 
66.88  41528  عبدهللا فھد مفلح جفین الدوسري 
77.37  41530  عبدهللا مرجى محمد فرحان المطیرى 
73.09  41531  عبدهللا مشعل شلھوب سعید بن حضرم 
74.91  41532  فالح محمد فالح جلعود الھاجري 
76.31  41533  فالح مدھش فالح عبدالھادي الھاجري 
67.06  41534  فراس عزیز عبدهللا فھد العدواني 
67.52  41535  فھاد مطلق ناصر فالح الھاجري 
76.42  41536  فھد ثامر عامر ماضي القعود 
62.36  41537  فھد خلیفھ بن عموش عبدالعالي المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الكندي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.05  41538  فھد راشد مطر المطیري 
69.44  41539  فھد سالم ماجد سالم الدوسري 
68.43  41540  فھد شعیفان عبید فھد العتیبى 
80.63  41541  فیصل سریع سعد حضرم الھاجري 

76  41542  ماجد شقیر فرج شقیر المطیري 
65.46  41543  ماجد محسن مناور دیحان العنزي 
75.42  41544  مبارك علي مبارك حربي الھاجري 
66.28  41545  محمد عبدهللا سعد بداح الھاجري 
73.54  41546  محمد عیسى جحیل عوید الرشیدي 
69.3  41547  مشعان محمود ماجد جاسم العنزي 

68.17  41548  مطلق عبدهللا فھاد المنیر 
69.68  41549  ناجي عبدهللا فھاد عبدالرحمن المنیر 
59.1  41550  ناصر مبارك محمد حمد الزویر 

66.39  41551  یوسف ناصر ثابت فیصل العتیبي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا االحمد الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.38  41591  إبراھیم مبارك راشد حمود 
80.1  41592  ابراھیم حمود ابراھیم العبودي 

67.29  41593  احمد خالد ھادى فالح العازمي 
76.57  41594  احمد سالم غنیم ناصر ابوعنیج 
72.17  41595  احمد صالح شبیب حسن عبید العازمي 
75.28  41596  اسامھ حمد احمد محمد حمد العمر 
76.48  41597  انور صالح حسین راشد المكیمي 
67.22  41598  بدر ضیف هللا محمد الحویقل العتیبي 
69.03  41599  بدر متروك بجاد المطیري 
74.38  41600  بندر سالم فھید سالم العجمى 
74.24  41601  ثامر غنیم فالح معتوق 
75.3  41602  ثنیان سامي خضیر جبر الفضلي 

73.83  41603  جابر عواد عید العازمى 
70.35  41604  جراح محمد فالح سند العازمي 
72.12  41605  جھاد عبدالحكیم نایف العتیبي 
82.93  41606  حسن صالح احمد صالح احمد 
69.8  41607  حسین على السید كرم إسماعیل 

79.12  41608  حمد جعفر حمد حماد العازمي 
81.56  41609  حمود صباح بدر خالد الصباح 
69.41  41610  حمود محمد فھد منیر العتیبي 
61.06  41611  خالد دلیھي معجب دلیھي الھاجري 
67.89  41612  خالد سعد باني الدوسري 
75.8  41613  خالد عبدهللا فریح مناور الرشیدي 
71.4  41614  خالد علي سعود ماطر العازمي 

83.68  41615  خالد فالح سیف العازمي 
71.61  41616  خالد فیصل سالم سعید العمیري 
67.85  41617  راجح محمد مبارك العجمي 
72.42  41619  راشد محمد رغیان منصور العازمي 
81.3  41620  راضي عویضة راضي البدان العنزي 

75.22  41621  سالم سعد فھید العازمي 
76.96  41622  سالم ماضي فھاد فھید الھاجري 
73.48  41623  سامي سماح رابح ماطر الرشیدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا االحمد الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.07  41624  سعد حمود حرفان الحرفة 
75.16  41625  سعد خالد مطلق سعد المزیعل 
75.65  41626  سعد فھد سعد ال سعد 
69.63  41627  سعد قدفان زنیفر سعد العازمي 
83.26  41628  سعد مبارك سعد مبارك العساف 
75.62  41629  سعود عامر محمد عامر الھاجري 
81.61  41630  سعود عبدالعزیز حسین الشطي 
73.05  41631  سعود محمد فالح الصواغ 
73.89  41632  سلطان عجران شنیف منصور العازمي 

70  41633  سلطان نصار رجعان نصار العازمي 
66.57  41634  سلیمان خالد منصور محمد مصرجع العجمي 
79.82  41635  سند راشد حمود الطلیحھ 
67.81  41636  صالح علي جارهللا مخلف العازمي 
74.33  41637  طارق احمد حسین مال هللا 
68.69  41638  طالل رائد یعقوب خمیس الغریب 
73.53  41639  طالل عبدهللا خلیفھ جاسم المریشد 
74.76  41640  طالل فرحان عبید عبد هللا الرشیدى 
67.9  41641  عبد الرحمن سلطان ماجد الزیادي 

66.13  41642  عبد العزیز فھد مجبل سرحان المطیري 
64.89  41643  عبدالرحمن حمود صالح العازمي 
67.41  41644  عبدالرحمن خالد حمود الھران 
82.73  41645  عبدالرحمن سالم فالح مناور العازمى 
74.44  41646  عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن احمد عبدهللا 
70.69  41647  عبدالرحمن عدنان سلیمان یوسف البالول 
74.46  41648  عبدالرحمن فالح صویان راشد العازمي 
83.86  41649  عبدالعزیز ابراھیم یوسف یعقوب محمد 
81.31  41650  عبدالعزیز حمد عواد سالم الشمري 
71.37  41651  عبدالعزیز حمید فالح مبارك العازمي 
82.35  41652  عبدالعزیز سالم سمري العازمي 
76.39  41653  عبدالعزیز سعود عید سعود العازمي 
73.15  41654  عبدالعزیز عبدالرحمن عبدهللا حاجي حسن 
72.39  41655  عبدالعزیز عبدهللا عیسى عاشور البلوشي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا االحمد الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.2  41656  عبدالكریم خلیف سعود عواد الماجد 

76.24  41657  عبدهللا احمد نصار ھادي العازمي 
94.18  41658  عبدهللا جواد منصور عبدهللا الحرز 
71.01  41659  عبدهللا حاضر مفرح وقیان السبیعى 
84.14  41660  عبدهللا دغش عبدهللا الھاجري 
65.39  41661  عبدهللا راشد صنح بویعي العازمي 
82.09  41662  عبدهللا سعد فھد ناصر بزیع 
65.47  41663  عبدهللا سلمان مبارك مشفى العجمى 
75.55  41664  عبدهللا سوید معیكل سوید العجمي 
73.37  41665  عبدهللا ضاوي محمد سعد العتیبي 
87.14  41666  عبدهللا على أحمد البلوشي 
67.19  41667  عبدهللا عوض مسعود مسفر العجمي 
71.61  41668  عبدهللا عید عبدهللا عید راعي الملحھ 
72.62  41669  عبدهللا فھید محمد مبارك الھاجري 
68.28  41670  عبدهللا فوزى عبدهللا محمد الصقعبى 
72.71  41671  عبدهللا مبارك سیف مبارك الملعبي 
72.12  41672  عبدهللا مبارك محمد عبدالرحمن العجمى 
77.49  41673  عبدهللا محمد سعود ماطر العازمى 
65.87  41674  عبدهللا مرشد مبارك عید الوسمي 
66.82  41675  عبدهللا ھادي مناحي العازمي 
71.31  41676  عبدالھادي تمیم عبید الدوسري 
75.39  41677  عبدالھادي ناصر فھد منصور العجمي 
62.27  41678  عبدالوھاب خالد عبدهللا علي احمد 
68.13  41679  عبدالوھاب عبدالرحمن صالح مرزوق المطیري 
87.07  41680  عثمان ابراھیم محمد عثمان 
70.06  41681  على ھیف مسعود غریب العجمي 
78.05  41682  علي غانم مدهللا مرزوق الشریفي 
71.4  41683  علي محمد عبدالرحیم محمد الھولي 

74.12  41684  عید مصبح عید سعید العازمي 
71.93  41685  عیسى راشد فنیطل مطلق سالم العازمي 
75.37  41686  عیسى راشد قبالن عبدهللا العازمي 
81.23  41687  فھد حسین شریدة علي الحمدان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا االحمد الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.15  41688  فھد حسین عبدالكریم دویك الفضلي 
70.57  41689  فھد راشد مرزوق العازمي 
71.51  41690  فھد سعود شنوف سعود العازمى 
72.03  41691  فھد سلطان صقر سعد المطیري 
71.19  41692  فھد ظافر جازع العجمي 
72.79  41693  فھد عبدهللا محمد فھد بوخرما 
77.36  41694  فھد عوض نھار صالح المطیري 
75.74  41695  فھد فالح سیف العازمي 
76.89  41696  فھد فالح سیف مبارك الملعبي 
77.64  41698  فھد محمد فالح العازمي 
72.91  41699  فھید منصور مانع ناصر العجمي 
74.3  41700  فیصل عبدالعزیز خلیف حویدر العنزي 

69.08  41701  فیصل فایز خالد مجبل سبیل 
73.7  41702  مبارك شافى غانم سعید الھاجرى 

74.65  41703  مبارك غالب مبارك العازمي 
79.25  41704  مبارك مدعث غالب دابس العازمى 
85.9  41705  محسن محمد غریب محمد العجمي 

72.61  41706  محمد احمد ابراھیم محمد الدریعي 
86.91  41707  محمد احمد جروان عاید العازمي 
70.25  41708  محمد باني نایف سعد الھاجري 
66.42  41709  محمد بدر جارهللا العازمي 
74.34  41710  محمد جاسم فھد المسباح 
75.39  41711  محمد جعفر حسین حسن الشویكر 
73.94  41712  محمد حسین احمد علي الفیلكاوي 
83.65  41713  محمد حمدان حمود الھدیة 
70.69  41714  محمد خالد صالح حامد السنافي 
83.55  41715  محمد خالد محمد سلمان الغانم 
70.92  41716  محمد سامي سالم الحریص 
75.54  41717  محمد سعد سعید عبطان العازمي 
75.92  41718  محمد فھد ادلیم العازمي 
69.96  41719  محمد متروك بجاد المطیري 
74.28  41720  محمد مطلق سعد عوض العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا االحمد الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.81  41721  محمد ناشي محمد ناشي عنزه 
82.7  41722  محمد نبیل فرج صالح فرج 

72.57  41723  مساعد حمود محمد العازمي 
71.07  41724  مشعل عبدهللا محمد حسین الشمري 
73.63  41725  مشعل فالح عید مبارك العازمي 
70.41  41726  مطلق مجبل مطلق حماد العازمي 
62.52  41727  مطلق نفاع محمد العنزي 
70.61  41728  منیر ناصر علي محمد العجمى 
72.7  41729  ناصر حمد عید عبدهللا العویھان العنزي 

77.36  41730  ناصر عطا عیاد فھد الشمري 
78.91  41731  ناصر فھد نصار رجا العجمي 
67.98  41732  ناصر محمد مبارك صالح العویس 
72.94  41733  ناصر مشعان حبیب شویمان العتیبي 
74.06  41734  نایف غصاب محمد فجري العازمي 
67.18  41735  نایف محمد ظافر سالم العنزى 
79.77  41736  نواف محمد یوسف فھد سالم الحمدان 
77.9  41737  نواف ناصر سعد الدوسري 

68.97  41738  ولید سامت محسن رحیل العازمي 
67.99  41739  یوسف عادل داود سلیمان نجف 
75.92  41740  یونس عدنان یونس حسین احمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

النصر الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
81.22  41771  ابراھیم راشد ناصر العازمي 
75.3  41772  اسامة غازي شویش المیع 

70.73  41773  سالم عبدهللا مطلق العویھان 
81.81  41774  سعد كامل جابر خلف العنزي 
66.75  41775  سعد ولید سعد الزید 
73.43  41777  ضاري صالح ھادي سفاح الرشیدي 
69.28  41778  عبد الرحمن عبدهللا عبید خالد الدوسري 
70.07  41780  عبد العزیز حمود سعد سعید المیع 
76.36  41781  عبد العزیز ناصر سبھان العیباني 
67.18  41782  عبد هللا سلمان عبدهللا فالح المیع 
78.98  41783  عبد هللا ظافر دوشي العراده 
68.43  41784  علي سعد دھیسان المیع 
78.11  41785  علي محمد لفتھ الظفیري 
89.66  41786  غانم ھادي محمد اللمیع 
71.62  41788  فھد جمعان شافي فرحان العازمي 
77.24  41789  فھد حجي محمد فھاد النویعم 
64.69  41790  فھد عادل علي سالم زوید 
66.05  41791  فھد محمد عبد المحسن فرحان 
68.27  41792  فھد ھادي سفاح شالش الرشیدي 
76.51  41793  محمد مفرج ثنیان الدلماني 
78.68  41794  مشاري محمد عبدالمحسن سالم فرحان 
61.96  41795  ناصر بدر علي جمعان الصقر 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عمر بن الخطاب الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.78  41831  أحمد حمود أوقیان العازمى 
80.86  41832  أحمد ختالن شایم العازمى 
75.97  41833  بدر سعد مطلق فھاد العازمى 
62.26  41834  بدر ناصر حشر صقر العازمي 
72.02  41835  بندر خالد درعان مفرج العازمي 
67.44  41836  جابر عبد هللا مسفر المطیري 
69.26  41837  حسن فھد حسن محمد العجمى 
67.47  41838  حمد بطى حمد عبد هللا الھاجرى 
78.12  41839  خالد سالم فراج سالم العجمي 
66.42  41840  خالد فھد على فھید العازمى 
70.36  41841  خالد مبارك خالد مبارك العازمي 
66.33  41842  خالد مناور حسین نازل المطیرى 
71.38  41843  خالد ناصر محمد ناصر القحطانى 
75.06  41844  خلیفة عوض ماطر مطر المطیري 

73  41845  ذیب عبدالھادي مھدي مناحي العجمي 
74.66  41847  سالم حمود مصبح حمد العازمي 
71.98  41848  سالم علي سالم دخیل المري 
82.36  41849  سالم علي سالم محمد الھاجري 
84.37  41850  سامى على منشد حسن الھندال 
74.46  41851  سعد حطاب سعد حطاب العازمى 
69.74  41852  سعد عبد هللا سعید الھاجري 
73.74  41853  سعد منصور سعد حسن الدوسرى 
67.24  41854  سعود راشد عبید دھیسان الجویسري 
66.17  41855  سعود ملفى قبالن درنكس العازمى 
70.12  41856  سالمھ مساعد صالح العازمى 
73.4  41857  سلطان علي مرعي ناصر المري 

67.94  41858  سلمان خالد درعان مفرج العازمي 
77.41  41859  سلمان سعد ضیف هللا عویض عوض 
75.11  41860  سلیمان محمد مسدح محمد العنزى 
81.08  41861  سیف ظافر محمد ظافر محمد العجمي 
70.2  41862  شاعي فایز شاعي حصیبان المطیري 

69.13  41863  طالل زیدان خلف حجر العنزي 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عمر بن الخطاب الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.16  41864  عبد الرحمن احمد سالم فنیطل العازمى 
72.46  41865  عبد الرحمن عماد یوسف الحنیف 
69.99  41866  عبد الرحمن ناصر مبارك عبد هللا الدوسرى 
90.54  41867  عبد العزیز سفر راشد مسفر الھاجرى 
61.74  41868  عبد اللطیف مھلي ندا بداى المطیري 
68.69  41869  عبد هللا بدر خالد فھید العازمي 

73  41870  عبد هللا بدر صقر العنزى 
68.96  41871  عبد هللا شبیب علیان المطیرى 
75.14  41872  عبد هللا فالح فقعان العازمى 

70  41873  عبد هللا فھید سعد فھید العجمي 
67.86  41874  عبد هللا ماجد عفاس دھیم الدوسرى 
66.26  41875  على ھادى مانع محمد العجمى 
79.62  41876  على یوسف خالد العازمى 
73.64  41877  علي جواد كاظم عطیة الفضلى 
73.1  41879  علي مسفر مانع دواس العجمي 

74.12  41880  فالح سعد ابداح محمد الدوسري 
75.05  41881  فالح مفرح فالح حسین مشعان 
71.49  41882  فالح سالم فالح ثالب الھاجرى 
69.72  41883  فھد بدر علوش بدر جویعد 
69.01  41884  فھد بندر فھد منیر المطیري 
73.86  41885  فھد ثامر حبیب تركي الخالدى 
69.39  41886  فھد جابر عبد الھادى سعید المرى 
65.88  41887  فھد سعود حمد الدوسري 
75.19  41888  فھد صالح ضافر العجمي 
70.21  41889  فھد عبید شافى العجمى 
64.34  41890  فھد عید ساري العازمي 
73.85  41891  فھد عید فھد سلطان الھاجري 
68.79  41892  فھد عید مبارك علي مبارك 
69.15  41893  فھد فالح ھادي العجمي 
76.75  41894  فھد محمد على محمد المرى 
69.49  41895  فھد مساعد مسفر زاید المطیرى 
71.97  41896  فھد نایف صنت نایف العیباني 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عمر بن الخطاب الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.66  41897  فھید محسن فھید منصور العجمي 
73.16  41898  فواز عبد هللا سعد العازمى 
81.49  41899  ماجد مھل إبداح الھاجري 
75.16  41900  مبارك جمعان عید العازمي 
71.88  41901  مبارك فھد مبارك حشر كتال 
80.35  41902  مبارك ھزاع طامي ھزاع الھاجري 
67.08  41903  محمد احمد سالم یعقوب الشامي 
71.5  41904  محمد حمد عبد هللا سعد العازمى 

73.53  41905  محمد حمود سحیل العنزي 
72.5  41906  محمد صالح حمد المرى 

75.17  41907  محمد عبد هللا فاضل خالد العجمي 
75.45  41908  محمد مانع محمد محمد العجمي 
74.38  41909  محمد مبارك محمد الدوسري 
66.62  41910  محمد مفلح محمد عبالن الدوسري 
74.39  41911  محمد ناصر حمد جمعان العجمي 
66.66  41912  مرزوق محمد رجعان مرزوق العازمى 
69.26  41913  مشعل یونس حسین سطم العنزي 
73.33  41914  مفلح عایض محمد فریح العازمى 
80.46  41915  منصور خالد منصور العازمى 
72.96  41916  منیر عایض مھدي العجمي 
74.92  41917  ناصر بدر سعید ابراھیم سعید 
72.2  41918  ناصر جاسم محمد مبارك الخالدي 

73.46  41919  ناصر حمد محمد على المرى 
69.71  41920  ناصر فھد ناصر معكام العجمى 
74.4  41921  ناصر فیصل ندا بداي المطیري 

74.57  41922  ناصر محمد خالد حماد العازمى 
71.14  41923  ناصر مساعد خلف علیثة الدوسري 
74.95  41924  ناصر مساعد ناصر خلف العازمى 
67.97  41925  ناصر نایف ھایف العازمي 
72.1  41926  نایف مساعد مسفر زاید المطیرى 

75.23  41927  نھار فراج مسعود نھار المطیرات 
67.66  41928  ھادي عبد هللا ھادي عبد هللا الحویلھ 
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مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عمر بن الخطاب الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.91  41929  یوسف أحمد فالح العازمى 
79.63  41930  یوسف احمد حمود على الطوارى 
67.59  41931  یوسف بدر حمود سالم العازمى 

02/07/2010Page 241 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

القرطبي الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.47  41971  أحمد خالد راشد حمود الشحومى 
70.5  41972  أحمد فراج سالم ھادي صایل 

67.14  41973  أحمد محمد مبارك ملحم السبیعي 
68.03  41974  أحمد نشمي عوض ساري المطیري 
67.1  41975  الھادي جمال السید عبده 

65.38  41976  بادي ناصر محمد بادي العتیبي 
63.66  41977  بدر ناصر مرمس عید الحضیري 
65.04  41979  بشر سالم ظاھر بشر العنزي 
68.28  41980  تركي جمال مبارك فالح المیع 
64.23  41981  جابر محسن ھندي شیحان العنزي 
62.85  41982  جمعان بدر مرزوق جمعان العازمي 
65.31  41984  حمد علي عویضھ حمد العجمي 
75.61  41985  حمد فالح محمد عوینان العازمي 
64.8  41986  خالد جمعان سعود علفج العازمي 

68.35  41987  خالد سالم ناصر فریح العازمي 
62.42  41989  خالد عفار مناع عفار العنزي 
64.7  41990  خالد علي محمد علي ال مطلق 

72.72  41991  خالد مبارك مصبح فرحان العازمي 
60.84  41992  خالد محمد خالد العویھان 
68.01  41993  راشد عبدهللا راشد منصور البربر 
66.53  41994  راشد مبارك راشد محمد العاطفي 
66.54  41995  سالم فھد فالح سالم الدوسري 
70.11  41996  سعد رشدان فالح حطاب الھمشي العازمي 
63.78  41997  سعود احمد نایف سعود عویھان 
62.46  41998  سعود خالد سعود السبیعي 
66.19  41999  سعود مضحي حبیب سعید العازمي 
63.93  42000  سعود مطلق شبیب مطلق العازمي 
65.69  42001  سلطان حمود محسن المیع 
66.98  42002  سلطان عوض مرزوق الشتلي العازمي 
63.66  42003  شعیب ولید رجب عبدالوھاب احمد 
66.67  42004  عامر فھد حمود عامر العجمي 

62  42005  عایض مبارك محمد سیف الھاجري 
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دولــــة الكــویـــت
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
59.83  42006  عبدالرحمن بدر مرزوق جمعان العازمي 
71.49  42007  عبدالرحمن خالد خلیفھ اجلیغم العازمي 
72.35  42008  عبدالرحمن خالد ناصر محمد العازمي 
68.6  42009  عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن سعود العجمي 

61.27  42010  عبدالعزیز فھد فراج فھد الحربي 
75.08  42011  عبدالعزیز مبارك مفلح مطلق الملحم العازمي 
66.05  42012  عبدالعزیز محمد فلیج نافع الحربي 
64.5  42013  عبدالعزیز مطر مخیطر متعب الظفیري 
63.5  42014  عبدالكریم ناصر سارى زاید العتیبى 

66.81  42015  عبدهللا حسین محمد فالح العازمي 
61.06  42016  عبدهللا ذیاب صباح شبیب الفضلي 
73.24  42017  عبدهللا زید صیاح عید العازمي 
62.75  42018  عبدهللا سعد عید العازمي 
67.76  42019  عبدهللا سند سمیر سند سریع 
72.52  42020  عبدهللا عافت سعد طویریش العنزي 
76.62  42022  عبدهللا مبارك فھد المشوط 
71.73  42023  عبدالھادي سعد عبدالھادي سیف الھاجري 
66.74  42024  عبید احمد سعد سعید المیع 
65.56  42025  علي سالم علي محمد صعفاك العازمي 
72.26  42026  عمر سالم عبدهللا سالم الحجیالن 
66.73  42027  عمر مھل سماح عید الرشیدي 
70.89  42028  عمر ناصر محسن ھالل العتیبي 
66.42  42029  غانم جطلي علیان دبیان المطیري 
61.51  42030  فالح سعود سعد عبیرید العتیبي 
68.68  42031  فھد بدر سالم فالح المیع 
65.2  42032  فھد حمود فھد منیر العتیبي 

66.21  42033  فھد سعود محمد ثامر العجمي 
67.32  42034  فھد عبدالرضا حسین حمزاوي 
70.63  42036  فھد مبارك عاید دخنان العازمي 
64.22  42037  ماجد عبدهللا سالم زابن العجمي 
62.52  42038  مبارك شعوف مسلم عمیش الشالحي 
64.4  42039  مبارك عوض راشد الفي المطیري 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.08  42040  مبخوت فالح ناصر ھدیبان الدوسري 
63.35  42041  متعب مناحي نواھى محمد العتیبى 
62.44  42042  محمد سالم محمد كارون فرحان 
64.46  42044  محمد شریده عتیج ھادي العازمي 
68.16  42045  محمد فیصل عبدهللا راجح البوص 
63.51  42047  مطلق سیف عبدالھادي سیف الھاجري 
77.45  42048  نادر بجاد شافى بجاد الدوسرى 
68.93  42049  نادر نایف نقیمش منصور العازمي 
65.15  42050  ناصر بدر مرزوق جمعان العازمي 
62.36  42051  ناصر سالم مقعد مناحي الدوسري 
70.88  42052  ناصر عبید خلیف حویدر حوران العنزي 
57.14  42053  ناصر مبارك زامل انواھي العتیبي 
72.05  42054  ناصر محمد سلطان ناصر العجمي 
62.3  42055  یوسف ادھام عبدهللا حبیب العازمي 

71.92  42056  محمد مضحي حسن ناصر خلف الحربي 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.14  42091  ابرار جبر سعید محمد الدیحانى 
78.22  42092  ابرار جمیل شداد دعیج شنات 
73.62  42093  ابرار حمد ھایف محمد العتیبي 
81.17  42094  ادیبھ احمد عواد ابداح العازمي 
78.96  42095  اریج محمد معجب بریك العتیبي 
72.18  42096  اشواق فیصل عوض شریان المطیرى 
82.37  42097  افراح ضاوى سعود مبرك العازمى 
62.53  42098  افنان احمد شھاب حمید المطیرى 
84.99  42099  اقبال محمد على كنعان المرى 
82.1  42100  البندرى فارس عاید ذھب الشمرى 
78.9  42101  الطاف عبدهللا فالح سند العجمي 

60.43  42102  العنود خالد عبدهللا مبارك العجمي 
66.79  42103  العنود سعود مذكر الھاجري 
76.75  42104  الھام فالح علي الحربي 
73.58  42105  اماني صالح على جابر الكریبي 
70.92  42106  اماني مبارك مرضي ضاوي العازمي 
63.69  42108  امل محمد ناصر درع القحطاني 
81.93  42109  انفال خالد جدیع محمد العازمى 
73.83  42110  انفال راشد مداد سعد العازمى 
85.43  42111  انوار محمد عید خلف العازمى 
89.9  42112  ایمان حسین فھید حسین العجمي 

66.59  42114  ایمان مسلم عبدهللا رشید الحجیالن 
67.46  42115  بتلھ عبدهللا سالم بریك السبیعى 
79.69  42116  بشایر سلمان براك سلمان العدواني 
83.32  42117  بشایر عبدهللا ھایف محمد العتیبي 
75.86  42118  بشایر محمد فھد فنیس العجمى 
76.29  42119  تحریر زید شالل الشمري 
68.57  42120  تحریر مسلم ابراھیم عویض البطحاني 
72.88  42121  تغرید سلیمان خالد عید العتیبي 
68.39  42122  تھاني عبدهللا عبیدهللا زاید العتیبي 
84.3  42123  حسنھ محسن عوض سعود الحربى 

66.03  42124  خدیجھ حمید مخلف دلى المسعودى الشمرى 
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64.46  42125  خدیجھ عبدالمانع معجب العجمي 
84.07  42126  خلود سعد محمد سالم العازمى 
67.19  42127  خلود مطلق صنت مطلق 
89.67  42128  دانھ نایف طاھر واوان الشمرى 
88.97  42129  دمجھ راشد شاجع فھید العجمى 
73.02  42130  روان نایف ناصر محمد العجمي 
61.71  42131  ریم مجعد مرذب العتیبى 
77.2  42132  ریم محسن مناحى محسن المطیرى 

84.31  42133  ریما عبدالرزاق خلیف جویدر العنزى 
65.35  42135  ساره جھجاه سعد نھار العدوانى 
75.69  42136  ساره حمد ھاشم مرزوق العنزي 
85.81  42137  ساره شافى محمد عبدهللا العجمى 
67.99  42138  سلمى ذیاب وصل هللا منیر المطیرى 
77.44  42139  شیخھ حمود زید خمیس العدوانى 
68.79  42140  شیخھ نھار مخلد ماجد المیموني 
67.22  42142  عائشھ صالح سعد العازمي 

89  42144  عبیر فرج حمدان ھدیب النویعم 
75.31  42145  عبیر نفاع محمد نافع المطیري 
63.81  42146  عبیر یوسف علي فاروس العازمي 
70.57  42147  علیاء سلیمان راشد سلیمان الجطیلى 
75.44  42151  غنیمھ حسین ناصر العجمي 
68.22  42152  فاطمھ على غلوم علي العوضي 
75.11  42153  فاطمھ مصبح سعید فھاد العازمي 
85.18  42154  فجر محمد شبیب عبدهللا السبیعى 
63.29  42155  فجر محمد مسفر ملیح المطیري 
65.57  42156  لطیفھ ھمیجان سفر دغیلیب العتیبى 
76.89  42157  محاسن بركھ محمد محسن البخیت 
79.57  42158  مریم سلمان مبارك زوید العازمي 
75.12  42159  مریم عوینان اذعار عمار العازمى 
83.9  42161  مریم محمد فھد محمد العجمى 

71.61  42162  مریم محمل ضیف هللا منیع المطیري 
73.31  42163  مریم معیوف طلق السبیعي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الرقة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.01  42164  مشاعل سعد مناحى سلطان القحطانى 
80.45  42165  منال راشد عاید عاشور الفضلى 
80.67  42166  منال سعود سالم الوسمى العازمى 
71.01  42167  منال محمد سعود مناور المطیرى 
69.94  42168  منال محمد فالح محمد خلیوى العجمى 
75.31  42169  منایر ھایف ماجد عبدهللا العدوانى 
74.07  42170  منتھى عبدهللا عبیدهللا زاید العتیبى 
73.1  42171  منى راشد زوید مزید المطیرى 

68.43  42172  منیره راشد ناصر الھاجري 
85.53  42173  منیره عید محمد ارتیبان العجمى 
69.77  42174  منیره محمد فالح ناصر الھاجرى 
68.4  42176  مھا حمد مسلم عبدهللا الحجیالن 
67.1  42177  مھا ناصر فارس مناحى العجمى 
84.7  42178  موضي حاكم عبدهللا مطر الشمرى 

68.71  42179  نادیھ محسن سالم العجمي 
81.84  42180  نوال ثوینى سعد ثوینى العتیبى 
73.53  42181  نور داوود سالم سھر 
85.77  42182  نوره جابر على جابر الموسى 
68.89  42183  نوره فدغوش حمیدى ریكان الھاجرى 
71.83  42184  نوره محمد فھد العجمي 
86.31  42185  نوره ملحم ربیع حسین العجمى 
90.67  42186  نوره ناصر سعود ناصر العجمى 
73.77  42187  نوف سایر جعیالن الزعبي 
61.06  42188  نوف شریم صقر سایر العتیبى 
70.12  42189  نوف ھادى حوفان راشد الھاجرى 
83.53  42191  ھدى محمد صالح راشد المطیرى 
83.65  42192  ھیا خلف ابھیدل حامد الشمرى 
77.8  42193  ھیفاء الھذیلي ناصر عبید فھد 

66.49  42194  وصایف ھادي عبد هللا زنیفر الحویلة 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الصباحیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.52  42231  آالء سالم صنھات عایض المطیري 
82.69  42232  ابرار محمد غلوم علي محمد العوضى 
70.96  42233  اسرار مسیر عایز راشد المطیرى 
63.23  42235  اسیل حمود عواد عید العازمى 
75.09  42236  اشواق شایم مرضى ضحوي الشمرى 
60.24  42237  اشواق غازي ثامر عبید صایل 
74.66  42239  البندرى مزلوه نزال سالم الظفیرى 
73.97  42240  الجازي حمد جابر ناصر العجمي 
67.77  42241  الجوھره فھد بصیص ناصر العجمى 
69.78  42242  العنود مخلف منصور محمد العنزى 
68.72  42243  اماني ناصر ھدیان ناصر العجمي 
66.29  42244  امیره فالح حمید محمد ملوح العازمي 
72.04  42245  امینھ عید رجعان عید العازمي 
64.69  42246  انوار سالم منصور مرزوق العازمي 
85.89  42247  انوار عوض سارى دابي المطیرى 
87.34  42248  انوار ناشى عاید سعید زومان العازمى 
75.12  42249  بشایر عبد هللا عوض عاتق الرشیدى 
77.59  42250  جھمھ صلبوخ فراج سحلول العازمى 
72.09  42251  جواھر ناجم نایف سعد الھاجرى 
78.22  42252  حسناء نزال مجبل عكشان نویعم العازمى 
75.56  42253  حنان الفي سالم شطیط المحیلبي 
66.35  42254  دانھ حسن عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن 
84.42  42255  دانھ سلمان خلف دغیم العازمى 
64.27  42256  دالل حسن مھنا نزال  النومس 
63.95  42257  رجاء مطلق ثامر سعدون الھندال 
78.4  42258  روان خلیفة عید خلیفة الشمري 

70.09  42259  ریم سعید صعب مشعان محمد عبدي الشمري 
62.09  42260  ساره بدر حسن مخیطر متعب الضفیري 
76.15  42261  ساره محمد عید سلیمان العازمى 

82  42262  شھد محمد سعود راشد العازمى 
68.74  42263  شوق حبیب غشام مطلق العازمى 
64.88  42264  شوق على سعد مسفر العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الصباحیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.52  42265  شیخھ مبارك مطلق مبارك فواز السبیعى 
66.29  42266  عائشھ فالح دریمیح خلف العازمي 
69.68  42267  عنود ساجي سالم ساجي الدوسري 
64.18  42268  عھود سعد رجا نایف الرشیدي 
75.96  42269  عھود شھاب نھار شھاب الخالدى 
68.51  42270  غاده حمدان عبدهللا مطلق العتیبى 
65.48  42271  غدیر زعال عشوي براك الضفیري 
90.28  42273  فاطمھ سعد سند حماد الدوسرى 
60.36  42274  فاطمھ علي خلف وقیت الشمري 
70.17  42275  فاطمھ فرحان محمد مندیل الدیحاني 
70.21  42276  فاطمھ فلیح فالح العازمي 
83.68  42277  فاطمھ مبارك سالم جبر الھاجرى 
74.72  42278  فاطمھ نغیمش منصور حسیان العازمى 
77.87  42279  فاطمھ ھنى سعدان مسعود الرشیدى 
68.93  42280  فجر صالح مخلف منصور العنزي 
88.09  42281  لولوه مناع فالح عایض العجمى 
73.53  42282  مرزوقھ حمود دھلوس مناور الكریبانى 
80.61  42283  مرزوقھ مزید زید فالح العازمى 
87.13  42284  مریم سعید محمد سعود الرشیدى 
84.14  42285  مریم عبدهللا سالم عبدهللا الحجیالن 
67.34  42286  مریم عبدالھادى سلیمان ماجد العنزي 
66.16  42289  مشاعل حمود دریمیح خلف العازمى 
88.68  42290  مكارم عبدالھادي محمد القحطاني 
66.32  42291  منال الفي فالح خدعان العازمي 
79.72  42292  مھا فالح مطلق فجري العازمى 
80.59  42293  مھا مطلق شجاع فھید العجمي 
79.66  42294  مھا مفلح علي محسن العازمي 
75.53  42295  نوال سعود سعد سالم العازمي 
77.61  42296  نوال محمد رشید عبدهللا حبیلیص 
84.72  42297  نوره سعد مجبل عبدهللا العنزي 
66.96  42299  نوره عید فھران راجح العتیبي 
69.67  42300  نوره مبارك مناور سجاء الحربي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الصباحیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.1  42301  نوف صالح مخلف منصور العنزي 

79.98  42302  نوف صیاح عید سعود العازمى 
72.89  42303  نوف فلیح فالح العازمى 
63.48  42304  ھاجر عید مبارك صقر العتیبي 
76.85  42305  وصایف الفى على ماطر مطیران 
77.79  42306  وضحھ جاسم محمد سلیمان الصعیب 
79.13  42307  وضحھ سعود صیاح سعود العازمي 
60.08  42308  وضحھ عبدهللا جاسى ناصر المطیرى 
68.17  42309  وضحھ علیان شالح فالح المطیرى 
79.87  42310  وضحھ فالح ناصر ھدیبان الدوسري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

معاذة الغفاریة الثانویة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.14  42341  آمنة محسن عمر محسن العازمي 
72.67  42342  آمنة موسى إبراھیم عبدهللا البلوشي 
79.27  42343  أبرار صبیح ناصر مقبل العازمي 
90.94  42344  أبرار عبدالوھاب وارد سمیر العنزي 
81.15  42345  أحالم عبدالعزیز مرجي صالح الرشیدي 
87.85  42346  أشجان الفي صیاح محمد رمال 
67.45  42347  أشواق فھید فھد فھاد العازمي 
78.4  42348  أفراح عوید سعود عبید البلحطي العازمي 

74.36  42349  أمل سائر فرحان حمد العازمي 
79.04  42350  أمل صالح عوض مسعود العجمي 
89.27  42351  أمل الفي خلف جاعد العازمي 
65.96  42352  أمل مرزوق مبارك غازي العازمي 
66.22  42353  أمل مصطفي حاجي یوسف أحمد 
88.54  42354  أمالك الفي فالح سالم العازمي 
81.91  42355  أنوار جارهللا فھید جارهللا العجمي 
75.46  42356  أنوار سالم محمد سالم العنزي 
77.04  42357  أنوار سالم محمد سعد الدوسري 
78.31  42358  أنوار محسن نایف عثمان العتیبي 
67.97  42359  أنوار محمد عبدهللا صالح الحداد 
67.61  42360  أنوار مصبح مجبل خلف العازمي 
79.02  42361  إیمان ساجي معجب مترك الدوسري 
70.87  42362  إیمان سعد سیف خاتم العازمي 
74.53  42363  إیمان عوض حسین محمد المتین العجمي 
76.63  42364  إیمان محمد ناصر مرود العتیبي 
79.49  42365  إیمان ناصر نوار عید العازمي 
74.83  42366  البندري عید محمد سعد الدوسري 
75.04  42367  البندري ناجي علي ناجي 
70.58  42368  الشیماء أحمد موسى محمد الشحي 
71.35  42369  العنود علي عبدالرحمن علي المري 
80.9  42370  الھنوف سلیمان حزام فھد القحطاني 
70.5  42371  انتصار عبدالرحمن عبدهللا شھاب 

63.94  42372  بدریة عبدهللا فرحان حبیب العازمي 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

معاذة الغفاریة الثانویة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.63  42373  بشایر عبدالرحمن حمدان محسن 
79.47  42374  بشایر عویض شقیر دلیل المطیري 
65.79  42375  بشایر عیسى عبدالحسین علي البلوشي 
74.42  42376  بشایر محمد فراج زید السھلي 
78.81  42377  بنا مرزوق محمد صغیر العازمي 
73.13  42378  تحریر سعید بریدان سعد العازمي 
68.89  42379  تحریر الفي خلف جاعد العازمي 
68.49  42380  تحریر ناصر محمد سعد الدوسري 
71.42  42381  تغرید فالح نافل مفرح العازمي 
70.65  42382  تھاني سویري ضویحي سویري العجمي 
67.4  42383  تھاني عوض حمد عوض العازمي 

73.98  42384  جواھر فالح دلیم عبود العازمي 
86.93  42385  حصة رشید مھدي مطلق العازمي 
69.25  42386  حنان راشد محمد صغیر العازمي 
71.2  42387  حنان عیدان معیوف عبدهللا 

83.47  42388  خدیجة مفلح شویمي متروك العازمي 
87.25  42389  خلود فھد عبدهللا دعیبیل العازمي 
72.8  42390  دانة علي حبیب حسن قمبر 

78.12  42391  دالل علي عایض صالح العجمي 
66.01  42392  دیمة سعد شافي جعیري مطلق الدوسري 
76.29  42393  رحمة تركي سعود خلف العنزي 
77.08  42394  رفعة سوید فالح حمد الطویل العجمي 
71.23  42395  ریم راشد محمد صقر العجمي 
78.04  42396  ریم محمد عبدهللا ابراھیم المبایعي 
78.34  42397  زھرة مبارك احمد مبارك 
73.42  42398  سارة حمود حنیف ھدیان العازمي 
75.89  42399  سارة خالد علي عبود السویلم العازمي 
79.44  42400  سارة فھید ناصر مبارك العازمي 
91.56  42401  سارة مجید وایل محمد أبو جبارة 
70.77  42402  سارة محمد فھاد رجعان العازمي 
66.24  42403  سارة مناور رفاعي مناور ھضیبان العازمي 
66.86  42404  سارة ناصر عبدهللا مبارك النفیشان 

02/07/2010Page 252 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

معاذة الغفاریة الثانویة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.91  42405  ساره على حسین عبد القادر الھندى 
73.39  42406  شریفة محمد عتیج محمد العازمي 
75.51  42407  شـھد فھد محمد مھنا العازمي 
69.34  42408  شھد طالل زید عیسى حافظ 
85.75  42409  شھد عویض إبراھیم عویض البطحاني 
89.98  42410  شوق سیف سالم مبارك الحریص 
72.13  42412  صالحة فالح مبارك مشوط العازمي 
73.17  42413  عائشة فالح عمر محسن العازمي 
84.65  42414  عالیة یاسین عبدهللا حسین الشطي 
64.44  42415  علیا علي صنت عبید الجویسري 
73.46  42416  عنود جنیف منصور جنیف سفر 
68.01  42417  عھود ثامر سعید مبارك العازمي 
71.38  42418  عھود عبود علي عبود سویلم العازمي 
78.24  42419  غالي محمد حسین 
71.98  42420  غالیة مصبح مجبل جغیثم العازمي 
86.65  42421  غدیر الفي محمد سلمان العازمي 
62.3  42422  غزوة سعد حامد محسن العازمي 

90.27  42423  غزیل حمد سالم زوید العازمي 
73.59  42424  فاطمة براك سالم مبارك العازمي 
79.74  42425  فاطمة جمعان مجبل عبدهللا الصویلح 
68.17  42426  فاطمة سالم عبدهللا حسین الشطي 
73.93  42427  فاطمة سعید محمد سعید العازمي 
75.9  42428  فاطمة عبدهللا حمود مطلق الفراع 

91.69  42429  فاطمة غنیم عبدهللا شنار الزعبي 
74.5  42430  فاطمة مفرح ضویحي العازمي 

68.74  42431  كوثر جاسم خضیر حاجیة محمد 
90.64  42432  مرزوقة خالد عواد مرزوق العازمي 
79.38  42433  مریم بخیتان خلف ناجي الحبیني 
81.23  42434  مریم صالح حسین محمد الشمري 
86.48  42435  مریم طارق طھ عبدهللا علي 
83.75  42436  مریم عایض فالح حمد الطویل العجمي 
71.78  42437  مریم عبدالعلي غلوم أكبر حسین 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

معاذة الغفاریة الثانویة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.96  42438  مریم علي محمد حمود العازمي 
70.23  42439  مـنى مسلم عوض الطریم العازمي 
74.66  42440  ملكة مشوط محمد عبدهللا القحطاني 
84.11  42441  منال جریس ناصر جریس العازمي 
76.49  42442  منال محمد سالم مبارك العازمي 
78.35  42443  منایر خالد مانع بطاح العازمي 
68.89  42444  منى رجعان سعود زاید مطیع 
75.03  42445  منى عبید راشد مبارك العازمي 
88.68  42446  منى فالح عید سالم العازمي 
84.67  42447  منیرة بتال محمد مھذاب العجمي 
76.16  42448  مھا رشید سعود صالح العازمي 
82.19  42449  مھا سعود صنح بویعي العازمي 
82.36  42450  مھا عبید عایض عوض 
80.6  42451  موضي نزال راشد مبارك العازمي 

79.29  42452  مي شباب مناور نوار العتیبي 
72.85  42453  مي مرزوق مبارك غازي العازمي 
70.89  42454  نجاة عبدالرحیم عبدهللا 
70.49  42455  نـوف رفاعي قطیم رفاعي البریعصي 
88.06  42456  نورة راشد مطلق وحیر الھاجري 
73.18  42457  نورة سلطان محسن حمود المطیري 
85.65  42458  نورة سمیر علي مطلق الساقا ن 
72.7  42459  نورة عیاد سلیمان رویشد راشد العازمي 

72.17  42460  نورة عید فالح حمد الطویل العجمي 
81.34  42461  نورة فھد محمد ضویحي الھاجري 
72.87  42462  نورة مھدي مسفر مھدي العجمي 
73.3  42463  نوف فالح سعد عبید العازمي 

79.33  42464  ھدفة زید حمد مھلھل المري 
69.29  42465  ھدیل محمود خلف محمود 
69.67  42466  ھنوف حجي ناصر سعید مھنا غربین 
92.44  42467  ھنوف حمد بریدان سعد العازمي 
83.88  42468  ھنوف مندیل سلطان عرمان 
76.37  42469  ھویة ناصر حنیف جلعود الھاجري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

معاذة الغفاریة الثانویة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
84.68  42470  وردة ناصر عبدهللا ناصر الدوسري 
75.73  42471  وسمیة عید سعد اعویشز العازمي 
76.11  42472  وضحة حبیب مطلق مبارك حجاج العازمي 
72.22  42473  وعد خالد ضاوي فایز العتیبي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة بنت أسد الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.65  42511  أبرار مرجع عایض اوقیان الجویسرى 
67.67  42512  أسماء أحمد عبدهللا حسین صالح 
91.89  42513  أسماء عمر جامع عمر العازمى 
82.11  42514  أسماء محمد عبدهللا محمد العجمى 
57.56  42515  أسماء ناصر مدعج زریب الدیحاني 
91.64  42516  أفراح على مطر طلق العازمى 
62.77  42517  ألطاف فھد عبدهللا حمود العتیبى 
92.12  42518  أماني مقبل سعد عائد القراشي العازمى 
65.29  42519  أمثال سعود عبدالعزیز حسین فرج 
65.27  42520  أمل مقبل رزین محمد العتیبي 
90.88  42521  أمینة عاید عبدهللا فھد العازمى 
90.15  42522  أنفال طارق عوده كاظم الدوسرى 
80.53  42523  إیمان ماجد سلطان الزعبى 
70.69  42524  ابتسام محمد عبدهللا عبدالھادى فارس 
80.03  42526  العنود على محمد مھدى العجمى 
65.23  42527  انتصار خربوش زابن دریس الدوسرى 
81.22  42528  بدور حسین مبخوت حسین المرى 
65.39  42529  بدور كاظم حسن محمد الشویكر 
67.52  42530  بشایر ناجي فھد شرید العمرى الخالدى 
75.44  42531  بشایر ناصر جھز راشد العتیبى 
69.78  42532  تحریر على محمد الھزاع 
80.31  42533  تھاني مبارك مشارى عویضھ الھاجرى 
71.63  42535  ثریا علي عیفھ دوحان المطلق 
69.23  42536  حصھ سعود مساعد سعد السھلي 
81.41  42537  حصھ صالح محمد راشد المرى 
79.08  42538  خدیجھ على رمضان اسماعیل العنزى 
80.88  42539  دانھ ثابت محمد منصور محمد 
74.92  42540  دلیل صلیھم محسن صلیھیم العجمى 
76.89  42542  رفعھ صالح سالم شلیویح العجمى 
82.52  42543  ریم مرزوق ضاوى مطلق السمیرى 
72.99  42544  ریمھ جبیر مشعل اسود العنزى 
69.76  42545  زھراء مندنى محمد قمبر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة بنت أسد الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.62  42546  زینب زاید عطیھ عید براك الشمري 
59.89  42547  ساره ابراھیم احمد یوسف أحمد 
67.78  42548  ساره عوده كاظم حسن الدوسرى 
84.68  42549  سلمى بدر تركى شرید سفر المطیرى 
70.28  42550  سھى ناصر فھد شارع العجمى 
85.32  42551  شھد زید عایض جعیدان العازمى 
76.93  42553  عائشھ ارشید ثالب راشد العازمى 
87.14  42554  عائشھ محمد احمد محمد الكندرى 
65.2  42555  عایشھ فھید رجا عبدهللا العازمي 

74.61  42556  عایشھ مجبل عواد بطى العازمى 
70.76  42557  عبیر حمد غانم عوض العازمي 
90.17  42559  غزیل على بداح علي الھاجرى 
63.61  42560  فاطمھ زاید عطیھ عید 
87.89  42561  فاطمھ سالم سلمان محمد العجمى 
75.75  42562  فاطمھ عبدهللا ابراھیم ضویان العتیبي 
80.73  42563  فاطمھ محمد عبد عواد العنزى 
75.01  42564  فاطمھ ناصر فالح عبدهللا الھاجرى 
81.73  42565  فرح عبدهللا سند سالمھ الشمرى 
80.99  42566  فردوس مسفر على شلیویح العجمى 
89.94  42567  لمیاء فھد على راشد العجمى 
75.43  42568  لولوه خالد محمد عبدهللا الھاجري 
78.52  42569  مرح حسین على مطلق سلطان 
79.54  42570  مریم خالد صالح مسفر الرشیدى 
84.14  42571  مریم راشد مناحى ظاھر الدماك 
70.99  42572  مریم سلیمان احمد راشد عبد هللا 
74.22  42573  مریم مرجع عایض اوقیان الجویسرى 
78.42  42574  مشاعل مریبد محمد مربید الدیحانى 
71.17  42575  منال شویع سعد راشد شویع الھاجرى 
77.92  42576  منى عواد سعود عبید العازمى 
77.14  42577  منیره جمال عبید محمد 
79.34  42578  منیره فھد على مزید العتیبى 
78.25  42579  نجد عبدهللا خالد علي الوصیص 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة بنت أسد الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.77  42580  نوال عبدهللا خاتم شامان العازمى 
65.07  42581  نوره جامع زید جامع الحربى 
84.27  42582  نوره حسین صالح دشنھ ال فروان 
77.98  42583  نوره محسن سعد حجاب الدوسرى 
75.49  42584  نوف شاكر محمود عبدهللا 
85.85  42585  ھاجر عبدهللا امریط عبدهللا الھاجرى 
75.28  42586  وئام محمد ختالن راوي العنزي 
87.18  42587  وضحھ عامر شارع محمد العجمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

انیسة بنت خبیب االنصاریة الثانویة للبنات - المشتركة  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
89.38  42621  أسماء فاضل حسن علي سلمان الراشد 
75.63  42622  أسماء یعقوب یوسف ابراھیم بوحیمد 
81.7  42623  اسراء محمد محمـود بحرینى 

82.38  42624  بشایر خلیل عبدالمحسن كنعان شرھان الشمري 
92.26  42626  دالل على حبیب راضى العیوس 
81.51  42627  دالل علي فھد ھادي العجمي 
82.26  42628  ساره سعود راشد سلمان العازمى 
69.93  42629  ساره عیسى محمد عیسى خمیس 
79.12  42630  ساره مبارك عاشور صالح عبد السالم 
93.47  42631  ساره محمد حمد محمد بدیح السھلى 
81.16  42632  ساره محمد فالح على الوسمى العازمى 
84.14  42633  عائشھ بدر عبدهللا عبدالواحد عبدالرحمن األنصاري 
75.23  42634  غصون سعد ناصر سعد الوسمي الدوسري 
74.28  42635  فاطمھ شھاب احمد نورى خیرهللا عطیھ 
87.63  42636  فاطمھ عبدالمنعم ناصر حنیف المزیعل 
62.79  42637  فجر محمد عبدهللا محمد المضاحكة 
78.58  42639  مدینھ حیدر بدر عبدالعزیز القطان 
74.21  42640  مریم فیصل عبدهللا سعد البلیس 
79.65  42641  مریم محمد احمد عبدالرحمن الفارسى 
76.51  42642  منیره صالح سامي عبدالكریم صالح 
72.5  42644  مھتاب محمد حسن عباس زارع حسین ابادى 

70.66  42645  نوره ناصر حمود نافع الخلیفھ 
75.47  42646  نوف توفیق عثمان الجوھر السلیمان 
86.51  42648  یاسمین موسى اسماعیل االحمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عواطف خلیفة العذبي الصباح الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.11  42681  آمنة نافل ظاھر شخیر العازمي 
65.36  42682  آیھ حمزه عباس بن حسن اسماعیل 
66.3  42683  أسماء عایض ناصر سعود العجمي 

81.05  42684  أشواق رجا مدغم مطلق الداھوم العازمي 
65.19  42685  أفراح مسلم مزعل فھد العازمى 
85.48  42686  أمال راشد عید فالح العازمي 
91.95  42688  أمیرة محسن بطي سعد العجمي 
67.46  42689  ابرار مبارك سالم شامان العازمى 
68.88  42690  ابرار محمد شایع فھد العازمى 
87.64  42691  اسماء حمد حمود قنیفذ العازمى 
86.92  42692  اسماء عاید حمد عوض العازمى 
73.17  42693  اسماء نایف غازى ھادي الرشیدى 

65  42694  افراح خالد محمد مرزوق سعود ھداب العازمي 
78.31  42695  افراح سعود ثامر عبید العازمي 
73.03  42696  الزھراء یعقوب نواب علي البلوشي 
72.62  42698  العنود فالح خالد ھادى العازمي 
72.62  42699  امثال عبدهللا فریح مناور الرشیدي 
71.25  42700  امجاد محسن عایض عبید العتیبي 
64.88  42701  امینھ صالح محمد كارون فرحان 
70.96  42702  انوار الحمیدي بدر الحمیدى السبیعى 
86.69  42703  انوار سعد شنوف سعود العازمى 
69.16  42704  انوار عایض نھار صالح المطیري 
62.95  42705  انوار فیصل مطلق بطیان العازمى 
83.08  42708  ایمان ماطر حمد سعران عامر الدماك 
68.63  42710  بدریھ احمد عیاد سلیمان العازمى 
76.11  42712  بشایر جمعان ناصر ھجاج العازمي 
71.13  42714  بشایر سعد مبارك سعد الختالن العازمى 
72.38  42715  بشایر مبارك عبد هللا خالد العازمى 
84.17  42716  بشایر مصبح على راشد العازمي 
77.72  42717  تحریر فھد نصار رجا العجمى 
81.71  42718  تھاني مبارك صالح فالح العازمي 
77.09  42719  جنان ابراھیم نجم عبداللة 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عواطف خلیفة العذبي الصباح الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.28  42720  جواھر نایف مطلق صاھود العتیبى 
78.98  42721  حصھ عبدهللا مجبل عبدهللا العازمي 
73.06  42722  حنان صلف على عادي المطیرى 
78.33  42723  حنان منصور عایض ناصر المطیري 
80.09  42724  حنان نایف ماضى عبدهللا العازمى 
85.76  42725  دانة فالح سبیل حسین العازمي 
73.18  42726  دانھ خالد حمود محسن العازمي 
78.81  42727  دالل جزا حشر صقر فالح الشقراء العازمي 
63.8  42728  دالل خلیل ابراھیم حسن 

69.86  42729  دالل راشد فالح عواد قنیفذ العازمي 
70.14  42730  دالل راشد فالح مریزیق العازمي 
78.13  42731  دالل شافى فھد عبید العازمى 
70.82  42732  دالل عواض عایض سعدى العازمى 
83.86  42734  دالل فالح فھد محمد العازمى 
70.94  42735  دالل محماس خالد مزید العازمي 
67.19  42736  دالل محمد عبدالرحمن سعید العبدالرحمن 
77.72  42737  روان مرزوق صنیدح عریمان العازمى 
94.41  42738  روزه حمد جابر محمد علوش 
85.35  42739  ریم احمد مطلق نھار مطلق العتیبي 
68.91  42740  ریم حمد محمد سند الھاجري 
83.29  42741  ریم صالح بداح كمیخ العازمي 
64.89  42743  ریم عذاب خلف جدعان العازمي 
80.29  42744  ریھام سالمھ حمود سالم العازمي 
70.64  42745  زینب عبد العزیز جمعھ عبدهللا حسین 
64.72  42746  زینب فاضل عباس حسین المحمید 
64.64  42747  زینب محمد عبید مفلح مدلش المطیرى 
88.91  42748  سارة خلف غانم النجدي المسحمي العازمي 
91.09  42749  ساره حمد سیف حمد البلیھي 
70.57  42750  ساره خالد حوشان عبود العازمي 
87.63  42751  ساره خالد سعد حمید البحیرى 
66.93  42752  ساره رجعان جدیع محمد العازمي 
74.75  42753  ساره سعد فھید فھد العازمي 

02/07/2010Page 261 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عواطف خلیفة العذبي الصباح الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.7  42754  ساره سعد مخلد سعود المطیرى 

74.46  42755  ساره صالح حمد سعران الدماك 
82.59  42756  ساره عبد هللا بداح جابر جابر الھاجري 
68.35  42757  ساره على مبرك سعد العازمي 
88.87  42758  ساره فالح زید ھجاج الدوسرى 
71.28  42759  ساره مبارك راشد فھد ضرباح 
82.96  42760  ساره مجبل مطلق حماد العازمى 
60.42  42761  ساره نادر محمد راجح الدوسري 
89.75  42762  سلوى مسلم حمید محمد البحیري 
79.41  42763  شھد سالم منادي معطش الھدیة العازمي 
69.55  42764  شھد مجبل حمود علي النویعم 
70.9  42767  شیخة حسین على غلوم صفر 

82.03  42768  شیخة محمد ظاھر شخیر العازمى 
75.93  42769  شیخھ حضرم عثمان محمد الحضرم 
67.96  42770  ضحى ناصر عواد جعیالن الزعبي 
84.52  42771  عائشھ خلف مطلق خلف العازمي 
72.45  42772  عائشھ عبد العزیز مدید ردن القحطانى 
69.42  42773  عائشھ عبدهللا عبدالرحیم على عبدالرحیم 
75.22  42774  عائشھ مدعث سعود عید العازمى 
66.24  42775  عالیھ محمد عبدهللا سعد العازمي 
73.9  42777  عبیر اسماعیل حسین محمد العجمى 

64.47  42778  عبیر حسن جعفر محمد المویل 
71.31  42779  عبیر صنت دلیم مروي العازمي 
67.25  42780  عبیر فالح ناصر سالم العازمي 
73.9  42782  عذاري سارى مرزوق فرحان العازمي 

66.09  42783  عشیة حمد عواض سعد العازمي 
80.01  42785  عنود عید سعد عواد العازمي 
72.91  42786  عنود مبارك عید عجیج العازمي 
67.05  42787  عھد عید على عادى المطیرى 
67.93  42789  عھود عبدهللا عید شدید العازمي 
66.39  42790  عھود فھید سالم مطلق العویھان 
63.09  42791  عھود مانع عیاف عبدهللا العجمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عواطف خلیفة العذبي الصباح الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.65  42792  عھود محماس خالد مزید العازمي 
91.84  42793  غاده حفیظ محمد سالم العجمي 
77.31  42794  غدیر فاضل عبدهللا علي الدریس 
73.18  42795  غدیر مبارك عبد هللا مبارك فھد الھاجرى 
67.91  42796  غدیر مفلح رجا عوض العازمي 
73.08  42797  فاطمة فالح مطلق وحیر الھاجري 
87.61  42798  فاطمة محمد حسین علي العازمي 
73.35  42800  فاطمھ عبد هللا خالد سعد العازمى 
89.18  42801  فاطمھ علي عبدهللا زید العتیبي 
84.39  42802  فجر حمود عبدهللا مبارك النفیشان 
78.88  42803  فجر مبارك محمد صبر الدوسرى 
76.59  42804  فخریھ عوض مھدى على العجمي 
63.91  42805  لطیفة بدر عبدالرحمن محمد الجمعة 
72.44  42806  مراحب معدي ھجاج محیھ العازمي 
67.69  42807  مرضیھ على محمد حسن النقى 
69.53  42808  مریم حمود خلف جلیدان العازمي 
80.04  42809  مریم زابن زبن صالح الرشیدى 
70.91  42810  مریم سالم حمود عامر العجمي 
72.71  42811  مریم شبیب فھاد شبیب العجمي  
67.73  42814  مریم فھد دغیم مطلق الداھوم 
89.4  42816  مریم ھلیل محمد على العازمى 

77.59  42817  مشاعل رثوع عازم المیخ العنزي 
68.78  42818  مشاعل سعد دغیم مطلق الداھوم العازمي 
79.51  42819  معالي فالح مبارك سلطان العجمي 
70.04  42820  منار مفرج حمدان ھدیب النویعم 
68.77  42821  منال سعود ھادي صالح العازمى 
71.15  42822  منال نحیطر سیف رجعان النویعم 
70.28  42823  منى سعود مصبح سعود العازمي 
69.97  42824  منى طلق عبدالھادي مطلق النفیعي العتیبي 
92.33  42826  مھا حامد منصور سعید مھنا غربین العازمي 
93.48  42827  مھا حمدان فنقش حمدان العازمى 
76.21  42828  مھا سعد رمیضي محمد العازمي 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عواطف خلیفة العذبي الصباح الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
84.77  42829  مھا عبدهللا حلیس ھجاج سلطان 
78.98  42830  مھا قویضي مسعود صیاح العازمى 
85.04  42831  مھا محمد عبدالكریم ماضى  العازمي  
67.46  42832  مھا مطلق حمد مطلق العازمى 
70.01  42833  مي راضي عید عبدهللا فجري 
72.27  42834  نادیة مطلق دغیم مطلق العازمي 
72.69  42836  نوره بدر علي راشد بریوج 
83.44  42837  نوره سعد على فالح العازمى 
81.16  42838  نوره عبدهللا سلمان حنیف الھاجرى 
74.96  42840  نوره عید فالح حمود الغشام 
68.43  42842  نویر جابر سعید محمد الھاجري 
61.01  42843  نویر فالح ناصر بریج العازمى 
68.84  42845  نویر محمد بدر الحمیدى السبیعى 
87.28  42846  ھاجر مبارك جزاء عشبان الحربي 
66.87  42847  ھدیل عھدى فھد سعد العازمى 
64.37  42848  ھنوف ناصر فالح عبدهللا الذروه 
66.17  42849  ھیا عواد جلیدان عبید الفضلي 
77.12  42850  وسمیھ بداح فھد سعود الدوسري 
64.22  42851  وسمیھ فالح راشد فھید العازمى 
67.43  42852  وضحة مرزوق حمد مرزوق صعفاك العازمي 
73.15  42853  وضحھ عایض عبد الھادى فھد العجمى 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المنقف الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.08  42891  ابرار یوسف عبدالعزیز ابراھیم سبتي 
67.21  42892  اسراء ناصر عبدهللا غدنان الشمري 
77.74  42893  الطاف خالد عبدهللا خالد العجمي 
92.81  42894  الھنوف فیصل سلطان الظفیري 
67.47  42895  امثال سعود مجبل عید العازمي 
79.45  42896  امل مرزوق برجس مبارك القعمر 
86.35  42897  امیره جلوي مبارك عبدهللا الجمیعھ 
73.58  42898  انوار على حسین على العجمي 
78.56  42900  ایمان عبدالسالم كمال ھالل 
74.32  42902  بدریھ سالم عبدالحمید شھاب احمد 
70.22  42903  براءة عواد علي 
78.44  42904  بشایر نصار یوسف درویش كارون 
63.86  42905  تھاني مناحي مبارك ھادى العازمي 
67.69  42908  دانھ بدر عبدالرزاق سعد العمران 
74.85  42909  دالل فارس خالد حمود المطیري 
76.33  42910  رزان سعد محمد مانع القحطانى 
77.31  42911  رھام كمال حسین األعرج 
62.34  42912  ریم محمد حسین جابر ال ذیبان 
74.14  42913  ساره احمد محمد حسن ابل 
74.14  42914  ساره الھبى زید اضبیب العازمى 
74.84  42915  سامیھ مشعل نوح صقر العصیمي 
70.14  42916  سلمى محمد ھادى ذیبان العجمى 
96.16  42917  شجون بدر نعیم العجمي 
65.5  42918  شیماء عاید سعود عاید العازمى 
81.7  42919  شیماء عماد خلف سلطان 

69.49  42920  عائدة ھادى مھدى العجمي 
73.31  42921  عائشة مرزوق دغش دسمان العازمي 
72.55  42923  عذاري احمد صابر حاتم صیھود 
90.65  42925  غزیل راشد عویضھ صالح العجمي 
81.58  42926  فاطمھ حمود زاید سلیمان العازمي 
90.35  42927  فجر مبارك مفرج صیاح العازمي 
88.46  42928  لطیفھ عید محمد ثاري الرشیدي 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

المنقف الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.77  42929  مریم خالد عبدالرحمن محمد حسن 
89.12  42930  مریم طالب محمد طاھر الكندري 
82.72  42931  مریم مجید محمد منصور جعفر 
80.88  42932  مشاعل علي مرزوق العتیبي 
62.95  42934  مكیھ خالد عبدالرحمن محمد حسن 
71.54  42935  منال محسن على غانم المطیري 
68.13  42936  منى عبدالوھاب یوسف عبدهللا عبدالملك 
90.66  42937  منیرة عبدهللا عبدالھادي الھاجري 
64.6  42939  منیھ سالم راشد سیف العجمي 

87.14  42940  نور عدنان روضان غدنان روضان 
80.56  42942  نورة حمزة الحمیدي ناصر العتیبي 
70.19  42945  نوف عبید محمد عامر العجمي 
69.17  42946  ھناء جابر عامر مبارك الھاجري 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ھدیھ الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
90.89  42981  أسماء شاھر زامل كریدي العازمي 
71.7  42982  أفراح سعود عبدهللا حسین العجمي 

75.94  42983  أفراح محمد عایض مبارك العازمي 
80.25  42984  أفراح ناصر علي جمعان اشحیتاوى 
76.29  42985  أمانى دویھیس على دھلوس الكریبانى 
76.26  42986  أمانى عبدالكریم احمد عبدهللا بوصلحة 
65.45  42987  أمل براك راشد فھد ضرباح 
76.73  42988  أمل ظافر حمد مناحى العجمى 
65.1  42989  أمل محمد بجاد حمد الھاجري 

79.91  42990  أنوار مرضي فالح حمد شنیتیر 
85.42  42991  االء حمود عالي شالح المطیري 
88.85  42992  العنود سعید فالح صالح العجمي 
80.38  42993  انوار خالد محمد الشامرى 
70.04  42994  ایمان محمد سلمان مجبل الشنیطي 
76.15  42995  بدور ولید غریب الكندري 
70.76  42996  بشایر سعد رجعان محمد العازمي 
81.35  42997  جمیلھ فالح سعود قعید عبدالعزیز 
63.26  42998  جنان تركي الحمیدي جزاع العتیبي 
69.72  42999  جواھر راشد عوض راشد المھیمیل 
78.72  43000  جواھر سعد روباج عبدالھادي العازمي 
74.85  43001  حسناء محمد صالح محمد العجمي 
75.88  43002  حصھ سفر عبدهللا شلوان العجمي 
70.83  43003  حصھ فیصل سعود الشریع العازمي 
69.09  43004  حنان مبارك ناصر مجبل العازمي 
73.5  43005  حنان منادي ھادي بركھ العازمي 

72.22  43006  خالده ولید یعقوب اسد البلوشي 
85.71  43007  خلود خالد حبیب دغمان العازمي 
70.15  43008  خلود عید عبدهللا حسین العجمي 
73.41  43009  خلود فھید ادغیمان حماد العازمي 
75.73  43010  دانھ مطلق محمد علي العازمي 
71.54  43011  دالل دخیل احمد دخیل المسیعید 
82.81  43012  دالل راشد محمد عاید المحجان 
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68.92  43013  دالل سعود مبارك سعد العازمي 
63.59  43014  دالل عید خالد سعد العازمي 
74.33  43015  دالل فھید فھد فھید العجمى 
63.07  43016  رباب حمید محمود عبدهللا حسین 
73.41  43017  رشا جواد جابر عجیمى العتیبى 
68.61  43018  رفعھ ھادي براك ھادي الدوسري 
89.62  43019  ریم بدر رمیض سعد العازمي 
66.5  43020  ریم سعد ناصر خلف العازمي 

74.72  43021  ریم سفاح عبدهللا عبدهللا الداھوم العازمي 
79.44  43022  ریم فھد صایل عبید العازمي 
86.69  43023  ریم محمد سالم خمیس الدعیج 
83.14  43024  ریم محمد ضیدان خالد السبیعي 
69.06  43025  زھره علي ابراھیم سید القالف 
89.43  43026  ساره ارشود عواد مفرح العازمي 
83.24  43027  ساره حمود طالل محمد الجري 
77.82  43028  سلوى جمعان مرضى ضاوى العازمى 
84.61  43029  سھر محمد ناصر سعود العجمى 
72.72  43030  شھد منشط فالح فالح العتیبي 
91.02  43031  شوق شبیب محمد شبیب العازمي 
66.31  43032  شوق مذھل طلق مذھل العازمي 
72.36  43033  صافیھ سعد سعود سوید العجمي 
84.46  43034  صافیھ فالح محمد حمد العجمي 
76.15  43035  صبریھ محمد حسن محمد علي 
81.79  43036  عائشھ خالد صایل ثویني الحزیم 
77.65  43037  عائشھ محمد خالد جمعھ الفرحان 
68.97  43038  عالیھ محمد عتیج مطلق العازمي 
71.74  43039  عایشھ فرھود علي فرھود العجمي 
71.79  43040  عبیر حمود رجعان نصار العازمي 
83.72  43041  عبیر معدي ھجاج محیھ العازمي 
77.02  43042  عذاري صباح فالح العازمي 
80.22  43043  عذاري عبدهللا جارهللا سلیمان الحبیب 
87.24  43044  عنود فیصل فیحان ابجاد العتیبي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ھدیھ الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.72  43045  عھد سعد ضحوى عویض المطیرى 
75.15  43046  عھود محمد عبدهللا حمد العجمي 
73.26  43047  عواطف صباح فالح غنیم العازمي 
75.39  43048  غالیھ محمد رمیض محمد العازمي 
69.41  43049  غدیر سلمان حبیب العازمي 
68.71  43050  فاطمھ احمد عواد محمد الحریص 
76.01  43051  فاطمھ حمد محمد جمعھ بورحمھ 
82.79  43052  فاطمھ علي مالك سالم فھد المالك 
79.79  43053  فاطمھ عواد حنون عوید الشمري 
83.87  43054  فاطمھ منصور راشد منصور جریس 
73.5  43055  فجر ثامر فھد ثامر السھلى 

81.46  43056  فجر طالب صالح محمد الصراف 
68.64  43057  فجر ناصر عواد الزعبي 
76.26  43058  لطیفھ ملفي عید محمد الھریر 
70.65  43059  لطیفھ ولید خالد مطلق الزاید 
62.52  43061  مریم راشد عبدالمحسن الفودري 
68.78  43062  مریم طلق محمد علي حجر العازمي 
67.97  43063  مریم عید سعد دغیلیب العازمي 
73.49  43064  مریم فالح راشد سالم العازمي 
72.98  43065  مریم محمد علي ابراھیم الجدي 
66.84  43066  مریم ھادي السھدي ھادي العازمي 
71.87  43067  مریم ولید محمد عبدهللا العلي 
88.95  43068  مشاعل خلف مرزوق سیف ابو عینھ 
81.47  43069  مضاوى عبید ناصر عبید الدوسرى 
64.87  43070  مالك سعد عبید ناصر الدوسري 
87.51  43071  منار محمد فالح فالح العتیبي 
81.64  43072  منى مرضي محمد مرضي العازمي 
78.53  43073  منیره محمد عبدالمحسن العجمي 
72.86  43074  منیره مدعث غالب دابس العازمي 
66.78  43075  مھا رشید فالح علي العازمي 
90.61  43076  مھا غازي فھد غازي السبیعي 
68.06  43077  مواھب صمھود عبدهللا مرتع العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ھدیھ الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.9  43078  مي محمد ناصر ھدیب العازمي 

79.49  43079  نادیھ حمود محمد عاید المحجان 
82.86  43080  نادیھ خالد جدي خالد العتیبي 
67.87  43081  نوره حمد سعید شایع الكدارى 
82.04  43082  نوره سالم مبارك سلیم العتیبي 
71.38  43083  نوره سالم محمد فھم مبارك 
68.69  43084  نوره عبید فھد العجمى 
75.1  43085  نوره فرھود علي فرھود العجمي 

72.08  43086  نوره محمد روباج عبدالھادي العازمي 
74.26  43087  نوف سایر محمد مضحي العازمي 
76.36  43088  ھنوف مقبل بداح العازمى 
79.71  43089  ھیا ناصر حمد بجاد الھاجرى 
83.1  43090  وضحھ ھادى سلطان ھایف السفراني 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام العالء األنصاریة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.95  43121  آالء حمزه عباس حسین البلوشى 
76.17  43122  آالء عبدهللا سلطان عبدهللا السھلي 
89.63  43123  آالء ناصر فھد ناصر ھادي الھاجري 
73.43  43124  ابرار محمد محسن عبدهللا الشامري 
85.78  43125  اسراء خالد مبارك عیسى على الوزان 
68.98  43126  اسماء شافى بجاد شافي الدوسرى 
76.51  43127  اسماء عبدالرحمن عویض وسمي المطیرى 
68.45  43128  اماني بداح محماس دھیم الدوسري 
72.57  43129  امواج عوض فراج عبدهللا البرازى 
72.64  43130  امیره سالم جاسم محمد حسین 
71.85  43131  امیره ناجى محمد ختالن العنزى 
93.14  43132  امینھ جمعان سعد صعفاك العازمي 
74.15  43133  انفال ولید راشد عبدالرحمن النجدى 
69.29  43134  انوار سعود سعد سعد الحویلھ آل سعد 
69.25  43135  انوار مبارك حاجون ابركھ العتیبى 
72.23  43136  ایمان سلطان راشد محمد العاطفى 
73.68  43137  بسمھ رجا سلطان عبدالرحمن العتیبي 
76.35  43139  بشایر محمد عبدهللا سالم السبیعى 
67.85  43140  بلقیس سعود محمد سعد السھلي 
66.31  43141  تھانى مطلق نایف مرزوق العتیبى 
78.75  43142  جوزه سعد مبارك حمود السفیح 
74.9  43143  حصھ سعود صاھود دوالن المطیرى 

77.24  43144  حوراء حسن مھدي على طاھر 
73.39  43145  حوراء على ابراھیم طاھر بوصلحھ 
68.95  43146  دانھ صقر عبد الرزاق عباس العنزى 
71.34  43147  دانھ عبدهللا عباس عبدهللا محمد 
77.29  43148  دانھ غانم ذیاب محمد حجي 
82.06  43149  دالل جابر عبدهللا نزال الكریبانى 
69.16  43150  دالل یوسف احمد عیسى عامر 
77.38  43151  رابعھ ابراھیم عبدالغفور عبداللة العوضى 
86.34  43153  ریم جمعان مبارك فھد الھاجرى 
71.68  43154  ریم سعـود صاھود دوالن المطیرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام العالء األنصاریة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.08  43155  زینب مصطفى سالم خلیفھ خدادا 
68.58  43156  ساره سالم جابر حسن الجعیدي 
83.08  43157  ساره سعود سعد عبیرید العتیبي 
65.68  43158  ساره مبارك عامر عید العازمى 
66.74  43159  ساره مطلق مبارك مطلق الھاجرى 
71.26  43160  ساره ناصر مانع الرحیان العجمى 
84.87  43161  سلوى عیسى حامد عطیھ الخالدي 
82.49  43162  شذى عبد الرحمن مرزوق عبدالمحسن الوصیص 
87.93  43163  شـذر سعد محمـد فیحان العتیبى 
83.64  43164  شھد مبارك ضافر مبارك العجمى 
68.59  43165  شوق عید حزام علي نوار العتیبى 
71.68  43166  شیخھ بدر سعود مطلق الخضیر 
78.64  43167  شیخھ حسن محمد على العجمى 
79.45  43168  شیخھ عبدهللا محمد شافى الھاجرى 
79.23  43169  عائشھ سعید سلمان حنبف الھاجري 
68.05  43170  عائشھ غازى محمد ثقل العجمى 
86.03  43171  عائشھ منصور مطر بخیت العجمي 
77.99  43172  عبیر سعود فھد شافى السبیعى 
82.04  43173  عذارى سعد سعدون بعیجان وھق الزعبوط المطیرى 
66.16  43174  عھد زید عبدهللا منیر السھلي 
80.99  43175  غالیھ فراج عبدهللا فراج المطیرى 
78.27  43176  غزالن ماجد حابس فاضل المطیرى 
77.41  43177  فاطمھ خالد عبید خالد الدوسري 
94.85  43178  فاطمھ خلف بلیل جھید العتیبى 
72.22  43180  فاطمھ فاضل جوھر عبدهللا 
84.68  43181  فاطمھ فیصل عبدهللا احمد العلى 
79.67  43182  فاطمھ محمد عبدهللا محمد منیف العجمي 
89.53  43184  فجر فایز محمد عبدهللا المطیري 
75.63  43185  فجر محمد حیدر عبدهللا الفیلكاوى 
76.91  43186  فرح عادل امرهللا غلوم شاه على 
63.44  43187  فـى محسن سعید مبارك العرفج 
77.9  43188  كوثر حسین جاسم جاسب القالف 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام العالء األنصاریة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.45  43189  لطیفھ علي حسین عبدالعزیز العصفور 
79.43  43190  لولوه عادل شھید موسى عیسى 
68.41  43191  مریم جالل سعد جالل السھلى 
65.7  43192  مریم زید مجدل براز العتیبى 

68.25  43193  مریم عادل حابس فاضل المطیرى 
70.36  43194  مضاوي سعید سلمان حنیف الھاجري 
69.71  43195  منال عبدهللا محسن دھیسان الحربي 
84.64  43196  مھا دالھ مشعل مسحل الشعالنى 
89.21  43197  موضي یوسف خلف راشد الحربي 
79.11  43198  مى مانع حماد متعب العجمى 
76.48  43199  نور حمدان عذبى مروى الظفیرى 
75.79  43200  نور غانم منیر  زید السھلي 
73.3  43201  نوره بریكان فالح محمد السبیعى 

67.74  43202  نوره حسن مانع رحیان العجمى 
63.15  43203  نوره خلیفھ بداح حسین عامر العجمى 
75.86  43204  نوره صقر نوح صقر العصیمي 
86.47  43205  نوره ظافر على حمد مفرح 
85.61  43206  نوره عبدهللا منصور محمد العجمي 
70.59  43207  نوره مبارك سعود جالل السھلي 
68.5  43208  نوف عبدهللا عبدالكریم المسعود السعد 

80.18  43209  نوف عید حزام علي العتیبي 
72.95  43210  ھـــال أحمد محمـد علي الجمعـة 
75.08  43211  ھیا محمد طاحوس محمد طاحوس 
74.15  43212  ھیا محمد ناصر عبدالھادى العجمي 
81.8  43213  وضحھ عبدهللا عامر حمد العجمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفحیحیل الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.78  43251  أم الخیر یوسف عوال عاتیھ 
72.49  43252  ادیبھ سالم مبارك زید راكب 
76.49  43253  اریج سیف مبارك طلق المیع العازمي 
70.85  43254  اسراء تركى على شامخ العنزى 
73.55  43255  اسرار بتال داھم عبدالرحمن القحطانى 
76.5  43256  اسماء عبدهللا ضیف هللا عبدهللا العتیبى 

87.24  43259  الجوھره سلطان فالح عبید العجمى 
70.85  43260  العنود بدر سعد سعود الھاجرى 
77.96  43261  امانى صعب ابداح خالد الھاجرى 
78.36  43262  امنھ على محمد احمد سالم 
89.86  43263  امیرة نایف محمد مھنا القحطانى 
72.16  43264  امینھ خالد محمد ھادى الھاجرى 
87.49  43266  انوار سالم عید محسن العازمى 
68.82  43268  بشایر جاسم محمد عبدهللا محمد 
83.13  43270  بشایر محمد سبیل عتیق المطیرى 
79.23  43271  تحریر سعد عبد هللا ثامرعتیق عبید العتیبى 
74.71  43272  حنان بدر محمد عبدالھادى حمود السفیح 
83.74  43274  دانھ سعید سعید مطبوخ الھاجرى 
80.15  43275  دانھ طامى مدغم شلھوب العازمى 
67.76  43276  دانھ ھایف مبارك برجس العتیبى 
73.07  43277  دالل صاھود مطلق صاھود العتیبى 
70.22  43278  دالل ناصر سعید مبارك العرفج 
85.3  43279  ریم حامد محمد فالح العازمى 
73  43280  ساره بدر احمد ابراھیم الھبدان 

88.86  43281  ساره حمد زید راكب 
74.49  43282  ساره ضیف هللا حمیان حمود العتیبى 
79.92  43283  ساره عارف قبیل حسین العنزى 
76.95  43284  ساره عبدالھادى فھد شبیب ھموس العجمى 
77.95  43285  ساره عید محمد سیف براك 
74.23  43286  ساره فراج برجس مفرج الدوسرى 
79.99  43287  ساره فھد سالم محمد بطین 
70.77  43288  ساره فھد محمد عوض خضیر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفحیحیل الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.7  43289  ساره محمد عبدهللا سفر العتیبى 

94.59  43290  ساره ھویدى عواد عوید العازمى 
75.54  43291  شروق سالم ناصر سعود الھاجرى 
88.59  43292  شھد نھار خالد حمود المطیرى 
84.74  43293  شیخھ جابر محمد فایز العجمى 
63.61  43294  شیماء محمد فھید محمد العجمى 
69.17  43295  صافیھ على مبارك ناصر حمد الھاجرى 
75.06  43296  عائشھ عطیھ مبارك مجبل العازمى 
82.53  43297  عالیھ محمد على حمدان رجا العدوانى 
72.81  43298  عبیر سعید راشد محمد صالح العجمى 
88.43  43300  فاطمھ حمود محسن حجیالن العازمى 
82.01  43301  فاطمھ خلیفھ فارس غانم الدبوس 
64.21  43302  فاطمھ سعود سالم سعد الردیني 
85.89  43303  فاطمھ عید محمد مزید العتیبى 
67.46  43304  فایزه راشد رشدان رشید المطیرى 
72.05  43305  فجر عطا هللا فجرى وراد مرزوق 
69.6  43306  فرح طالل عماش زید االسلمى 

63.82  43307  قمره محمد بادى نھار العتیبى 
68.74  43308  لطیفھ خالد دبیان خالد العتیبى 
80.64  43309  مریم خالد فالح سالم العتیبى 
73.77  43310  مریم مبارك باتع شمروخ العتیبى 
71.59  43311  مریم محمد زید بن راكب 
91.49  43312  مشاعل نایف محمد مھنا القحطانى 
70.04  43313  معالى مبارك ماجد سالم الدوسرى 
81.94  43314  معالى محمد فھد سعود الثوینى 
75.35  43315  منال احمد حسین ھاشم العنزى 
89.37  43316  منایر فالح محمد الفویضل الھاجرى 
69.79  43317  منى فھد سعود خالد العمیره 
86.77  43318  منیره بدر عبدهللا عوض الخضیر 
72.56  43319  منیره خالد فالح خالد المطبوخ الھاجرى 
82.84  43320  مھا بدر منیف دحام العنزى 
84.62  43321  نجد احمد عایض سرور العتیبى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الفحیحیل الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.56  43322  نجد سلطان عید مبارك غصاب 
86.8  43323  نفلھ خلف رشدان فھد العازمى 

68.47  43325  نوره خلف قبیل حسین العنزى 
83.08  43326  نوره عبدالعزیز فھد ناصر الھاجرى 
84.31  43327  نوف عبدالعزیز احمد ابراھیم الھبدان 
77.5  43328  نوف ماجد ابراھیم فھد العتیبى 

93.71  43329  ھاجر سالم محمد عبدهللا العجمى 
71.57  43330  ھدى صنت شمروخ عجاب العتیبى 
70.01  43331  ھنوف عید خلیفھ طریم العازمى 
74.81  43332  ھیا اسماعیل رمضان اسماعیل العنزى 
72.05  43333  ھیا سعد محمد عوض خضیر 
86.95  43334  وسمیھ فالح نھار العصفور الھاجري 

94  43335  وضحھ سعد مسعود سعد الھمالن 
85.44  43336  وضحھ مطلق عواض حباب العتیبى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الھیمان الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
81.32  43371  أبرار بداح عایض الھاجري 
75.41  43372  أبرار جابر علي الھوم 
60.54  43373  أبرار عبد هللا عایض الرشیدي 
78.34  43374  أبرار محمد خلف العنزي 
73.49  43375  أحالم ناصر محمد العتیبى 
65.01  43376  أسرار نواف مقبول عید العتیبي 
78.2  43377  أسماء مدعج علي العازمي 

69.63  43378  أشجان محمد ردیني العجمي 
74.09  43379  أفراح عید راضي العازمي 
80.97  43380  أفراح مصبح مبارك العازمي 
73.2  43381  أالء محمد خلیل الیعقوب 

77.57  43382  أمل بدر مبارك العازمي 
76.53  43383  أنوار خالد حسن العتیبي 
83.34  43384  إیمان عبد هللا علي المري 
69.9  43385  إیمان محمد مبارك الختالن العازمي 

77.11  43386  ابرار حمید محسن مناور العنزي 
69.25  43387  ابرار رشید شحاذة العنزي 
77.19  43388  ابرار محمد عبد هللا العازمي 
75.09  43389  ابرار ناصر حبیب العازمي 
77.16  43390  افراح صالح رجعان العازمي 
79.15  43391  افراح مرشد راشد نویفل 
82.28  43392  العنود مفلح مدغم العازمي 
93.77  43393  امل جمعان فالح العازمى 
66.02  43394  انفال صالح عبد هللا الرشیدي 
79.56  43395  انفال مھل مضحي الھاجري 
81.09  43396  بخیتھ عایض مبارك عایض الھاجري 
76.39  43397  بدور أحمد جمعان العازمي 
61.62  43398  بدور بدر ارشید الضرباح 
70.04  43399  بدور بدر مبارك العازمى 
69.73  43400  بدور بدر ناصر المفلحي 
89.52  43401  بدور سلطان عایض عوض المطیري 
67.79  43402  بدور محمد حمود المشحن العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الھیمان الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
61.44  43403  بشایر بدر فھد العتیبي 
82.49  43404  بشایر سعود منیر العجمي 
85.69  43405  بشایر شقران جسار السبیعي 
77.88  43406  بشایر علي غنیم جعدان المطیري 
82.39  43407  بشایر مسلم عمیر عجاج العازمي 
75.7  43408  تحریر فراج علي العازمي 
72.5  43409  تحریر محمد علي العویدي 
73.8  43410  تھاني راشد عبید الجویسري 

78.11  43411  حنان سعد مبارك العازمي 
68.58  43412  خلود نواف محیا الدیحاني 
88.06  43413  دانة جمال رجعان العازمي 
78.91  43414  دانة جھاد بندر العتیبي 
77.38  43415  دانة صالح خالد صالح الھاجري 
73.72  43416  دالل حسن الفي العازمي 
69.34  43417  دالل سالم منصور العجمي 
86.56  43418  دالل طارق محمد احمد 
78.52  43419  دالل عوض عمیر العازمي 
71.48  43420  دالل محمد خالد العازمي 
70.78  43421  دالل مریس عاید العازمي 
82.22  43423  رایھ محمد جابر المري 
72.43  43424  رحاب عید على العازمى 
90.01  43425  رفعة عبد هللا سعید العجمي 
68.39  43426  رقیة خالد محمد ناصر العازمي 
90.98  43427  ریم سعد حمود الھاجري 
75.53  43428  ریم محمد فرج سالم المري 
75.84  43429  ریم مھل سماح الرشیدى 
76.77  43430  زینب صادق حسین الشویكر 
66.69  43431  زینب یعقوب یوسف یوسف 
82.46  43432  سارة بداح عاید العازمي 
89.23  43433  سارة راشد غنیم أبوعنیج 
76.37  43434  سارة سعود عبدهللا العتیبي 
73.07  43435  سارة عبدهللا محمد العجمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الھیمان الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.82  43436  سارة علي محمد الھران 
68.88  43437  سارة فالح فھید العازمي 
75.81  43438  سارة فھید علي العازمي 
77.06  43439  سارة مبارك سالم سندى 
74.69  43440  ساره احمد مطر عبدهللا العنزي 
69.1  43441  ساره حسین فھد ناصر العتیبي 

69.87  43442  ساره حمد سالم القحطانى 
74.62  43443  ساره خالد وبران المعتقھ 
70.72  43444  ساره خلیفة اشخیر العازمي 
78.08  43445  ساره عبدهللا سعود العازمي 
81.61  43446  ساره فھد راشد دغیمان 
72.68  43447  ساره نبیل عابر الشمرى 
71.93  43448  سعاد عبدهللا محمد عبدهللا الحمیدي 
75.41  43449  سلمى الفي فریح العازمي 
71.11  43450  شریفة عایش ادھم فارس العنزي 
95.18  43451  شعاع راشد سالم العازمي 
70.32  43452  شھد سعید بتال محمد السبیعي 
63.74  43453  شھد سلیمان علي ابراھیم الضاحي 
88.22  43454  شھد عبید ثامر العازمي 
78.69  43455  شھد فھد طرقي العنزي 
69.62  43456  شوق سلیمان علي ابراھیم الضاحي 
76.82  43457  شوق نواف مبارك زید العازمي 
77.46  43458  شوق ھادي محمد العجمي 
73.62  43459  شیخھ محمد حسین محمد العازمي 
75.44  43460  صیدة حسین حمد مفرج العجمي 
73.07  43461  ضي عبد هللا مبخوت العجمي 
70.49  43462  طفلة مبارك راشد مبارك الھاجري 
78.55  43465  عائشھ عبدهللا شبیب العجمي 
74.53  43466  عالیة مرزوق عید العازمي 
77.73  43467  عبیر سعود ناصر العازمي 
71.45  43468  عبیر محمد رفاعي رجعان العازمي 
67.54  43469  عبیر مفرح محیا عمر الرشیدي 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الھیمان الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.42  43471  عذاري عبدهللا مناور العازمي 
76.62  43472  عذاري نایف حمد العمیره 
80.23  43473  عھد خالد عبید العتیبي 
70.4  43474  عھد محمد عید محمد العجمى 
76.2  43476  عواطف الفي عید العازمي 

68.39  43477  غالیة صالح عمبر فرحان 
69.38  43478  غالیة محمد ابداح محمد الدوسري 
74.03  43479  غالیھ سعید محمد العبیدي 
92.76  43480  غدیر محمد دقالن العازمي 
85.4  43481  فاتن حامد عبدهللا الشمري 

72.07  43482  فاطمة مرزوق الفي العازمي 
78.56  43483  فجر سعود رفاعي المطیري 
69.46  43484  فجر فھاد عبدهللا العجمي 
78.2  43485  فجر ماجد حمد الخالدي 

66.14  43486  فجر محمد نایف الھاجري 
82.75  43487  فرح محمد فھد العازمي 
64.03  43488  فوزیة فھد ثامر العازمي 
70.03  43489  لطیفة طالل علي شایع 
66.15  43490  مراحب محمد نایف الھاجري 
65.76  43491  مرزوقة علي عیدهللا العازمي 
87.1  43492  مریم احمد مسلم الدماك 

67.44  43493  مریم حمد دخیل أحمد بداح 
70.76  43494  مریم مطر خلف العتیبي 
90.76  43495  مریم مطلق فرحان العازمي 
73.65  43496  مریم ھمالن عبدهللا العجمي 
84.04  43497  مریم یوسف مرزوق العجران 
64.22  43498  مشاعل حمد محمد المري 
92.84  43499  مشاعل یاسر علي ال زریع 
84.84  43500  مالك حمد براك البریكي 
68.92  43501  منى سعید محمد الشمري 
90.4  43502  منى مفلح فقعان العازمي 

67.81  43503  منیرة جمیل مبارك الھاجري 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الھیمان الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.4  43504  منیرة خلف ردعان عویض العازمي 

70.64  43505  منیرة سالم محمد عماره العجمي 
74.03  43506  منیرة سعود فھد ا حماده 
73.24  43507  منیرة سلطان صالح العنزي 
84.83  43508  منیرة صالح عوض عوینان 
72.04  43509  منیرة فھد فالح المیع 
95.29  43510  منیرة محمد خالد العجمي 
81.17  43511  منیره مترك برجس مفرج الدوسري 
77.81  43512  مھا جمعان معتوق فھید العازمي 
79.51  43513  مھا عبدهللا ناصر سعد 
72.72  43514  مھا فالح محمد الدوسري 
82.88  43515  مھا فرحان ھادي العجمي 
81.01  43516  مھا فھد فھید العازمي 
89.61  43517  مھا فھد محمد بوخرما 
67.1  43518  مھا منصور سعد الدوسري 
69.1  43519  مھا ناصر نایف محمد الدوسري 

81.74  43520  مي سلطان عجمي حمود 
77.99  43521  مي محمد راشد ضرباح 
67.71  43522  مي مھل مضحي الھاجري 
83.39  43523  میمونة علي محمد العجمي 
85.27  43524  نادیة خالد سالم حسن العازمي 
62.96  43525  نادیة محمد دغش المطیري 
85.57  43526  نادیة ناصر عبید الرشیدي 
73.88  43527  نجالء زید علي المري 
72.76  43528  ندى شبیب عبدهللا شبیب العجمي 
87.39  43529  نھى راشد علي الھاجري 
69.75  43530  نوال ھادي محمد مطیع العجمي 
76.59  43531  نورة احمد صباح العازمي 
81.14  43532  نورة خویران فھد العجمي 
72.18  43533  نورة راشد حجرف العجمي 
79.72  43534  نورة سالم محمد المري 
83.12  43535  نورة فالح مبارك الدوسري 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ام الھیمان الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
90.39  43536  نورة فالح حسین العجمي 
67.69  43537  نورة مبارك سالم القحطاني 
64.97  43538  نورة محمد سعد السبیعي 
82.22  43539  نورة محمد فالح الھاجري 
87.89  43540  نوره بداح عایض الھاجري 
70.64  43541  نوره سعید حمد المري 
71.49  43542  نوره علي سالم المري 

73  43543  نوره فھید مطلق فھد العجمي 
88.7  43544  نوره مسعد غصاب الفضلي 

88.79  43545  نوره ناشي ظاھر العازمي 
89.59  43546  نوره ناصر محمد عوض خضیر 
73.7  43547  نوف عبد الرحمن راشد المري 

64.75  43549  نوف مبارك محمد فالح 
70.98  43550  نوف محمد سعد العازمي 
76.47  43551  نوف محمد مشعل العنزي 
82.99  43552  ھاجر عبدالھادي رصد العجمي 
74.76  43553  ھاجر مجبل سعد شداد العازمي 
85.76  43554  ھدیل جابر حمد المري 
91.74  43555  ھدیل طالل محمد بجاد العتیبي 
65.58  43556  ھال محمد نایف الھاجري 
79.12  43557  ھناء اشنان عبد الرحمن جردان 
76.32  43558  ھناء نایف عبدالكریم النومس 
66.28  43559  ھنادي حبیب منادي العازمي 
79.96  43560  ھند ناصر فھد ناصر العتیبي 
74.7  43561  ھویھ حسن سعید العجمي 

77.79  43562  وجدان حمد راشد المري 
68.51  43563  ودیان محمد حفیض سالم العجمى 
78.68  43564  وضحة فھد عبدالرحمن العجمي 
74.23  43565  وعد محمد حفیض العجمي 
67.75  43566  یاسمین ھادي سالم العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لبنى بنت الحارث الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
83.51  43601  أبرار إبراھیم عاصى سیف المیع 
64.53  43602  أسماء بدر صالح محمد العازمى 
67.59  43603  أسماء رجا فالح عزران العازمي 
75.12  43604  أسماء سعد مقعد غالب العتیبي 
86.75  43605  أسماء ضاوى راشد ضاوي عایض العتیبي 
81.84  43606  أفراح سالم اسحیم راشد عبید المیع 
87.34  43607  أماني ناصر ھادى ناصر الھاجرى 
67.09  43608  أمل علي عبدالعالي علي المطیري 
80.57  43609  أنفال عبدهللا غازى جاسي العازمى 
80.82  43610  أنفال مفلح حمید محمد ملوح العازمى 
72.12  43611  أنوار بدر صالح محمد العازمى 
78.55  43612  أنوار سعران سالم سعران الدماج 
73.48  43613  أنوار فالح سالم زبن العازمى 
68.72  43614  أنوار نایف غازي ناصر المطیري 
82.98  43615  إیمان حزمى زبن المیع العازمى 
81.13  43616  ابرار مبارك فالح سالم العازمي 
83.68  43617  اسماء سعد عبید حباب السبیعي 
62.16  43618  افراح ملفي مطلق خلف نھیر المطیري 
61.86  43619  البندري فھد محمد محسن المیموني المطیري 
71.96  43620  الجوھرة عبدهللا ناصر مفرج الھاجري 
69.24  43621  الدانة راشد فھد راشد العجمي 
62.31  43622  العنود جاسم محمد عبدهللا العازمي 
72.09  43623  امثال الفي سامر عبدهللا المطیري 
79.96  43624  امل محمد عوینان عمار العازمى 
69.8  43625  امنھ عبد العزیز محمد نصیر العنزى 

77.42  43626  انتصار عمر علي حسن عبدهللا النعیمي 
81.72  43627  انوار مبارك براك سعود العازمي 
64.69  43628  ایمان عبداللطیف محمد عبدهللا حسن 
64.18  43629  بشایر خالد مسعد ضحوي المطیرى 
72.13  43630  بشایر فواز عمر فواز المطیرى 
63.75  43631  بشایر محمد عبدالمحسن سالم فرحان 
76.07  43632  بشایر مھدي عبدهللا حبیب العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لبنى بنت الحارث الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.67  43633  تركیھ محمد تركي عایض العتیبي 
84.23  43634  جملة شایع نعیر فالح الھاجرى 
76.98  43635  حصة خلف صنھات رباح المطیري 
63.52  43636  حنان فالح عویضھ مرزوق المطیرى 
64.8  43638  خلود علي مرمس عید الحضیري 
74.4  43639  خلود مبارك نایف محمد الدوسري 

72.06  43640  دالل شایع فالح دخیل العازمي 
88.54  43641  دالل محمد فھید محمد الحیمر 
84.88  43642  رجوه رجاء بن فالح بن عزران الھطالني العازمي 
85.54  43643  رحاب نایف عواد حسن العازمي 
83.44  43644  رفعة محمد حجاب سعد العجمى 
82.9  43645  روان عوض حمد سعود الصویلح 

78.33  43646  ریم سالم اسحیم راشد المیع 
72.94  43647  ریم عبدهللا مبارك عبد هللا الدوسري 
69.03  43648  ریم فالح عبدهللا شبیب الدوسري 
72.62  43649  ریمیھ محمد تركى عایض العتیبى 
72.44  43650  سارة مبارك منصور فالح الھاجرى 
62.49  43651  سارة محمد جفین جازى العازمى 
76.64  43652  سارة ناصر كریدي ناصرالوسمي الدوسرى 
66.99  43653  ساره احمد محمد ناصر الحمدان 
71.98  43654  ساره شارع ناصر سعد العجمي 
69.58  43655  شروق على مرمس عید الحضیرى 
66.71  43656  شعاع فھد جفین جازي العازمي 
69.66  43657  شیخة عاید نایف ماجد 
71.03  43658  ضحى خالد عبید صالل الشمیالن 
63.72  43659  ضیاء محمد مرمس عید الحضیرى 
80.97  43660  عائشة أحمد محمد عبد هللا العازمى 
87.14  43661  عائشة محمد مجبل عید الھیلع العازمى 
82.44  43662  عائشة ناصر راشد منصور البربر 
69.32  43663  عالیھ مطلق علي محمد المطیري 
79.77  43664  عذاري مفرح حمد عبید الدوسرى 
72.69  43666  عنود خالد عایش زید العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لبنى بنت الحارث الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.64  43667  عھد زید عایش ملوح العازمي 
69.4  43668  عھود مبارك فالح رجعان راعي الفحماء 
65.3  43669  عھود مبرج مزید مبرج العازمي 

78.51  43670  غدیر ھجاج راشد سبیت العازمي 
83.37  43671  فاطمة راشد محمد عبد هللا الحضیرى 

76  43672  فاطمة شبیب محسن شبیب المیع 
74.42  43673  فاطمة عید مداد سعد الحضیري 
61.81  43674  فاطمة قیس علي فزع الھندال 
84.09  43675  فاطمة محمد مبرك براك العازمي 
85.44  43677  فجر حمد سعید محمد المطیرى 
84.5  43678  فجر مرشد مدغم عید العازمى 

74.09  43679  مرام سلمان اسحیم راشد المیع 
69.86  43680  مرام محمد نافع مثال العازمي 
89.4  43681  مریم راشد مرمس عید الحضیرى 

74.71  43682  مریم علي طلق مطلق العتیبي 
79.19  43683  مریم عمیر شخیتر مرشوش الظفیري 
79.27  43684  مشاعل نواف سعید صقالن العازمي 
95.18  43685  منال دعیج خلف حمد الغریب 
83.34  43686  منى عادل مبارك سعد العازمي 
83.1  43687  منیرة سعد عبدهللا فالح المیع 
83.4  43688  منیرة كریدى عبید خالد الدوسرى 

89.64  43689  منیرة ناصر سمیر سند سریع 
67.79  43690  مھا عبدالعزیز عوض مزعل الفضلى 
69.93  43691  مھا مبارك بصیص مبارك العجمي 
78.76  43692  مھا محمد سھو محمد العجمي 
81.48  43693  مى بدر مبارك حزام المیع 
61.34  43694  مى نزال حمدان حماد العازمى 
86.36  43695  مي براك محمد فرحان شعیل 
67.77  43696  مي رداس عبدهللا مشلح المطیري 
90.04  43697  نجد راشد صغیر راشد فھد العجمي 
86.88  43698  نورا نایف مبرج جحالن العازمى 
75.14  43699  نورة خالد فالح مبارك المحجان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لبنى بنت الحارث الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
84.92  43700  نورة مرزوق حمود عید الھیلع 
64.25  43701  نورة مسعود صعفك جحیالن ابوبطن 
85.4  43702  نورة ناھى راشد سعید جفین الھاجري 

86.23  43703  نورة ولید خالد سعدون العازمى 
72.51  43705  ھاجر حمود بخیت ناحى المطیرى 
72.44  43706  ھاجر سلیمان مطلق صعفاق العازمي 
64.52  43707  ھدیل ابراھیم سعد جالل السھلي 
76.48  43708  ھال فواز عمر فواز المطیرى 
93.6  43709  ھند خالد ذیاب نقا القوزاني العازمي 

82.09  43710  ھند مبارك محمد سعد طامي 
75.29  43711  ھیا محسن مبارك احفیظ العجمي 
76.26  43712  ھیفاء إحمید عبدى غازى العازمي 
83.07  43713  ھیفاء مناحى رجا عبد اللة العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الرتقة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.19  43752  اسماء عید مصبح غریب العازمى 
62.34  43753  اسماء فالح عبد الھادى محمد الحجیالن 
62.65  43754  اشواق فالح حربي خاتم العازمى 
72.5  43755  البندرى محمد شبیب فالح العجمى 

74.45  43756  الجوھره عبدهللا جابر عبدالرحمن المرى 
67.08  43757  امانى سالم فالح مبارك الملعبى 
68.25  43758  اماني راشد حمدان علي العازمى 
66.02  43759  امثال سعد حمدان عوض المطیرى 
68.88  43760  امثال فھد محمد عبید العتیبى 
63.29  43761  انفال فیصل عوض مجبل العازمى 
78.72  43762  ایمان مطلق سالم جزا الدیحانى 
66.82  43764  بشایر محمد عوض معیض الرشیدى 
60.79  43765  تحریر مسعود جابر معیان المرى 
70.64  43766  حنان سعد عید مفلح 
76.86  43767  خلود عید عوض فالح العازمى 
76.84  43768  دانھ محمد ناصر فھید العجمى 
61.67  43769  دالل بسام بدر علي الشطي 
79.3  43770  دالل حمد خلف حمد الغریب 
86.9  43771  رحاب زید محمد راشد الكفیدي 

73.64  43772  ریم راشد حسین راشد العجمى 
82.11  43773  ریم صالح محمد صالح العازمى 
80.46  43774  زمزم عبدهللا محمود محمد الكندرى 
83.71  43775  ساره حسین على عاشور العبدالسالم 
78.42  43776  ساره خالد فارس اسمر الفضلى 
83.87  43777  ساره سالم فرحان ونیان العازمى 
67.51  43778  ساره فالح عبدهللا فالح المیع العجمى 
80.89  43779  ساره فھد عبدهللا فھید العجمى 
75.67  43780  ساره محمد طلق ضیف هللا الزعبوط 
71.54  43781  ساره محمد فھد فالح العازمى 
63.11  43782  ساره یوسف رضیمان ثامر الصواغ 
70.41  43783  سعده نافل مفرح حمد العازمى 
83.9  43784  شروق فالح راشد حمد الغریب 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الرتقة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
90.45  43785  شھد خالد فارس اسمر الفضلى 
76.16  43786  شھد راشد مبارك سالم بوضریس العازمى 
76.75  43788  شوق یوسف صالح محمد الخرینج 
76.67  43789  صیتھ محمد مبارك فھید العجمى 
77.28  43790  عائشھ خالد فوءاد محمد البغدادى 
87.49  43791  عبیر شبیب بریكان حسین العجمى 
65.58  43793  فاطمھ سالم حزمى زبن اللمیع 
63.08  43794  فاطمھ عبدهللا على حسن غریب 
78.83  43795  فجر باسم عبدالرسول حسین دشتى 
70.7  43797  فجر صالح فھد الفى المطیرى 
78.1  43798  فرح سلطان غزاى سعد المطیرى 

67.75  43799  فیحاء مبارك مناحي مبارك فالح الحجیالن 
69.31  43800  كثیمھ علي سالم ھادى دھمان المري 
89.3  43801  لطیفھ حوفان فالح ثالب الھاجرى 

74.51  43802  مریم جمال مخلد سعود المطیرى 
68.55  43803  مریم محمد حمود عید الھیلع 
76.24  43804  معالى على مفلح سعد العازمى 
75.14  43805  منار محمد باتل محمد سند العازمى 
77.15  43806  منال خالد ندا فھد المطیرى 
75.13  43807  منال عیسى نافع مثال العازمى 
83.7  43809  منیره سعد حسن سعد العجمى 

72.06  43810  مھا عوض محمد ھادى العجمى 
77.48  43811  مى حسین رجعان سلمان عمیره 
78.8  43812  نور سعود سالم على العجمى 

61.73  43814  نوره فالح عبد الھادى محمد الحجیالن 
73.28  43816  نوره نایف محمد نایف الھاجرى 
81.17  43817  نوف مبارك سالم سعد الشقاث 
81.46  43819  ھدیل محمد فالح عبید العجمى 
67.6  43820  ھند احمد ناصر ھدیب العازمى 

84.02  43821  ھند منیف محمد خدعان المطیرى 
72.1  43822  ھنوف على نزال بداح العازمى 

76.14  43824  ھیا براك فالح متروك العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الرتقة الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
92.64  43826  وفاء جابر احمد مطلق العدوانى 
78.28  43827  وفاء غصن بخیت غصن العجمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صفیة بنت عبدالمطلب الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.39  43861  ابرار ابراھیم عبید سلوم محمد الشمري 
70.9  43862  ابرار عبد الرضا حسن غلوم سلطان 

85.29  43863  اسماء رفیع حمد ابراھیم العتیبي 
61.37  43864  افراح فرحان اسماعیل فرحان 
73.75  43865  امل محمد سید دعیر شرھان 

90  43866  انفال راكان حسین بداح العجمي 
80.59  43867  انفال فیصل عبد الملك حیدر بھمن 
77.45  43868  انوار عبد الكریم مبارك ثوینى ارشید 
94.69  43869  بشرى محمد صالح مصطفى سخیطھ 
96.14  43872  حوراء عباس غلوم خضیر حسین الصالح 
76.74  43873  خلود مبارك سلمان محمد حمادة 
88.39  43874  دانة خالد مطر نصار العدواني 
78.16  43875  دانھ غازى سالم احمد خضر 
71.49  43876  دالل أكرم سمیر مقبول الرشیدي 
66.63  43877  دالل عادل محمود فھیم محمد 
74.29  43878  رحیمھ صالح عبد هللا فھد ھمالن العجمي 
76.85  43879  روان توفیق عبد الرضا محمد النصر 
76.63  43880  روان فیصل حمد محمد الجمعھ 
66.25  43881  زینب جعفر على محمد ذیاب 
83.86  43882  ساره جابر سالم خالد الھاجرى 
79.5  43885  ساره عادل جري فھد الجري 

79.56  43886  ساره مشعل محیل جحیل العتیبى 
76.83  43887  سلمى محمد حسین 
68.42  43888  صافیھ سعود عایض سعود المطیرى 
72.2  43889  عبیر حمد صالح ناصر العازمى 

89.07  43890  عبیر عامر سالم عمار العمیره 
66.98  43891  عھود جنبان فھاد مترك العجمي 
76.59  43892  فاطمھ صالح عبد الرزاق محمود الخضیر 
68.2  43893  فاطمھ ناصر عبدهللا احمد حاجى الكندري 

72.29  43895  مریم طاھر ناصر طاھر یونس العلیوى 
70.59  43896  مریم محمد فالح محمد الھاجري 
67.14  43897  منال حمود محمد مطلق العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صفیة بنت عبدالمطلب الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.86  43898  مى سالم سعد حمد الحمیدى 
63.25  43899  نورا حمد علي عبد هللا الجمل 
75.02  43900  نوره ناصر محمد راشد الرقیب 
73.8  43901  نوف حمود مناور حمود الحجیالن 

79.04  43902  نوف ردن فھد منیر المطیري 
63.31  43903  ھاجر راشد جابر راشد الرقیب 
64.68  43905  وداد عبد العزیز عبد هللا سمیر ھندال 
87.23  43907  وضحھ عبد هللا ھادى عمیش العجمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الصباحیة الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.69  43941  أحمد حسین محمد أحمد 
68.44  43942  أحمد راشد محمد راشد السبیت 
71.63  43943  ابراھیم غازي زاید فھد 
75.42  43944  احمد الھیلم اسود عامر 
74.85  43945  احمد توفیق جابر العلي 
74.49  43946  احمد حمود جھجاه مبارك المطیري 
65.98  43947  احمد حمود حجي المطیري 
67.05  43948  احمد عبد هللا سعد محمد العجمي 
70.93  43949  احمد عبده احمد عبد هللا 
71.12  43950  احمد علي خلف جابر 
65.28  43951  احمد مبارك براك مبارك العازمي 
61.49  43952  احمد مطیر عید غضبان 
65.98  43953  احمد مھنا عبد هللا الھاجري 
67.71  43955  بدر الحمیدي سعود جالل السھلي 
67.03  43956  بدر عبدالرزاق حمود العنزي 
66.56  43957  بدر علي یوسف علي محمد 
76.06  43958  بدر محسن مجول العجمي 
70.43  43959  بدر محمد صنت رباح المطیري 
69.26  43960  بدر ناصر عبد المحسن الرشیدي 
70.91  43961  ثامر سایر عبدالرحمن المطیري 
75.13  43962  جابر احمد حسن حسین حسن 
75.54  43963  جابر توفیق جابر العلي 
66.15  43964  جار هللا حسن ناصر العجمي 
72.62  43965  جایز ادھیم شمشول الرشیدي 
67.58  43967  حبیب ناصر مبارك الھاجري 
71.54  43968  حجرف اكمیخ فدعوس عبار العجمي 
67.66  43969  حسن محمد حسن عبد هللا 
65.17  43970  حسین علي یوسف علي 
72.5  43972  حمد حمود عواد سالم 

65.73  43973  حمد عبد هللا نجم العلي 
75.29  43974  حمد علي فھد عبد هللا العجمي 
65.94  43975  حمود اسماعیل عبد هللا العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الصباحیة الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.68  43976  حمود مانع سالم الشمري 
75.72  43977  خالد اسماعیل زاید تابع احمد محمد الیوحھ 
69.86  43978  خالد براك راشد السبیت 
69.81  43979  خالد خلیفھ عبد هللا فجري العازمي 
66.75  43980  خالد رحیم باتل مفلح المطیري 
69.63  43981  خالد سالم فالح مجالد 
67.22  43982  خالد فایز محسن عوض الحربي 
69.1  43983  خالد فالح على عوض العازمي 

69.39  43984  خالد ماطر بصري جریر حسیني 
66.8  43985  خالد مبارك سند بریكان الھاجري 

69.23  43986  خالد نعمھ شافي رویعي زیدان العنزي 
63.69  43987  خالد نواف محیا صیاف الدیحاني 
71.46  43989  راشد سالم محمد العجمى 
72.95  43990  رجا خیرهللا فھاد الصواغ 
77.2  43991  سالم ثاني محمد متعب 

69.03  43992  سالم زوید سدخان فاضل 
71.26  43993  سالم محمد عبد هللا السبیعي 
70.16  43995  سالم ناصر عید طفالن العجمي 
73.03  43997  سعد سالم فالح سعد ثویب 
74.62  43998  سعد سالمھ یالوس خلف العنزي 
66.22  43999  سعد عوض نمر الرشیدي 
71.31  44000  سعد مطلق سعد العتیبي 
71.38  44001  سلطان فواز محمد العنزي 
72.98  44002  سلمان حزمي مفرح حزمان 
68.76  44003  سند مبارك سند بریكان نھار الھاجري 
74.94  44004  شافي علي شافي محمد العجمي 
69.91  44005  صالح جزاء صالح المطیري 
68.35  44006  صالح مفرح صالح فالح الرشیدي 
72.01  44007  ضویحي سویري ضویحي سویري العجمي 
71.07  44008  ضیف هللا الحمیدي غمیض عبد هللا المطیري 
72.7  44009  طالل حمد محمد عبدهللا العجمي 
70.9  44010  طالل سایر جعیالن الزعبي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الصباحیة الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.93  44011  طالل طالب سایر عجمي العنزي 
80.36  44012  طالل فھید فھد نافع 
67.28  44013  طلق مبارك صانوت العازمي 
74.34  44014  عارف نایف عواض راشد غنیمان المطیري 
67.16  44015  عاید محمد بطي محمد العجمي 
76.44  44016  عایض مسفر مھدى علي العجمى 
75.56  44017  عبد الرزاق رفاع نغیمش العنزي 
70.85  44018  عبد العزیز نایف مشبب جالل السھلي 
69.71  44019  عبد هللا حابس فاضل مرضي المطیري 
75.37  44020  عبد هللا راشد علي محمد مبارك 
65.74  44021  عبد هللا ناصر خالد سعید العنزي 
77.23  44023  عبد الھادي محمد سالم شلیویح العجمي 
72.21  44024  عبدالرحمن ابراھیم حمد عاید الرشیدى 
79.92  44025  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ناصر العتیبي 
73.58  44026  عبدالرحمن ھاشم محمد علي 
77.18  44027  عبدالرضا حسین حمزه حمزاوي 
73.22  44028  عبدالعزیز محمد حماد العجمي 
67.25  44030  عبدالعزیز یعقوب حسن عبدهللا 
71.56  44031  عبدالكریم فارس عاید الشمري 
70.73  44032  عبدهللا زاید فالح زاید العتیبي 
67.92  44033  عبدهللا سالم ناصر مبارك العازمى 
72.45  44034  عبدهللا شداد عبدهللا محمد الھاجري 
68.32  44035  عبدهللا فالح سمھور معیكل العجمي 
77.77  44036  عبدهللا مانع شبیب العجمي 
72.31  44037  عبدهللا محمد خلف العنزي 
78.16  44038  عبدالمحسن علي مبارك علي العجمي 
60.77  44039  عبدالھادي سالم ساجي ناصر الدوسري 
76.93  44040  عبدالھادي علي محمد عبدالرحمن 
66.29  44041  عدنان فارس عران جعیفص 
74.57  44042  عزیز شتحان شاھین الظفیري 
77.27  44043  علي أحمد محمد عباس 
73.24  44044  علي جابر فاضل محمد المري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الصباحیة الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.75  44045  علي صالل خلف عبھول 
73.04  44046  عمران احمد عبدهللا السماك 
70.24  44047  عید خالد ھرماس خضیر العازمي 
87.55  44048  عید سعد فھید فدغوش مانع العجمي 
74.53  44049  غالي ناصر منیر ناصر 
84.18  44050  غانم احمد غانم عبد هللا 
80.36  44051  غانم عوض غانم عوض الركلھ 
71.38  44052  غانم محمد عبدالرحمن مانا الفیلكاوي 
74.48  44053  فالح ھادي فالح الرشیدي 
74.37  44054  فراج محسن محمد العجمي 
70.11  44055  فالح خالد ھرماس العازمي 
67.5  44056  فالح عید مناحي العازمي 
65.2  44057  فھد براك قبالن براك العازمي 

66.35  44058  فھد سعد عبد هللا العازمي 
68.2  44059  فھد طرجم سعد ناصر السھلي 
73.3  44060  فھد عبد الرحمن احمد عبد اللطیف 

79.26  44061  فھد عبدهللا محمد صعفاك العازمي 
73.24  44062  فھد ماطر فالح عواد العازمي 
76.89  44063  فھد محسن عوض سعود 
60.61  44064  فھد مطلق فالح محمد العجمي 
65.93  44065  فھد مناور عماش محمد العتیبي 
77.95  44066  فھید حسین فھید حسین العجمي 
70.62  44067  فھید فالح شافي فالح العجمي 
66.25  44068  فواز فھد عبد هللا علوان محمد 
73.73  44069  فواز مطلق راشد جریان العازمي 
80.12  44070  فیصل براك فالح متروك العازمي 
67.67  44071  فیصل عبد النبي عبد الحسین عبد هللا الفودري 
78.26  44072  فیصل محمد مرجان فاضل 
72.42  44074  ماجد جھز محسن المطیري 
75.83  44076  ماجد مرزوق محمد عایض 
74.09  44077  مالك ھاني عبدهللا شایع الظفیري 
75.17  44078  مبارك خلف سعد محمد 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الصباحیة الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.31  44080  مبارك فھید ناصر رثوان العجمي 
78.75  44081  مبارك محمد خلف العنزي 
78.3  44082  مبارك محمد مبارك طلمیس العجمي 
72.1  44083  محمد بتال محمد جازع 
66.9  44084  محمد خالد محمد جالل السھلي 

69.76  44085  محمد سالم راشد خلف شعیل العازمي 
68.71  44086  محمد سعد ناھي العازمي 
69.27  44087  محمد سعود جبرین سعود محمد العصیمي 
72.27  44088  محمد سعود زید خلیف العازمي 
64.35  44089  محمد سعود محمد سعد العتیبي 
65.05  44090  محمد طالب محمد علي المري 
67.18  44091  محمد عبد هللا محمد راشد 
72.7  44092  محمد عبدهللا ھذال العازمي 
64.2  44093  محمد فرحان ظاھر والي العنزي 

69.01  44094  محمد مبارك محمد فالح الھاجري 
76.82  44095  محمد مبارك محمد ھادي العجمي 
62.83  44096  محمد مجید نظر الشطي 
67.62  44097  محمد محسن حمدان غنام 
67.58  44098  محمد مرزوق عاید خلیف العازمي 
70.91  44099  مرتضى حسین محمد حسن 
73.04  44100  مرزوق سعد راشد الزید 
68.01  44101  مساعد عبدهللا نجم العلي 
75.84  44103  مشعل جمعان عشبان حمدان العازمي 
73.61  44104  مشعل حمد احمد حمود العنزي 
79.87  44105  مشعل صطام عبدهللا العتیبي 
65.81  44106  مشعل مسفر ملیح خریص 
71.32  44107  مطلق فالح مطلق فالح الزعبي 
70.19  44108  مناور راشد حمود الحجیالن 
74.55  44109  منصر سعد ھدیرس ربیع العصیمي 
70.12  44110  منصور فالح منصور جنیف سفر 
70.66  44111  ناصر خمیس طلق عقاب 
64.06  44112  ناصر عبدهللا عید ناصر طفالن العجمى 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الصباحیة الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.29  44113  ناصر علي بخیت علي المري 
83.17  44114  ناصر محمد مشعل سایر العنزي 
68.56  44115  ناصر ھایف نایف العازمي 
76.27  44116  نایف بندر ضیف هللا عامر العتیبي 
67.33  44117  نایف عبدهللا فھاد عماش العجمي 
68.98  44118  نایف ھادي فالح امبیریك الرشیدي 
70.04  44119  نواف فیصل محمد العتیبي 
68.3  44120  نواف ناصر مطلق فھد العازمي 

68.89  44121  یوسف سلیم موسى فھران راجح ھافل العتیبي 
67.57  44122  یوسف عایض ناصر عویس العجمي 
79.65  44123  یوسف علي خلیفة حسین الخلفان 
65.41  44124  عثمان إبراھیم مسیفر ھملول العتیبي 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ھشام بن العاص الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
60.93  44166  احمد فجري فالح خالد العازمي 
67.23  44167  احمد مبارك عبدهللا العازمي 
69.93  44168  اسماعیل خلیل حسین اسماعیل میرزا 
70.63  44171  بدر عبدالرزاق عطشان ثویني 
59.06  44176  بیتر ماھر مخائیل بشاي 
70.07  44182  حسن ابراھیم حسن ابراھیم الیتامى 
73.26  44183  حمد ظافر محمد العجمي 
67.02  44188  خالد املح حمید فرحان العنزي 
68.33  44189  خالد حنیتم شبیرم عوض العازمي 
62.58  44192  خالد عید مبارك سعید 
67.77  44193  خالد فھد بادي حبیب المطیري 
60.2  44196  خالد مبارك عایض العازمي 

63.32  44201  راشد عبدهللا راشد اجفین الفضلي 
65.38  44202  زاید سالم ابراھیم الزاید 
75.72  44204  سالم علي محمد مھدي 
70.93  44208  سعد صالح حضرم العجمي 
71.42  44209  سعد الفي جندار محمد 
73.22  44211  سعید على حمد مسفر ناصر العجمى 
78.46  44212  صالح مانع محمد صالح مانع العجمي 
77.87  44213  ضاري خالد فیروز شایع الشمري 
62.59  44215  عبد الرحمن عبد الكریم یوسف عبد العزیز 
62.33  44218  عبد هللا محمد منصور ناصر الھاجري 
72.65  44235  عبدهللا ناصر سالم العجمي 
64.6  44238  عبید ھادي عبید داھم الدوسري 

62.87  44243  علي حمید ثویني مزعل 
66.02  44245  علي عبدالرسول غلوم محمد 
74.37  44251  فھد حسین محمد حسین زمانان العجمي 
68.62  44252  فھد دعیج خلف نعمھ 
72.44  44257  فھید سعد سیف جمعھ 
66.02  44261  فیصل محمد عبدهللا شامخ 
65.06  44262  قبالن محمد سالم عبد هللا العجمي 
64.42  44264  مبارك سعد محمد صلیفیح العازمي 
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إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ھشام بن العاص الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.69  44265  مبارك عید سعد عید الدوسري 
67.12  44266  مبارك محمد مبارك الجریب 
68.38  44271  محمد جابر عبدهللا محمد 
72.9  44272  محمد سعد عمار شایع 
63.9  44273  محمد سوید سعود عبدهللا العجمي 

69.51  44279  محمد فالح عید محسن سماح العازمي 
63.2  44281  محمد قاطع عبود كاید 
70.7  44282  محمد مسلم محمد بطي منصور العجمي 

61.86  44285  مرزوق مبارك سعد وقیان الدوسري 
60.49  44288  مشاري عید مجبل الھیلع 
64.62  44292  مشعل سعد مصبح سعود العازمي 
66.3  44293  مشعل ناصر اسد ناصر محمد علي 

62.87  44294  مصعب عوض فراج سالم الحربي 
60.6  44296  مھیالن حمد خالد الھاجري 

71.24  44297  ناصر صالح معباس العتیبي 
66.15  44298  نایف عبدهللا كمدان العجمي 
62.07  44301  نواف صباح كاظم عیدان الحالفي 
72.1  44302  ھادي دمشق محمد ھادي 

61.73  44304  یاسر عبدالمجید ابراھیم حسین الشطي 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الصباحیة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
81.5  44341  آالء عبد اللطیف عبد الخالق عبد اللطیف فرج 

84.87  44342  أمل فراج محمد فراج 
77.45  44343  أمیره محمد سلمان غانم الطویلع 
70.41  44345  إیمان حسین عبید عبد هللا 
72.67  44346  ابرار صادق عبدالعزیز محیل جابر 
65.98  44347  اریج صالح محمد غیالن الفضلى 
67.1  44348  العنود حمد على الھوم 

79.88  44349  العنود عبد یاسین اسود 
68.33  44350  امل موسى فیصل الروضان 
73.54  44351  انتصار حردان محمد ختالن 
60.05  44352  انوار بدر محمد عبدالھادى السفیح 
78.37  44353  بدریھ سعد سلیمان كویخ 
71.74  44354  بدریھ ناصر عواد مبارك 
60.25  44355  بشایر بجاد مونس العتیبي 
74.79  44356  بشایر محمد ناصر عبد هللا 

76  44357  تھانى محمد محسن الویس 
67.74  44358  تھاني حمود فالح حمد العازمي 
70.65  44359  جواھر محمد حمد عازب العجمي 
72.23  44360  حصھ بدر ناصر غازي الدماك 
71.52  44361  حنان شبیب فالح شبیب العازمي 
68.01  44362  حنان شفاء الھیلم نادى سایر العنزى 
67.33  44363  حنان مبارك فالح مطلق زقاح 
59.49  44364  حنین غالي عناد جابر 
86.49  44365  خدیجھ جاسر فیصل عبد هللا 
82.93  44366  خزنة عید مرمس عید الحضیري 
70.58  44367  خزنة مشعل مطلق مونس راجح العتیبي 
68.65  44368  دالل خمیس مرزوق مبرك 
65.65  44369  رفعھ مبارك غریب حمد العجمي 
71.76  44370  ساره سالم فارس فاروس الحطاب 
65.2  44371  ساره عبد هللا محمد ھزاع مشلشل السبیعى 

70.46  44372  ساره مطلق نفیخ عواد درویش العازمي 
68.82  44373  سعده مصبح مبارك سحلول 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الصباحیة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.02  44374  سلوى جبر محمد مغیر 
68.72  44376  سمیره ابراھیم عبد الكریم على شمو 
73.7  44377  شعاع عبید ھادي مقنع العازمي 

74.49  44379  عالیھ فالح متروك بلیق العازمي 
70.86  44381  عذاري سالم ظاھر التمتام 
64.52  44382  عذاري محمد حمد سعد العازمي 
72.41  44383  عھود عبد هللا مدعث برغش القحطاني 
69.31  44384  عواطف مبارك مطلق حرقان العازمي 
65.58  44386  غدیر محى على فرحان 
71.34  44387  فاطمة عبد الجبار جبران منصور 
67.43  44388  فاطمة محمد أحمد خلیل صالح 
62.66  44389  فاطمھ ارشید حبیب الشدقم 
61.94  44390  فایزة ماثل مثیب ھدالن 
83.66  44391  فطوم عبدهللا سعود حسین عبدالھادي ابو جمعھ العجمي 
74.2  44392  كوثر بنیونس بن محمد العلج 

75.64  44393  لیلى خالد فیروز شایع الشمري 
69.42  44394  لیلى عدنان على فاضل 
68.02  44395  لیلى محمد طارش شاھر 
73.32  44396  لینا خلف حمد الحیص 
73.94  44398  مریم رجیان دعسان رقید العنزى 
67.46  44399  مریم عامر جعفر منیف الھاجرى 
73.15  44400  مریم فھد فنیس شداد العجمي 
83.75  44401  مریم متروك سایر صالح العتیبي 
64.55  44402  مریم محمد البدھاوى فرحان العنزى 
73.57  44403  مریم محمد صنت المطیرى 
77.94  44404  مریم مطر ادھام عنیم الزید 
77.89  44405  مشاعل فھید جمعان فھد 
76.41  44407  معالي فالح محمد الھاجري 
90.48  44408  منى فرحان معیض العنزي 
77.49  44409  مھا مبارك حمود الھیلع 
63.77  44410  میعاد حمد سعدون الشمالن 
74.86  44411  نجاة مبارك صالح حرزان ملیس 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الصباحیة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.98  44412  نجال خالد صالح محمد الحمیر المرى 
71.89  44414  نورة شمروخ داموق طلق العازمي 
76.7  44415  نوره خلف مطلق صایل 

70.04  44416  نوره صالح رباح الرشیدي 
66.87  44417  نوره محسن منصور فالح 
66.85  44418  نوره محمد دعیرم محمد العجمى 
72.59  44419  نوره مساعد صالح مھاوش 
62.72  44420  نوره ھادى محمد سحمى نھار الھاجرى 
84.36  44422  نویر مریزیق شري سعد الرشیدي 
67.77  44423  ھدى احمد معزي العازمي 
71.48  44424  ھناء فالح سالم ساجر العازمي 
70.16  44425  ھند عبد هللا غانم الحمد الفالح 
70.23  44426  ھند عید محمد العتیبي 
67.7  44427  وضحھ غازي جعیثن عبیدان الحربي 

76.58  44428  وضحھ فھد فالح محمد العجمي 
72.77  44429  وفاء علي بدر على 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ام الھیمان الثانوي نساء- المشترك المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.54  44462  الجازي علي فھد مانع عامر 
64.46  44463  انوار جمل سجدي العتیبي 
74.98  44464  ایمان عایض مھدي العجمي 
65.45  44465  بدریھ عادل بانى الدوسري 
68.84  44466  بشائر عبدهللا جابر مطر 
69.31  44467  بشایر جاسم عیادة سلیمان 
71.4  44468  تھاني مناور حمدان العازمي 

90.59  44469  جمیلھ طارش مغیر الشمري 
77.37  44470  خزنھ عبدهللا مثیب العجمي 
71.85  44471  خلود مبارك منوخ نھار المطیري 
72.01  44474  رشا فالح أسود سالمھ العنزي 
73.23  44475  رضیھ فالح فھید العازمي 
66.33  44476  رفعة ابراھیم راشد على سالم المري 
79.11  44478  ریم حمود عبدهللا الھاجري 
69.52  44479  ریم محمد عوض العجمي 
71.49  44480  ریم منصور ھزاع العجمي 
84.29  44481  زینب عبدهللا عطیة سھیل 
67.29  44482  ساره عایض محمد العازمي 
79.87  44483  سامیة خالد ظاھر العازمي 
74.97  44484  سماح حسن سعید العجمي 
73.9  44485  شیخھ على عبید خلف 

77.31  44486  شیماء فالح اسود سالمھ العنزي 
75.35  44487  عائشھ ابراھیم عبدهللا العبود 
74.38  44489  غالیھ ضاوى سعود العازمي 
76.88  44490  فاطمھ حمود فلیح العازمي 
73.2  44491  فاطمھ مبارك على العجمي 
77.7  44492  لطیفة مبارك محسن العازمي 

74.85  44493  مشاعل ابراھیم راشد المري 
73.08  44494  مشاعل عایض مجبل العازمي 
68.24  44495  مھا صالح جار هللا العجمي 
68.12  44496  ندى معدي فراج الھاجري 
67.61  44497  نوره ابراھیم راشد المري 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ام الھیمان الثانوي نساء- المشترك المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.14  44498  نوره سعید منصور الھاجري 
73.54  44499  نوف عایض محمد العازمي 
82.39  44500  ھال فھد سعید العجمي 
73.2  44501  ھنادي فوزى خلیف ماجد 
69.5  44502  وضحھ راشد زاید الھاجري 

86.21  44503  وفاء سرحان صفوق محمد سرحان 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز أم العالء األنصاریة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.77  44541  أبرار جلوي مطر مسیعید العازمي 
64.55  44543  أسماء ابراھیم جابر فایز 
63.85  44545  إیمان حسین مبارك خادم بو قماشة 
72.79  44546  ابرار عادل محمد حسین 
69.52  44547  اسماء عبد هللا عبد الھادي الحجیالن 
68.28  44549  العنود حمود عتیج محمد العازمي 
86.6  44550  العنود راشد محمد الھاجري 
71.5  44551  العنود صیاح عید العازمي 

62.68  44552  العنود ھادى مبارك عبدالھادى الھاجرى 
68.1  44553  امل حمدان محمد نصیر العنزي 

77.82  44554  امل حمود راشد البوص 
83.58  44555  امیره محمد مناحي سعد العجمي 
80.96  44556  امینة محمد خضیر حسین 
63.6  44557  انوار عوض مطر عایض العازمي 

65.42  44558  ایمان حسین عواض المطیري 
67.81  44559  ایمان شناوه مشعل عناد 
80.03  44560  ایمان محمد سعد العازمي 
68.76  44561  بتلھ سعد سلمان كویخ 
69.24  44562  بدریھ عوین عواد العنزي 
75.89  44563  بشایر ھادي بنیھ مرزوق 
71.89  44564  تحریر صالح حسن صالح احمد 
73.87  44566  جمانھ محمد عباس الریحاني 
68.61  44567  جمیلة فیصل عبد اللة فھد 
68.33  44569  جویزه مبارك صانوت فھید 
88.23  44571  حصة مصارع متعب زامل 
66.78  44572  حصھ شمالن حمد شمالن 
60.75  44573  حمده سعد حمود كشیش العازمي 
65.65  44574  حنان فھید ادغیمان العازمي 
75.88  44575  حنان ناصر سعد المیموني 
63.9  44576  خدیجة سعود بریك طالع العتیبي 

66.58  44577  دالل شباط شرید المطیري 
78.36  44578  دالل محمد عبد الرحمن الصفران 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز أم العالء األنصاریة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.77  44579  دیما حمدان حمود العتیبي 
64.11  44581  رحاب أحمد علي حسین البلوشي 
72.79  44582  ریم حربي فریح المطیري 
66.98  44583  ریم محمد عبد هللا فرحان العازمي 
74.54  44584  ریم مطلق سالم العازمي 
70.48  44586  زینب صالح جوده حمود مقطوف 
62.86  44587  زینب عبدالرحیم عبداللة 
71.83  44588  ساره حریمیس سلمان العازمي 
71.84  44590  ساره محمد نومان فالح الزھامیل 
71.99  44591  سعاد عبد هللا دایخ طلب 
75.08  44592  سلوى خلیفة محسن العازمي 
69.37  44594  سمحھ بردان جحیل 
71.73  44595  شیخھ عبد هللا ابطیحان العازمي 
62.91  44596  شیخھ عبد هللا احمد حسین احمد 
71.22  44597  شیماء غانم راضي مسیر 
72.99  44598  صالحھ راشد صالح سماح عرفج 
69.37  44599  ضحیة سعد ظاھر شخیر العازمي 
66.6  44600  عائشة جواد عبداللة محمد 

67.42  44601  عالیھ منصور تركي العتیبي 
71.58  44602  عبیر حسین حمد حسین النبھان 
71.21  44603  عبیر عبد هللا سحیم حزام حسین 
72.41  44604  عجایب محسن غازي مبارك العتیبي 
66.39  44605  عذاري عدنان عبد العزیز المذن 
85.37  44607  علیاء حسین عبد اللة أبراھیم 
68.28  44608  عنود محمد عبد هللا مطلق 
68.88  44610  غدیر سعود عید سعود 
82.63  44614  غنیمھ عایض سعود المطیري 
65.39  44615  فاطمھ حسین خضر علي الفیلكاوي 
63.33  44616  فاطمھ حمدان منیر العازمي 
68.67  44618  فاطمھ ضبعان سیف میزر 
73.89  44619  فاطمھ مبارك سلمان محمد حمادة 
68.94  44620  فاطمھ محمد عبدهللا الحجیالن العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز أم العالء األنصاریة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.81  44621  فاطمھ محمد على حسین 
65.76  44623  فجر راشد علي عتیج 
69.22  44624  فریده سید ھاشم خادمي 
71.57  44625  فھیدة منصور راضي محمد 
63.52  44626  فوزیة شینان سعد الدوسري 
69.31  44627  لبیبھ مصلح سعد العازمي 
76.92  44628  مرزوقة مسعد عبد الرحمن الرشیدي 
76.43  44629  مریم رجعان حمود العازمي 
67.61  44630  مریم فالح منصور جنیف 
64.6  44632  مشاعل سامت محسن رحیل 

83.93  44633  معالي معضد عمیش المطیري 
72.73  44634  مكیة شاكر محمود محمد 
76.27  44635  منال حمود حماد العازمي 
72.14  44636  منال خضر حبیب محمد 
69.9  44637  منال خمیس عبد اللة العازمي 

65.42  44638  منال سعود مصبح العازمي 
78.78  44639  منال محماس خالد العازمي 
73.95  44640  منیرة ربیح مخور راكان 
66.53  44641  منیرة صقر عبد هللا قناص 
80.76  44642  منیرة مبارك راشد ضرباح 
65.68  44643  منیرة معجب محمد العویر 
64.19  44644  منیرة ناصر محمد العجمي 
65.14  44645  مھا خلیفھ محسن عبیشان العازمي 

68  44646  مھا فارس عاید ذھب الشمري 
71.33  44647  مھا ماطر فالح العازمي 
62.26  44648  نجلة محمد دغیمان غنام العازمي 
74.72  44650  نورة محمد منصور الھاجري 
68.11  44651  نورة مزید ھزاع العازمي 
68.1  44654  نوف حمود ناھض السھلي 

69.02  44655  نوف عبدهللا عیسى عبد هللا الشطي 
87.03  44657  نوف متعب محماس الدوسري 
73.74  44658  نویر حسین حمود القحطاني 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز أم العالء األنصاریة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.01  44659  نیره ناصر حسن العجمي 
73.87  44660  ھبھ عبدهللا أحمد حسین أحمد 
69.86  44661  ھال ھادي مصري العجمي 
77.3  44662  ھناء أحمد عبد القادر عبد اللة العطوان 

65.78  44663  ھنادي صالح سعید العجمي 
69.78  44666  ھیا مبارك ناصر فالح القحطاني 
75.75  44667  ھیفاء سعید خالد ناصر 
66.87  44668  وداد خضر جابر خلف 
75.51  44669  وداد خلف فھد المطیري 
73.99  44670  وسمیھ الفي مبرك العازمي 
69.42  44671  وضحة صقر عبد هللا قناص الشمري 
64.6  44672  وضحة ماثل مثیب العتیبي 

76.31  44673  وضحھ لزام حمود الشمري 
65.69  44674  یسرى ضاوى سعود مبرك 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.43  44717  أحمد عبدالصمد عبدالرحیم دشتي 
67.75  44854  عبدهللا صالح ابراھیم على ابراھیم عنبر الفیلكاوى 
78.03  44855  عبدهللا عراك مطرب سعیدان 
64.41  44883  فالح سوید فالح حمد العجمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.25  45060  رھام  محمد محمد بدرالدین السبسبي 
79.59  45076  فاطمھ خالد محمد عبدهللا عبدالرحمن الكندري 
72.59  45089  منال عایض رجعان صالح 
86.74  45091  منى محمد علي حسین 
90.47  45094  مھا شلیویح مشلح عوینان المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

ثابت بن قیس الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.27  45211  ابراھیم سعد فطاس عباس العنزى 
81.39  45212  احمد دلى محمد دواس 
86.09  45213  احمد محمد جاسم نایف الخالدى 
76.18  45214  زاید خضیر زاید خلف 
71.44  45215  سالم محمد سالم احمد العنزي 
77.06  45216  سعد حمید ضعیف حنیان العنزي 
75.97  45217  سلمان نوري سلمان محارب العنزي 
77.42  45218  سلیمان صالح حمد محمد 
66.71  45219  صالح حسن عایش عبدهللا النومسي الرشیدي 
87.67  45220  صالح سمیر أحمد الحاج 
70.46  45221  صالح عوض عجیل ظاھر مطلق 
79.5  45222  طالل عبدالمحسن محمد عمر حمیدي الجربا 

85.11  45223  طلیحان ماجد طلیحان بلیعیس الملعبي المطیري 
71.09  45224  عازم منصور عازم مناور الرشیدي 
66.51  45225  عبدالرحمن عامر خلف القحامي المطیري 
83.65  45226  عبدالعزیز خلیل حمید على العنزى 
80.52  45227  عبدهللا علي یعقوب الصمادي 
73.8  45228  عبدهللا فھد حمدان ناصر العبیدي 

79.18  45229  فھد عبدهللا سایر راشد 
67.9  45230  فھد عید ھنقل ناصر المطیري 

66.95  45231  فھد محمد راضي صادق 
79.06  45232  فھد مطلق حنتوش كیاد الشمرى 
74.27  45233  فواز فھد جبیر ناصر صبیح الفضلي 
72.59  45234  فیصل سلیمان كاظم مطر ماجد 
81.95  45235  محمد خلیفھ محمد خنیفس العنزى 
77.69  45236  محمد خیري جلیل راشد الفضلي 
70.29  45237  محمد سعید خلف كھربائي 
73.4  45238  محمد عبید عید مبروك المطیري 

85.19  45239  مرزوق ھداج حمود سعید المطیرى 
76.31  45240  مطر خلف مطر خلف 
85.64  45241  ناصر غدیفان حمدان غدیفان الرشیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جابر عبدهللا الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.39  45281  ابراھیم مطلق ركابي جراح مشعل الضفیري 
77.51  45282  احمد خالد االدعس محمد السعیدي 
71.88  45283  احمد خالد محمد صامل مسیرح الخالدي 
82.34  45284  احمد محمد الطرقي حسیكان الذایدي 
87.51  45285  بدر سالم ضاري جیال العاقول 
69.82  45286  بدر عبد العزیز حمود مناور الشمرى 
66.27  45287  بدر ناصر عطیھ داود الفضلي 
71.12  45288  بدر نواف نھار مفرج المطیري 
73.61  45289  بندر رسام مرزوق رسام مرزوق 
80.34  45290  تركي خالد فیصل الھیلم العجمي 
74.86  45291  تركي محمد طنا طواري العنزي 
79.41  45292  تركي محمد عطا هللا ابراھیم الظفیري 
64.54  45293  جدید محمد جدید نایف العنزى 
76.74  45294  جراح فھد جمیعان محیالن العنزي 
67.66  45295  جلیدان نشمي جلیدان صاید جردان الحریجي 
69.92  45296  حسن محمد ناصر محمد العجمي 
73.3  45297  حمود ولید خلف سلمان الفرحان 

73.99  45298  خالد نواف زبن مطني الشمري 
73.5  45299  سعود احمد مطلق محمد الشلیمى 

75.64  45300  سعود جدعان غنام مطر العنزى 
83.85  45301  سلطان فھد سلطان صالح الحسیني 
85.24  45302  سلمان عبد العزیز عشوي راضي العنزي 
71.6  45303  سیف حمد حمود ناصر العجمي 

81.07  45304  ضارى كریم ماطر خلف الظفیرى 
74.55  45305  عبد الرحمن احسان نھار جاسم الشمري 
72.62  45306  عبد الرحمن عبد هللا سعد ثقل العجمي 
80.92  45307  عبد العزیز سامي محمود مطر العنزي 
77.76  45308  عبد العزیز علي عبد المحسن محمد البسام 
67.78  45309  عبد هللا خالد جاسم فیحان ضیدان الشمري 
77.32  45310  عبد هللا سعد نشمى عواد الحریجي 
73.83  45311  عبد هللا سفاح صلبي ضرباح المطیري 
76.78  45312  عبد هللا صیاح عبد هللا خماش صیاح العجمي 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جابر عبدهللا الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.04  45313  عبد هللا مشعل مندیل ضیف هللا القحص 
83.59  45314  عبد المحسن مطلق نایف متعب المطیري 
73.79  45315  علي محمد ھیف مبارك الحجرف 
75.38  45316  عمر حمد علي حمد العنزي 
73.61  45317  عمر غالب زحزیح رمضان العنزى 
80.6  45318  عید علي عید صالح القحص 

83.32  45319  غازي سلطان غازي عایض محمد 
75.82  45320  فالح ھندي مبارك ھیف الحجرف 
76.95  45321  فھد حجى مشعل ظاھر العنزي 
75.56  45322  فھد زیدان رحیل مزید العنزي 
76.95  45323  فھد محمد عید صالح القحص 
67.88  45324  فھد ناصر تریحیب عبد المحسن البسام 
74.54  45325  فھد نایف جدید نایف العنزى 
78.43  45326  فواز علي عیسى فالح المطیري 
70.16  45327  فیصل دھام فرحان حسن الشمري 
75.66  45328  فیصل زاید عوض محمد الحربي 
72.69  45329  فیصل یقضان نھار جاسم الشمرى 
83.24  45330  مبارك عامر شنار محمد العجمي 
76.61  45331  مبارك فھد ناصر عبد هللا مشوط 
79.37  45332  محمد جاسم عثمان محمد االمیر 
67.75  45333  محمد حماد عقیل الحمیدي المطیري 
70.72  45334  محمد سعد ثواب قضاب المطوطح 
83.05  45335  محمد سلیمان عبد هللا عبد هللا العریفان 
83.79  45336  محمد صالح نزال حجب العنزي 
79.68  45337  محمد فالح عید صالح القحص العنزى 
68.87  45339  محمد مناحي حزام السعیدي 
68.16  45340  محمد منصور محمد ھیف القحطاني 
78.41  45341  مساعد عوض مطلق نزال سھو 
73.61  45342  مسیر سعود بن مسیر بن فراج بن شبالن 
79.39  45343  مشعل علي شیحان عابر السعیدي 
65.35  45344  ناصر حمد فالح عبید العجمي 
75.93  45345  ناصر عواد حالوب ضیدان الخالدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

جابر عبدهللا الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.01  45346  ناصر وتید ناصر طاحوس العكشان 
67.49  45347  نواف راشد مھدي سلمان العنزي 
73.88  45348  ھائل شالل سعود سالمة دغیم السویط الظفیري 
71.61  45349  یزید مشعل عثمان مزعل السعید 
73.13  45350  یوسف فھد مرزوق عوض العدوان 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الواحة  الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.23  45381  أحمد مطلق غالي فالح الصلیلي 
73.12  45382  أحمد مغیض سرحان عاید العنزي 
83.94  45383  أنور مشري معتق ھویر الضفیري 
69.69  45384  احمد مطلق غالي مطلق راشد 
62.41  45385  باسم ممدوح عیاده عسكر العنزى 
83.57  45386  بدر حواس محمد عفاس الشمري  
72.31  45387  بدر عبد هللا جابر فرحان الشمري 

65  45388  ثابت محمد عتیق الصلیلي 
74.41  45389  ثامر فھد رفاعي سماح المطیري 
68.3  45390  جراح نواف مبارك السعیدي 

73.96  45391  حمد محمد مكمي منوخ الظفیري 
75.68  45392  حمد مخلف ملوح خلیف الصلیلى 
78.44  45393  حمود ماھر مرزوق مطر العنزي 
80.09  45394  خالد سعد سالم سعود الشمرى 
85.78  45395  خالد صالح عبدهللا مزید 
72.34  45396  خالد عبدهللا عودة سالمة الشمري 
70.4  45397  خالد غازي حمود خلف الحربي 

74.96  45398  خالد مطر مویس العنزي 
72.13  45399  خالد مفرج عبد الرحمن مفرج المطیرى 
75.67  45400  خالد ناصر سالم ناصر العجمي 
79.12  45401  دعیج فایز حمود نزال الشمري 
80.15  45402  سالم زباران سالم محمد العجمي 
62.86  45403  سالم سعد سالم سعد النشوان 
72.19  45404  سامي غریب محمد مطلق المطیري 
78.91  45405  سعود ناوي سلطان مصارع الزایدي 
82.93  45406  سلیمان شعیل مزعل وحید الظفیري 
78.9  45407  سلیمان مجبل مناحي عیادة العنزي 

75.45  45408  صالح خالد فالح معتق الھاملي 
63.31  45409  صالح نمر فالح العیبان الشمري 
80.57  45410  ضاري محمد منوخ طرقي العنزي 
73.63  45411  عایض سالم زباران محمد العجمى 
68.46  45412  عایض سالم محمد سالم العجمي 
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مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الواحة  الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.84  45413  عایض مسفر مقیت عایض العجمي 
72.74  45414  عبد الرحمن دخیل سالمة المطیري 

71  45415  عبد العزیز راضي عطیة العنزي 
82.99  45416  عبدالرحمن سعد سعود عوض الحربي 
79.87  45417  عبدالرحمن علي محمد عوید العجمي 
70.44  45418  عبدالرحمن مطرود ملیحان ماجور الحربي 
73.04  45419  عبدالعزیز خالد ضیف هللا سمیان البذالى 
69.32  45420  عبدالعزیز خلیف نحیطر سعید الصلیلي 
83.21  45421  عبدالعزیز صالح حبیب خضیر العنزى 
77.22  45422  عبدالعزیز مسامح سوید عبید هللا الحریجي 
70.73  45424  عبداللطیف فلیح شجاع سعبد الحربي 
77.64  45425  عبدهللا اعقیل شطي مصارع العنزي 
75.96  45426  عبدهللا جاسر عذبي الحسیني الظفیري 
81.3  45427  عبدهللا خالد خلیفھ سلیمان الذایدى 

75.57  45428  عبدهللا خلف راضي الظفیري 
65.93  45429  عبدهللا عزیز عواد السعیدى 
78.44  45430  عبدهللا محمد عبدالمحسن شیحان عبدالمحسن 
66.83  45431  عبدهللا محمد عبید عزیز الشمري 
77.84  45432  عبدهللا مسیر منوخ حمدان الظفیري 

80  45433  عبدالمحسن غانم لھیمید خضیر الفلیج 
81.81  45434  علي حضیرم على حضیرم الھاجري 
78.48  45435  علي سعود رباح ماشي العنزي 
68.65  45436  علي محمد عبید عزیز الشمري 
77.91  45437  عید عطا هللا مجبل جریو الرشیدي 
73.96  45438  عید كریم عوده صنیدح الظفیري 
77.19  45439  فالح عیادة خشمان عشبان الحربي 
82.89  45440  فھد سعد ھویدي ھضیبان العازمي 
68.03  45441  فھد عبدهللا ظویھر سعود الرشیدي 
68.91  45442  فھد عبدالمحسن عزارة سالم الشمري 
70.54  45443  فھد غازي بن عذبى بن غازى الظفیري 
76.42  45444  فھد مزبان راجى شامان السعیدى 
85.75  45445  فھید متعب رحیل متعب الظفیري 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الواحة  الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
91.68  45446  فواز مھدي ثجیل عید سالم 
78.91  45447  فیصل حمود فھد محمد ذیاب 
76.99  45449  ماجد عبد هللا مزید عید الصعیرى المطیرى 
68.16  45450  ماجد عقیل مرزوق صالح الشعالن 
75.35  45451  مالك رمیض غنیم ھایس الظفیري 
63.75  45452  مبارك نھار نایف سعود الحجرف 
66.91  45453  محسن فھد سند فھد العجمي 
69.99  45454  محمد خلف جعیثن جزاع الشمري 
77.57  45455  محمد عبد هللا فراج سعد سواده 
74.4  45456  محمد فالح محسن سالم العجمى 

75.52  45457  محمد فھد ھني فالح طالب الرشیدي 
88.19  45458  محمد قلیفص عبد هللا مزید البرازى 
80.55  45459  محمد مانع عبد هللا نداء العجمى 
74.59  45460  محمد مبارك حریر فراج الظفیري 
78.23  45461  محمد مصلح على طعیمس المطیري 
87.31  45462  محمد نھار محمد السعیدي 
78.07  45463  مساعد عاید سالم غانم الصلیلي 
66.65  45464  مساعد مجبل مفضي مجبل العنزي 
72.04  45465  مشاري سعود حمدان مقا مس 
63.6  45466  مشاري فھد حسین یوعد الحربي 

69.16  45467  مشعل حمید طنا العنزي 
72.38  45468  منصور دوغان ناصر العجمي 
74.23  45469  منصور ھیف ناصر ھیف بنیان 
66.61  45470  نایف سلیمان مرشد مندیل مرشود 
69.12  45471  نواف عبدهللا سلطان عامر المطیري 
62.13  45472  نواف محمد عتیق جزاع الصلیلي 
73.76  45473  یوسف سعد عزیز السعیدي 

02/07/2010Page 317 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صباح الناصر الصباح  الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.55  45511  أحمد صلبوخ نمالن صلبوخ الرویعى 
61.62  45512  أحمد فارس سوعان غثوان العنزى 
80.63  45513  براك حامد حبیب محمد الخالدى 
65.61  45514  بندر ثامر دحام جزاع الضفیري 
78.36  45515  جبل سعد جبل حمود المطیـرى 
60.26  45516  جراح خلف عبید خلف الحربي 
76.11  45517  جراح طویمي راجح طامي فالح المطیري 
83.09  45518  جراح مفرح خلف خلف الخیوطى 
78.35  45519  حمود صلیبي خالد الصلیبي العجمي 
73.49  45520  خالد صالح مطلق سعد بن خشمان الھاجرى 
68.54  45521  خالد محمد راكب شبیب العجمي 
65.01  45522  خالد مرزوق خالد حجاج العجمى 
74.67  45523  خالد ھادى عبدهللا سالم المخلف 
69.87  45524  دعیج زیدان ھلیل غدیر الظفیري 
64.21  45526  زاید عارف راشد جزاع الظفیرى 
80.54  45527  سلطان سالم ناجى رشید الظفیرى 
78.58  45528  عبدالرحمن سعد عبدهللا صبر الشمري 
68.07  45529  عبدالرحمن عاید عقیل محمد العطایا 
68.87  45530  عبدالعزیز بدر برغش حمود ثویني 
70.48  45531  عبدالعزیز خلف عبدالعزیز مطلق الشمرى 
68.86  45532  عبدالعزیز سعود دھام حرقان السعیدي 
79.35  45533  عبدهللا دراك حاكم بندر فراج 
88.94  45534  عبدهللا سالم مناحى متعب الخالدى 
62.12  45535  عبدهللا عواد حربي محمد الفضلي 
72.91  45537  علي فالح دخیل العنزي 
68.22  45539  فھد محسن رویتع ارخیت الشمرى 
79.91  45540  فھد محمد عواد الفكر الظفیرى 
70.32  45541  فیصل عبید حواس سحاب الشمري 
74.94  45542  فیصل علي غنمان خلیف الماجدي 
72.34  45543  محمد صباح فرحان حسان العنزى 
74.26  45544  محمد علي الراوي الھیال العنزي 
65.28  45545  محمد مشعل ثنیان معیوف الشمري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صباح الناصر الصباح  الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.73  45546  مزعل راضى مزعل مریف العازمى 
69.71  45547  مقعد ثایب عبدهللا غالي المطیري 
75.02  45548  ناصر محمد فھد مانع العجمي 
69.25  45549  نایف عراك عنتر عواد الظفیري 
67.7  45550  نایف وسمى ونس سالم الشمرى 

71.92  45551  نواف غانم حواج ذیاب الحربي 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالد بن سعید الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.92  45591  أحمد حبیب صغیر عبدهللا الشمري 
72.6  45592  أحمد مرعي عقیل مرعى الظفیري 

71.18  45593  جاسم محمد مبارك ثویبت العنزي 
67.26  45594  حسین خفیف مزید الشریف 
68.08  45595  حمود عبدالعزیز مانع خالد بندر 
73.7  45596  حمود فیصل زامل خضر الخالدي 

66.44  45597  خالد صالح مدلول ضبعان المعلومي  الظفیري 
71.6  45598  خالد عطیش الفي مذود السلماني الشمري 

77.96  45599  خالد فالح زھیان صلبي المسعودي الشمري 
80.52  45600  راشد معیض عایض العتیبي 
68.47  45603  سعد محسن بن حمد فریھید القاسمى الظفیرى 
78.04  45604  سعود محمد سعود حمدان الصلبي 
63.7  45605  سلطان بندر جرید عقیل الظفیري 

80.29  45606  ضاري جبر قطنان جبر العنزي 
81.83  45607  عبدالرحمن علي دخان علي عقلة 
69.17  45608  عبدالرحمن غنیم رشید حطاب 
79.18  45609  عبدالرحمن مسلم عواد فھد الحسیني 
74.8  45610  عبدالعزیز بدر محیل على الضفیري 

77.93  45611  عبدالعزیز صالح محسن علي 
70.88  45612  عبدهللا عیاده منزل العنزي 
81.67  45613  عبدهللا مطلق صیاح دغیمان الحسیني 
71.99  45614  علي عاید محمود جدیع 
69.75  45615  علي محمد شداد الحربي 
74.8  45616  فھد غانم قطوان سعود دھش 

75.31  45617  فھد مسیر فنیخ منغص الظفیري 
75.87  45619  محمد احمد عاید رشود العنزى 
66.48  45620  محمد خالد محمد مطلق المطیري 
85.15  45621  محمد فھد عواد فھد الحسیني 
72.9  45622  محمد كمین عیا د محمد الشمرى 

78.29  45623  محمد مناور خلف قویعان الظفیري 
76.59  45624  ناصر محمد صبیح عوض المھیمزي الرشیدي 
80.46  45625  نایف طالل حربي الجشعم 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالد بن سعید الثانویة  للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.53  45626  نواف عاجل نواف علي 
67.7  45627  نواف عایض عبید الشمري 

86.05  45628  ھادي سعد ھادي مري 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الجھراء الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.17  45661  ابراھیم فھد عبدهللا قبالن الرشیدى 
72.3  45662  احمد فھد جمیعان ثنیان الشمري 

89.04  45663  احمد مجھول موازى غا یب عبدهللا 
77.34  45664  احمد محمد مطر رشید الحربي 
65.37  45665  احمد نافع لیلى سالم العنزى 
76.54  45666  باسل بدر جبر عطیة العنزي 
66.49  45668  بسام مطشر فارس مطلق 
76.79  45669  بندر حمود عیاد خلف المطیري 
73.44  45670  بندر سیف عجمي كثیر 
86.75  45671  ثامر محمد ثامر محمد المطیرى 
69.95  45672  خلف غازى خلف سلطان العدوانى 
69.01  45673  سالم عبید رشید مطر الحربي 
71.64  45674  سلطان عبدالرحمن انغیمش حمد الشمرى 
60.17  45675  سلطان محمد طالع الحربي 
69.03  45676  ضاري سعد عبید حمود الشمري 
68.52  45677  طالل عبدالرحمن مفلح اوتید الصلیلى 
69.61  45679  عبدالرحمن جاسم محمد سعد السعیدي 
66.29  45680  عبدالرحمن حربي ماطر غازى الظفیرى 
77.06  45681  عبدالعزیز ثاني خلف سعید الظفیرى 
71.58  45682  عبدالعزیز سعد عوده جاجان السلیماني 
72.39  45683  عبدالعزیز غانم طریخم عجاج غانم الصلیلى 
71.45  45684  عبدالعزیز مانع سعد ابراھیم المانع 
67.73  45685  عبدالعزیز نزال مطلق محمد الشمري 
66.54  45686  عبدهللا عوده نھار عوده الظفیري 
72.77  45687  عبدهللا فرج عبدهللا صبر الشمرى 
84.94  45688  عبدهللا مرزوق صامل امسیرح الخالدي 
66.73  45689  عبدهللا ھیف حجرف حبیب ھیف 
70.02  45690  علي محمد حمود مبارك الشمري 
72.77  45691  عمر فھد سعد حبیب ضامر 
73.83  45692  عواد عاید كردوش وادى الطلحى الظفیرى 

76  45693  غنیم عبدهللا غنیم عبدهللا السالم 
85.48  45694  فھد حامد البید ماجد العنزى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الجھراء الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.64  45695  فھد حلو فیاض صبار العنزي 
70.85  45696  فھد عاید الخوي مداد الحریجي 
63.39  45697  فواز خالد مناحي متعب الخالدى 
70.35  45698  فواز فالح سلیمان نزال العازمى 
67.4  45699  محمد احمد محمد خشمان الحربى 

83.66  45700  محمد على حمدان فھد الشمري 
84.72  45701  محمد فھد محمد عبدالرزاق المانع 
71.09  45702  محمد متعب سعد سالم سعود 
75.37  45703  مساعد بدر ناصر عبید محمد 
74.89  45705  ناصر بدر سعد مانع العنزى 
75.96  45706  ناصر عبدهللا عنیزان عیاد الرشیدى 
80.28  45707  نواف حمود دخیل فھد العنزى 
73.36  45708  نواف سعد مانع عزوز العنزى 
72.98  45709  نواف مجھول موازي غایب عبدهللا 
76.88  45710  نواف مشعل راشد محمد المطیرى 
76.64  45711  ھزاع محمد ھزاع مھیزع الخالدى 
64.3  45712  ولید خالد علي سویدان العنزي 

70.05  45713  یعقوب حسین علي صالح 
70.49  45714  یوسف مضحي غدیر نھار الحسیني 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عروة بن الزبیرالثانویة بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.88  45751  أحمد عبدهللا صیوان عبدهللا الخالدي 
81.57  45752  أحمد مخیلف عید مخیلف العلجاني الظفیري 
69.34  45753  احمد حسن عایض الصلبي 
69.5  45754  احمد علي غالي ھجاج العنزي 

83.19  45755  بندر حمدان محمد مسفوه 
70.26  45756  ثامر محسن مطلق بطاح المطیري 
68.84  45757  حسن ماطر مجبل مطیر الرشیدي 
75.75  45758  حمد حسن حمد فھید عبران 
73.43  45759  خالد راكان شطي العجمي 
76.39  45760  خالد سلیمان محمد عاید الشمري 
76.31  45761  راشد سالم راشد سالم العجمي 
75.65  45762  زبن ھزاع مزبان راجي السعیدي 
66.27  45763  زیاد معیض فنیخر حامد العنزي 
77.17  45764  سیف حمد سیف ناصر العجمي 
75.54  45765  طراد عتیق طراد عید عتیق الشمري 
77.47  45766  طالل عبدهللا نزال مطلق الشمري 
76.75  45767  طالل نداء سعد نایف الشمري 
77.56  45768  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محسن المطیري 
78.32  45769  عبدالعزیز خالد یتیم بردي الفضلي 
72.32  45770  عبدالعزیز زید مزید المطیري 
70.13  45771  عبدالعزیز عاید نزال عاید الصلیلى 
72.07  45772  عبدالعزیز مشعل ھذال نویجي المطیري 
80.45  45773  عبدالعزیز نجم عبید حواس الشمري 
81.48  45774  عبدالعزیز نواف ماطر مرزوق الحربي 
72.37  45775  عبداللطیف شاكر داود یوسف الشمري 
67.14  45776  عبدهللا راشد كریم شمشول الرشیدى 
75.75  45777  عبدهللا زبن عبدهللا ذعذاع الشمري 
86.36  45778  عبدهللا مبارك محمد مصول العنزي 
72.42  45779  عبدهللا محمد حماد مطر الحسیني 
75.38  45780  عبدهللا مخلف عبدهللا جزال الشمري 
73.28  45781  عذبي سعود عناد ھادي العنزي 
77.37  45782  على حمدان سعود علي الضویحي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عروة بن الزبیرالثانویة بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.43  45783  عمر نواف سودي منوخ حمدان الظفیري 
74.59  45784  غانم محمد سمیر عمار العنزي 
70.25  45785  فھد أحمد ھالل عبدهللا حسین الشمري 
74.16  45786  فھد شرار الفي حتروش شرار 
75.14  45788  فھد عامر عبدهللا علي الحصینان 
71.54  45789  فھد عناد خلف عناد العنزي 
71.83  45790  فھد فارس وسمى دبى الظفیرى 
70.89  45791  فھد فیصل خلف عشیبان العنزي 
69.01  45792  فھد مبارك دغیشم حمد الشمري 
71.22  45793  فھد محمد جبیل عاشق العنزي 
72.62  45794  فھد محمد دحام قضا الرحیلي 
68.56  45795  فھد محمد یاسر ضاحي 
73.82  45796  فواز ضاحي عطیة جبر الشمري 
79.87  45797  فیصل زید دخیل ابریم العنتري 
65.08  45798  فیصل فھد برغش برغش المطیري 
71.94  45799  فیصل وحید عامر الشمري 
64.75  45800  مجبل عبدهللا مجبل خلف الجعیب 
68.78  45801  محمد أحمد جابر عجیل الشمري 
80.2  45802  محمد حمد فھید الھاشمي العجمي 

65.94  45803  محمد راشد كریم شمشول الرشیدي 
64.93  45804  محمد عبدهللا صیوان عبدهللا الخالدي 
69.69  45805  محمد غازي علي سلیمان العنزي 
77.9  45806  محمد مسیر ماطر مرزوق الحربي 

65.09  45807  محمد مفرج عقوب مفرج المطیري 
70.08  45808  محمد نایف ھالل ناشي الحربي 
73.64  45809  مشعل رمضان منیف بداح العنزي 
66.83  45810  مشعل سالم مطر مسلم الرشیدي 
76.99  45811  ناصر محمد عبید فھید العجمي 
69.83  45812  نایف جاسر نایف منصور مزید المطیري 
81.94  45813  ھزاع فھد ابداح ھزاع المطیري 
65.65  45814  ھالل معاشي جلوي ھالل سبیتي 
62.03  45815  یوسف راشد مانع رمیش مانع 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عروة بن الزبیرالثانویة بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.25  45816  یوسف عبدهللا محمد عامر العجمى 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

محمد عبدهللا المھیني الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.19  45851  أحمد مشعان جبر عطیھ العنزي 
62.88  45852  ابراھیم سیار ابرھیم حسون العنزي 
72.52  45853  احمد حمود نغیمش رفیس الھاجري 
67.16  45854  احمد عوض فاضل محمد العنزي 
67.21  45855  احمد مطلق حمود عیاد المطیري 
70.23  45856  اسامھ محمد ثویني بردى العنزي 
74.73  45857  بدر داود یوسف عساف الشمري 
76.57  45858  بدر فرحان فھاد ھندي فھد العنزي 
76.46  45859  بندر روضان دحل خلف روضان الضفیري 
77.05  45860  حمد عبدهللا محمد صالح الخزي 
66.32  45861  خالد فھد خالد محمد المطیري 
62.56  45862  سالم عبدهللا نومان جمیل الحربي 
76.54  45863  سعود علي فریح مطر الشمري 
78.19  45864  ضاري أحمد عبید سالمھ السعیدي 
68.84  45865  عامر ناصر ناصر محمد سلطان العجمي 
64.68  45866  عبدالرحمن فالح عزاره قعید الكلیب السعیدي 
84.11  45868  عبدالعزیز سعود ماطر عید الشمري 
67.56  45870  عبدالعزیز عایض فیصل سعید محمد العجمي 
79.58  45872  عبدهللا شداد عبدهللا شداد شامان 
79.52  45873  عبدهللا عبدالرحمن عبدالھادي علي العجمي 
73.84  45874  عبدهللا مشبب عبید شباب العتیبي 
66.21  45876  مبارك محمد مبارك عجیمى الشمري 
63.59  45877  مبارك مساعد نشمي جاعد ثاني العنزي 
79.44  45878  مبارك معیوف خضیر ضیاع السبیعي العنزي 
66.1  45880  محمد فھد فالح صاھد الحربي 

67.32  45881  محمد نھار نمر سھر غاطي 
68.77  45883  مشعل نواف عبدالرحمن محسن الحربي 
74.04  45884  مشعل نواف مالبش سوید العنزي 
70.59  45885  ناصر علي رمیض حنیش العنزي 
76.19  45886  ناصر لھاب ناصر محمد المطیري 
68.68  45887  نایف حمود حزام رفید العنزي 
75.94  45888  نغیمش حمود نغیمش رفیس الھاجري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

محمد عبدهللا المھیني الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.07  45889  ولید سالم بشیر عاید السلیماني 
66.44  45890  یوسف عبدالرزاق عطیھ عید صغیر 
64.74  45891  یوسف فالح حشاش شطي الظفیري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

الجھراء الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.52  45931  ابتھال عقلة عاید المطیري 
66.92  45932  ابرار جاسم محمد الغضوري العنزي 
66.73  45933  ابرار خالد سعود خالد الحیدكي 
72.16  45934  اسراء فایز عوض مطلق الحسیني 
75.86  45935  اسراء وحید محمد عبدالرحمن ھدھود 
76.79  45936  اسرار جاسم محمد الغضورى العنزي 
74.88  45937  اسرار مبارك شطى مصارع العنزى 
79.07  45938  اسماء زید حماد سعید سمیر ناھي 
64.69  45939  اسماء عبید بنیھ خلف العرف 
79.06  45940  اسماء محمد عبدهللا الحمیدي 
83.03  45941  اسماء مفرج نھار مفرج المطیري 
76.1  45942  اسماء نومان حویل محمد العازمي 

73.07  45944  الطاف محمد بانى عذاره السلیمانى 
74.85  45946  العنود حمود عایش فراج الحسیني 
77.72  45947  العنود فھد مفلح مرزوق الرشیدي 
70.87  45948  العنود فھد مندیل سوباط الفضلي 
71.08  45949  العنود كساب فھد كساب الشمري 
78.89  45950  العنود مزید محمد سعدون الحسینى 
75.79  45952  امل حسن یوسف موسى 
67.56  45953  امل عول عثمان 
76.08  45954  امنھ مفلح مرزوق صندل الرشیدي 
75.4  45955  انفال سعد مذكر العتیبي 

87.27  45956  انمار محمد سلیمان حمد الفھید 
73.52  45957  انوار سلیمان ھویدي مجبل البذالي 
69.11  45958  انوار محمد عقلھ العنزى 
84.3  45959  اوصاف مفلح رمضان سلیمان المویھي المطیرى 
64.8  45960  ایمان اویل عثمان عبدهللا بھتان 

91.27  45961  ایمان مبارك مجبل حمود المسانع 
72.12  45962  ایمان نجم عبد رومي الخالدي 
87.2  45963  بتول عبدهللا محمد عبدهللا الحربي 

78.49  45964  بدحھ بدر فالح مبارك الحجرف 
89.82  45966  بشایر ھاجد عاید العتیبي 
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الجھراء الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.18  45967  تحریر احمد عكاش سلیمان 
70.35  45968  تغرید نصار ناصر منصور مزید المطیري 
65.65  45969  تھاني دھام محمد شماس الحربي 
87.39  45970  جمایل صفوق نایف علقم الشمري 

68  45971  خلود حمود سعود حمود الرویعي 
86.37  45972  دانھ بندر تركى عبدهللا الظاھر 
86.42  45973  رھف سلیمان محمد سلیمان الصریخ 
84.15  45975  روان ملفي منشد عوض الظفیري 
66.82  45976  روان نایف خمیس ردیني الشمري 
74.15  45977  ریم مفرح صلیبان مناور العنزي 

73  45978  زینب عاید عید زعال البناقى الصلبي 
82.84  45979  ساره احمد محمد مناحى ثواب المطیري 
58.41  45980  ساره عزیز شطي 
83.35  45981  ساره محمد بدر مجول مفرح 
74.98  45982  ساره موسى سعد مغیر القحطاني 
88.88  45983  ساره نایف صیاح اشعیل الخالدي 
60.98  45984  شعاع حسین رسمان منصور مبارك 
71.74  45985  شھد سلیمان سامح سلیمان الشمري 
72.41  45986  شھد عبدهللا خلف الحربي 
80.3  45987  شھد مفظى طریف خلف بو ظھیر 

74.07  45988  شوق عبدالعزیز فراج مناحي العنزي 
82.34  45989  شوق مجبل صبیح صالح 
84.68  45992  طیف سعود فواز حزام المطیرى 
67.19  45993  عائشھ زامل حصین منوخ الظفیري 
67.09  45994  عائشھ زیاد محمد االحمد الحراكى 
65.05  45995  عالیھ خلف حدید خلف العنزي 

70  45996  عالیھ محمد دویري جیال العاقول 
90.94  45997  عبیر خالد دبوس صلفیج العنزي 
60.3  45998  عذاري محمد كاظم مطر العنتري 

80.41  45999  عنود مبارك دعسان الشمري 
66.63  46000  عھود حمود سعود حمود الرویعي 
88.75  46001  عھود محمد مبارك محمد مبارك 
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70.38  46002  عواطف عادل فرحان جزاع الشمري 
73.5  46003  غدیر طاحوس مسامح صوید الحریجي 

66.24  46004  فاطمة سالم غدیر محمد العنزي 
75.25  46005  فاطمة عوض حشر المویھي العنزي 
88.82  46006  فاطمھ سلیمان عبدهللا محمد الفالجى 
69.41  46007  فاطمھ عید عواد الحریجي 
75.25  46008  فجر محمد دویري العاقول 
72.74  46010  في حسن فالح عبداللة الحجرف 
81.8  46011  لولوه خالد حمد سعدي العدھان 

67.43  46013  مرام محمد بدر مجول مفرح 
67.46  46014  مرام محمد عبد المحسن محمد الحربى 
87.34  46015  مرحب خالد صالح منصور علیان الضفیري 
69.25  46017  مریم على مجبل حمود المسانع 
83.93  46018  مریم فرج حمد سعدي العدھان 
71.4  46019  مریم فھید دھام حرقان السعیدي 

79.36  46020  مریم محمد عبدهللا الحمیدي 
68.55  46021  مریم مساعد مشجر فرحان السعیدي 
71.95  46022  مشاعل عبدهللا عبدالمحسن عید المخیال العجمي 
75.41  46023  مشاعل محمد فالح عبید العجمي 
82.37  46024  منار صالح الحمیدى ضیف اللة القحص 
71.03  46025  منار مبارك حبیب مدلل العنزي 
85.74  46026  منار محمد عبدالرحمن عبدهللا العلوى الحربي 
92.61  46027  منار محمد عوید عوض العنزى 
66.72  46028  منال فایز مرزوق العدوان العنزي 
85.24  46029  منال فیصل حمد عید المخیال 
75.79  46030  منى احمد خلف شریان اعنیزان 
87.68  46031  منیره ثامر عبدهللا صالح الدیحاني 
79.68  46032  منیره شافى غلیفص محمد العجمى 
71.57  46033  مھا عبدالعزیز محمد جاسم العتیبى 
75.62  46034  مھا محمد سعدون جریذي 
69.62  46035  موضي سعد جابر الحجرف 
82.22  46036  نبراس فھاد غنام جلیدان الحسیني 
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83.52  46037  ندى نشمي سمران شطیط العنزي 
64.39  46038  نشمیھ سعود سیف الھدب 
66.38  46039  نور فالح عبدهللا فالح ردنان 
65.92  46040  نور الفي عواد الشمري 
65.1  46041  نورة ناصر حمد محمد العجمي 
74  46043  نوف منصور عید اھلیل البذالي 

84.99  46045  ھاجر مبارك عبدالمحسن سالم فھد 
82.38  46046  ھدى صالح عوده خالد العنزي 
74.87  46047  ھدیل سلمان طرجم مروان الظفیري 
62.92  46049  ھال مبارك عبدهللا سعود بوظھیر 
67.36  46051  ھنادي سالم ناصر عامر العجمي 
67.41  46052  ھند شریان عبید شریان الشمري 
79.78  46053  وسمیھ محسن صالح محمد محیسن 
74.57  46054  وسن سعد مندیل القحص 
72.41  46055  وصال محمد فالح عبود العنزي 
71.34  46056  وضحة عزارة بنت خلیف مطر الظفیري 
75.82  46057  وضحة محمد فالح عبید فرحان العجمي 
63.43  46059  ولع جاسم محمد الفریح 
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71.29  46091  اثمار النوري بن حواس ثامر الشمري 
77.82  46092  اروى رخیص عوید محمد العنزي 
68.18  46093  اریج ثاني نجدي قاعد الحبالني العنزي 
88.4  46094  اریج خلوف فرحان مھنا العنزي 

70.44  46095  اسماء رحیل فریج ھلیل 
78.04  46096  افراح مبارك دغمى حنیان شعیب الرشیدى 
77.34  46097  االء مرزوق ھلیل عجیل 
74.85  46098  الطاف یسر مرضى معیوف الظفیرى 
79.18  46099  العنود جھیمان سدحان رویشد الفھیدي العازمي 
70.25  46100  امانى محمد خیرهللا مجلى الشمرى 
73.41  46101  اماني جاسر قاسم لفتھ الخالدي 
68.61  46102  اماني غني مزید صدقان 
78.55  46103  اماني محمود رویان عواد الشمري 
75.01  46104  امل سالم مریح عبد الرزاق 
79.41  46105  امل سعد سعود محمد القحطانى 
69.97  46106  امل عبدالواحد عیفان جابر مانع 
86.78  46107  انوار مناحي عبدهللا جاسر المطیري 
84.83  46108  ایمان سالم مریح عبدالرزاق 
67.66  46109  ایمان فالح خلف عوید شریف 
80.52  46110  جواھر حاكم مخلف محمد االسلمي الشمري 
79.25  46111  حسنھ فھاد عایض دریس الدوسرى 
78.06  46112  حلیمھ كاظم عبود سجادي 
74.52  46113  دعاء مطر خلف الفضلي 
73.6  46114  دالل محمد ھالل عبدهللا العنزى 

83.27  46115  ریم راكان أحمد الحسن 
70.98  46116  ریم سعد خلف حمد 
70.66  46117  ریم ھلیل سلمان ظاھر الشمرى 
68.89  46118  ساره شاكر صالح بدیوي 
65.92  46119  ساره عبد العزیز سرحان عبدهللا 
67.43  46120  ساره علیان سعد مساعد المظیبري 
74.01  46121  ساره میزر محمد حمید العنزى 
69.87  46122  سلوى علي محمد مخیلف 
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85  46123  سھیلة سالمة عبید سایر ماطر العنزي 

77.21  46124  شھد صباح غثوان غدیر العنزي 
68.14  46125  عذاري خلف بن سعود راضي المطرفي العنزي 
71.82  46126  عنود عبود على العیسى 
70.35  46127  غدیر ثانى نجدى الحبالنى العنزى 
74.76  46128  غدیر عید خلیف عوض المھیمزي الرشیدى 
67.06  46129  فاطمة حمد تركى ھزاع 
68.19  46130  فاطمة دبیس رباح مفرح الرشیدي 
77.97  46131  فاطمة عادل غافل خلف محسن 
68.38  46132  فاطمة كاظم ادریس محمد 
78.99  46133  فجر عرفج دواس خلیف حمود 
66.61  46134  مریم ابراھیم عبدهللا ابراھیم الراشد 
91.51  46135  مریم فالح مطلق عقاب العنزى 
79.86  46136  معالي سماح بن سرحان زومان الظفیري 
76.15  46137  منال عبدهللا محمد نوار الحمیداني 
76.82  46138  منیفھ مد هللا وقیان شبیكان المسعودى الشمرى 
74.05  46139  نوره عماد كریم جاسم السعید 
70.27  46140  نوره ھالل جازى جزاء الدیحانى المطیرى 
86.56  46141  ھدیل عبدالعالي ھازع على المیموني المطیري 
69.96  46142  ھنادى فالح منصور لفتھ سلطان 
88.03  46143  ھند سعود عبدالعزیز سعود الراشد 
75.69  46144  ھنوف ھادي مجول حسین العنزي 
82.09  46145  ھیا عبدالرحمن شعیفان عبدهللا الفلیق العتیبي 
69.9  46146  ھیاء عید مشعان عید الرشیدي 

80.98  46147  یسرى كریم محسن الشریفي 
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80.45  46181  أبرار باطن بنیھ فرحان الظفیرى 
67.57  46182  أبرار جابر مبارك محمد الظفیري 
69.43  46183  أریج عاید حربي بالل الشمرى 
87.33  46184  أفنان مرضي ثاني العنزي 
78.31  46185  أمل حمدان معیوف رحیمي الظفیري 
75.72  46186  أمل مطر مویس العنزي 
72.76  46187  أنوار متعب الحمیدي رشید المصربي السبیعي العنزي 
77.94  46188  ابرار سعود فرحان جویعان مناور 
77.69  46189  احالم معیلى سارى خالد الظفیرى 
82.53  46190  اشواق بشیر حبیب نماى الرشیدى 
75.46  46191  الجازي عاید ابن ثمیل محمد الزقروطي الشمري 
73.13  46193  العذارى عقیل مقبل لیلى العنزى 
72.78  46195  امل محسن نزال الحربي 
62.94  46196  امیرة فرج مسفر حبیب العلوى الحربى 
78.64  46197  انوار حیالن جاسر حیالن المطیرى 
70.24  46199  ایمان حمید عقیل محمد الظفیرى 
68.76  46201  بشائر غنیم بن رشید بن حطاب الصلبى 
76.72  46203  تحریر جاسر سلمان سلیمان السویط 
73.44  46204  ترفھ عواد وحش فھید الظفیرى 
73.87  46205  تغرید ناصر سالم شعالن الظفیري 
68.13  46208  حنان جابر مبارك الظفیري 
70.02  46209  حنان خالد عاید رغوان الظفیرى 
79.68  46210  خلود ثوینى حجر ثوینى الشمري 
67.11  46211  دعاء نھار فاخر فحیمان الشمرى 
77.67  46213  دالل مطیر ھزاع حمود الظفیرى 
60.22  46215  ریم مدلول زید الظفیري 
88.89  46216  ریم معیقل بن قاعد راكان العریفى الظفیرى 
76.79  46217  ساره سند فالح سند الفعر 
69.48  46220  شیماء فاضل حمود ھنیدي 
69.33  46221  صالحھ راشد خلف صبیح 
67.74  46222  عائشھ محسن نزال حبش الحربي 
80.68  46223  عائشھ نوران مدعج محمد المھیمزى الرشیدى 
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68.32  46224  عذاري شقیر عشوي دویك 
81.71  46226  عھد بدر عبدهللا عقاب الحربى 
84.63  46227  غالیھ ثامر حمود فرحان الفضیلى الشمرى 
68.81  46229  فاطمھ صباح ردام موزان الشمرى 
74.09  46230  فاطمھ عبید عقیل جریف العنزى 
66.03  46231  فوزیھ سعد حمد الشمري 
86.74  46232  لطیفھ صالل حربى الجشعم 
64.25  46233  لمیاء فارس عاید خالد 
82.35  46234  مریم ابراھیم عومان عواد الفضیلى الشمرى 
75.54  46235  مریم بندر جاسم  نایف الخالدى 
78.45  46236  مریم سعود فریح مناحي الشمري 
66.97  46237  مریم سھیل مطشر سھر الشمري 
64.45  46239  معالي نزال جدیع علي العنزي 
80.93  46240  منار جرید مثال الظفیري 
72.54  46243  منى سالم سعید سالم الماجدى 
65.86  46244  منیرة دھام دعیبل دھام المطیري 
83.41  46246  مى عبد هللا زید  مزید الظفیرى 
76.51  46247  مي عبدهللا صبیح مسلم السبیعي العنزي 
83.84  46249  ندى شاكر شمالن منوخ الفضلي 
67.31  46250  نوت یحیى غافل شفلح جازع 
70.22  46251  نوره جزاع حمد خلف الشمري 
71.15  46252  نوره عبطان مناور الظفیري 
88.81  46253  نوره مخلف شخیر فرحان الشمرى 
69.5  46254  نوف جاسم محمد فارس الظفیري 

71.41  46255  نوف نواف كریدى ضویعن الظفیرى 
75.74  46256  ھدى حامد بن مطلق جسار الظفیري 
78.16  46257  ھدى سعد حمد زبون الجمیلى 
73.96  46259  ھند نایف حمود الخالدي 
75.61  46260  ھنوف دبي خلیف الظفیري 
74.69  46262  وضحھ عواد وحش فھید الظفیري 
78.42  46263  وعد بدر عبد هللا عقاب الحربى 
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 األدبي القسم
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الطالب الناجحون من الدور األول

زینب بنت محمد بن عبدهللا الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.67  46301  ابتسام فھد برد جاعد العنزى 
76.87  46302  ابرار حامد عوفى مجبل البذالى 
62.79  46303  ابرار خالد عتیق عواد السلیمانى 
84.92  46304  ابرار رشید عایش حسین الرشیدى 
61.69  46305  احالم علي برشوم مندیل المطیري 
69.79  46306  احالم مبارك صلیبان سعد الحربى 
84.8  46307  اسماء جابر سند عبدالعزیز الشمرى 

75.58  46308  اسماء فالح ابراھیم عجاج العنزى 
78.95  46309  اسماء مفرح بدر مجول مفرح 
73.83  46310  اشواق احمد سنافى نصار الشمرى 
76.97  46311  افراج عیال حمود شوكان العنزي 
71.97  46312  افراح سعد طرقي فرحان الظفیري 
78.38  46313  افراح عایض عواض حباب العتیبى 
65.97  46314  البندرى سعود عناد مھنا الخالدى 
70.13  46315  الجازي متعب خلف المطیري 
63.25  46316  الھنوف سعد محسن شافي الخالدي 
84.12  46317  امال عبدالعزیز محمد مركز العالطى 
69.42  46318  امانى غالى سعود سلطان الخالدى 
66.7  46319  اماني عرھان عبدالعزیز مرزوق الھرشانى 

68.11  46320  امثال ھلیل ھالل ناشي الحربى 
63.44  46321  امل عبد الرحمن فالح عید الرشیدى 
88.5  46322  امالك عواد سعد محمد السعیدى 

83.31  46323  امنھ نماى غزاى رجا المطیرى 
72.11  46324  انتصار سالم مجبل عضیب الشمرى 
64.42  46325  انتصار فلیح حمد سعد صبیح الحریجى 
72.51  46327  انھار عبید عوض سلیمان الشبلي 
93.2  46328  انوار سعد مروح عداى الشمرى 

68.64  46329  ایات سلیمان عاید خلف السعیدى 
70.93  46330  ایمان ثامر عوض بن طریخم العنزي 
70.14  46331  ایمان عامر مبارك عامر الرحیلى 
78.5  46332  ایمان مبارك بالدى معزى الظفیرى 

60.72  46333  ایمان ملبس خالد صاھود المطیرى 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
61.27  46334  بشایر صالح عباس خلیف العنزى 
68.96  46335  بشایر ضحوى محمد ضحوى مطارد 
73.25  46336  تحریر بخیت حسین بخیت حشھ العجمى 
72.57  46337  تحریر سطام عبید دلى العیاده الشمرى 
67.52  46338  تحریر عناد سعود عریبى دلیم الصلبى 
75.03  46339  تھانى نایف بن فلیح بن سلمان السنجارى الشمرى 
67.68  46340  تھاني عاید فھاد الحربي 
73.68  46341  جواھر حمد مبارك زید المرى 
72.15  46342  جواھر سلیمان دعسان دحیالن السلیمانى 
74.6  46343  جوزه محمد نومان عاید الحسینى 

77.56  46344  حصھ حسن حمود مناور الشمرى 
90.08  46345  حصھ مفلح نافع رویشد الرشیدى 
84.15  46346  حمره وخیضر عبدالعزیز مرزوق الھرشانى 
68.87  46347  حنان تركى جزاء دحیالن الحربي 
70.86  46348  حنان خویلد عبدهللا شحاذ الصلیلي 
67.18  46349  حنان محمد سعد عبدهللا العنزي 
90.89  46350  خالده نایف عبدالعزیز ماجد الظفیرى 
77.57  46351  خلود سلطان سعید على الشھرى 
74.95  46352  خلود محمد مناحي جاسم العنزي 
74.94  46353  دانھ مصیریع على مطر المصیریع 
71.17  46354  دعاء أحمد صفوق عوده السعیدي 
85.9  46356  دالل مطر ماجد بجاد المطیرى 

65.13  46357  دیما ضویحى سیف ناصر العجمى 
76.82  46359  دیمھ نواف دغیشم حمد الشمري 
88.4  46360  رحاب فرحان منیزل خلف السعیدى 

71.06  46361  رشـا مشعل حمود خالد الظفیرى 
80.74  46362  ریم ثامر عوض طریخم العنزى 
78.62  46363  ریم جمیل سالم دواس الشمري 
60.66  46364  ریم راشد مضحى رشید السلیمانى 
73.79  46365  ریم سلمان خلیف العنزي 
59.74  46366  ریم عصري شالش مھاوش العنزي 
74.49  46367  ریم مزید غثیث مطر العنزي 
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81.94  46368  ساره خلف عجیل جابر الشمرى 
74.52  46369  ساره دمیثیر عزیز ركاد الشمرى 
92.98  46370  ساره محمد سلطان صالح الحسینى 
78.71  46371  ساره محمد غزاى رجا المطیرى 
79.47  46372  ساره مدهللا عایض مصارع العنزي 
82.02  46373  ساره نایف سعد سلمان البذالى 
76.21  46375  شذى محمد عبدهللا عـلى عا مر الحصینان 
69.84  46376  شروق عوید محسن الشمري 
89.3  46377  شھد ضارى حمد جزاع صنیدح الظفیرى 

69.18  46378  شھد فھد مرضى ماجد الشمرى 
76.1  46379  شھد نواف مطلق ثویني عبدهللا 

63.97  46380  شوق سلمان خلیف شطى العنزى 
67.4  46381  شوق محسن خلف عبدهللا العنزى 

67.17  46382  شیخھ طالب جاسم محمد العنزي 
61.85  46383  شیخھ عبد الرحمن حمود شوكان العنزى 
61.87  46384  شیماء عبدالعزیز عوید عسكر العنزي 
71.43  46385  شیھانھ صقر متعب نایف المطیري 
82.96  46386  ضحى سلیمان دعسان دحیالن مھدى دخیل هللا السلیمانى 
76.18  46387  ظمیاء حامد جابر حمد الوردان 
73.83  46388  عائشھ كمیخ على كمیخ المطیرى 
71.9  46389  عبیر ذاید رشید سالم الظویلى 

63.48  46390  عبیر سعود عبیسان الحربي 
71.59  46391  عذاري فیصل حربي رمضان الشمري 
71.62  46392  علیا عذال عوض مشحن العنزى 
73.54  46393  عمشاء نایف سعید عضیب الشمرى 
76.75  46394  عھد باني حامد السلیماني 
79.71  46395  عھد سند فھد العجمي 
66.6  46396  عھود شبیب عوید محمد العنزي 

69.24  46397  عھود عقاب یوسف سلطان الخالدى 
87.02  46398  عھود عید غازى ھادى الرشیدى 
72.46  46399  غدیر حمود امان عبدهللا العنزى 

70  46400  غدیر عامر حربى رمضان محمد 
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72.48  46401  غنیمھ حمد عجمى حمد الوردان 
67.8  46402  فاطمھ سلطان عبدالھادى صلبوخ الحسینى 

80.53  46403  فاطمھ عبدهللا حسین مضحي الحسیني 
91.72  46404  فاطمھ عبید حمود خلف الحربى 
71.26  46405  فاطمھ عطشان عزاره ھالل الضفیرى 
74.15  46406  فاطمھ عوض عبد هللا معتاد الحربي 
81.27  46407  فاطمھ فرحان رحیل غریب المھندى 
67.22  46408  فاطمھ مرزوق عوض الحربي 
71.96  46409  فاطمھ مرزوق ھادى سعید البذالى 
67.71  46410  فایزه فاضل وضیح الحمیدى العنزى 
69.45  46411  فایزه فرحان فھد غازي الجنفاوي 
68.33  46412  فایزه محمد عبدهللا صالح العنزى 
80.54  46413  فجر خالد عبدالھادى صلبوخ الحسینى 
65.3  46414  فجر نایف زبن الشمري 

61.11  46415  فوز دخیل عنیف صلیفج العنزي 
72.88  46416  لطیفھ سلمان مجبل السلیمان 
89.95  46417  لطیفھ ضیف هللا عبید الفى ضیف هللا 
71.2  46418  لطیفھ عمر منیف حمدى المطیرى 

62.33  46419  لولوه فراج معاشي فراج الحسینى 
63.04  46420  مراحب محمد نافل محمد زید الھاجري 
71.97  46422  مریم رجعان زمام ضبعان السلیمانى 
87.71  46423  مریم سلمان مجبل محمد السلیمان 
74.73  46424  مریم عارف ضارى جیال العنزى 
80.42  46425  مریم فالح فالح مناور المطیرى 
69.16  46426  مریم مزید رشید سالم رشید الشمري 
75.43  46427  مستوره عبید خلف عبید العنزى 
70.15  46428  مشاعل صفاك عوض عیاد العنزي 
74.45  46429  مشاعل الفي عاید عجاج العنقودى 
76.18  46430  مشاعل مشعل محسن ھویش الالمى 
78.57  46431  منال ماجد عواد عید الشمرى 
81.17  46433  منیره عبید جحیش عتوان العازمى 
67.51  46434  منیره منوخ عید عفا س الشمرى 
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65.16  46435  منیفھ معتق حمدان صالح الحسیني 
67.69  46436  مھا سرحان عوید عوده العنزي 
80.69  46437  مھا عبدهللا جلیدان فضى الشمرى 
82.93  46438  مھا فھد سلیمان حمد الفھید 
89.81  46440  موضى فریح برد جاعد العنزى 
80.37  46441  میعاد عاید عامر مجبل الشویعر 
69.88  46443  نوت صالح حمد صالح العنزى 
86.4  46444  نورا على صفوق شوردى العنزى 

65.05  46445  نوره احمد مناحى موسى الضفیرى 
79.3  46446  نوره رجا غزاى رجا المطیرى 

66.11  46447  نوره عبدالكریم سلیمان دغیم الخالدى 
70.33  46448  نوره محمد غنمان خلیف الماجدى 
72.1  46449  نوره نجم عبدهللا حسین العنزى 

68.46  46450  نوف جمال مطر المصیریع 
68.81  46451  نوف خالد سایر خالد الضفیرى 
69.68  46452  نوف مشعل حمد خلف الشمري 
69.41  46453  ھدى عاید محمد سالم الشمرى 
77.19  46454  ھدیل خمخیم مساعد ركاد العنزى 
65.63  46455  ھناء مفضى عواد مرعى العنزى 
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75.76  46491  أبتسام خلف سبتي ھالل 
77.04  46492  أبرار عطاهللا فرحان نھار العنزي 
68.38  46494  أستقالل مزعل األدھم فجري الظفیري 
88.15  46495  أسماء احمد ھربود عید الخالدى 
80.6  46496  أسماء مریزیق مرزوق سبیل الرشیدي 

85.35  46497  أشواق مزعل االدھم فجري الظفیري 
70.89  46498  أفراح شاكر حمد عید العنزي 
70.89  46499  ألبندري محمد عواد فھد الحسیني 
83.93  46500  ألطاف بكاي صغیر بخیت 
74.37  46502  أمل عبطان مناور لیلي الظفیري 
77.92  46503  أمل مالھد بن جنیف حجل الدھمشي 
75.97  46504  أمیرة عبدالعزیز كردي سرھید الظفیري 

67  46506  انوار خالد صالح مطرود 
68  46508  ایمان حمد راشد حطاب الماجدي 

73.36  46509  ایمان سالم غنیم بجاد الحسیني 
76.89  46510  بسایل ناصر فالح سند 
77.1  46511  بشایر خشان بن راكان الظفیري 

67.21  46512  بشایر محسن شیال حایف 
82.37  46513  تحریر قوان فراج قوان العریني السبیعي 
80.39  46514  خدیجة سالم ثویني الظفیري 
67.79  46515  دالل سعود صالح عبید 
74.15  46516  روان حسین مبارك سالم الظفیرى 
71.87  46517  ریم صالح ضاحي شاھر الشمري 
69.07  46518  ریم نایف صلھوم بنیھ 
69.01  46519  زینب مطر فھد مناور 
79.78  46520  شذى سالم عبید صخي مانع 
64.83  46521  شھد بندر فالح فدعوس 
72.64  46522  شھد محمد نایف حامد 
87.59  46523  شوق ھادي طھ قبیل العنزي 
75.06  46524  شیخة عشوي صالح الشبلي الحسیني 
66.49  46525  شیمھ جوعان عاید خالد 
78.03  46526  ضحى فرحان ثاني جاعد ثاني 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

تیماء الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.3  46527  عائشة قاعد صقار العفین الحبالني العنزي 

76.38  46528  عائشة مبارك سالم حضرم القالدي الرشیدي 
79.62  46529  عائشھ محمد سعود حماد الظفیرى 
74.7  46530  عالیة جھیر عشوي مناحي السعیدي 

67.69  46531  عبیر حمید صالل سالم 
63.87  46532  عبیر نشمي ماجد راشد الحسیني 
82.71  46533  عزیزة محمد عبدهللا محمد الظفیري 
83.23  46534  عنود كمیل شاوي مرزوق الظفیري 
63.94  46535  عھد خالد بن فرحان بن عنیزان البذالي 
79.97  46537  عھود صیاح بن عشوي الظفیري 
68.86  46538  عھود فالح مدلول ضبعان الظفیري 
85.79  46539  عواطف كمیل شاوي مرزوق الظفیري 
81.36  46540  فایزه حداد شاوي مرزوق المعلومي الظفیرى 
67.99  46541  فجر صالح عوید عبد هللا 
67.35  46542  لطیفة جاسر محسن صالح 
73.53  46543  مریم مانع سلمان عاید نایف 
80.51  46545  منایر فالح ذیبان متعب السعیدي الظفیري 
66.33  46547  منى عوید مقبل عودة الشمرى 
80.84  46548  منیفة سعود دعسان عرسان الشمري 
67.75  46550  نورة عودة ابن عواف خزعل الذراعي الظفیري 
85.05  46551  نوف زید راجح طامي المطیري 
65.96  46552  ھاجر صالح عودة عبد هللا شبیب 
78.14  46553  ھاجر عامر غالي طوقان العنزي 
76.68  46554  ھبھ سعد عبد هللا منفى عید محمد 
72.67  46555  ھدیة جابر شتیوي ھزاع 
90.84  46556  ھدیھ عوض ھدیبان عواد الرشیدي 
76.14  46557  ھنادي سلطان بن علي بن حمود آل جعفر الشمري 
81.93  46558  وعد محمد ملوح طاعن 
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مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

النوار بنت مالك الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
94.32  46591  أبرار سیف عجیل مطر الضفیري 
78.89  46592  أسماء الیاس دمیثیر عجاج العنزي 
82.77  46593  أسماء خلیف فھد مطر الشمري 
83.91  46594  أسماء رویح حلیس طویان الحسیني 
68.56  46595  أسماء سالم عجاج غانم الصلیلي 
87.91  46596  أسماء صلبى رومى صلبى الجردان 
74.23  46597  أسماء عبد هللا محمد خالد الحربى 
83.42  46599  أسماء ماطر مزعل كریم الظفیري 
75.41  46600  أسماء محسن عبدهللا محسن الشمري 
68.96  46601  أسیل فیاض مطر نھار الذایدي 
76.01  46602  أشواق حسین عتیق مزید الشمرى 
85.32  46605  أفراح عبدهللا سالم دخیل الصلیلي 
72.45  46606  أفنان سفاح عایض مصارع العنزي 
74.99  46607  ألطاف سلطان خلف الشمري 
77.86  46608  ألطاف شداد فھد المطیرى 
74.49  46609  أماني تركي حمود خالد الظفیري 
73.76  46610  أماني سلوم سلیمان شامان العنزي 
71.03  46611  أماني ضاحي فالح ضاحي الھاجري 
83.44  46612  أماني عقیل مرزوق صالح الشعالن 
95.53  46613  أماني غریب ضاحي مطلق الحربي 
73.61  46614  أمل خلیفة سعود خلیفة الحربي 
69.33  46615  أنفال ارھیف اكیاد ھنیدى الفضلى 
82.89  46616  أنفال زید عشق مزید طلیفیح 
74.04  46617  أنوار حسین علي جابر العنزي 
92.11  46618  أنوار غانم بدیوي داود الشمري 
66.46  46619  أوضاح فھد ھنى فالح الرشیدى 
65.12  46620  إبتسام سعد دھیمان عقلھ السلیماني 
69.7  46621  إبتسام مضحى عبدهللا قعود الصلیلى 

74.32  46622  إنتصار فالح سوید عشبھ العنزي 
67.92  46623  إیمان حسین خمیس غدیر 
78.47  46624  إیمان الفي عبدهللا الفي الصلیلي 
72.8  46625  إیمان نایف محمد ذعار الشمري 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

النوار بنت مالك الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.57  46627  البندري خالد بندر لیل المطیري 
85.03  46628  الجازي خلیل عرفج الدھمشي العنزي 
66.36  46629  الجازي فالح بن فراج بن محیا المطیري 
84.23  46630  العنود برغش مانع عودة الحسیني 
76.99  46631  العنود عوض سبیل عوض الرشیدي 
80.3  46632  بدور فالح صاھد نھار الحربى 
92.2  46633  بشایر بشیر جزال سعود الشمري 

67.95  46635  بشایر قمیر قدیر شعالن 
76.2  46636  بشایر مجبل عوض ھزاع القحص 

77.16  46637  بشایر ھادي عبد هللا سالم المخلف 
76.47  46638  تھانى راضى حمود محمد الظفیرى 
75.79  46639  ثناء عاید رویان مرشد الظفیري 
68.18  46640  حصة حمد سیف دبالن المطیري 
70.72  46641  حصة صحن نادر محمد العجمي 
76.81  46642  حنان عوید لھیمید خضیر الفلیج 
77.37  46643  حنان مناور سبیل عوض الرشیدي 
75.9  46644  خدیجة عبدهللا حباب ثالب الحربي 

70.32  46645  خلود سالم مطلق مزعل العازمى 
71.5  46647  دانة عسل فرج محمد العجمي 

81.48  46648  دالل صنیتان مزید صنیتان البرازي 
76.46  46649  رشا عبدهللا عنیبر حبیب الجمیلى 
86.95  46652  روان یوسف احمد عكل مشاري 
75.51  46654  زمزم محسن عتیق مزید الشمري 

76  46655  ساره جدیع محمد شمران 
72.37  46656  ساره دھیمان مبارك میاح السبیعي 
65.77  46657  ساره عوض عوید علیان الحربي 
83.63  46658  ساره محمد عبد هللا محمد العنزى 
69.02  46659  سعده باطح سعود باطح الحریجي 
78.75  46660  سلمى سعود جزال سعود الشمري 
62.98  46661  شعاع خشمان عبدهللا عبدالھادي الحربي 
76.68  46662  شموخ مشعل سعد سیف الھدب 
76.88  46663  شیخة سعد جبل حمود المطیري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

النوار بنت مالك الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.05  46664  شیخة عبدهللا ظویھر سعود الرشیدي 
68.9  46665  ضحى عبید محمد روضان الظفیرى 

70.81  46666  طفلھ سعود راجح طامي المطیري 
66.61  46667  عاصفھ خلف طویان المطرود الحسینى 
81.87  46668  عالیھ سالم فالح ضاحي الھاجري 
73.87  46670  عبیر یونس حبیب مدلل العنزى 
69.35  46671  علیاء خشمان عبدهللا عبدالھادي مطلق 
79.9  46673  عھد خالد نزال خلف السعیدي 

76.27  46674  عھد فیاض علي فرحان الشمالني العنزي 
83.14  46675  عھود خلیل عرفج عسكر الدھمشي العنزي 
70.66  46676  غالیھ ھزاع عواض سلیمان المطیري 

67  46677  غدیر علي عبدهللا علي الصلیلي 
89.37  46678  غزیل منصور بنیان ناصر العجمي 
70.93  46679  فاطمة مشعل عوض مشحن العنزي 
79.37  46680  فاطمھ فالح علي صیاح مبارك 
73.31  46682  مثایل نایف ظاھر بالدي معزي الظفیري 
82.09  46683  مریم حسین جلیعب حسین السعیدى 
79.5  46684  مریم نایف دھام حجب العنزى 

88.07  46685  مضاوي محمد مھدي عویضة العجمي 
91.67  46686  منار باذر دلیم مزعل الرشیدي 
66.7  46687  منار سلیم مطلق غنیم الصانع 

71.25  46688  منال یوسف حماد بداح الصلیلي 
76.74  46689  منى محمد خلف الحربى 
76.68  46690  منیفھ كامل سعود شبرم الظفیري 

85  46691  مھا شالش صالح ثوینى العبدى الشمرى 
77.82  46692  مى نایف غنام مریجب العنزى 
68.46  46693  مى نواف عبدالرحمن مطلق الخالدي 
89.55  46694  مي جابر حمد عطیة العازمي 
73.58  46695  نوال حمد صالح مھدي 
87.74  46696  نوال سعد مطني سعد 
72.07  46697  نورة سعد جبل حمود المطیري 
93.7  46698  نوره قبالن محمد علي العازمي 
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إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

النوار بنت مالك الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.53  46699  نوف حمود خلیف ثاني الشمري 
71.98  46701  نوف عبد هللا عید سمره المطیري 
72.16  46702  نوف فراس احمد ابراھیم العنزي 
80.2  46703  ھاجر خلیفھ ملوح خلیف الصلیلي 

77.12  46704  ھاجر صاھود مزعل عقلھ الظفیري 
71.71  46705  ھدى بندر معجون حمیدى الظفیرى 
71.4  46706  ھدى صاھود جعیثن بتال الصلیلي 

69.26  46707  ھناء مناور صلیبان سعد الحربي 
80.45  46708  وداد معلث عوض سلیمان الرشیدي 
72.62  46709  وسمیة فھید حسین أبوفاس العجمي 
75.87  46710  وضحھ فھید بنیان ناصر العجمي 
79.09  46711  وضحھ مطلق محمد خاتم العجمى 
69.93  46712  وعد محمد مطلق ھلیل الصلیلي 
76.95  46713  وفاء عبدهللا محمد الصلیلى 
68.72  46714  یاسمین راكان سالم رفید العالطى 
63.12  46715  شھد شامان صبر الشمرى 

02/07/2010Page 347 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عمرة بنت رواحة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.89  46751  ابرار خیرهللا غضبان ویس عوید 
72.55  46752  ابرار على مرزوق مجید الظفیري 
71.31  46753  احرار مالك سایر جدعان شخیر 
86.24  46754  احالم محمد عوض فرحان الضفیري 
66.62  46755  اریج برجس عبدهللا سلیمان العجمى 
92.59  46756  اسماء رجاء عشوى راجى المطیرى 
79.37  46757  اسماء سعود ھداد سعود الحسیني 
77.6  46758  اسماء سالمھ راوي محمد العنزي 

71.03  46759  اسماء طریف على امخیشم الشمري 
62.84  46760  اسماء عبدهللا مرزوق بن سعید 
63.78  46762  اسیل عاید صیاح ذیاب العنزي 
68.14  46763  افراح مشعل نغیمش حسین 
68.15  46764  افراح نواف شحاذه راجي المطیري 
72.42  46765  الھنوف عوده سلیمان جزاع الشمري 
86.13  46766  اماني مھل عبید عبدهللا تركي الرشیدي 
85.25  46767  امثال عبدهللا نزال غافل العنزي 
76.82  46768  امل خلیفھ مبارك عجاج الصلیلي 
68.68  46769  امل سعود عبدهللا رمیح الشمرى 
86.14  46770  امل محمد جالي خشیم الحربي 
64.83  46771  انتصار معاند محمد نومان العنزي 
79.65  46772  انوار عیاد ظاھر محمد الجنفاوي 
76.79  46773  ایمان خضیر دحل شمشیر العنزي 
67.05  46774  ایمان فالح فیاض خلف العنزي 
67.08  46775  ایمان ھادي ردن الفي المطیري 
81.33  46776  تھاني مسلم حمدان مسلم العنزى 
64.16  46779  خلود خضیر عقلة العنزي 
90.94  46780  خلود مدهللا مجبل جریو الرشیدي 
65.24  46781  دانھ علي تركي صعب سالم 
66.42  46782  دانھ نایف ھالل بادي الشمري 
70.97  46783  دالل كریدي ھیف ھیلم عبدهللا المتلقم 
81.56  46784  رحاب محمد حمود جویعد الصلیلي 
73.35  46786  ریم احمد جمیل مجبل العنزي 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.68  46787  ریم صحن خالد صحن المطیرى 
78.67  46788  ساره خلف عطاهللا صلبي 
88.05  46789  ساره دخل هللا محسن زید 
83.47  46791  ساره عجمي فالح محسن الحربي 
79.79  46792  ساره كامل فالح شاھر العنزي 
63.31  46793  سماح حمد عطیة محمد العازمي 

66  46794  شعاع شمروخ طالق مسعد الشمري 
68.08  46795  شھد متعب محمد محسن العجمي 
72.8  46796  شوق سلیمان سعود سلمان البذالي 

71.07  46797  شوق محمد سعود ثامر العجمي 
84.93  46798  شیخھ عبدالمحسن راجح عید العجمي 
72.11  46800  عائشھ داود یوسف عساف الشمري 
67.92  46801  عالیھ عیاد صعفق عبود نقا الظفیري 
86.09  46802  علیاء جاسم صالح حسین الھاجري 
75.8  46803  عھد منور علیوي عشبھ العنزي 

67.07  46804  عھود عباس محمد عاید موسى الشمرى 
63.67  46805  عھود عبدهللا ھزاع محسن المطیري 
76.68  46806  عھود معاشي حامد محمد الحسیني 
73.43  46808  فاطمھ عبدهللا مطر محمد العنزي 
68.1  46809  فاطمھ فوزى داخل حمد ھزاع 

73.09  46810  فاطمھ ناظم ثامر الھنیدي الشمري 
91.17  46811  فجر العاصي ھایف سلیمان الظفیري 
74.8  46812  فجر مشعان معیض عشیبان العازمي 

78.37  46814  مریم محمد عاید خلف السعیدي 
74.48  46815  مریم نومان سالم منوخ الفضلي 
79.84  46816  مشعا محمد مانع العجمي 
70.26  46817  معالي جاسم محمد خلف الشمري 
80.86  46818  معاني رجعان جویعد مطر الظفیري 
79.63  46819  مالك بدر ناصر مناور صیاح الشمري 
89.61  46820  منار عید مناور خلف الحربي 
67.29  46821  مناھل مدهللا ضیف هللا محمد جوھرالرشیدي 
90.77  46822  منى حمدان عیاد خلف المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عمرة بنت رواحة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.74  46823  منى خلف عجاج محمد الشمري 
66.39  46824  منى غنیم ھذال مسعود العیبان 
70.79  46825  منیره سعود خلف ھاضل المطیري 
71.13  46826  منیره علي عاید محمد الخالدي 
69.54  46827  مھا صالح حبیب محمد الظفیري 
68.35  46828  مھا مرزوق ظاھر مركز العنزي 
78.76  46829  مھا ونیس حمدان عیاده الشمري 
69.48  46830  موضي مشعل خلیفھ بوقان الرمیح 
83.71  46831  مي فھد مطر سھو الشمري 
84.7  46832  نادیھ عواد السید مطر الفدعاني العنزي 
74.9  46833  نایفھ راشد غازي دحیان المطیري 
77.2  46834  نفود محمد مبارك فالح ردنان الصلبي 
80.5  46835  نھایھ فھید نایف عبدهللا المتلقم 

65.02  46836  نور بدر سعد مانع العنزي 
69.81  46837  نورا الحمیدي ماضي سدیان التیسي 
93.59  46838  نوره غریب عیسى المطیري 
80.33  46839  نوره محمد عاید محمد الخالدي 
66.25  46840  نوف حمود برغش حمود الثویني 
84.93  46842  ھاجر خلف عطا  صلبي 
78.49  46843  ھاجر راضى بجاد عواض العتیبى 
84.6  46844  ھدیل ھادي ظاھر مركز العنزي 

62.77  46845  ھند جبارة غنیم جبارة الماجدي 
70.18  46846  ھند صطام صیاح ذیاب العنزي 
66.12  46847  وضحھ عبدهللا سعد ثقل العجمي 
72.82  46848  وعد فارس احمد ابراھیم العنزى 
69.58  46849  وفاء فراج غانم غنام الشمري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

رابطة بنت الحارث الثانویة بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.58  46881  آمنھ مبارك فراج دخیل العازمي 
79.69  46883  أماني فھد طالع السعید باتل 
69.1  46884  أمثال ذیاب عشوي مفضي العنزي 

76.36  46885  أمثال على دخین افریت الصلیلي 
68.33  46886  أمثال محمد محارب بانى العنزى 
90.26  46887  ابرار صالل محمد خشمان الحربى 
59.99  46888  اریج عبدهللا محمد شبیب العجمي 
74.96  46889  اسرار جزاع حمد خلف الشمري 
85.94  46890  اسرار فاھم شفاقة غصن شتیوى الضفیرى 
79.92  46891  اسرار مضحي صالح نزال الشمري 
88.74  46892  اسماء محمد ثوینى بردى العنزى 
71.18  46893  اسیل حمد فارس ھادي العنزي 
85.44  46894  اسیل زید خلف نزال  سھو 
85.25  46895  اسیل محمد عبدهللا نحیطر الظفیري 
84.78  46896  اسیل محمد فھد مزید المطیرى 
80.45  46897  اشراق ریاض ثانى فرحان العنزى 
69.45  46898  اشواق جالب محمد نواف العنزى 
62.55  46899  اشواق عامر محمد مرزوق الشمرى 
64.17  46900  اشواق فیصل غازى عطا هللا الشمري 
87.49  46901  افراح محمد فالح محمد الھرشاني 
74.43  46902  افنان خالد كساب ثاني صایل الظفیري 
64.38  46903  افنان عواد ریكان حامد الظفیرى 
75.87  46904  الجازى ناصر محمد سالم الدوسرى 
63.85  46905  الجازي مطلق الھیلم فریج 
64.91  46906  الطاف حزام بن بندر بن حزام البریعصي المطیري 
69.24  46907  امانى مفرح رضوان مشلوح الشمرى 
81.03  46909  اماني ناصر معلث عوض الرشیدى 
73.46  46910  امثال مرضي صالح نھار العالطي 
85.89  46911  امدار ناصر على عبید المطیرى 
68.39  46912  امل عیاد صلیبان سعد الصقعبي الحربي 
69.81  46913  امل عید عواد خلف الصلیلي 
64.67  46914  امل فالح عزاره قعید السعیدى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

رابطة بنت الحارث الثانویة بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
91.22  46915  امل مدیح حشاش شطى الظفیرى 
73.2  46916  امالك جمال منصور دناع الھاجري 

76.78  46917  انفال مساعد محسن شافى حطیب الخالدي 
82.82  46918  انوار عید مبارك ضبیعى الحریجى 
80.28  46919  انوار محمد شالش مھاوش العنزي 
74.74  46920  ایمان حسین عبد هللا غازى الصلیلى 
85.22  46921  ایمان عناد فھد ضیف هللا القحص 
71.87  46922  بدریھ فھد عاید عواد الشمري 
71.43  46923  بدور جدیع سالم خلیف جدیع 
86.91  46924  بدور محسن محمد ادھیمان الشمرى 
68.4  46925  بسمھ عتیق فرتاج دریع الھاجري 

78.26  46926  بشایر سعد شعوى عویض مغیر 
67.2  46927  بشایر غانم محمد شاھر الشمري 

80.97  46928  بشایر ھلیل بن محمد بن ھلیل الحربى 
82.75  46930  تحریر محمد فالح محمد صبري الھرشاني 
82.4  46931  تھانى فھد خلیف فھد الرشیدى 

76.03  46932  جمیلة راكان صالح راكان العجمى 
82.32  46933  جواھر سامي ممدوح مسھوج العنزى 
75.95  46934  جوھرة سعود عبدهللا نحیطر عصلب الضفیرى 
76.29  46935  حصھ فھید محمد اكنیفذ عوض 
64.83  46936  حنان بسام جاسم مبارك الجاسم 
81.72  46937  حنان نواف عبدهللا غنیم العنزى 
79.37  46938  دالل عاید فراج مناور الشمرى 
73.5  46939  دالل عبدهللا مطر صنت علي المطیري 

72.34  46940  دالل مجحم عبدهللا منیف العجمي 
74.34  46941  دیمھ خالد ھالل ھزاع الخالدي 
70.28  46942  راویھ كریم فالح عابر جدعان الضفیرى 
72.01  46943  روان جابر ھنداس ثانى السعیدى 
85.47  46944  روان علي ستار الفضلي 
60.23  46945  روان نیف سالم حمود مركز 
73.82  46946  ریم جزا باتل جزا المطیرى 
64.67  46947  ریم حزام بن بندر بن حزام البریعصي المطیري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

رابطة بنت الحارث الثانویة بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.54  46948  ریم حمدان صالح نھار العالطى 
75.6  46949  ریم حمود فیاض محمد العنزي 
91.6  46950  ریم خرصان سالم خرصان العجمى 

65.45  46951  ریما عبدهللا حمود دعیج الركیبي 
72.02  46952  ریھام سعود ماطر عید الشمرى 
69.51  46953  ساره راھى عایش شالش العنزى 
84.99  46954  ساره عبدهللا سرحان محمد الشمرى 
67.93  46955  ساره مطر جفال مطر الظفیري 
76.18  46956  ساره ناصر فھاد ھندي فھد العنزي 
68.94  46957  ساره نایف عطیھ خلیف العنزى 
75.37  46958  شاھة سالم بدر شطي الفضلي 
67.07  46959  شروق فرحان عماش فرحان شاعف العنزى 
77.9  46960  شھد احمد طنا طواري العنزى 

75.92  46961  شھد بدر مریغ مشرف العنزى 
69  46962  شھد زید زعال محمد الظفیرى 

74.83  46963  شھد سعد حمود ضویحي التیس 
64.32  46964  شھد فالح سایر معاشى الظفیرى 
74.91  46965  شوق احمد غالي ھجاج العنزى 
80.51  46966  شیخة محمد جاسم سالم المخلف 
79.45  46967  شیخھ بدر متعب محمد الشمرى 
69.83  46968  شیخھ فایز مرزوق غازى المطیرى 
66.68  46969  شیخھ كنعان فراج مناور الشمرى 
65.57  46970  صبیحھ محمد جعفر سلیمان البدرى 
71.49  46971  ضحى عبدهللا عبد الھادي صلبوخ الحسینى 
62.64  46972  عائشھ فالح عایف سعد العازمي 
76.78  46973  عالیھ طالل فیحان علي الشریف 
68.06  46974  عبیر خالد عباس عبد العزیز البیجي الخالدي 
68.86  46975  عدوه عبدهللا فھد محمد عدیل العجمي 
64.5  46976  عذارى حمود محمد عبید المطیرى 

76.35  46977  عذاري یوسف عبدهللا جویعد الشمري 
70.38  46978  عمشاء سعود حمود حسن سمحان الشمرى 
68.65  46979  عھد جھاد مطلق بونان مریف 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

رابطة بنت الحارث الثانویة بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.44  46980  عھد خالد محمد عبید العنزى 
68.52  46981  عھد طامي راجح طامي المطیري 
76.99  46982  عھد منصور محسن منصور العجمي 
74.39  46983  عواطف االسیمر جحیش عتوان العازمى 
72.66  46984  غاده جمعان خالد مسعود الفالح 
64.65  46985  غدیر جدیع سالم خلیف الشمري 
75.67  46986  غدیر حسین مبارك صالح العجمى 
72.1  46987  غدیر طراد ھالل خلف العنزي 

74.36  46988  غدیر عواد فالح عواد العنزى 
77.83  46989  فاتن سعد رمضان سلطان العنزى 
72.75  46990  فاطمة دھام سلمان ساري العنزي 
67.21  46991  فاطمة ناصر عبید مطلق المطیري 

89  46992  فاطمھ عجمي عبدهللا شعالن الشمرى 
78.58  46993  فاطمھ فاضل سلطان صالح الحسیني 
82.51  46994  فاطمھ فیصل سعود سلطان الخالدى 
85.8  46995  فاطمھ محمد عبدهللا نحیطر الضفیرى 

72.86  46997  فجر براك عتیق جزاع الصلیلي 
75.37  46998  فجر خرسان غصن شتیوي الظفیري 
78.99  46999  فجر مطر جابر سالم الظفیرى 
74.39  47000  فجر نایف ملبس ندا العنزي 
78.53  47001  فرح عبید حریر فراج الظفیرى 
75.34  47002  لیلي خالد سلطان نجا المطیرى 
76.32  47003  مرام حسین مبارك صالح العجمى 
77.98  47004  مرام مساعد سعد رجا الحربي 
82.8  47005  مریم حسین فھد عبدالمحسن العجمى 

76.44  47006  مریم سلطان مبارك صالح العجمى 
79.06  47007  مریم عذبي جزاع بجاد الظفیري 
75.14  47008  مریم محسن زنیفر محسن العجمى 
74.67  47009  مریم محمد حمیدى مناحي 
81.98  47010  مریم ناصر فھد مانع العجمي 
70.04  47011  مشاعل عبدالرزاق عطیھ عید صغیر 
89.26  47012  مشاعل مدهللا امان عبدهللا العنزى 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

رابطة بنت الحارث الثانویة بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.46  47013  معالى شاكر جدعان منخى العتیبى 
65.63  47014  مالك غریب رحیل غریب حامد المھندى 
71.2  47015  مالك فھد محمد خلف الجعیب 

79.14  47016  مالك محمد عبد اللة خالد العنزي 
68.93  47017  منى سعد مطلق عبد هللا العتیبي 
92.99  47018  منى عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي 
85.78  47019  منیرة محمد شیحان عزام العنزى 
77.98  47020  منیره صیاح مطر فھد الشمري 
74.89  47021  مھا غریب رحیل غریب المھندى 
73.11  47022  مھا مسھوج عوض مسھوج الصلیلي 
69.57  47023  میس احمد معلث عوض سلیمان الرشیدي 
68.66  47024  نادیھ سعد محسن جاسم عبد 
82.48  47025  نسرین جمال منصور دناع 
69.1  47026  نورة صالح نداء مطر العنزي 

86.76  47027  نوره احمد عبد الكریم ابراھیم المانع 
67.87  47028  نوره صیاح مطر فھد الشمري 
80.87  47029  نوره عید محمد سعدون الحمیدانى 
90.81  47030  نوف خالد عوض طینان العنزي 
67.21  47031  نوف طراد ھالل خلف العنزي 
65.93  47032  نویر مرزوق عزیز ركاد الشمري 
75.87  47033  ھاجر عطاهللا فیاض محمد العنزي 
69.81  47034  ھاجر فھد عبید سعود المطیرى 
69.17  47035  ھاجر معیكل برغش المنحي المطیري 
85.36  47036  ھالھ عواد ظاھر صیاح السعیدي 
79.26  47037  ھبة محمد مسعد محمد العنزي 

71  47038  ھدیل عادل عبد هللا مرزوق لزام الشمرى 
68.53  47039  ھدیل عاید مبارك سمیر الصلیلي 
85.66  47040  ھیفاء فھد سعود مثیب العنزى 
74.45  47041  وضحاء نواف حمدان مفرج الشمرى 
61.58  47043  وعد علي لھمود رویحل الشمري 
70.41  47044  مھا عید محسن وادى 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة بنت عتبة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.72  47081  ابتسام بدر الحمیدى حمد الرشیدى 
75.08  47082  ابتسام خنفور عوض الرشیدي 
70.57  47083  ابرار مرزوق امبیرد امبیحان 
75.69  47084  احالم حسین محمد حسن احمد 
88.42  47085  اروى أحمد على جروان القحطانى 
70.03  47086  اسماء فھد عوده ردن القحطاني 
90.67  47087  اشواق حاتم حسن فارس الشمرى 
65.99  47088  افراح صالح صیاح زرم كنیھر العنزي 
72.61  47089  امل عراك نوري عودة 
69.32  47090  امل مطلق جدعان راشد 
75.34  47091  انتصار بدرالحمیدى حمد العویمرى الرشیدي 

76  47092  انتصار ناصر محمد ناصر محارب 
84.56  47093  انفال حسن یوسف حاجى حبیب 
65.69  47094  انوار حسین علي عبدهللا الشمري 

76  47095  انوار عاید غازى یاسر بردى 
71.89  47096  انوار عبیدان بن صخیبر بن عمیر الرشیدي 
73.36  47097  انوار نھیر عتیق الجویسري العازمي 
68.31  47098  ایمان حسن عودة جابر الشمري 
72.37  47099  ایمان عیادة حماد موعد الشمري 
66.03  47100  ایمان مسعد عواد سعد الخیاري الرشیدي 
75.39  47101  بشایر احمد عبد الكریم ناصر العمیر 
75.99  47102  بشایر مرزوق خلف طویھر الشمري 
76.45  47103  تھانى محمد مجول عائد الخمشي العنزى 
89.07  47104  حربیھ عاید حسن سعید الظفیري 
68.65  47105  حنان حلیحل وائل ظاھر العنزي 
64.72  47107  حنان مقبل غالب فریثان المطیري 
72.63  47108  خمایل عبد الرزاق غلیم سطام العنزي 
74.7  47109  دالل مبارك عاید خمیس مبارك 

80.05  47110  روان احمد عبدهللا محمد عمر 
70.74  47111  ریم احمد دریب حسن الشمري 
80.61  47112  ریم ذعار ناصر القرن الحربي 
79.67  47113  ریم عبدالعزیز محمد عبدالعزیز العبید 
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إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة بنت عتبة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
81.45  47114  ریم علیان مسیب مطلق الذیابي الرشیدي 
89.33  47115  ریم عیاده حماد موعد الحریري الشمري 
75.77  47116  ریم یعقوب یوسف على الظفیرى 
77.8  47117  زینب حسن عودة جابر معیجل 

97.43  47118  ساره حمد عبدهللا محمد الشمرى 
84.86  47119  ساره سایر مسیعید صبر الرشیدى 
67.91  47120  ساره طالب رمیح على الخالدى 
74.8  47121  ساره محمد حسن عبداللة وادى 

91.71  47122  ساره مشعان برغش سلطان مشعان العنزى 
66.94  47123  سھام ابراھیم محمد صقر النفیعي 
70.41  47124  سھام ھلیل محمد مطرب 
74.71  47125  ضحیھ فرحان ھراط مھدي 
89.18  47126  طیبھ حمد عسكر الفضلى 
67.03  47127  عائشھ نھیر عتیق نھیر الجویسرى العازمى 
70.88  47128  عزیزه راشد عاصي ثامر السعدون 
67.06  47129  عھد ابراھیم بن سعید بشیر السبیعى العنزى 
84.61  47130  غدیر ذعار ناصر خالد القرن 
73.64  47131  فاطمھ حسن احمد الوكاع 
68.8  47132  فاطمھ صباح تركي الظفیرى 

76.66  47133  فاطمھ طلب بن جابر رداد الظفیري 
71.7  47134  فاطمھ عبدهللا ظاھر منیزل المطرفي 

74.91  47135  فاطمھ ماجد سعد فارس 
86.51  47136  فاطمھ مالح عبار عوض الحربي 
69.71  47137  فرح علي ھالل علي عواد 
82.82  47138  كفاح عطیھ محمد الشحیمھ 
64.14  47139  مراحب ماجد عذل ھیثم السویط 
77.98  47140  مرفت أحمد قمر جبر العنزي 
76.37  47141  مروه محمد رمضان الھیشان 
80.02  47142  مریم بردان ضویحى منوخ الظفیرى 
88.47  47143  مریم طخطیخ نھار سلمان العنزى 
77.17  47144  مریم فرج سعود بریمھ 

71  47145  مریم فرحان بن ذیبان بن فرحان العنزى 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.51  47146  معصومھ محمد غالم بستاني 
72.39  47147  منال سعود مطلق زید المطیري 
69.47  47148  منال مطر جدیع رحیل العنزي 
65.08  47149  مھا خلیل كریدي علي 
77.24  47150  مھا عبدالرزاق ھندي شیحان العنزي 
68.02  47151  نوال عاید داموك سلیمان الرشیدي 
84.11  47152  نوال مرزوق امبیرد امییجان 
80.78  47153  نوال مصلح صلحان مصلح المظیبرى 
91.74  47154  نوره فارس جربوع فرج عبدهللا 
69.23  47155  نوره محمد جاسم الفى الشمرى 
69.34  47157  نوف عایض ضیف هللا المطیري 
65.06  47158  نوف نواف كساب صحن 
68.39  47159  ھاجر صالح عبار عوض سعود 
73.73  47160  ھاجر عایض عیاضھ رشید المكیحلى الرشیدى 
81.23  47161  ھیا غازى ھجیج ظاھر الشمرى 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز خالد بن سعید الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.13  47201  ابراھیم خالد احمد محمد 
79.54  47202  ابراھیم خلیل رضیمان شویش 
64.23  47205  احمد بن ظاھر بن عابر الظفیري 
69.67  47206  احمد جدیع محمد شمران 
63.58  47207  احمد حسین محمد جازع 
65.4  47212  احمد سالم سعد بندر 
72.7  47213  احمد سعد فرحان راشد 

59.79  47220  احمد علي فرحان خلیفة العنزي 
69.97  47221  احمد علي مھوس حبیب 
66.16  47224  احمد مرعي جمال مطلق 
64.33  47225  احمد مصلح غایب عمر 
66.58  47226  احمد معتق خمیخم فلیح 
72.66  47228  احمد نغیمش سالم محمد 
63.3  47231  انور جاسم حمد علي حامد 

60.97  47232  انور صبیح شذر فرحان 
62.9  47233  انور عبود عبد هللا حسین 

60.36  47236  باسل كریم داود سلیمان 
58.68  47237  باسل مطر عوض عبید العنزي 
76.22  47238  بدر سعود شحاذ سلمان 
70.46  47240  بدر ھادي ھارون حسن 
78.44  47241  بدر ھندي عاصي بادي 
72.6  47242  بسام محمد سالم نعمة 

63.73  47243  بندر حمد شاھر زعال العنزي 
63.86  47244  بندر حمود ثامر مطلق العنزي 
65.91  47246  تركي بارز مزبان جدران 
67.2  47247  ثامر بارز مزبان جدران 

63.84  47248  ثویني فھد عنبر عقلة 
94.88  47249  جابر دعبول سایر عابر 
74.59  47253  جمال ناصر عزبة صیاح 
71.84  47254  حامد سعود شریان حمدان الشمري 
71.65  47256  حامد محمد عبید مجبل 
67.55  47257  حسین شمخي جبر محمد 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.43  47258  حسین على صیاح عبد هللا 
77.16  47259  حسین علي حسین جابر 
64.94  47260  حمد حسن ھلیل ھطیل الشمري 
70.6  47261  حمد سعود عوید الحسیني 

68.61  47262  حمد شمخي جابر حجاز 
69.1  47263  حمد على مھوس حبیب 

71.21  47266  حمود حسن ھلیل ھطیل 
67.59  47267  حمود حماد عقیل الحمیدى المطیرى 
61.48  47268  حمود ربیع سمیر فرحان 
70.36  47274  خالد شالل ضاحي غازي 
63.7  47276  خالد صبیح شذر فرحان 

69.57  47277  خالد صحن مزبان سعود 
72.6  47278  خالد عواد عبید خلف 

69.12  47279  خالد محمد رشید دانوك شطي 
68.84  47280  خالد موحان شامان راضى 
70.32  47282  خلف ضاحي فراج عظام 
63.56  47283  خلف قاسم خلف دھش 
64.89  47284  خلف محمد رحیل ذیبان 
65.47  47285  خلیفیة عیسى نواف على الشمرى 
63.98  47286  دحام محمد سعود بتال 
67.4  47290  سالم حسن ھلیل ھطیل 

67.43  47291  سالم خلف جاسم محمد 
64.55  47294  سامي طرفاء جطلي طواري 
82.19  47296  سعد بن محمد بن مناطح الماجدى 
75.25  47297  سعد شمخى جبر محمد 
67.69  47298  سعد مطر حمود دریع 
64.13  47299  سعود جثیر صبیح فارس 
67.94  47300  سعود حسین عبد هللا حسین العنزي 
67.11  47301  سعود سلیم ھزاع ھدمول العنزي 
64.9  47302  سعود فیصل صباح محمد 

63.48  47303  سالم فارس سعد مناحى 
64.38  47304  سلمان طراد صفوق رحمون ھدیب 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.99  47306  سلیمان سعود فرحان علقم 
66.27  47307  سیف حمید زاید عاید 
65.45  47308  صالح خلف صالح صیاح 
71.32  47312  طارق سالم قطوان سعود 
64.07  47313  طارق فنیطل سلیمان نھار 
69.67  47315  طلق حجي عید الھضیبان 
64.82  47316  ظایف سعد ظایف ماجد 
73.48  47317  عادل سایر عبید عماش 
63.17  47318  عادل صبیح شذر فرحان 
75.28  47319  عادل طرقي دبالن دویحان الشمري 
76.82  47320  عادل عباس عوید حمود 
64.55  47321  عارف عواد مشعان نایف 
63.35  47322  عاید خلیف ذیاب شریف 
69.19  47324  عبد الرحمن حامد حسین المشیعیب 
64.71  47325  عبد الرحمن سعد عطا هللا سعد السلیماني 
69.62  47326  عبد الرحمن سیار مطیران ساري 
61.41  47327  عبد الرحمن كاسب طارش شاھر الشمري 
62.6  47328  عبد الرحمن ماجد جھاد الشمري 

63.97  47330  عبد السالم حمدي غالب سعود 
77.79  47331  عبد العزیز باجي جزاع باقي الصلیلي 
74.8  47334  عبد العزیز سالم عقلة میاح 

63.34  47335  عبد العزیز سعید خالد ناصر 
64.92  47337  عبد العزیز عساف زاھى عبد العزیز 
63.2  47338  عبد العزیز علي عوض علي 

61.93  47339  عبد العزیز فرحان نافع فرحان العنزي 
62.7  47340  عبد العزیز فنیطل سلیمان نھار 

63.15  47342  عبد الكریم فھد عبد هللا محمد العنزي 
66.56  47352  عبد هللا عجرم دغیمان عطا 
75.85  47354  عبد هللا فرحان حسن حمود 
70.2  47356  عبد هللا مفضي فیحان عقلة 

72.23  47358  عبد هللا منشد عید مخلف 
65.45  47360  عبد الملك خالد حلو فیاض العنزي 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.17  47361  عبید شنشول عبید محمد العنزى 
76.35  47364  علي الفي نزال مانع 
64.01  47366  عمر سعید دایش فرحان 
65.11  47369  عیسى سلمان زبن عودة 
72.33  47371  غالب خلیف محمد ناصر 
62.29  47373  فارس مشل فحم نوف 
68.29  47374  فالح عقال ثجیل مجلي 
68.38  47376  فایز سفاح ھابس متعب 
67.46  47377  فایز شھید ھداد سلیمان 
68.49  47379  فایز مرضي راشد حمدان 
60.09  47380  فالح عناد مراد غالب 
68.26  47381  فھد احمد عبد هللا عواد 
77.36  47382  فھد حمود سعود محمد 
61.08  47383  فھد حمود سعود ھادي 
71.04  47387  فھد شالل ضاحي غازي 
63.96  47388  فھد صیوان صلبي كیف 
63.76  47391  فھد یاسین محمد شباط 
70.08  47394  فیاض مسیند فیاض عبید 
70.7  47395  فیصل زوید خلف بخیت العنزي 

63.11  47400  فیصل محمد عقیل جریف 
69.65  47401  فیصل مناحي ضبعان فرحان 
66.4  47402  قائد عماش رحیل ذیبان 

68.16  47406  مبارك فالح فدعوس عبطان 
72.51  47408  مبارك ناشد ردام موزان 
72.92  47413  محمد بن فراج بن عیادة الظفیري 
67.03  47417  محمد حسن الحمد 
74.73  47418  محمد حسن حمد حمود 
66.55  47419  محمد حمدي غالب سعود 
62.57  47421  محمد سعود رمیض عیسى الشمري 
63.37  47422  محمد سعود ھالل عید 
63.23  47427  محمد عجم عذاب ادعبیل 
60.55  47428  محمد فایز خلف تریكي العنزى 
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71.15  47430  محمد فیاض ھلیل خلف 
70.61  47431  محمد مصلح غایب عمر 
68.97  47434  مساعد جابر حمود دغیم 
64.66  47436  مساعد خلیل رضیمان شویش 
67.43  47437  مساعد كاظم مطر لفتة 
80.25  47441  مشعان خلف ضبع عیال 
67.26  47443  مشعل بن حمود بن حزول العنزي 
61.26  47444  مشعل بن خلف بن فالح العنزى 
62.09  47448  مشعل عایش رویضان محمد 
73.13  47449  مشعل محمد ثامر غلیفص 
65.37  47450  مشعل محمد خضر شاھر الخالدى 
64.06  47453  ممدوح عواد سلمان ھویت 
62.18  47461  نصار عواد مشعان نایف 
66.4  47462  نواف حمید قمر یوسف 

67.09  47463  نواف علي كسار جلود 
67.91  47466  نواف مجبل صبیح صالح 
70.79  47468  ھویدى بن قنیص بن ھویدى الماجدى 
74.69  47472  ولید ذیب ابراھیم محمود 
61.89  47473  ولید شالش ھالل سرحان 
66.7  47475  ولید محمد الحسن 

65.86  47476  ولید نایف باني عبد هللا 
72.81  47478  یوسف راضي وحید حمد 
62.19  47479  یوسف عبید شھیب محمد 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.73  47511  احمد جمال حسین فھد العنزي 
77.47  47512  احمد سعد عبدهللا العمار 
71.05  47513  احمد شالش ھالل سرحان الشمري 
77.19  47514  احمد عبدهللا جدوع شالل العنزي 
72.1  47515  احمد عداي حامد الحسیني 

74.15  47516  احمد غازي جدیع على العنزي 
74.82  47517  احمد فرحان ثاني جاعد ثاني 
76.27  47518  احمد محمود جامع فارح 
75.57  47519  احمد ملفي مطر الجمیلي 
63.14  47520  احمد مناحى مخلف نومان 
82.48  47521  اسعد بشیر حیوان الشیتي 
79.34  47522  اسعد متعب ھزاع فریج العنزي 
72.24  47523  السنیني عاید فھاد الحربي 
76.89  47524  ایمن زید راكان خلیفة العنزي 
86.57  47525  باسم صالح نمر سھر 
82.11  47526  بدر حمد عطیھ صالح 
75.64  47527  بدر عبدهللا اجعیثن شجاع الحربي 
72.67  47528  بدر على عبود عاید الشمري 
78.7  47529  بدر محسن شنیف سایر 
71.7  47530  بدر محمد ابرید سلطان ثاجب 

73.78  47531  بدر مرضي فھید العازمي 
78.88  47532  بدر مشھور راشد الطیار 
78.77  47533  براك طعمھ الفي شاھر 
72.35  47534  بندر مطلق سعد العتیبي 
69.02  47535  ثامر فیحان عبید المطیري 
72.45  47536  جراح حمد صالح على 
76.93  47537  جراح غثیث خلف كریدي 
81.67  47538  جراح مھلي فالح سمیر 
78.2  47539  جمال عبدهللا سالم حاكم 

81.33  47540  جمیل غنمان خلیف شنوف الماجدي 
76.03  47541  حسین على عماش نویران 
75.42  47542  حضرم محمد سعید خلیف ربیع 
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72.95  47543  حماد مطر ناصر جازي الشمري 
66.4  47544  حمد عیدان عایف ساجر العنزي 

75.77  47545  حمود دلى عاصي بادي الشمري 
75.32  47546  حمود شخیر ناصر فزع 
76.49  47547  حمود عبدهللا بادي عاصي الشمري 
78.24  47548  خالد احمد سطیح عاشي الشمري 
79.48  47549  خالد جمعھ عاصي بادي الشمري 
85.07  47550  خالد حوال ربیع عبار الشمري 
80.77  47551  خالد راكان سطام عاید الشمري 
76.46  47552  خالد سامي عبدهللا شعالن الشمري 
79.81  47553  خالد صالح حجیل سلیمان الشبلي 
76.37  47554  خالد صالح محمد فھد 
74.37  47555  خالد عاید زاید الحربي 
72.53  47556  خالد عبد الرحمن نایف الھاجري 
78.55  47557  خالد عرفج دھام علي 
65.55  47558  خالد عید ضیدان غنام الحسیني 
64.36  47559  خالد فھد محمد العجمي 
84.31  47560  خالوي فاھم بندر عفیصان فراج 
85.54  47561  خلف فارس عواد الضفیري 
78.23  47562  خمیس فرج نھیر نزال الشمري 
75.64  47563  ذعار مطر ذعار مشرف 
79.3  47564  راشد ھالل سالم رحیل الصلیلي 

73.95  47565  راكان زید راكان خلیفة العنزي 
80.19  47566  راكان عید راكان خلیفة العنزي 
81.43  47567  راید فھد الفي غثیث الشمري 
76.35  47568  رجاء مبارك عبدهللا رجاء الحربي 
69.49  47569  ریسان سلمان صخیل 
78.23  47570  سالم عبدهللا رافع زوید 
74.56  47571  سالم مطر ظاھر جابر 
83.08  47572  سامي فرحان رشید فیاض 
79.64  47573  سامي محمد سالم عامر العنزي 
83.19  47574  سامي ناصر نوري حمد 
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72.41  47575  سطام فاھم بندر عفیصان الظفیري 
72.38  47576  سعد حسن ذیاب حمد 
76.28  47577  سعد راشد خلف محمد 
76.76  47578  سعد سعد مبارك مطلق 
74.82  47579  سعد عجیل شالل مطلق الظفیري 
72.9  47580  سعد على ذیاب عداي الظفیري 

77.87  47581  سعد محمد سعید خلیف ربیع 
77.91  47582  سعدون عاید عبدهللا السعیدي 
70.1  47583  سعود رحیم حمد رحیم حمد 

68.06  47584  سعود سعد عبید كزار 
68.69  47585  سعود محمد سعد الحربي 
72.37  47586  سلطان بن ضاحي بن بردي العنزي 
76.08  47587  سلطان سعود عیاد الرشیدي 
74.08  47588  سلطان سلمان طراد سلطان المطیري 
76.61  47589  سلطان عید مھدي حسین الظفیري 
74.03  47590  سلطان نواف حمود حمدان الرشیدي 
77.36  47591  سلمان مخیطر سلمان الحسیني 
81.19  47592  سلیمان مطرود دواي الشمري 
74.29  47593  سیف طرفاء جطلي طواري العنزي 
72.17  47594  صالح احمد محمد النصر هللا 
74.1  47595  صالح طعمھ الفي شاھر 

71.54  47596  صالح مطرود مجبل محمد العنزي 
78.02  47597  طارق قاطع عیاد مطر 
78.36  47598  طالل مبارك ضبیعي مریف الحریجي 
83.08  47599  عادل بستان دھام على عزبھ 
82.43  47600  عادل جاسر طرقي صقر 
63.47  47601  عادل عشوي جلوي ھالل 
68.82  47602  عادل عقیل شطي العنزي 
80.21  47603  عادل غازي محمد جابر 
80.29  47604  عادل فرحان الفي العنزي 
77.88  47605  عادل مبارك سمیان الجمیلي 
80.3  47606  عادل محمد عبار البنوان 
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78.4  47607  عادل محمد مناور محسن 

72.89  47608  عبد العزیز محمد عامر سلطان 
66.89  47609  عبد هللا جاعد جالي الحربي 
70.57  47610  عبدالرحمن جابر مشكور فاضل الشمري 
65.12  47611  عبدالرحمن خلف مطشر مطر الظفیري 
69.33  47612  عبدالرحمن زیدان خلف عقیل العنزي 
80.05  47613  عبدالرحمن ضاحي عاصي بادي الشمري 
77.87  47614  عبدالرحمن ضیدان رحیل جطلي 
73.17  47615  عبدالرحمن محمد میاح العركي 
68.4  47616  عبدالرحمن مطیران عشوان ردعان 

70.85  47617  عبدالرحمن یوسف مشرف جابر 
71.49  47618  عبدالرزاق خالد عبدالمحسن العنزي 
78.79  47619  عبدالرزاق عبید جدوع شالل 
75.28  47620  عبدالعزیز جاعد شویطر سالم 
69.02  47621  عبدالعزیز حسن عوض سالمة 
85.86  47622  عبدالعزیز حمود زویر صالح 
68.41  47623  عبدالعزیز خالد عداي الحسیني 
80.44  47624  عبدالعزیز سالم كریدي سلمان 
68.89  47626  عبدالعزیز فھد محمد سمرة المطیري 
79.43  47627  عبدالعزیز مبارك سعید عبدهللا 
78.83  47628  عبدالعزیز مجبل سالم ناصر 
77.78  47629  عبدالعزیز مضحي مطیران العاردي 
74.48  47630  عبدالكریم حییان سالم مطلق العازمي 
76.65  47631  عبدهللا بشاره جابر معلي الشمري 
76.13  47632  عبدهللا حسین عبدالمحسن جبر الظفیري 
80.83  47633  عبدهللا حمد عطیھ صالح الشمري 
72.13  47634  عبدهللا صباح صافي عبد 
70.57  47635  عبدهللا صباح عبدهللا حمد 
78.55  47636  عبدهللا عاید ملوح الصلیلي 
76.57  47637  عبدهللا على خاكي عنیزان 
73.33  47638  عبدهللا عواد عبدهللا ناصر دحام 
75.51  47639  عبدهللا مبارك عبدهللا لفتھ ھزاع 
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77.37  47640  عبدهللا مرضي حجي عقیل 
79.78  47641  عبدهللا نوري زبار عاجل 
72.71  47642  عبدالمحسن ممدوح مسھوج العنزي 
78.71  47643  عثمان رحیم حمد رحیم حمد 
78.17  47644  عدنان خضر راشد جبر 
76.38  47645  عدنان صالح حسین سایر العنزي 
85.26  47646  عقاب مناحي خلف حماد العتیبي 
76.49  47647  عقل محسن عبید بادي الشمري 
78.69  47648  على احمد دھش عفات العدواني 
74.83  47649  على حمدان على مركز العنزي 
77.87  47650  علي حسین عبدالمحسن جبر 
63.57  47651  عمر عبدالعزیز حمید الفنار 
81.57  47652  عواد فارس عواد غازي الظفیري 
82.06  47653  غازي عوده سالم خلیف 
83.45  47654  فارس غالب طشیش غالب 
82.68  47655  فایز خفیف جحیل على 
80.98  47656  فایز على محمد مطر 
76.7  47657  فایز محمد صلیبي خابط 

77.54  47658  فالح محسن فالح ھزاع الظفیري 
76.75  47659  فھد احمد فالح الرفاعي 
76.57  47660  فھد جابر محسن الخالدي 
77.76  47661  فھد جاسم علي فھد الشمري 
65.91  47662  فھد جزاع فتیخ الصلیلي 
70.64  47663  فھد حجاب نزال العنزي 
89.04  47664  فھد حمود محمد الماجدي 
75.79  47665  فھد خلف شخیر نزال 
67.02  47666  فھد خلف محمد خلف العنزي 
71.28  47667  فھد سعد عبید كزار 
75.62  47668  فھد سعد مدلول جخیدم الصلیلي 
76.41  47669  فھد عاید شریده مجبل 
77.93  47670  فھد عبدهللا مناحي القحطاني 
76.07  47671  فھد عبید جدوع شالل العنزي 
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69.66  47672  فھد الفي خمسان مانع العنزي 
75.42  47673  فھد مسیر منوخ حمدان الضفیري 
68.33  47674  فھد نجم عبید خلیف العنزي 
81.07  47675  فھد ھالل بادي عاصي الشمري 
79.26  47676  فواز تركي ثاني حسن 
73.66  47677  فواز سیف صالح منور المطیري 
69.77  47678  فواز عبدهللا رجا عبدهللا العنزي 
71.41  47679  فواز علي منصور ناصر الركیبى 
72.63  47680  فواز عید ضحوي الشمري 
80.33  47681  فیصل خلف فالح ربح صیاح 
86.66  47682  فیصل سعود عید الشمري 
75.79  47683  فیصل عبدهللا عقلة حسین 
71.29  47684  فیصل عید مطلق حسین الشمري 
79.86  47685  فیصل فالح باجیھ الشمري 
76.27  47686  فیصل فھد عوض منصور العتیبي 
79.4  47687  فیصل محمد فرحان عبعوب 

68.59  47688  فیصل مضحي راشد مروان العنزي 
82.57  47689  لیث فاھم بندر عفیصان 
82.34  47690  ماجد عاید زعل الظفیري 
71.75  47691  ماجد على ذیاب عداي 
76.43  47692  ماجد مظھور حمد خلف الشمري 
67.52  47693  ماجد مناحي خلف حماد العتیبي 
75.48  47694  مبارك طعمة الفي شاھر 
68.25  47695  مبارك عاید علي عبدهللا العنزي 
74.1  47696  مبارك على ذیاب عداي 
77.8  47697  مبارك علي سیف عوض الشبلي 

80.92  47698  مبارك مشعل مبارك العیار 
79.22  47699  مبارك نغیمش فرحان الشمري 
74.32  47700  مبارك نواف حمود حمدان الرشیدي 
81.56  47701  مبارك ھدل دحام عناد الفضلي 
74.91  47702  متعب ھالل خلیفھ شحاذه الظفیري 
73.47  47703  محبوب جمعھ ظاھر جابر 
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74.04  47704  محمد النوري معطش فارس 
74.01  47705  محمد بشاره جابر معلي الشمري 
76.4  47706  محمد بنیان شفاقھ الظفیري 

74.66  47707  محمد حمود محمد المطیري 
74.6  47708  محمد حمود مطر عبدهللا 

74.45  47709  محمد حمید نومان الفلیج 
73.62  47710  محمد خضر جابر محیبس 
81.19  47711  محمد دحلي عماش سالم 
79.98  47712  محمد دلى عاصي بادي الشمري 
81.22  47713  محمد رمضان خالوي محمد العنزي 
71.22  47714  محمد سعود سعد رجا الحربي 
76.92  47715  محمد سعود ناصر لفتھ 
77.89  47716  محمد سعید سلیمان العنزي 
81.49  47718  محمد طارق مذود طعان الشمري 
79.35  47719  محمد عبدهللا بادي عاصي 
81.73  47720  محمد عبدهللا جدوع شالل 
73.92  47721  محمد مرشد متعب العلو الشمري 
74.91  47722  محمد مضحي جربوع راشد العنزي 
77.8  47723  محمد نایف فیصل مرداس 

73.31  47724  محمد ھابس خلیف الحربي 
76.31  47725  محمد ھزاع ابراھیم الھجیج 
75.73  47726  مزید عبدهللا احمد عبدهللا العنزي 
84.38  47727  مساعد حمد صالح على 
82.5  47728  مساعد سایر حسین عطشان 

73.21  47729  مشاري علي كسار جلود 
81.76  47730  مشعان زیدان مدلج فریح 
78.56  47731  مشعل عاید على عبدهللا 
81.54  47732  مشعل عاید كریم شیحان 
79.34  47733  مشعل عواد عبدهللا ناصر دحام 
73.59  47734  مشعل مفلح محمد فھد الشمري 
78.01  47735  منصور جمعھ ظاھر جابر 
81.11  47736  مھنا عواد مھنا منادي العنزي 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز الواحة الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
84.72  47737  ناجي مدلول مقطوف عبید 
72.36  47738  ناصر ثجیل سعود عوده الظفیري 
77.57  47739  ناصر عبدهللا ناصر دحام العدواني 
78.64  47740  ناصر محسن عریمش ظاھر 
82.23  47741  نافع عواد مطر زراق الشمري 
77.99  47742  نایف حامد صعصیع سلطان الشمري 
81.08  47743  نایف حمد صالح على 
80.14  47744  نایف حمد محمد العیار 

77  47745  نایف خمیس الفي العنزي 
78.88  47746  نایف مناور صعفك الشمري 
77.95  47747  نزال حمود سعود ھادي 
86.09  47748  نصار خضر راھي جابر 
77.71  47749  نواف جابر حمد ناصر 
80.25  47750  نواف جاسم علي فھد الشمري 
70.47  47751  نواف حسن مروى مرزوق 
80.81  47752  نواف سفاح فالح دھش االزمع 
68.74  47753  نواف عبدهللا حمد محمد 
80.77  47754  نواف علي ھزاع الخالدي 
79.75  47755  نواف مزھر مطلق عبید الظفیري 
79.64  47756  نواف معتق خمخیم فلیج العنزي 
83.82  47757  ھاني بدر ناصر مرود 
79.99  47758  ھاني معتق خمخمیم فلیح العنزي 
82.94  47759  ھایل رجا سعید الشمري 
75.42  47760  وائل عقیل عوض عیاد المطیري 
83.88  47761  ولید خالد كویمان لیلى العنزي 
78.92  47762  ولید محمد صلیبي خابط 
79.87  47763  یعقوب ثویني ضاحي حمود الظفیري 
74.79  47764  یعقوب كاظم عمران جابر 
81.38  47765  یعقوب یوسف سكران الظفیري 
82.37  47766  یوسف بستان دھام على عزبھ 
83.4  47767  یوسف بشارة جابر معلى 
74.2  47768  یوسف جاسم نعیثل فالح الشمري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.25  47769  یوسف خالد كویمان لیلي العنزي 
80.76  47770  یوسف خلف محرم ھادي العنزي 
66.6  47771  یوسف فیصل شالش 

77.44  47772  یوسف محسن شنیف سایر 
77.85  47773  یوسف نغیمش برجس ثنیان 
64.63  47774  مرزوق فضي مرزوق فضي 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز عروة بن الزبیر الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.13  47811  احمد حمد میاح رحیل العتیبي 
74.57  47812  احمد حیال شنان غانم 
72.93  47814  احمد شھاب راشد فرحان 
70.33  47815  احمد صباح خلف زاید العنزي 
67.54  47817  احمد مھدي عبدهللا سالم المخلف 
74.39  47818  باسم كریم داخل ظاھر جابر 
75.05  47819  بدر ابراھیم جبر محمد 
77.44  47820  بدر ناصر سالم الظفیري 
72.64  47821  براك مھیزع حزام بریكان 
69.01  47822  تركي صالح سلطان الخالدي 
81.61  47823  جابر الفي نزال مانع 
72.72  47824  جراح عابر سعد داوود 
67.07  47825  حمد عبدهللا محسن حمد المخیال 
74.74  47826  حمد محمد عبید فھید العجمي 
72.48  47827  حمد مرضي صالح نھار العالطي 
77.35  47828  حمد معیوف جابر صھود عوید 
66.56  47829  حمود ضحوي فراج عظام 
75.25  47830  حمید علوي محمد مبارك الظفیري 
67.31  47831  خالد خلف نحیطر عصلب 
77.14  47833  خلف حمود مركز العالطي العنزي 
80.74  47834  سامي جزاع طرید مناع 
73.11  47835  سعد عبدهللا عامر محمد العجمي 
78.47  47836  سعد كریم خضر فكع 
84.52  47837  سلطان خلف نزال فدعوس الھرشاني 
79.38  47838  سلیمان خلف سلیمان عمید الحسیني 
67.83  47839  صالح حسن صالح بري 
76.49  47840  صالح عید عبدهللا الشمري 
72.18  47841  طالل حمود ثاني سعید العنزي 
72.19  47842  طالل عواد وحش فھید 
71.93  47843  طالل فیصل مطشر مطر 
66.11  47844  طالل كوید ھجھوج الخالدي 
75.78  47845  طالل یحي شھیب حمد 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.17  47846  عاید عوض عتیج جمعان الصلیلي 
73.79  47847  عبدالرحمن داخل فالح ھزاع 
68.61  47848  عبدالرحمن دحام نایف شالل 
69.51  47849  عبدالرحمن مطلق حماد ظاھر الشمري 
71.24  47850  عبدالرحمن نایف محمد مركز العالطي 
68.54  47851  عبدالعزیز جمال ذعار صقر 
73.78  47852  عبدالعزیز خلف بادع نزال 
72.55  47853  عبدالعزیز سعد ناصر المطیري 
70.86  47854  عبدالعزیز عبدهللا محارب على الشمري 
80.25  47855  عبدهللا جاسم عیادة سلیمان 
73.43  47856  عبدهللا خلف فارس فرحان 
71.31  47857  عبدهللا دخین افریت اجھیم الصلیلي 
81.99  47859  عبدهللا عواد علیان سالم العنزي 
72.98  47860  عبدهللا معلث صنھات حلیل الصلیلي 
73.78  47861  عبدهللا میس مریر الجنفاوي 
71.74  47862  عبدهللا نداء وادي رجاء 
73.08  47863  عبدالمحسن فالح محسن فالح الشمري 
71.62  47864  عمار نافع ھزاع على 
74.58  47865  عماش سعد عماش الحربي 
70.69  47866  عمر سعد عبدهللا عواد السعید 
78.88  47867  عمر عبید محمد روضان 
72.04  47868  عمران كاظم عمران جابر 
75.4  47869  غازي خالد مزاح حسین العنزي 

69.44  47870  غازي محمد على غازي الظفیري 
71.03  47871  فارس ثاني كسار عیادة 
72.03  47872  فالح ماجد عبدالعالي المطیري 
72.21  47873  فایز سعد مطلق عبدهللا 
80.29  47874  فایز شمخي جبر علي 
65.68  47875  فالح بخیت محمد ھویدي الھاجري 
75.58  47878  فھد محمد عوید العنزي 
78.12  47879  فھد محمد فھد بشیر الشمري 
79.52  47880  فھد مطر ذعار مشرف 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.65  47881  فھد مفرج عایش الحسیني 
78.66  47882  فھید نافع خلف الظفیري 
72.98  47884  فیصل ھادي عبدهللا سالم المخلف 
70.48  47885  متعب عواد متعب عواد 
74.82  47886  محسن االسود محمد سلطان 
78.94  47887  محسن مجبل محمد علي 
62.83  47889  محمد خلف عبد هللا الحسیني 
66.12  47890  محمد خلیل ابراھیم المحمد العبد 
62.42  47891  محمد شافي سالم ناصر العجمي 
72.34  47892  محمد صالح خلف تركي 
70.37  47893  محمد صالح غازي عطا هللا الشمري 
72.3  47894  محمد عبدالھادي منور حجنف المطیري 
77.4  47896  محمد محسن عتیق مزید الشمري 

70.17  47897  محمد مطلق محمد ھذال 
70.37  47898  مساعد مرزوق ربیع عایض المیموني 
78.03  47899  مشاري خلف مطني الشمري 
72.95  47900  مشاري فالح سحاب سعد 
77.46  47901  مشعل عبدهللا سالم المخلف 
81.25  47902  مشعل عطا هللا فیاض محمد العنزي 
77.33  47903  مشعل غدیر خمیس غدیر 
73.32  47904  مشعل فھد رجا عزبھ 
76.5  47905  ناصر جبران حمود ناصر العجمي 
77.4  47906  ناصر عبدهللا قاطع غانم 
78.1  47907  نافع رشید عاید عجاج العنقودي 

74.84  47908  نایف حجاب ھادي سمیر 
76.32  47909  نایف شداد فھد سعود المطیري 
73.2  47910  نبیل غافل خلف نایف 

71.05  47911  نواف منقل جفل مران 
73.33  47912  ولید جابر سند عبدالعزیز الشمري 

02/07/2010Page 375 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول
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75.88  47951  ابراھیم ظاھر رزاز غدیف العنزي 
72.05  47953  ابراھیم محمد حسین خلف العنزي 
76.17  47954  احمد اعبید عبید صیاح العنزي 
73.49  47955  احمد جابر زیناد مھنا 
82.86  47956  احمد جمعھ ناطع صوین 
81.6  47957  احمد حمدان خمیس ابراھیم 
75.9  47958  احمد داود یوسف الشمري 
78.6  47959  احمد زاید عبید شاھر 

70.15  47960  احمد سالم نعمة صاحي جیدع 
68.47  47962  احمد سوادي مشرف حمود 
75.85  47963  احمد شھاب ساكت عقال 
72.36  47964  احمد صاھود شكبان الفضلي 
70.95  47965  احمد طخطیخ نھار سلمان العنزي 
75.07  47966  احمد عاید فرحان محمد 
72.9  47967  احمد عبید غالي عبدهللا 

69.28  47968  احمد عدنان الغضبان 
66.82  47969  احمد عطاهللا عبدالعزیز حمد 
69.92  47970  احمد عقلھ فالح سلیمان 
70.32  47971  احمد علیوي قریطیع خالد العنزي 
67.69  47972  احمد عواد جعیران راشد 
80.11  47973  احمد عواد خمیس ناصر 
83.39  47974  احمد فاخر رسن نواصر 
62.14  47975  احمد فرج حمد عوید 
75.09  47976  احمد فرج خضیر على 
79.22  47977  احمد فھد زید محمد 
74.04  47978  احمد فیروز سعد رمضان 
78.08  47979  احمد قاسم میس حبیجان 
72.55  47980  احمد كامل جواد خلف العنزي 
73.25  47981  احمد محمد صلبي البرك 
66.33  47982  احمد محمد عناد علیوي 
68.77  47983  احمد مدعث راشد محسن الفضلي 
70.01  47984  احمد مشعل محمد ختالن 
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70.75  47985  احمد نایف عبداللطیف قاطع 
70.97  47986  احمد نایف مطر عبد هللا 
73.69  47987  احمد ھلیل محمد مطرب 
73.94  47988  احمد یاسر خلف جبر الشمري 
77.7  47992  بدر جواد حمید عبدهللا 

71.71  47994  بدر خلیف حمود سالم 
78.57  47995  بدر عالج راشد عقیل 
75.08  47996  بدر فرج خضیر علي 
72.93  47997  بدر فرحان عید ثامر 
69.88  47998  بدر لطیف حمود العبدهللا 
74.35  47999  بدر مسیر فرحان عجاج 
66.55  48000  بدر منور مرجي قوطان العنزي 
79.09  48001  بدر ناصر خلف عبھول 
67.76  48002  بندر ثامر مھیدي مناع الظفیري 
75.28  48003  بندر محمد حسین سعید 
82.07  48005  جابر جاسم عیاده سلیمان 
77.5  48006  جاسم محمد ھدیرس لوقان 

70.21  48007  جراح حسن عرد حسن 
75.63  48008  جراح عبدالمحسن شنباره ناصر 
62.97  48009  جراح عطاهللا منخى دویك 
73.99  48010  جراح عید طارش زعال دخیل 
76.33  48011  جراح فالح حمد محمد 
73.69  48012  جراح فھد عوید ظاھر 
64.27  48013  جراح مناور خلف قصب الشمري 
71.45  48014  جراح یونس عوض سالمھ 
71.11  48015  جمال علي حمود عوید 
74.72  48016  حامد تركي عطیھ بكوري 
74.67  48017  حسن علیوي قریطیع خالد العنزي 
72.98  48018  حسین احمد عبدالمحسن شبقجي 
76.07  48020  حسین خالد مرجان فاضل 
75.24  48021  حسین صالح سعید ھادي 
71.36  48022  حسین عواد علي عواد 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ثابت بن قیس الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.53  48024  حمد باسل مطر مجبل العتیبي 
74.06  48025  حمد تركي عطیة بكوري 
67.78  48028  حمد عبود ھاشم الزلیط 
70.38  48029  حمد عطا  حمد راضي 
71.59  48030  حمد علیوي قریطیع خالد العنزي 
79.94  48031  حمد عواد دحام غالي 
70.03  48032  حمد فالح سحیل محمد 
66.88  48033  حمد مطر خلف الصالح 
73.22  48035  حمود تركي عطیھ بكوري 
78.09  48036  حمود حمید عبدهللا الشمري 
72.34  48038  حمود سعد حمود الفرج 
73.48  48039  حمود محسن شمران نایف 
65.41  48040  حمود مطر خلف الصالح 
76.28  48041  خالد احمد سالم رحیل 
75.19  48042  خالد اسماعیل محمد علي 
68.67  48044  خالد جاسر قاسم لفنھ 
75.33  48045  خالد حمود ثاني العنزي 
72.07  48046  خالد خلف جدعان الحسیني 
68.53  48047  خالد داود سلمان نصار الخالدي 
73.3  48048  خالد سالم عجیل ثامر 

71.61  48049  خالد شایع خلیف مسعود 
70.49  48050  خالد عبید غالي عبد هللا 
72.18  48051  خالد علي عبید مشاري الشمري 
71.69  48052  خالد فرحان ھندي شیحان 
72.36  48053  خالد الفي جندار محمد 
66.05  48056  خلیفة جابر خلیفة مرشد 
74.46  48057  خلیفة جلیل عنقود ظاھر 
80.03  48059  خلیفة الفي سلمان سرحان 
79.83  48060  خلیفھ زید خلف نایف 
75.2  48061  داود عبدهللا دغمي حنینان 

73.79  48063  راكان مرشد دلیمان محمد 
67.09  48064  زید خلف محمد عوید الشمري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ثابت بن قیس الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.36  48065  ساري محمد عبد ھتیمي 
72.37  48066  سالم جاسم محمد عوید 
77.96  48067  سالم خلف دواس وذاح تركي الظفیري 
77.47  48068  سالم سعود صنت معیتق 
69.46  48069  سالم صباح حمدان ضاحي المطیري 
62.8  48070  سالم عبدالرزاق مطشر جابر 

72.17  48071  سالم على عبدهللا محمد العنزى 
78.88  48072  سالم فاضل عبود كاید 
78.36  48073  سامي خلف عواد حسین 
66.02  48074  سامي ماسخ فنوخ غازي 
74.9  48076  سعد ثقیل مھیدي مناع 

66.44  48077  سعد حمد اسماعیل حوران العنزي 
61.74  48078  سعد خلف حربي ماضي العمري 
63.96  48079  سعد عبدهللا فالح عنیفص 
70.8  48080  سعد عبود ھاشم الزلیط 

64.42  48081  سعد عوده فاضل مھدي العتیبي 
64.58  48082  سعد فاضل كامل حشر 
75.89  48083  سعد محمد مزعل عوض 
68.48  48084  سعد یاسر محیل جابر 
77.17  48085  سعود سباھي عبدالعزیز جابر 
80.34  48087  سعود عفات ھالل عواد 
73.62  48088  سعود عواد علي عواد 
74.54  48089  سعید صالح سعید ھادي 
71.51  48090  سلطان عبدهللا محمد جابر الظفیري 
62.69  48091  سلطان علي سوعان جدعان الشمري 
73.47  48092  سلطان وحید سلمان سرحان 
71.36  48094  سلیمان عید عوض محمد الرشیدي 
74.15  48095  سلیمان محمد غیاض حمود العنزي 
75.93  48096  سیف محمد عبد ھتیمي العنزي 
68.91  48097  صالح ذعار عدوان محمد 
72.19  48098  صالح سلمان سعد بندر 
72.33  48099  صالح ضیف هللا مرجي علي 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.09  48100  صالح عواد خمیس ناصر 
67.42  48101  صباح فالح قعید عباس 
71.69  48103  صالح طخطیخ نھار سلمان 
75.14  48105  طارق محمد منصور المالح 
73.38  48106  طالل حسین فرحان سالمة 
69.22  48107  طالل خالد عوده ظاھر الشمري 
64.57  48108  طالل خضر خلف عبدهللا 
68.86  48109  طالل خلف محمد عوید 
64.78  48110  طالل خلیف فرحان مھنا 
78.85  48112  طالل عاجل فاضل غلیفص 
75.67  48113  طالل فایز حسین سعید العنزي 
74.46  48114  عابر حزام مطر عجیل 
72.57  48115  عادل حزام مطر عجیل 
68.18  48116  عادل حسین علي محیدي 
76.36  48117  عادل راشد موسى فالح 
74.84  48120  عامر رجا على حسین الدوسري 
67.92  48121  عاید عجاب حسن على 
73.71  48122  عبدالجبار خلف حمود مضحي 
69.49  48123  عبدالحكیم حمد صخي عذافة 
67.49  48124  عبدالرحمن احمد علي ھادي 
68.94  48127  عبدالرحمن سوید وردي خلف 
71.93  48128  عبدالرحمن علي عیاده عبار الشمري 
72.84  48129  عبدالرحمن ماجد محمد نصیر 
66.16  48130  عبدالرحمن ھالل عطشان صایل 
69.09  48131  عبدالرزاق جاسم محمد عوید الشمري 
72.02  48132  عبدالعزیز جاسر عقاب فرحان 
74.59  48133  عبدالعزیز جحیل فرج فرحان 
73.23  48134  عبدالعزیز حمد خلف رومي الظفیري 
68.32  48135  عبدالعزیز حمود ماضي عاید العنزي 
67.84  48136  عبدالعزیز شھاب احمد عبدهللا 
73.19  48137  عبدالعزیز صالح الحویطي عقیل 
65.31  48138  عبدالعزیز صالح خصاف ظاھر 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.85  48139  عبدالعزیز طعمھ مجاھد خضیر 
65.42  48141  عبدالعزیز عراك شریف على 
67.62  48142  عبدالعزیز عناد منیخر عنبر 
79.2  48143  عبدالعزیز فالح حمد محمد 

76.86  48144  عبدالعزیز فزع خلف منتوش 
74.26  48145  عبدالعزیز محسن راكان غریب 
78.26  48146  عبدالعزیز محمد خلف عبدهللا 
73.5  48147  عبدالعزیز محمد دواس كردوش 

73.05  48148  عبدالعزیز محمد غافل خلف 
71.9  48150  عبدالعزیز مونس خلیف سالم 

80.32  48151  عبدالكریم طعمھ مجاھد خصیر 
68.72  48153  عبداللطیف عبدهللا سایر راشد 
73.53  48154  عبدهللا برغش عوده ملوح 
76.07  48155  عبدهللا جاسم شالل محمد 
75.54  48156  عبدهللا جمعة ناطع صوین 
72.01  48157  عبدهللا جمیل عبدهللا فروان 
73.81  48158  عبدهللا حامد غافل خلف 
76.39  48160  عبدهللا حمد سلیم صالح 
72.87  48161  عبدهللا حمود ماضي عاید 
69.08  48163  عبدهللا خالد راوي 
74.61  48164  عبدهللا سعود محمد ناصر 
78.02  48165  عبدهللا صالح ھداد خلف 
77.35  48166  عبدهللا عاید فرحان محمد 
69.77  48167  عبدهللا عداى شریف على 
63.77  48168  عبدهللا علي مزلوه ختام العنزي 
70.84  48169  عبدهللا علیوي قریطیع خالد العنزي 
72.39  48170  عبدهللا عواد قدیم عبدهللا العنزي 
72.73  48172  عبدهللا عیسى خضر عوده 
70.11  48173  عبدهللا فاضل كامل حشر الشمري 
72.89  48174  عبدهللا فرحان عاید الصبر 
78.83  48175  عبدهللا فھد سالم معیوف 
80.72  48176  عبدهللا الفي جندار محمد 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.79  48177  عبدهللا مبارك دحل العنزي 
72.85  48178  عبدهللا محمد مزید الجیعان 
75.08  48180  عبدهللا ھلیل حمود ظاھر 
73.91  48181  عبدهللا ھلیل سلمان الشمري 
69.16  48182  عبدهللا ھلیل صیاح نحیطر العنزي 
73.34  48183  عبدالمحسن صالح حمد قدیم 
71.94  48184  عبدالمحسن عبدالرزاق مطشر جابر 
77.35  48185  عبدالناصر عاشور مبارك سالم 
66.47  48186  عبدالھادي حمید جاري خلف 
72.08  48187  عبدالھادي سلمان ھادي الرشیدي 
77.01  48188  عبدالوھاب رسن حمد عوید 
75.41  48189  عبید حمد عبید شھاب 
72.93  48190  عثمان خالد سعد ھالل 
71.13  48191  عثمان عبدهللا فالح عنیفص 
74.13  48192  عذبي حمید عبود حسین العنزي 
73.3  48193  عطاهللا حمد راضى عفات 

74.14  48194  عالء مصلح تركي اوشیل الشمري 
70.38  48196  على حسن عاشور عباس 
79.08  48197  على سعد حمود الفرج 
76.46  48198  على سمیر عایش مسیر 
70.3  48199  على عبداللطیف راضي جابر 

65.78  48200  على علیان شحیبان راشد العازمي 
74.93  48201  على عماش برید ھادي 
66.92  48203  على فوزان دوشى شبرم 
64.25  48204  على مدعث راشد محسن الفضلي 
70.41  48205  علي دویخ ضحوي عشوي 
73.6  48206  علي سلطان خابط شداد 

73.44  48207  علي عبدهللا سعد ھبر الفضلي 
70.77  48208  علي مرضي ناصر محمد 
69.42  48209  علي مضحي علي حسن 
63.44  48211  عمر حسین بتال العلي 
69.18  48212  عمر طخطیخ نھار سلمان العنزي 
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66.06  48213  عواد احمد سعد صالح 
72.62  48214  عوض خلف حمود مضحي 
67.77  48215  عوض محمد صلبي البرك 
74.72  48216  عیاد ماطر رابح ماطر 
72.97  48217  عید سلمان غثیث الظفیري 
67.06  48218  غازي ممدوح حمدان محمد 
73.77  48219  فاضل حسن حیدري دشتستان 
69.66  48220  فایز محمد فایز العلي 
67.9  48222  فرحان جعفر العبدهللا السلیمان 

72.54  48223  فرحان عبید فرحان سالم 
74.59  48224  فالح حمید عبود حسین العنزي 
77.67  48225  فھد الحمیدي عبید نازل 
70.83  48226  فھد حسن فیاض حمود 
59.16  48227  فھد حسین الحسین العنزي 
71.64  48228  فھد حمود ثاني سعید 
64.61  48229  فھد راھي موسى عبید الظفیري 
71.63  48233  فھد عبدهللا فھد عید العنزي 
76.49  48235  فھد عبدالنبي سلیمان محمد 
67.44  48236  فھد عبید غالي عبدهللا العنزي 
64.6  48237  فھد عجاب حسن على الشمرى 

70.12  48238  فھد علي محمد مخیلف 
71.83  48239  فھد غالي راشد غازي 
65.24  48240  فھد مبارك عقلھ فالح 
68.36  48241  فھد مساعد صلیبي فالح شتیوي 
75.58  48242  فواز حطاب حاجم حسن الشمري 
71.65  48243  فواز عماش ذیاب سعد 
66.86  48244  فواز منصور طالع سعید العنزي 
74.93  48245  فواز یوسف فالح الشمري 
74.43  48246  فیصل جمعان بدیوي سلمان 
73.78  48248  فیصل سعد مضحي عبدهللا 
73.13  48249  فیصل عبدالكریم صعب الشمري 
77.39  48250  فیصل عطاهللا حمد راضي 
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66.44  48251  فیصل عوض علي عبد هللا 
77.05  48252  فیصل عید جابر بخیت 
76.73  48253  فیصل غازي ھجرس عبدهللا 
68.66  48255  ماجد عكلھ أعرج الحسن 
73.78  48256  مبارك حمد اسماعیل حوران 
72.63  48257  مبارك راھي موسى عبید 
72.71  48258  مبارك سلطان الفي عیاده 
69.27  48259  مبارك عبدهللا برغش عوده العنزي 
75.21  48262  محمد احمد سالم رحیل 
72.95  48263  محمد احمد عبدالكریم ناصر العمیر 
78.19  48264  محمد برغش عوده ملوح 
73.05  48265  محمد تلیعان حسن مناع 
71.59  48266  محمد جابر دغیم صالح 
73.39  48267  محمد جاسم محمد مزعل عوض 
73.04  48268  محمد حسین ناصر كاید 
77.96  48269  محمد حمد صخي عذافھ 
77.64  48270  محمد حمود عبدهللا دایل 
79.68  48271  محمد حمید غانم حطاب 
76.86  48272  محمد حمید ملحم عبدهللا العنزي 
76.32  48273  محمد خضیر عبدهللا سلطان الفضلي 
76.44  48274  محمد خلف عبدهللا محمد 
72.65  48275  محمد خلیف عبدهللا احمد 
75.35  48276  محمد دخیل محسن على الظفیري 
75.08  48277  محمد زھیر فالح صالح 
67.82  48278  محمد سالم فالح سلیمان 
76.67  48280  محمد شریف جاسر طارش 
76.77  48283  محمد صالح ھداد خلف الشمري 
70.83  48284  محمد ضامن عیسى نصیر 
74.28  48285  محمد عبدهللا سالم الشمري 
66.3  48286  محمد عبدهللا سویلم غطو العنزي 

76.03  48287  محمد عبدهللا محمد جابر 
74.37  48288  محمد عبدهللا ھاشم عبدهللا ناصر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ثابت بن قیس الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.51  48289  محمد عبید مشاري صلبي 
70.3  48290  محمد عقلھ سنعوس فرحان 

79.88  48291  محمد عید نایف نعمھ 
73.61  48292  محمد عیسى خضر عوده 
75.14  48293  محمد عیسى عشبان نعمیھ 
71.74  48294  محمد غازي شالش عمال الشمري 
71.85  48295  محمد فالح سند حمد العنزي 
77.35  48296  محمد فایز حسین سعید العنزي 
74.84  48297  محمد فرج حمد عوید 
82.72  48298  محمد فرحان مقیش خلف 
70.34  48299  محمد لزام عطاهللا مرزوق 
78.04  48300  محمد محسن شمران نایف 
70.76  48301  محمد مصلح طرقى الشمري 
74.14  48303  محمد نزال ردام سعود 
75.6  48304  محمد نعمھ صاحي جیدع 

79.98  48305  محمد ھایل سلمان مطارد 
74.52  48306  محمد وحید ماضي صبر 
70.51  48307  محمد یوسف خالد محمد المطیري 
74.81  48308  محمود محمد عبد هللا محمد 
74.33  48309  مدهللا سند مذلوه غنام العنزي 
73.36  48310  مرعي فرج مرعي خابور 
83.26  48311  مروان محمد شاھر فالح 
68.29  48312  مساعد زاید عبید شاھر 
76.26  48313  مساعد محمد غافل خلف 
70.17  48314  مسلم جحیل فرج فرحان 
76.13  48315  مشاري ابراھیم خلیف مسعود 
70.71  48316  مشاري احمد رویعي خلف كلیب 
64.96  48317  مشاري حامد مصبح عوید 
73.68  48318  مشاري حسین ھالل عطاي 
68.64  48319  مشاري حمد عزیز شطي 
81.97  48320  مشاري عبدهللا حمد الضفیري 
77.79  48321  مشاري عبدالمحسن محمد عمر حمیدي الجربا 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ثابت بن قیس الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.87  48322  مشاري محمد شاھر فالح 
72.98  48323  مشاري یسر مرضي معیوف 
73.53  48324  مشاري یونس عوض سالمھ 
74.93  48325  مشعل جمیل عبدهللا فروان الشمري 
74.6  48326  مشعل حامد ھالل صیاح 

68.96  48327  مشعل حمد علي عبید سمحان 
72.44  48328  مشعل سعد حالن الرشیدي 
73.77  48329  مشعل سوید حسن العنزي 
68.93  48330  مشعل صالح حسین عبدهللا 
76.6  48331  مشعل صالح حمود العنزي 

74.28  48332  مشعل صالح عید عنفوش 
73.5  48333  مشعل عبید رحیل سلمان الشمري 

76.97  48334  مشعل فایز حسین سعید العنزي 
78.44  48335  مشعل فھد علي صغیر 
79.65  48336  مشعل كریم بطي بدر 
78.41  48338  مطلق جمیل عبدهللا فروان الشمري 
69.82  48339  منصور عطیھ سلطان عبید 
74.74  48340  موسى عویض عایض عوض المضیبري 
76.1  48341  موفق حمدان عید طویرش 

74.12  48342  ناصر جمیل عواد غازي الشریفي 
73.35  48344  ناصر سالم عجیل ثامر 
68.15  48345  ناصر عبدهللا خلف طویان 
74.34  48346  ناصر عبدهللا صلبي محمد 
81.05  48347  ناصر عبدهللا فرحان السرحان 
73.99  48349  نایف سعود صنت معیتق 
72.94  48351  نایف علي ھندي شیحان العنزي 
75.09  48353  نواف احمد خمیس مدلول العنزي 
70.07  48354  نواف احمد شطي عبدهللا 
66.27  48356  نواف جابر احمد على 
71.09  48357  نواف جاسم شالل محمد 
75.23  48358  نواف جاسم محمد عوید 
77.67  48359  نواف خلیل عید عبدالرحمن العنزي 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز ثابت بن قیس الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.79  48360  نواف سعود صنت معیتق 
65.06  48361  نواف صفوق طراد جالب 
70.44  48362  نواف عبدالعزیز شریده جلوي 
70.07  48363  نوح عید عوض محمد الرشیدي 
71.67  48365  ھیثم جلیل جبر مرزوق 
67.67  48366  ولید جابر خلیفة مرشد الظفیري 
69.61  48367  ولید خالد عبید شارع خالد الظفیري 
70.23  48368  یعقوب فھد منور نطوش 
74.44  48369  یعقوب محمد عبدهللا محمد 
74.49  48372  یوسف حمد سلیم صالح 
68.18  48373  یوسف سالم شتان ناصر 
72.27  48374  یوسف سلطان خلیف ھدالن 
78.72  48375  یوسف فرحان قطامي فرحان 
71.84  48376  یوسف الفي حلیتم ظاھر المطرفي 
73.12  48377  یوسف متعب عویجان عبید 
64.18  48378  یوسف محمد حسین خلف العنزي 
75.21  48379  یوسف محمد عبد هللا محمد 
73.41  48380  یوسف محمد فایز العنزي 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز زینب بنت محمد الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.73  48411  أحالم ظاھر فحیمي الظفیري 
74.99  48412  أسماء طعمھ مطني مخلف 
85.9  48414  أفراح ثامر حمود فرحان الفضیلي الشمري 

62.53  48416  ألطاف مداد دخیل أبریم العنزي 
70.21  48419  أمل عادي فالح سعد الشمري 
71.44  48420  أمل عبود عجاج جوھر 
72.56  48422  أمل ماطر مزعل كریم الظفیري 
70.78  48423  أمل مفضى فیحان عقلة 
67.53  48425  أنوار حسن جاسم محمد الشمري 
82.48  48426  أنوار محمد مسفر معلج 
79.57  48428  إنتصار فرج حصیني محمد العنزي 
74.33  48429  إیمان سالم نھار الذایدي 
68.49  48431  ابتسام حمیدي صالح سلطان الخالدي 
72.58  48433  ابتسام سعود احمد جزاع الشمرى 
72.16  48434  ابتھال ھزاع محمد ھزاع الظفیرى 
73.33  48437  اسماء خالد سلطان نجا 
70.76  48438  اسماء خلف عسل بدر 
65.82  48439  اسماء مطر خالد خمیس 
69.02  48440  اسماء منصور محمد القحطاني 
69.83  48443  افراح سایر حسین عطشان العنزى 
63.82  48444  افراح عبدهللا عجیل محمد 
72.26  48445  افراح عید رخیص محارب 
74.22  48447  النیرة نایف بلیبص سالم البذالى 
74.63  48448  امانى ھزاع محمد ھزاع الظفیرى 
61.51  48450  امل سالم منشد دوخى 
87.89  48451  امیرة محمد عبعوب الخالدى 
67.8  48452  انتصار ھیكل مزید الشبرم الظفیري 
69.9  48453  انشراح فضیل فالح فضیل 

60.77  48454  انفال فاضل سایر خلف 
79.97  48455  انھار سعود مبارك نومان 
63.49  48456  انوار بوھان مصیفي عبد 
73.57  48457  انوار حمد فرحان علي 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز زینب بنت محمد الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.7  48460  انوار عاید غازي دھمان السعیدى الظفیرى 

64.89  48463  ایمان عاید محمود جدیع 
69.25  48464  بدریة سیاب عبد هللا منصور القاسمي الظفیري 
73.57  48465  بدریة ھلیل مطر ھالل الطوالة 
66.64  48466  بدور حسن سالم حلو 
67.24  48467  بدور خلیل ابراھیم راشد 
78.3  48468  بدور كامل مطر طخاخ 

71.45  48469  بدور مندیل منیخر الخالدي 
73.29  48470  بشایر خلف ضبع عیال 
79.17  48472  بشایر سعد عبد اللة مرزوق الشمرى 
66.85  48473  بشایر سعود عاید المطیرى 
89.04  48483  تھاني حمدان بلیبص سالم الطرفاوى الصلبي 
71.08  48484  تھاني خلف صراخ محمد 
68.77  48487  تھاني محسن شیال نایف 
70.05  48488  تھاني مھاوش لطیف حبیل 
78.6  48489  جمیلة حمود ربیع مروان 

78.69  48490  جواھر وادى عبید على 
72.98  48491  حبیبة ملفي عید جدید عوده 
65.33  48492  حصة دلواح سیف بداح الھاجري 
68.16  48493  حمدة صالل حربي شعالن 
75.41  48494  حنان جابر ھادي عبید 
85.75  48497  حنان عید محمد عید الھرشاني 
73.09  48498  خالدیة ماضي حران الحمید 
73.03  48499  خدیجة احمد سمحان خلف 
72.51  48500  خدیجة عبدهللا محسن عبود الشمري 

71  48501  خدیجھ جاسم عبدهللا ماجد 
73.14  48507  دالل عبد الرحیم حمد سمیح 
75.71  48508  دالل عداي رجا وسمي 
86.07  48510  دالل ھادي نومان غصاب الشمري 
64.33  48511  دلة عاید زعل رمیح 
64.08  48512  دیانا ناظم محمد صالح 
70.74  48513  ربیعة خلیل عرفج عسكر الدھمشي العنزي 

02/07/2010Page 389 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز زینب بنت محمد الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.96  48514  رشا عبد اللة عید اكمیخ 
65.44  48515  رشا ناظم محمد صالح 
64.46  48517  ریم بدیوي شریدة عبدهللا البذالي 
80.44  48518  ریم فاضل مناحى فاضل 
70.67  48519  ریما دعبول سایر 
70.77  48520  ریمة فرحان سداح خضیر 
70.61  48521  زینب جمعة عاصى بادى 
68.1  48522  زینب عبد العزیز صالح مرزوق الرشیدي 

70.52  48523  زینب عقلة راشد حسین الخالدي 
78.33  48524  زینب مطلق ھندى عطیة 
63.13  48525  سارة سالم درھم عاید السعیدي 
77.5  48527  ساره ضاحي سالم نعمھ الحسیني 

83.34  48531  سعده راشد فالح حسن الظفیرى 
73.58  48532  سلوى جابر شریف علي 
75.19  48533  سلوى رحیل مزید رخیص 
68.48  48534  سلوى ھیكل مزید الشبرم الظفیري 
60.33  48535  سندس محمد مبارك فالح الصلبي 
69.15  48536  سھام حیالن قریط مبارك السویلمي العنزى 
69.91  48537  سھام على محمد عوید العجمي 
69.3  48538  شجون طالب محمد طوارى 

73.98  48539  شروق بندر ناصر مرود 
67.76  48540  شروق على سایر خلف 
68.65  48541  شروق كیاد عودة جاسم 
69.16  48542  شعاع حمد سوباط ظاھر 
75.25  48543  شعاع خلف ضبع عیال 
68.36  48544  شعاع عبید على الفى 
86.79  48545  شعاع مشوح عمر على 
75.77  48546  شعاع مقطوف دحام فھد 
69.03  48550  صالحة دلى خلیف راشد 
72.8  48551  صبحة دعبول سایر الشمري 

66.96  48553  صفیھ عبد هللا صالح الشمري 
77.16  48556  عایدة عبد هللا حسین الشمري 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.86  48558  عایشھ خلیف سمران محذاف 
74.53  48560  عبیر عبد الكریم عجیل زغیالن الظفیري 
70.44  48561  عبیر ماطر غصاب فارس 
65.21  48562  عبیر مبروك نایف مبروك 
80.25  48563  عبیر مطر ثجیل حسن 
80.79  48564  عذاري عبد هللا عوید صالح 
75.26  48565  عزیزة سلطان خلف العنزي 
84.23  48566  عطفى غنیم سالمة غنیم 
65.96  48567  علیھ غدیر ضویحي فرحان 
73.9  48569  عنیفھ غربى عثمان العیبان الشمرى 

64.92  48571  عھود ظاھر ماضى اصلى الشمرى 
74.92  48572  عھود فیاض على فرحان الشمالني العنزى 
70.57  48573  عھود مبارك عطا عقیل 
75.36  48575  عواطف طایل خلیف المخیزیم 
87.27  48576  عواطف محمد مسفر معلج 
71.24  48577  عیدة مرعى عبید عزیز الشمرى 
72.4  48578  غنیمھ محمد ضبیعى مریف الحریجى 

74.19  48579  غیده توفیق زعال صالح حمید العنزي 
72.84  48580  فادیة محمد عودة جابر الشمري 
86.76  48581  فاطمة أحمد صایل ممدوح الفضیلي الشمري 
72.03  48583  فاطمة حماد خلف عبید االسلمي الشمرى 
66.14  48584  فاطمة سالم جدعان طریخم سھو 
79.05  48585  فاطمة شقیر عشوي دویك 
84.91  48588  فاطمة محمد مسفر معلج 
66.83  48590  فاطمة ھندي مفرح ھندي محمد الھرشاني 
70.14  48592  فاطمھ جاسم عبدهللا ماجد 
68.96  48593  فجر سلطان مشعان نورى 
76.42  48594  فراح عاید عقیل محمد العطایا 
64.07  48595  فضة نایف عقیل سوھیج الشمرى 
71.33  48598  مدیحة نایف عطیة نافع 
80.24  48599  مریم ضحوى زبن رحیل 
79.93  48600  مریم عاید سعود بھمیص 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز زینب بنت محمد الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.81  48601  مریم عبد الرحمن بالدي معزى عوید الظفیري 
68.66  48602  مریم عبدهللا احمد عبدهللا 
81.88  48603  مریم عشوى راجى المطیرى 
68.2  48607  مستورة ونیس حمدان عیاده الشمرى 

68.58  48608  مشاعل ثوینى متعب نایف جاسم خلیف الشمرى 
82.9  48609  مشاعل عایش رویضان محمد 

77.36  48611  مشاعل مبارك معیوف فلیج 
64.38  48613  معالي سعد عبد هللا عقیل العنزي 
87.96  48616  معالي مقباس عسكر حسین الربیعیھ الشمري 
78.28  48617  منار مخلف رحیل خلیف الجرواني الشمرى 
71.69  48618  منال عایض طعمة حمدان 
79.55  48619  منال عقیل مزعل دویك السعیدي الظفیرى 
72.98  48622  منعى خالد ضحوى الظفیرى 
65.66  48625  منى عبد اللطیف ضاحي مزعل 
66.07  48626  منى عبد هللا عطیة خلف 
76.93  48627  مني عبید سعد عیاد 
75.63  48628  منیفة فلیح ھلیل الصلیلى 
85.3  48629  منیفة ناصر فیصل دغیمان 

72.56  48630  منیفھ جزاع بجاد الظفیري 
68.06  48633  مھا خلف فھد عبدهللا 
65.11  48634  مھا سایر عبید عماش 
72.11  48635  مھا سعد حمد خلیوي 
66.51  48636  مھا صباح اسماعیل سلمان 
66.2  48638  مھا على احمد ساكت 

88.55  48639  مھا فرحان نصار مجلي 
69.26  48641  میعاد سلمان ناصر الخالدى 
73.83  48644  نادیة مطلق ھندى عطیة 
90.08  48645  نایفة علي مفضي مرفوع السعیدي الظفیري 
66.69  48646  نجاح مطلق مبارك مطلق 
66.87  48647  نجود فالح سعید مزید الحربي 

66  48650  نوال مضحي راشد مروان 
72.98  48651  نورة حجرف حبیب ھیف 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز زینب بنت محمد الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.63  48652  نورة دخان على عقلة 
72.42  48653  نوف حمدان مناحي العتیبي 
62.31  48654  نوف خلیف عناد عقیل العطایا 
72.13  48657  نوف عبدالرحمن نایف صدام الشمري 
94.74  48661  ھاجر ابراھیم عومان عواد الفضیلي الشمري 
87.86  48665  ھدى ھاشم ناصر رباء الذراعي الظفیري 
69.57  48668  ھناء صالح مطیران خلیف 
65.12  48669  ھناء مخیلف مطر فرحان 
68.79  48671  ھنادى محمد عناد جھیم 
67.21  48672  ھنادي بندر جرید عقیل الظفیري 
74.51  48673  ھنادي كامل مطر طخاخ 
64.09  48676  ھنوف ابراھیم خلف محمد الشمرى 
63.34  48677  ھیا باتل مرزوق شبیرم العازمي 
60.86  48678  ھیا نافع راجى شامان السعیدى 
75.39  48679  ھیفاء جابر مجبل دھش 
76.72  48681  وضحاء علي محمد الشمري 
83.6  48682  وضحة عقالء سایر محسن الزبیني العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز فاطمة بنت عتبة بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.18  48721  أسماء شعیل فرج عبد هللا 
70.3  48723  أمل عبد هللا جاسم حبیب 

66.78  48724  أمل عبد كریم كساب 
70.24  48725  أمل عواد قدیم عبد هللا العنزي 
63.32  48727  أمنة خلف فرحان ھاجس 
69.29  48728  أمینة منصور ظاھر زھیر العنزي 
66.68  48729  أنوار دعسان حسین الصقري 
62.29  48730  إبتسام ھالل عبد هللا حسین 
74.47  48732  بدور محمد حسین العنزي 
65.15  48733  بشایر زید عواد محمد 
63.28  48734  بشایر عبد اللطیف نغماش محفوظ 
70.11  48735  بشایر فاضل فالح براك 
84.66  48736  ثریا صالح محمد محیور العنزي 
77.17  48737  جمیلة ضیف صالح مدبغ العنزي 
78.75  48739  حمدة نشمي عید الظفیري 
86.07  48742  خدیجة بادي صیوان فالح 

76  48743  خولة الفي بدوي ھزاع 
67.8  48745  دالل محمد خالد محمد الشدید 

76.59  48746  دلیل خالد علي صقر فراغ العازمي 
74.67  48747  ریم عدنان عناد الغضبان 
70.2  48749  سارة سعود مرزوق عبد هللا 

69.81  48750  سعاد دھام عیاد العنزي 
78.94  48751  سناء كركان مزعل عوض 
86.79  48753  عادلة فیصل منشد سلطان 
84.33  48754  عبیر أحمد جزاع نویصر 
70.54  48757  فاطمة جابر ناصر طاھر الفضلي 
69.4  48758  فاطمة فھد بدر فیاض العنزي 

67.89  48759  فاطمة محمد عبید المطیري 
70.51  48762  فوزة فھد سالم معیوف 
73.75  48763  لطیفة فالح خشمان ثویني 
78.65  48764  مریم حسین علي الجذاع 
70.15  48766  مشاعل خلیل ابراھیم الشامي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز فاطمة بنت عتبة بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
85.39  48767  مشاعل طارش مغیر لیلي 
76.45  48768  معالي عشوي شریع محمد 
67.41  48769  منال سالم فالح سلیمان 
81.22  48770  منال موسى نزیل بشیر 
75.49  48772  مني عادل غافل خلف محسن 
64.04  48774  مني علي محمود علي النخي 
83.09  48775  مني مالك سلطان مرضي الصقر 
64.73  48776  منیرة سالم عایض العجمي 
64.96  48777  منیفة حامد صعصیع الشمري 
83.93  48778  موضي سویلم معارك عواد العنزي 
77.83  48780  نفالء جمعان دبالن العازمي 
75.9  48783  نورة سویلم معارك عواد العنزي 
70  48786  ھنادي حضیري عیادة سالم 

71.96  48788  ھنوف محمد حسن عناد 
70.97  48789  ھیاتم حضیري عیادة سالم 
75.06  48790  ھیفاء محمد نداء حنیف 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مدرسة الجھراء ثانوي منازل بنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.89  48867  عوض مجبل عوض ھزاع القحص 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مدرسة الجھراء ثانوي منازل بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
85.45  48943  اسماء عبدهللا عواد درویش الشمرى 
71.38  48948  ایمان عطا هللا على ھذال 
82.96  48968  عایشھ ماجد ثمیل محمد الزقروطي الشمرى 
64.97  48970  عفاف حواس خزعل سلمان 
73.2  48983  مشاعل عبید مبارك الشمرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

القبس االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.62  49102  احمد ابو الفتح احمد ابو زید السجاعي 
56.71  49103  احمد جبر صوان حسن سلیمان 
67.44  49104  احمد سعید احمد ابراھیم 
60.07  49105  احمد عادل عباس جاسم 
81.32  49106  احمد عبد الجواد محمد علي 
60.8  49107  احمد عثمان احمد عبد هللا العصفور 

64.79  49108  احمد على عبد العزیز عبد الوھاب طھ 
70.11  49109  احمد كامل احمد معلم 
61.75  49113  اسامھ حسن خلیل قاسم بعلبكي 
70.56  49115  بدر صالح مھدي عبد الصاحب 
62.04  49116  جیاد اسامھ جیاد عارف بركھ 

61  49117  حامد محمد اسماعیل حسین الشویح 
70.49  49118  حسن ناصر عبد الحسن سلیمان 
60.16  49120  حسین علي حسین كناني 
65.28  49122  حمد عادل عباس جاسم 
62.18  49123  حمد عامر محمود التمیمى 
60.08  49124  خالد داود عبد الرحیم احمد رشید 
64.84  49125  خالد ماجد امین حامد 
68.45  49126  خلیل على فرحات 
62.73  49127  رامي سمیر اسعد عبد هللا 
63.01  49128  ربیع جمعھ محمود عبد المجید 
75.28  49129  رسالن محمد عبد هللا سرحان محسن 
64.48  49130  زكي غازي اسماعیل شكر 
73.95  49132  طالل محمد جعفر الصحاف 
60.7  49133  طالل نضال طالل عرار 

62.83  49135  عامر حسین على حایك 
62.27  49136  عباس عبد هللا یاسین عساكره 
63.97  49137  عباس محمد حسن صفا 
64.4  49141  عبد العزیز عادل عبد هللا علي اسماعیل 
62.6  49142  عبد العزیز علي احمد جعفر شامرادي 

60.63  49143  عبد العزیز ولید عبد هللا عبد العزیز المفرح 
67.36  49144  عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الزریقي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

القبس االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
85.2  49145  عبد الكریم حسین صالح یونس 

65.28  49146  عبد هللا احمد اكبر البلوشي 
69.91  49149  عبد هللا علي ادخینھ حسان 
60.03  49150  عبد هللا محمد عبد هللا على حسین 
67.84  49151  عسكر نایف خالد محمد العسكر 
63.86  49152  على حسان احمد فران 
73.87  49153  علي حبیب محمد سلمان 
64.72  49154  عمر مجدي فؤاد نجیب عبد السید 
64.91  49155  فادي یاسر عبد الرحیم جانودي 
69.62  49157  فواز صالح مھدي عبد الصاحب 
64.3  49158  مارك سعید ادوارد ایوب 
73.3  49161  محمد ایاد محمد جمعھ الھبشھ 

61.27  49165  محمد جواد ھاشم حسن 
66.24  49166  محمد خالد عبد الغني سمان 
63.8  49167  محمد طالل محمد سعد الفرحان 

62.04  49168  محمد عبد الكریم محمود عبد الكریم یاسین 
73.65  49169  محمد فخر علي سرحان 
65.21  49170  محمد فوزي علي الحاج 
66.62  49171  محمد ھشام حسن الجمل 
71.59  49172  محمد ھیثم علي الیوسف كنجو 
69.77  49173  محمود احمد محمود السید ناجي 
67.09  49174  محمود زیاد سالم درویش 
74.87  49175  مصطفى على ناصر عبود 
72.44  49177  نبیل محمد زھري رئیف حشمھ 
63.87  49179  نور ریاض حسین باكیر 
58.03  49180  ھادي اسامھ جیاد عارف بركھ 
68.85  49181  وائل زاید علي صویان 
74.61  49182  وسام ایاد على ھالل 
81.55  49183  ولید محمود محمد سعید رضوان 
68.77  49184  یزن محمد احسان شویكھ 
74.18  49185  یوسف بسام صالح عظمھ 
65.57  49186  یوسف فؤاد عباس اغا علي بھبھاني 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

السیف االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.69  49221  احمد سائد سالمة طوباسي 
71.33  49222  احمد محمود محمد رشید سعید 
90.25  49223  اسامة رضوان عبد هللا سلیمان محمود 
63.62  49224  اسعد محمد اسعد محمد الصعیدي 
89.65  49225  انس علي شحادة محمد عبد الجواد 
82.8  49226  حسن عبد هللا حسن الرفاعي 

75.27  49227  حمد سلطان كاظم كریم 
77.09  49229  خالد محمد محمود محمد المصري 
77.29  49230  خالد موسي الجاموس 
74.79  49231  خلیل ابراھیم محمود الجاموس 
70.19  49233  عبدالرحمن سمیر ابراھیم خلیل 
70.43  49234  عبدالكریم محمد علي عبد الكریم حمیداوي 
79.24  49235  عبدالھادي خالد احمد الطباع 
82.67  49237  علي سعود اسماعیل حسین العنزي 
69.39  49238  فؤاد فالح فوزي نزال 
71.45  49239  فراس جواد خلیل سلیم عالیھ 
72.3  49240  فھد فالح سالم فلیج 

74.69  49242  فھد مشرف عبد المعطي احمد عبد المعطي 
74.59  49243  فیصل احمد یوسف راشد الصقر 
75.3  49244  فیصل محمد احمد القرنة 
75.6  49245  مالك عدنان احمد ابوھدبة 

86.05  49246  مبارك حمدان مبارك فھد العازمي 
79.32  49247  محمد اشرف محمد عبد العزیز 
67.08  49249  محمد عبدهللا جابر الحسین 
71.27  49250  محمد ممدوح عبد الوھاب محي الدین محمد 
83.69  49252  محمود محمد محمد محمد منصور 
89.85  49253  محمود نصفات عبد الرحمن حسن شعبان 
80.15  49254  ھاشم علي یوسف مسعود طافش 
71.11  49255  وائل جھاد الحموطة 
72.67  49256  یاسین جھاد جزاع العبد 
64.89  49257  یوسف راضي حافظ ابوشنب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

التمیز النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.74  49291  احمد فالح فھید حراس المطیري 
64.71  49292  احمد محمد قدفان محمد القدفان 
60.4  49293  احمد ھاشم غریب طعمة الغریب 

74.62  49294  احمد وائل شریف عبد هللا حامد 
63.59  49295  احمد یوسف مرزوق الدعسان 
62.31  49298  بدر محمد فرحان الفرحان 
72.71  49301  جاسم عباس محمد حسن الحبابي 
60.13  49303  حمد جمعان مصبح سلمان الشبو 
64.33  49304  حمد خالد حمد رمیض السالم 
61.19  49305  حمد سعد مبارك سعدون العدواني 
69.47  49306  حمد عبدهللا حمد العاصم 
77.55  49307  حمود مطلق حمود مطلق الصالل 
66.39  49308  خالد سامي خالد عبد هللا المقھوي 
63.48  49310  خالد فیصل خالد عقاب المطیري 
76.11  49311  خالد مساعد عبد المحسن عبد الرحمن العید 
60.33  49312  خالد ولید سالم راشد السند 
67.23  49313  خالد ولید فرحان محمد الفرحان 
63.29  49315  سالم عبد الرحمن محمد احمد مال هللا 
64.1  49316  سالم عبد هللا مبخوت سالم الدرعان 

60.62  49317  سعد راشد سعد راشد القحطاني 
61.9  49318  سعد سعید عاید سعید المطیري 

71.66  49319  سعود احمد عبد اللطیف محمد الحبشي 
61.03  49320  سعود حمد عبد هللا حمد السریع 
60.56  49321  سعود خالد عبد الجلیل یاسین الماجد 
68.19  49322  سعود مطر راشد علقم العنزي 
60.93  49323  سعود یوسف عبد الرحمن محمد الدعیج 
64.7  49325  سلیمان فیصل سلیمان حمد الحویس 

69.36  49326  سلیمان ناصر سلیمان علي المصري 
73.12  49327  سند فھد خلف فھد العالج 
64.31  49330  ضاري یوسف مرزوق الدعسان 
74.64  49331  طالل سالم مطر ھلیل الخالدي 
67.84  49332  طالل عادل محمد صالح اسماعیل 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

التمیز النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.79  49333  عامر محمد عامر ھادي العجمي 
77.36  49336  عبد الرحمن غازي خالد عقاب المطیري 
62.62  49337  عبد الرحمن مدلول محسن مناور العنزي 
69.6  49338  عبد العزیز احمد صالح عباس العلي 
62.2  49339  عبد العزیز احمد صالح فھد العمر 

70.54  49340  عبد العزیز جاسم محمد علي محمود 
71.51  49341  عبد العزیز حمزة عباس حسن عباس 
63.35  49342  عبد العزیز خالد یوسف حسین المال 
69.17  49343  عبد العزیز محمد ابراھیم ربیع الشطي 
63.49  49344  عبد الكریم طالل عبد الكریم عبد العزیز الشیحة 
62.87  49345  عبد اللطیف عبد هللا ناصر سلطان الناصر 
63.01  49346  عبد هللا احمد نصار محمد الحریتي 
60.06  49347  عبد هللا بدر ناصر سلیمان الماضي 
73.95  49348  عبد هللا تراحیب عواض المطیري 
61.85  49349  عبد هللا ریاض عبد هللا مال محمد 
62.3  49350  عبد هللا عادل عبد هللا علي السمحان 

69.29  49351  عبد هللا عبد العزیز داود یوسف النصر هللا 
71.71  49352  عبد هللا عدنان عبد هللا علي بن غیث 
70.6  49353  عبد هللا منصور عبد هللا الخارجي 
62.2  49354  عبد هللا یعقوب جاسم اسماعیل عبد هللا 
61.3  49355  عبد المحسن خالد سعود عاید العازمي 

65.17  49356  عبد الوھاب طارق سعید امین سعید 
76.21  49358  عثمان سعد عثمان الخوالد 
65.06  49359  عطا هللا حمود محیمید حنیف العتیبي 
72.81  49360  علي جمال علي یوسف اللوغاني 
64.3  49362  عید عادل عید عبد هللا المرتجي 

65.53  49363  فھد عادل حسن عبد هللا امین 
62.66  49364  فھد عامر احمد عمر العامر 
59.7  49366  فھد عبد هللا سالم فزع الشمري 

65.39  49367  فھد ولید فیصل خالد المشاري 
61.67  49368  فیصل عادل اسماعیل عبد الكریم اسماعیل 
78.79  49370  محمد احمد عیسى احمد الملیفي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

التمیز النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
59.23  49372  محمد خالد حسین سرحان المطیري 
62.57  49373  محمد خالد شباط محسن العفاسي 
65.25  49374  محمد راشد عبد هللا العتیبي 
63.62  49375  محمد شوفان محمد شوفان المطیري 
69.85  49376  محمد صالح محمد صالح العازمي 
74.35  49379  مشاري علي مشیلح ضبیب الدیحاني 
68.81  49381  منور فایز منور غازي المطیري 
63.8  49382  ناصر بدر ناصر سلیمان الماضي 

67.91  49383  ناصر سفاح عطب غازي 
68.1  49384  ناصر علي ناشي شحیتان المحیش 
61.5  49385  ناصر محمد زید مبارك القریان 

67.48  49386  ولید خالد سعود ضاوي المطیري 
64.98  49387  ولید خالد عبد الرحمن القطیفي 
61.07  49388  یوسف احمد محمد عباد الخلیفة 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الكویت االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.84  49421  ابراھیم السید محروس محمد 
63.11  49423  ابراھیم زھیر محمود ابراھیم عبد هللا 
64.64  49424  احمد أبو الفتح حسن أحمد 
69.54  49426  احمد صالح جابر مالح عناد 
77.77  49432  ایھاب محمد عید یوسف السعداوي 
65.78  49435  برجس علي برجس غریب الشمري 
86.42  49438  جاسم محمد فارس فلیفل 
73.86  49439  حسن عبد الواحد عبد عباس الحالوي 
86.23  49442  حسین یحیى عبد اللطیف رامح 
82.29  49443  حمدي عطا هللا عبد المعبود أحمد رضوان 
79.8  49444  حمود جمعة جابر جندیل 

71.46  49445  حمود سامي حمود عودة 
81.56  49448  رائد محمد سعید سناد وادي 
63.41  49449  رضا حسن سایر محمد 
69.77  49451  سامي غانم جابر فحیمان الشمري 
72.73  49452  سعد صبیح ھاشم حمود 
77.49  49453  سعود محمد صالح زانان 
67.23  49456  عبد العزیز حسین عبد اللطیف الخالدي 
77.38  49461  عبد هللا عبد الرحیم حمد علي طاھر 
64.6  49465  عصام مصطفى شاكر محمود بروق 

68.54  49466  على ناجي بوھان خلف 
86.94  49467  علي ھادي حمود راضي عفات 
74.62  49468  غسان محمد علي مفضي 
80.67  49470  فرج عواد حسین سعید 
66.54  49471  فھد أحمد محمد الثامر العنزي 
68.95  49473  فھد قاسم محمد ناصر 
80.33  49474  فھد محمد حمود مطر 
69.63  49476  فیصل ھاني فوزي سالم خالد 
68.1  49477  ماجد إبراھیم عبد العال علي 

68.97  49479  محمد جمعة ناطع صوین العنزي 
76.17  49482  محمد عایض عودة ثجیل 
69.57  49490  مشعل خضیر خلف خلف 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الكویت االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.07  49494  نایف أسود الحسن 
70.46  49495  نواف أحمد محسن ظاھر الشمري 
85.93  49497  ھشام یحیى عبد الجلیل محمد 
91.25  49498  یوسف كامل مبارك سالم 
72.17  49499  یوسف یعقوب عید الفضلي 

02/07/2010Page 405 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

محمد عثمان الراشد الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.77  49531  احمد جابر كبد عقال الفضلي 
82.31  49532  احمد لطفي عبد العزیز الشباسي 
85.28  49533  احمد محمد احمد ابراھیم 
72.27  49534  احمد محمد خلف عواد نزال 
77.69  49535  احمد مناحي بادي عطشان 
77.21  49537  احمد یحیى زكریا عبد العال 
82.32  49538  ایوب خزعل عطشان خلف الظفیري 
80.32  49539  بدر حاتم حسین علي الشریفي 
69.96  49540  جابر حمد مطر جاسم عواد 
61.32  49541  حسین عبد هللا الفارس 
73.63  49542  حمد خلف حمد صالح 
78.7  49543  حمود فالح حمود فالح العدوانى 
73.1  49544  خالد محسن شمران نایف الحسیني 

85.97  49545  خالد ھاني مسیر شایع الظفیري 
65.67  49546  خلف حسین اسود الخلف 
79.86  49547  رشید زوبع عوید المحمد 
83.64  49548  زیاد بشیر األمین 
73.81  49549  سعود راشد سعود مبارك شریده المجدلي 
88.11  49550  سعود فھید متعب بجاد المطیري 
76.31  49553  صالح محمد مطر فھد 
77.65  49554  صالح یعقوب مسیر شایع الظفیري 
75.35  49556  طالل علي ظاھر حمود جبر 
81.81  49557  طالل محمد مزعل فریح العنزي 
76.27  49558  عادل شریف عداي بدر 
73.9  49560  عبد الرحمن صبر جمعھ عواد العتیبي 

68.56  49561  عبد العزیز احمد صالح ابراھیم الشعبان 
69.97  49562  عبد العزیز حسن مدید محان الشمري 
68.93  49565  عبد هللا عطیة راضي دحیبش الشریفي 
74.53  49566  عبد هللا فھید عزیز محمد الخالدي 
79.43  49567  عبد هللا نبیل محمد محمود 
62.86  49568  عبد هللا ولید یونس محمد الحاتم 
63.24  49569  عبد المحسن مناور محسن دغیم المطیرى 

02/07/2010Page 406 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

محمد عثمان الراشد الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.8  49570  عبد الوھاب فالح حامد سعد محمد 

63.29  49571  على مرزوق سندان عوض المطیرى 
78.32  49572  علي حسن ذیاب عجیل 
63.44  49573  علي حسین جاسم محمد عبد هللا 
81.16  49575  علي عطیة ایدام عوض الشمري 
69.95  49576  عیسى فارس عیسى سعید نزال 
79.81  49577  فھد خضر سالم جلود 
80.13  49578  فواز خالد غازى 
73.91  49579  محمد رشید یوسف عبد المجید 
76.6  49580  محمد ریاض سعید حمو طھ 

67.28  49581  محمد سمیر خالد شحادى 
69.41  49582  محمد عائد محمد عامر 
77.54  49583  محمد عماش الحسین 
80.02  49585  مشعل سایر مطر كریدي عزام 
81.38  49587  مناور فرحان دعیج خزعل فرحان 
67.46  49588  منصور بدر شھاب عاجل الظفیري 
76.96  49590  ناصر خلف عبد هللا محمد العنزي 
68.81  49591  نواف حمود حریش 
78.11  49592  ولید خلف عبد التواب محمد 
79.17  49594  یوسف عبد المحسن طارش موازي 
82.75  49595  یوسف عبد شطب طعمھ شطب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

النور االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
59.36  49632  احمد خاطر جاسم مبارك الصلیبي 
63.1  49636  احمد منصور فھد ناصر المطیري 

63.08  49637  امیر حامد نایف خلف عشبان 
67.59  49639  بدر محمد عماش الحسین 
62.97  49640  بدر مرزوق صالح عبدهللا 
61.59  49644  خالد خلف عوض سیف المطیري 
68.54  49645  خزیم محمد خزیم محمد العجمي 
72.64  49647  سعد زوید یاسر جالي الشمري 
63.98  49648  سعد كاظم زمیر فزع ھندال 
64.96  49649  سعود احمد غالب الفي المطیري 
60.63  49650  ظاھر علي ظاھر فھید الرشیدي 
66.83  49652  عبد الرحمن ابراھیم عبد العزیز ابراھیم المشعل 
67.17  49657  عبد العزیز ریاض خیرهللا سلطان الھندال 
64.12  49658  عبد العزیز عبد الرزاق نغماش محفوظ 
68.32  49659  عبد الكریم احمد عبد الكریم احمد الفرحان 
61.32  49666  عبدهللا خالد محمد عبدالرحمن جعفر 
64.16  49672  فھد ریاض خیر هللا سلطان 
64.18  49680  محمد بدر محمد عبدهللا الحجي 
61.96  49684  محمد عبد هللا حزام معزى انعیس 
63.41  49688  مشعل سالم ناشي العنزي 
63.56  49689  ناصر جابر محمد سلطان العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الفجر الجدید االھلیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.23  49722  احمد جاسم محمد صالح بوھادي 
68.96  49728  احمد فھد علي صغیر الظفیري 
74.86  49734  جابر قاسم جابر جاسم عواد عاصي 
74.91  49736  جاسم محمد لطیف ضاحي 
65.09  49737  جراح بدر صغیر دحیم الھرشاني 
70.24  49740  جمال عبد ناصر المحیح 
63.87  49743  حسن محمد عباس محسن العجمي 
70.28  49749  حسین محسن عطیة حسین 
66.22  49755  حمدان عاید معجل الصلبي 
62.05  49756  حمزة فھد جابر عید 
63.14  49757  حمود خلف محمد راجي البغیلي 
67.65  49758  حمود سعود حمود محمد الرشیدى 
62.64  49759  خالد دویع ناصر دویع العجمي 
66.47  49760  خالد سمیر كویدر مسیر العنزي 
63.81  49763  خالد غانم حسین علي حسیین الوھیب 
69.36  49769  سعد فالح متعب مطلق الھدبة 
62.87  49778  عبد الرحمن ابراھیم عبادي الحمود الحلو 
72.03  49779  عبد الرحمن عید علي حمد الشمري 
70.17  49780  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الكندري 
61.46  49783  عبد العزیز صالح مناحي مرزوق العتیبي 
64.98  49786  عبد اللطیف عثمان مصطفى احمد المرزوق 
68.06  49787  عبد هللا بریسم دریفش مجبل 
72.43  49789  عبد هللا حواس جابر بین الشریفي 
64.32  49797  عبد هللا محمد صالح خلف الدوسري 
66.42  49804  علي حسن الحمد 
63.42  49805  علي حسن علي راشد 
78.63  49806  علي حواس جابر بین الشریفي 
64.74  49808  علي عبد الستار فرحان سایر الشمري 
76.07  49810  علي كاظم كمال حسن علي 
61.16  49812  عیسى یوسف دلي ضیدان 
62.92  49815  فھد حمد إحریجة عبید 
67.06  49817  فھد خالد عبد هللا فالح الرشیدي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الفجر الجدید االھلیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.06  49818  فھد خمیس علي رحیل 
67.18  49819  فھد سباھي عبد العزیز جابر 
62.48  49822  فھد فارس عبد هللا فالح الرشیدي 
73.72  49823  فھد محمد الدھش 
61.62  49828  مانع راكان مانع عبد الھادي العجمي 
65.44  49829  ماھر احمد مطر فھد 
71.11  49832  محمد احمد محمد مشعان الخشم المطیري 
63.6  49835  محمد راشد مطلق سعد الھاجري 

70.61  49841  محمد عبد الرحمن یوسف محمد الحاتم 
65.2  49844  محمد عبید شبیب جابر 

68.15  49845  محمود احمد حسین الدرج 
65.28  49847  مشاري مرزوق نفاع رشدان المطیري 
68.27  49855  ناجي حسین محمد العویص 
68.11  49856  نادر عبید فالح عبد هللا الرشیدي 
62.12  49859  ناصر عایض مزید ناجي المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

خلیفة الجري االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.74  49901  أحمد بلھوص نفل شویش 
79.79  49902  أحمد جمال احمد الشباط 
67.26  49903  أحمد راشد حامد بدر العنزي 
79.65  49904  أحمد صاحب بلیبص علي العنزي 
62.33  49905  أحمد فھد مبارك جري الجري 
81.26  49906  أحمد ھادي راشد عنیزي الشمري 
70.29  49907  أنس عاھد محمد الحاج سلیمان 
71.66  49910  بدر شنیف كریدي المطیري 
66.8  49913  حمد عماد منصور عبد العزیز المنصور 

68.61  49918  خالد فرھود رھیف محمد حسن 
67.57  49920  خلیفة یوسف احمد علي حسین العبیدلي 
71.11  49921  زید عبد هللا مزید تركي الخالدي 
63.71  49925  سعود غصن متروك العتیبي 
64.49  49926  سعود كریم محمد جاسم الفضلي 
66.78  49928  طالل عبد هللا حمود جفین العنزي 
65.05  49933  عبد العزیز بدر سعود عبد العزیز السبیعي 
72.49  49941  عبد هللا صاحب بلیبص علي العنزي 
66.95  49944  عبد هللا عدنان محمد شاجي العنزي 
63.79  49946  عبد الھادي صالح منھل ثامر العتیبي 
72.18  49947  علي حسین علي آقاي 
76.41  49949  علي سالم وناس عایز 
67.62  49950  فھد حامد علي محمد الھزاع 
60.88  49951  فھد خالد فھید ناصر العازمي 
63.86  49954  فیصل علي عواد خلیف الفضلي 
71.78  49955  محمد أحمد محمد محمد القطب 
66.21  49957  محمد راشد حامد بدر العنزي 
68.93  49962  محمد كریم مختار زمام ناصر الفضلي 
67.19  49964  مشعل رباح نعیم سرحان 
69.76  49967  نایف صغیر مھلھل فایز دھش 
68.12  49968  یوسف جمعھ عبد الرسول مبارك سالمین 
64.8  49969  یوسف صالح راشد سلیمان الجطیلي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

خلیفة الجري النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.08  50003  احمد زریف عیاد الرشیدى 
67.61  50008  بدر عبید ادریمیح جعیري العتیبي 
61.19  50010  ثامر متعب سعد صقالن الصواغ 
71.6  50011  جابر سوید عبدالمحسن سوید العجمى 

63.56  50012  جاسم سعد محمد على المطیري 
66.67  50013  حسین عبدهللا حسین عامر الجعیدیة 
67.54  50014  حسین على مبارك عاید العازمى 
63.64  50020  رائد عبد هللا تراك سلیمان الشمري 
68.46  50022  سالم باسم سالم المسعودي 
68.18  50023  سالم سعد مجبل سعد العنزي 
73.17  50026  سعد جابر ناصر حسین مشھور 
67.84  50027  سعد راضي محمد على القطان 
77.22  50029  سعود سیف صالح حسن الضبیب 
63.79  50030  سعود غانم منیر زید السھلي 
65.6  50031  سلمان احمد عبدهللا العازمي 

66.32  50032  سلمان حسین على فرج البلوشي 
70.62  50034  سلیمان على سلیمان احمد الرومى 
61.66  50036  صقر مرزوق مرزوق صقر المخانجي 
60.75  50037  ضارى صالح قبالن ھجاج الحیان 
67.72  50038  ضویحي فالح ضویحي سویري العجمى 
65.71  50039  طالل فیصل رشید عبدهللا حبیلیص 
63.19  50040  طالل نایف عبدهللا العتیبي 
67.51  50041  عاید محمد مفرح العازمي 
65.61  50042  عبد العزیز خلف مطلق حمود العتیبي 
67.81  50043  عبد هللا خالد اسماعیل محمد الخالدي 
66.22  50044  عبد هللا سعود محمد سعد السھلي 
65.81  50045  عبدالرحمن احمد محمد فالح العازمى 
66.22  50046  عبدالرحمن عبدهللا ضیف عبدهللا الرشیدى 
66.61  50047  عبدالرحمن فالح على محمد الدماك 
64.65  50048  عبدالعزیز سعود محمد دلوة العازمى 
62.47  50049  عبدالعزیز ملفي مطلق خلف المطیري 
73.19  50050  عبدهللا حجى مفرح سالم القصبا 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

خلیفة الجري النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.6  50051  عبدهللا محمد عبدهللا راجح البوص 

69.36  50054  عبدهللا محمد مطلب زعل العازمي 
66.34  50056  عبدهللا ولید خالد احمد المضف 
72.68  50057  عبدالوھاب سیف صالح حسن الضبیب 
68.57  50058  على عبدهللا على عبدهللا شریم 
62.35  50060  عمر عبدهللا جدوع عبدهللا الفضلي 
65.76  50061  عمر فرحان مصبح فرحان العازمى 
68.04  50062  غانم ناصر غانم منیر السھلي 
70.79  50063  فارس حسین فارس عبد العزیز الدبوس 
67.49  50065  فالح على فالح على العازمى 
70.82  50066  فالح محمد فالح فرحان مطیران 
73.35  50067  فالح محمد فالح فھد الھمالن 
68.6  50068  فھد احمد خلف جلیدان العازمى 

63.54  50069  فھد حایف راضي نزال الفضلي 
65.45  50070  فھد سعد خلف مطلق العتیبي 
59.46  50071  فھد ضاوي فھد ضاوي العازمي 
69.78  50072  فھد عبدهللا راشد محمد العازمى 
75.48  50073  فھد على فھاد العازمى 
65.35  50076  فھد ھالل عبدهللا ھالل المطیري 
61.97  50077  فھید محمد فھید محمد العجمى 
66.97  50079  فواز فھد ارشید حبیب العازمى 
61.05  50082  فیصل مبارك ھزاع سعد العازمي 
66.42  50083  فیصل محمد عبدهللا الروضان 
69.18  50091  محمد جمعان فالح العازمي 
66.09  50092  محمد حمود محمد مطلق العتیبي 
64.02  50093  محمد خالد صالح محمد الوسمي 
65.35  50094  محمد خالد عید عویض المطیري 
74.53  50096  محمد صالح عبید عبد هللا العجمي 
67.49  50098  محمد عدنان محمد یوسف الشاھین 

72  50100  محمد مبارك شالش شدید العازمي 
60.22  50101  محمد مرزوق محمد مرضي أبو عجل 
70.31  50108  ناصر سعود سوید عمیر العجمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

خلیفة الجري النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.03  50115  یوسف خالد راشد سیف الرومي 
63.14  50116  یوسف محمد خلیفة سلطان ال بنعلي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

المعرفة النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.68  50151  ابراھیم خلیل ابراھیم محمد العوضى 
76.25  50152  احمد خالد ارفاده مانع العنزي 
86.53  50153  احمد صباح اسماعیل عبدهللا مراد 
65.92  50155  احمد مناحي محمد العازمي 
69.64  50156  احمد نشمي دھیسان العتیبي 
69.39  50157  احمد ھاشم احمد الرفاعي 
70.19  50159  اسامھ سالم سعد العصفور الھاجري 
70.22  50160  اسماعیل محمد اسماعیل علي الھولي 
67.03  50164  انور ھجاج عجاج ھجاج العازمي 
65.7  50165  بدر جحیل عبدالرحمن فھد جحیل 

66.97  50166  بدر صیاح جمعان العتیبي 
66.3  50167  بدر عبدالرحمن خنیفر الرشیدي 

72.46  50169  براك عادل محمد الحمدان 
68.06  50170  جابر سعود راشد العازمي 
68.65  50172  جابر مبارك سعود راشد العازمي 
66.39  50173  جابر منصور خالد شلیویح 
72.52  50175  جاسم محمد ابطیحان الدویھیس 
63.14  50176  جمال طالل رشم الشمري 
65.42  50177  حامد نامي سیف النامي 
66.87  50178  حسن محمود حوضلھ مدار 
75.1  50179  حمد رباح حمد محسن العنزى 

78.37  50182  حمود خالد حمود العمیره 
64.51  50183  خالد أحمد فالح مبارك الشمالي 
65.84  50184  خالد سعد حضرم الھاجري 
66.3  50186  خالد فھد صنیتان الزعبي 

69.19  50190  خالد محمد جروان العازمي 
78.59  50191  خالد محمد فھد ناصر العجمي 
65.07  50192  خالد مشعان جدعان خشیم المطیري 
71.56  50193  خالد ناصر عیسى سالم الراشد 
65.51  50195  راشد محمد روباج العازمي 
65.88  50197  زنیفر سعد عبدالھادي العازمي 
69.71  50200  سالم راشد سالم راشد الھاجري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

المعرفة النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.6  50201  سالم عیسى سلیمان صقر الصقر 

77.79  50202  سالم فھد سالم العصفور الھاجري 
67.72  50203  سالم فھید ضافر الدوسري 
69.63  50204  سعد علي سعد عبدهللا العجران 
77.13  50205  سعد عید مبارك عید الدوسري 
70.04  50206  سعد مصارع فالح الھاجري 
63.44  50207  سعد منصور سعد البوص 
75.28  50208  سعود سعید سعد العازمي 
67.36  50210  سعود الفي ضیف هللا العتیبي 
71.46  50212  سلطان تركي محمد ابو حماده 
78.33  50214  سلطان صالح عویضھ صالح العجمى 
67.74  50216  سلطان محمد مبارك السھلي 
79.1  50219  شاھین بندر راشد شافي الھاجري 
72.3  50220  صالح محمد صالح العجمي 

76.01  50221  صھیب ناصر قداح 
69.15  50222  ضاري حمد حربي الفضلي 
68.98  50223  ضاري سالم علي الحمدان 
67.52  50225  عامر محسن براك منصور 
85.16  50226  عامر نصار مجبل القعود 
69.88  50227  عامر ھادي عامر الجعیدي 
70.55  50228  عاید سعد عاید الشراكي 
69.14  50229  عبد الرحمن حسین مبارك سالم الحمدان 
68.38  50230  عبد الرحمن مجبل اخزیم دھلوس الفضلى 
64.28  50231  عبدالرحمن سالم فرحان منصور العازمي 
75.04  50232  عبدالرحمن محمد صالح العجمي 
67.62  50235  عبدالعزیز سعد محمد ھداب العازمي 
67.61  50236  عبداللطیف عبدالعزیز حمد سالم الحمدان 
66.25  50239  عبدهللا بتال عبدهللا العتیبي 
74.68  50240  عبدهللا خالد سعد الحیالن 
68.02  50241  عبدهللا دلیھي معجب الھاجري 
74.94  50242  عبدهللا راجح علي الھاجري 
75.09  50243  عبدهللا سعود عبدهللا العجمي 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

المعرفة النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.93  50244  عبدهللا سیف حسین فھاد الجویسري 
72.98  50245  عبدهللا علي عبدهللا غلوم بلوشي 
62.7  50247  عبدهللا عید رجعان محمد العازمي 

70.91  50249  عبدهللا فھد صغیر الوطیان 
65.17  50250  عبدهللا فھید حمد سعود العجمي 
68.86  50252  عبدهللا محمد عبدهللا العجمي 
72.84  50253  عبدهللا محمد عوید سمیر الھاجري 
69.98  50256  عبدهللا مسند بریكان الھاجري 
73.51  50258  عبدالھادي سلطان ھادي حسین العجمي 
66.58  50259  عبدالھادي مسفر عبدالھادي القحطاني 
69.07  50260  عبید فارس عبید العتیبي 
78.36  50261  عقیل نجف علي كرم 
67.83  50264  علي عبدالسالم صالح العلي 
85.95  50265  علي عبدهللا علي السھلي 
71.66  50268  علي فارس عمر مرزوق العنزي 
79.55  50271  عمیر سعود عمیر عبدهللا العجمي 
75.45  50273  فارس مشعل عبد الرحمن فھد جحیل 
69.74  50274  فایز مشعل مطلق العتیبي 
66.51  50275  فراج سعود فراج السھلي 
65.87  50276  فالح سالم عیاده العازمي 

71  50277  فالح مصلح سالم البالود 
68.96  50279  فھد حماد غنام العجمي 
74.79  50280  فھد حمد تركي محمد المطیري 
64.06  50281  فھد حمود ناھض حمود السھلي 
68.9  50282  فھد خالد مفلح النامي 

64.83  50283  فھد ذعار غزاي العتیبي 
67.08  50284  فھد سالم ظافر الدوسري 
69.79  50286  فھد صالح ستار العنزي 
69.48  50291  فھد فالح منصور جنیف سفر 
76.69  50293  فھد مبارك مرجي المطیري 
70.97  50296  فھید ناصر فھید العجمي 
71.29  50297  فواز صنیتان ناصر الزعبي 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

المعرفة النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.46  50298  فیصل بداح محمد العجمي 
70.97  50300  فیصل فھد حجرف مطلق العتیبي 
67.41  50301  فیصل مبارك مطلق حمود العازمى 
69.76  50303  مبارك حمود محمد حمود لعلیثھ 
75.28  50305  مبارك علي مبارك عویھان العنزي 
77.69  50306  مبارك عید مبارك العتیبي 
67.52  50311  محمد ابراھیم حمد سالم الھاجري 
69.31  50312  محمد ارشید سریع العازمي 
76.38  50315  محمد حمد تركي محمد المطیري 
68.34  50319  محمد راضى فالح حمد وسمى 
66.12  50320  محمد سعد سالم جمعان العازمي 
72.24  50323  محمد سیف علي العجمي 
71.59  50328  محمد عبدهللا ناصر العازمي 
70.32  50329  محمد عثمان محمد القاطي 
71.69  50330  محمد على فھید صبیح الزعبي 
68.71  50331  محمد علي فالح ردعان العازمي 
63.21  50333  محمد مبارك عایض العبیدان 
75.18  50334  محمد مبارك فھد فنیس العجمي 
72.22  50335  محمد مساعد محمد رجا الرشیدي 
75.75  50336  محمد مشعل عبید المیع 
69.12  50341  محمد یعقوب یوسف عبدهللا الصالح 
67.61  50342  محمد یوسف سالم یعقوب الشامى 
69.61  50346  مشاري محمد ناصر افنیس العجمي 
67.64  50347  مشعل فھد ناصر العجمي 
72.75  50349  مشعل نواف جھاد العنزي 
65.74  50350  مضحي حمد قلفیص الھاجري 
69.06  50351  مفلح فھد مفلح فرحان النامي 
70.03  50352  منیف عبدهللا سعد العجمي 
68.34  50353  منیف محمد سیف الھاجري 
73.96  50354  ناصر احمد مطلق فجري القریافي 
65.23  50356  ناصر سحمي محمد الھاجري 
66.68  50357  ناصر سعد حمید العازمي 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

المعرفة النموذجیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.29  50358  ناصر مبارك ناصر الھاجري 
67.13  50359  ناصر محمد حسن العجمي 
67.27  50362  نایف مجلعد محمد العجمي 
69.31  50367  یعقوب عبدهللا عبدالرحمن الكندري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

مشاعل الجھراء االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.79  50411  ابراھیم احمد سمحان خلف 
70.8  50412  ابراھیم ضحوي دغفق عرموش 
78.5  50414  احمد راضي دنان محمد 

69.03  50416  احمد سعید ھذال منخي الشمري 
67.16  50417  احمد طالب سالم مرزوق العنزي 
68.33  50418  احمد عبدهللا مرضي الشمري 
68.85  50424  بدر سعود مطر حمد 
69.99  50434  حیدر عباس حمود رشم 
65.63  50438  خالد شافي نواف شاھر 
65.03  50441  خالد عجیل مشني عجیل الشالل 
75.72  50446  خالد مناحي ضبعان فرحان الظفیري 
67.55  50449  رائد عید حسن علیوي 
67.22  50450  سامي حمید زاید عاید 
69.34  50452  سامي نواف منور سمیان 
65.87  50454  سعد صالح حسن سیف راضي الشمري 
64.22  50457  سعود نواف مرضي صالل العنزي 
64.77  50458  سلطان جالل راشد عبدهللا 
64.87  50459  سلطان نداء مناور محسن 
66.48  50461  سلمان مفضي رویضان محمد العنزي 
77.43  50462  سلمان منحر سلیمان معیقیط 
65.86  50463  سلیمان ثامر رعید حسن سلمان 
70.87  50464  صالح بركات قطاش السلیمة 
65.42  50465  صالح نایف فواز الكعیشیش 
72.27  50467  ضاري ھادي ھابس متعب 
69.62  50468  طالل جابر عبد جابر 
68.29  50469  عادل عطیة جازع حسان جواد 
75.65  50470  عبدالحمید عواد عوض سالم العنزي 
71.92  50472  عبدالرحمن قاسم خلف دھش 
72.19  50473  عبدالرحمن محمد فریح خلف الخیوطي 
82.5  50475  عبدالرحمن مطر عرار علي 

66.07  50477  عبدالعزیز خالد عبدهللا الصالح 
66.58  50481  عبدالعزیز فایز ظاھر عواد 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

مشاعل الجھراء االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.92  50483  عبدهللا جواد صالح جازع 
66.13  50484  عبدهللا حمود عبدهللا حمدان 
63.91  50488  عبدهللا عواد حصني شبیل 
72.55  50492  عبدهللا محمد عاید محمد 
61.89  50494  عبدهللا محمد نعمة شرفاط الظفیري 
68.53  50495  عبدهللا محمد یاسر شایع 
77.3  50498  عبدهللا نایف ھلیل مھلي 

68.64  50499  عبدالھادي عبدالكریم فالح ھزاع 
73.12  50503  علي صباح یاسین ظاھر 
64.18  50504  علي كامل عبدهللا راشد 
64.43  50505  علي مضحي محمد ھویل راشد 
60.05  50510  غانم حسین غانم عرفي الخالدي 
60.66  50511  فارس ابراھیم صابر مفرح الظفیري 
68.27  50513  فرج سلیمان حسین صالح الشمري 
75.74  50514  فرحان حمود سلطان محمد 
83.83  50517  فھد حمد فرحان علي 
75.17  50519  فھد سعود خلف عذاب 
65.74  50521  فھد فالح نعیثل عوده العتیبي 
63.75  50522  فھد فالح غانم عرفي الخالدي 

65  50523  فھد محمد خلف ظاھر الشمري 
77.06  50525  فھد مران حمید الشمري 
67.33  50526  فھد مرزوق عقیل عوض المطیري 
69.15  50531  فواز جاسم فیصل عبدهللا 
62.63  50532  فواز حجي مطلق محمد فرج 
67.18  50535  فیصل جاسر صاھود علوش 
64.09  50537  فیصل محمد مناور محسن 
77.78  50541  مبارك محسن علي جدیع 
64.97  50543  محمد ابراھیم سعد مھدي الھاجري 
74.45  50544  محمد ثجیل عنید موسى 
64.78  50549  محمد دخیل وادي موسى 
69.82  50555  محمد كامل رخیص محارب 
64.85  50557  محمد منصور محمد منصور العجمي 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

مشاعل الجھراء االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.8  50558  محمد ھیف ناصر ھیف 

63.61  50560  محمود عرفة عبدالعاطي محمد حمدي 
68.12  50562  مسفر محسن حمود العجمي 
86.01  50564  مشعل كریم عناد عذاب الشمري 
75.12  50565  مشعل محمد جھمان الھاجري 
60.46  50566  ملیحان مطیران رمضان خلف الحربي 
71.26  50569  ناصر سعود سبھان خلف الشمري 
63.28  50573  نواف كامل جازع حسان 
80.73  50574  ھادي عقیل ھادي ضاحي 
73.07  50575  ھاني نعیم شافي مزعل 

78  50579  یوسف خلف محمد طلیح 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجھراء االھلیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.61  50611  ابراھیم صالح محمد شھیل 
60.72  50612  احمد ثاني كسار عیاده الشمري 
71.42  50613  احمد حاتم عطیھ عواد نزال 
71.27  50614  احمد حربي محمد علي العنزي 
65.83  50615  احمد حسین على خشیش عبید 
83.27  50616  احمد رھیف عماش ھالل 
73.7  50617  احمد سمیر حنتوش كیاد 

67.99  50618  احمد صالح عبداللطیف عثمان الخالد 
77.25  50619  احمد عبدهللا خمیس ملوح العنزي 
74.12  50620  احمد علي حسین جابر سنام 
68.73  50622  احمد موحان شامان راضي 
65.34  50623  اسد مسیر خلف جابر 
68.1  50625  بدر حماد فرحان زید الشمري 

74.93  50626  بدر عاید عیسى علي الشمري 
67.93  50627  بدر مسیر نھار لبدي 
66.05  50628  بشیر سایر مجھول ھمال الشمري 
70.09  50629  بندر لطیف عقاب محسن الشمري 
62.71  50630  جراح ذیب ابراھیم محمود الشمري 
70.9  50631  حسن عبید محمد جازع 

70.04  50632  حمد حمدان شخیر ناصر الظفیري 
72.38  50633  حمود علي بشیر عباس الظفیري 
72.13  50634  خالد جاسم فرھود حسین 

68  50635  خالد جبار عوض سالمة 
63.79  50636  خالد صیوان صلبي كیف 
66.19  50637  خالد عبدالعزیز عبدهللا خلف 
66.31  50638  خالد عزو رویضان محمد العنزي 
67.54  50639  خالد علي مشاري جبر العنزي 
77.84  50640  خالد ناصر مطر علي عبدهللا 
73.78  50643  سالم خلف فھد ملحم 
66.78  50644  سعد سلمان صلبي كیف 
77.2  50646  سلطان حامد جاسم محمد العنزي 

69.61  50647  سلطان مدلول مقطوف عبید 
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66.61  50649  سلیمان مطر كیاد ھداد سلیمان 
63.14  50651  صالح مھدي صالح شالش 
82.73  50652  ضاري زغیر عذاب ضاري العنزي 
73.85  50653  ضحوي مظھر ضحوي سلطان 
71.54  50654  عامر راشد سالم ناصر 
67.93  50655  عبدالحمید مبارك سعید عبدهللا العنزي 
69.77  50656  عبدالرحمن جابر غضبان فاضل 
72.21  50657  عبدالرحمن جاسم عبدهللا عثمان الخالد 
65.44  50658  عبدالرحمن حاضر متعب عنتر الشمري 
62.38  50659  عبدالرحمن حسین عبدالمحسن جبر 
69.42  50661  عبدالرحمن راشد محمد سعید العنزي 
64.89  50662  عبدالرحمن محمد وحید ذیاب 
61.67  50663  عبدالرحمن مخلف نومان علي الشمري 
78.4  50664  عبدالرحمن مطر خالد خمیس سلمان 

65.11  50665  عبدالرحمن نزال سعود مناور العنزي 
67.42  50666  عبدالعزیز احمد عواد خلیف الشمري 
70.39  50667  عبدالعزیز جابر عبدالكریم مطر 
68.26  50668  عبدالعزیز حمود عبید كراز 
74.12  50669  عبدالعزیز خلیف فرحان مھنا العنزي 
62.64  50670  عبدالعزیز سالم عبدالكریم الفضلي 
68.67  50671  عبدالعزیز عبدهللا نھیر نزال الشمري 
75.46  50672  عبدالعزیز محمد عبدالرحمن عبدهللا الھده 
62.13  50673  عبدالعزیز محمد عبدهللا محسن 
70.79  50674  عبدالعزیز مرسال دویش فھد الظفیري 
83.82  50675  عبدالعزیز مطر فارس فرحان 
64.7  50676  عبدالكریم دھام سعود الجرباء 

67.09  50677  عبدهللا اسماعیل ندى مطلق الشمري 
65.44  50678  عبدهللا حسین راشد حسین 
79.11  50679  عبدهللا خلف رمضان محمد العنزي 
74.22  50680  عبدهللا ساكت حبیب خلیل 
66.79  50681  عبدهللا عبدالھادي سلیمان سمیران 
70.34  50682  عبدهللا عزیز رخیص ھلیل 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجھراء االھلیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.98  50683  عبدهللا فارس طلب كردي 
67.47  50684  عبدهللا فرحان شطي ثنیان العنزي 
64.39  50685  عبدهللا فالح حسن مناع 
67.61  50686  عبدهللا فالح ظاھر عوید 
79.62  50687  عبدهللا لطیف حبیل ظاھر الظفیري 
85.24  50688  عبدهللا مبارك خالد ناصر الشمري 
70.66  50689  عبدهللا محمد جاسم محمد 
66.42  50690  عبدهللا مطلق ھندي عطیھ الخالدي 
75.82  50691  عبدالمحسن ثویني ھلیل رشید 
70.91  50692  عبدالمحسن سایر شكاحي عجیل 
77.66  50693  عبدالوھاب لطیف صلبوخ العصیمي 
65.14  50694  عثمان عبدهللا حسین راشد 
68.1  50695  عذبي فالح ثجیل خاشي فھد 

67.17  50696  عقلھ عشوي عنبر عقلھ الشمري 
80.97  50697  على جابر عجیل یونس الطائي 
63.87  50699  علي حسین فرھود حسین 
65.35  50700  علي سمیر لطیف حبیل ظاھر 
70.49  50701  علي فاضل حسن اصعب 
73.63  50702  علي موسى عقلھ میاح طالل 
67.84  50703  عمر علي ماجد بجاي الحدیدي 
65.12  50706  فرج محمد صلبي خابط 
64.57  50707  فھد ثجیل سعود عوده الظفیري 
77.14  50708  فھد راكان سطام عاید . 
66.98  50709  فھد عاجل رحیل دعسان 
68.47  50711  فھد مبارك عبدهللا لفتھ ھزاع 
67.13  50712  فھد مطلق شطیط مطلق العنزي 
67.65  50713  فھد موزر مرفوع عبدهللا العنزي 
62.98  50714  فھداالحمد نزال مسیر الفضلي 
67.85  50715  فیصل جمعان میاح على الظفیري 
65.8  50716  فیصل راشد عبدهللا حنتوش العتیبي 

70.26  50718  فیصل صباح فیصل عواد جندیل 
69.3  50719  فیصل عواد اسود احمد شاكر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجھراء االھلیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.28  50720  الفي جمال ظاھر الفضلي 
68.2  50722  مبارك حافظ عوید صالح الحسیني 

66.77  50724  مبارك عبدهللا نایف متعب المطیري 
70.55  50725  مجبل قاسم محسن عاید 
69.82  50726  محمد بدر جدیع محمد العنزي 
64.25  50727  محمد حسین مطر ناصر 
64.13  50728  محمد حمود عبید كزار 
67.51  50729  محمد حمید نھیر حسن الشمري 
69.48  50730  محمد دھش خلف دھش 
72.74  50731  محمد سرحان خلیف جزاع الشمري 
66.75  50732  محمد شالل لطیف دحام 
79.63  50733  محمد علي حمود عاید 
79.89  50734  محمد عواد رشید حلوان العنزي 
66.64  50735  محمد فاضل فریح شالل الشمري 
63.13  50736  محمد فایز امین احمد 
65.31  50737  محمد فرج نھیر نزال الشمري 
61.72  50738  محمد الفي عبدهللا شافي الظفیري 
62.52  50739  محمد نھار صالح حسین الشمري 
64.29  50741  مساعد عزیز عطوان مضحي الظفیري 
72.99  50742  مشاري حمدان مناحي العتیبي 
80.09  50745  مشاري منیف عیاده عطشان مناع 
69.72  50746  مشعان عید ثجیل رشید 
64.02  50748  مشعل زامل خلف مزعل الخالدي 
70.37  50749  مشعل سمیر لطیف حبیل ظاھر 
76.35  50750  مشعل فھد عیاش فھد العنزي 
64.68  50751  مطر شنشول عبید محمد العنزي 
75.3  50753  منصور سطام سالم سعید العنزي 

66.45  50754  منصور فھد عنبر عقلھ الشمري 
66.03  50755  ناصر بدر عطیھ جبر محمد 
71.72  50756  ناصر ثاني ركیك ناصر 
63.7  50757  ناصر حمدان مطني مطلق 

65.23  50759  نواف عوید عبید ثویني الظفیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجھراء االھلیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.17  50761  ھاني عبید محمد جازع 
63.94  50762  ولید حسن مانع فریان العنزي 
61.99  50763  یوسف سلمان صلبي كیف الشمري 
65.47  50764  یوسف محمد معیوف ھلیل الظفیري 
64.3  50765  یوسف مرزوق شمران عبدهللا 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

جوھرة الصالح االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.67  50801  ابراھیم محسن جابر زوید 
77.51  50802  احمد جاسم زاھي عبد العزیز 
64.03  50804  ثامر خالد مرضي تركى العنزي 
64.37  50805  حسین زویر جابر زوید 
73.29  50806  حسین سعد مضحي عبد هللا 
81.58  50807  حسین عبد هللا أدویش نعمھ 
67.48  50809  حمود حماده أسود المضحي 
69.28  50810  حمود سلمان راكان غریب 
71.46  50812  سالم على محمد 
67.72  50814  صالح حمد عزیز شطي 

62  50815  صالح علي محمد عودة القحطاني 
65.09  50816  صالح عاید محمد وادي 
65.43  50817  طالل على فاضل ھادي التمیمي 
63.43  50818  عادل مطر ظاھر خلف 
60.29  50819  عاید وسمي نھیر سلمان 
80.72  50820  عبد العزیز بدر صالح عبد هللا الفالح 
65.72  50822  عبد العزیز مزید حامد جابر 
66.31  50823  عبد الكریم حمیدان رحیل قاطع 
70.12  50825  عبد هللا جابر جدوع ثاني 
64.97  50827  عبد هللا خالد خلف رضا 
68.34  50828  عبد هللا سفاح محسن حمود 
65.45  50829  عبد هللا سوید وردي خلف 
65.49  50830  عبد هللا عبد الجلیل عبد هللا 
80.31  50832  عبد هللا فریح محمد سلطان 
66.86  50833  عبد هللا نجم عبد هللا درویش محمد 
67.12  50834  عبد الھادي نافذ عامر عبدالعزیز 
71.9  50835  على محسن عقاب مرداس 

73.07  50837  علي ھندي بكاي سعید 
65.52  50838  عمر جابر محمد نایف الظفیري 
71.23  50839  فالح شھاب فالح حمود 
77.25  50842  فھد رشید غضبان محمد 
64.6  50843  فھد عبد الوھاب جاسم المنفي 

02/07/2010Page 428 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

جوھرة الصالح االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.27  50846  فیصل كامل مبارك سعود 
83.45  50847  ماجد ھذال محمد سعید 
69.3  50848  مالك حسن جضیع راكان جابر 

78.46  50849  محمد حماده أسود مضحي 
63.57  50850  محمد خلف حمدان خلف 
71.72  50851  محمد خلف محمد عجة 
60.76  50852  محمد عبد هللا محمد مبارك العلي العنزي 
57.9  50853  محمد عوید حماد ظاھر الشمري 

79.05  50854  مساعد عبد القادر على جاسم الخالدي 
73.6  50855  مشعل مسمار صدیان خلف 

69.22  50856  مطر غانم مطر علي 
65.51  50857  منور راشد معیوف علیان 
76.31  50858  مھنا ناصر خلف عبھول 
65.3  50860  نواف سعد طوالھ صالح 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

النجاة االھلیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.62  50891  احمد بسام عكره 
66.55  50892  احمد جمال یوسف یعقوب یوسف 
85.76  50893  احمد عبد الحلیم محمد حسین شراره 
82.49  50894  احمد عیسى الیاس موسى ابو صیبعھ 
74.76  50895  احمد محمد عبد الھادي عبد اللطیف حسین 
82.09  50896  احمد ناجي درویش 
74.9  50897  احمد نظام احمد حمزه 

65.46  50898  احمد یاسر ختالن مناحي الودعان 
79.56  50899  اسامھ محمود فاروق حبایب 
76.64  50900  اسامھ محمود محمد حسن علیوه 
78.67  50901  امین غسان احمد عبد الفتاح 
80.99  50902  ایھاب خضر احمد جابر 
68.68  50903  ایھاب نافذ عبد هللا 
68.29  50904  باسم عاطف حسین محمد البدري البھائي 

73  50905  بالل محمد احمد موسى ابو القمصان 
77.01  50906  تیسیر مصطفى فھمي مصطفى المصري 
62.65  50907  حسن محمود بعلبكي 
66.33  50908  حمید عمر خان حكیم خان 
71.34  50909  خالد االمیر جاد الكریم محمد یوسف 
74.09  50910  خالد جھاد صالح تمیم عباس 
65.69  50911  خالد حمد حسین حمد العجمي 
65.81  50912  خلیفة خالد حاشوش راشد عبید 
62.66  50913  خلیل كامل خلیل ضاھر 
76.84  50914  رامي كمال حافظ محمد شحاتھ 
74.42  50915  عبد العزیز فاضل سلمان ساھي االحمد 
67.03  50916  عبد اللطیف محمد احمد شقاع 
77.35  50917  عبد هللا حسن محمد مصلح السھلى 
72.13  50918  عبد هللا خالد فالح مسلم العدواني 
68.15  50919  عبد هللا شاكر فاضل عبد الكریم 
70.08  50920  عبد هللا عیسى عبد المجید عبد الوھاب عبد هللا 
70.07  50922  علي محمد سالم عواد الحویطي 
76.15  50923  عمرو سمیر محمد احمد ابراھیم 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

النجاة االھلیة الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.26  50924  عیسى جمال علي حسن إسماعیل 
73.95  50925  فادى على حسین حیدر 
67.37  50926  فایز مسعود محمد مسعود راشد العجمي 
67.39  50929  كریم محمد حسب هللا سنوسي 
84.33  50930  كمال طارق كمال علي 
70.33  50932  محمد بسام محمد احمد شعبان 
66.94  50934  محمد جمال عثمان ابو الحسن عمران 
67.07  50935  محمد جمال محمد الدنون 
73.6  50936  محمد رجا محمد احمد الخطیب 

63.72  50937  محمد سائد محمد عوده العابور 
68.28  50938  محمد سامي محمد فارس 
65.36  50939  محمد طارق عبد الكریم عبد هللا 
66.16  50940  محمد عصام نظمي سلیمان 
74.97  50941  محمد عطا عبد الفتاح عمر 
69.33  50942  محمد علي عبد القادر مرجان 
68.09  50943  محمد كمال فوزي محمد 
65.68  50945  محمد یوسف الطیب عبد هللا 
76.28  50947  مرضي محمد سعود ابو كریشھ الراجحي 
64.28  50950  ناصر بسام احمد لبده 
65.3  50954  ولید كمال جمیل عطا هللا 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

المنصور االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.96  50995  احمد عدنان عبد هللا حسین الكندري 
69.14  50996  اسعد غسان اسعد عبد الخالق حمد 
62.65  50998  بدر ابراھیم علي محمد بو ربیع 
64.66  50999  بدر صالح ناصر الخضر 
65.09  51000  جاسم محمد قاسم حسن بولند 
64.37  51005  خالد اسماعیل خالد نعیم الراشد 
63.64  51007  خالد سمیر حلمي حامد الصعیدي 
64.88  51008  خالد مرشد سعد مبارك المرشد 
65.89  51012  سامح جالل محمد عبدالرحمن 
64.66  51013  سعد سالم مسفر متعب العرادة 
63.96  51015  سعود فھد محمد فھد طمیھیر 
70.6  51016  سلیمان موسى فالح الرشیدى 

64.29  51017  صالح عادل عبدالكریم الصالح 
63.98  51019  عبدالعزیز سالم یوسف سالم بوغیث 
67.05  51022  عبدهللا ولید خالد الفرحان 
67.65  51024  عبدالوھاب محمد السالمة 
66.82  51030  فھد وبران علي وبران سیجان 
69.65  51032  كریم سید محمد عمر 
61.6  51040  محمد ناصر احمد صالح البصیري 

66.21  51041  محمد ولید علي حسن قبازرد 
64.18  51042  مشاري صالح عبدالرحمن العبدالجادر 
66.6  51043  مشاري متعب عبدهللا الحربي 

70.89  51047  ناصر مطارد فالح فارس البصمان 
69.26  51048  نایف سند حمیدي مطلق السند 
72.22  51049  نواف شویص وسمي علي الفضلي 
72.97  51050  نواف عدنان ابجاد الشامى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

أجیال المستقبل االھلیة الثانویة للبنین - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.52  51093  انور عید نھار ذیاب 
65.67  51095  بدر سعد مبارك فھد المطوطح 
70.62  51096  تركي جاسم حمود الحلو 
65.22  51099  سعد عایض دلیم مزعل الرشیدي 
66.51  51109  عبد هللا سعد عبد هللا راجي السعیدي 
68.37  51111  عیسي دھیم مشعان عید 
75.57  51113  فھد احمد جابر مرشد 
80.04  51124  مشعل حسین محمد الفي 
60.45  51128  نشمي سالم مبارك فھاد الشمري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

المعرفة النموذجیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.13  51161  ابتھال سیاف محمد العتیبي 
76.18  51162  اسرار مصطفى رھیف جبر 
64.46  51163  اسماء عید عالي شالح المطیري 
67.52  51164  اسماء محمد مرزوق محمد عایض 
68.99  51165  الجازي فیصل فرج الشمري 
66.14  51166  امل احمد جاسم محمد السمحان 
62.45  51167  امل ناجم نایف سعد الھاجري 
70.31  51168  انفال سعد جابر سعد عایض الھاجري 
64.21  51170  ایمان نایف عبدهللا محسن العجمي 
57.88  51172  بشایر شافي ناصر عویس الحمیداني 
85.48  51173  دانھ نزار فاضل احمد الجمیلي 
63.56  51174  دیمھ بدر یاسین الذیابي 
72.22  51175  رفعھ فھد خمیس منصور محمد العجمي 
76.24  51176  روان ایاد خالد ایوب 
70.67  51177  روان منیف سعود العجمي 
80.93  51179  ساره حمد مسعود المري 
67.29  51180  ساره عبدهللا محمد عواد العجمي 
84.08  51181  ساره فھید حماد فھید مرسل 
80.32  51184  شیخھ مبارك تركي الھاجري 
77.56  51185  عائشھ راشد فھد فنیس العجمي 
67.26  51186  عالیھ محمد فلیفل حمید العنزي 
73.82  51187  فاطمھ عبدالعزیز مرداس العجمي 
81.85  51188  فرح خالد محمد العازمي 
74.38  51190  مالك محمد سلمان فیحان 
70.15  51193  منى فھد رضوان المطیري 
76.98  51194  مھا محمد سیف حصین الھاجري 
68.03  51195  موضي عادل فھد ناصر الخرجي 
75.81  51196  میثاء عمر علي عبدالرضا صادق 
69.95  51198  ھاجر مرضي خلف منصور العنزي 
69.98  51199  ھدیل عبدالرحیم علي عبدالرضا صادق 
69.5  51200  وضحة سعود راجح سعد الھاجري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

القبس االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
85.85  51231  آالء أسامة جیاد عارف بركة 
71.27  51232  أسماء محمد فتحي رفاعي 
78.17  51233  أنوار عادل محمد عطیة صالح 
67.18  51234  أوراد عادل سعید عبد الكریم 
79.66  51236  حنان خالد خلف شمالن 
67.65  51237  دالل حسام عبدالرحمن أحمد الیوسف 
64.67  51238  روان باسم حسن أحمد سالمة 
70.38  51239  ریم فؤاد المنجد 
66.26  51240  ریم نور الدین بشیر سلیم عرفات 
80.07  51242  زھرة فاضل نجات على جعفریان 
82.54  51243  زینب باقر صفر باقري 
74.63  51244  سارة سھیل محمد سلیم المصري 
70.02  51245  سحر حسن حرفش جمعة 
65.1  51246  سلوى ابراھیم محمد فھیم 

74.11  51247  شیماء حسین علي عبدهللا 
66.9  51248  فادیة محمد باسم محیي الدین حیبة 

78.15  51249  لیال ندیم توفیق شندب 
76.56  51250  لیلى زھیر مصطفى استانبولي 
69.24  51251  منى ماجد صبحي سعید السعد 
78.85  51252  نور بیان زرزور 
78.13  51253  نور كمال جمیل ابراھیم 
69.33  51254  نور ولید یاسین طھ جاسم 
84.4  51256  ھبة محمود عودة سعید الھنیني 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجیل الجدید االھلیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.34  51291  استقالل عبدهللا سالم بامسلم 
78.32  51292  اسراء باسم حافظ قاسم الحاج عبدهللا 
73.43  51293  االء احمد بركات محمد 
90.33  51294  االء جمال محمد فاعور 
67.45  51295  االء جوھر على قاسم 
80.88  51296  االء خالد احمد بكري 
76.82  51297  االء شوكات سلمان 
98.35  51298  الماركیزه یاسمین نادر مصطفى محمد القنھ 
81.05  51299  امامھ على احمد محمد دفع هللا 
80.56  51300  امیره جمال محمود عبد اللطیف ابو صبره 
66.74  51301  امیره سھیل نصري دیب القیشاوي 
72.35  51302  امینھ لطفى بیومي الطلي 
74.75  51303  انوار شعبان ھاشم شعبان الرفاعي 
83.93  51304  ایمان یوسف محمد سعید عبدالحلیم 
66.49  51306  بوادر خالد خلیل دحام العنزي 
77.57  51307  تسنیم بسام حمدهللا یوسف احمد 
86.07  51308  حنان طارق عبدالرحمن احمد عواد 
81.69  51309  حنان محمد شاھر حسین غانم حسین سالم 
84.38  51310  حنین محمود حسن عبدالرحمن حسن عبدهللا 
72.96  51311  خلود ایھاب مصطفى محمد 
77.3  51312  دارین كامل القرن 

72.07  51313  دالیدا مخلص فھمي القاضي 
73.14  51314  دانھ علي دكروب 
81.49  51315  دانیا نظیر فیاض عز الدین 
74.32  51316  دعاء احمد كاظم عویضھ 
73.08  51317  دعاء ولید على حمید العزاوي 
86.95  51318  راما محمد حسان عفش 
82.34  51319  رنا فؤاد ادیب فرحات 
67.79  51320  رناد مھدي محمود محمد الصادق 
80.59  51321  روان صالح محمود عبدالرحیم نبتیتي 
91.6  51322  روان نظام برھم مسعود ذیاب 

81.25  51323  روال عاید ابراھیم الحاج نجیب شعنون 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجیل الجدید االھلیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.69  51324  روال نصر هللا یوسف 
80.83  51325  ریان عبد الناصر الصمد 
77.73  51327  ریم فضل فواز نمر السید 
77.99  51328  ریم محمد محسن حاج قاب 
72.49  51329  ریم محمود محمد احمد الشرقاوي 
66.84  51330  ریما نصرهللا السید حسین یوسف 
72.6  51331  زینب ابراھیم عبود 

84.95  51332  زینب فواز عبد الوھاب سوید 
72.21  51333  زینب مصطفى امون 
95.63  51334  ساره ابراھیم اسماعیل 
73.33  51335  ساره سعد الصمد 
79.74  51336  ساره محمد محمود محمد احمد مصطفى 
82.72  51337  سالي امین رحیل 
77.19  51338  سماء احمد حسین احمد 
74.23  51339  سمر تیسیر حسن مصطفى 
67.13  51340  سمر محمود حسین فقیھ 
89.52  51341  عائشھ یاسین طھ یاسین الزامل 
69.94  51342  عایده عبد المنعم قاسم محمد 
75.52  51343  غرام ماھر صالح عبد صالح اسعد 
69.67  51344  غیداء ناصر على حیدر كنج 
84.88  51345  فاطمھ دباح علوش 
71.42  51346  فاطمھ على نایف حرب 
81.7  51347  فرح فؤاد زین 

84.12  51348  فرح وائل عدنان عفیف حطاب 
75.4  51349  كلثوم مسلم ابراھیم وحید 

83.17  51350  ماكى فادى ضاھر 
70.27  51351  مریم عدنان یوسف دمشق 
72.05  51352  مریم على عواضھ 
78.52  51353  مریم محمود اسماعیل الشباسي 
86.71  51354  منال ناصر مجبل ناصر 
75.95  51355  منتھى ھاني محمد عمر عبدهللا 
73.84  51356  منى عماد عثمان عمر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجیل الجدید االھلیة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
84.91  51357  منى غازي اسماعیل شكر 
81.43  51358  منى مالك على صادق 
68.82  51359  منیره عبدهللا بالل سعد السعد 
80.18  51360  منیره محمد صالح احمد الخضیر 
87.77  51361  مھا كمال كامل موسى درغام 
68.37  51362  میرام محمد عبد النعیم مصطفى 
78.38  51363  میس احمد حمدان العزام 
91.81  51364  نادین حسن الخطیب 
83.65  51365  نادین نایف محمد عوض هللا 
77.24  51366  ندى ادیب طاھر 
91.4  51367  ندى حسن محمود الواوي 

73.15  51368  ندین عاكف احمد محمد احمد 
77.07  51369  نرمین سمیر سعید احمد اللیثي 
69.84  51370  نعیمھ ماجد عطیھ 
77.84  51371  نھلھ یاسر حبیب 
70.29  51372  نھى ھیثم شمس الدین 
73.16  51373  نور جعفر محمود محمد نعمھ هللا 
88.64  51374  نور شوكت محمد حسین 
95.63  51376  نور نزار عبد المجید طعم هللا یوسف 
85.22  51377  نوره سعاده سلیم محمد قطو 
73.36  51378  نوف عبدالسالم عواد زوید مشھور العنزي 
83.48  51379  ھبھ ابراھیم فاعور 
79.39  51380  ھبھ على محمد جمال 
80.4  51381  ھدى عدیل عاھد یوسف الجبر 

71.56  51382  ھدى محمد عبد الرحمن احمد اسماعیل 
70.68  51383  ھدیل بسام ابراھیم حسن یوسف نجیب 
83.19  51384  ھیا مجدي دیاب محمد العمصي 
90.94  51385  والء ابراھیم عبد احمد حسین 
71.13  51386  یارا بشار محمد یونس 
68.7  51387  یاسمین عالء حسین محقق 

92.78  51388  یاسمین قاسم مصطفى مصطفى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

النجاة االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.16  51421  اسیل عبد الرزاق قطان 
90.1  51422  االء ولید عزت محمد نمر 

75.34  51423  انوار عمر یوسف محمد عثمان 
92.65  51424  بتول سالم قیس 
81.16  51425  بشایر صالح مھدى صالح 
83.64  51426  بكینام یسرى بدر الدین عثمان على 
92.86  51427  تحریر تركى عبد هللا فرحان 
89.4  51428  دالل ھاشم ایوب الحیدرى 

91.93  51429  رھف محمد عادل احمد دامرلى 
78.58  51430  زینب دوست محمد 
91.69  51431  ساره تمام احمد الصباغ 
97.88  51432  ساره عبد الجبار عبد الستار صالح 
70.19  51433  سلمى اسامھ عبد الرحمن السعید ابو النور 
73.25  51434  سلمى رضوان عبد العزیز الرفاعى ابولباده 
80.93  51435  سمر محمد عبد هللا عوض تل 
67.87  51436  سندس محمد جباره 
71.23  51437  شھد عبد المحسن داود رضا الباشا 
62.61  51438  شوق صبیح عبد الكریم جاسم المدیرس 
85.67  51439  عائشھ عبد الرحمن محمود سالم عوض 
83.67  51440  عبیر عبد السالم الشعره 
75.52  51441  فاطمھ قدرى محمد محمود 
76.19  51442  فرح محمد مصطفى قربیصھ 
70.33  51443  لطیفھ ھشام ابراھیم خلیل الرفاعى 
68.45  51444  مروه احمد عبد هللا حسن عبدهللا 
74.59  51445  مى محمد حسن منصور العجمى 
85.19  51446  ندى سعدى محمد صالح 
89.88  51447  ھدیل ریاض عبد الرحمن على احمد 
76.18  51448  ھند عبد الھادى احمد السید 
85.05  51449  یاسمین حسین محمد حسین عبد الحمید 
77.32  51450  یاسمین مدحت محمود الجندى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

السفر االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
93.49  51481  ابرار عبدالكریم شھد فرحان الشمري 
77.38  51482  اسیل یحیى حسین حسن كلیب 
80.79  51483  االء علي حسني محمد نمر 
93.83  51484  االء عیسى محمد حسن داود صوفان 
76.71  51485  امل خالد ملیحان خلف العدیلي 
67.52  51486  انفال ایاد جبار علي 
66.93  51487  ایمان عبدالمنعم محمود عبدالوھاب المیقاتي 
72.16  51488  ایناس سلیمان ھزیم مصطفى عواد 
80.36  51489  ایھ ایاد عبدالرحیم احمد الرحال 
83.45  51490  دانھ غسان عبدالوھاب طاھر ابوحجلھ 
79.51  51491  دینا مروان ابراھیم السالم 
90.39  51492  رزان انیس شكري خضر جاموس 
81.77  51494  رنده فؤاد عبدالرحیم الرحال 

88  51496  روان ولید رشید سعید عتیلي 
81.65  51497  ریم كمال محمد عبداللطیف فاید 
76.98  51498  ساره حسن حسین عبود 
77.14  51500  ساره عبدهللا لطفي عبدهللا عوده 
83.08  51501  سالي نعیم محمد عبداللطیف حمیدي 
82.28  51502  سكینھ خلف ھلیل خلف الشمري 
85.06  51503  سھا أحمد رزق یوسف المزیني 
89.62  51505  شروق عادل محمود علي یوسف 
77.77  51506  شھد فیصل فرید حمدان جبر 
65.74  51507  شیماء یوسف جاشوئي 
68.41  51509  فاطمھ فرج كاظم فضلي 
80.33  51510  فجر جابر تایھ جابر 
66.99  51511  فرح محمود مسدي 
77.33  51512  مریم محمد مطر منیر العنزي 
86.19  51513  مالك عبدالحفیظ یوسف محمد البرقاوي 
68.53  51514  منال محمود الراوي عبدالقادر 
83.95  51515  منال ناصر عبدالواحد 
86.48  51516  منى عادل ابراھیم امین عبدالرزاق 
88.88  51518  نورا اكرم رضوان عبدالحفیظ غزال 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

السفر االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
95.36  51519  نوران محمد علي عوف 
81.68  51520  نوف حمد فھید العلي 
93.06  51521  ھبھ احمد عزت نمر 
94.43  51522  ھبھ عمر سعید یوسف نصر 
67.6  51523  ھنیھ حسین علي حجازي 

81.46  51524  ھیھ جمال محمد ابو زور 
81.21  51525  والء عطاهللا الحماد 

02/07/2010Page 441 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الكویت االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.21  51561  أسماء راشد مبارك حمد البغیلى 
73.71  51562  أیة صادق محمد ناطور 
86.25  51563  أیھ محمد عبد الحمید عبد الصمد محمد 
63.52  51564  إیثار أحمد قاطع قطان العنزى 
74.18  51565  إیمان یحي عبدالحمید احمد رشوان 
86.72  51566  اریج بشیر عجیل خزعل 
91.75  51567  بتول عدنان محسن عجیل 
76.17  51568  بشایر سعود علي حباب جبر الرشیدي 
83.1  51569  بشایر فالح محمد ناصر 

89.49  51570  جویریھ معزوز عبد الرحیم خلیل ابو ربیع 
93.78  51571  حنین اعمیر محمود سعاده اسمر 
70.48  51572  دعاء فؤاد عبد المرضي زیدان 
68.63  51573  دینا عمر على زین العابدین 
79.5  51574  رانا محمد مصطفى حسین كامل 

84.22  51575  رحاب سید سید احمد 
83.28  51576  رحاب وحید محمد محمد رمضان 
82.61  51577  ساره سالم عطیھ مطوع بریك 
68.1  51578  ساره عماد محمد فتحي محمود عثمان 

79.62  51579  سلمى جمال السید حسن 
83.47  51580  سلمى منیر عمر محمد ابوسلمھ 
67.43  51581  سمر جمال محمد محمد خلیل 
75.62  51582  شروق فراج سعیدان ظبیب مھنا 
65.5  51583  شوق باسل محمد حمود الناصر 

76.85  51584  شوق ناصر عبدهللا العوضي 
88.27  51585  شیماء طالب نزال مانع 
93.6  51586  ضحى محمد حمدون محمد 

66.42  51587  عائشھ صبري عابدین احمد 
71.52  51588  عال عالء الدین یونس عبد الھادي حواس 
83.38  51589  علیاء مجدي محمد على 
76.34  51590  غفران على عبدالفتاح حموده 
85.03  51591  فاطمھ الزھراء جاسم محمد عباس غالم 
69.36  51592  فاطمھ مطیر سالم لفتھ الظفیرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الكویت االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.89  51593  لمى اسحق حسین ابو سیدو 
90.61  51594  مریم جلیل عید منھي 
96.01  51595  مریم عبد المنعم بركات الشافعي االعصر 
85.75  51596  مریم منصور محسن على 
76.03  51597  منار عبدالناصر فھد دیوب 
74.44  51598  منى مجبل صواب عوید العنزي 
88.05  51599  مي حمدي محمد قطب النجار 
71.17  51600  ندا محمد محمود طھ 
81.24  51601  ندین رمضان عبدهللا حسن اكریم 
94.92  51602  نور جمال محمود عبد هللا یوسف 
67.82  51603  نوره سعد عثمان محمد المطیرى 
87.49  51604  ھاجر فرج سرحان بدر 
88.71  51605  ھبھ محمد نصر عبدالباقي عبد الباقي 
63.88  51606  ھبھ مشتاق بشیر جابر الظفیرى 
73.35  51607  ھناء مجبل صواب عوید 

74  51608  ھند عبدالمعطي عبدالعزیز عبدالسالم المغربي 
86.77  51609  ھیام مصطفى محمد سید عبدالكریم 
70.94  51610  والء بدر محمد رافع اسعد 
73.37  51611  یارا طارق السید الباز عبدالرحمن 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجابر االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.71  51651  أفراح فیصل حسین الفھیدان 
70.79  51653  أنوار كویس سلیمان دعیفس الظفیري 
70.07  51654  أنوار منھل ھدار وكح 
80.24  51658  ابتسام ناصر خلف حمدان 
75.09  51665  بشایر زیار عواد سیف 
89.3  51667  بشایر صیاح نجم ناصر ظاھر 

78.27  51668  بشایر عباس كریم مجلي الشمري 
68.21  51672  حنان ھدیبان مسعود یحیى العازمي 
76.02  51673  ختام خلیل علي سالم العبدهللا 
78.26  51674  خلود عبد هللا خیون شلواح 
91.63  51675  دعاء غضبان خلف عجیل الشمري 
84.23  51676  دالل زبن ظاھر غضیب العنزي 
91.63  51677  دینا اشرف حامد منصور 
58.19  51678  ریم غالب بركات صالح المطیرى 
81.45  51679  زینب كامل كیاد غانم الظفیري 
78.19  51682  شیماء أحمد فاروق محمد 
82.08  51686  عایشة علي حسن بدیوي ناصر 
73.48  51688  عذاري ضحوي سویلم غطو 
62.28  51689  علیاء على اسد حسین 
79.85  51690  عنود حسن سعید مخلف الشمري 
81.23  51692  عواطف عید فرھود حسین 
72.43  51693  غدیر نعیم خالد ثواب 
71.22  51694  غنیمة دیاب علي حسین زمانان 
68.27  51696  فاطمة دعیج شبل مطر العنزي 
76.44  51697  فاطمة رشید شمخي شویرد منذر العنزي 
69.14  51701  مریم محمد سعود تركي 
70.3  51703  مشاعل عبدهللا شریف عطو 

82.75  51704  منایر صباح ناصر شجاع 
68.57  51706  مھا راھي موسى عبید 
69.71  51708  نورة حمود رشید حمود السنان العدواني 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الھدي االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.58  51741  آالء عبدالعزیز عبدهللا ثاجب 
79.43  51743  أبرار عبدهللا سعد حسین زبیل 
65.62  51744  أبرار محمود ابراھیم ابراھیم 
75.19  51745  أسیل عایض خلف مھاوش 
70.76  51746  أشواق ظاھر قاطع عبید الشمري 
70.31  51747  أشواق عبدالرحمن موسي عبید 
92.03  51748  أمل خمیس ضاحي سرحان 
70.74  51749  أنفال حسن خضر خلف 
71.94  51750  إبتسام جبر عایش مسیر 
66.48  51751  ابتسام ثجیل فارس عبد الشمري 
74.09  51752  اسراء جبر شریف جبر 
85.55  51754  اسماء سرحان راشد خلف 
66.19  51755  اسماء متعب شھاب الشمري 
63.92  51756  اشواق جاسر عقاب فرحان العتیبي 
62.61  51759  افراح علي حسین عبدالسید سالمات 
66.18  51760  افراح محمد فیاض عمر 
61.41  51761  امل محارب قویعان الشریف 
70.96  51762  امینة نایف دایخ عدوان 
73.23  51763  انتصار سمیر عایش مسیر العنزي 
67.97  51764  انتصار محمد عبداللة حسین 
62.67  51765  انوار سمري بن ھالل المطیري 
63.13  51766  انوار عایض مبارك الصنوین 
79.89  51767  انوار عوید ثجیل ناصر 
70.9  51768  ایمان طیار زیري عبید 

72.33  51769  بدور صالح عبدالكریم جیاد الخطیب 
70.37  51770  بدور عاید محمد ناصر 
72.67  51771  بشایر خلف قایم عاجل 
72.61  51772  بشایر شاھر ردیف العنزي 
67.4  51773  بشایر عبدالرحمن جودة ھزاع الشمري 
69.3  51775  بشري خیرت ھالل جبر 

72.85  51776  تحریر عودة عبداللة عباس مطر 
89.29  51777  تحریر غازي عبدهللا مطر روضان 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الھدي االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.49  51778  تھاني نعیم عمیر غنام 
70.11  51779  حصة سعد نزال مصبح العنزي 
79.48  51781  حوراء فالح عطشان صغیر 
73.08  51782  حیاة عبداللة حسن محمد حمزة 
70.82  51783  خولة محمد عسكر خویلد العنزي 
59.19  51784  دانة الفي علي الرشیدي 
72.23  51785  دانة محسن عباس ھاشم ناصر 
63.83  51786  دعاء محمد صاحي نعیثل الشریفي 
74.01  51787  ریم حسین حمود ناجي 
73.73  51790  زینب حسن جبار سرحان 
66.32  51791  زینب حسن علي عرفات 
64.91  51792  سارة جاسم محمد صفر حسین 
66.36  51793  سارة صالح عبدالكریم جیاد الخطیب 
71.66  51796  صابرین حمید خلف جاسم العنزي 
72.62  51797  صابرین مناحي بادي عطشان العنزي 
67.38  51799  عائشة عواد عبداللطیف جاسم 
82.49  51800  عائشة مرزوق بخیت مرسال مبارك 
69.45  51802  عنود علي ھبر شعیب سبع 
62.42  51803  عنود فاضل كامل حشر الشمري 
63.38  51804  عنود ماجد مسفر محیا الدیحاني 
63.08  51805  عنود مھلي عید شویمي الشمري 
78.41  51806  عھد سالم عناد مھاوش 
62.12  51807  عھود علي ھبر شعیب الظفیري 
65.29  51808  غدیر ادویش شموط قاطع العتیبي 
66.43  51809  غفران مسافر ناصر حسین 
90.91  51810  فاطمة جابر مسیر سویر العنزي 
75.68  51811  فاطمة عامر جبر عجیل 
60.79  51812  فاطمة كامل ضاحي غانم 
66.28  51814  فاطمة یوسف حمید غنام 
85.82  51815  فاطمھ فزع ذیاب جاسم الشمري 
65.19  51816  فجر باسل یوسف خمیس الربیع 
64.64  51818  فوزیة ناصر صفران الرشیدي 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الھدي االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.43  51820  كوثر حمیدان مرزوق فاضل محمد 
68.06  51821  لطیفھ حمود عماش العنزي 
69.91  51823  مریم خالد فالح حمود الرشیدي 
73.97  51824  مریم ربح خلف عداي العنزي 
75.48  51827  معالي جمیل حبیب 
68.3  51828  منا نعمھ ضاحي جدیع 

79.41  51829  منال جبر حولي منصور 
72.1  51830  منال حسن حولي منصور 

61.82  51831  مھا ناصر راشد الفضلي 
74.69  51832  موضي رشید غضبان محمد الرشیدي 
77.63  51836  نسرین جمعة سلمان جبار 
78.2  51838  نور منتصر محمد خیر الحریري 

80.64  51839  نورة سلطان الفي عیاده 
66.4  51840  نورة مبارك مزید الدیحاني 

61.38  51841  نوف نایف سعید صقالن الصواغ 
73.64  51844  ھبة محمد صاحي نعیثل الشریفي 
65.29  51846  ھند حربي صبر علي 
80.47  51847  ھند فرحان محمد العلي 
63.25  51849  وضحة حمید عبدهللا العنزي 
68.48  51851  وفاء مناور محمد عواد 
80.96  51852  یاسمین مبارك ادریس نجم 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الفحیحیل الوطنیة االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
88.31  51891  ابرار حمید سمحان خلف العنزي 
84.05  51892  اسماء عماد الیاس ابى صعب 
72.77  51893  اسماء مخلف ابراھیم الحمد 
67.31  51895  انوار احمد مجبل عبید 
71.8  51896  بسمھ مازن حسین عید ابو جراد 

78.16  51897  بشایر خالد عبید فحیمي الشمري 
73.82  51899  حوراء على حسن احمد على 
72.23  51900  خلود خلف بخیتان خلف ناجي الحبیني 
71.11  51901  دانھ حسنى محمد سعید الجالد 
73.55  51902  دانھ محمد سمیر الدسوقى 
69.82  51905  ساره مساعد حبیب قعود 
62.69  51906  شروق بندر جاسم خلف العنزى 
77.41  51907  شھد حجى محمد امسیعید دیالن العازمي 
68.01  51909  فاطمھ عماد عوده مطر حمدان 
66.3  51910  منال نایف متعب ھزاع العنزى 

79.66  51912  ناریمان ناصر ھالل اسعد عوده 
66.26  51913  نور عبد الھادى جالل ھادي زادي كان 
67.2  51914  نوف بشیر شرھان ظاھر الشمرى 

64.76  51915  ھاجر صبري محمد على العجمي 
71.14  51916  ھدى فھد مطلق عبد هللا العنزي 
79.78  51917  ھند محمود عبد اللطیف محمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجھراء االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.41  51951  آمال موسى الحلقي 
75.54  51952  أبرار صالح عشبان العنزي 
84.51  51953  ابتسام عبد الرزاق عیاط الجبیري العنزي 
76.18  51955  اسماء سالم صبر مجبل العنزي 
92.33  51957  العنود عاید عبید ثجیل الشمري 
72.54  51958  اماني جاسر غالي عواد الظفیري 
88.5  51959  امل كاسب اسماعیل كفات 

67.69  51960  انتصار ھادي ظاھر مركز العنزي 
79.81  51961  انوار عاید رشید عزیز الشمري 
72.02  51962  ایمان سعود رخیص محارب ھداد 
64.09  51963  بشایر عید متعب خشمان الحربي 
78.72  51964  بشایر كاظم شھیل مشرف 
67.01  51966  تحریر ناصر خصاف ظاھر شبیل 
75.88  51968  خلود محمد بردي شھاب الشمري 
82.54  51969  دارین حسین حمد شاھر 
77.89  51970  دالل حزام ضاحي شاھر العنزي 
80.25  51971  روان حمدان منوخ عید العنزي 
73.03  51972  روان ناصر طریخم لجن 
80.74  51973  ریم زھلول فرحان قعود الظفیري 
85.6  51974  ریم محمد راشد محمد العنزي 

87.38  51975  ساره حماد عاید عوض الشمري 
75.67  51976  سعاد محمد عیاط عسكر العنزي 
74.43  51977  سلمي محمد جربوع محمد الشمري 
66.67  51978  سندس ھادي ظاھر مركز العنزي 
87.69  51979  شعاع طرفاء جطلي طواري العنزي 
67.83  51980  شھد فرحان عجاج سعید العنزي 
75.89  51981  شوق سعدون شذر فرحان 
81.38  51982  عائشھ ناصر عبد هللا عجیل العنزي 
78.39  51983  عایدة عبید صالح خلف العنزي 
76.92  51984  عبیر عاید مشلح محمد 
79.08  51985  عبیر عقیل عید عوض العنزي 
77.07  51986  عفاف عبید علي الفي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

الجھراء االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.59  51987  عھود خالد فھد محمد القحطاني 
82.85  51988  غدیر مرزوق عبد هللا خلف العنزي 

82  51990  مریم سلیمان طعمھ غیث 
79.12  51991  مشاعل مطرود زعال حسن مضحي 
89.31  51992  منار خلف منوخ محمد العنزي 
80.7  51993  مھا فیصل حمد محمد جاسر 

65.55  51994  مھا كریم شرقاط مطیر 
96.09  51995  موضي تركي مرشد تركي الشمري 
90.27  51996  نھال محمد عبد الستار ھدھود 
65.9  51997  نوره مبارك عبد هللا لفتھ 

66.59  51999  ھدوة ھادي ظاھر مركز العنزي 
86.95  52000  ھناء عبد هللا فرحان قعود الظفیري 
74.63  52001  ھناء عزیز نصار جابر 
87.68  52002  ھند سلمان خلف راشد 
85.86  52003  ھند ضاحي رعید فارس الشمري 
94.59  52004  ھیا ھشام احمد فرج حسن 
86.03  52005  وضحة نایف راشد فیصل 
94.12  52006  والء عالء الدین سعد سیف سعد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

جوھرة الصالح االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
85.18  52041  آمال مسعود عبدهللا خالد العنزي 
79.09  52042  أفراح جحیل محمد سلطان 
79.24  52043  أفراح حمود مطرود شاتي الفضلى 
72.55  52045  أفراح عدنان خلیف السالم 
69.77  52048  أمیرة متعب عویجان عبید العنزي 
76.46  52050  أنوار راشد عاصي ثامر السعدون 
63.85  52051  أنوار شوین دویك وادي 
67.29  52052  أنوار فرحان خلیف سالم العنزي 
82.42  52053  إیمان حمد صالح خلف العنزي 
72.05  52054  إیمان سالم محمد سالم 
81.84  52055  إیمان علي عیفان سلطان 
81.45  52056  ابتسام محمد سایر راضى الظفیري 
68.62  52057  اسماء احمد حمود طریف الشمرى 
78.51  52060  افراح عبدهللا محسن ھزاع 
78.6  52061  اماني صویب باجى سعید العنزي 

64.18  52063  انتصار عبد هللا حسین العلى الجعلوط 
76.68  52065  بدریة حمید فالح العنزي 
79.88  52066  بدریة صالح حسن على عبد هللا 
77.01  52067  بدریة عبد الكریم حمود إبراھیم العنزي 
80.97  52069  بشایر صالح حسین عبد هللا العنزي 
82.31  52070  بشایر صالح عبد الرحمن محمد طیب 
78.23  52072  بشره محمود عاصي حسناوي 
76.93  52073  تحریر خمیس ناصر جبر 
73.13  52074  تحریر سامي لزام جدران الظفیري 
72.22  52075  تحریر سطم ثامر ذنون الشمري 
76.71  52076  تحریر ھاشم عقیل صنات 
69.58  52077  حنان عطیة راشد جبر 
80.68  52078  حنان منقل جفل مران العنزي 
61.66  52079  خلود صالح مطیران السیباط 
80.08  52080  خلود فرھود سالم ھدیب 
73.91  52082  دعاء محمد عبد العزیز شریده 
80.85  52083  دالل الفي جندار محمد الشمري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

جوھرة الصالح االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.75  52085  ریم خالد عنوز مدھم العنزي 
80.02  52086  ریم داود مطعم بطاح العنزي 
74.98  52087  ریم صالح مخلف الغازي 
76.88  52088  زینب بھلول عوده بادي 
84.64  52089  سارا عبد الباري عاصي حسناوي 
79.19  52090  ساره محمد فایز عدنان العنزي 
83.21  52091  ساره یاسین خلف مزعل راشد 
75.92  52092  سامیة محسن كماش سلیمان 
87.18  52093  سمیھ محسن موحان سلمان 
87.04  52094  سناء الحلو أفنس مزعل العنزي 
72.76  52097  شعاع فالح ظاھر عوید 
78.99  52098  عائشھ جابر عبید سلیمان العنزي 
70.56  52099  عائشھ سند ھلیل ھزاع العنزي 
72.5  52100  عبیر على أحمد الفداوي 

83.44  52101  عھود منور متعب أسعد غدیر العبدلي 
91.61  52103  فاطمھ إبراھیم فجر محمد سالم 
77.84  52104  فاطمھ جابر عجاج خلف العنزي 
80.13  52105  فاطمھ جبر ھالل جابر العنزى 
78.53  52107  فاطمھ عبد العزیز حسن جابر 
81.77  52108  فاطمھ عبد هللا مطر محمد الشمري 
75.24  52109  فاطمھ عطیھ راشد جبر الظفیرى 
78.4  52110  فاطمھ على عناد سرحان 

70.21  52112  فاطمھ مطر كنیھر شناب 
73.93  52113  فاطمھ مقطوف عجیل سایر الحربي 
70.13  52114  فاطمھ نایف مبروك نایف 
63.34  52115  لمیس بسام عطار 
72.46  52116  مرح أحمد فھیم أسعد محمد 
89.16  52117  مریم عبد الكریم صعب مجباس 
66.61  52118  مشاعل زیدان منصور موازى الشریفي 
76.88  52119  مشاعل عیاده سالم الطحیمر 
69.51  52120  معالى صعفق ذیاب محمد العنزي 
67.97  52121  مالك فیصل عبد العزیز شریدة جلوي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

جوھرة الصالح االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
73.78  52122  منال صباح زاید عبید شاھر 
76.31  52123  منیفھ عبد اللطیف راضي جابر 
78.86  52124  مھا محمد حامد الرشیدي 
76.51  52126  نوال سعد صالح سلیمان العنزي 
63.49  52128  نوره عبد الكریم سمیر الخلیفة 
74.37  52129  نوره عطیة راشد جبر 
68.58  52130  ھاجر حمود فرحان عجاج العنزي 
79.3  52131  ھاجر مشعل فھد صفوق 

73.19  52134  وفاء عبد الكریم عبید خلف العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

التوحید االسالمیة االھلیة الثانویة للبنات- المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.51  52171  اسماء محمد احمد محمد یوسف 
79.1  52172  حنین سفیان علي محمد حمدان 

72.97  52173  دانھ عباس حسین مكي 
81.56  52174  رانیا محمد علي محمد القرنھ 
73.47  52175  رحمھ طھ طھ على ابو زاید 
69.29  52176  روال محمد رضا تراب ترابي 
84.99  52178  ساره یاسین محمد عیاش 
70.15  52179  سحر عصام حسني محمد محمود 
85.06  52180  سماح محمد حسن عبد الصمد بحیري 
73.85  52181  عال علي محمد الرفاعي 
70.54  52182  علیاء نبیل عبد الرؤوف مسوده 
65.2  52183  فاطمة نصر الدین أحمد محمد القرنھ 

72.75  52184  فرح قاسم محمد البوغبیش 
80.01  52185  مریم احمد ضیاء 
70.39  52186  مریم سامر محمد حسین زین نور الدین 

75  52187  مریم محمد علي صالح 
80.45  52188  مشاعل جمال أحمد 
72.29  52189  میرة عبد الكریم سلیم 
91.6  52190  نھال فتحي محمد محمد ابو النجا 

77.12  52191  ھبھ علي الرفاعي 
66.33  52192  ھبھ محمد علي جبق 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

ام القري االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.07  52231  اریج یوسف سلیمان فوزان الفوزان 
84.27  52232  اســـراء اســـامـــھ محمد ابراھیم 
65.6  52233  اسماء عبدهللا مزبان فالح الزھامیل 

74.82  52234  اشــجــان عبدهللا دایــخ طــلب الشــمــرى 
79.7  52235  الــــھــام اســمــاعــیل حمود عبدهللا العـــنــزى 

90.29  52236  امــل احمـد محمد صــابر عــلى 
76.99  52237  امل خالد سعد مطلق الحیالن 

91  52238  امیره محمد ابراھیم عبد ربھ جعفر 
61.56  52239  امینة علي عباس ملوح العازمي 
77.49  52240  انــوار عبدهللا محمد عبدهللا یوسف 
89.25  52241  ایـــھ قــطــب على محمد مــرســى 
96.24  52242  ایــنــاس محمد فخــرى عبدالعزیز 
79.52  52243  بــشــایــر محــسن عبدهللا قــسیـــم 
71.2  52244  حصة حسین راضي مھنا الحمدان 

85.49  52245  حــنان خالد عطیھ عــواد الظفیــرى 
68.59  52246  حفصھ عبد الباسط احمد عبد الرحیم 
87.21  52248  حنــان عبدالحمید احمد ابراھیم عیــسى 
64.19  52249  دانھ بدر احمد على خمیس 
65.63  52250  دالل فالح عبد الرحمن فنیسان 
75.81  52251  دالل نبیل على حمود بویابس 
82.94  52252  ربــا احمد محمد عادل ابراھیم 
91.97  52253  روان محمد محمود محمد یوســف 
96.57  52254  رویــدا جمــال احمــد بیومى عــریشھ 
68.38  52255  ریم زبن تركي مزعل العنزي 
73.73  52256  زینب على نــزال محمد 
65.04  52257  سارة بصیص مبارك العجمي 
86.98  52258  ســنــدس سمیر على مصطفى 
73.09  52259  شھد فالح حسین رویحل الشمري 
71.77  52260  شیماء ناصر فرھود جابر 
61.23  52261  عائشة سعد علي حمد الحبیني العازمي 
66.76  52262  عبیر خالد سعد مطلق الحیالن 
79.79  52263  عنــود على منادى نصار المحارب 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

ام القري االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.54  52264  فاطمھ عبد الباسط محمد العقلة 
81.94  52265  فــجــر فــالح حسن عبود 
74.43  52266  لیــالـى صالح جــوده حــمود 
64.41  52267  مریم خلیفة محسن خضیر خلیفة 
83.07  52268  مریم مبارك صالح عبد هللا فالح 
71.17  52270  مــشــاعـل صالح حسین عبود العنــزى 
80.77  52271  مــیــار سمــیر یــوســف الزاھى 
71.72  52272  منى وحید عبد المنعم جاد الخولي 
65.61  52273  منیرة على عباس ملوح العازمي 
63.15  52274  مي سایر فھد المطیري 
67.33  52275  نادیھ مسفر ملیح خریص المطیري 
75.43  52276  نوره بطي مطر خلف الشمري 
76.77  52277  نوره حمد حسین فھید العجمي 
74.13  52278  ھاجر حمود نحیطر فراج الجرید 
63.55  52279  ھـــدى فـــالح حسن عبود 
74.47  52280  ھناء ثامر مدید زید خلیفة 
70.17  52281  ھنــاء مناحى مـنادى الصــالح العنــزى 
75.58  52282  وفاء رفاع عبید جرمان المطیري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

أبو حلیفة النموذجیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.77  52321  أمل عبدهللا ھادي عبدهللا العجمي 
63.18  52322  ابتسام راشد فالح مصلح البالود 
72.35  52323  الجازي وسمي مبارك على العازمي 
60.07  52324  امل شبیب ناھض فراج العجمي 
62.28  52325  انتصار عبدهللا عجب عبدهللا المطیري 
68.73  52327  ایمان جاسي غزاي جاسي ملوح العازمى 
68.26  52328  ایمان محمد ابراھیم حمد الناصر 
62.92  52330  جمیلة فھید مسلم فھید العجمي 
70.38  52331  خلود خالد صالح محمد العبیدي 
64.19  52332  دالل یوسف محمد على الخنیني 
74.07  52333  ریم رباح مزید ھالل العتیبي 
62.32  52334  ریم مطلق منیر مطلق السبیعي 
71.47  52335  سارة راشد محمد خلیفة الضبیب العازمى 
65.88  52336  ساره محمد حسین اربیع 
86.02  52337  سلمى بلیھ حمد مسفر العجمي 
80.65  52338  شھد على حسین على الزید 
67.14  52339  عائشة مفلح حمید محمد العازمى 
63.8  52340  عبیر حمد جدوع حمود العدواني 

74.46  52341  عذارى فھید عجب العولقي الدوسرى 
64.34  52342  عھود سرحان مقعد العتیبي 
62.67  52343  غدیر علي فھد علي العازمي 
87.99  52344  فاطمھ عبدهللا خلیل ابراھیم عبدهللا الیعقوب 
66.24  52345  فاطمھ ھالل مزید ھالل العتیبى 
68.73  52346  لطیفھ عایض فالح حمد العجمي 
63.65  52347  لمیاء مشعل مطلق مونس العتیبي 
68.63  52348  مریم مسلم غنیم ناصر ابوعنیج 
62.98  52349  منایر مرزوق جلوى عوض جلوى 
71.15  52350  نفلھ وسمى مبارك علي العازمي 
70.12  52351  نوال زارف عیاد ثامر الرشیدي 
66.49  52352  نوره طالل عبد هللا سحلي العازمي 
68.82  52353  نوف الحمیدي معزي عیادة العازمي 
72.19  52354  ھدى ھادي محمد ھادي العجمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

أبو حلیفة النموذجیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.48  52355  ھند ناصر عواض جابر العتیبى 
70.16  52356  وضحھ خالد ناصر تركي العتیبي 
73.98  52357  وضحھ ماجد ناصر حسن العجمي 
68.05  52358  یاسمین ناصر محمد فالح الجویسري 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

مشاعل الجھراء االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.48  52391  أفراح علي عوض علي العنزي 
80.53  52392  أفراح عناد دعیس غازى 
78.74  52394  أمل منیف فرج حمدان الشمري 
75.2  52396  أنتصار عبد هللا سطام محمد 

80.31  52399  إیمان عناد دعیس غازى 
77.81  52400  ابتھال حوري نھابھ جطلي العنزي 
77.73  52401  ابتھال فالح محمد على الشمرى 
61.77  52402  ابرار محمد مرزوق عبدهللا ادالج 
74.98  52403  ابرار مسفر عامر الفى 
79.01  52404  اثیر ابراھیم سعد سالم الفضلي 
66.79  52406  احرار سعد عبد صبیح 
85.23  52407  اسماء سعدون حمدان سعود الشمرى 
76.72  52408  اسماء علي سمیر محمد الشمري 
73.29  52409  اسماء ناظم شریف جبر الظفیري 
66.26  52411  اضواء ماطر خزعل شافي الشمري 
87.36  52412  افراح جابر مسفوه عواد ذیاب الجشعمي 
72.23  52414  افراح مزعل حسن ثامر الشمري 
85.54  52417  افنان یوسف تركي مبارك النبھان 
77.26  52419  الجوھره فنیطل سلیمان نھار الظفیرى 
72.91  52420  الطاف مھدي عوید عذاب العنزي 
85.93  52423  امانى مفضى ھزاع فالح العنزى 
62.77  52426  اماني محمد نفل طراد الشمري 
65.98  52427  اماني نایف حجي العنزي 
75.34  52431  امل سعید فرحان علقم 
69.93  52432  امل سمیر عبد یعقوب حماد 
88.79  52434  امنھ ریكان نواف شاھر الخالدى 
65.81  52437  انتصار عریبي ملبس سلطان العنزي 
81.94  52439  انوار غالب مھدي فیحان الظفیري 
66.98  52441  انوار محمد عطا هللا ناصر 
90.67  52444  ایمان حمید نزال رشود العنزى 
73.65  52445  ایمان حوران نھابھ جطلي العنزي 
92.13  52447  ایمان صالح عشوان فرحان الشمرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

مشاعل الجھراء االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.35  52449  ایمان عوض ھذال منخى الظفیرى 
79.58  52452  ایمان مطلق فھد محمد القحطاني 
79.58  52453  بدور خلف دھش عطیش العنزي 
65.25  52454  بدور محسن ھزاع مبارك 
83.33  52457  بشایر حمود مناور علي الشمري 
85.44  52458  بشایر ختالن عبود جاسم الخالدى 
81.08  52459  بشایر كریدى صیاح خضیر 
81.73  52461  بلقیس طعمھ ناجى عبطان الشمرى 
65.62  52462  بیداء طرقى رحیل جطلى العنزى 
67.98  52464  تحریر سعید ھذال منخى 
79.05  52466  تحریر فلیح سیف الھزیمي 
68.79  52467  تحریر مونس نافع ربدى السعیدى 
62.41  52469  تھانى ضاحى سالم نعمھ 
89.46  52470  ثامره عوض عوض سالمھ العنزي 
72.77  52475  حنان خلیف عشان خلف العنزي 
70.29  52478  حنان عبدالكریم عبدالجلیل المحامید 
73.68  52479  حنان عبدهللا حسین غالب 
73.2  52480  حنان فاضل عیاش عبد هللا العنزي 

83.19  52485  خلود عبود شافي مزعل الظفیري 
75.24  52488  دالل خلیل جعفر عاید 
81.6  52490  دالل فالح عاید سایر 

81.19  52495  رحاب عید راكان خلیفھ العنزي 
80.08  52499  ریم صبر مرزوق على العنزى 
75.07  52500  ریم مجبل خدام فرحان الشمرى 
69.6  52501  ریم محمد عبد هللا سالم الھاجري 

70.86  52504  ساره مھدى نزال عساف العنزى 
67.92  52505  سامیھ سلیمان جعفر عاید العنزي 
69.32  52508  سعدى سلیم ھزاع ھدمول العنزي 
75.77  52510  سلوي حمود الفي خیرهللا الشمري 
94.21  52511  سلوي عزت محمد محمد السید 
73.65  52515  شھد مبارك جباره ھواش 
92.62  52516  شوق سعد صابر مفرح 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

مشاعل الجھراء االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
81.67  52517  شیخھ طایل خلیف المخیزیم 
81.7  52518  شیخھ فلیح معیذر عوید الشمرى 

94.91  52519  شیماء سالم فلیح الفى العنزى 
76.06  52521  صابرین عید حسن علیوى 
74.83  52522  ضحى عبدهللا بادى عاصى الشمرى 
65.78  52523  عائده فھد فراج ركاد العنزي 
60.2  52525  عایشھ صالح محسن عبدهللا 

94.78  52526  عبیر سالم راشد عنیزي الشمري 
75.74  52528  عبیر ھلیل صالح حسین الشمري 
85.38  52529  عذارى جواد حمید عبدهللا العنزى 
65.22  52530  عذاري سعد خلیف حزام الظفیري 
72.05  52531  عفراء ناصر سوید حمدان الشمري 
75.08  52533  عھود حمود عوین ادریس 
74.42  52534  عھود خلیل خلف رمضان العنزى 
76.78  52535  عھود رمضان ماجد حماد العنزي 
64.86  52538  عھود مثقال نواف ذیبان الشمرى 
73.84  52540  غدیر حمیدي جزاع نویصر العنزي 
81.86  52542  فاطمة خضر راھي جابر 
65.45  52545  فاطمھ دحام زعال عنید الظفیرى 
63.46  52549  فاطمھ عادل مراد محمد الزامل 
71.31  52550  فاطمھ عبید محمد رویعى 
74.24  52551  فاطمھ عزیز مھدي علي الظفیري 
70.41  52553  فاطمھ فالح حمود سعد الظفیرى 
69.54  52554  فاطمھ فالح شالل مدیح 
77.75  52555  فاطمھ فالح مسیر نایف العنزى 
68.45  52556  فاطمھ كامل جازع حسان الظفیرى 
78.84  52560  فوزیھ احمد نوفل دریب العنزى 
80.38  52562  لولوه بدر عبدهللا عوده العنزى 
75.25  52565  مریم احمد عبد هللا راشد 
73.62  52566  مریم االسود محمد سلطان الظفیرى 
66.24  52567  مریم جابر خشان منھي 
75.9  52568  مریم جوید طنیفر سحل العنزى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

مشاعل الجھراء االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.31  52570  مریم شمخي عیالن ناصر الشمري 
85.25  52573  مریم محمد رجاء على 
72.45  52574  مریم معیض سرحان عواد العنزى 
82.05  52575  مشاعل سلیمان سالمھ فالح العنزي 
69.11  52576  مشاعل على عباس سلمان الظفیرى 
69.26  52579  معالي حسن غدیر صبیح الصایح 
73.49  52582  منال سرحان فرحان مناحى عاید 
74.74  52585  منى عوید حماد جاسم 
88.46  52590  مھا قعید عبید خلف الشمرى 
83.25  52593  مھا ملوح عبید ظاھر 
75.22  52594  مھا ھادي خزعل علي 
65.52  52595  موزه عواد مجباس ذیاب الشمرى 
78.89  52600  نادیھ محمد عقاب وقاع العنزي 
76.67  52601  نشمیھ عبدهللا على راضى 
78.99  52603  نوال شالل ضاحي غازي 
72.93  52604  نوال مرزوق مضحي حمد العتیبي 
65.09  52606  نوال ھزاع ابراھیم الھجیج 
71.4  52610  نوره عبد هللا جابر مسفوه عواد ذیاب الجشعمي 

86.98  52611  نوره محمد مفرح خلف العنزى 
78.1  52615  نوف ملیحان عبید ظاھر الظفیرى 

80.67  52617  ھاجر فالح ماضى عبدهللا 
78.71  52618  ھاجر وبدان زاھي عبد العزیز 
77.27  52624  ھیا جاسم دوحان غازي 
81.87  52627  وفاء جاسر نایف دبوس الظفیري 
72.62  52628  وفاء حزام طامى ضاحى الشمرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

األكادیمیة الكویتیة العربیة األھلیة الثانوي للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
89.75  52672  إیمان سالم جمعان حسانى 
70.83  52673  ابتسام دھام ھامل مطلق 
79.18  52674  اریج معیوف عطیھ مصلح 
68.23  52675  اسماء سعد مطلق سعد بن خشمان الھاجرى 
64.78  52676  اشواق حمدان جاسر حمود طریف 
79.87  52677  ایمان احمد عوض صقر العنزى 
81.5  52678  ایمان عید عباس سلطان 

64.26  52679  بشایر حمد نعمھ صاحى الھاجرى 
76.01  52680  بشایر غافل ضاحى خلف الشمرى 
70.62  52681  بشایر محمد مطلق محمد العجمى 
76.66  52682  بشایر مزلوه سلمان سایر العنزى 
64.99  52683  جواھر حسن راشد على محمد 
67.28  52684  دالل سفاح اردیعان سفاح العدوانى 
71.73  52685  دیما عبدالناصر بكرى بابولى 
77.93  52686  رشا سید محمد محروس 
63.68  52687  رنا مصطفى محمود على ابوفاید 
69.22  52688  ریم فواز عوض ضاحى الشمرى 
64.2  52689  زینب جابر محمد راشد عبدهللا 

66.17  52690  زینب صباح نعمھ عناد 
84.07  52691  زینب عادل عقال راشد الشریفى 
68.41  52692  زینب على حسن عبدهللا الصباغھ 

75  52693  زینب یعقوب عبد مطشر الفضلى 
61.01  52694  سارا محمد حمود صنت رباح المطیرى 
71.15  52695  سمر صالح خلف عوض العنزى 
68.67  52696  شھد جمال فھد سعد الھاجرى 
88.03  52698  عبیر عوده حمد مزعل 
77.87  52699  فاطمھ احمد شعیب قاطع عبید 
71.61  52701  فاطمھ عاصي جریو شاھر 
75.48  52702  فاطمھ محسن ناصر بدر 
72.04  52703  فجر فایز حمود عبدالھادى الفضلى 
71.9  52704  فرح فھد عقاب حمدان العنزى 
90.7  52705  فضاء سعد غلیفص مقطوف 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

األكادیمیة الكویتیة العربیة األھلیة الثانوي للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.66  52706  فوزیھ مطلق مزید جبران الھاملى 
86.2  52707  مریم احمد ھادى عبدهللا الشمرى 

87.21  52708  مریم عبدهللا متعب برجس العنزى 
81.09  52709  مشاعل محمد عایش سرحان العنزى 
63.04  52710  منال ثقیل مھیدى مناع 
74.21  52711  منال عادل محمد شمشیر 
86.18  52712  مھا احمد شعیب قاطع عبید 
66.55  52713  مى خلیف فرحان مھنا العنزى 
84.36  52714  ھاجر عبدالفتاح محمد عبدهللا 
69.91  52715  ھبھ عبدالخالق ھیكل حسنین جعفر 
91.2  52716  ھدیل نزار ریدان 

78.41  52717  وضحھ عوده عجیل خلف العنزى 
73.38  52718  یاسمین حمد الرحیل 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

االخالص االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
90.98  52751  آالء حسني ابراھیم عبدالرحمن 
82.72  52752  آالء مصطفى حسین قطان 
81.91  52753  أحالم حسین رضا نعیم 
71.49  52754  أسیل نضال فیصل زكي ندى 
82.69  52755  أفراح محمد علي عمر الفار 
82.65  52756  أمل نبیل محمود عثمان 
87.97  52757  إیمان ابراھیم یونس عواد 
87.47  52758  إیمان محمد عالم شاكر عالم 
94.41  52759  باكینام شریف محمد احمد 
84.21  52760  جمانھ حسین علي الخباز 
85.2  52761  جمانھ نبیل عبدالعزیز على احمد 

88.87  52762  دالیا محمد محمود علي 
89.39  52763  دانة محمود ابراھیم سعد 
82.6  52764  دانة ناجي نجاتي ناجي ندى 

95.05  52765  دانة ناظم أنور تكریتي 
73.1  52766  رؤى رأفت محمد على صالح 

94.86  52767  رحاب محمد السید محمود عبدالرحمن 
94.27  52768  رحمھ عاصم محمد احمد سید احمد 
68.06  52769  رنا عاطف رشدي دبس 
90.34  52770  روان بسام صالح عقیلي 
77.83  52771  روان محمود بدیع محمود عبد الرزاق 
82.85  52772  زھره عباس احمد صفى 
74.18  52773  زینب جمال فھمي حمدان 
80.55  52774  سارة جورج حلمي 
74.9  52775  سارة محمود محمد مصطفى جاد هللا 

98.55  52776  سندس صالح عبدهللا احمد عبدهللا 
80.45  52777  سندس واصف عاھد محمد الحاج حامد 
87.78  52778  سوسن محمود محمد نجم قندقجي 
83.96  52779  شروق حسن محمد فوعاني 
87.78  52780  شروق محمد كمال احمد 
66.44  52781  شھد انور سیف الدین الطحان 
69.35  52783  شیرین صبري كامل فانوس 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

االخالص االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
83.65  52784  شیماء محمد السید محمود خلیفھ 
88.62  52785  فاطمة أكرم عواضة 
98.45  52786  فاطمة مصطفى محمد عبدالعزیز طاھر 

85  52787  فاطمة ناصر على محمد الزید 
90.81  52788  فرح حسین شبلى شبلى 
84.93  52789  فرح محمد سعید قشالن 
76.68  52790  فرح نزار احمد سالم محمد خالد القصاب 
71.32  52791  النا خلیل راضي محمد عوده 
86.59  52792  لینا خالد محمد حمودي 
66.1  52793  ماھیتاب طارق عبدالنبي 

71.14  52794  مرام جمال محمود امین صالح 
84.09  52795  مروه حسن غملوش 
75.33  52796  مریم احمد الراوي 
91.28  52797  مریم راجي عبدهللا فرید محمد 
95.01  52798  مریم عبد األمیر مختار أسد بھمن 
61.53  52799  منایر سایر جابر صالح الخالدي 
83.48  52800  میرنا زھیر كامل حجازي 
72.29  52801  میرنا ممدوح فتحي ریاض 
84.94  52802  میس عصام ھاشم عبد الكریم فاخوري 
72.92  52803  نادین ماھر عزت موسى شاھین 
64.46  52804  ندى احمد محمد عبد شعشاعھ 
84.47  52805  ندى نافز رؤوف صالح 
81.78  52806  نسرین إحسان محمد راغب بنات 
64.29  52807  نوال وضاح عدنان ابراھیم طیباوي 
84.73  52808  نور رائد ریاض درویش العشي 
79.52  52809  نور محمد ھشام صبحھ 
80.85  52810  نور مصطفى حسن مصطفى عبدالجواد 
89.75  52811  نور مصطفى شراره 
85.87  52812  نور وائل عبد الحلیم عبود 
82.6  52813  نورالحیاة محمد اسامھ دیب قسومھ 

75.71  52814  نوره نصر احمد احمد المشاعلى 
90.72  52815  نورھان حسن مصطفى عبدالعال 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة للتعلیم الخاص

الطالب الناجحون من الدور األول

االخالص االھلیة الثانویة للبنات - المشتركة المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.63  52816  نوف عباس حمود ھنیدي راشد 
87.74  52817  نیفین جالل نادر العش 
74.67  52818  ھلدا امین محمد عبدالرحمن ناصیف 
84.61  52819  وفاء سعید رشید حسن 
77.65  52820  یاسمین حاتم عبدهللا مصطفى عبدهللا 
91.21  52821  یاسمین خضر محمد عبدالرحمن ابوعزیزه 
74.93  52822  یاسمین ناجح شحاتھ عبدالحكیم 
92.08  52823  یسرا احمد عبد القادر حسن عبد العال 
97.31  52824  یمنى خالد عبد الحلیم رضوان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

دعیج السلمان الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.83  53011  أحمد بدر عباس عبد هللا علي 
77.01  53012  أحمد عمر مبارك صنیدح العصیمي 
79.46  53013  أحمد غازي فیصل عبود خلف 
69.45  53014  بدر محمد حسین ابراھیم باقر 
77.93  53015  براك سلمان براك حمود الخالدى 
75.76  53016  جابر قاسم قمبر محمد 
72.43  53017  حامد نادر محمد قنبر عابدین 
70.41  53018  حسن یوسف عباس حسین دشتى 
73.87  53019  حسین عبدالجلیل حسن محمد البقشى 
67.27  53020  حمد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العجمي 
74.17  53021  حمد مبارك عبدهللا حمد الحردان 
68.36  53022  خالد جاسم محمد محمد الشعیبي 
67.03  53023  خالد محمد عبدهللا بجاد خویتم الدیحاني 
70.87  53024  راكان سیف عبدالرحمن سعود العجمي 
65.4  53025  سالم جوھر مسعود المسعود 

73.15  53026  سالم محمد مجبل عبید شریف 
83.24  53027  سعد محمد ھالل مطلق العتیبي 
69.38  53028  سعود حمود حسن محمد العجمي 
73.35  53029  سعود شریف سید محمد یوسف 
68.16  53030  طال ل فھـد عبیـد طلمس العتیبــى 
74.76  53031  عادل عبدهللا سعود عبدهللا المطیري 
59.75  53032  عبد العزیز محمد عیسى علي القیص 
89.41  53033  عبدالرحمن صالح حسین راشد الدمخى 
66.91  53034  عبدالعزیز سعد عبدهللا راجح البوص 
68.74  53035  عبدالعزیز سعود عبد العزیز غدیر الغدیري 
60.06  53036  عبدالعزیز محمد صالح المطلق 

73  53037  عبدالعزیز ولید عباس غلوم عبدهللا 
67.06  53038  عبدهللا خالد عبدهللا العدیلة 
70.96  53039  عبدهللا خالد عبدهللا دخیل هللا السبیعي 
80.46  53040  عبدهللا راشد سالم ركدان العازمى 
69.98  53041  عبدهللا زاید مفلح عمار العازمي 
74.23  53044  عبدهللا محمد عبدهللا علوش العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

دعیج السلمان الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.32  53045  عبدالھادي راشد ھادي فالح العجمي 
63.06  53046  علي حسین عبدهللا عبدالحسن المتروك 
65.74  53047  علي صالح خلیل ابراھیم الدریع 
65.22  53048  علي عبد هللا حسن فھید العجمى 
76.69  53049  غازى فھد نوار صالح العتیبى 
67.25  53050  فراس عبدالغفور فھد عبدالغفور 
74.33  53051  فھد باسل شایع محمد الجیماز 
69.91  53052  فھد حاتم حریمیس محمد العتیبي 
74.39  53053  فھد خلیفھ صالح محمد العمیر 
68.46  53054  فھد سفیران زبن مبارك السبیعي 
76.2  53055  فیصل احمد خلفان احمد سعید 
81.9  53056  فیصل صالح صاحب صالح اكروف 
66.4  53057  فیصل محمد ناصر ابراھیم اللھیدي 

66.82  53058  متعب فالح عید حبیب العازمى 
68.07  53059  محمد خالد عبادي عبدالمجید الجدي 
69.06  53060  محمد زاید مفلح عمار العازمي 
66.14  53061  محمد عایض محمد حرفان السھلي 

79  53062  محمد عبدالرحمن محمد حسن الكندري 
79.8  53063  مساعد جاسم محمد نصیر جعفر 

73.79  53064  مشعل الفى حمود رجا الرشیدى 
67.92  53065  ناصر حامد محمد علي 
70.96  53066  ناصر غالب حسن فھد السھلي 
73.8  53067  نھیتان شجاع فالح نھیتان العتیبي 

79.79  53068  یوسف ابراھیم مطر الحردان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

االمام مالك الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.22  53101  أحمد جمعة اسماعیل محمد راسمال 
83.03  53102  أحمد عبدالمحسن عبدهللا نجم عبدهللا 
73.3  53103  أحمد عماد یوسف موسى البكر 

63.54  53104  أحمد فاضل ھاشم علي اشكنانى 
64.48 ٌحمد شھاب أحمد محمد المانع   53105  أ
66.32  53106  إبراھیم خلیل ابراھیم صالح المطوع 
72.68  53109  احمد فھد سالم شریده الشریده 
80.12  53110  احمد مجبل مفلح مطلق الملحم العازمى 
69.07  53111  بدر طارق حامد عبدالواحد االیوب 
75.56  53112  بدر عبد هللا احمد غیث ابراھیم الغیث 
63.54  53113  جابر احمد صالح سلمان 
67.48  53114  جمال ولید على حسین محمد 
80.57  53115  حسن جاسم محمد عبد هللا الفضلى 
64.79  53116  حسن علي حسن علي العجمي 
64.72  53117  حسن محمد حسن مذكور حسین 
63.51  53118  حسین اسماعیل یوسف حبیب جراغ 
71.99  53119  حسین جاسم محمد عبد هللا الفضلى 
65.8  53120  حسین سالم عشق عاطف سعید العجمى 

66.34  53121  حسین مصطفى علي حسن رضا 
70.44  53122  حمد جابر حمد فرج المھنا 
68.73  53123  حمد صالح على عبد هللا القیالنى 
86.87  53124  حمود احمد عبدالعزیز عبدهللا المطوع 
76.48  53125  خالد معدي سعود عبدهللا العجمي 
65.17  53126  خالد ناصر سرحان عبدهللا 
75.35  53127  راشد خالد علي سعد الفرحان 

68  53128  سعد راضى سلیم صالح العنزى 
67.9  53129  سعود منصور فھد سعود الدوسري 

65.18  53130  سلطان راضي سلیم صالح العنزي 
81.79  53132  صالح خلیل ابراھیم صالح المطوع 
72.29  53134  عبد الرحمن غازى محمد عبید العتیبى 
70.65  53135  عبد هللا على حسین مال هللا بن مكى 
73.61  53136  عبد هللا عیسى على معتوق المعتوق 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

االمام مالك الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.83  53138  عبدهللا خالد علي عبدالرزاق القطان 
70.73  53139  عبدهللا عادل علي القطان 
69.32  53141  عبدهللا محمد حمد مھنا العجمي 
72.13  53142  عبدهللا محمد عبدهللا على الكندرى 
75.07  53143  على اكرم سلمان شاھر كریدى 
81.06  53144  على حسین مسعود قماد المرى 
67.4  53145  علي خالد حمزه حسن صدیق 

84.75  53147  علي عبدالناصر عبداالمیر مطر مرزوق 
78.81  53148  عمر عبدالكریم بندر عبدهللا یوسف 
71.76  53149  عیسى محمد علي حسن بارون 
68.2  53150  فالح عبید فھید فھد العجمي 
75.6  53151  فھد فالح محمد علي العجمي 

69.79  53152  فیصل جاسر عقلھ صحن العالطى 
91.56  53153  مبارك عبدالرضا احمد حسین كمال 
65.2  53154  محمد ابراھیم عبد الرحمن محمد رضا 

67.11  53156  محمد على جارهللا ابراھیم الحبیب 
65.75  53157  محمد مضحى صقر محمد الھاجري 
79.02  53158  مرزوق ولید مرزوق مضحى الغریب 
85.49  53159  مشارى حمد نایف محمد الضفیرى 
71.8  53160  مشاري علي موسى مضحي الرشیدي 

68.16  53161  مشعل خالد علي سعد المیاس 
68.61  53162  معجب عبدهللا سعد مناحي سویالن 
61.23  53163  ناصر سلطان عزیز ساطي العتیبي 
68.4  53164  نواف خالد عبدهللا الحمد الخمیس 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا المبارك الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.49  53202  ابراھیم احمد ابراھیم ناصر القطان 
64.37  53203  ابراھیم فیصل ابراھیم صالح الثوینى 
79.4  53204  احمد اسعد محمد احمد الرویح 

66.95  53208  احمد نایف مرزوق عتیق العتیبى 
65.63  53209  اسماعیل محمد اسماعیل ابراھیم الصراف 
70.99  53210  االمیر محمد نبیل سعید محمد العوضى 
78.34  53211  اوس سعید محمد سعید مندنى 
68.31  53212  ایمن راكان محمد ختالن العنزى 
73.06  53213  باسم عبدالعزیز محمد خلیل اسود 
77.24  53214  بدر محمد محمود محمد االبراھیم 
74.35  53215  ثامر خضر محمد عبدهللا الباذر 
72.21  53216  ثنیان احمد محمد على المصیجر 
60.02  53217  جابر سعد محمد حبیب الشویعى 
72.57  53220  حسن ابراھیم عبد الرضا كرم معرفى 
70.29  53221  حسن حیدر حمزه غلوم اسیرى 
61.84  53222  حسن علي محمد علي اشكناني 
77.21  53223  حسن فاضل صفر محمد عباس 
71.02  53224  حسین قاسم سلمان محمد النجادى 
80.36  53225  حسین ھادى احمد حسین القطان 
81.81  53226  حمد احمد عبدهللا منیر المھنا 
65.95  53227  حمد حبیب معتوق جمعان على 
71.71  53228  حمد فیصل مبارك الغریب 
77.41  53229  حمد ناصر منیر محمد العجمى 
74.62  53230  حمدان محمد حمدان عبدالعزیز الحمدان 
76.69  53231  حمود عدنان خالد حمد العبود 
76.71  53232  حمود عواض مرزوق شاجى المطیرى 
86.54  53233  خالد انور محمد خمیس الغریب 
63.57  53235  خالد مسعود حسن محمد عبد هللا العجمى 
75.61  53238  سامى جبر وضاح جبر العازمى 
68.03  53239  سعود عبدهللا السید محمد عبدهللا ابراھیم السید 
63.85  53240  سعود مسلم سعود زید بن راكب 
67.24  53242  سلطان عبد هللا مبارك عبد هللا على الحجیالن العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا المبارك الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.6  53243  سلمان احمد مناور عبدهللا الزھام 

78.55  53244  سلمان عبدهللا محمد عبدهللا محمد الكندري 
82.8  53245  سلیمان عادل سلیمان عبد الرحمن شعیب 
75.2  53246  سلیمان ولید عبدالعزیز عبدالكریم محمد التمیمى 

68.72  53247  عاصم محمد عبدهللا محمد عبدالرحیم 
69.58  53248  عبد العزیز عبد الرحیم احمد محمد عبد الرحیم 
72.12  53249  عبد العزیز عمر ابراھیم سلیمان المواش 
71.16  53250  عبدالرحمن عبدهللا حسین عبدهللا القطان 
73.62  53253  عبدالعزیز مانع ناصر سعد العجمى 
70.45  53254  عبدالعزیز محمود مصطفى على البلوشى 
61.94  53255  عبدالعزیز ولید عبدالعزیز عبدالكریم محمد التمیمى 
73.55  53256  عبداللطیف عدنان فھد عبدهللا الرقم 
70.84  53257  عبدهللا جمال عبدالرحمن عبدهللا الفرحان 
75.24  53258  عبدهللا سامي عبدالرزاق عبدالرسول المطوع 
80.21  53259  عبدهللا نجم عبدهللا مال هللا حسن 
68.89  53260  عبدالمحسن رضا عبدهللا جمعھ الحواج 
76.96  53261  عبدالوھاب على فرج سالم السعد 
65.44  53262  عثمان بن عفان محمود محمد حسن 
69.85  53263  عدنان جمال على معرفى صفر 
71.2  53264  على جاسم محمد حسین جاسم السلیم 

65.88  53265  على مھدى على ابراھیم العطار 
65.49  53266  على ولید محمد حسین الفودرى 
66.73  53267  علي محسن حسین ربیح الوطیب 
65.6  53269  غانم عبدهللا ابنیان رجاء سعد المویزرى 

66.07  53270  فھد ابراھیم عبد النبى مشعل عبد اللطیف 
71.22  53271  فھد بدر عبد هللا ماجد الصقر الماجد 
76.09  53272  فھد حمد مطلق جعیالن العازمى 
64.2  53274  فھد خالد معال جعدان العتیبى 

77.58  53275  فواز مازن داود سلیمان السردى 
73.23  53276  فیصل محمد مطلق عوض المرتجى 
65.04  53277  ماجد محمد عایض صالح العجمى 
64.2  53278  محسن عبدالھادى محمد عبدهللا السماك 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

عبدهللا المبارك الصباح الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.49  53280  محمد خالد محمد امجلى الھندى 
72.79  53281  محمد سالم مسفر محمد العجمى 
73.73  53282  محمد عبدالعزیز على حیدر السراج 
64.91  53283  محمد عواد صبر شنات الشمرى 
61.86  53284  محمد عیسى اسماعیل على الھولى 
67.91  53285  محمد فھد محمد  فھد دوس الصیقل 
63.81  53286  مرزوق حمدان مرزوق خلیفة عقیل 
70.67  53287  مساعد محمود عبدالرزاق احمد الحسن 
65.15  53289  مشارى حمد مصطفى محمد الحمد المجرن 
79.54  53291  مشارى محمد عایض محمد خزیم 
59.69  53293  میثم حسین ایوب محمد ابراھیم 
75.73  53294  ناصر بدر رجعان حمود الرشیدى 
65.54  53295  ناصر عاھد عبدهللا على الناصر 
64.42  53296  یوسف ابراھیم جاسم عبدهللا كرم 
75.98  53297  یوسف بدر یوسف أحمد بوحیمد 
79.88  53299  یوسف صالح عیسى موسى الحیدرى 
77.23  53300  یوسف على محمد على سفر 
58.09  53301  یوسف كمال حسین حسن البغلى 

62  53302  یوسف ولید سالم محمد عبدهللا 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالد سعود الزید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.53  53342  ابراھیم طالل عبدالرحمن حسن الربیعھ 
80.97  53343  ابراھیم عبدهللا محمد طاھر الفیلكاوى 
62.73  53344  ابراھیم محمد ابراھیم حسین علي 
84.39  53345  احمد بدر عبدالرزاق عبدهللا الماص 
73.63  53346  احمد ثابت عبدالرحمن عیسى البالول 
82.83  53347  احمد جمال صالح عبدهللا التنیب 
87.94  53348  احمد جمال محمد عبدالعزیز المھنا 
75.19  53349  احمد حمد فالح فیصل الفضلى 
76.78  53351  احمد صالح یوسف ناصر اللھو 
68.08  53352  احمد عبدالرحیم سالم فرحان الرویعى 
75.62  53353  احمد عبدالمحسن محمد عباس الصفار 
77.89  53354  احمد فالح مفلح رویشد البریكي العازمي 
73.69  53355  احمد محمد على سالم المرتجى 
70.45  53356  انس فیصل احمد عثمان الحیدر 
78.29  53357  انور عبدالجلیل علي عبدهللا القالف 
69.99  53358  بدر سلیمان سعود عبد العزیز البصیرى 
60.8  53359  بدر عبدهللا جاسم حسن بورحمھ 

65.31  53360  بدر عبدالمنعم حسین جاسم الراشد 
73.48  53362  بدر مرزوق ضیف هللا عامر العتیبى 
66.3  53363  بدر ناصر بادى جاسم الشمرى 

66.35  53364  بدر ناصر عبدهللا ابراھیم الخضر 
77.3  53365  بندر ظاھر صالح فالح الرشیدى 

79.02  53366  تركى فیصل محمد فھاد ابو حماده 
65.17  53367  تمیم راشد عبدالھادى راشد الدوسرى 
67.74  53368  جاسم عادل صالح لیلي مسیعید 
82.12  53369  جاسم عبداللطیف جاسم نجم عبدهللا النجم 
68.1  53370  جاسم محمد جاسم ابراھیم الصیرفى 

72.69  53371  جعفر عبدالكریم قاسم محمود علي اسطى احمد 
65.21  53372  حامد فالح مجبل سعید العازمى 
61.28  53373  حبیب حسین على حجى المحمید 
65.46  53374  حسن حسین على حسین بوحمد 
62.54  53375  حسن خالد احمد كاظم جراغ 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالد سعود الزید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
60.28  53376  حسن عبد هللا درویش صالح درویش 
75.39  53377  حسن یوسف ابراھیم على عنبر 
75.68  53378  حسین ماجد بشیر مناحى العدوانى 
68.52  53379  حمد سلیم رفیق كامل شحیبر 
67.85  53380  حمد على عبدالعزیز احمد القطان 
71.93  53381  حمد محمد حفیظ على العجمى 
65.77  53382  خالد عبدالسالم ابراھیم خاطر الماجد 
71.92  53384  خالد كمال عبدهللا محمد القطان 
74.21  53385  خالد محمد عبدالعزیز محمد السعران 
63.78  53386  داوود یحیى عبد هللا محمد القطان 
77.7  53387  راشد ثالب محمد فالح الھاجرى 

76.16  53388  راكان انور عیسى عبدهللا الرویح 
65.96  53389  سالم جمعھ سالم جمعھ الخشتي 
59.37  53391  سالم عبدالعزیز صالح راشد السلیمان 
65.02  53392  سالم فالح عبدهللا غریب وطین العازمى 
67.83  53393  سعد حسین كاظم عطاهللا مبارك 
69.28  53394  سعد مناحي سعد قویفل العجمي 
71.14  53395  سلمان بشیر بلور فیروز البلوشي 
64.09  53396  سلمان جاسم احمد جاسم صرخوه 
74.9  53397  سلیمان محمد عبدالحمید خالد حمدان محمد الحمدان 

63.55  53400  ضارى عبدالرحمن جاسم محمد مال احمد 
73.95  53401  طالب حسین طالب غلوم طالب 
72.94  53402  طالل احمد عبدالمحسن سلیمان السبع 
68.31  53403  طالل فالح وبران شبیب المعتقھ 
75.21  53404  عادل حسن ابراھیم عبدالرحمن حسن 
71.05  53405  عامر ناصر فیصل دھش العطیر 
74.42  53406  عبدالرحمن جعفر عبدهللا عبدالرحمن احمد 
72.83  53407  عبدالرحمن حسین محمد علي زینل 
64.95  53408  عبدالرحمن حمید طعمھ صالح الخالدى 
78.44  53410  عبدالرحمن رشید فالح رشید العازمى 
69.32  53411  عبدالرحمن سعد شریده زید الشریده 
70.59  53412  عبدالرحمن صالح عبدالمحسن خلف احمد الشطى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالد سعود الزید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.03  53413  عبدالرحمن عجالن عبدهللا سعود الدوسرى 
89.92  53414  عبدالرحمن فھد عبدالرحمن دخیل الحسینان 
74.14  53415  عبدالرحمن محمد صالح سالم التواجر 
71.11  53416  عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد شعیب 
69.25  53417  عبدالرحمن نظیر ابراھیم اسماعیل مال هللا 
79.48  53418  عبدالرحمن ولید فاضل عبدالرحیم المطرود 
67.13  53419  عبدالعزیز ابراھیم محمد حسین العریان 
79.39  53420  عبدالعزیز خالد حاجى محمد محمد 
68.46  53421  عبدالعزیز سعود جمعان عبدهللا العازمى 
67.74  53422  عبدالعزیز سھیل عبدالرحمن سھیل السھیل 
70.29  53423  عبدالعزیز عبد الرزاق قمبر على ال جعفر 
67.11  53424  عبدالعزیز عبدالرحمن عبد العزیز محمد العسكر 
62.95  53425  عبدالعزیز فھد شباب مصلح الدیحانى 
76.01  53426  عبدالعزیز محمد احمد محمد المسفر 
78.75  53427  عبدالعزیز محمد راشد محمد المرى 
71.82  53428  عبدالعزیز محمد علي عبدالرحیم الكندرى 
70.36  53429  عبدالعزیز ھادى حمد المطیرى 
68.21  53430  عبدالعزیز ولید على ابراھیم بارون 
57.96  53431  عبداللطیف سالم سعود عبدالعزیز ابراھیم 
78.36  53432  عبدهللا بدر محمود منیب الشلبى 
66.43  53433  عبدهللا براك ناصر فھید العازمى 
70.65  53434  عبدهللا بشیر رجا مدیبغ الرشیدى 
62.34  53435  عبدهللا جالل جعفر مھدى أحمد الصفار 
74.45  53436  عبدهللا خالد احمد محمد المراد 
63.12  53437  عبدهللا درج مشوح على الجویسري 
80.54  53439  عبدهللا سلمان سعود سالم العازمى 
83.47  53440  عبدهللا فالح حمد محمد الردھان 
68.82  53441  عبدهللا فھد سعود مطلق مجبل العازمى 
73.88  53442  عبدهللا محمد ابراھیم ناصر العبودى 
70.38  53443  عبدهللا محمد عبدهللا حسین ابراھیم االنصارى 
67.64  53444  عبدهللا مرزوق یاقوت فرحان فرحان 
72.11  53445  عبدهللا مطلق سعد قریان العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالد سعود الزید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.48  53446  عبدهللا مطلق مناحى علي الفزیر 
62.78  53447  عبدهللا ولید عبدهللا راشد الزیر 
69.66  53448  عبدالوھاب خالد حسین عبدهللا المانع 
76.84  53449  عثمان خالد عیسى احمد الفیلكاوى 
75.07  53450  عثمان خلف سعود سالم العمران 
65.7  53451  عدنان احمد مختار علي میرزا 

66.92  53452  عدنان یوسف على محمد عبدالرحمن 
67.4  53453  عقیل خلیل ابراھیم خلیل اسود 

65.77  53454  على احمد سید عبدهللا الظاھر الشبر 
66.48  53455  على بدر رجب حسین رضا 
65.8  53456  على زكى مبارك على المبارك 

71.02  53457  على عبدالمحسن عبدهللا محمد العتیبى 
69.98  53458  على عزام برغش راشد العازمى 
69.36  53459  على مبارك خالد حبیب الحبیب العازمى 
63.98  53460  على محمد على معتوق المعتوق 
69.63  53461  على ھاشم محمد على 
87.97  53462  على یعقوب یوسف محمد العسیرى 
76.05  53463  عمر احمد محمد احمد علي 
64.2  53464  عمر خالد سمیر مخیلف الحربى 

66.02  53465  عیسى صاحب عیسى عباس ابوالحسن 
78.63  53466  عیسى یاسین محمد على العنزى 
69.22  53467  غانم احمد غانم احمد الشما ر 
70.69  53468  فالح حمدان حسن محمد عبدهللا العجمى 
71.83  53470  فھد الفى مفلح السبیت العازمى 
70.74  53471  فھد مبارك محمد شویرد العمیري 
72.97  53472  فھد محمد عبدهللا مطلق ساجر العتیبى 
78.61  53473  فھد مطلق فھد البانى الزعبى 
72.44  53475  فیصل فاضل قاسم على اسیرى 
68.76  53476  ماجد بشیر رجا مدیبغ الرشیدى 
72.78  53477  ماجد كامل رجا نایف الرشیدى 
86.42  53478  محمد ابراھیم احمد محمود الفیلكاوى 
64.63  53479  محمد احمد سالم ھجرس سالم 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالد سعود الزید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
71.46  53480  محمد احمد صالح فالح مشیلح 
72.21  53481  محمد احمد محمد حسن على 
65.72  53482  محمد اسامھ محمد عبدهللا بوجباره 
82.57  53483  محمد اسماعیل على حسین غلوم على غضنفر 
73.89  53484  محمد بدر عبدهللا بدر یوسف البدر 
68.41  53485  محمد بدر محمد ابراھیم محمد 
68.43  53486  محمد جاسم محمد عبدالرحیم ابراھیم الفیلكاوى 
76.77  53487  محمد جواد حیدر غلوم عبدهللا 
69.63  53488  محمد جواد طاھر سلیمان عبد هللا البناى 
78.87  53490  محمد خالد حمود مطر الفضلى 
69.93  53491  محمد رفاعي خلف عواد الشمرى 
67.73  53492  محمد سعد محمد ھادى القحطانى 
71.8  53493  محمد سعود محمد سعد الصفران 

61.33  53494  محمد سلمان راشد مسعود البطحانى 
69.02  53495  محمد عایض محمد عیاد الرشیدى 
64.69  53496  محمد عبدالرضا على حسین بو حمد 
68.87  53497  محمد عید جاسم محمد عید الرمضان الھاجري 
76.39  53498  محمد غازى جاعد مسیر العنزى 
75.93  53499  محمد فالح مفلح رشید السبیت 
78.84  53501  محمد ولید حسین حمد المراغى 
80.22  53503  محمود سیف محمود خلف الطویل 
66.37  53504  محمود قاسم محمد حسین شریف 
71.23  53505  محمود یوسف محمود احمد العبدالغفور 
80.6  53506  مرزوق ابجاد مرزوق مشرع العتیبى 

65.47  53507  مساعد احمد على ابراھیم البشر 
69.62  53508  مساعد فالح حمد مبارك العازمى 
68.27  53509  مشارى فایز خالد عبداللطیف الغریب 
73.07  53511  مشعل بدر سایر حمود الحربي 
62.68  53512  مشعل عبدالعزیز زید عبدهللا صالح الحجیالن 
68.63  53513  مشعل عبدهللا مرزوق محمد عایض نشر الرشیدى 
71.16  53515  منصور فرج مبارك فرج المطیرى 
69.99  53516  نادر ھادى عایض مطیع العجمى 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

خالد سعود الزید الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.61  53517  ناصر عیسى محمد عبدالعزیز بلوشى 
77.72  53518  نایف خالد فالح صلف المطیرى 
69.73  53519  نایف رشید حمدان ھجھوج الشمرى 
72.53  53520  نایف عبد هللا نایف عبدهللا المتلقم 
70.06  53521  نواف بدر حسین احمد على محمود الكندرى 
68.46  53522  ھادي محمد عبید جارهللا العجمي 
69.92  53523  ولید خالد مرزوق منصور العازمى 
70.67  53524  یعقوب سید محمد سید یعقوب سید عنبر الرفاعى 
69.11  53525  یوسف ابراھیم على ابراھیم السویلم 
73.36  53527  یوسف طالل راشد عبد هللا الغنام 
76.41  53528  یوسف عبدهللا حمد احمد یعقوب 
83.6  53529  یوسف عبدهللا محمد جاسم سبتى 

71.38  53530  یوسف عثمان یوسف عثمان ابراھیم 
70.18  53532  یوسف فرحان عبداللطیف فرحان الدوخى 
71.22  53533  یوسف محمد سالم على السالم 
72.56  53534  یوسف نواف سماوى ردن الظفیرى 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صباح السالم الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
67.21  53571  أحمد صالح محمد أحمد ملك 
69.07  53572  أحمد محمد عبد الرحمن محمد الغایب 
73.32  53573  بندر برجس درع مفرج الدوسري 
67.51  53575  حسین سلطان حسین برجس المثال 
63.3  53576  حسین علي حسین  نور محمد غلوم البلوشي 

60.45  53577  حمد جمیل ناصر سعود العازمي 
65  53578  حمد لطفي بالل مبارك إسماعیل 

75.91  53580  خالد حمد دایس حمد المري 
75.55  53582  خالد عید محمد حمود العازمي 
71.44  53583  خالد مفلح فالح مفلح العازمي 
63.84  53584  راشد عبد هللا ثویني سعد الثویني 
69.13  53585  راشد مروت رشید فھد العازمي 
73.72  53586  سالم خالد سالم محمد المري 
64.66  53587  سعود حمد سعود مبرج العازمي 
65.93  53588  سعود عبد هللا سعود عبد هللا زمانان 
66.72  53589  سلمان حمد سعد حمد العطروزي 
72.82  53590  طالل فاضل أحمد عبد هللا حسین 
68.05  53591  عبد الرحمن أحمد علي عبد هللا العبید 
65.4  53592  عبد الرحمن عبد اللطیف بدر سالم حمد السبع 

80.73  53593  عبد الرحمن فیصل إبراھیم عیسى الراشد 
81.7  53594  عبد الرحمن محمد خمیس عبد هللا خمیس البطي بو طیبان 
64  53595  عبد العزیز سند مبارك فھد الھاجري 

65.46  53596  عبد اللطیف عامر مجید صاھود المقیحط 
72.61  53597  عبد هللا أحمد حسین عیسى الخیاط 
59.96  53598  عبد هللا سند عید سند العازمي 
86.36  53599  عبد هللا عامر حماد عامر سحلول العازمي 

65  53600  عبد هللا عذاب زیدان نایف 
60.08  53601  عبد الوھاب عادل محمد عبد علي 
70.07  53602  عثمان سعود عثمان محمد البدیوي 
84.94  53603  علي أحمد عبد العزیز محمد حسن 
73.1  53604  علي أحمد علي سعود الماجد 

72.99  53605  علي أحمد موسى أحمد صالح 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صباح السالم الثانویة للبنین المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.33  53606  علي إبراھیم خلیل محمد القطان 
81.35  53607  علي جعفر مراد مبارك الشطي 
64.7  53608  علي جھیم عبد الھادي علي المري 
73.6  53612  علي محمد علي حسین البلوشي 

66.65  53613  علي مرزوق عوض مرزوق أبا القلوب 
60.12  53615  علي مطلق محمد دعسان العازمي 
67.04  53616  عمر سعد صالح حمد العلیان 
65.54  53618  عیسى عذبي عبد هللا غریب 
75.67  53619  فھد أحمد أسد حسن أحمد 
74.82  53621  فھد عید محمد حمود العازمي 
85.06  53622  فیصل حمود عماش حجي الرشیدي 
74.78  53623  فیصل فالح عبد الرزاق ارزوقي 
76.34  53624  ماجد مسفر علي مسفر العجمي 
68.43  53625  مبارك علي مبارك عبد هللا الحجیالن 
64.59  53628  محمد حسین علي إبراھیم إسماعیل 
89.77  53630  محمد سعد عبد اإلمام علي محمد 
77.89  53631  محمد سلمان میرزا حسن شعبان 
72.11  53632  محمد عباس حسن أحمد الرشید 
64.78  53633  محمد عبد األمیر عبد هللا مال یوسف بن عید 
64.78  53634  محمد عید فالح حمود العازمي 
67.39  53636  مساعد سامي حمود علي 
63.45  53637  ناصر عبد الرزاق شارع عبد الرزاق اللھو 
73.05  53638  ناصر محمد عید حمود البریكي 
73.36  53640  یحیى ناصر محمد إبراھیم السند 
86.77  53641  یوسف شالل ضیدان سمیر الشمري 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

طلیطلھ الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.26  53682  آیة محمد غالب محمد البصیري 
64.48  53683  أبرار دعیج خلیفھ شعبان العربید 
84.27  53684  أبرار سلمان حمود سالم العازمى 
84.48  53685  أبرار فالح راشد ناصر العازمى 
65.56  53686  أبرار فیاض مران رجیبان الحربى 
77.56  53687  أبرار محمد عواض راشد المطیري 
72.37  53688  أسماء على مبارك عامر العازمي 
75.65  53689  أسماء محمد رشدان شریده الشحومي 
72.2  53690  أسیل طارق سالم احمد الحبیل 

62.14  53691  أشواق توفیق جاسم محمد الصفار 
67.42  53692  أشواق صالح حمود ارشید العازمى 
77.42  53693  أفنان فیصل شایع محمد الجیماز 
71.45  53694  أمانى مسعود رفعان وحیر العجمى 
79.52  53695  أماني حسین علي بدر خان 
78.37  53696  أماني فالح ابراھیم ناصر العبودي 
71.36  53697  أمل طاھر نجم عبد هللا بوعباس 
90.69  53699  أمل مسباح نوح صالح المسباح 
78.59  53700  أمینھ یوسف ھندي یوسف الحمدي 
73.61  53703  أنفال محمد ثامر مجبل قحیصان 
80.85  53704  أنوار سعید حسین سالم العجمى 
73.79  53705  إیمان ناصر مبارك صالح العویس 
74.21  53706  ابتسام بجاد نافع خالد المطیري 
64.18  53707  ابتسام سالم فراج محمد الكفیدي 
60.69  53709  العنود صقر محمد اسماعیل عبدهللا 
63.23  53710  العنود منصور حمد ھادي الدوسري 
65.56  53712  ایمان أحمد معیوف علي الفردان 
80.68  53713  ایمان جاسم محمد عبد هللا بوحمد 
58.81  53714  ایمان محمد ھالل راشد الشمالي 
78.99  53715  ایمان مفلح صنیتان ھادي العازمي 
72.47  53717  تھانى سعد سمران شدید المطیري 
64.1  53719  جنان احمد رجب درویش الفیلكاوي 

67.68  53720  حصة أیمن على عبدهللا جمعھ 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

طلیطلھ الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
70.25  53721  حصھ سلیمان ابراھیم ثوینى العبدهللا 
73.3  53722  حنان فاضل عباس حیدر محمد 

69.06  53724  خلود سایر خلف دغیم العازمي 
60.02  53726  دانھ خضیر عبداللطیف النصف الخالدى 
71.01  53727  دالل اسماعیل حسین اسماعیل جمعة 
72.05  53729  دالل سالم سعود حبیب بن جامع العازمي 
60.05  53730  دالل عبدالعزیز سعود عبد العزیز علي 
65.54  53731  دالل فھد منشد حسن الھندال 
81.16  53732  دالل محمد أحمد درویش الدرویش 
76.84  53733  دالل محمد زید خلف السعد 
66.41  53734  دیمھ فارس طالع مشخص المطیري 
69.3  53736  رفعھ عبدهللا حمد جابر العجمى 
69.4  53737  ریم مانع محمد حمد العجمي 

63.08  53738  زھراء بدر یعقوب غلوم الصفار 
75.08  53739  زھراء محمد أحمد محمد القالف 
57.89  53741  زینب أحمد جاسم محمد حماده 
64.22  53742  سارة بدر یحیي جاسم خضر 
67.04  53743  ساره جاسم خالد فھد عبداللطیف الخلیفة 
83.27  53744  سارة حسن سعید ناصر علي الفیلكاوي 
63.53  53745  سارة حمود حمد محمد العجمي 
74.55  53746  سارة عبدهللا جابر حمد المري 
64.81  53747  سارة ھاني علي ابراھیم القالف 
74.2  53749  ساره راشد مبرك سعد البواردى 

64.98  53750  ساره سعود مصبح محمد الشحومي 
64.92  53751  ساره فالح عید سالم العازمى 
64.85  53753  شریفھ عیسى محمود عیسى اسماعیل 
63.18  53754  شھد خالد صقر عید المخانجي 
64.96  53755  شھد على عبدهللا علي صغیر 
76.88  53756  شھد مبارك جایز خلیوي الدیحاني 
80.71  53758  شیخھ سالم ابراھیم خلف الصولھ 
88.11  53759  شیخھ عبدالرضا احمد حسین كمال 
67.41  53760  شیخھ ماكن مشرع السبیعى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

طلیطلھ الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
74.17  53761  عائشة إبراھیم حمد ابراھیم الدرویش 
66.09  53762  عذارى مبارك صنیتان ھادي العازمي 
68.99  53763  غالیھ شلیل عبدالرحمن محیشیر المطیري 
69.89  53764  فاطمة خالد سیف زاید العدوانى 
84.78  53765  فاطمة راشد جریوي خرصان الحیان 
75.29  53766  فاطمة عبدهللا فالح ھنیدي الخالدي 
62.06  53767  فجر عادل احمد سالم الشھاب 
61.33  53768  فجر محمد جاسم حمد الدوب 
81.04  53770  في سفر عبدهللا سفیر العتیبي 
65.15  53771  لولوه خلیفھ مبارك عواد القراوى 
61.82  53772  لیالي سعید حسین سالم العجمي 
72.75  53776  مریم راشد ثالب راشد العازمي 
74.42  53777  مریم راشد مداد سعد العازمى 
84.5  53779  مریم عدنان فرحان الفرحان النویم 

88.03  53781  مریم ولید خالد عبد اللطیف المسلم 
82.85  53782  مشاعل خالد عبدهللا سعد العبدهللا 
69.65  53783  مشاعل مشعل راشد سلیمان الجطیلي 
66.35  53784  معالى جویعد عبدهللا جویعد العجمى 
64.74  53785  منیرة سامي یوسف علي الخمیس 
71.03  53786  منیرة فجري ھادي راشد العجمي 
69.62  53787  مھا حمد برجوس رتیبان العجمي 
62.92  53788  مھا فالح راشد ناصر العازمي 
77.02  53790  مي انور جمیل شیرھان البلوشي 
72.44  53791  میثھ فالح محمد سعد الھاجري 
71.3  53793  نعیمة ابراھیم عبدالوھاب سیف عبدهللا سیف 

77.26  53794  نور جاسم عبدهللا طواري الطواري 
70.89  53795  نورا حمود عزیز مقبل المیموني 
71.36  53796  نورة حمود علي دعیج الخالدي 
68.82  53797  نورة سالم حمد سالم الحمدان 
71.6  53798  نورة مسفر حروش مسفر العتیبي 

67.69  53799  نورة ولید خالد احمد المضف 
83.35  53801  نوره سعید علي سعید ناصر 

02/07/2010Page 485 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

طلیطلھ الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
93.8  53802  نوره عیدان سعد عبد الھادي الطعان 

65.75  53804  نوف حمود حجي فالح الداھوم 
78.37  53805  نویر فھد حمود عاید الرشیدى 
68.66  53808  ھدیھ عبدهللا عبدالھادى فالح الجویسرى 
90.82  53809  ھال محمد ناصر ھایف المطیري 
63.22  53810  ھنوف نبیل محمد علي حسن 
63.66  53811  ھویھ حمدان فالح حمود العازمي 
67.23  53812  ھیا عبداللة مانع نھیقان العجمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فارعھ بنت ابي الصلت الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
77.74  53851  ابرار حسین رمضان حسین عوض 
66.59  53852  ابرار عادل عقاب ھلیل المطیرى 
86.93  53853  اسراء احمد صالح محمد جاسم المحمید 
63.19  53854  اسراء خلیل جاسم محمد الشطى 
75.11  53855  اسماء جاسم محمد سلمان الناصر 
74.85  53856  اشواق بندر محمد بجاد على عون العتیبى 
64.74  53857  الطاف فھد صقر فھد العمیره 
84.15  53858  امنھ محمد مجرن خلیل عیسى خلیل الناجم 
73.41  53859  انفال عبد هللا صالح محمد الحمیدى 
66.84  53860  انفال فاضل اسد محمد على 
88.84  53861  انوار سعد حریمیس محمد العتیبى 
74.66  53862  انوار سعد مفرح ذعار السبیعى 
68.53  53863  انوار سعود عبد العزیز على العنزى 
85.22  53864  انوار عایش محمد مرزوق العازمى 
73.85  53865  انوار عبداالمیر عبدهللا مال یوسف بن عید 
68.13  53866  ایمان یوسف عیسى على الصفار 
62.22  53867  بشایر عبدااللھ عبدهللا عبدهللا بوزید 
79.27  53868  بشایر عبدهللا محمد شریف صدیقى 
61.99  53869  حصھ جاسم محمد عبد الرزاق محمود عبد الرزاق 
66.32  53870  حنان نور زوید مبلش المطیرى 
78.69  53871  حوراء عبدالحمید عبدالواحد شیخان دابى 
71.18  53872  حوراء كامل عبدالرزاق عبدالرسول حجى المطوع 
80.79  53873  دانھ ضیاء راشد عبدالرزاق عبدالوھاب الوھیب 
79.06  53874  روان خالد عواد سمین الفضلى 
64.68  53875  روان یوسف یعقوب یوسف العمر 
88.33  53876  زھراء حمد محمد حسن وائل المھنا 
76.02  53877  زھراء على سید كاظم عبدهللا ھاشم الموسوى 
66.67  53878  زھراء محمد حبیب عبدهللا محمد قاسم اشكنانى 
75.87  53879  زینب عبدالحسین غلوم حاجیھ محمد 
86.32  53881  ساره خالد  مبارك دعسان القنور 
68.51  53882  ساره عبدالرحمن احمد محمد طالب 
70.6  53883  ساره مبارك سیف ھادى الھاجرى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فارعھ بنت ابي الصلت الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.98  53884  ساره محمد عبدهللا بجاد الدیحانى 
74.43  53885  ساره محمد عبدهللا حباب العتیبى 
68.46  53886  سلمى ولید خلیفھ احمد الدوسرى 
67.38  53887  شھد فیصل حبیب على البلوشى 
78.94  53888  شیخھ عبد العزیز مفرح الفریح الھباس 
81.96  53889  شیخھ فھد نواف جالى الفضلى 
73.44  53890  ضحى عبدهللا مبارك سعود حسن 
85.76  53893  عائشھ عبد الحكیم عبد الحمید عبد المحسن البسام 
77.15  53894  عائشھ عبدهللا بریجان غنیم الحیص 
81.92  53896  عبیر طارق عبدهللا حسان ناصر 
83.67  53897  عبیر یوسف على محمد احمد 
66.44  53898  عذارى حسن عبدالواحد أحمد علي 
88.46  53899  عذارى محمد عبدهللا عبدالجلیل الفارسى 
67.99  53900  غدیر بدر كامل داود نعمان 
67.82  53901  فاطمھ حسین جاسم عوض خلیفھ 
83.68  53902  فاطمھ حمود عبد هللا عبد العزیز الحمود 
70.3  53903  فاطمھ سعد حمد خلیفھ الحمیده 
81.6  53904  فاطمھ عبدالرحیم عبدالنبى بھبھانى 
68.3  53905  فاطمھ فالح شجاع فالح العتیبى 
80.3  53906  فاطمھ محمد احمد حسین عبد الرحیم 

88.71  53908  فجر محمد مصطفى محمد الزید 
73.38  53909  لطیفھ عادل عبد هللا محمد العتال 
75.76  53910  مریم عبید صالح على السبیعى 
73.98  53911  مریم على نجم محمد محسن 
69.11  53912  منار صالح سالم بن عید بن ناصر 
85.25  53913  منار صالح شعیفان صقر العتیبى 
71.89  53914  منال فالح مساعد سلطان المرتجى 
65.96  53915  منایر محمود خلف خلیل بوراشد 
72.6  53916  منیره عبدهللا خلیفھ الشالش العازمى 

67.91  53917  منیره عوض عبید مبارك سعید 
79.6  53918  نادیھ سعد مرزوق سعد العجران 

88.11  53919  نجالء مرزوق رغیان سعود الشریع العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فارعھ بنت ابي الصلت الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.75  53920  نور عبد المجید عبد الرحمن احمد ملك 
68.23  53921  نور عبدالوھاب حسین على المھنا 
72.08  53922  نوف فارس بزیع طویرش الخالدي 
81.99  53923  نوف محمد عبید شریف المطیرى 
68.8  53924  نوف مساعد حسین عبدهللا عجیمان 

75.62  53925  ھبھ فھد حمد عبد هللا الھران 
77.44  53926  ھنوف جمال محمد ماجد العتیبي 
73.45  53928  یسرا احمد غانم مندى عامر 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

برقان الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.37  53961  اریج راجح محمد ضیف هللا الضلیعي 
74.53  53962  اسراء الفي غازي ذیاب الحربي 
76.47  53963  اسراء محمد ابراھیم احمد موسى 
74.04  53964  اشواق حمد سالم علي العجمي 
72.05  53965  االء أحمد حجي الحمادي 
78.22  53966  االء عبدالعزیز دریس مبروك فرحان 
71.12  53967  الزھراء جواد جعفر طاھر المسرى 
84.3  53969  امل ناصر مریخان عزران العازمي 
74.2  53970  امالك ظاھر سعد شداد العازمى 

87.19  53971  امنھ سعد خنیفر القعیط الرشیدى 
81.56  53972  امینھ جاسم احمد محمد بوخلیف 
71.07  53973  انفال احمد سلیمان یوسف البالول 
80.91  53974  انفال حسن محمود احمد دشتى 
69.98  53975  انوار حسین عبدالمجید حسین شعبان 
73.77  53976  انوار فھاد فھید ھادى العازمى 
76.63  53978  ایالف نجم جاسم نجم نصیب 
73.33  53979  ایمان بدر فلیح على الصواغ 
64.7  53981  ایمان حمدان عبدالمجید احمد عبدهللا سلمان البوحسن 

86.78  53982  ایمان سعود عبدالھادى فالح الجویسري 
61.08  53983  ایمان على رجب عبدهللا 
69.68  53984  ایمان ھادي عوض مسفر العازمي 
58.59  53985  بشایر إبراھیم غلوم احمد محمد 
70.59  53986  بشایر عبدهللا مطلق ربیعان فراج السبیعى 
74.83  53987  بشایر منصور شایع ناصر العدوانى 
77.89  53988  تحریر سعد ناصر سعد العازمى 
79.78  53989  تھاني فیصل حبیب ضاحى الفضلى 
68.19  53990  جواھر محمد جابر عبدالرحمن المرى 
75.44  53991  حصھ محمد ناصر خالص عبدهللا 
73.4  53992  حنان مبارك سعود عبید فھد 

60.96  53993  حنان مساعد محمد سعد الربیعان 
85.31  53994  حیاة فھد مزید زاید العتیج 
70.68  53995  خزنھ عبدهللا حمد مھنا حمد 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

برقان الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.65  53996  خلود ناصر جمعان راشد العازمي 
87.36  53997  دانھ حمد فالح محمد القریني 
88.53  53998  دانھ ولید راشد مبارك الماص 
77.38  53999  دعاء جاسم محمد عاشور عبدهللا القالف 
93.47  54000  دالل جاسم محمد عبدالرحمن محمد 
79.98  54001  دلیل محمد مبارك عید الدوسرى 
76.92  54002  دیما عید عویضھ عبدهللا العجمى 
84.12  54003  ربیعة خلف عجیرم حمیدان العازمى 
79.01  54004  رفعھ محمد عبدهللا محمد العجمى 
64.45  54005  رقیھ صالح مرزوق فیروز 
82.04  54006  ریم جاسم محمد جاسم المھدى 
82.93  54007  ریم جمعان عجیرم حمیدان العازمى 
69.74  54008  ریم راشد محمد راشد السبیت العازمى 
66.06  54009  ریم محمد رماح مطلق القحطانى 
90.18  54010  ریم محیمید محمد فایز العتیبى 
83.79  54011  زمزم سعود عبدالعزیز طاھر المطوع 
70.95  54012  زھراء مكى عبداالمیر مكى طھ 
60.47  54013  ساره راشد مبارك راشد بن بحر 
86.13  54014  ساره فھد ضیف هللا عبدهللا الرشیدى 
68.18  54015  ساره محمد فھد فھاد ناصر 
89.39  54016  سماھر ذعار عبدالرحمن عبدالعزیز العتیبي 
76.02  54017  شریفھ عبدالرحمن حسین حاجیھ على 
68.2  54018  شریفھ مطر صیاح منصور العازمى 

65.15  54019  شمھ سعید عبدالعزیز سعید العتیبى 
88.27  54020  شموخ نافع حبیب تركى الخالدى 
79.07  54021  شھد فیصل غازى عیسى العطار 
82.5  54022  شیخھ عادل عیسى احمد النشمى 

65.37  54023  شیخھ ناصر مسعود ناصر العجمى 
59.35  54024  شیماء علي سند سلیمان الشطي 
78.71  54025  شیماء فوزى ابراھیم محمود الشویربات 
78.73  54026  عائشھ خالد ابراھیم عبدهللا السعد 
75.84  54027  عائشھ فالح ذیاب ھادي ذویبان العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

برقان الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
86.31  54028  عائشھ محمد صالح محمد الفھد 
71.89  54029  عائشھ محمد صنت مقلى المطیرى 
66.84  54030  عائشھ محمد فالح عبدهللا الجدعى 
74.22  54031  عبیر فھد عبدالعزیز محمد السعران 
63.29  54032  عبیر قاسم محمد فایز 
70.07  54033  عذارى سعود محمد سعود العمیري 
65.21  54034  عذارى منصور بخیت عبدهللا العجمى 
66.77  54035  عذاري علي سعد حمود العازمي 
89.74  54036  عنود نھار عبدهللا سالم السبیعي 
86.84  54037  عیده ظاھر صالح فالح الرشیدى 
86.81  54038  غدیر سعود حمود مفرح سعید العازمي 
64.52  54039  غدیر عبدالھادى منصور یوسف العطار 
72.21  54040  غدیر علي مطلق ثویني محمد العازمى 
89.82  54041  غدیر محمد جاسم حسن الشیبة 
79.5  54042  غدیر ناجي على حسین بوجره 

83.74  54044  فاطمھ ریاض سعود عبدالعزیز اسماعیل 
72.76  54045  فاطمھ فالح محمد مبارك العازمى 
73.34  54046  فاطمھ فیصل احمد عبدالوھاب بعركي 
62.83  54047  فاطمھ ماجد بشیر مناحى العدواني 
74.92  54048  فاطمھ محمود حاجي محمد القطري 
76.12  54049  فاطمھ مطلق بخیتان خلف الحبیني 
69.48  54052  فرح على محمد على العسیرى 
64.27  54053  لطیفھ عبداللطیف راشد الشعالن 
94.93  54054  لطیفھ معجب عبدهللا عبدالرحمن العجمي 
88.52  54055  لطیفھ یوسف صالح ابراھیم الصقعبى 
68.82  54056  لولوه حامد عثمان ابراھیم بوعركى 
81.68  54057  مراحب سعود سیف فھید العازمي 
75.3  54058  مریم حبیب سعید محمد الحسن 

81.37  54059  مریم خالد حسین على الدوسرى 
87.06  54060  مریم صنیتان مناور نوار العتیبى 
77.85  54063  مستوره عبدهللا محمد سعد الحبیب 
70.44  54064  مشاعل علي عوض منھل العنزي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

برقان الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.23  54065  مشاعل غنام مشعل اسود العنزى 
72.08  54067  منار عدنان عبدالرحمن فھد جحیل 
90.33  54068  منار فھد صالح جابر العتیبى 
74.52  54069  منار محسن عبدهللا مرزوق العجمى 
68.7  54070  منال محمد حجي فالح العازمي 

83.89  54071  منال ھزاع محمد ھزاع السبیعى 
83.66  54073  منى مرزوق عید مبارك العازمى 
77.21  54074  منیره عبدالھادى عبدالرحمن العبدالھادى 
93.18  54075  منیره مبارك عبدهللا محمد الھاجرى 
71.96  54077  مھا مسیر صالح فرج المطیري 
94.25  54078  نادیھ محمد سعود عبدهللا العازمى 
87.83  54079  نھى على شافى محمد العجمى 
80.04  54080  نوال سعود عبدهللا سعود المحجان 
82.87  54082  نور صاحب على الصالح 
68.7  54083  نوره فیصل سلیمان محمد الخلیفى 

81.65  54084  نوف ابراھیم عبدهللا محمد المجلى 
79.15  54085  نوف فالح ملوح ونیان العازمي 
64.74  54086  نویر عبید عایض ابراھیم العتیبي 
64.35  54087  ھبھ سیف الدولھ حسن الحطاب 
86.87  54088  ھدى مطر عماش شبیب محسن الجبري العتیبى 
77.1  54089  ھال شافى خالد طالب العجمى 

78.32  54090  ھویھ خلف عجیرم حمیدان العازمي 
73.57  54091  ھیا ملحم عبد هللا ملحم جرى العجمى 
68.82  54092  ھیاء تمیم عیران الدوسري 
81.27  54093  وضحھ فیصل سالم ذیاب الخشتى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة الھاشمیة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.91  54131  ابرار خالد محمد على بندر 
84.69  54133  اسماء صالح محمد صالح النھام 
84.83  54134  اسماء عبدهللا عبدالرحمن محمد سلمان 
78.98  54135  اشواق فواز مشعل نجم عید العتیبى 
74.59  54136  افنان حسین ایوب محمد ابراھیم 
84.91  54137  االء عبدهللا فجرى وراد مرزوق 
79.98  54138  الجوھره غصین سعید سالم محمد مھدى 
79.81  54139  امانى على مترج درع النجار الرشیدى 
74.84  54140  امل صالح راشد مطلق صالح القراوى 
71.37  54141  انفال اسماعیل عبدالقدوس شاه زاده 
79.35  54142  انفال بندر سلیمان خلیوى الدیحانى 
90.9  54143  اوراد عبدالعزیز عساف طحیمر الجدى 

62.69  54144  ایمان رمضان محمد عبدهللا الكندرى 
71.07  54145  بروج محمد حسین محمد حسن 
80.43  54146  بلقیس على رغیان سعود الشریع 
87.32  54147  بیبى سالم عبداللطیف احمد القالف 
69.4  54149  تسنیم اسماعیل یعقوب یوسف محمد 

81.46  54151  جواھر منادى مزعل فھد الفراع العازمى 
64.81  54152  خدیجھ نوح كاظم طاھر المسرى 
81.14  54153  دانھ محمد قدفان محمد القدفان 
67.32  54154  دالل بدر سلیمان احمد الخلیفھ 
88.48  54155  دالل بدر مساعد حمدان العبھول 
80.22  54156  دالل حسین على جاسم محمد نعمھ القالف 
71.63  54157  دالل حسین على عثمان سند 
70.55  54158  دالل طارق فھد عبدهللا الرقم 
71.25  54159  دالل ولید احمد عبدهللا الجاسم 
87.04  54160  رفعھ ثقل سالم عبدهللا الدوسرى 
71.62  54161  روان اسامھ عبدالرحمن محمد الزواوي 
87.44  54162  زینب خلیفھ مطلق حمد الخالدى 
77.56  54163  زینب عبدالصمد جمعھ عبدهللا  حسین 
68.51  54164  زینب فاضل عبدالرحمن غلوم حسین 
72.06  54165  ساره رفاعى محمد مرتع العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة الھاشمیة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.18  54166  ساره سعد عبدهللا سعید الفرحان 
86.08  54168  ساره عادل خلیل محمد محمود 
70.43  54169  ساره عبدالعزیز یوسف عبدهللا على 
77.61  54170  ساره عبدالمجید عبدالرسول حسین الخیاط 
75.72  54171  ساره عیسى على جعفر الكندرى 
91.03  54172  سامیھ ابراھیم سعد دریمیح العتیبى 
91.05  54173  سعده احمد مسفر على العجمى 
75.87  54174  شھد عبدالعزیز ذیاب محمد حجى 

81  54175  شھد عبید عامر حمد المرى 
76.59  54176  شیخھ بدر اسماعیل على السبت 
86.01  54177  شیخھ حیدر حسن حسین المقصید 
88.56  54178  شیماء عبدهللا محمد على فرج 
76.38  54179  شیمھ ناصر عواض كتاب ذیاب 
85.85  54180  ضحى فوءاد فاضل عبدالواحد شیخان 
82.87  54181  عائشھ عبدالوھاب على احمد كامل الكندرى 
93.08  54182  عائشھ مبارك مسلط مبارك السبیعى 
84.14  54183  عالیھ مطلق محماس خالد العتیبى 
70.31  54184  عایشھ ولید خالد اسماعیل مال هللا 
66.85  54185  عھود ضیدان فدغوش نھار العجمى 
64.06  54186  غالیة ضیدان فدغوش نھار العجمى 
73.53  54187  فاطمھ احمد محمد عبدهللا الصراف 
61.55  54188  فاطمھ محمد عبدهللا محمد الشایجى 
90.97  54189  فاطمھ مناحى فالح فھد الدوسرى 
77.6  54190  فجر على جاسم محمد العلى 

65.59  54191  فرح خلیل ابراھیم اسماعیل العبدهللا 
66.94  54192  لیلى عبدالرزاق مختار غلوم تقى 
81.03  54193  مراحب ناصر جوینان حمود الشبعان 
90.65  54194  مروه محمد على جاسم الحساوى 
67.4  54195  مروه منصور حبیب محمد بوشھرى 

87.01  54197  مریم فھد مبارك فرحان المیاس 
66.52  54198  مریم مكى عیسى محمد البندرى القطان 
62.71  54199  معالى ضیدان فدغوش نھار العجمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

فاطمة الھاشمیة الثانویة للبنات  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
85.46  54200  معالى محمد شھاب احمد صالح الصفي 
81.05  54201  منار ابراھیم احمد عبدهللا الجاسم 
71.31  54202  منى حرباش فالح سلطان العتیبى 
62.73  54203  نبیھھ محمد سعید محمد الحسن 
62.52  54204  ندى طالب عبدهللا محسن العنزى 
76.75  54205  ندى محمد فجرى محمد صقر العجمى 
82.08  54206  نوال جدى مرثع حمدان العازمى 
68.54  54207  نوال ولید احمد عبدهللا الجاسم 
73.83  54208  نور ناصر یوسف زید الخبیزى 
75.17  54209  نوف ولید محمد عبدهللا المجیمى 
65.71  54210  نویر عامر مبارك عامر العازمى 
66.05  54211  ھاجر جمال حمدان محمد العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

العدان الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.64  54251  أسماء فاضل حیدر یعقوب الوزان 
71.44  54252  احالم منیف ماطر جعدان العتیبي 
80.44  54253  ارزاق محمد مزید الزاید العتیج 
62.97  54254  اسراء محمد علي حسین سالمة القناعي 
73.74  54255  اسماء أحمد محمد علي المصیجر 
64.58  54256  افراح فالح شریدة فالح الدیحاني 
68.91  54257  البندري صقر محمد صقر العجمي 
75.29  54258  الجوھرة ذیبان مدعث ذیبان المدعث 
75.46  54259  العنود ذیبان مدعث ذیبان المدعث 
70.44  54260  الھنوف رجاء حسین مانع العجمي 
75.22  54261  الھنوف محمد ھویج ناصر العجمى 
69.15  54263  اماني فھد حمد عویضھ العجمي 
84.35  54264  امل فالح مسفر فالح الھاجرى 
66.96  54265  انوار سعید سالم حسین العجمي 
81.09  54266  انوار عبداللطیف على محمد شریف 
80.91  54267  ایھ اسماعیل علي احمد كرم 
74.49  54268  بشائر فیصل یوسف محمد البشیر 
73.81  54269  بشایر سالم محمد غلوم دشتي 
81.14  54270  بشایر عایض فھد سعود العازمى 
67.35  54271  حصة سحمي جمعان شایع عامر الھاجري 
81.16  54272  حصھ عبد العزبز حمد ابراھبم الراشد 
83.62  54273  حصھ عتیق محمد عبدهللا الرشیدي 
72.23  54274  حنان جاسم قدفان محمد القدفان 
64.54  54275  حوراء شاكر عناد غضبان مھنا 
68.69  54276  خدیجھ طالب بدر نادر كرم 
83.04  54277  دانھ عادل عبدالحمید حبیب القالف 
82.58  54278  دالل فھد ناجي راشد العازمي 
71.67  54279  دالل محمد حبیب سعد الثوینى 

87  54280  دالل محمد مساعد عید المجرب 
68.63  54281  دالل منوخ مشعل مسحل الشعالني 
72.53  54282  رتاج ولید حسن خلیفھ الخلفان 
79.67  54283  رحاب علي ارحمھ حسین صقر لحدان 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

العدان الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
81.01  54285  ریم سیف حمود مفرح سعید العازمى 
79.73  54286  زھراء جواد محمود حسین كمال 
73.61  54287  زینب عماد أحمد عبادى سلمان 
73.26  54289  سارة حمود غنیم علي رومي العازمي 
58.58  54290  سارة صالح محمد مصلح المورجي العتیبي 
67.14  54291  سارة عمار على طاھر المسري 
85.17  54292  سارة عیدو سلیم عواد 
74.02  54293  ساره عایض مطلق سعود الشبیب ابوشلفا العتیبي 
75.03  54294  ساره عبد العزیز سعود عبداللطیف العروج 
74.63  54295  ساره على عبدالحمید عبدالنبى  نقى 
85.35  54296  شھد أنور أحمد محمد المطر 
80.88  54297  شھد سامي ناصر عبود 
79.7  54298  شھد سلمان مرزوق محمد العلوان 

88.23  54299  شھد یوسف راشد داود العبدهللا 
61.97  54300  شوق زاكي مسدح محمد العنزي 
80.74  54303  ضحى محمد حمد مرزوق العازمي 
66.18  54304  عائشھ عیسى محمد عبدالرحمن ابراھیم األنصاري 
79.64  54305  عبیر جمعان مبارك محمد الظفیري 
80.08  54306  عبیر مبارك مطرود سعود العازمي 
73.33  54307  عذاري عبد المحسن عیسى اسماعیل ابراھیم 
74.15  54308  غدیر احمد عبدالرضا حسین سلیم 
89.27  54309  فاطمة حسین عبدالرسول ابراھیم حسین علي 
86.37  54310  فاطمھ ابراھیم مشاري ابراھیم الحمدان 
70.84  54311  فاطمھ حجي احمد حجي محمد 
80.35  54312  فاطمھ عماد أحمد عبادى سلمان 

72  54313  فاطمھ فاضل حسین على الصفار 
75.78  54314  فجر بدر رجعان حمود الرشیدي 
84.07  54315  فجر حامد ناظم ثامر 
64.92  54316  فرح خالد على حاجیھ باقر 
65.41  54317  فرح نجم عبدهللا قمبر علي البلوشي 
83.23  54318  فوزیة شعوان غازي محمد العتیبي 
65.69  54319  فوزیھ ناصر ثامر سعد السھلى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

العدان الثانویة  للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
78.26  54320  لطیفة فھد وبران شبیب المعتقة 
92.67  54321  لطیفھ سوادى خلف محیسن الشمرى 
88.37  54322  مریم عدنان مصطفى احمد المرزوق 
84.72  54323  مریم فیصل جاسم عبدهللا عزران 
89.83  54325  مریم محمد عواض بادي  المطیري 
72.49  54326  مشاعل مطلق رجا مطلق العازمي 
73.95  54327  منار سعید عیسى فالح المطیري 
71.28  54328  منار عبدهللا نجم عبدهللا الراشد 
66.73  54329  منال عبدهللا عبدالكریم محسن المطیري 
74.98  54330  منى غریب مطلق سعد العازمي 
82.4  54331  منى مناحى فھد نما غیاض العازمي 

63.98  54332  منیره سعد صغیر فالح صغیر الدوسري 
84.34  54333  مھا منصور رغیان منصور العازمي 
63.78  54334  نجد سلطان فارس سلطان السبیعي 
66.07  54335  نجالء محمد علي حمد مفرح 
86.63  54336  ندى خالد ابراھیم حسن األحمد 
82.57  54337  نوال سالم سعد عید العازمي 
76.89  54338  نورا ھادى فھاد ھادى العجمى 
79.74  54339  نورة ریاض عبدالعزیز أحمد العبود 
72.67  54340  نورة سالم سعد عید حجاج العازمي 
84.03  54341  نورة فھد محمد فھد الدوسري 
95.43  54342  نوره جاسم احمد جاسم البالول 
77.65  54343  نوره سعد صغیر فالح الدوسري 
77.26  54344  نوره فایز عبدهللا غازي العتیبي 
66.82  54345  نوره وبران شبیب فھد المعتقة 
64.1  54346  نوف سعد جمعھ بدر العنزي 

81.07  54348  نوف محمد عزم عویضھ الھاجري 
68.43  54349  ھبھ عبدهللا خضیر یوسف العلي 
69.29  54350  ھبھ غالب عوده منھل محمد العنزي 
71.49  54351  ھیا سعود رجا عوض العازمي 
75.83  54352  ھیا عاید مبارك عاید العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لیلى الغفاریة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
87.03  54391  ابرار فالح سعد عبید العازمى 
87.35  54392  ابرار قاسم عبدهللا صالح الحمد 
78.5  54393  اسراء اسماعیل سالم محمود امیر 

90.39  54395  اسماء راشد فھید محمد الحیمر 
75.02  54396  اسماء سالم سعود ماطر العازمي 
84.37  54397  اسماء سعود فرحان سالم العازمى 
77.44  54398  اسماء سمیر مخیلف رجیبان الحربي 
66.19  54399  اسماء شریده على محمد الدماك 
79.47  54400  اسماء عاید فرحان عید الغریب 
64.64  54401  اسیل خالد محمد خلیفھ خلیفوه 
73.53  54402  اسیل سعود بطي سعود المتلقم 
87.03  54403  افراح سالم فھید محمد الحیمر المري 
85.33  54404  االء جواد محمد صالح ابراھیم الصراف 
80.5  54406  الھنوف حمود مفلح دخیل العازمى 

69.91  54407  امثال سعد خالد زامل العازمي 
76.49  54408  امینھ محمد احمد عبدالقادر المحمد 
65.68  54409  انفال فھد صلیھم ردعان العازمي 
63.58  54410  ایات حسین محمد حسین البلوشي 
74.76  54411  بشایر حمود جروان عاید العازمي 
71.38  54412  بشایر غازي محمد ضیف هللا الضلیعي 
92.53  54413  بشایر فالح جمعان مرزوق العازمى 
77.58  54414  تحریر رسول راشد عجیل العنزى 
68.28  54415  تحریر غازى محمد ضیف هللا الضلیعي 
81.23  54416  تھانى معجون احمد حمود العنزى 
77.52  54417  جواھر جابر عبدالھادى جابر ھادى الراكب 
70.18  54418  جوزه محسن حقان ناصر العجمي 
63.41  54419  حلیمھ ربیع عبید سلوم محمد 
78.98  54420  خلود سعود ابراھیم عواد الرشیدى 
74.22  54421  دالیا جاسم محمد على غلوم 
81.84  54422  دانھ عبدالرحمن مرزوق عبدالرحمن العجمى 
79.08  54423  دعاء عیسى عبدهللا صالح الحمد 
69.66  54424  دالل جمال عبد اللطیف جاسم عبدهللا الخلیفھ 
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األول  الدور : 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لیلى الغفاریة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.26  54425  دالل حنس عبید ضیف هللا الدیحاني 
71.67  54426  دالل محمد عبدالوھاب سید ھاشم الحنیان 
74.64  54427  دالل مزھى مزعل فھد العازمى 
68.23  54428  دیمھ محمد سیف طریم العازمي 
85.44  54429  رزان محمد على جاسم القبندى 
85.05  54430  رفعھ مزھى مزعل فھد العازمي 
74.11  54431  رقیھ خالد عبدهللا سعد الثویني 
68.87  54432  روان عایض محمد حمد العجمي 
83.8  54433  زھراء علي شعبان حاجي زمان 

76.47  54434  زینب عبدهللا محمود عبدهللا شیر 
63.47  54435  ساره احمد غلوم رضا اسماعیل غلوم تقي 
74.52  54436  ساره حمد فالح عبید العازمى 
80.79  54437  ساره عایض علوش عوض المطیرى 
68.22  54438  ساره عبداللطیف عبدالنبي فزع الھندال 
81.02  54439  ساره على غالب محظوظ محمد 
67.67  54440  ساره فھد مندني عیدان محمد 
79.15  54441  سبیكھ بدر عبد المحسن محمد على الحقان 
82.18  54442  سعاد بدر جاسم حمد الدوب 
84.26  54443  سلمى سالم ناصر یحیى العازمي 
71.61  54444  شھد فیصل على حسین مراد الكندرى 
72.09  54445  شیخھ عبدالوھاب یوسف محمد روح الدین 
74.61  54446  شیماء عبدالعزیز حبیب غلوم جمعھ 
88.67  54447  عائشھ جاسم ابراھیم حسن ابراھیم الیتامى 
74.91  54448  عائشھ رفعان مناحي راشد العجمي 
92.09  54449  عائشھ فالح حشر صقر فالح الشقراء العازمي 
69.11  54450  عذارى یوسف ناصر یوسف الطراروه 
70.49  54451  عنود حمد فالح عبید العازمي 
67.17  54452  غالیھ سالم فالح سالم العازمي 
89.16  54453  غالیھ صباح ستار جابر العنزي 
72.31  54454  فاطمھ حمود عبدهللا محمد حجیالن 
91.48  54455  فاطمھ سالم عبدهللا نجم عبدهللا 
72.97  54456  فاطمھ صبیح عاید نشمي عمیش الشرھان الشمري 
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 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

لیلى الغفاریة الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.6  54457  فاطمھ عبدالرضا عیدان عبدهللا عیدان 

83.04  54458  فاطمھ عبدهللا على عبدهللا الجمل 
68.8  54459  فاطمھ عیسى إبراھیم محمد على احمد االنصاري 

66.95  54460  فاطمھ عیسى حسین على كرم 
68.45  54461  فاطمھ فھد سالم خلیل الراشد 
73.72  54462  فاطمھ ھادي مفلح راجي العازمي 
64.76  54463  فجر حسن علي جعفر الكندري 
73.88  54464  فجر خالد احمد عبدهللا الجیران 
74.42  54465  فجر خالد محمد فجرى العازمى 
76.27  54466  فجر سعد ھویدى قطیم الحبینى 
79.21  54467  فجر عبدالرحمن صالح ابراھیم المدینى 
70.16  54468  فجر محمد رمضان قاسم حسین 
73.87  54469  فرح سعد ھویدى قطیم الحبینى 
76.44  54470  لطیفھ یوسف جھیم عوض جھیم منزل الجھیم 
92.51  54471  مراحب فھید عبید فھید العازمي 
75.43  54472  مریم حمود خالد حماد العازمى 
73.36  54474  مریم فلیح ھاضل على العازمى 
80.77  54475  مریم محمد حمزه ابراھیم البلوشى 
77.55  54476  مریم نور الدین جاسم محمد عبدهللا 
84.22  54478  منار عدنان سعود جمعھ بوعركى 
65.56  54480  منیره عبدالحكیم نایف عبدهللا العتیبى 
85.73  54482  مھا مبارك الدباغ رفاعي العازمى 
79.36  54484  نجد خالد محمد براك الدوسرى 
69.13  54485  نفلھ مقبل راشد عبدالرحمن مرزوق 
64.33  54486  نوال حنس عبید ضیف هللا الدیحاني 
69.65  54487  نوال ظافر محمد ھادى العجمى 
77.73  54488  نور بدر جاسم محمد العطیھ 
78.7  54489  نوره شویمى ھادى فالح العجمى 

64.48  54491  نوره عبدهللا محمد كمیخ الھاجري 
75.08  54492  نوره فھد نھار جبیران العجمى 
82.74  54493  نوره محمد ظافر محمد العجمى 
71.04  54494  نوره محمد مبارك محمد الدوسرى 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
89.13  54495  نوره ولید ابراھیم عبدهللا الغنام 
83.51  54496  نوف محمد صیاح ھادي العازمي 
67.6  54497  ھدیل فالح عبید براك عبید الونده 

69.01  54498  ھیا فالح شویمى ھادى العجمى 
88.45  54499  وضحاء فھد مھدي خریمص العجمي 
79.98  54500  وضحھ سند نعیر فالح الھاجرى 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
79.06  54531  أفراح صالح مرزوق تركى العازمى 
74.55  54532  أنوار محمد مجبل عبید شریف 
72.22  54533  اریج صالح عبد هللا عیسى العطار 
83.66  54534  اسراء صالح حمید غریب جمال 
62.56  54535  اسراء محمد سعد مطلق السویلم 
81.06  54536  اسماء حسن سالم جارهللا العجمى 
66.18  54537  اشواق جمعان فھد مبارك العازمى 
77.63  54538  اشواق فالح ذعار شجاع عواد 
72.86  54540  افراح عبید سمران شدید المطیرى 
62.67  54541  افراح غنیم محمد سیف العجمى 
63.77  54543  افنان عبدالعزیز احمد عبدهللا الشطى 
77.29  54544  افنان عبدهللا مھدى براك ھادى 
82.93  54545  الجازى سعود سالم خجیم العجمى 
75.01  54546  الطاف محمد غازى حمود سلطان 
81.08  54547  العنود جابر حمد فاضل المرى 
76.67  54548  النیره غازى شجاع صفیان العتیبى 
72.47  54549  الھنوف سعد فھد زید العازمي 
81.68  54550  الھنوف عید براك قعمر العازمى 
75.14  54551  امثال راشد حمود صالح السھلى 
62.45  54552  امل احمد على فھد الفھد 
66.42  54553  امل رفاعي علي عوض الصواغ 
79.84  54556  انوار محمد فھید حسین العجمى 
79.21  54557  ایمان على صالح الخریف الصالح 
84.75  54558  ایمان فھید فھد زید العازمى 
68.23  54559  بتول عبداالمیر على خلیل الخمیس 
76.3  54560  بشائر دوخى عطیھ غالب المطیرى 

68.46  54561  بشایر غازى غانم فرحان الرشیدي 
76.79  54562  تحریر بدر الفى زاید العتیبى 
75.91  54564  حنان مطلق رحیم نوار العتیبى 
75.75  54565  حوراء عبد الجلیل حسن محمد البقشى 
59.14  54566  خلود خلف عید محمد الحربى 
64.14  54567  دانھ محمد احمد فوءاد على 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

صباح السالم الثانویة للبنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
66.67  54568  دالل جزاء حمود محمد الرشیدى 
63.14  54569  دالل حجى حمود زھران العازمى 
92.13  54570  دالل دخیل فالح نھیتان العتیبي 
78.1  54571  دالل رشید عوض شدید المطیري 
73.9  54572  دالل شداد عیاد عوض العازمى 

71.98  54574  راویھ خالد بدر الفى العتیبى 
81.86  54575  رفاه مناحي فالح مرمح العتیبى 
86.28  54576  رفعھ زیاد عبدالرحمن زیاد ملفى افریح العازمى 
63.93  54577  روان عبدهللا محمد محمود الفیلكاوى 
70.3  54578  ریم عایش سعد عاید العازمى 

88.47  54579  ریم عبدهللا محمد محسن العجمى 
63.48  54580  ریم على محمد مزحم المطیري 
67.49  54581  ریم عواض مھدى راشد العتیبى 
68.14  54582  ریم متعب حماد متعب العجمى 
78.75  54583  ریم مستحب على فھد الشویع 
66.95  54585  زھور علي عید سالم الرشیدى 
80.71  54586  زینب ابراھیم على ابراھیم العامرى 
83.44  54587  سارة محمد حمد جابر العاض المرى 
88.69  54588  ساره احمد حجى رجا الخیاط العازمى 
69.57  54589  ساره بدر محمد مبرج العازمى 
79.44  54590  ساره صالح مجبل صالح العازمى 
66.83  54591  ساره طارق محمد عبدالغني سلطان 
80.67  54592  ساره فالح سعد مبرج العازمى 
72.57  54593  سعداء عبدالرحمن حسن محمد العجمى 
75.71  54594  سعده عامر فھید عامر العازمى 
87.86  54595  سمحھ ھادى مبارك الیامى 
70.77  54596  شروق حسین محمد منصور السبیعى 
68.54  54597  شروق شاكر عبدهللا عبدهللا الدھیم 
67.48  54598  شروق محمد عبد هللا حسین العجمى 
79.29  54599  شعاع سعود غالى زوید العازمى 
78.95  54600  شوق عبدهللا مسلم فھد المویزرى 
62.37  54601  شیخھ راشد على راشد السھل 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
76.68  54602  شیخھ سعود عبدالعزیز حسین الفودرى 
90.37  54603  شیخھ عبدهللا ھلوه معطش العازمى 
81.38  54604  صالحھ ذعار غزاى مبارك العتیبى 
67.2  54605  ضحى تركى محیا نھار معیض العتیبى 

66.27  54606  طیبھ عادل عباس محمد عبد هللا 
68.39  54607  عائشة عبد هللا دھیران عبد هللا العازمى 
64.73  54608  عائشھ فھید دغیم حمد العدوانى 
62.84  54609  عائشھ مطلق طلق علي رومي 
80.56  54610  عایده علیان عایض رجا الوھیده 
81.17  54611  عبیر راشد سعد عاید العازمى 
68.13  54612  عمشاء عبید صالح على السبیعي 
66.55  54613  عھود فالح عبد هللا فھد مبارك البریكي 
65.17  54614  عیده باذر مطر حصینى الكریبانى 
76.57  54616  غدیر عامر سعود على المرى 
64.95  54617  غدیر ناشى سالم فھاد العازمي 
70.19  54618  فاطمھ ابریم جازى معتوق العازمى 
68.49  54619  فاطمھ حمد محمد عید بن رومى العازمي 
61.63  54620  فاطمھ سعود راشد سعید العلى 
80.61  54621  فاطمھ سعود عبدالعزیز الخمیس 
66.99  54622  فاطمھ صباح عبید مستور فھید 
60.34  54623  فاطمھ فواز عایض حسین الدوسرى 
69.98  54624  فاطمھ محمد مجبل ارقیب العازمي 
73.33  54626  فجر منصور موسى فھران العتیبى 
72.74  54627  فرجھ راشد نعیر راشد الھاجرى 
71.84  54629  كویت عوض خالد عوض المطیرى 
62.84  54630  لیلى عبدالحمید سعید ابراھیم شیبھ 
85.57  54633  مریم عبید ھلوة معطش العازمى 
78.15  54634  مریم عید دلیمیك طلق العازمى 
68.89  54635  مریم فالح منسى فرحان سالمھ 
74.71  54636  مزنھ ناصر عشیمھ ناصر 
76.59  54637  مالك منصور خالد شبیب المطیرى 
72.29  54638  منال زید ھادي فالح العجمى 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.58  54640  منى راشد جابر عبدالرحمن المرى 
65.62  54641  منى شارع مفرح شارع السبیعى 
76.35  54642  منیره أحمد جاسم محمد الساعى 
76.49  54643  منیره سلیمان یوسف خالد الشطى 
77.04  54644  منیره محمد فھید فالح الھاجرى 
72.27  54646  مھا على محمد مزحم المطیرى 
65.61  54647  مى زیدان زعیل مصطفي المطیري 
73.42  54648  مى ناصر فاضل عبدالرحمن الفاضل 
78.1  54649  نادیة نبھان راشد السبیت العازمى 

65.24  54650  نعمھ حسین محمد قھوان العجمى 
70.24  54651  نعمھ محمد عبدهللا حسین العجمى 
81.15  54652  نور نھیر شافى ناصر السھلى 

82  54653  نورة مبخوت سعد مبخوت الدوسرى 
90.66  54654  نوره حمد فالح شبیب الدوسري 
84.17  54655  نوره محمود ابراھیم محمود الشویربات 
70.75  54657  نوف على مسفر حسن العجمى 
63.11  54660  ھدى عبدهللا سعد عبدهللا القطامى 
81.83  54661  ھنادى عبدالرحمن خنیفر القعیط الرشیدى 
75.87  54662  ھنادى عبدهللا سعید زامل الدوسرى 
73.91  54663  ھنوف زیاد عبدالرحمن زیاد  ملفي إفریح العازمى 
65.79  54664  ھویھ احمد فالح حمود العازمى 
84.25  54666  وسمیھ فارس سالم فارس العجمى 
65.44  54668  وعد مبارك محمد متعب العازمى 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.13  54701  أبرار خالد صالح على الحسن 
78.13  54703  ألطاف ناصر بدر عبد هللا العدواني 
78.8  54704  أماني محمد مسعود قماد المري 

66.36  54705  أماني محمد ھاشم عبدهللا الزامل 
74.27  54706  أمجاد نایف سلطان جفین العتیبي 
79.88  54707  أمل فالح عایض علوش الخمیش العازمى 
76.69  54708  أنفال فھد جابر عجیمي العتیبي 
84.09  54709  أنوار عبدهللا منیر مبارك منیر 
77.29  54710  أنوار یعقوب محمد سعد العربید 
66.99  54711  إیمان حسین عبدالملك حیدر بھمن 
68.69  54712  إیمان فالح حسن أحمد 
71.08  54713  إیمان منیر فھد منیر العتیبى 
81.15  54714  الجازي فیصل حسین رجب حسن 
83.16  54715  الدانھ سعود بداح فھید العجمي 
76.42  54716  انفال حسین علي مبارك العلي 
72.87  54717  انوار بدر حمد محمد االذینھ 
74.39  54718  انوار صالح عیسى عبداللطیف الرجیب 
77.35  54719  بدور أسامھ یوسف احمد الفرحان 
68.68  54720  بشایر فالح برغش راشد العازمي 
69.35  54721  ثریا على أحمد حسین دشتى 
79.92  54722  جمانھ ماھر حسن عوض بھبھاني 
85.1  54723  جمیلھ عبید عبدالھادى محمد الھاجرى 

79.04  54724  حنان مجبل سعد بطیان العازمي 
69.44  54725  حوراء محمد زید محمد فالح 
68.54  54726  حوراء مشعل عبدهللا مشعل العبدهللا 
72.06  54727  دانھ سعد حمود فجري القریافي 
70.22  54728  دانھ مصبح عید سعید العازمى 
71.51  54729  دالل شایع محمد شایع العازمي 
72.26  54730  دالل ماھر صالح موسى العطار 
71.67  54731  رشا راضي سلیم صالح العنزي 
86.28  54732  رقیھ فھد غنام حمد الصویلح 
68.42  54733  رقیھ ولید صفر علي صفر 

02/07/2010Page 508 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة
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67.28  54734  روان بدر أبراھیم حیدر على 
76.99  54735  روان مشعان حجرف مشعان العتیبي 
68.62  54736  ریم خالد نصار مدغش العازمي 
88.86  54737  زینب جواد عبدالرحیم حاجیھ دشتى 
72.59  54738  زینب على محمد على حسین الحطب 
70.52  54739  زینب ناصر نجم عبد هللا القتناب 
67.67  54741  سارة نبیل یوسف خلف الرامزي 
81.73  54742  ساره أحمد عبدهللا عبدالرحیم أحمد 
78.81  54743  ساره فالح محمد شایع العجمي 
73.31  54744  شروق عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن علي 
71.63  54745  شریفة أمین حمد عبدهللا المكیمي 
70.5  54746  شموخ یعقوب یوسف علي الھولي 

69.28  54748  شھد ھویدي راشد سالم صالح الھویدي 
80.38  54749  شیماء عبدهللا محمد جاسم االستاذ 
68.18  54750  عبیر فلیج راھى حسین الفضلى 
85.91  54751  فاطمة احمد عبید براك الونده 
72.81  54752  فجر فلیج راھى حسین الفضلى 
66.75  54753  فجر فیصل محمد فھاد النویعم 
77.92  54754  فھیدة احمد عبید براك الوندة 
67.46  54755  لطیفھ عادل علي غباش الشطي 
65.25  54756  معالي علي شلیویح صغیر العازمي 
69.84  54757  منال عطا هللا فیصل حلیفي الخالدي 
90.47  54758  منیره راشد عبدهللا عیسى الھزیم 
74.4  54759  نور عبدهللا علي محمد محمود الكندري 

84.81  54761  نورة بدر مشاع محمد الدیحاني 
89.4  54762  نوف فیصل فالح عاید السبیعي 

87.02  54763  ھدى احمد عبدهللا سیف الوسمى 
87.69  54764  ھیا رسام سالم عبدهللا الرسام 
74.31  54765  ود جاسم صالح لفتھ بارون 
89.93  54766  وفاء علي سعود كلیب العازمي 
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النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.26  54801  أحمد حسین عبد هللا شلش زاده 
66.21  54802  أحمد على محمد مھنا یوسف بوعویان 
68.45  54803  ابراھیم عادل ابراھیم العباد 
70.73  54804  احمد خلیفھ مطلق حمد الخالدى 
67.56  54805  احمد عبداللطیف عبد الرضا عبد الرضا قبازرد 
70.05  54810  احمد نجم عبدهللا القوماني 
72.03  54811  اسامھ عبد الوھاب سھیل مھنا السھیل 
69.78  54813  بدر فاضل محمد حجي عباس حسین الصفار 
66.31  54814  براك طارق فھد الرقم 
65.76  54815  براك عبد المحسن طبیخ فھد 
75.57  54816  بندر منور حمود عاید 
66.5  54817  جاسم محمود حمید عبد الرسول القالف 

70.91  54818  جراح عبد الكریم بدر یاسین عبد الكریم محمد 
63.88  54819  جعفر صادق حسین الناصر 
71.37  54820  حسن جمال عبدالرضا محمود جوھر 
67.36  54821  حسن عبدالھادي مبارك العجمى 
72.85  54825  حسین عبدالرضا جاسم الحداد 
66.64  54826  حسین علي عبدالحمید یعقوب الحیدر 
63.29  54827  حسین مشعل محمد عواد 
60.35  54829  حمد جزاء عفار مطلق العتیبى 
63.8  54831  حمود سند ایوب سند على 

58.31  54832  حمود علي حسن عبدهللا النعیمي 
68.75  54834  خالد ھندي مبخوت العجمي 
65.74  54835  خلیفھ فیصل ابراھیم عیسى أحمد الراشد 
60.44  54838  سالم محمد فالح محمد الھاجرى 
63.03  54841  سعید محمد عبدهللا حسین العجمى 
67.17  54844  صالح ریاض صالح محمد عبد اللطیف النسیم 
64.29  54849  طالل احمد حسن الشطى 
71.16  54850  عادل شمسان احمد رجب 
64.48  54851  عامر نورى أحمد نوري عطیھ 
70.88  54853  عبد هللا ناصر حمد معجب العجمى 
77.81  54856  عبدالخالق حسن دھناوى فیاضى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.24  54858  عبدالرحمن فھد عبدالرحمن الطبیخ 
74.26  54860  عبدالرحمن نجیب خالد العامر 
73.7  54861  عبدهللا حسن عبدالرضا عبدالكریم 

69.61  54862  عبدهللا سلیمان راشد سلیمان الرویشد 
62.57  54863  عبدهللا عبدالعزیز عبدالقادر محمد 
65.34  54864  عبدهللا علي فھد العبیدان 
67.28  54866  عبدهللا قاسم عیسى الصیرفى 
66.89  54867  عبدهللا منصور ناصر الكریدیس 
71.3  54869  عبدهللا ھزاع عبدهللا ھادى 

62.95  54870  عبید عبدهللا خالد ھذال المطیرى 
63.71  54871  على حمدان حامد زھران العازمى 
63.62  54872  على عبد الرسول عبد الرزاق عبد الرسول رمضان الزید 
70.98  54873  على عبد المحسن محمد على الفضلى 
65.82  54874  علي حسین حمید الصفار 
74.25  54875  علي حسین سوید القالف 
66.53  54878  فایز منشد عجیل خلف 

78  54879  فرج محمد فرج طالب بخش 
60.31  54880  فھد مشعل فھید محمد العجمي 
66.83  54881  فواز محمد خلیل القطان 
67.28  54882  فواز محمد راشد حمد بداح 
67.2  54883  فیصل دخیل سالم احمد الدخیل 

60.44  54884  فیصل على مسفر مھدى على العجمى 
64.9  54885  مانع علي مسفر العجمي 
65.9  54886  مبارك مشعل مبارك سھیل فھیم 

65.79  54889  محمد أیوب حسن غلوم دشتي 
64.23  54890  محمد احمد مبارك النویبت 
75.77  54891  محمد جاسم محمد مراد 
65.3  54892  محمد جدي مرثع حمدان العازمي 

62.96  54893  محمد حسن عبد غلوم حسن 
65.17  54894  محمد خلیل إبراھیم الخارجى 
66.94  54896  محمد سلیم موسى العتیبي 
69.79  54897  محمد سید حمزه سید فخرى سید ھاشم 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال  المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
64.96  54899  محمد عباس حاجى محمد دھدارى 
61.17  54900  محمد عبدالجلیل حسن عبدالمحسن رمضان 
66.28  54902  محمد فالح منصور فالح العجمي 
64.55  54903  محمد مالك محمد صالح التقى 
71.57  54904  محمد محمود محمد حسن 
66.58  54906  مرضي مھدي سعد العجیلي العازمي 
64.16  54907  مشارى بدر ابراھیم خلف الیتامى 
68.23  54908  مشاري عبدالواحد احمد عبدالواحد الشریده 
68.32  54909  مشاري فیصل احمد عبدهللا المذكور 
69.05  54910  مشرف نزال منیخر قالط الدیحانى 
68.29  54912  مشعل یوسف مراد الشطي 
71.67  54913  معاذ معجب عیسى محمد جاركى 
73.1  54914  ناجم راجح جعیفن مدعث العبدهللا 

64.85  54917  یوسف على عبد العزیز عبد هللا شبیب 
64.9  54918  یوسف غازي محمد العتیبي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز خالد سعود الزید الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.74  54954  احمد منصور حبیب بوشھري 
64.46  54955  امان ولید عبد هللا الشمري 
69.03  54956  باسل مبارك جابر فحیمان 
69.65  54958  بدر ذیاب عبد هللا الحربي 
74.85  54962  جابر نواف ملبس دھش الفضلي 
74.74  54963  جاسم عبد األمیر عبد هللا علي محمد 
66.33  54965  جراح فالح مجبل سعید العازمي 
73.41  54966  جمال مزید سند مزید المطیري 
67.17  54969  حمد ماشع شعوف عید المطیري 
69.47  54971  حمدان محسن سعد العجمي 
63.26  54972  حمود قطیم عواض سعد العازمي 
68.62  54976  خالد غنام مشعل اسود العنزي 
59.06  54979  دعیج ولید عوده الشمري 
69.87  54982  سراج فھد سعید العجمي 
64.95  54983  سعد عبد هللا سعد القطامي 
65.89  54986  سلطان ماشع شعوف عید 
67.7  54989  صنت محمد صنیتان جویعد المطیري 

70.74  54990  عایض محمد عایض محمد خزیم 
63.13  54995  عبد العزیز حمود حمد العازمي 
66.97  54997  عبد العزیز عامر احمد سالم 
63.66  55003  عبد هللا محمد خالد اسماعیل 
68.9  55004  عبد هللا محمد عبد هللا عبد علي 

64.79  55006  عبد الھادي احمد علي احمد كامل 
69.19  55016  فھد عبد العزیز سعود الحمدان 
71.39  55017  فھد عبد هللا محمد الناصر 
67.79  55019  فھد ناصر فنیس العجمي 
70.64  55025  محمد عبد الرضا احمد علي الھندیاني 
69.48  55026  محمد علي محمد العسیري 
63.04  55031  محمد یوسف عبد هللا عبد العزیز محمد 
64.33  55033  مشاري راشد عبد العزیز المطر 
62.13  55035  مشعل راضي سعد العازمي 
65.92  55036  مشعل ریكان یاسر مانع 
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األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز خالد سعود الزید الثانوي رجال المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
62.1  55037  مھند حمود محمد العتیبي 

69.53  55038  نادر مرزوق فھد العازمي 
65.72  55039  ناصر بدر جاسم حمد الدوب 
59.29  55041  نواف فھد عبد الھادي المضحي 
67.42  55045  یوسف سالم صالح سالم التواجر 
67.18  55046  یوسف نور محمد اغا 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز صباح السالم الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
72.29  55081  احرار عبد اللطیف عباس عبد اللطیف القطان 
80.4  55082  احالم ناصر اسد على 

73.16  55083  اسراء احمد ابراھیم االنصاري 
68.4  55084  اسراء خالد عبدهللا الھجاج 

85.12  55085  اسماء توفیق جابر العلي 
83.33  55086  اسماء رمضان عبدهللا الجابر 
68.52  55087  اسماء عبد الرحمن عبداللة الشطي 
77.13  55088  اشواق صالح سالم سند 
72.98  55089  افراح ھایف عبید سفیر 
89.72  55090  االء عیسي نزار غلوم 
79.41  55091  العنود صالح بشیر مبارك نصیبھ 
70.27  55092  امثال معجب صالح العجمي 
85.52  55093  امینة جاسم خلف الحسیني 
70.45  55094  امینة فرحان بادح الشمرى 
78.2  55095  انتصار مبارك جابر مبخوت 

81.96  55096  ایات سلطان اسماعیل المرزوق 
66.7  55097  ایمان رجعان عامر سحلول 

68.94  55098  بدریة بجاد سلطان العجمي 
74.02  55099  بدور ناصر ضیف هللا محمد العلي 
77.2  55100  بشایر عبد هللا عید محمد تاني 

80.16  55101  بشایر مجعد غنام العتیبي 
81.11  55102  بشایر ھاشم علي طاھر 
78.69  55103  بلقیس ابراھیم سید عباس الموسوي 
71.69  55104  بنا بخیت فھد العتیبي 
76.67  55105  جازا مطلق مبارك السبیعي 
81.88  55106  جواھر محمد فھید محمد العجمي 
74.82  55107  حثلة محمد عبدهللا العجمي 
76.46  55108  حنان براك مطلق العازمي 
79.24  55109  حنان حسن علي عیاد 
81.51  55110  حنان ملیح علي الصواغ العازمي 
76.66  55111  خزنة مرعي مطیع العجمي 
80.97  55112  خلده عواد عویھان معیض العازمي 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز صباح السالم الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
80.81  55113  خلود ابراھیم غلوم حیدر 
84.64  55114  دعاء حسین مالئي 
74.45  55115  دالل سالم سعد فھید العازمي 
73.52  55116  دالل علي عید عترش 
75.04  55117  دالل معجب صالح العجمي 
81.18  55118  راویة حسین عباس محمد بارون 
72.07  55119  ربیعة عبدهللا الحمیدي العازمي 
76.02  55120  رحاب سعد محمد العازمي 
82.73  55122  ریم سعد مرزوق العازمي 
78.42  55123  ریم محمد فھید محمد العجمي 
69.29  55124  زھرة بخیت بالل سلیمان 
70.76  55125  زینب فاضل حسین صالح 
73.59  55126  سارة جمعان عید الحریص 
82.5  55127  سارة عبدالكریم محیبس العبودى 

76.43  55128  سارة مرشد عبد العزیز المرشد 
83.74  55129  سارة موسى جابر العلي 
76.05  55130  ساره مسباح جاسم المسباح 
90.13  55131  سعداء مسفر على العجمي 
77.8  55132  سلوى محمد مجبل عبید شریف 

78.35  55133  شافعة محمد مسعود العجمي 
71.29  55134  شروق عبد الرسول مطر رجب 
83.44  55135  شعاع عجیل عیادة الشمري 
84.16  55136  شوق الفي رجعان شریان 
82.59  55137  شیخة فاضل عباس احمد المویل 
73.94  55138  شیخة مجزع حمدان الشمرى 
69.91  55139  صیتة عامر فھید العازمي 
78.94  55140  ضحیة عبد الرحمن ناصر عبد هللا العبودي 
67.75  55141  ضحیة مرزوق خلیفة العازمى 
90.35  55142  عائشھ فیصل على فاروس العازمي 
70.07  55143  عبیر سعد عبد هللا العازمى 
73.89  55144  عذارى سالم حمد یعقوب 
88.51  55145  عذاري حمود عبدهللا حمد 
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2009 / 2010العام الدراسى : 
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وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز صباح السالم الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
84.83  55146  عذاري ھاشم غلوم على 
77.38  55147  عفاف على اسد العامري 
72.17  55148  علیا فیحان عیاد العتیبي 
71.38  55149  عنود جحیل عبدالرحمن جحیل 
77.04  55150  عھود توفیق منصور سعد الرشیدي 
83.04  55151  عواطف عایض ملفي العتیبي 
79.38  55152  عواطف مجعد غنام عبد العزیز العتیبي 
67.91  55153  غالیة رشید بطیحان العازمي 
83.2  55154  غدیر سلطان راشد العتیبي 

77.05  55155  فاطمة ابراھیم سید عباس الموسوي 
72.62  55156  فاطمة جدعان سمیلیل العازمي 
72.22  55157  فاطمة خریص صعفك المطیري 
81.66  55158  فاطمة راشد حمود الشریدة 
81.28  55159  فاطمة شھاب احمد بوفتین 
71.02  55160  فاطمة عبد الرحیم عبد الكریم جراغ 
69.81  55161  فاطمة عبد العزیز مصطفي عریان حسن 
84.92  55162  فاطمة عبدالرحمن محمد شمس الدین 
73.22  55163  فاطمة فھد فالح فھاد الضفیري 
84.46  55164  فاطمة فیصل على العازمي 
70.78  55165  فاطمة ھادي مطران العبد 
68.96  55166  فتحیة حسین غانم 
74.79  55167  فجر محمد عید عواد الظفیرى 
84.49  55168  فرح جمال عبد الكریم شموه 
78.62  55169  فوزیة جزاء قنیفذ العتیبي 
85.38  55170  كوثر محمد حاجیة محمد حسن 
87.25  55171  لیلى حسین عبدهللا حاجي احمد 
70.16  55172  مدیة ماضى مرضى الھاجرى 

85  55173  مریم عبدالرحمن محمد شمس الدین 
73.81  55174  مریم عبدالقادر خالد العمر 
70.17  55175  مریم عیسي محمود عیسي اسماعیل 
75.56  55176  مریم فھد فالح براك العازمى 
82.14  55177  مشاعل حمد عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن 

02/07/2010Page 517 of 523 طبع بواسطة :  مدیر النظام 



دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة
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مركز صباح السالم الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
69.38  55178  مشاعل ذعار حسین المطیرى 
81.85  55179  مشاعل فقعان درنكس العازمي 
68.76  55181  مضاوى سعود طعیمس المطیرى 
74.66  55182  مطیرة حمود سعد العازمي 
80.28  55183  منال دابس ملیحان الرشیدى 
75.84  55184  منال شامان حمود العتیبي 
69.91  55185  منى خلف مطلق الصمیعي 
77.49  55186  مني شاكر مختار محمد 
68.3  55187  منیرة مطلق طلق عبید العازمي 

70.99  55188  مھا فاضل علي علي مراد 
66.64  55189  مھا مبارك سمیلیل زنیدة العازمي 
77.11  55190  مھا ناجع شویرب عسكر العجمي 
81.45  55191  موضي احمد علي سمیط 
82.31  55192  نادیة عبدهللا نعیم 
77.96  55193  نجات شافعي رضا شافعي 
77.78  55195  نجالء عوض متعب العتیبي 
78.16  55196  نوال شامان حمود العتیبي 
79.6  55197  نوال محمد ھادى العجمي 

71.81  55198  نورة سفیران زبن مبارك السبیعى 
65.94  55199  نورة عبدهللا الحمیدي العازمي 
69.24  55200  نورة عمر جمعة حاى 
85.15  55201  نورة محمد احمد عبد هللا الخضر 
80.48  55202  نوره سلطان اسماعیل المرزوق 
79.24  55203  نوریة خالد خلف سعد عابر 
79.01  55204  نویر شبیب مبارك العازمي 
77.84  55205  ھبة عبدالرضا محمد القالف 
82.71  55206  ھبھ خالد عثمان عبدهللا الضبیعي 
72.45  55207  ھند مشعل راشد الجطیلي 
86.81  55208  ھنوف عبدالعزیز مبارك الجناعي 
83.45  55209  ھویة مرزوق سعد معطش العازمي 
70.76  55210  ھیا سلیمان عبد العزیز المطر 
69.85  55211  ھیا مبارك سعود براك 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز صباح السالم الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
65.56  55212  وسمیة علي أحمد ملك 
71.73  55214  وضحھ عبد اللة ثنیان عبید 
87.23  55215  والء داود سلیمان الحواج 
83.11  55216  یاسمین محمد عباس حسن 
60.78  55217  بشایر سالم سعد فھید العازمى 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز طلیطلة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
82.73  55251  أبرار بالل نایف فزاع ھندال 
60.4  55252  أبھا فوزي سلیمان الشرھان 

62.13  55253  أسماء سعود عبد العزیز القطان 
71.28  55254  أسماء عمر محمد یوسف 
69.34  55255  أطیاب ولید خالد عامر المسباح 
68.39  55256  أفراح محمد حمد السكران 
69.71  55259  إبتسام علي راشد الخوالد 
65.62  55260  إیمان خلیل إبراھیم حیدر علي 
73.11  55261  إیمان راضي مسلم الدماج العازمي 
68.82  55262  إیمان منصور صالح الریش 
69.03  55263  انتصار علي راشد الخوالد 
73.15  55264  بتال حریمیس سلمان كویخ العازمي 
62.72  55265  بدور علي محمد العسیري 
62.34  55266  بشایر ھادي مھدي علي العجمي 
79.82  55267  تھاني حمود عزیز مقبل المیموني 
77.17  55268  تھاني سیف مبارك العازمي 
78.23  55269  تھاني عبد هللا محمد العجمي 
74.67  55270  جمانھ طالب إسماعیل كرم 
66.01  55271  دالل حسین مراد جاسم 
75.35  55272  دالل سیف مبارك العازمي 
70.75  55273  ذكریات ھلیل سبھان ثواب العیباني 
66.41  55274  رحاب ناصر صغیر عبدهللا وطیان 

77  55276  ریم حسن عبد هللا الفضلي 
74.84  55278  زینب صالح علي بالحارث 
63.64  55279  زینب محمد سالم الرامزي 
72.46  55280  سارة عبد هللا أحمد سند 
65.07  55281  سارة ناصر مسعود العجمي 
61.78  55282  سعدة جاسم محمد عنزه 
71.5  55283  سلمى رشید فرحان العازمي 

69.15  55284  سمیرة مرزوق مطر العازمي 
61.7  55285  شروق صادق سید خلف 

65.51  55286  شیماء أیوب خضیر یوسف العلي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز طلیطلة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
63.26  55288  طاھره محمد أحمد خشاوي 
63.25  55289  طیبة مشعل مبارك سھیل فھیم 
65.3  55290  عائشة فھد سعد العازمي 

74.34  55291  عبیر جابر ساكت الشمري 
66.13  55292  عبیر مبارك صالح العازمي 
70.6  55293  عبیر محمد سالم الحجیالن 

67.69  55294  عذاري محمد سلیمان العسعوسي 
80.5  55295  غادة علي یوسف فرس 

68.17  55297  فاطمة تركي فھد العازمي 
68.26  55298  فاطمة سعدون محمد العتیبي 
75.57  55299  فاطمة طالب إسماعیل كرم 
63.96  55300  فاطمة عبد هللا حیدر العبیدلي 
68.08  55301  فاطمة عبد هللا على المال علي 
75.6  55302  فاطمة فاروق شھاب حمادي 

65.01  55303  فاطمة كركان مد هللا الشریفي 
65.81  55304  فایزة علي سعد القحطاني 
75.01  55305  فجر عبدهللا محمد الرومي 
72.79  55306  لطیفة مشاري مرزوق الفرحان 
66.1  55307  لیلي جمعة محمد العابدین 

72.46  55308  مریم حاكم سعدون السبیعي 
74.14  55309  مریم عبد الكریم عبد الرضا زیدان 
70.13  55310  مریم مصطفي محمد المبارك 
60.47  55311  مشاعل سالم عبد هللا العجمي 
76.6  55314  منایر عبد هللا أحمد المھیني 

73.16  55315  منى عایض حسن العجمي 
68.77  55316  منیرة أنور سلیمان العثمان 
65.05  55317  منیرة حمود عبد هللا العمار 
75.37  55318  منیرة سعید فھید الھاجري 
72.63  55320  مھا نصار عبد هللا العجمي 
67.5  55321  موضي بدر مصبح سعید الفھاد 

62.03  55322  نادیة صالح عبدالھادي العنزي 
64.47  55323  نوال محمد فالح العازمي 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مركز طلیطلة الثانوي نساء المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
68.15  55325  نورة ذعار شجاع عواد 
71.04  55326  نورة ناصر محمد الصقر 
64.32  55329  نوف فلیح علي العازمي 
78.34  55330  ھال مسعود رفعان العجمي 
71.82  55333  ھیا فھد صالح الجیماز 
66.01  55334  وسمیة فرج منیر العجمي 
66.33  55335  وضحة عبد الرحمن راشد مرزوق 
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دولــــة الكــویـــت

األول  الدور : 
مركز المعلومــات

2009 / 2010العام الدراسى : 
إمتحان شھادة الثانویة العامة

وزارة التربــیــــة

 األدبي القسم

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة

الطالب الناجحون من الدور األول

مدرسة مبارك الكبیر ثانوي منازل بنات المدرســة

النتیجةإسم الطالـــــــــــــبرقم الجلوس
75.65  55432  بشایر سعود سمیلیل زنیده 
69.44  55446  نادیھ محمد صنت مطلق الرشاش المطیري 
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