
  
  

  اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية
  

  احمد البشر الرومي الثانوية للبنين
  96.89ابراهيم عبدالناصر على ابراهيم خريبط   

  84.39احمد صادق عيسى ناصر بوعليان 
  85.25احمد عبدالقادر جاسم محمد القالف 

  80.69احمد عبداهللا مرزوق عبدالهادى محمد 
  76.14خى احمد عدنان على حسن بن ن

  86.08المهدى حسن سلطان قاسم جاسم البالم 
  72.2بدر جاسم محمود محمد الجاسم 
  92.28بدر فاضل عباس على االستاذ 
  84.34بدر ناصر جاسم محمد الزيد 

  77.34بدر ناصر يوسف عيسى الصايغ 
  83.51بدر وائل محمود سيد اسماعيل بهبهانى 
  82.24جابر محمود عبدالعظيم محمد االربش 

  82.16حسن حاجي خضير حاجيه محمد 
  76.43حسن عبداهللا حسن على جاسم الوزان 

  85.21حسن عبدالمحسن موسى محمد الغريب 
  78.15حسن هانى مختار حسين محمد على 

  88.04حسين صالح حبيب عبدالمحسن القطان 
  80.76حسين عبد االمير محمد حسن البحرانى 

  88.8حسين عبدالمطلب صاحب حسين الخياط 
  81.06حسين على حاجيه عبد اهللا سنا 
  91.81حسين على حسين غلوم دشتى 

  83.39حسين مصطفى حسين احمد البغلى 
  86.51حسين وليد حسين يوسف التقى 

  81.77حمد عبدالجليل حسين على حسين 
  91.41حمود فيصل محمد عباس البزاز 

  80.77حيدر محمد عبدالصمد تقى الصفار 
  66.42خلف خالد خلف سعد عابر 

  67.36راشد عبدالجليل راشد احمد القالف 
  70.07راشد على عباس على حسين البكر 

  88.78سيد حسين هاشم حسن السيد هاشم الهاشمى 
  79.48سيدحسن مصطفى سيد حسن سيد على الزلزله 

  59.72سيدحيدر عرفات آاظم سيدمحمود جعفر 
  79.56ضاري سامي ابراهيم جاسم خليل الخضر 

  66.35اللطيف ياسين محمد بوحمد عبدالرحمن عبد
  89.27عبدالرحمن محمد عبداهللا حسن سويد 

  76.44عبدالعزيز احمد سالم مبارك سالم الكتيتي 
  89.13عبدالعزيز عبدالكريم عبداهللا غلوم جاولى 

  83.1عبدالعزيز عطيه ياسين على الحداد 
  84.05عبدالعزيز محمد على حسين الحداد 

  70.29القطان  عبداللطيف طالب حسين عباس
  81.66عبداهللا احمد عبداهللا باقر اشكنانى 



  93.68عبداهللا خالد عبداهللا مشعل العبداهللا 
  84.38عبداهللا عادل احمد حسين القطان 

  76.18عبداهللا على عبدالرزاق على النصار 
  67.12عبداهللا هانى عبداهللا عبدالرسول نورى ماجكى 

  86.74عدنان محمد عمران عبداهللا القالف 
  79.82على جاسم عيسى جاسم المهنا 
  61.87على حسن غلوم ابراهيم العلى 
  74.81على عباس جاسم محمد آمال 

  79.98على عبداالمير عبداهللا امان القالف 
  63.72على عبداهللا عيسى سلطان المتروك 

  87.2على عيسى على حسن القالف 
  82.26على محمد سلما ن احمد اال ستا ذ 

  73.11هيم المناعى على ناصر على ابرا
  81.04على يوسف حسين يو سف التقى 
  72.42علي حسن عبداهللا حسين القالف 

  87.43علي آامل احمد حسين بو عبا س 
  92.8عمرو عبدالرزاق على قاسم حماده 

  90.51عيسى احمد عبداهللا حسن الهزيم 
  97.41عيسى عبدالرحمن محمد عبدالرازاق النصراهللا 

  94.94حياتى  محمد ابراهيم محمد على
  81.6محمد احمد حسين عبداهللا على اتش 

  69.32محمد احمد حسين قمبر محمد 
  70.16محمد احمد طالب مالعلى المسرى 
  83.26محمد جاسم محمد سليمان السليمان 

  91.59محمد حسن حمزه محمد حسن عباس احمد الشواف 
  91.65محمد خليل ابراهيم حسين 

  97.97بد الرزاق محمد صالح عبد الرزاق احمد الع
  77.9محمد عادل حسن عباس حسين 

  92.54محمد عادل عبدالرحيم جاسم الحمدانى 
  83.59محمد عبدالحكيم ناصر على القطان 

  66.63محمد على محمد حجى عباس الصفار 
  68.23محمد علي عبداهللا يوسف 

  83.61هاشم راشد عبداهللا احمد الشطى 
  76.11هاشم عبداهللا هاشم محمد العوضي 

  95.95يوسف احمد موسى على عوض بو البنات 
  88.17يوسف امين سيدمحمد حميد يوسف 

  77.39يوسف حسن عبد الحميد عبد الرضا المطوع 
  76.13يوسف راشد سالم محمد الشالح 

  79.09يوسف مرتضى عبد الصمد على الصفار 
  72.81يوسف يحيى فهد عبد الكريم معراج 
  83.27يوسف يعقوب ابراهيم جاسم صادقى 

  
  احمد شهاب الدين الثانوية للبنين 

  63.54ابراهيم فهد ابراهيم محمد حسين   
  90.46احمد حسين علي بخش 

  62.13احمد سراح محمد سراح الصليلى 



  94.28احمد سيد غانم عابد 
  78.81احمد عبداهللا ثقيل راشد العجمي 

  70.84احمد عبيد مشعل ضيف اهللا العنزي 
  93.33مطر  احمد ماهر السيد ابراهيم

  68.51اسماعيل احمد صالح اسماعيل صالح 
  76.4بدر احمد بدر ناجي الهرشاني 

  78.71ترآي سعد عابد بهش المطيري 
  72.09حسن عبدالرحيم احمد علي 

  88.47حسين علي عبدالكريم عبود خلف 
  88.49حمد عبدالكريم خلف مجول العنزى 

  74.81خالد بشير خليف ناصر العنزي 
  91.58سعد سويلم سعد ابوسريع 

  74.85سلمان محمد سوعان غثوان العنزي 
  72.32صالح ظاهر شريان سراح العنزي 

  75.99عادل حسن عبدالرحمن عبد الرسول قاسم 
  80.79عبدالرحمن عبداهللا احمد عبداهللا السند 

  78.37عبداهللا ساير عبداهللا ترآي الرشيدي 
  66.05عبداهللا عزيز حبيب ظاهر الشمري 

  73.44مد ادن اسحاق عبداهللا مح
  77.23علي احمد محمود غلوم اشكناني 

  72.58علي رضا اآبر على تقى 
  76.29فيصل مناور مجبل خلف الخيوطى 

  84.5محمد علي عبيد حمود الشمري 
  80.86محمد مرتضى محمد جعفر 

  92.26مشعل بدر عبيد مشعل العنزي 
  64.51معاذ علي رفاعى احمد الرفاعى 

  72.48الحربى  ناصر هالل مجبل خلف
  81.11نواف مطلق صفران حريبي الرشيدي 

  68.96يوسف ابراهيم جاسم قاسم دشتى 
  82.27يوسف سيد محمد سيد علي الموسوي 

  
  احمد مشاري العدواني الثانوية للبنين 

  77.8أحمد سالم حسين رمضان جمعة   
  79.04أحمد عصام محمد عبدالرحمن محمد العمران 

  78.1سين الدريعي أحمد آمال راشد محمد ح
  72.42بدر حمد عبدالحميد حمد معيوف بوقريص 

  66.59جاسم يوسف خالد سعود العنجري 
  87.09حسين احمد محمد احمد الحمد 

  83.28حمد أحمد عبداللطيف حمد فالح الفالح 
  78.07خالد عادل خلف عبداهللا خلف البيشي 

  77.75خليفة عادل خليفة هالل السويدان 
  65.96يم سعدون محمد السعدون سعدون خلف ابراه

  89.84سعود عبدالعزيز عبدالرحمن مطلق العصيمي 
  74.91سيد عبدالوهاب عبداللطيف سيد عبدالوهاب سيد عبداللطيف الرفاعي 

  85.16صالح عادل محمد علي العليمي 
  92.41عبدالرحمن أحمد ابراهيم حمدان الفيلكاوي 



  76.07عبدالرحمن حسين جمعة سعيد السناوي 
  84.85بدالرحمن عبداهللا أحمد عبداهللا المنيس ع

  71.38عبدالرزاق عبداهللا عبدالرزاق عبداهللا السجاري 
  83.13عبدالعزيز راشد عيسى عبداهللا بوفرسن 

  83.48عبدالعزيز على حاجى حداد ابراهيم 
  73.44عبدالعزيز محمد ابراهيم سليمان البديوي 

  76.39عبداهللا يحيى منصور عباس 
  68.89هللا سليمان محمد الحميدان عثمان عبدا

  77.2علي أحمد علي حسين العسعوسي 
  75.24عمر سامي عبداهللا سلطان الخميس الرميان 

  70فهد عبدالرحمن سعد عبدالرحمن شنيبر 
  73.24مشاري راشد مبارك الشمروخ 

  90.69مشاري طالل ثنيان مشاري الياقوت 
  73.17يوسف سعد محمد عبدالعزيز الحوطي 

  77.44رق عبيد علي المسعود يوسف طا
  86.41يوسف عادل يوسف يعقوب الشراح 

  70.89يوسف عيسى عبدالعزيز عبداللطيف بن عيسى 
  
  االسراء الثانوية للبنات 

  76.48ابرار عبدالعزيز على مطلب آرم   
  91.92اسماء محمد طالب احمد المال 

  78.49انوار جالل فؤاد نعمه البدر 
  73.95مد النسيم ايمان عبدالرحمن صالح مح

  87.69حصه خالد سيف اسنافى الشطى 
  82.04روابى سمير عبد الحميد اسماعيل الحمر 

  88.7روان احمد ناصر عبداهللا الدعيجانى 
  83.21زهراء محمد عبداهللا محمد الصفار 

  84.84سارا صالح نبجى هجاج الجناح 
  76.75ساره خالد محمد احمد المطاوعه 

  89.45حمد األنصاري ساره عدنان عثمان محمد ا
  75.74شهد هشام ناصر حجى الطليحى 

  88.35فجر جواد عبداهللا نجم جابر 
  75.36فرح سالم على حسين زمانان 

  74.98لولوه حسن عيد خالد عبداهللا بن زايد 
  85.51مها اسعد رجا حمد الغضورى 

  
  االصمعي الثانوية للبنين 

  95.01ابراهيم مساعد مدلج محمد المدلج   
  92.35ابراهيم فرج ذياب الخشتى احمد 

  93.37احمد حمود سليمان العبداهللا االحمد 
  90.5احمد خالد ابراهيم احمد الفيلكاوى 

  71.64احمد عادل احمد نايف الخليفي 
  94.09احمد عبداهللا محمد عبداهللا الدعيجاني 

  86.34احمد عثمان علي عثمان يوسف احمد العثمان 
  81.6احمد محمد احمد فهد الفهد 

  91.04احمد محمد سعد عبداهللا العبيد 



  78.55بدر محمد حمود المحارب الحمود 
  71.66بدر ناصر خليفة عبد اهللا الدوسري 

  67.29جاسم ابراهيم يوسف محمد العسيرى 
  78.33جاسم محمد عطيه عيد صغير 

  88.64حازم ابراهيم عبد اهللا جاسم الريحان 
  73.73حسين رياض عبدالرحيم عباس علي 

  84.24ين محمد خليل ابراهيم الطشانى حس
  71.03حمد بدر حمد خليفة الخضر 

  77.16حمد بدر سعدون ياسين عبداهللا 
  91.45حمد سلطان مهنا سلطان السداني 

  89.91حمد عاطف محمد زبار الجميلي الحربي 
  77.9حمد عبداهللا الزم على محمود الجهيري 
  82.51حمد عبدالوهاب حمد عبداهللا العسعوسي 

  76.36مد محمد احمد جمعة ارحمة ح
  88.2حمد ناجي فهد عبداهللا محمد الصقر 
  95.01خالد عبدالمحسن عمر عيسى العتيق 
  81.23دعيج عبد اهللا دعيج عبداهللا الخالدي 

  83.06راشد سعد عبيداهللا سند الديحانى 
  87.21راشد عادل محمد حمد الزعابي 
  82.7راشد محمد راشد على الراشد 

  66.88راشد داود العبداهللا  راشد مساعد
  82.9زيد عبداهللا زيد عبداهللا الزيد 

  85.84سالم راشد علي حسين بوجره 
  68.34سعود خالد سعود عبدالعزيز الغانم 

  80.31سعود خالد مساعد فايز الدبوس 
  76.71سعود عبدالعزيز محمد يوسف العريفان 
  84سليمان جمال سليمان عبداللطيف احمد 

  77.96يمان عبداللة حسين سليمان داود سل
  81.76سليمان عبدالعزيز محمد صالح الصبيحى 

  84.07ضاري ناصر علي احمد الشويب 
  75.14عبدالرحمن عيسى عبداهللا عيسى الفودري 

  75.31عبدالرحمن فهد خالد عبداهللا المقهوى 
  88عبدالرحمن ناصر سيار شاجي العنزي 
  77.75عبدالرحمن نواف خالد مشاري المطوع 

  70.41دالرزاق ياسين عبداللطيف يوسف العومي عب
  76.58عبدالعزيز خليل ابراهيم حسن حمادي 

  74.68عبدالعزيز رمضان عبداهللا على يوسف الكندرى 
  81.2عبدالعزيز عبداهللا خرصان علي الحيان 

  92عبدالعزيز علي عبدالرحمن مشاري الدخيل 
  62.98عبدالعزيز مبارك طالل محمد الجري 

  92.72محمد خزام ناصر القصير عبدالعزيز 
  76.37عبدالعزيز يوسف حمد سعد الخضر 

  72.77عبداللطيف منذر عبداللطيف محمد الوزان 
  77.62عبداهللا ضاحي عبداهللا علي الضاحي 

  83.5عبداهللا عادل عبداهللا محمد صالح الرشود 
  86.3عبداهللا يحي عبداهللا صالح الحجيالن 



  72.79يز الزامل عبدالوهاب زامل عبداهللا عبدالعز
  67.05علي طالب غلوم علي حسين 

  87.58عمر سليمان حمد سليمان السلطان 
  91.68عمر عبدالعزيز عبداهللا سعد الرشيد 

  68.16عمر عبداهللا اسد عبداهللا عمادى 
  69.99عهدي عبدالوهاب أحمد إبراهيم عبداهللا الراشد 

  81.2فهد سالم محمد سالم رجب االنصارى 
  64.45بداهللا العناز فهد طالل فهد ع

  68.2فهد عادل صالح حمد النجدي 
  90.76فهد عبدالسالم عبدالرحمن السيد عمر 

  80.92فهد عبدالمعبود عبدالعزيز مبارك الدواس 
  80.39فواز سعود عبدالرحمن عبداهللا الترآي 

  92.08فيصل عبدالرحمن عبداهللا محمد المجلى 
  74.19فيصل غازي ابراهيم فهد الخليفة 

  89.22محمد ذعار ترآى الدوسرى  فيصل
  81.25فيصل منصور عبداهللا عبدالمحسن محمد أبوعبيد 

  76.73مبارك وليد ناصر مبارك الودعانى 
  86.15محمد جمال محمد ابراهيم العبدالمنعم 

  76.93محمد حسين عبدالرحيم عبداهللا 
  86.24محمد خالد على عبداهللا الرميح 

  91.13محمد سعد محمد عبدالرحمن الرشيد 
  90.15محمد طالل يعقوب يوسف حسين اليوسفي 

  92.53محمد عادل أحمد حمود الحسن 
  80.23محمد عادل عبدالكريم عبداهللا الهلبان 

  78.65محمد عادل عوض محمد احمد العتيبي 
  80.71محمد عادل محمد عبدالرزاق الرشيدان 

  76.91محمد عبداللطيف عبداهللا غريب 
  68.68رضا ندوم  محمد عصام احمد حسين حيدر

  83.68محمد مساعد عبدالسالم محمد العبدالسالم 
  80.79مساعد احمد محمد جلوي العجيري 

  82.74مشارى احمد مصطفى يوسف الحماد 
  87.76مشاري ابراهيم راشد عبداهللا الحفيتي 

  98.1ناصر احمد على احمد قاسم 
  82.31ناصر بدر ناصر عبدالعزيز الشميمري 

  68.15محمد الحصان وليد خالد سليمان 
  90.44يوسف اسعد يوسف عبدالعزيز الوزان 
  95.84يوسف اسماعيل جمعه محمد العابدين 

  82.63يوسف بدر ناصر عبد اهللا ملك 
  76.69يوسف توفيق عبداللة المشاري السيف 
  74.43يوسف جاسم محمد رمضان بوشهري 

  79.16يوسف خالد عبدالجبار عبدالرسول علي 
  77.16كريم جوهر الشطي يوسف عدنان عبدال

  85.17يوسف غانم احمد راشد حماده 
  83.75يوسف محمد يوسف محمد الدعيج 

  
  االوزاعي الثانوية للبنين 



  74.84أحمد راشد خالد الصابري   
  90.18أحمد شفاقة مطخان عماش العنزي 

  82.01أحمد شهيد سلطان عبداهللا 
  66.78أحمد محمد حسن محمد عبداهللا 

  76.05ن قمبر محمد جابر خالد حسي
  72.1حسن سعد حسن خلف فهد 

  76.78حسن شاآر عبداهللا أحمد ابراهيم 
  79.1حسين على بهروز على فرج 

  76.9خالد أحمد خالد حسن علي 
  75.76خالد بدر خالد الجلهمي الحربي 

  79.73خالد راآان بن خلف بن هليل العنزي 
  89.03سعود عبد العزيز عباس حسين الكندري 

  74.24من بدر عبدالوهاب غلوم سند عبدالرح
  88.5عبدالعزيز مطلق محمد عواد الحريجى 

  71.84عبداهللا رعد محمد سعد الهوشه 
  79.07عبداهللا عبد الرحمن إبراهيم جاسم الشطي 

  83.17عبداهللا محمد عبد اهللا محمد اسماعيل 
  77.95عبداهللا نايف محمد عيد الرشيدى 

  90.87عذبي محمد مطلق محمد المطوطح 
  81.13على يوسف حميد مجيد العطار 

  88.06عيسى عبداهللا عيسى يوسف محمد الشاهين 
  72.16فهد جاسم محمد أحمد الوهيب 
  76.35فواز بدر سالم محمد الرشيدى 

  81.76ماجد مطلب رجعان سعود الخصيلي 
  87.86مبارك سالم زبن سعيد الصانع 

  88.61محمد ترحيب محمد دغش العجمى 
  70.43ة زعالن محمد محمد جواد حمز

  61.05محمد حسين امين عبداهللا محمد عبدالرزاق 
  88.99محمد نايف سلمان داود األحمد 

  74.84منصور حمود مهلهل مشحن الخصيلى 
  75.76ناصر ميزر نا يف مذري الشمري 

  75.29يوسف ذياب مطر ذياب محسن 
  79.62يوسف مسعود فريج نعيس ضاحي المطيرى 

  
  للبناتالجزائر الثانوية  

  92.55االء عبد اهللا عبد المحسن عبد اهللا السبيعى   
  80.55حصه ابراهيم عبد اهللا عبد الوهاب الحسينان 

  95.46حصه بـدر راشد احمد الراشد 
  84.61حصه ناصر على الناصر العمران 
  87.35حوراء ماجد دحام مزعل الشمرى 

  94.07دانه شرحبيل محمد فتحى صبح الصدر 
  91.72الرحمن يوسف المزينى دالل صالح عبد 

  85.14دالل عادل عثمان ابراهيم بوعرآى 
  89.89دالل عبد اهللا محمد أحمد شاهين الجالهمه 

  92.73روان عبد العزيز خليف عبداهللا العنزي 
  75.07روان فواز جاسم عبد اهللا النجاده 



  84.78ساره فيصل حمزه عباس الكندرى 
  94.26ساره يوسف جاسم يوسف الهاشـل 

  88.18سلمى خميس جمعان عوض اليزيدى 
  69.3شـوق صالح مطلق السعد السعيد 

  85.86شهد احمد سعيد عبد اهللا علـى 
  74.13شهد اعتقاد الرحمن انيس الرحمن 

  90.95شوق سليمان فهد شافى محبوب 
  73.66شيخه اشرف عبد الوهاب موسى 

  83.98شيخه جاسم عبد الرحمن سليمان الكـوح 
  83.11العزيز محمد العبـيـد شيخه محمد عبد 

  91.76عائشه انور صالح فليح السهلى 
  90عاليه محمد سليمان محمد النفيسى 
  71.24عهود عبد اهللا ثانى طعمه الرويلي 

  72.76غاليه ناصر محمد عبد الرحمن البديوى 
  89.11فاطمه أحمد ذياب صالح ذياب غانم الذياب 

  93.19فاطمه سليمان فالح سليمان السالم 
  88.29فاطمه عبد اللطيف حسن عباس الطيب 

  91.22فاطمه فيروز مرزوق فيروز 
  86.32فاطمه يونس غلوم محمد حاجيه 

  77.04فرح محمد لحدان يوسف اللحدان 
  67.84لطيفه فهد عبدالرحمن ناصر القطيفي 

  76.67مريم خليل حبيب خليفه عريان 
  70.17مريم عادل على حمود الحمدان 

  92.44محمد المطر مريم فوءاد يوسف 
  92.73مريم قاسم حمزه حسن تقى 

  75.01مزنه صالح على عبداهللا العليوه 
  73.92منيره خالد راشد عبد اهللا الطرموم 

  92.59مها جاسم محمد على عباس 
  83.36نوال عيسى محمد عبد الحميد احمد البلهان 

  79.86نور حسن بخيت رضوان 
  75.62نور عامر اسماعيل ابراهيم الشرهان 

  75.32نور فهد فهد يوسف البالول 
  85.52نور منصور أحمد حمود محارب المهينى 

  90.28ياسمين صالح عبد الرضا محمد حيدر 
  
  الدوحة الثانوية للبنات 

  95.74أماني ابراهيم عبد الغفار محمد علي برآات   
  94.42ابرار عيسي فالح مناور الرشيدي 

  86.68اسماء مطر حمود نغيمش الهاجرى 
  76.52امار عبداهللا شايع شريف الشمري 

  70.43امل بدر مفرح خليفه الجميلى 
  79.98امل علي حويل مطر السليماني 

  77.04انوار سالم ماطر عيد ماطر البححه العازمى 
  88.57ايمان ابوخليل المهدى احمد 

  76.28تحرير علي آريم سعيد العنزي 
  91.77رباب شاآر آريم مسير جنديل 



  75.31وده آردوش الشمري رفعه احمد ع
  94روان زافور مناحى زافور العازمى 
  92.17ريم ظاوي قليفص ضاوي العازمي 
  89.03ساره احمد محمد محمد علي عثمان 

  72.01شوق ابراهيم عبدالعزيز ثامر الفضلي 
  83.76غدير حسين علي احمد الرشيد 

  85.53غروب مبارك محمد ديحان الهرشانى 
  82.36العازمي  فاطمه محمد ادبيس عوض

  91.3فجر محمد سلمان داود االحمد 
  79.01آوثر حسن جمعه غلوم دشتى 

  90.42مريم احمد غانم عرفى الخالدى 
  94.63مريم عبد الحميد غلوم حسن احمد 

  82.51مريم فهد عبد الرحمن عبد المجيد عبداللطيف العوضي 
  84.77معالى هادي مطلق حصين المفرج 

  87.67الظفيري مها فرحان مهاوش جادح 
  81.61موضي حمد عايض مبارك العازمي 

  97.63ندى نبيل عبد السالم الحو 
  93.59نوره ظافر حمود عوض البذالى 

  69.34نوره عبداهللا مخلف طارش العنزي 
  80.77نوف محمد نفال محمد السلمي 
  92.19هبه زايد حمود زايد العازمى 
  90.48هدى محمد جابر علي جوير 

  83.76فرج العنزى  هنادى على جلوى
  92.3هيام محمد شهاب أحمد حمادي 

  
  الروضة الثانوية للبنات 

  94.61ابتسام صالح احمد ربيع نصيب   
  73.72ابرار داود سليمان سالم العلى السالم 

  73.77اسراء صقر عبد المحسن محمد ابو عبيد 
  79.12افراح فهد عقال ثقيل 

  89.86االء علي عوض آرامه بن رزق 
  84.22فتحي نجم محمد المنصوري امينه 

  70.04ايمان خالد صالح بالل الصالح 
  81.48بيبى سامى فرج ذياب الخشتى 

  78.69حصه خالد عبداهللا ماجد الصقر الماجد 
  68.66دانه سامي بدر حمد الشايجي 

  88.87دالل جاسم يوسف محمد الكندرى 
  82.45دالل سعود بدر جاسم السالم 

  80.79د حسين دالل عادل عبد اهللا محم
  72.46دنيا يوسف محمد صفر مندني 
  84.9رواء بدر حمد عبداهللا الماص 

  79.32روان يعقوب علي حسين شمس الدين 
  80.15ريم على عبداهللا العبدالغني 

  89.85زهرة علي عيسى حسن الموسوي 
  92.41زهره اسامه محمد اسد محمد 

  90.19زينب ناصر يوسف على فرس 



  79.51د سالم االنصاري ساره احمد سلطان احم
  89.25ساره عبد الرزاق جاسم عبد اللطيف البناى 
  94.15ساره عبد العزيز عبد الرزاق عبداهللا الدعي 

  81.09ساره عبداهللا ابراهيم عبداهللا القفيلى 
  88.57ساره عدنان سعد محمد الخطاف 

  93.81سالم احمد عزام البطاينه 
  71.83سلمى عبداهللا سعد عبدالعزيز الوهيب 

  84.82سندس يوسف شعبان محمد بهزاد 
  91.61شهد خالد مال اهللا على الجزاف 
  89.83شهد عايد خابور خلف العنزى 

  83.05شيخه احمد صقر مبارك عيد الخالدى 
  76.29شيخه عبدالمحسن جاسم احمد القصار 

  90.59شيماء خالد جاسم عبدالرحمن المحيطيب 
  83.59ترآي شيماء عبداهللا عبد الرحمن عبداهللا ال

  84.59عائشه هاني عبداهللا احمد راشد الصدى 
  85.67فاطمه احمد مريخان سالم الرشيدى 

  88.29فاطمه اسامه محمد اسد محمد 
  71.39فاطمه حبيب منصور عباس عبدالعزيز 

  77.92فاطمه خالد محمد احمد الناصر 
  89.56فاطمه سالم على حسين الوهيب 

  80.91كندري فاطمه محمد على حاج مراد حسن ال
  95.67فجر علي عبداهللا شيخان الدابي 

  89.17فرح رياض خليل ابراهيم الجريدان 
  87.05فرح عبداهللا عيسى عبداهللا الرويح 
  92.93لولوه جمال محمد ابراهيم البديوى 

  71.51لولوه وليد احمد شهاب احمد محمود 
  68.73مريم جمال سليمان خالد التوره 

  97.91مريم حاجى حسين على بور 
  82.82مريم عماد حمد عبدالرحمن الضبيان 

  85.72منى خالد يوسف الترآيت 
  68.55مي عبداهللا محمد حمد الصقر 

  64.9نوره عبد الباقى عبد اهللا صالح السيفى 
  93.46نوره محمد ابراهيم حمد الشطى 
  79.68نوف خالد على حسن الصابرى 

  75.87نوف صالح مرزوق غريب 
  85.22رشيد هاشميه فؤاد حمزه خو

  75.34هبه جابر عبدالرضا عبداهللا 
  78.9هديل محمد جاسم ياسين الماجد 

  85.15هناء راشد احمد سعد العبيد 
  80.18هيا فهد سعد عبدالعزيز الهباد 

  90.36وضحه جاسم محمد جاسم الحساوى 
  73.7ياسمين اغوس عالم شاه ابراهيم 

  
  العصماء بنت الحارث الثانوية للبنات 

  94.72طارق حمود عبدالعزيز الصقعبى ابرار   
  77.85اروى فوزى عبدالعزيز عبداللطيف بن عيسى 



  96.83اسراء فهد احمد عبدالرحيم عبدالرحمن 
  93.72الزين أنور عثمان مشارى العنجرى 
  87.2امواج عبدالـله احمد صالح الرومى 

  90.3اوراد رياض عبدالرزاق عبدالمجيد الكاظمى 
  85.48الرحمن مندنى  بدريه فيصل محمد عبد

  98.51بدور احمد شمالن احمد البحر 
  87.92بزه ناصر عبدالعزيز مبارك بن ناصر 

  93.19بيبى محمد ابراهيم راشد الشطى 
  95.08جنا وليد محمد حسين سلمان الخويتيم 

  79.15جنان عماد جاسم عبدالرزاق 
  77.38حصه احمد يوسف عبد الـله الرويح 

  76.77د المنيفى حصه عبدالرحمن سعد محم
  95.62حصه عبدالرحمن فهد عبدالرحمن البديوى 
  94.94حصه عبداللطيف فهد عبدالرحمن البديوى 

  73.81حصه عبدالوهاب محمد عبدالعزيز عبدالسالم الشعيب 
  86.39حصه فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الجاسر 

  93.84حنين حمود ابراهيم غنام رشيد الحمود 
  78.59الـله الجناحى دانة يوسف ابراهيم عبد 

  94.1دانه باسل احمد سالم الهارون 
  70.76دانه سالم عبدالوهاب رشيد المفتى 

  81.98دالل احمد ماجد احمد الماجد البطي بوطيبان 
  62.75دالل حسن عبدالكريم احمد الفرحان 

  77.53دالل حمود ابراهيم صالح الراشد 
  73.11دالل عادل فهد عبدالعزيز الوهيب 

  92.43د محمد عثمان بوغيث دالل فه
  81.71رغد على سيف بطى البطى بوطيبان 

  88.02رقيه محمد عبدالعزيز موسى على النقى 
  82رناد عبدالعزيز خليفه حمد العسعوسى 

  87.37رهف محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الدعيج 
  89.59روان انور عبدالعزيز محمد الوزان 

  71.24روان سليمان صالح عبدالمحسن السليمان 
  83.24روان عدنان جاسم دخيل الرهيف 

  89.8ريانه حمود عبد الــله عثمان النجدى 
  92.72سارة بدر حمود معروف الشطى 

  77.5ساره جاسم عبد الـله محمد الحسينى 
  86.78ساره صالح احمد عبدالكريم الدليمى 

  94.36ساره عبد الــله عبدالكريم عبد الـله المنيس 
  76.16ح مال الـله ساره عماد عثمان صال

  87.07ساره عمر عبدالعزيز مهلهل الياسين 
  76.89ساره مبارك مبارك شريده المجدلى 

  91.69ساره مرتضى حسن حسين على 
  94.22سعاد سعود مبارك سعد الفرج 

  95.55شريفه وضاح خالد سعود الزيد 
  82.45شـهـد طـالل محمـد أحمـد حـجـى 

  94.65ي شفاء عبدالجليل يوسف صالح الكندر
  85.85شهد احمد خليفه عبدالهادى الشنفا 



  88.99شهد جاسم محمد العبدالرحمن الفارس 
  83.87شهد حمد ابراهيم سالم الوهيب 

  74.63شهد خالد عبد الـله ابراهيم الخبيزى 
  91.4شهد على مرضى عياش العنزى 
  88.19شهد محمد مرشد محمد المرشد 

  87.63داللطيف شوق عبدالرزاق عبداللطيف ادريس العب
  90.57شيخه احمد عبدالمحسن فهد الحماد 
  82.88شيماء ايهاب محمد عبدالمنعم حتاته 
  66.97شيماء حسين احمد حسن العوضى 

  90.71ضحى محمد بتال مرزوق الديحانى 
  92.27طيبه عادل احمد سالم عبد الرزاق الوهيب 

  74.1طيبه قيس عبدالرزاق سلطان امان 
  83.82لعزيز الكهيم طيبه يحيى حسين عبدا

  92.07عائشه فهد صالح فهد الرآف 
  93.93عبير سالم غازى سليمان المطيرى 

  68.81عذاري نبيل محمد خليفه الصالحات 
  92.77عذبه عبد الــله عيسى يوسف العبدالجليل 

  82.07علياء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الرومى 
  81.49علياء عبدالـله احمد عبدالـله الهنيدى 

  95.52طمه جراح سالم خالد جحيل فا
  84.42فاطمه حامد عبدالعزيز عمر الشلفان 

  86.25فاطمه خالد جاسم محمد اللوغانى 
  75.88فاطمه سعود عبدالعزيز صالح الصالح 

  95.94فاطمه صادق عبدالمحسن عبدالحسين العلى 
  77.59فاطمه محمد احمد محمد احمد 

  75.38فاطمه محمد جاسم سيف العتيقى 
  82.6مه يعقوب محمد يعقوب البنوان فاط

  89.63فجر طارق محمد شريف زينل العوضى 
  85.03فجر عبد اللــه سليمان عبد اللــه العيبان 

  94.06فجر عبدالعزيز راشد عبد الـله مال محمد 
  80.46فجر عبداللطيف احمد عبداللطيف العبدالرزاق 

  91.52فرح خالد جعدان جبيهان العتيبى 
  97.86سعدون البدر فرح لؤى على 

  86.37فوزيه خالد عبدالكريم عبدالعزيز الشيحه 
  82.84فى احمد عبدالمحسن احمد السبيعى 

  65.04فى بدر سالم احمد العميرى 
  80.62فى فيصل على احمد الشويب 

  90.88في صالح عبد اللــه احمد مدوه 
  88.5آلثم فوزى عبد الـله الحميدان النجدى 

  75.88الدوسرى لجين محمد سعود محمد 
  76.94لجين يوسف خالد سعود العنجرى 

  77.59لطيفه جاسم عبد الــله محمد الحسينى 
  95.2لولوه عادل عبدالرحمن محمد العبيد 

  79.43لين عبدالرحمن مصبح عبدالرحمن الحزمى 
  90.71مريم عادل صالح محمد الياسين 

  87.9مريم على حسين على عبد اللــه السبيعى 



  91.15ثنيان احمد العميرى مريم مساعد 
  88.33منيره حامد حمود عبدالعزيز المقهوى 

  92.47منيره ربيع سعد يوسف العدسانى 
  88.96منيره صالح ابراهيم سليمان الخراز 

  82.32منيره عادل سالم شهاب سالم الشهاب 
  88.69منيره على عبدالـله ابراهيم السند 

  80.37منيره فضل على راشد على الحوطى 
  82.8ره محمد عبدالكريم عبد الـله الفوزان مني

  85.39موضى عادل سالم راشد اليحيوح 
  78.92مى سمير عبدالرزاق صالح الصالح 

  92.19ميسم حمود عبدالرحمن عبدالعزيز التويجرى 
  74.37نجاه محمد صالح موسى العجيل 
  85.74نسيبه خالد احمد محمد الشرهان 

  94.55نور انور عثمان مشارى العنجرى 
  95.39نور غازى داود سليمان الحمدان 
  79.05نور فهد عيسى ابراهيم المناعى 

  86.26نور مسعد احمد مجبل الفرج 
  91.17نور يوسف احمد عبدالرحمن القبندى 

  81.3نورا السيد مؤيد السيد يوسف السيد هاشم الرفاعى 
  82.07نورا جهاد حسني الفار 

  91.03نورا صالح بندر سليمان القمالس 
  86.05نوره بدر خالد حمد الزمامى 
  93.98نوره حمد خالد حمد الهدلق 

  85.57نوره خالد ابراهيم خيران الزامل 
  78.18نوره زيد عقاب محمد الخطيب 

  79.81نوره سامى سليم عبدالـله الحليبى 
  83.14نوره عبد اللــه عبداللطيف عبد اللـــه الفليج 

  83.93نوره عبدالوهاب مساعد احمد المجرن 
  90.35نوره فؤاد شمالن احمد البحر 

  86.49نوره محمد عثمان مشارى العنجرى 
  85.82نوره محمد عيسى عبدالرزاق العميرى 

  85.27نوف رشيد عبدالمحسن الرشيد البدر 
  88.48نوف طارق نايف عبداللـه العامر 
  92.77نوف محمد خالد صالح الرومى 

  83.16 هبه حامد مساعد السيد ابراهيم الطبطبائى
  90.23هبه خالد راشد احمد الهارون 

  86.6هدى رعد عبدالكريم عبدالرحمن النعمه 
  73.86هال خالد سليمان ابراهيم السلمان 

  88.63هال سعود ماجد نجم الفضلى 
  88.47هيا بدر احمد اآبر الحسينى 

  93.15هيا سعد فهد سعد عبدالعزيز بن شكر 
  93.43هيا سليمان احمد سليمان السعد 

  87.71يا على احمد على الخميس ه
  
  المنصورية الثانوية للبنات 

  72.7ابرار ميثم عبدالنبى على االربش   



  94.7احرار عبداهللا اآبر جبر اآبر 
  93.12االء حميد جاسم مطرود زاده 

  67.36الجنان حمود سعود عبدالعزيز السلطان 
  89.71انفال حسن محمد على اتش 

  81.46ميد انفال حسين اسماعيل حسين مح
  84.93انفال عابدين على حسين عابدين 
  71.02انفال نايف عبداهللا خالد ابراهيم 

  79.37انوار عبدالوهاب على نقى النقى 
  79.18انوار فيصل حمد سلطان العمر 
  84.16ايمان جابر عبداهللا حسن صادق 

  86.05ايمان حسن عبدالجبار محسن القالف 
  97.79رشيد محمد سعيد ايمان عبد الحسين محمد سعيد محمد 

  89.56بدور يحيى عباس حسون على 
  93.35بنان على حسين على صالح 

  95.67حصه عبدالكريم يوسف حسن شمس الدين 
  92.13حوراء جواد عبدالوهاب ابراهيم العوض 

  69.58خديجه احمد محمد موسى المحمد 
  84.3خديجه عبداهللا صالح عبداهللا التقى 

  91.73دانه انور على حسن الشطى 
  82.2دانه مساعد عيسى على المراقى 

  93.83دعاء صالح عبد اهللا امان اهللا الموسوى 
  88.2دالل ابراهيم سلمان على السلمان 

  81.56دالل عبدالنبى يوسف عبدالنبى القطان 
  84.41دالل عبدالهادى احمد ابراهيم ملك 

  92.55رقيه احمد محمد حجى اآبر 
  72.56روان خالد جاسم محمد الربيعان 

  97.08روان سعدى عثمان عبداللطيف العثمان 
  91.05روان عبدالرضا حيدر اسماعيل معرفى 

  90.37روان محمد على حسن الهزيم 
  79.6زهراء عبدالرحيم احمد محمد قاسم 

  96.11زهراء آمال مصطفى يوسف الدشتى 
  87.07زهره علي حسين أحمد حسن أشكناني 

  91.02زهره يوسف محمد احمد الخميس 
  74.32زينه خالد محمود محى الدين احمد احمدى 

  89.51ساره احمد عبدالعزيز احمد الفهد 
  94.03ساره جاسم محمد على حمد الثويني 

  95.4ساره عماد محمد سيد اسماعيل بهبهانى 
  81.22ساره فاضل خليل ابراهيم الطليحى 

  79.32ساره فاضل يوسف عبدالنبى القطان 
  74.96زهرى ساره فايز محمد عبداهللا ا

  85.88ساره نجم عبدالهادى صالح الحمدان 
  86.32ساره نورى عطيه محمد الراشد 

  70.88ساره وليد داود سليمان النجار 
  71.12سكينه هاني علي موسى الحداد 

  80.44شروق صالح عبداهللا محمد الشرقاوى 
  85.19شريفه رشيد سعيد محمد بن سالمه 



  80.74شهد صالح عبداهللا ناصر البسام 
  79.36شوق ابراهيم حاجى جاسم عبداهللا 

  93.8شيماء احمد فاخر السيد احمد الموسوى 
  66.63عذاري محمد بالل سعد السعد 

  96.54عزيزه عبدالعزيز احمد محمد عباس المال 
  86.3عهود غانم فيحان صنقور 

  84.27غدير عادل جمعه محمد العابدين 
  71.76غزل اوس على احمد اصطى احمد 

  89.09در على حسن جاسم فاطمه ب
  80.4فاطمه حسن على حسين الخياط 

  73.45فاطمه حميد عبدالمحسن ناصر الحرز 
  82.36فاطمه سالم عبدالرسول ياسين حاجيه 

  84.1فاطمه عدنان جاسم محمد الحداد 
  93.03فاطمه على حسن على العلى 

  79.35فاطمه فاضل سيد عباس سيد حسين سيد على 
  90.03سف الدشتى فاطمه آمال مصطفى يو

  90.9فاطمه مصطفى محمد صالح الصالح 
  68.89فاطمه وليد سعود عبدالعزيز السلطان 

  90.53فاطمه يحيى على محمد على 
  81.91فجر احمد عبداهللا عبدالرضا محمد عوض 

  81.83آوثر مبارك صالح حسن النجاده 
  92.43آوثر محمد على محمد ابو زلوف 

  90.98الصالح لجين اسامه ابراهيم عبداهللا 
  91.73ليال عارف احمد محمد العوضى 
  89.49مراحب عامر سعد عامر الحشان 

  84.76مريم جليل مطر فرج مطر 
  80.55مريم حسن ابراهيم حسن عبداهللا الشطي 

  88.25مريم خالد محمد محمد الحرز 
  89.03مريم محمد جالل حسين على الهزيم 
  79.4منيره طارق عبدالعزيز على الخالد 

  94.67ار عادل محمد شعت مي
  82.94نائله حسام جاسم محمد المسيليم 

  87.4نور محمد راشد محمد الرميضى 
  82.05نورا حيدر حسين صالح المطوع 

  85.06نورا محمد عبدالرحمن صالح الصرعاوى 
  75.88نوره محمد صالح زيد محمد النتيفى 

  94.57هنوف حسن ابراهيم حسن 
  90.76البكر  هيا عبداهللا عبداهللا جبر عمر

  78.61وسميه فوءاد محمد معرفى عبدالرحمن معرفى 
  89.91وضحه حمود مبارك الجاسم الجناعى 

  
  اليرموك للبنات الثانوية للبنات 

  85.66أسيل خالد طه محمد مال اهللا   
  86.74اثير وليد عبدالمحسن محمد احمد الرويح 

  95.23اسراء حبيب محمد حاجى طاهر 
  69.22مد بوحمره اسراء عماد جاسم مح



  97.24امنه محمود شريف محمود العوضى 
  70.26انفال جمال عبداهللا مخلف العنزى 

  82.66انوار حمد عبدالرزاق عبداهللا الخبيزى 
  80.27انوار سليم سالم احمد الوهيب 

  91.67انوار على عبداهللا درويش اسماعيل 
  96.3ايمان احمد يوسف على المال 
  88.45د الحصان ايمان علي عبدالعزيز محم

  91.37بتول محمد عبد الهادى بندر مبارك 
  79.45بدور حسين على ابراهيم الحافظ 

  72.75بشاير خليفه دلى فرحان 
  85.96جمانه عبدالرحمن عبدالمحسن عبدالرحمن البابطين 

  89.53جمانه عبدالسالم محمد مبارك الجوهر 
  81.06حصه صالح بدر يعقوب ابوغيث 

  73.88سين جاسم الراشد حوراء عبدالكريم ح
  95.09دانه سهيل محمد عبداهللا الجالهمه 

  68.74دالل خالد جاسم محمد ذياب 
  78.34دالل طارق راشد امان المسعودى 
  74.06دالل مشعل محمد صالح منصور 
  88.5رقيه عثمان محمد عثمان الموسى 

  80.23روان جاسم محمد حسين عبداهللا على االنصارى 
  93.23ان الموسى ريم احمد محمد عثم

  71.63زآيه عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز الحساوي 
  68.19زينب عبدالمجيد احمد آرم نيروز 

  81.22ساره باسم محمد ناصر المظفر 
  85.16ساره علي محمد علي السالم 

  70.77ساره عماد جاسم محمد بوحمره 
  95.43سلمى سامى عبدالعزيز عبداللطيف الخترش 

  74.51بداهللا عبداللطيف الشعيب شريفه عبدالعزيز ع
  65.84شهد محمد عبداهللا محمد احمد 

  79.86شهد محمد عبداهللا محمد العجيل 
  90.18شهد مساعد احمد عبداهللا المقهوى 

  80.57شيخه بدر حمد على الخنينى 
  91.31شيخه جمال سليم سالم السليم 

  91.14شيماء عادل محمد عباس أشكناني 
  72.73اهيم الطبطبائي ضحى هاشم عبدالرزاق ابر

  90.24طيبه عبدالعزيز عبداهللا محمد الضعيان 
  86.31عائشة زهير عبدالرحمن حسن الربيعة 

  77.23عائشه عبدالعزيز يوسف ابراهيم رجب االنصاري 
  84.61عائشه محمد عبدالعزيز حمد الحويس 

  91.9غدير عبدالعزيز عبدالوهاب الحمود العبدالوهاب 
  90.53ح خالد الجاسر فاطمه عبدالرحمن صال

  87.2فجر ابراهيم يوسف جمعه الدرباس 
  77.99فجر صباح احمد حسن االنصارى 

  79.31فجر عدنان عيسى ابراهيم رجب الراشد 
  72.96في ابراهيم احمد سالم المنصورى 
  83.43لولوه خالد خضر مبارك الشمري 



  94.03لولوه سليمان عبداهللا حمد العيسى 
  81.35عبدالرحمن الشراح لولوه عبدالعزيز على 

  92.99مروه بدر عبداهللا عبدالرحمن الدعيج 
  96.66مريم خالد احمد درويش الدرويش 

  73.46مريم خورشيد محمد عقيل احمد 
  83.68مريم عبدالمحسن يوسف جاسم الحجى 

  77.24مريم عبدالملك جاسم حسن محمد الطليحى 
  94.06منيره خالد سالم عبدالكريم السبيعى 

  87.82طارق عبداهللا الحمد الخميس منيره 
  82.52منيره عبدالوهاب على فهد الخليفه 

  65.49مها علي محمد على اشكنانى 
  74.84موضى عبدالسالم على حسن حمادى 

  85موضي خالد أحمد محمد المطاوعه 
  69.61نسرين صالح الدين محمد على البداح 
  89.83نسيمه ناصر عبدالصمد جدوع الجوهر 

  79.25داهللا بدر البدر نور احمد عب
  83.25نور خالد سعيد علي العدواني 

  91.03نوره سلطان عبدالصمد جدوع الجوهر 
  95.8نوف سعود عبدالعزيز على الغيث 

  91.23نوف محمد عبداهللا النجار 
  86.87هند خالد يوسف على األنصارى 
  70.63هيا انور يوسف عبداهللا الشريده 
  82.54 هيا جمال يحيى عبدالعزيز اليحيى

  
  بيبي السالم الثانوية للبنات 

  83.09ابرار محمد عبداهللا فنجان جاسم محمد اليعقوب   
  95.54اسماء يوسف احمد مضحى المضحى 

  84.21افنان عوض محمد باغوزه 
  87.84الزهراء على حسين غلوم حسين 
  68.73انوار سامر حسين محمد دشتى 

  94.02ايمان سليمان ابراهيم غلوم حسين 
  82.97فيصل عبدالنبى على االربش  بيبى

  95.88تسنيم سالم يحيى حبيب 
  97.39جمانه طارق عبد اهللا على غلوم الصراف 

  71.55جنان عباس سيدرجب على الرفاعى 
  80.37جورى عبد القادر امين احمد 

  90.9حنان حسن سيد محمد السيد اسماعيل السيد عبدالرسول 
  86.84حوراء جابر عبداهللا غلوم الصفار 

  89.74حوراء على محمد على السقاى 
  80.82خديجه امير احمد سيد امير على سيد محمد مهدى القزوينى 

  93.64خديجه ناجى حجى عبدالرسول العيدي 
  81.24دانه جمال عبد الحميد خالد محمد الحمدان 

  87.39دعاء نوار صالح جمال عبداهللا 
  91.5دالل محمد عبداهللا ابراهيم الصيرفى 

  79.05ر ابراهيم يوسف الخليفى رؤيا ناص
  87.08رؤيه عادل حسن ابل بن حسن صادق 



  92.07روان عادل حسين على عباس 
  75.25روان عبداهللا محمد عبدالحسين بهبهانى 

  98.3زهراء حسين ابراهيم على عرب 
  70.21زهراء حسين عيسى عبدالعزيز القالف 
  82.67زهراء صادق سلمان سلطان المتروك 

  97.3 على عبداهللا اتش زهراء عبداهللا
  98.22زهراء عبدالوهاب عبدالهادي عبدالحسين فرج 

  77.61زينب احمد بابا غلوم اآبر خاجه 
  82.81زينب حسين على عايد السيد عبدالحسين 

  92.02زينب خالد حسين حسن البغلى 
  87.78زينب عبداهللا حسن علي تقى 

  92.03زينب محمد حسن على 
  66.11ين زينب يعقوب حسن عباس حس

  78.23ساره بدر حسين على حسن 
  82.09ساره جعفر سيدشبر هاشم الموسوى 

  95.47ساره جمال بباوى محمد 
  82.4ساره حسين على حسين عبداهللا المحمد على 

  92.76ساره محمد سالم فهد الجويسرى 
  76.42ساره مشعل سلمان سعد الخرافى 
  91.94ساره مصطفى يونس حسين على 

  94.25جريس المطيرى  سلمى فيصل زايد
  78.65شاهه خلف احمد عيسى الوزان 

  72.66شروق حسن عبداهللا حسن الخضر الشطي 
  90.35شروق عبدالرسول احمد اسفنديار آمال 
  78.5شريفه هاشم عبداهللا على اسماعيل محمد 

  83.71شوق خالد عبداهللا محمد النجدى 
  80.8شيخه علي ناجي علي القالف 

  92.71م خريبط شيخه عمر على ابراهي
  83.6صديقه احمد على محمد ندوم 

  72.47ضحى فيصل ابراهيم عبداهللا احمد 
  85.04طوعه عبد العزيز محمدعلى عبد البنى شمساه 

  95.48طيبه على محمد حسين بوعليان 
  80.83عائشه عبداهللا احمد عبداهللا الترآيت 

  78.44عبير عيسى صالح راشد الجيماز 
  76.48عباس عذارى محمود جاسم محمد 

  90.14علياء علي محمود امير غلوم 
  93.77غدير على احمد محمود االشوك 

  82.26غزايل جعيدان مسعود عبداهللا بن بالل 
  87.62فاطمه تقى سيد طالب عبدالنبى مصطفوى 

  84.06فاطمه جعفر سلمان سلطان المتروك 
  84فاطمه جميل فهيم وهبه حنا 

  97.09فاطمه حسن عيسى عباس ابو الحسن 
  82.54فاطمه حسين آاظم حسن القالف 

  73.62فاطمه سيد عبد اهللا سيد عابد سيد احمد الموسوى 
  92.63فاطمه عبدالحميد اسد عابدى 

  77.24فاطمه عبداهللا جابر عبداهللا الجابر 



  95.13فاطمه عيد مبارك عويض الصابرى 
  81.59فاطمه ماهر يوسف ماجد سلطان 

  90.76فجر حسن احمد احمد العيد 
  89.56فجر صالح عبدالرحمن عبدالوهاب معرفى 

  84.97فرح احمد جعفر مال جمعه 
  71.67لطيفه بدر سعد على العمير 

  87.59لولوه خالد جاسم محمد القالف 
  76.73ليلى محمد عباس احمد القالف 

  94.27مريم سيد هاشم سيد عابد سيد احمد الموسوى 
  84.5مريم ناصر سليمان مرزوق العازمى 

  71.33ه عبداهللا صالح حسن النجاده معصوم
  88.76مكيه أحمد عباس عبداهللا ابوالحسن 

  89.3منى جميل ناشى عبداهللا الخرس 
  89.6ميساء فريد احمد حسين خاجه 
  90.73نوال احمد مساعد سعود الدهام 

  81.62نور عبداهللا حسن عبداهللا القالف 
  81.68نور عصام عبدالعزيز احمد ابراهيم العبود 

  79.19عبدالرزاق حسين احمد البغلى نوره 
  94.82هديه ناصر سرور الناصر 

  89.9هيا رشيد جابر محمد اللوغاني 
  74.58ياسمين طارق سعيد العبد اسبيته 

  
  جابر مبارك الصباح الثانوية للبنين 

  79.57احمد اسحاق احمد عبدالرحيم الكندري   
  85.74احمد شاآر محمود محمد حسين 

  91.2حمد عبداهللا الهزاع احمد عبدالسالم ا
  65.75احمد علي عبداهللا ابراهيم الشطي 
  95.78احمد محمد جاسم محمد البعنون 

  71.65بدر عبدالوهاب محمد صالح عبد الوهاب الهندى 
  72.44بدر ناصر عبداهللا عيسى المسري 

  78.28جاسم صالح جاسم محمد الهاجري 
  74.55حامد وليد عبدالوهاب عبدالعزيز الخراز 

  93.98سين حسن علي عايد السيد عبدالحسين ح
  93.87حسين يوسف محمد حسين الكندري 

  88.06حمد عبداللطيف يوسف حسن بوناشي 
  92.17حمد هيف حمد محمد العسكر 

  88.14حمد وليد محمد احمد محمد المطاوعه 
  88.3حمود بدر حمود عبداهللا القالف 
  92.41حمود فؤاد عبداهللا فهد الهاجري 

  78.58ل سعيد يوسف بن سيف خالد طال
  70.18خالد مشرى على حسين المشرى 
  73.63خالد نوري احمد جاسم الحساوي 

  88.59خالد وليد خالد صالح العسكر 
  89.63خليفه شاهين عبداهللا خليفه شاهين 

  81.66داوود إسماعيل محمد حاجية بهمن 
  79.88راشد جمال عبداهللا منصور الجاسم 



  67.66زعابي زعابي فهد علي محمد ال
  74.85سامي محمد عبدالوهاب محمد الصانع 

  83.54سليمان بيان يعقوب يوسف حسين خلفان الخلفان 
  78.15سليمان عبداهللا سليمان المطيري 

  95.67سليمان فاضل سليمان علي النغيمشي 
  94.74سليمان محمد سليمان محمد السليطي 

  81.12شاهين احمد خالد ابراهيم القبندى 
  75.61ي علي رجب حسن صالح مهد

  78.54ضاري عدنان حسين علي الفضلي 
  74.03عادل علي احمد يوسف على 

  82.93عباس فاضل محمد حسن عسكر 
  65.2عبدالرحمن خالد عبدالرحمن عبدالعزيز الحسينان 

  79.12عبدالرحمن طارق محمد ناصر الناصر 
  81.64عبدالعزيز احمد عبد العزيز أحمد العجيل 

  69.81د ابراهيم راشد الراشد عبدالعزيز راش
  83.5عبدالعزيز طارق ابراهيم عيسى الراشد 

  73.24عبدالعزيز فؤاد عبدالعزيز عثمان ابراهيم العيسى 
  89.67عبدالعزيز فيصل عبداللطيف فهد الفوزان 

  88.72عبدالعزيز نبيل إبرهيم محمد الحبيل 
  83.66عبداللطيف احمد محمد احمد الزهر 

  81.3المجيد خاطر يعقوب الماجد  عبداهللا احمد عبد
  87.82عبداهللا اسماعيل محمد طالب عبداهللا العوضي 

  84.94عبداهللا محمد حاجي علي خاجه 
  88.48عبداهللا وليد محمد مجيد البغدادي 

  76.07عبدالمحسن هاشم سيد عبدالمحسن السيد عيسى الرفاعي 
  74.52عبدالمحسن وليد عبداهللا ابراهيم السند 

  85.43يوسف عبدالمحسن عبداهللا الشايجي عبدالمحسن 
  91.44عبدالوهاب صقر شمس الدين محمد صالح شمس الدين 

  94.08عبدالوهاب فيصل ابراهيم جويهل الجويهل 
  85.21عثمان سعد سلطان سعيد العجيل 

  96.41عصام حمود عبداهللا عيد فالح الرقبه 
  74.27على عبداهللا احمد عبد اهللا البدر 

  86.36احمد محمد ثويني القالف علي عبدالهادي 
  82.2عمر خالد نهابه خلف حماده 

  64.29عمر وليد محمد عيسى الغزالي 
  71.5عيسى فيصل احمد جعفر العوضي 

  79.09فهد جمال حمد على الحمد 
  86.07فهد صالح عبداللطيف صالح الصالح 

  74.39فهد عادل علي موسى المحمدعلي 
  97.82فهد عبدالمحسن احمد محمد الخليفه 

  79.68فهد ناصر محمد خليفه بوعرآي 
  90.04فواز احمد عبداهللا ميرزا علي محمد 

  91.21فواز محمد يوسف صالح العمر 
  89.66فيصل ابداح عسكر زايد الحربش 

  68.57ماجد جمعه السيدهاشم السيدماجد الشماع 
  79.3مبارك فيصل ابراهيم عبدالكريم عسك 



  84.85محمد جاسم محمد جاسم المهنا 
  88.69محمد جاسم محمد عبدالكريم الحسينان 

  88.81محمد خالد مبارك مالك الصباح 
  84.56محمد سعيد محمد سعيد الدويسان 

  85.28محمد فهد محمد عبداهللا الحملي 
  88.6محمد مبارك محمد حامد العتيبي 
  78.15محمد نادر محمد صادق حسين 

  76.29مشاري مانع محمد علي السديراوي 
  91.35اعجمي محمد الهاجري  مشعل عاصي

  87.31مشعل فاروق حسين جاسم الزنكي 
  83.98معاذ صالح ابراهيم صالح الربيعه 

  64.88ناصر بدر ناصر سالم الريش 
  85.98ناصر رضا ناصر حسين محمد 
  93.77ناصر علي محمد علي الفودري 

  77.99ناصر محمد عبداهللا محمد بو دستور 
  88.12لهادي وليد خالد سليمان يوسف العبدا

  71.26يعقوب نبيل عبداهللا السيد يعقوب الحنيان 
  78.31يوسف احمد جمعة محمد هاشم 

  89.49يوسف احمد يوسف احمد الجسمي 
  92.97يوسف صالح ابراهيم احمد موسى 

  78.31يوسف طارق يوسف علي العميري 
  81.99يوسف عادل يوسف علي أحمد 
  90.72يوسف علي باتل علي الرشيدي 

  92.75يصل يوسف علي ابوقماز يوسف ف
  
  جمانه بنت ابى طالب الثانوية للبنات 

  90.43آالء مؤيد حسين محمد البصام   
  95.68أميمه مساعد سيف محمد العتيقي 

  74.44إسراء محمد علي مال علي 
  78.4إقبال سليمان محمد علي بالل 

  70.17إلهام علي أحمد المهري 
  95.62إيمان محمود ابراهيم رشيد 

  76.62مان مصلح مطلق صقر مطلق إي
  97.83بدور خالد محمود جمعه 

  68.72بدور محمود ابراهيم العكيلي 
  95.78بسمه نبيل عبداهللا أحمد المسلم 
  87.42تسنيم محمد غلوم على بارون 

  87.65حصه عبد اهللا ياقوت صالح العواد 
  74.7حصه فهد عبدالرحمن العبداللطيف الدعي 

  92.25قوب حصه محمد عبداهللا اليع
  78.03حنين عبدالعزيز أحمد صالح الغني 

  93.4دانه على آمال حسن على 
  96.2ديمه سعد محمد طوارى الطوارى 
  88.39روان حمد عبداهللا المحمد المسند 

  71.4روان زياد خالد سالم الوهيب 
  86.51روان عبداهللا راشد فريح االصابعه 



  87.76ريم سعد أحمد عبداهللا الصالح 
  82.22ن عبدالوهاب علي التمار ساره حسي

  85.31ساره على ابراهيم حسين علي الجاسم 
  95.57ساره محمد سالم جويهل الجويهل 
  88.95ساره ناجي حسين علي المنصور 

  89.39سجى أحمد سليمان احمد المنصور 
  76.78سكينه حيدر اسماعيل آرم أحمد 

  84.53شريفه عبداهللا فهد عبدالعزيز السبيتى 
  68.87عيدان الخليفه شهد فاضل 

  70.42شهد فوزي يوسف يوسف عبدالرحمن السويلم 
  85.25شوق علي أحمد ياسين الشايجي 

  83.47غنيمه فهد عبدالرحمن أحمد الشرقاوي 
  68.66فاطمة أحمد عبدالمحسن عبداهللا الروضان 

  96.96فاطمة أمير محمد احمد حسين بو حمد 
  72.38فاطمة بدر محمود حاجى حسن 

  91.97بداالمير طاهر احمد على بوحمد فاطمه ع
  78.79فاطمه عبدالحميد حسن علي الصايغ 

  95.57فاطمه عبداهللا حسين سعد حسين الحامد 
  75.44فاطمه عبداهللا هاشمي مرواني 

  75.81فاطمه فواز عبداهللا سويد العنزي 
  75.89فجر عماد يوسف الشطي 

  81.66فجر محمد حميد درويش آنعان 
  67.38لعجمي فرح منصور حسن ا

  80.61آوثر بدر حسن حسين الخواجه 
  87.92آوثر حسن عبدالرسول أحمد الشواف 

  76.24آويت عاليه جاسم محمد المنيع 
  97.7لبابه يوسف سليمان عبدالعزيز المطوع 
  79.15لطيفه صالح ابراهيم صالح المسبحى 

  65.01مريم عبداهللا دخيل الروشيد الجبلي 
  89.84فالح صالح مشاعل عبدالعزيز عبداهللا 

  82.41منوه بسام ابراهيم عبدالرحمن العصفور 
  97.45منيره حمد راشد سلطان حديد ال بن علي 

  75.95نسيمه مهدى ابراهيم خليل اسود 
  86.12نور خليفة عبداهللا احمد العصفور 

  96.22نور عدنان محمد غزال 
  86.4نور ناصر مسعود سالم المسعود 

  79.11طالب النقيب  نور وليد جالل الدين السيد
  75.35نورا عبداهللا محمد العصفور 

  92.39نوره محمد يوسف احمد السيف 
  70.22نوف صالح احمد عبداهللا 

  
  حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنين 

  82.93ابراهيم اسامه بدر بوعباس   
  71.93ابراهيم انور مساعد الطبطبائي 

  75.88احمد خالد هالل زيد العتيبي 
  87.02عبداهللا محمد شعيب احمد شعيب 



  81.98احمد عبدالرزاق احمد عبدالرزاق الشريدة 
  80.84بدر عادل احمد منصور الحجى 

  84.81بدر ناصر عبدالعزيز علي السمحان 
  64.03براك عبداهللا احمد علي عبداهللا تيفوني 

  84.62ثنيان وليد جاسم صالح الرشود 
  91.98جراح محمد جابر صخي 

  73.94داهللا البناى حسين ثابت محمد عب
  84.06حمد بدر ناصر بورسلي 

  81.35حمد جمال علي محمد الصبحان 
  75.31حمد عادل حمد صالح البناي 

  64.9حمود عبداهللا عبدالغفور حسن تيفوني 
  79.32خالد سليمان عبدالسالم العدساني 

  77.23خالد ناصر صالح زايد العبيد 
  78.39زواوى وائل عبدالوهاب عبدالعزيز الزواوى 

  66.52زياد عادل جاسم محمد الصانع 
  69.54سالم على سالم على السالم 

  68.13سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الفرهود 
  91.24سليمان جمال احمد عبداللطيف العبدالجليل 

  80.85سليمان سعد صالح مهدي الغيص 
  84.99سليمان شاآر سليمان ياقوت مبارك 

  79.51صالح عبداهللا حسن الحربى 
  82.04ل احمد شنار سعود المطيري طال

  88.08طالل حسيب على مبارك العلى 
  91.38طالل فيصل محمد عبدالعزيز السنعوسي 

  69.29طالل مشعل عبدالغفور تيفوني 
  91.81عباس جاسم احمد حسين دشتي 

  82.42عبدالرحمن حامد حسين عبداهللا الخنفر 
  72.42عبدالرحمن عبداهللا عمران احمد البنوان 

  69لرحمن فراس محمد حامد الحمدانى عبدا
  87.2عبدالرحمن فهد صالح مهدي الغيص 

  91.38عبدالرحمن فهد عبدالرحمن احمد التنيب 
  85.54عبدالعزيز جمال خلف سعد المسعود 

  73.3عبدالعزيز حامد سليمان ياقوت مبارك 
  85.63عبدالعزيز سعود عبدالعزيز محمد الفيروز 

  83.84مد الخميس عبدالعزيز فوزي عبداهللا الح
  78.51عبدالعزيز محمد عبدالمجيد برغش ادريس 

  67.75عبدالعزيز منصور عماش مرزوق الشالحى 
  79.95عبدالعزيز مهدي صالح عيسى النهابة 
  68.08عبدالعزيز يوسف عثمان فهد الرباح 
  78.17عبداهللا ابراهيم عبداهللا محمد الداحس 

  86.06عبداهللا امجد عبداهللا احمد السميط 
  81.9عبداهللا جاسم عبداهللا حسن المذن 

  79.65عبداهللا جمعه ابراهيم رجب يوسف االنصاري 
  83.41عبداهللا طارق عبداهللا سالم الراشد 

  94.63عبداهللا عبدالرزاق حسين عبدالرضا علي 
  70.27عبداهللا وليد خالد العتيقى 



  72.8عبدالمحسن توفيق عبدالعزيز دخيل العصيمي 
  79صالح مال اهللا عثمان عادل عثمان 

  82.46عثمان فيصل عايد محمد الفايز 
  66.58على حسين على دخيل العوضى 

  80.34علي عهدي علي راشد الدعيج 
  78.96عمر خالد جاسم شعبان العميرى 
  77.46عمر عادل احمد ابراهيم المسلم 

  79.13عمر عادل ماجد عبدالهادي الزيادي 
  81.4عمر عوض خلف خميس العنزى 

  74.87ارك غصاب محمد الغصاب غصاب مب
  77.28فهد جمال عاشور حسين آنكوني 
  76.75فهد عدنان جاسم محمد الشرقاوي 

  86.77فهد محمود اسماعيل حسن الشهابي 
  73.44فواز سالم خالد مبارك البدر 

  87.84محمد احمد عبدالعزيز عبداهللا المعجل 
  78.57محمد جاسم محمد ابراهيم الحوطى 

  85.95بدالرحمن عبدالمحسن الطبطبائي محمد سيد فيصل ع
  67.27محمد صالح الرفاعى سعيد بن على 

  79.26محمد عادل محمد عبدالعزيز الشعالن 
  62.25محمد عبدالرحمن على محمد على القطان 

  85.76محمد عبدالرزاق محمد على الغيث 
  79.38محمد عبدالقادر عمران أحمد البنوان 
  65.2لى مشعل عبدالرحمن عبداهللا محمد ع

  95.76مصطفى حمدي محمد عفيفي 
  81.83مصعب احمد طالب احمد المال 
  82.21مهند مرعى محمد حمد المرعى 

  92.5ناصر احمد احمد عبدالعال 
  90.25هشام عبدالعزيز على الحبيب 
  94.77هيثم محمد أحمد محمد يوسف 

  78.43ياسين يونس عبدالرحمن ياسين الياسين 
  85.03يوسف صالح حسن غريب 

  77.18يوسف عبداهللا سلطان علي السمحان 
  76.76يوسف فاضل عبدالرحمن حسين السكوني 

  
  سعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنين 

  89.02احمد عادل حسين أحمد حسن   
  89.26احمد عبداللطيف شخير ثامر روضان 

  83.2احمد فهد يوسف عراك الشمري 
  70.93بدر بسام صالح عباس الشراح 

  78.27ابراهيم ترآي إبراهيم الوزان ترآى 
  71.12جاسم محمد غانم محمد ذياب 

  67.32جراح ناصر جمعة محمد الكعاك 
  65.13حسين عبداهللا حسين عباس 

  87.69حمد محمد سرتيب حمدي الشمري 
  95.79حيدر داوود عبداهللا حاجيه محمد 

  84.91خالد سلطان احمد السلطان 



  78.79سعد حميد سعد هبر فاضل الفضلى 
  79.1سند نهار خطار عوض 

  79.02شعيب ابراهيم خليل ابراهيم عبد اهللا 
  75.67صالح حامد صالح عجيمان العجيمان 

  70.21صالح مرزوق مرزوق صقر المخانجي 
  85.3طالل سليمان عبيد درويش الرشيدي 
  70.87عبد العزيز حسن خليل حسين العلي 

  71.43عبدالعزيز محمد نادر مسعود الشمري 
  80.93داللطيف حسن غلوم قاسم محمد عب

  94.52عبداهللا احمد آاظم طاهر المسري 
  70.29عبداهللا سعود شارع شالل الظفيرى 

  72.64عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا الحميدى الهوالن 
  72.02عبداهللا فراج الفي احميد الشمري 
  79.02عبداهللا محمد حسن محمد الحرز 
  71.19يز المنصور عبداهللا منصور عبد اهللا عبد العز

  79.14عدنان عبد الرضا عباس خليفة صقر 
  72.95علي حمدان علي محمد العنزي 

  84.1عمر يونس محمد شريف عبد اهللا 
  80.14فهد سلمان مزيد ناصر الهرشانى 
  71.47فهد مثال هويدي نغيمش الهاجري 
  64.21فيصل غالب فيصل جابر الفارس 

  72.84محمد جاسم عبد الرزاق جاسم الحسن 
  81.42محمد عبد اهللا راشد عبود الهاجري 

  80.85محمد عبد المجيد عبد الحميد جواد فرج 
  82.86محمد عوض ذياب محمد حجي 

  95.95محمد عيسى عبد اهللا محمد الدريع 
  74.69محمد هشام بدر ابراهيم عبدالسالم 

  86.83مرزوق غريب مرزوق مبارك الرشيدي 
  78.19مشارى عصام عساف عقيل العنزي 

  79.75مشاري يوسف علي حسن الشراح 
  79.28ناصر سالم فهد ناصر الخالدي 

  
  شريفة العوضي الثانوية للبنات 

  84.21أمل عبدى يوسف على   
  76.82استبرق عبداهللا سعد فالح الشالحى 

  95.54اسراء بسام خالد عبدالعزيز الجناعى 
  89.79اسماء عثمان ناصر على الخضر 

  86.15العنزي اسماء علي خليف غانم 
  94.64امل عبداهللا محمد رحيل الشمرى 

  91.91امنه جاسم عبداهللا يوسف محمد جمعه الربيع 
  75.32اميره ماهر خليفه عبدالمحسن العبوه 

  91.43انفال احمد عياف محمد العياف 
  88.03ايمان توفيق ابراهيم حسن الدمخى 

  92.11ايمان عدنان فهد عبدالرحمن الجسار 
  84.86محمد جعفر الشمرى بدريه محمود 

  83.84بدور على عبدالعزيز حسن المتروك 



  85.98بشائر يعقوب يوسف اليوسف 
  87.56حصه جاسم محمد حسين جمعه عطيه الميعان 

  81.07حصه محمد عبدالخالق سليمان الدوسرى 
  72.86حنان صالح موسى راشد 

  92.64حنان محمد منصور غلوم محمد على 
  95.27ق الدحملى خالده عادل ياقوت مرزو

  94.12دان عبدالمحسن طاهر حسن البغلى 
  90.09دانه صالح عبداهللا عثمان يوسف العثمان 

  89.1دانه على حسن حسن ابراهيم 
  90.46دانه محمد عبدالرحمن على العميرى 

  73.46دالل احمد صالح حسن غريب 
  93.86دالل خالد ابراهيم عبداهللا القفيلى 

  78.61ن االحمد دالل خالد احمد عبدالرحم
  88.58دالل سليمان عبدالعزيز سعود العكارى 

  68.92دالل عبدالرزاق عبداهللا سعد السبيتى 
  92.81دالل عبدالعزيز عيسى سليمان السلطان 

  92.94دالل عماد سالم على المندى 
  89.95دالل فؤاد محمد عبدالرحمن صرام 

  78.31دالل فهد عبداهللا جاسم الغانم 
  89.42عزيز عبدالمحسن العريفان دالل مؤيد عبدال

  89.72دالل محمد سعود عبدالعزيز الغانم 
  93.48دالل منصور على ناصر الخزيم 
  95.66دالل ناصر غانم صقر االرملى 
  69.69دالل نبيل يعقوب احمد بورحمه 

  85.95رغد وليد عبدالعزيز عبداهللا العمار 
  78.07روعه سامى حمد عبدالرزاق العبدالجليل 

  97.1بداهللا محمد عبدالمحسن البناى ريام ع
  83.39زينب عبدالرحمن شمس الدين محمد صالح 

  85.28سارة جمال محمد نايف الخليفى 
  94.61ساره خالد مال اهللا ابراهيم مال اهللا 

  91.21ساره عبدالسالم حمود سليمان السميط 
  85.38ساره عماد خليفه حسين الحليل 

  88.84ساره وليد سعد محمد الدعيج 
  95.15سندس حسين حسن محمد الدوخى 

  88.52شروق محمد عبالعزيز محمد السديراوى 
  92.73شهد سالم عباس خداده 

  83.6شهد سليمان ياسين عبداهللا الراشد 
  91.55شوق احمد ثوينى العلى ثوينى 
  89.84شيخه أنور على مساعد المزيد 

  71.27شيخه فاضل عبداهللا على المندى 
  79.26الرويح  شيخه محمد حامد محمد

  82.42ضحى حامد عيد صالح الهدهود 
  77.82طيبه عادل حسين احمد الهالل 
  81.5طيبه فوزى عيد سند الفضاله 

  92.02طيبه ناجى عبدالرحمن عيسى البالول 
  85.36ظبيه عبداهللا احمد محمد عياده 



  89.62عائشه بدر محمد عبدالكريم الديولى 
  78.33عائشه وليد محمد عبداهللا الشايجى 

  94.7عنان عبدالرزاق ابراهيم جويهل الجويهل 
  70.25فاطمة خالد يوسف الشالل 

  86.65فاطمه اسامه خالد الفهيد 
  77.19فاطمه عادل حمود مساعد الخضارى 
  83.73فاطمه عيسى عبداهللا عيسى بن ثانى 

  73.89فاطمه نجيب عبدالمحسن عيسى العيسى 
  93.75فجر طالل بدر محمد القطان 

  88.17ر مطلق فارس الجاسر فى جاس
  95.21فى زامل محمد عبداهللا الزامل 

  90.13فى على عبدالوهاب اسماعيل علي الفودري 
  77.83لجين خالد ساير عبداهللا العتيبى 

  92.34لطيفه داود سليمان عبدالعزيز العصفور 
  94.91لمياء نادر محمد نور عبداهللا العوضى 

  66.75لولوه أحمد عبدالعزيز احمد المسلم 
  78.34لولوه باسل محمد حمود الهديب 

  98.13لولوه عبدالسالم احمد عبدالكريم العبدالكريم 
  87.8لولوه على احمد جاسم العبد اهللا 

  96.03مريم جاسم محمد حسين الكندري 
  72.4مريم جمال ناصر محمد عبداهللا الرويح 

  81.04مريم عادل عبدالحسين خضر رئيس على 
  76.73حسين  مريم فوزى محمد احمد

  87.11مزاين عبدالحكيم سليم سالم السليم 
  95.21مشاعل عبدالرحمن محمد عبدالعزيز العبيدى 
  95.34منيره عبدالرحمن حمود عبدالرحمن البرجس 

  85.39منيره مفيد خليفه صالح الدغيشم 
  94.74منيره وحيد عبداهللا عيسى الفرحان 
  85.99ميسم دعيج خليفه عبداهللا سويدان 

  87.32فيصل عبداهللا محمد الصباح  ناديه
  83.41نشور خالد محمد احمد النشمى 
  71.36نور ناصر على عبداهللا الخباز 

  89.57نورا عصام عبداهللا سعود العصيمى 
  85.6نوره خالد ابراهيم حسين العوضى 

  92.31نوره زياد خالد احمد الحمد 
  94.3نوره سامى عبدالعزيز محمد الشايع 

  94.86سن مال عبداهللا نوره عبدالوهاب ح
  91.91نوره محمد غصاب محمد الزمانان 
  93.63نوره وحيد عبداهللا عيسى الفرحان 
  96.16هيا ضارى سليمان عبداهللا العيبان 

  94.81وضحه يوسف عبداهللا عثمان يوسف العثمان 
  96.15ياسمين وليد عبداهللا عبدالرحمن مندنى 

  
  عبداهللا الجابر الثانوية للبنين 

  82.26يم اسماعيل ابراهيم خليل القطان ابراه  
  69.17احمد اسامة احمد عبداهللا البديوي 



  77.59احمد سعود عبدالعزيز عبداهللا المذآور 
  92.79احمد يوسف احمد عبداللطيف الماص 

  77.36احمد يوسف محمد صفر مندنى 
  92.04اسماعيل عبدالرحمن اسماعيل محمد الصغير 

  89.37انس احمد عبداهللا علي حسين 
  70.43بدر يوسف ابراهيم شاهين الربيع 
  65.28جابر بدر محمد اسماعيل البلوشى 

  95.2جاسم محمد امير محمد أحمد النجاده 
  71.78جاسم محمد جاسم محمد الفالح 

  77.87جراح قيس بطى حريميس العتيبى 
  83.95حسن مبارك حسن بن مبارك الرشدان 

  73.24حسين وليد عبداهللا مشعل العبداهللا 
  81.18حمد خالد عبداهللا مال اهللا 

  85.78حمد صادق جعفر صادق الحمادي 
  76.82حمد فؤاد يوسف العجيل 

  86.95حمود محمد عبدالوهاب سعد الصالح 
  81.32خالد احمد محمد هزيم الهزيم 
  74.79خالد حسين خليفه فهد الطبيخ 

  85.78خالد فهد خليل ابراهيم الحشاش 
  74.83الديولى  دخيل محمد دخيل عبداللطيف

  70.01راشد عادل راشد محمد بورسلى 
  66.45راآان فارس عبداهللا فارس المسبحى 

  92.5سالم خميس مسعود ناصر العلوى 
  81.94سعود عبدالعزيز احمد عبدالكريم الديولى 

  92.16سليمان ابراهيم راشد سالم شتيل 
  79.64سليمان عبداهللا سعد محمد الخطاف 

  78.73مان سالم سليمان عبدالمنعم سلي
  91.97شهاب سالم عباس خداده 

  85.94صقر سامي محمد فهد الدباسي 
  85.32طالل محمد حسين عبداهللا الربيع 

  77.7عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الباز 
  75.34عبدالرحمن جمال عبدالرزاق جاسم الحسن 

  87.61عبدالرحمن سالم غانم سالم عبدالرزاق 
  91.17بدالعزيز احمد الذياب عبدالرحمن محمد ع

  73.46عبدالرحيم محمد سعد صالح الرخيص 
  84.2عبدالرزاق ضويحى عبدالرزاق سليمان الضويحى 

  79.9عبدالعزيز احمد محمد جاسم محمد خليل الناجم 
  78.55عبدالعزيز بدر عبدالعزيز عبداهللا المذآور 

  75.2عبدالعزيز صالح محمد عبدالرحمن جحيل 
  78.06اهللا عبدالعزيز عيسى محمد البشير عبدالعزيز عبد

  83.35عبداللطيف نبيل عبداللطيف محمد العليوى 
  74.9عبداهللا اسامة محمد اسد محمد 

  78.63عبداهللا جاسم عبداهللا جاسم الغانم 
  82.99عبداهللا حامد صفيان عبداهللا محمد 
  81.07عبداهللا سامى عبداهللا احمد الياقوت 

  69.88عبداهللا عدنان آاظم آريم 



  66.9عبداهللا على احمد على الهولى 
  68.91عبداهللا مشعل عبداهللا راشد الزير 

  78.9عبدالمحسن عبداهللا عبدالمحسن عبداهللا الروضان 
  85.75عبدالهادى سعيد فرج مبارك العجيل 

  72.98عدنان محمد رضا سلمان ابراهيم 
  64.35على حسين مرشد العابد الشمرى 

  73.44لعبداهللا على وليد عبداهللا مشعل ا
  78.35على يوسف احمد غلوم حسين 

  76.92علي حسن محمد سالم رجب خميس األنصاري 
  68.89عمر جاسم محمد سالم السعد 
  65.36عمر حامد حمد زامل الفجى 

  64.52عمر نبيل عمر جبر البكر 
  87.98عيسى مشعل عيسى حسين الحربان 
  73.93فرحان جمال فرحان نصيب مبارك 

  80.38د صالح الرخيص فهد خالد سع
  69.67فهد صالح مبارك خليفه بورسلى 

  92.26فهد عادل على خليل االسود 
  68.13فهد وليد خالد راشد الوهيب 

  72.62فيصل سمير مساعد محمد الرويح 
  69.09فيصل فهد خليل ابراهيم الحشاش 
  71.08فيصل محمد على محمد الجارآى 

  73.47هللا محمد ابراهيم اسماعيل رمضان احمد مال ا
  79.28محمد اسامه محمد اسد محمد 

  83.57محمد اسحق طاهر محمد على الصراف 
  71.35محمد حسين عيسى حسن عبدالحسين عباس الموسوى 

  74.33محمد خالد عبدالوهاب عباس خورشيد 
  71.92محمد صالح عبد اهللا عبداللطيف الماص 

  88محمد عامر محمد جاسم شاه 
  76.56حمد ابراهيم العبود محمد عبداهللا عبدالعزيز ا

  81.53محمد فؤاد جاسم راشد الوهيب 
  73.64محمد مشعل عبدالوهاب زيد الخبيزى 
  71.7مرزوق عبداهللا مرزوق بخيت االحمد 
  84.18مساعد مبارك شريده مبارك المجدلي 

  90.86مشعل سامي ابراهيم طاهر عبداهللا يوسف 
  83.17مهدي علي عبدالعزيز عباس الصفار 

  75.8محمد عماد محمد ياسين العوا ياسين 
  92يوسف احمد جاسم محمد الصفار 

  90.68يوسف سعيد شرباتى 
  
  عبداهللا العتيبي الثانوية للبنين 

  97.7احمد خالد احمد البصيري   
  70.8احمد عبداهللا أحمد على العبيد 

  74.15احمد عبداهللا محمد بعرآي 
  74.43احمد عبدالمحسن جاسم الحميضي 

  85.07محسن إبراهيم البحر بدر عبدال
  72.41بدر محمد بدر أحمد الهندي 



  89.83براك عبدالمحسن صادق صادق 
  70.89بشير عبداهللا طقن عمر 
  69.72ثنيان زايد صالح العبيد 

  76.75جاسم محمد حسين فريدون 
  90.58جاسم محمد خميس على 

  74.41حسين محمود حسين فريدون 
  72.41حمد باسل ربيعه شاهين الربيعة 
  80.28حمد مساعد خالد ناصر الغيث 

  94.08راشد مزيد رشيد العدواني 
  97.01سعود محمد احمد المسيعيد 
  66.51سليمان نوري داود الداود 

  77.97صالح محمود ياسين الشطي 
  69.62عبدالرحمن بسام محمد الفودري 

  95.14عبدالرحمن عبدالعزيز سعود العميري 
  93.89صار عبدالرزاق محمد عبدالرزاق الن
  80.1عبدالعزيز ابراهيم خليل مراد 

  80.47عبدالعزيز خالد ابراهيم علي يوسف الكندري 
  93.51عبدالعزيز صالح حسين علي الحرز 

  80.17عبدالعزيز عادل احمد الناصر 
  79.78عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز المنيس 

  78.18عبدالعزيز فهد عبداهللا الربيعة 
  90.64بكر شايف عبدالعزيز يحيى ابو 

  89.22عبدالعزيز يوسف ابراهيم محمد الحمادي 
  66.87عبداهللا ابراهيم عبدالعزيز سعد المجرن 

  71.98عبداهللا احمد عبدالوهاب الصلحات 
  88.47عبداهللا سامي ابراهيم بوزيد 

  68.31عبداهللا عبدالرزاق خلف السعيد 
  82.87عبداهللا مساعد غضيان ناصر الشمري 

  77.67ي مبارك عذبي راشد عذب
  77.55عمر جاسم محمد الصالح 
  76.54عمر علي ناصر المعيلي 

  81.63فهد سليمان جاسم غلوم الهندياني 
  65.97فهد عاطف صالح الشهاب 

  83.51فهد عبدالرحمن عبدالكريم المحارب 
  92.34فهد مجاهد صعصيع العنزي 

  87.21فيصل سعدون عبدالرحمن الصفران 
  76.17بداهللا قتيبة يوسف محمد شريف ع

  82.62ماجد مبارك سلطان العدواني 
  94.81محمد جاسم محمد الهولي 

  98.16محمد خالد فرج السعيد 
  95.86محمد سالم عيسى العبدالهادي 
  72.84مرتضى بدر حسن الخواجة 

  78.48مشعل ضياء مهدي رشيد الكاظمي 
  85.37منصور عبدالعزيز منصور المنصور 

  67.89الروضان  ناصر عبداهللا ناصر عبداهللا
  84.69نواف عبدالقادر عبدالعزيز علي العبيد 



  68.91وليد خالد على فهد بوزبر 
  71.25يحيى انور يحيى اليحيى 

  67.22يوسف ابراهيم دخيل الرهيف 
  77.24يوسف بدر مشاري الظبيبي 

  72.44يوسف سالم احمد حسن االنصاري 
  85.03يوسف عادل محمد العتال 

  
  لثانوية للبنينعيسى أحمد الحمد ا 

  72.19احمد صادق حسين محمد عباس   
  88.81بدر عبدالرحمن محمد عبدالرحيم بدر 

  89.07براك صالح عبدالرحمن الجسار 
  80.36جاسم محمد عبداهللا عاشور المصيليخ 

  69.85جراح خالد يوسف جاسم مبارك 
  70.9جعفر عادل عباس حيدر محمد 

  70.98حسن عبدالعزيز إبراهيم محمد بن شيبه 
  69.19حسن على موسى على الحداد 

  71.98حسن علي عبدالنبي علي المطوع 
  76.36حسن يوسف سلمان سلطان المتروك 

  88.73حسن يوسف محمد صالح الصالح 
  91.42حسين سمير عبدالمحسن ناصر حسين 

  73.95حسين طاهر عبداهللا عبداهللا العامر 
  76.15حسين علي آاظم سالم عثمان 

  87.76الرزاق حسن الوزان حسين يوسف عبد
  81.3حمد احمد حمد على العريفان 

  81.68حمد عبدالكريم حسين عبدالكريم القصار 
  66.67خالد اسامة محمود سورآلى 
  59.49خالد فهد فايز على آريديس 

  68.74راشد حبيب راشد جاسم ماجكى 
  72.15راشد سعود فهد ثومان العبهول 

  70.92سعد خالد سعد الزيد 
  84.61دالوهاب سعود عمر الغرير سعود عب

  64.75صالح فيصل على راشد سهل 
  63.42ضارى عبد الرحمن مرزوق شيحان قرينيس 

  68.32عامر طاهر عبد اهللا عبداهللا العامر 
  61.95عبد الرحمن نبيل عبد الرزاق عبد الرسول الزيد 

  87.01عبد اهللا جمال يوسف عبد العزيز السلطان 
  68.76اهللا يوسف  عبد اهللا رياض بندر عبد

  89.82عبدالعزيز فؤاد فهد يوسف المشعل 
  85.14عبداهللا جابر عبداهللا عيسى الطراح 

  83.03عبداهللا عبدالكريم حسين عبدالكريم القصار 
  67.42عبداهللا فيصل جعفر طاهر المسري 

  75.48عبدالوهاب سلمان هزيم مصطفى الهزيم 
  72.02عثمان جاسم عثمان الفهد 

  96.17ابل على اشكنانى على اسماعيل 
  79.43علي خليل غلوم محمد جعفر 

  72.45علي عبدالعزيز أحمد محمد مراد 



  70.57علي عبدالعزيز علي احمد القطان 
  80.85علي هادي علي عبداهللا الحداد 

  67.6علي يوسف عبدالرحيم عبدالرضا المطوع 
  92.4عمر عبد العزيز محمد شمس الدين 

  94.7د عمر فوزى على مساعد المزي
  75.4عياف وليد خالد جاسر العياف 

  79.58فهد عبدالرحمن محمد ابراهيم أبوحيمد 
  81.69فيصل آمال عثمان عبداهللا األيوبي 

  78.09قاسم عبدالجليل قاسم حسن بولند 
  67.01محسن فهد عايض هادى العازمى 

  94.02محمد حسن مأمون العيناوى 
  87محمد خالد علي محمد الرمضان 

  93.4محمد محمد الحرز  محمد سامى
  71.69محمد شيبه ابراهيم بن شيبه 

  74.2محمد عبد اللطيف محمد حمد بوحمد 
  74.22محمد ناصر محمد صالح الصالح 
  71.08مساعد خالد مساعد محمد الحميده 

  74.84مساعد درويش عبدالسالم درويش عباس 
  67.53مشارى جمال ابراهيم الدعيج 

  70.32معن يوسف علي جعفر الكندري 
  83.34مهدي عبدالصمد مختار اسد بهمن 
  93.27يعقوب مرتضى حسن على حسن 

  89.67يعقوب يوسف حاجي محمد عبدالهادي 
  76.23يوسف حميد محمد حسين المقصيد 

  87.51يوسف خالد ابراهيم قمبر باقر 
  
  فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات 

  82.33أرزاق خزعل مهدى على ماطر الرشيدى   
  81.4ر حبيب سلمان داود االحمد ابرا

  76.29ابرار محمد أحمد عبداهللا الشيخ 
  73.42اسرار عبد اهللا حسن محمد الكندرى 

  81.54البندرى سويد قطيم ساير الحربى 
  88.02الجازى رواد مناحى عيد الشمرى 

  95.31امثال جاسم راضى ضاحى المطيرى 
  72.14امل صقر فيصل عبداهللا العنزى 

  73.23داهللا فرج عبداهللا امنه عباس عب
  86.95امنه عبداهللا عبدالمجيد سويد سالم 

  71.68اميره شناتي نـا يـــف محمد شبرم الظفيري 
  76.4اميره وليد سعود عبداهللا الفضلي 

  94.53انفال جواد محمد غلوم محسن 
  73.38انوار سعود الحميدى ضيف اهللا القحص 

  88.41انوار عباس حسن حاجى على عبداهللا 
  82.82دريه صالح عبيد قريعيط الهاجري ب

  72.83بسمه سعد محمد سعد الهاجري 
  91.83تسنيم على دوشى شبرم العراده 
  93حفصه خلف احمد عيسى العود 



  66.63حنان حاجى محمد حسين قاسم 
  69.25حنان مضحى غضيان مجبل العازمى 

  68.29حوراء جاسم قاسم عبدالواحد المطرود 
  78.33حوراء على غالم خياط 

  67.22خديجه جاسم محمد أحمد الحمادى 
  94.09دانه شفاقه مطخان عماش العنزى 
  71.76راويه جابر سمير هندي العدواني 
  90.54روان جاسم حسن محمد ابراهيم 

  90.46ريم عبد اهللا رسام براك الهاجري 
  92.4زهراء عدنان مبارك غـلــو م على 

  83.34زينب حمزه عباس عبدالرضا البناى 
  94.25اره عبد اللـــه محمـــد السيد يوسف احمد الهاشمى س

  72.08ساره محمد ايوب سند على 
  77.16سنابل فالح مشلح فرحان الهاجري 

  92.97سند س عبداهللا عبدالمحسن سلطان الفضلى 
  80.35شريفه قاسم محمد قاسم دشتي 
  91.87شوق رافع شالش عبد الضايع 

  89.66شيخه احمد متعب شريده الشمرى 
  93.12شيخه فريح نزال فدعوس الهرشانى 

  75.31ضحى هويدى رشيد سعد العراده 
  76.94عائشه محمد بخيت محمد هويدي الهاجري 

  93.26غدير ذريع نــزال فدعوس الهرشانى 
  81.95فاطمه احمد قاصد الشمرى 

  78.05فاطمه عبداللطيف عبدالخضر عبداللطيف توينه 
  92.06 فاطمه محمود محمد احمد بو دريد

  89.69فاطمه مصلح حمود حمدان الهليلى 
  94.49فـجـــر خـا لـــد محمــــد احمد بو دريد 

  87.5لطيفه سالم عيدان حمد الرشيد 
  80.74مريم ابراهيم دخيل سيف فهيد الخرينج 

  91.29مريم بدر عبد مجيد عبداهللا حسن 
  87.79مريم جابر عبد الرحمن حميدى 
  88.41دى مريم سعد عايض عياد الرشي

  75.27مريم عبد المحسن بشير محمد العتيقى 
  78.94مريم وليد فيروز سرور اليوحه 

  86ملوك آامل عبد الرحمن سلطان الفضلى 
  86.96مناير عبداهللا محمد مخلف طارش العنزي 

  85.32مناير آامل شريف فهد الخالدى 
  87.73منــا ل منصور صالح خليف العنزى 

  80.41 مي حمد فهد سالم الرشيدى
  92.53نوره فيصل محمد صغير العنزى 
  86.68نوره ناصر صياح مسفر العراده 

  79.69نوريه حسيــن شا يــع صياح ابو شيبه 
  72.3نوف نواف محمود عبدالرحيم الخالدى 

  88.89هيا فريح عبداللطيف فريح الكوح 
  72.02هيا نجم عبداهللا ابراهيم الخضر 

  



  قرطبة الثانوية للبنات 
  97.03حميد عطية خلف العجل  إنعام  

  82.8اسراء عادل معتوق جابر فارس 
  84.29اسماء ناصر حسين على السليم 

  91.03اسيل أنور محمد احمد آلندر 
  91.86الطاف عبداهللا فرحان مشاي عويد 

  77.74امل رضا علي بابا توآلي 
  91.57امينه عبداهللا عبدالمحسن الماجد 
  94.24 انفال خالد عبداهللا حمد البصيلى
  91.83انفال عدنان خالد حجى الحجى 

  97.66انفال محمد ابراهيم محمد الكندرى 
  80.33انوار مصطفى عبداللطيف علي خان 

  78.08بدرية عدنان احمد محمد العوضى 
  93.05بيبى وليد محمود محمد العوضي 

  82.96حصة عبداهللا عبدالعزيز محمد الهزاع 
  87.65حصه عبدالعزيز محمد ناصر الحمد 

  94.66حصه عماد جاسم محمد بوراشد 
  75.93حصه محمد عبدالعزيز الشمالى 
  87.1حنان عبدالعزيز ناصر الهمالن 

  77.14حنان نبيل حمد أحمد العمار 
  84.95حوراء بدر عمران احمد القالف 

  91.47حوراء عبدالرزاق عيدان يوسف عبد الرزاق 
  90.95دانه عادل محمد ربيعه الثويني 

  80خليل ابراهيم السعيد  دانه مساعد
  98.39دعاء أحمد محمد عيسى العيسى 

  82.44دالل حمود سالم حمد الناصر 
  74.8دالل خالد على شاهين أحمد 

  77.5دالل سلمان مبارك حمد الزوير 
  89.23دالل عبدالجليل سعيد الحسن 

  94.49دالل محمد راشد موسى السعد 
  77.53دالل مصطفى السيد علي السيد احمد 

  96.24نا وليد حسين يعقوب السالحي دي
  96.68روءى فالح راضى ابراهيم الخفاجى 

  87.95روان جاسم محمد قمبر 
  87.92روان خالد عبد العزيز البعيجان 

  88.38روان سليمان خليل ابراهيم الياسين 
  88.9روان صالح عبدالوهاب الحمود العبدالوهاب 

  86.53روان عادل على محمد الفاضل 
  86.2ن عبدالعزيز زيد السبيعي روان عدنا

  78.91روان علي محمود البلهان 
  95.86روان محمد عبداهللا حسن الشهابي 
  82.02روان محمد فيحان غازى العتيبى 

  96.04روان وليد عبدالمحسن عبدالمجيد المحمد 
  79.71روان يحيى عبداهللا صالح الحجيالن 

  78.28رواند خليفه حمد محمد الهاجري 
  81.72محمد خميس الخميس ريانه ناصر 



  82.7ريم عبدالعزيز فهد الفهيد 
  80.54زهراء طالب محمد احمد السلمان 
  79.09زهره صالح حسن حسين ارتى 

  81.22ساره احمد عبدالعزيز احمد راشد 
  92.26ساره بسام يعقوب حسين خلفان الخلفان 

  76.46ساره جميل محمد يعقوب البلوشي 
  91.13حسن السيف ساره خالد عبداللطيف عبدالم

  93.77ساره ضافر سلمان محمد العصيمي 
  90.11ساره عاطف حمد الشطي 

  92.98ساره عبدالوهاب عبدالرحمن محمد الترآى 
  82.64ساره علي عثمان عبداهللا علي الهويدي 

  82.21ساره وليد عبداللطيف عبدالحميد مسفرالمسافر 
  75.42سبيكه عادل عبدالعزيز الجاسم 

  83.25من عبداهللا مشيلح المرزوق سلوان عبدالرح
  94.12سلوى محمد عبدالغنى محمد عبدالكريم 

  95.96شروق خالد على محمد الكندري 
  91.47شهد روضان ناصر عبداهللا الروضان 

  86.57شهد محمد عبدالمحسن المرشد 
  90.35شهد منصور راشد الرشدان 

  85.05شيخه عبدالوهاب ناصر الهمالن 
  82.01قادر المزيعل شيخه فؤاد عيسى عبدال

  95صفيه بدر خالد المقهوي 
  88.84ضحى سالم خليل ابراهيم سميط 
  79.53طيبه صالح عبدالرحمن الهندي 
  78.54عائشه خالد على شاهين احمد 

  96.96عائشه عبدالفتاح محمد شالل فرج الشالل 
  79.79عائشه عبداهللا عاشور عبداهللا محمد على حسن 

  95.87ميري عائشه وليد جاسم أحمد الع
  86.43عاليه حسين على خزام الخزام 

  76.18عبير راشد محمد عبدالمحسن الرويشد 
  96.16غاليا فاضل احمد على تيفونى 

  86.57غاليه عبدالرزاق احمد عبدالرزاق الزايد 
  78.06غدير عادل عطيه عبداهللا القالف 

  93.53فاطمه عدنان ابراهيم احمد الشريده 
  77.23 العامر فاطمه محمد جواد عبداهللا

  84.73فاطمه ناصر حسن اليماني 
  86.97فجر سليمان محمد شمس الدين 
  83.19فجر صالح فهد محمد القريني 

  74.65فجر طالل عبدالعزيز سنافى العبداهللا 
  84.73فجر عادل احمد محمد الدوسرى 

  80.87فجر فهد عبدالرحمن احمد الشطي 
  79.94فجر وليد يعقوب عبدالرحمن البعيجان 

  87.81فرح أحمد عبداهللا احمد الفرحان 
  94.11فرح حامد حمد عبداللطيف بن عيسى 
  90.5فرح نواف عبدالكريم هالل الجحيدلى 

  92.77فرح هشام يوسف محمد الشايع 



  78.59فوز ضاحي عبدالرحمن سليمان الضويحي 
  82.62في محمد ضيف اهللا هايف شرار 
  75.71لطيفه احمد ابراهيم عيسى الحداد 

  68.6طيفه سليمان على الهويدى ل
  90.47لطيفه وليد خالد فهد المويزرى 

  89.42لمياء إبراهيم عبدالرحمن الجمعة 
  91.24لولوه عادل عيسى عبدالمحسن العباسي 

  83.17ليانه محمد خالد صالح العسكر 
  85.74ليل خالد عبدالعزيز العتيقي 

  86.69مراحب علي جابر الشيخ خزعل 
  71.87يسى العتال مريم خميس يحيى ع

  81.24مريم عادل عبدالعزيز سعود العكاري 
  79.23منال صباح خالد خلف الفجي 

  72.41مناهل صالح سيد هاشم السيد يعقوب الطبطبائى 
  88.02منوه احمد خلف عبداهللا الشراح 

  89.56منى محمد عبداهللا محمد ملك 
  89.47منيره احمد غانم بنوان الغنيم 

  88.85ناصر الحسينان منيره عادل عبداهللا 
  79.06منيره عيسى محمد عبدالرحمن النيباري 

  91.17منيره محمد عبداهللا الخالوي 
  94.84منيره محمد عبدالمحسن احمد الطيار 

  91.3منيره ناصر بدر العصيمي 
  77.08موضي عبداهللا عثمان عبداهللا الدخيل 

  79.89موضي عبداهللا عيسى الراشد 
  73.03ان موضي محمد جاسم محمد القط
  91.11مى خالد محمود عبداهللا الشطى 

  89.88مي سليمان ادبيان سليمان المطيري 
  84.63ميسره خليفة عبداهللا خليفة الحليل 

  95.13ناديه محمود محمد سيد اسماعيل بهبهانى 
  87.81ندى خالد عبداهللا راشد الزير 

  85.15ندى نائل عبداهللا محمد الجالل 
  86.11ر نور احمد بدر احمد المنصو

  95.01نور توفيق صالح ابراهيم الصالح 
  91.61نور عبداهللا ابراهيم حسن الفيلكاوي 

  81.72نور محمد علي يوسف الخليفي 
  78.27نور مشعل خليفه علي العميري 
  77.82نوره سعد جابر محمد اللوغاني 

  69.22نوره عبد المحسن احمد عبدالرحمن المهنا 
  92.54ارمى نوره عبدالرحمن مشارى سعود الد

  93.57نوره علي صالح محمد العمير 
  80.54نوره فوزان عبداهللا مبارك الفوزان 

  93.72نوره نبيل دخيل عبدالرحمن السلطان 
  70.02نوف عبداهللا راشد فرحان التمار 
  87.52هدى احمد محمود احمد المسلم 
  95.17هند جاسم على جاسم المبارك 

  98.04هند فوزي علي محمد فرج 



  78.54اد أحمد داود العبالني هيا أي
  95.3هيا على عبداللطيف على الدويسان 

  80.36هيا يوسف ناصر عبداهللا الهمالن 
  77.09وسن وليد ناصر عبدالعزيز الطخيم 
  66.08وضحه سعود عبداهللا محمد الخليفي 

  82.62وضحه فوزي عبداللطيف الخليفه 
  
  لطيفة الشمالي الثانوية للبنات 

  91.92احمد العنزى آالء عيد داود   
  87.33ابرار بدر صالح عبداهللا القطان 

  75.53ابرار محمد عبدالرسول عبداهللا دشتى 
  83.55انفال توفيق عبدالرحمن على الكندرى 

  82.19انفال مهنا رابح لزام الرشيدى 
  75.79انوار نجم عبداهللا قاسم الصفار 
  73.47ايمان عبيد حمد فراج الهاجري 

  71.86 عيسى خضير عيسى الهزيم بشاير عيسي عبداهللا
  88.31بشاير محمد مطلق نعير الهاجرى 
  76.39جمانه حسين محمد عيسى بوحسن 

  93.66حصه سعد عبدالعزيز الحمد الصالح الذويخ 
  73.86حنان طالب يعقوب جابر حسن 
  72.58حوراء حسين آمال حسن على 

  72.74حوراء طاهر عبدالرضا عيسى أحمد الحداد 
  78.89عبداهللا محمد عبدالرزاق  حوراء هانى

  88.33دالل خالد سالم عبداهللا الوزان 
  87.45ريم سويلم محمد مبارك الرشيدى 

  77.32ريم عدنان انور اسماعيل الفودرى 
  67.16زهراء محمد اسماعيل السيد حسين هاشم 

  86.47زهره عادل جاسم محمد الزيد 
  90.15ساره حريبى مطلق صفران الرشيدى 

  65.48حسن اسماعيل الكندرى  ساره خالد
  68.47ساره عبدالرحيم على عبدالرحيم عبداهللا حسن 

  91.76ساره عبداهللا عبدالكريم حسين عبداهللا البحر 
  79.14ساره عبداهللا محمد شريف عبداهللا 

  84.3سلمى عامر عطيه مرزوق الشمرى 
  78.54شريفه عادل على سيد عبداهللا الخباز 

  78.29العنزى  شوق ماجد عبد الكريم سطام
  78.6عذارى هزاع مطلق هضيب العالطى 

  86.4عذاري بداح محمد ناصر السهلى 
  75.69غدير براك باتل على الرشيدى 

  79.29فاطمة عبدالرحمن مصحب عصرى الظفيري 
  78.61فاطمة علي مبارك سليمان القمالس 

  81.74فاطمة فهاد طلق طاحوس فهد العازمي 
  69.76حسن  فاطمه سعد عبداهللا مال اهللا

  83.73فاطمه ناصر شعبان عباس غلوم 
  96.43فاطمه هاشم صالح حمد الدويخ 

  79.1آوثر جاسم حسين احمد الشمالى 



  84.37ليال خالد هالل عيدان الخالدى 
  77.71ليلى عبداهللا حسين عبداهللا عباس 

  76.22مريم احمد عبداهللا نجم عبداهللا 
  67.37مريم سامي احمد سالم بوناشي 

  68.02فهد عبدالرحمن على الكندرى مريم 
  68.54مريم يعقوب احمد محمد عبداهللا 

  89.97معالى حسين سعود عيد الشمرى 
  79.35منار حمدان سعد ابنيه الرويعى 

  91.4منار سعدون عجيل ترآى الخالدى 
  78.53منيره ماجد خلف صنقور الصالح 

  76.82نور طالل عبدالرحمن عبداللطيف المزين 
  75.12عود صالح الحربى نورا فالح س

  77.51هديل ادبيسان الهيلم دبيسان العازمى 
  82.86هنادى طالل عبدالرحمن عبداللطيف المزين 

  90.71هنوف فهد عبود منفى العنزى 
  85.46هيا محمد قويعان نايم الهاجري 
  91.41والء عيسى صحن فهد العنزى 

  
  مرآز الدوحة الثانوي نساء 

  68.78أحالم حامد محمد صالح   
  71.94أسيل سليمان مرزوق ظاهر الفضلي 

  67.69أمل أحمد مشاري جوده 
  74.63بدور سعد داخل مسير 

  82.27تحرير محمد جاسم راشد العنزى 
  75.58حنان أحمد ابراهيم حسين عاشور 

  69.4حياة خالد عريفج العازمي 
  74.84دالل عبد اهللا قريان سعدان 
  65.58دالل فرحان حسين االحمد 

  69.26ملبس سويد شاهر دالل 
  65.39ريم عبطان هليل جابر 

  71.85زهرة خالد عبداهللا القالف 
  85.06زينب ساآت شناوة ناهي 
  85.8سعاد خزعل حامد راشد 

  74.88سعدية ثجيل عيد حماد 
  64.54سلسبيل وحيد لفتة عبد الكريم القحامي 

  83.97سلوى عبداهللا شبيب عبداهللا 
  77.12شيماء محمد عبيد طعمة 

  75.73عذاري مطلق مناحي خلف 
  72.6علية خليل سعود صالح العنزي 
  70.37فاطمة براك مرزوق العازمي 

  83.35فاطمة شهاب فالح حمود السعيدي 
  73.64لولوة شريدة سعد الشريدة 

  77.76معصومة ساآت شناوة ناهي 
  81.84منيفة ثقيل مهيدي مناع 

  74.43مهدية مصلح عبد اهللا العيد 
  65.92ابدين حسن باقر نعيمة حسن ع



  73.6نوال زبن ظاهر غضيب 
  81.76نوال علي نوفل دريب 

  75.69نور عبداهللا برد فنر 
  67.91هاجر عبد الستار عبد الجبار حسن 

  65.29هاجر محمد علي محمد الخالدي 
  74.28هدى شريدة سعد الشريدة 
  80.07هدى صالح مهدي خضر 

  82.05هدى عبد اهللا شبيب عبد اهللا 
  77.12راشد محمد العجاج هناء 

  85.36والء بادي آسار نهار 
  73شعاع عتيق جريد غصاب 

  
  مرآز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساء 

  77.15إسراء أحمد عبد اهللا حسن   
  76.1جميلة ياقوت سليمان ياقوت 

  72.05دالل جابر عقيل فرج 
  71.36دالل قاسم محمد 

  88.56دالل وليد صفر علي 
  79.26د الزهره علي ريهام محمد عب

  64.33زينب عبد علي ناصر االبراهيم 
  65.91شيخة عبد الكريم خليفة الراشد 

  69.48شيرين بهمن آريم فضل 
  76.68شيماء سليمان عبد الرحمن المرضي 

  73.62غدير ماجد علي محمود 
  67.98فاطمة خلف محمد الحرز 

  74.84فاطمة عباس بوير عبد اهللا 
  91.55فاطمة علي حسين قاسم 

  68.68فاطمة محمد عبد اهللا العنزي 
  62.48فرح أنور محمد فاضل 

  67.97فضايل عبد اهللا شارع عبد اهللا ارندي 
  84.46مناير إبراهيم محمد إبراهيم أحمد 

  69.97نوره عمر حمود محمد 
  75.95هبة هشام عبد الرزاق أمان 

  63.12هناء سلمان أحمد القالف 
  73.41هناء صالح خليفه الخضر 

  
  مرآز عبداللة الجابر الثانوي رجال 

  80.83أحمد علي حسين علي   
  64.84أحمد محمد عبد اهللا يوسف الكندري 

  65.25جابر علي أحمد علي الهولي 
  73.04جاسم محمد حسن أحمد علي 
  67.69حسن علي موسى الرمضان 

  69.39حسين علي مبارك غضيان الشمري 
  74.34حمد محمد عبد اهللا محمد القديفي 

  87.12حيدر محسن يعقوب يوسف 
  67.07خالد ماجد عبد اهللا المطيري 



  61.31زامل عبداهللا مشقاص الفجي 
  67.41سليمان عبد اهللا عاشور عبد اهللا 

  63.31صالح احمد صالح اسماعيل اسماعيل 
  66.09صقر حسين فاضل الباذر 

  73.6ضاري محمد عبد المحسن حسن الربيعة 
  67.8طالل سامي علي فهد الحمدان 

  69.04عبد الرحمن عباس عبد الرضا عبيد 
  62.5عبد الرحمن عبد اهللا عبد الرحمن القطان 

  59.11عبد العزيز خالد فهد سعد بن شكر 
  74.36عبد اهللا ناجي عبد اهللا عيسى العلي 

  69.68عبيد مروي عبيد احمد 
  67.97علي غازي عدوان جاسم 

  65.35عمر اسماعيل أحمد حسن رضوان 
  65.38عبد اهللا محمد  عيسى خالد

  60.51غانم احمد محمد عبد اهللا بوراشد 
  64.14فهد جراح عواد فرحان 

  69.9فهد عادل محمد عبد اهللا العدواني 
  68.52محمد بهاء محمد حسني عبد الحليم 

  74.09محمد حبيب علي قادري 
  67.45محمد سعود سلمان وعالن البذالي 

  63.98محمد فيصل محمد المبارك 
  71.06حمد علي محمد بهمني مصطفى م

  89.43مهدي عادل احمد عبد الرسول 
  74.58ميزر جابر مؤذن مهنا 

  76.23نبيل محمد الدمرداش مكاوي محمد 
  63.77نواف سيف حمود الشريدة 
  69.48وليد جاسم أحمد الجعيفص 
  62.42يعقوب يوسف حميد حسن 

  70.53يوسف أحمد بن عقيل بن جابر الحربي 
  
  الثانوية للبنينيوسف بن عيسى  

  74.61ابجاد وليد فارس ابجاد الشامي   
  81.14ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الحسين 
  68.36ابراهيم علي حسين عبداهللا المانع 
  74.64ابراهيم ناجي محمد ترآي الرشيد 

  83.77احمد جاسم عبدالحسين محمد صفر 
  82.38احمد سعد يونس عبداهللا الكندري 

  85.11لسالم احمد عاطف حمد على ا
  78.86احمد ناصر احمد محمد العجيري 
  92.54انس محمد سالم سليمان الحديب 
  86.35بدر خالد سالم مرزوق فرحان 

  67.28بدر عبدالرحمن عبدالعزيز مسلم الزامل 
  82.03بشار عبدالكريم فرج ذياب الخشتى 

  85.12جاسم احمد جاسم محمد احمد االنصاري 
  81.25 محمد جاسم محمد راشد عبداهللا مال

  91.39جاسم محمد علي ابراهيم المبيريك 



  66.8جراح جاسم محمد خليفة الخرافي 
  91.81حسين مهدى عبدالمحسن محمد تقى 

  71.22حمد سامي حمد محمد السعيدان 
  71.29حمد عادل حسين عبداهللا الحسن 

  78.97حمد عدنان أحمد ابراهيم الربيعان 
  65.35لي حمد ناصر عبدالنبي ابراهيم محمد ع

  62.77حمد نجيب حمد سلطان العمر 
  82.03خالد بدر عبدالعزيز عبداهللا الجريوي 

  76.59خالد جمال خليفة صالح الدغيشم 
  87.66خالد خالد محمد عبداهللا الغمالس 

  76.81خالد عبدالرحمن خالد اسماعيل الراشد 
  66.5خالد فؤاد نصف عيسى العصفور 
  65.38العبداللطيف الدعي خالد وليد عبدالرحمن عبداللطيف 

  76.87خالد يوسف يعقوب سلطان البصاره 
  90.62داود سليمان حمد سليمان الدوسري 

  95.44راشد صالح راشد عبداهللا محمد الفجي 
  73.18زيد عبداهللا محمد حمد بودي 

  68.87سالم عبداللطيف صالح عبدالعزيز يوسف المزيني 
  90.62سالم محمد عبدالرحمن العبداللطيف الدعي 

  71.09سعد عبدالكريم احمد عبداهللا األحمد 
  83.57سعود عادل صقر فهد الصقر 

  80.2سعود مبارك عبدالرحمن مبارك الشويرد 
  90.87سليمان جمال سليمان احمد المنصور 
  72.56سليمان طاهر محمد مراد عبد الرضا 

  75.65سليمان فهد احمد محمد المنصور 
  88.06يدي سليمان مساعد سليمان صالح الهو

  71.67صالح هيثم صالح عبدالرحمن الفارس 
  94.1صالح عادل عبداهللا علي خضير 

  68.83عبدالرحمن طارق مشاري فهد العوده 
  97.36عبدالعزيز صالح سليمان محمد الحصان 
  84.07عبدالعزيز عادل حسين حموده مصطفى 

  80.72عبدالعزيز عبداهللا ابراهيم عبدالعزيز الفريح 
  91.26لي عبدالعزيز محمد الهديب عبدالعزيز ع

  85.08عبدالعزيز فوزي ثنيان علي الثنيان 
  71.6عبدالعزيز هاني عيسى محمد الجارآي 

  67.79عبدالغفور جمال عبدالغفور حسن تيفوني 
  72.07عبداللطيف عصام بدر ناصر المال 
  78.21عبداهللا حمد عبداهللا محمد الصقعبي 

  81.96ح عبداهللا خالد أحمد عبداهللا الصال
  70.12عبداهللا صالح احمد الجاراهللا الجاراهللا 

  66.31عبداهللا عبدالرزاق عبداهللا بوقريص 
  79.36عبداهللا منصور عبداهللا منصور الغانم 

  69.33عبداهللا وليد محمد عبدالعزيز الحمد 
  64.64عبدالمحسن عبدالحميد صالح أحمد الشواف 

  76.44عبدالوهاب انور عبدالعزيز مسلم الزامل 
  91.45عبدالوهاب خالد صنهات مزيد المطيري 



  86.79عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب عبداهللا البابطين 
  88.17علي حبيب شاآر غلوم جعفر 

  80.74علي طارق احمد محمود الفودري 
  75.59علي عبداهللا عيسى ترآي مال اهللا رجب 

  79.92عمر احمد عبدالرحمن المحمد الملحم 
  66.23الشايع عمر خالد عبداهللا دخيل 

  82.46عمر يعقوب يوسف محمد سالم المجحولي 
  87.72عيسى نجيب عيسى عبداللطيف الرجيب 

  76.23عيسي بدر عيسي حمد المطر 
  73.88غنام عادل علي قاسم حمادة 

  86.09غيث بدر راشد الناصر الغيث 
  90.17فهد احمد عبدالرازق عبدالعزيز العسكر 

  84.41فهد حامد محمد عبدالرحمن مندني 
  66.24فهد مبارك محمد مبارك الساير 
  68.59فهد مطلق سعد مطلق الساقان 
  63.93فواز احمد عبدالعزيز البناي 

  83.78فواز اسامه احمد حسين سيف الرومي 
  70.26فيصل عبدالوهاب خليفة حسين ابودهوم 

  90.37محمد جواد احمد مراد عبدالرضا 
  84.35محمد خالد عبدالوهاب عيسى الشرف 

  94.13حمد سليمان محمد عبداهللا الشهاب م
  64.25محمد صبيح حسين يعقوب الوزان 

  78.02محمد عبدالحكيم احمد عبداهللا االحمد 
  91.47محمد عبداهللا محمد سيف الرويس 
  66.65محمد عبداهللا محمد عبداهللا الشراح 

  95.49محمد عثمان على حسين بوحمد 
  79.26محمد علي عبداهللا علي المطوع 

  84.2محمود محمد موسي الجويسر  محمد
  97.96مشارى محمد احمد خالد المشارى 

  73.06مشاري دعيج يعقوب محمود العنزي 
  89.53مضف احمد على حسين اظبيه 
  72.16مهند احمد حسن احمد إبراهيم 

  74.82ناصر سليمان علي العثمان 
  84.51ناصر عبداهللا محمد عبداهللا العبدالحافظ 

  68.6الشواف  هيثم زيد صالح احمد
  77.23يعقوب عدنان عبد اهللا عيسى البشير 
  87.77يعقوب يوسف أحمد صالح الطواري 

  92.84يوسف خالد محمد احمد النمش 
  90.69يوسف صالح احمد يوسف النصف 

  80.5يوسف عبداهللا سليمان عبداهللا المطوع 
  71.36يوسف محمد يوسف احمد الغانم 

  81.89يوسف موسى حمد يوسف اللوغاني 
  73.41يوسف يعقوب ناصر يعقوب الشرهان 

  
  اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية 
  



  أحمد الربعي الثانوية للبنين
  90.99احمد ابراهيم عبدالوهاب الرمضان   

  77.83احمد عبدالعزيز إسماعيل الجاسم 
  66.34اسامه حسين محمد الحسن 

  74.46امين محمد امين احمد 
  73.88ندري انس عبدالعزيز حسن الك

  73.4جاسم علي جاسم الضميد 
  82.73حسام نبيل حسين الشطي 

  77.53حسين احمد يوسف المحميد 
  79.77حسين علي حسين رجب 

  71.4خليفة بدر عبدالرحيم الكندرى 
  84.01خليفه جاسم حمد العون 

  68.22سعود سليمان محمد الجاراهللا 
  72.83سليمان طارق حسن الكندري 

  88.34لعلي شمالن فالح حسن ا
  70.76ضارى زيد مبارك زيد المطيرى 

  88.87ضاري سلمان عبداهللا العطار 
  72.52طالل بدر علي ابراهيم 

  73.3عبدالرحمن وليد عباس البكر 
  74.27عبدالعزيز عبداهللا عوض العدواني 

  70.68عبدالعزيز علي حمد الصامل 
  83.36عبدالعزيز عمران حسين آريمى 

  68.57 عبداهللا صقر محمد ذياب
  77.88عثمان محمد عبدالرحمن البداح 
  70.63علي ابراهيم عبدالجليل الهندال 

  64.94علي بسام عبدالعزيز العبدالمنعم 
  87.18عمار عبدالرسول علي غلوم 

  68.83فهد أياد هاتو محمد 
  81.56فهد عبدالواحد على الرشود 

  80.74فهد محمد حسن الخضر 
  81.74مبارك احمد مبارك الحصم 

  82.44مد جابر ابراهيم التحو مح
  80.17محمد عيسى غلوم اليوسفي 
  76.48محمد ناجي محمد بوهادى 
  85.45ناصر خالد فارس الشامي 
  82.4نواف جاسم ناصر العبيد 

  86.7يوسف احمد حيدر علي خان 
  84.48يوسف هانى راشد مبارك 

  
  الجابرية الثانوية للبنات 

  95.43آمنه محمد حسين على   
  87.34يان هليل العنزى أريج عل

  76.2ابرار انور ناير نظر 
  72.18اسماء بدر صالح الحمادي 
  87.44اسماء خالد حمد الصقعبى 

  91.68اسيل عماد شاآر سباع 



  91.17اسيل مسلم على اسيرى 
  85.86االء حسين غلوم حسين حسن 

  81.03االء سامى فهد الطويل 
  92.13االء عيسى غلوم البلوشى 

  78.78د علي فهد العبد اهللا امنه صباح محم
  72.85انسام ميثم خليل خريبط 

  93.84ايمان صالح جمعه البصيري 
  84.39ايمان مأ مون أحمد سويس 

  72.5بتول محمد طالب االسماعيل 
  94.94بتول يونس خلف شيخانى 

  98.11بسنت سامى ابو الفتوح ابو عميره 
  69.44بشاير طارق مصطفى العلى 
  69.98ان بشرى عارف حسين القط

  95.82بيان حامد عاجى 
  80.87تسنيم حسين عبداهللا القالف 
  69جمانه حسن جواد الحسين 
  97.97جمانه قاسم محمد جرخى 

  81.11جنان حيدر غلوم غضنفرى 
  77.82جنان مكى حاجى الشطى 
  94.42حصه مزيد سعد النويف 

  70.79حنان حسن احمد على 
  74.64حنان حيدر غلوم غضنفرى 

  67.6سالم السالم  حوراء جاسم
  95.32حوراء حمود صالح طاهر 
  96.4حوراء محمد طاهر العطار 

  93.46حوراء يوسف عبد اهللا الصفار 
  91.35خلود عبدالعزيز مجيد العنزى 

  70.01دانه احمد عبداهللا الطواش 
  89.38دانه خالد حسين الشطى 

  74.71دانه طالب عبدالكريم الششترى 
  68.58على دانه محمد نور الدين خليل 

  65.44دانه نضال باقر خريبط 
  86.35دالل خالد عبداللطيف جاراهللا 

  90.59دالل عباس مهدى الشمرى 
  90.18ديار على ناصر الحربان 
  85.46روان سالم أيوب محمود 

  87.71روان شاآر عباس الهزيم 
  92.95ريم بسام محمد سليم غيبه 

  75.58ريم محمد ابراهيم اآبر 
  89.97سيري زينب جاسم حبيب ا

  93.55زينب عبدالرزاق عبدالحسين اشكنانى 
  79.64زينب فيصل حبيب اسيرى 
  87.5ساره خالد حمد الصقعبى 
  84.11ساره سالم احمد الهزاع 

  91.24ساره سليمان الخولى 
  78.15ساره عبدالرحيم عبدالحسين بهبهانى 



  80.66ساره فالح حسن العنزي 
  94.92ساره محمد احمد صقر 

  85.8ى عبداهللا دشتي شمايل عل
  94.19شهد خليل ابراهيم الكندري 

  77.56شهد صباح احمد غلوم 
  90.46شهد صالح محمد الخلفان 

  63.24شوق عبدالعزيز محمد غريب 
  84.99شيخه حسن غلوم على 

  79.89شيخه حميد مسعد العنزى 
  69.62شيخه سعد مجبل العازمى 
  85.73عائشه على نورى عيسى 

  93.53واد بهبهانى علياء جميل سيد ج
  85.03غدير احمد سردار نواب 
  65.19فاطمة بدر احمد صادق 

  88.34فاطمة بدر احمد آرم احمد 
  91.41فاطمة بدر محمد االمير 

  93.45فاطمة بدر محمد باشا محمد 
  82.71فاطمة خالد حسين الشطي 
  89.27فاطمة صقر ربيع اليوحه 

  95فاطمة عدنان عيسى االربش 
  77.28ن محمد فاطمة على حسي

  86.73فاطمة محمد مصطفى صادق 
  90.01فاطمة نوري علي الظبيري 

  97.58فاطمه اسماعيل رضا عبداهللا 
  85.38فجر محمود عبدالواحد الهدهود 

  64.39فضه حسن صالح احمد مهنا 
  90.5آوثر محمود محمد حاجيه 
  76.23ليلى محمد حسين الجبلى 

  90.8ليلى مهدي محمد عبدالحسين 
  77.5ادل عبداهللا الشيحه مريم ع

  84.28مشاعل وليد شريده المزيد 
  84.7معصومه جاسم خميسي 

  86.29معصومه خالد جعفر الكصيمى 
  78.23منال عيسى حسن الكندرى 

  92.09منى عبداالمير عبدالحميد ما تقى 
  85.64منى محمد عبد الوهاب درويش 

  89.32مها فهد محمد العتيبى 
  74.8مها فواز شخير العنزى 

  89.99نهاد عماد الدين محمد أبو شحاته 
  94.01نوره عادل سلطان مبارك 
  76.88نوره محمد حسين الجبلى 

  90.71نوف عبدالناصر سعود العثمان 
  69.53نوف علي بن محمد المطيرى 

  75.2نوف محمد ناصر السعد 
  96.77هاجر خليل غلوم احمد 

  89.12هاله محمد جمعان المهرى 



  83.09لحميد الهندي هبه عبدالعزيز عبدا
  93.59هدى عبداهللا محمد الحطب 
  77.74وفاء خليل ابراهيم الصفار 

  86.89وفاء على فراج الشمرى 
  94.87ياسمين على صالح احمد 

  73.56ياسمين فاضل قدورى الالمى 
  
  المشترآة - الرجاء الثانوية للبنات 

  67.96بتول عادل فيصل عبد اهللا الشيرازي   
  75.44نويران الرشيدي خزنه نويران سعد 

  75.8ريم فهيد هادي مقنع العازمي 
  87.34غاده فالح إبراهيم محمد بشناق 

  76.74وضحاء ذعار سعود عبيد العتيبي 
  
  المشترآة -الرجاء الثانوية للبنين  

  85.81عبدالهادي محمد بسام رفاعية   
  82.84فهد مبارك فهد الرشيدي 
  76.23فهيد محمد سعد العنزي 

  
  مية الثانوية للبناتالسال 

  98.59آالء رجب عثمان محمد   
  96.06آالء عاطف أحمد القاضي 

  93.78آالء عبدالعليم محمد الطويل 
  98.13آالء محمد يسن عوض 

  76.97آالء مصطفى خالد عرجه 
  92.1آمنه عبد القادر علي 

  84.52آمنه محمد أحمد 
  97.34آيه احمد محمد السرى 

  93.81أريج محمود حسين الحاج 
  79.31أسيل عبد اهللا حسين الصايغ 

  77.67احالم محمد سليم العلوي 
  96.07اسماء ابو بكر علي عبد اهللا 

  94.18اماني عبد الفتاح محمود عبد الفتاح 
  73.35امل باسم خليفه سالم 

  97.62امل عبدالستار عبادى احمد 
  85.76امل نصار فيصل بالم 

  75.82بتول جاسم محمد عباس 
  98.65انور مصطفى بسمه حسام 

  87.71بشاير جاسم محمد بوشهري 
  96.46بشاير طارق عبدالحميد أحمد 

  78.79بشاير عجالن العجاج 
  93.25بيان محمد عدالن 

  92.36حال مصطفى النايف 
  77.24حنان سعود عبد العزيز الصقر 

  82.27حنين هران محارب العنزي 
  88.98خديجة باقر أسد أسد اهللا 



  88.72لعلي دانه امين عبود ا
  85.08دانه مصطفى اسماعيل الشطى 

  91.77دانه ناصر سالم عبد اهللا 
  91.03ديمة محمد بشار الصعيدي 
  97.78رانيا علي احمد سيد أحمد 

  94.41رانيـــا يحيى سيــــد محمـــد 
  71.3رزان مصطفى محمد مصطفى 

  98.39رقيه حسن عبداهللا حسين 
  92.56رنا محمد مروان عوف 

  82.53م أحمد بلقدي رويدا سال
  97.53ريما ندره نخله الكالس 

  95.96زهراء غريب سليم ابوعباس 
  87.66زهره عبدالخالق عبداهللا العطوان 

  71.67زهره عبدالرزاق علي 
  78.37زينب عزيز حمزه الصراف 
  81.6سارة طالل مجرن المجرن 

  80.14سارة ناصر عبد الرزاق الجدعان 
  75.89ساره عادل نوري اجبارة 

  93.06ساره عبدالعزيز عبداللطيف مال اهللا 
  94.69سحر محمد بدوى محمد 

  85.14سلمى عاطف احمد الدخاخنى 
  88.68سلمى محمد الششتاوى فراج الديب 

  86.28سمر جمال علي الحجاجي 
  97.55سمر شكرى صالح ابراهيم 

  67.07سميره عبدالرزاق علي 
  94.67شروق رعد مال حويش 
  68.4ي شهد أحمد علي الخالو

  78.95شهد وليد محمد البصيري 
  73.51شيخة عادل آاظم جاسم 

  92.28شيرين محمد رضا ابراهيم موسى 
  90.02شيماء عادل عبداهللا بن قب 

  99.01عبير عبد الجابر سالمه محمد 
  95.88غدير علي صفر الدمخي 
  82.85غزل راشد محمد البديح 

  94.01فاطمة عبد اهللا مبارك سلطان 
  81.38علي مظفر  فاطمه عاشور

  97.94فاطمه عمرو محمد ايوب 
  97.04فاطمه فيصل عبداهللا النجدى 

  72.84لجين احمد عبد المحسن العمر 
  94.04لطيفه عبد اللطيف عاشور العربيد 

  68.3لولوه عبدالحميد عبداللطيف الحسينان 
  94.47ماهيتاب عبد اهللا محمد عبد اهللا 

  84.24مروة محمود حسين محمود 
  90.58فيد حمد الشوقى مروه م

  87.77مريم محمد على علوي عبد الرب 
  93.81ملك محمد محمود مصطفى 



  90.57مها علي محمد الحجاجى 
  98.1نادين هاني محمد هاللي 

  96.66ندى شعبان رجب شعبان هيكل 
  98.15ندى محمود فتحى صديق 

  98.83نهى فؤاد سعيد صالح 
  95.02نهى مدحت محمد صادق 

  97.49د الحميد نوار هاجر السيد عب
  79.62هاله ايمن احمد سلطان 

  93.76هبة اهللا عصام اسماعيل 
  95هزار هيثم سعيد جالل الدين 

  88.58وئام عثمان على محسن 
  93.74ورود خالد عبد الكريم الشرهان 

  
  امامه بنت بشر الثانوية للبنات 

  90.39اسيل محمد حميان نافل العراده   
  83.86الشطي  افراح يوسف يعقوب بهزاد

  93.53االء ربيح حسن دقماق 
  94.01انفال منديل جعفرعبداهللا الحداد 

  81.06ايمان ناصر يوسف ما ل اهللا رجب 
  94.5بشاير عبدالرحمن حسين السيد هاشم 

  77.73تسنيم بدر ناصر حيدر الحمد 
  73.37تقوى محمد احمد عبدالحميد محمد 

  82.17جنان احسان على احمد العلى 
  71.56ى غالم حسين مجرد حواء عل

  75.8حوراء رياض محمد طاهر البغلى 
  86.75حوراء عابدين سيد مرتضى الزلزلة 
  89.71حوراء عبداهللا غلوم رمضان محمد 
  97.74حوراء فيصل صادق خلف الجمعه 
  71.81دانه سالم حسين مال علي المتروك 

  88.98دانه عبد الوهاب عبداهللا فهد رزيحان 
  67.18رون محمد دعاء عيسى سيد با

  93.54دالل أسامة عيسى جاسم المناعي 
  97.22رقيه بدر عبداهللا عبدالرحمن الكندري 

  85.57روان سعد طه عبدالحميد الشومان 
  84.98زهراء عقيل عبداهللا محمد المزدى 

  83.01زهراء علي حسين محمد حسين الفيلي 
  66.58زهراء محمود علي عبداهللا دشتي 

  91.11لجدي زينب بدر علي حسين ا
  82.75زينب خليل إبراهيم آرم 

  92.55زينب عبد الرضا حسين محمد جمشير 
  94.33زينب عبداللطيف حسين علي صفر 

  90.37زينب عبدالهادي يوسف عبداهللا الباذر 
  90.09زينب فؤاد محمد تقى سعود 
  69.73سارة صالح محمد الخراز 

  78.97سارة عادل محمودعبداهللا آرآوه 
  88.6راهيم ابراهيم قايد سارة مجدي اب



  75.54سلمى مجبل فهد حمد القريب 
  87.87سميه أحمد يعقوب على ناصر 

  82.32شهد عبدالسالم أحمد محمد المسفر 
  80.86شهد عبدالصمد عبدالنبى سفر علي 

  68.08شهد فهمى فاضل أحمد الشكري 
  64.17شيخة عبدالقادر على الكندرى 

  82.64عائشة صالح محمد داوود الحمدان 
  94.88عذاري علي عواد قصاب اليحيى 

  93.87علياء ناصر محمد أحمد لفته 
  92.92عنان يعقوب سالم الرمضان الهاجري 

  78.65فاطمة الزهراء فيصل جعفر حسين 
  90.7فاطمة عبداهللا عبدالرسول على سعد 

  95.37فاطمة محمد حبيب محمد معرفى 
  91.28فاطمه اسامه على مالحسن الناصر 

  79.67ر محمود آاظم جراغ فاطمه بد
  91.42فاطمه عادل جاسم محمد حسن امير 

  85.99فاطمه عبدالرزاق عباس على صرخوه 
  85.08فاطمه عبداهللا جواد جاسم محمد 
  94.48فاطمه على محمد حسين طالب 

  68.27فجر فاضل حميد قاسم البالم 
  92.67فرح بدر ناصر الحريتي 

  90.4فضيله رياض على جاسم العوام 
  92.28ثر جمال عيسى حسن القطان آو

  68.39آوثر محمد جاسم محمد عرب 
  83.25لطيفة عماد سعدون صالح محمد المطوع 

  87.17لولوة عادل محمد شالل فرج الشالل 
  70.17ليلى مهيول آطامي البوبالد 

  77.13مريم صادق يوسف عبداهللا الباذر 
  78.02مريم عبدالرحيم حبيب علي الحمر 

  81.29الحميد مال جمعه احمد  مريم محمود عبد
  95.01مريم مروان عيسى محمود المسباح 
  95.65معصومة محمد موسى على عبداهللا 

  78.57منيرة عبداهللا أحمد المطوع 
  81.16ناهد محمد علي حسن الكندري 

  83.14نرجس صالح عبدالجليل صالح الجدي 
  84.91نعيمة عبداهللا سحاب حميدان المويزري 

  90.45المحسن المحسن  نوره سليمان عبد
  72.94هبه عادل نافع مثال العازمي 
  67.84هديل مكي محمد جمعه آرم 

  
  بيان الثانوية للبنات 

  85.01آيات مجرن عيسى مجرن اللوغانى   
  84.77أبرار ايوب صالح محمد الصراف 

  71.79أبرار عبدالجليل حسن عبد النبي الخياط 
  78.08أبرار محمد عبداهللا عبدالكريم موسى 

  92.52أنوار قاسم قاطع على طاهر 



  65.69أوضاح ضيدان بشير مناحي العدوانى 
  77.01اسراء مصطفى احمد حسين دشتى 

  75.88ابرار ياسر عباس رمضان 
  85.07اسراء خالد يوسف يعقوب يوسف 
  80.56الهنوف وليد خالد برجس البرجس 

  87.06امينه عبدالعزيز احمد عاشور الفرحان 
  98.5يف موسي الشمري امينه مهدي قط

  89.69انفال محمد جمعه محمد العابدين 
  75.73انوار عبد الهادى جاسر عبداهللا العنزى 

  86.81انوار ناهض بصيص سعود العجمى 
  82.58ايمان على حاجى غلوم النداف 

  91بتول أحمد أآبر قمبر الرى 
  83.36بشاير عبدالخالق ناصر محمد الرويح 

  78.49ساوى تهانى خالد خضر محمد الح
  70.85جمانه خليل حسين حاجيه عابدين 
  67.61جنان على مصطفى علي المحميد 
  75.23حنان عادل خالد عبداهللا الجيران 

  86.4حنان محمد عبداهللا مال أحمد علي 
  77.03حنان محمود على اسماعيل محمد 

  89.79حورا مهدى خلف نواصر 
  68.34حوراء وليد حسن آاظم القالف 

  64.38جبل ناصر سبيل خلود خالد م
  95.1دانه درويش عبد النبى موسى قاسم 

  80.74دانه طالل احمد عامر الشطي 
  75.13دعاء حسين علي عبداهللا علي 

  77.96دالل امين صالح محمد سلطان 
  72.68دالل براك فرج فيروز الضفيري 

  86.86دالل حسين عبداهللا حسين المقصيد 
  89.62دالل خالد يعقوب يوسف الخلفان 

  68.53دالل فهد عبداهللا محمد علي الشراح 
  65رغده محمد سليمان ابراهيم المسلم 

  90.53روان جاسم محمد علي الحرز 
  93.72روان سعد عبداهللا سعد الغانم 

  87.09ريم عبداهللا عبداللطيف صالح الرجيب 
  85.59ريم مرضى مريزيج راضي العازمى 

  75.07 زهراء سيد علي سيد عباس سيد مرتضى الموسوي
  95.88زهراء محمود ابوالحسن السيد هاشم الهاشمى 

  95.69زهراء محمود حسين نجف أشكنانى 
  92.82زهراء وليد عبدالعزيز عبد اهللا القطان 

  84.54زينب احمد حسين علي القالف 
  86.25زينب حسين علي محمد عاشور 
  88.18زينب عادل احمد حبيب السماك 

  92.32الحداد  زينب عبدالرسول جراغ عباس جراغ
  94.02زينب عبداهللا سعود محمد الصديقى 

  74.49زينب نبيل يوسف عاشور محمد 
  82.3ساره جاسم محمد على المعيلي 



  87.22ساره فيصل أحمد سليمان صالح السويح 
  78.73ساره بدر عبدالكريم محمد المطوع 

  72.53ساره عادل جاسم محمد غريب 
  68.16ساره عبداهللا علي عبد اهللا أحمد 

  87.25ساره غسان مجرن عيسى اللوغاني 
  77.15ساره فيصل خالد سليمان ناصر السعيد 

  98.37ساره محمد هالل راشد آل بن علي 
  91.96سميه طالب هاشم جمعه محمد 

  84.89سندس صالح عباس حسين ال عباس 
  92.92شروق على عبدالرزاق محمد سعيد الظاهر 

  93.03شروق هاني عباس يعقوب عريان 
  76.5هد امير جاسم محمد السيافى ش

  76.8شهد سعود صالح سعود العازمى 
  72.92شهد طارق محمود عبد اهللا راشد الشطي 

  88.33شهد عادل عبد اهللا جاسم العبد الهادي 
  85.66شهد عبدالحميد مساعد احمد العتيبي 

  80.85شهد عبدالمحسن محمد عبد المحسن العماني 
  80.89شهد عمر زعابى حسين الزعابى 

  88.14شهد فاضل حسين علي العطار 
  73.34شهد يونس أحمد حسن عباس 

  78.79شوق صالح سالم محمد الحضينه 
  82.16شوق عبد اللطيف يوسف عبداللطيف السنان 

  77.88شوق عمر زعابى حسين الزعابى 
  94.07شيخه عمر مشارى خلف النعيمى 
  84.64عاليه جاسر عليوى نعمه العتيبى 

  91.2الح عبد الرحمن العسعوسي عاليه محمد ص
  73.1غاليه آاظم محمد عبد الحسين محمد الصالح 

  94.64غدير فوءاد عبدالخضر علي ابراهيم 
  78.74فاطمة حيدر حميد محمد حسين الحسيني 

  80.63فاطمة سلوان احمد حسين الصحاف 
  68.75فاطمة عبدالكريم حسين صالح المطوع 

  89.56راني فاطمة عبدالهادي سليمان علي البح
  86.01فاطمة على عبدالحسين آاظم 

  97.44فاطمة محمد عبداهللا اسماعيل الصحاف 
  82.49فاطمة يوسف يعقوب عبدالرضا قاسم 

  87فاطمه خالد على محمد حسين عبداهللا الصايغ 
  96.46فاطمه على ابراهيم على بوشهرى 

  78.17فاطمه على عباس على عيدى 
  86.67فاطمه نبيل يوسف عاشور محمد 

  77.32فاطمه ياسين سليمان صالح 
  70.54فجر عبدالعزيز عبداهللا رجب اسماعيل الشطى 

  67.25فجر فوءاد صالح احمد ملك 
  82.46فجر يوسف على محمد الزيد 

  96.26آوثر أحمد حسين نجف أشكنانى 
  87.34آوثر محمد علي حسين القالف 

  97.05لطيفه على عبدالمحسن مبارك العلى 



  93.19يز ناصر عبدالعزيز الدريويش لولوه عبدالعز
  71.23لولوه صقر راشد محمد علي 

  94.53لولوه عادل نايف محمد المزعل 
  89.26ليلى عبدالهادي يعقوب حبيب جراغ الحداد 

  69.37مروه عادل على ابراهيم بارون 
  78.42مريم حامد مجبل عبداهللا العازمى 

  95.28مريم سامي ابراهيم سالم عمران أحمد العمران 
  89.26مريم على سعد مبارك الحوطى 

  82.99مريم فايز عبد الخضر عبدالرحيم 
  76.57مريم ماجد سالم صالح علي 

  67.86مريم محمود حميد على بوصفر 
  87.04معصومه رضا محمد حسن ميرزا 

  81.15منيره بدر على طالب الفيلكاوى 
  90.36منيره حمد سلمان على الخوارى 

  89.38جسمى منيره خالد على حسن ال
  98.58منيره يعقوب جعفر حسين الكندري 
  95.43نجالء عبيد مجبل محمد العصيمى 

  83.09نور عبدالعزيز سليمان حسن على العوضى 
  85.27نور فهد محمد فهد المضحى 

  90.65نور قصى موسى حمد الدرويش 
  63.27نور ناجي العلي 

  93.21نوره حسين خلف احمد العديله 
  88.97ور الحبيني نوف سالم حمود منا

  97.37هدي فايد رجا نايف الرشيدي 
  81.71هديل فهمى فوزى عبد الحسين الخضراء 

  
  فبراير الثانوية للبنات 25. ث 

  89.3أنوار سعود عبد العزيز عبداهللا الباوى   
  76.82إيمان محمد علي عبدالمحسن عبدالسالم 

  86.82اسراء خالد خليل عبداهللا القطان 
  72.01ه حسين الحاظر اسراء سامى جمع

  76.75افنان عبداهللا سيف محمد المدعج 
  88.45الجازى نبيل عبداهللا محمود النجار 

  88.06اماني احمد محمد عبدالرسول حسين الناصر 
  97.02امنه أحمد حاجي علي الري 

  95.71امنه عدنان يعقوب بن موسى محمد 
  84.58امنه فاضل عبدالمحسن هاشم العلى 

  87.2م محمد عبداهللا اميره ناصر غلو
  88.28اميمه نبيل فهد معتوق العسالوى 

  86.59امينه محمود مهدي حسين الصفار 
  71.84انفال عادل يوسف جابر حسن 
  93.67انوار حسين على حسن الحرز 

  84.61ايمان اسماعيل ترآي اسماعيل جعفر 
  83.08بتول على جعفر عبداهللا الحداد 

  75.77للطيف المزين بدرية عبداللطيف عبدالرحمن عبدا
  92.49بيبى اسامه على حسن الفيلى 



  86.71جمانه عدنان حسين علي شمس 
  87.8جنان سالم حميد محمد عبدعلي 

  83.98حصه جواد مسلم عبداهللا القديحي 
  83.13حميده صالح حسين محمد الفيلي 
  85.5حنين فاضل يعقوب غلوم علي 

  78.07حوراء عبدالغني محمد مال عباس البلوشي 
  74.7حوراء عبدالنبى محمد صالح المشموم 

  75.75حوراء فهد عباس سبهان اسماعيل 
  67.93حوراء محمد على بهبهانى 

  93.5حوراء منصور جمعه جوهر شهاب 
  96.16دعاء حسن محمد حسين علي شريف 

  90.93دالل اسامه سالم خليفه عبدالرحمن السويلم 
  98.24رواء احمد راشد عبدالسيد على حسين الشطي 

  70.86زهراء احمد على منصور الصراف 
  94.45زهراء احمد محمود حسن القطان 

  69.02زهراء عباس على حسن دشتى 
  70.36زهراء عباس علي اآبر 

  71.63زهراء فيصل غلوم شاه حسين 
  98.22زهراء آاظم محمد حسين الحسيني 

  70.69زهراء منصور جمعه جوهر شهاب 
  91.04زهره حمد محمد طاهر البغلي 
  64.41زهره نجم عبداهللا احمد الحداد 

  86.94زينب احمد على احمد محمد صالح 
  77.36زينب بسام احمد حسين عبد المحسن القطان 

  68.96زينب سامي عبداهللا جاسم 
  90.58زينب عبدالعزيز عبداهللا مال يوسف بن عيد 

  74.26زينب عبدالمحسن جراغ آاظم الحداد 
  90.33زينب فاضل حسن حيدر جمال 

  82.53سارة يعقوب بدر يعقوب البصاره 
  84.84سوسن أحمد سيد جالل أحمد 

  73.48شوق عبدالعزيز غلوم محمد عبداهللا 
  89.15شوق فالح ظاهر محمد الصويل 
  89.94شيماء رياض حميد على التحو 

  84.18شيماء يونس حمود يونس المتروك 
  96.75صديقه عبداالمير على عبداهللا الصعيليك 

  75.32فى على احمد بوفتين صفيه مصط
  69.42ضحى مرتضى قدير ضيف الجدى 
  94.21عائشه عبدالرحمن اسماعيل عيسى 

  82.56عاليه عبدالوهاب احمد عيسى خلفان 
  95.4فاطمه طالب غلوم عبد اهللا الجمعه 

  95.03فاطمه عبداهللا اسماعيل عباس عبدالحسين 
  74.44فاطمه علي خضر علي حسين الفارس 

  86.92جواد جعفر الفيلي فاطمه محمد 
  95.15فاطمه محمد مختار يعقوب حبيب جراغ 

  76.54فاطمه موسى حسين محمد اآبر 
  71.11فاطمه وليد عبداهللا غلوم حسين علي 



  78.11فدك عبدالرؤوف سيدشهاب احمد القالف 
  88.09في صالح محمد صالح العجيل 
  73.52لطيفه علي خلف حرزي نجاد 

  72.85وسف الحوقل لطيفه يوسف عبدالعزيز ي
  67.74ليلى عبدالجليل عباس حسين دشتى 

  85.56مريم جمال عباس عبدالعزيز القالف 
  77.56مريم حسن طاهر عبداهللا الحرز 
  72.22مريم صالح احمد عباس المزين 

  82.31مريم عادل حسن محمد حسن الفيلكاوي 
  86.49نرجس عبداللطيف محمد عبداهللا عبدالوهاب 

  82.88سم عمر الغضبان نور عبدالرضا جا
  66.84نور محمد مرتضى على البلوشى 

  77.19نور هاشم ماجد سيد محمد سيد ماجد 
  81.83نوره صالح حسين مراد الكندري 

  77.14هاجر عبدالوهاب مرتضى آاظم بهبهاني 
  
  جابر األحمد الصباح الثانوية للبنين 

  85.58أحمد صالح إبراهيم علي حسن   
  69.95شاهين حمادي أحمد صالح عبد اهللا 

  77.49أحمد عماد أحمد محمد عبد الرسول 
  74.62أحمد عماد إسماعيل حسن آامل 

  79.73أحمد آارم عطية محمد 
  82.52أحمد محسن محمد حسن عباس الموسوي 

  94.78أحمد محمد موسى سيد 
  92.04أحمد ممدوح محمد سليمان 
  91.18أسامة مسعود سعد شحاتة 
  91.14حمد علي إسالم محمد عباس أمين م

  97.66إيهاب نبيل بن صالح بن موسى 
  96.85بالل محمد آمال البوشي 

  66.51جابر محمد عبد اهللا هاشم العلي 
  82.06جاسم جواد عبد النبى حسين صفر 
  94.88حسن صالح يوسف أحمد المطوع 

  82.16حسن عبد المالك خليفة فتح اهللا 
  72.77حسن عبد الوهاب محمد على الشمالي 

  68.01مجيد أحمد عبد العزيز القطان حسن 
  85.97حسن يوسف علي حسين علي غضنفر 

  84.2حسين جواد علوان محمد أآروف 
  78.77حسين سالم حسين عبد اهللا الحداد 
  70.14حسين عباس غلوم عبد اهللا حسين 

  81.52حسين علي حسين عون العطية 
  76.79حسين محمد حمزة أبو طالب أسد اهللا 

  68.57مد عيسى العون حمد عبد اهللا ح
  94.17حمد محمد جاسم أحمد األستاذ 

  77.87حيدر صادق جعفر طاهر حسن 
  92.62حيدر ماجد حيدر يعقوب أبو الحسن 
  87.85سلمان هشام حسن عبد اهللا المزيدي 



  78.5سلمان يوسف سالم فرحان السالم 
  92.1سليمان صالح عبد القادر العبد الجادر 

  91.6صالح جاسم محمد غضنفري 
  92.76صالح علي عبد اهللا محمد العباد 

  99.38طارق فايز ياسين لطفي 
  74.3عباس فاضل حاجي محمد القطري 

  91.57عبد الحميد السيد محمد نوح 
  73.2عبد الرحمن أحمد غلوم محمد العابدين 

  79.03عبد الرحمن زآى سليمان رزوقى الشراد 
  97.57عبد الرحمن عماد آامل عجاج 

  84.92حمد عبد اهللا شاهين حمادي عبد العزيز أ
  83.92عبد العزيز إبراهيم جاسم محمد القالف 

  76.6عبد العزيز عبد العظيم أبو خويط حرجان 
  77.89عبد العزيز محمد عبد المحسن علي سلطان 
  86.46عبد العزيز مصطفى محمد حسين الصراف 

  87.69عبد اهللا جاسم محمد حسين علي 
  94.98حمد جرخى عبد اهللا خليل عبد اهللا م

  70.35عبد اهللا عادل عبد اهللا هاشم العلي 
  80.09عبد اهللا عبد الحميد داوود جمعان العوض 

  91.49عبد اهللا عبد الكريم بدر ياسين محمد 
  68.77عبد اهللا محمود محمد جمالي 

  91.25عبد المجيد علي عسكر سعود البلوشي 
  76.17عبداهللا احمد سعد الحشان 

  95.67بد المجيد جمعة عثمان عز الدين شاآر ع
  89.75علي توفيق أحمد محمد صالح 

  93.13علي حيدر حسين عبد اهللا آاآولى 
  82.27علي خالد قاسم حسن بولند 

  74.29علي سالم علي عوض نظر 
  76.36علي عبد اهللا أسد قاسم حسن 

  77.2علي عبد اهللا عباس حسين اليوسفي 
  75علي مجيد مراد حسين جاسم 

  97.8يسى ناصر بوعليان علي مهدي ع
  68.36علي موسى أحمد حسن بولند 

  77.51عمر جمال عبد الحميد عبد الرحمن الحمود 
  72.58عيسى يوسف بدر أيوب القالف 

  83.92فهد عبد الرحمن علي حسين عبد اهللا البصري 
  87.36فواز طارق صالح عيسى الخضر 

  79.34فواز عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ماجد 
  91.93د المجيد حسين شعبان فيصل عب

  75.83فيصل محمد منصور يوسف الخليفي 
  78.72محمد أحمد غلوم عبد اهللا قاسم 

  96.59محمد أيمن حسن أحمد 
  77.89محمد بدر محمد العلي 

  83.49محمد جاسم محمد الكندري 
  92.73محمد جواد جاسم محمد خليفة عباس 

  76.39محمد حافظ خليل عباس حسين 



  86.59اد حبيب علي الخياط محمد حبيب فؤ
  71.86محمد حسن حسين الحسيني 

  88.8محمد خليل إبراهيم عبد اهللا حسين 
  65.14محمد سامي سليمان طاهر القطان 

  87.52محمد عبد الرحيم أنصاري محمد أمين 
  86.51محمد عبد الرضا محمد غلوم حسين 

  80.55محمد عدنان حاتم علي الصايغ 
  85.04قالف محمد عدنان حسين أحمد ال

  96.29محمد عالء عبد البديع القاضي 
  74.33محمد فريد عبد الكريم القطان 

  82.87محمود علي حمزة سيد حسين سيد مهدي 
  71.73مصطفى محمد جاسم الشطي 

  91.71معاذ بن خروف 
  87.4مناف أحمد حاجيه حسين حسن 

  83.26منصور محمد منصور علي الصفار 
  76.15مهدي خالد عبد الحسين مظفر 
  71.87مهدي سليمان حسين الصراف 

  75.96مهدي صالح عباس دشتي 
  90.04ناصر عيسى غريب حاجي حسن 

  74.71ناصر محمد عيسى دشتي 
  74.81هاشم عبد العزيز سيد حسين سيد مهدي سيد علي 

  74.65يعقوب يوسف هالل عبد اهللا العنزي 
  86.16يوسف بكر مشارى خلف النعيمى 

  86.67مشير يوسف جعفر نجف محمد ج
  73.3يوسف طالل حزام نهار مطلق العتيبي 

  75.88يوسف علي عبد الخضر القالف 
  81.43يوسف عماد عباس محمد حيدر 

  83.3يوسف محمد جاسم محمد الباطني 
  62.8يوسف يونس مراد محمد البلوشي 

  
  خالده بنت األسود الثانوية للبنات 

  91.61آمنه خالد محمد يعقوب فيلكاوي   
  86.99خالد غانم سعد المدعج أبرار 

  69.42أسماء عبدالرحمن مجبل مزرم العازمي 
  91.99أفنان خالد عبداهللا محمد الكندري 

  66.68أمينه حسين يوسف الكندرى 
  67.13أنسام حمود ناجي علي العراسي 

  97.37أنوار مرزوق عبداهللا مرزوق الجويسري 
  84.82أوراد خالد عبداهللا جاسم على 

  89.55ايش مرزوق الجويسري إيمان سعود ع
  86.75إيمان علي جابر علي 

  66.89ابرار صالح عبداهللا عيد الشبو 
  84.39العنود ارشيد عبدالهادي زيد مبارك 

  92.19بريق فهد عبدالرحمن علي حسن الكندري 
  69.83بشاير محمد حمد محمد الهدية 

  74.49بشاير مفلح عبداهللا مطلق الطوارى 



  91.33 جمانه أحمد جمال محمد
  70.79جنان حبيب أحمد محمد علي 
  85.46حوراء صالح جاسم اللنقاوي 

  78.47خديجه فهد عبدالحميد محمد حسين الصايغ 
  86.87خلود سالم حمد سالم العازمي 

  82.98دانه حسين جمعان محمد الحميدي 
  67.43دانه عبداهللا صالح خليفه الهران 

  78.6دانه عبداهللا محمد سعود العازمي 
  69.61وليد علي الراشد  دانه

  80.6روان احمد راشد مبارك عوض سليمان 
  83.18روان احمد مروى ملفى الهديه 

  69روان آاظم عبد المجيد حسين شعبان 
  86.77ريم سعود مبارك فريح الحريتى 

  90.49زهراء أحمد حسين حسن 
  70.38زهراء جهاد حسين على محمد 

  90.05زهراء عباس ابراهيم غلوم حسين 
  79.77راء نوري حسن محمد عبدالكريم زه

  75.26زهره عادل يوسف محمد صالح المزيدى 
  85.15زينب اسماعيل عبداهللا عبدالكريم سراج 

  85.91زينب نبيل محمد جاسم ابل 
  86.73زينب هاشم يعقوب العريان 

  88.43سارة أحمد سيد مصطفي جالل 
  91.14سارة سعود عبدالعزيز غلوم 

  79.28لرسول حسين الخياط سارة عبدالمحسن عبدا
  70.42سارة عبدالمحسن مطر فرج مطر 

  92.71سارة محمد زيد مبرك الشتلي 
  83.02سبيكه حامد يوسف راشد المسيليم 

  75.62سلمى مساعد مرزوق مرضى العازمى 
  77.4شهد حمود سعد فرحان العازمي 

  70.18شهد فهد سعود نافل الغريب 
  83.3شهد مبارك سعد محمد الغريب 

  64.28هد محمد يعقوب محمد الشطى ش
  87.52شيخه أحمد فهد ردينى مفرح 

  85.45صالحه علي احمد علي ابراهيم الغريب 
  87.3عائشه راشد عايض محمد المجمد العازمي 

  83.97عائشه محمد احمد بخيت الرقم 
  62.75عائشه منصور بخيت عبداهللا العجمى 

  86.32عايشه نايف سعد مرسال الماجدى 
  71.9لم خضر محمد الحساوي عبير سا

  69.74عزيزه هاشم حسن االستاذ 
  73.88علياء محمد فالح سالم القعابى 

  71.03فاطمة بدر ابراهيم خورشيد 
  78.74فاطمة خالد عبداهللا عيسى العطار 
  77.85فاطمة صالح مهدي عبداهللا الكرم 

  80.61فاطمة عجنان قبالن داحي العازمي 
  78.61 فاطمة فيصل وسمي سيف الوسمي



  69.99فاطمه فاضل عباس عبداللطيف القطان 
  70.34فجر احمد يعقوب جمعه درباس 

  71.81فجر حبيب آرم حسين آرم 
  85.65فرح جمال سالم عبداهللا عبدالعزيز 
  89.97مراحب مرشد حمد سالم العازمي 
  75.92مروه محمود عبداهللا جاسم السميط 
  68.26مريم قاسم محمد سلطان المتروك 

  75.74حمد سيدعباس سيد عبدالحسين سيدعباس مريم م
  84.61مالك خالد أحمد مهدي 

  91.79منال حمد علي حسين الصواغ 
  72.07مها خالد مبارك فالح مطيران 

  97.08نادية أحمد عبداهللا الصفار 
  86.29نور مرزوق سلطان فرحان المرزوق 

  83.15نور يوسف علي حسين الصواغ 
  68.68نوف محمد سعد فرحان العازمي 

  81.67هذالء بدر راشد سيف الرومي 
  72.38هال علي صالح عبداهللا دلوه 
  92.66هند أحمد ابراهيم الزرباوي 
  83.36هيا صقر سعد صقر زريج 

  67.05هيا عبدالعزيز سعود مبارك الرميضي 
  
  سلوى الثانوية للبنات 

  89.02آالء علي حسن محمد الصفار   
  76.43ابرار حميد عيال بادي الشريفي 

  71.67اسراء عبدالرضا سيد مصطفى جالل 
  96.09اسراء محمد عبداهللا حسين 

  70.04الهنوف عبداهللا عبدالمجيد الهزاع 
  76.36امينه خالد عبدالواحد السدره 

  89.54انوار محمد عبداهللا الشيخ 
  77.06بتول علي يعقوب حسن علي 
  85.08جمانه نجم عبداهللا الفيلكاوي 
  84.1وي حصه ناصر احمد الفيلكا

  70.62حنان جعفر احمد جعفر مرادي 
  75.81حنان نايف شحنان الشحيتاوي 

  72.42حنان يوسف فهيد محمد الحريتي 
  75.9حوراء ناصر حسين بوحمد 

  79.43دعاء احمد علي عباس علي زآريا 
  77.37دالل حسين محمد ملك 
  73.14دالل سالم علي ابوقماز 

  84.19دالل سمير حسن الشطي 
  89.94احمد البستان  دينا طارق

  86.13رقيه حبيب سيد حسين السيد ابراهيم 
  86.56ريم عبداهللا حسين العجران 

  94.91زهراء احمد محمد الحسيني 
  92.1زهراء وليد يحيى خضر 
  91.92زينب جاسم اسحق اتش 



  78.08ساره خليل ابراهيم علي 
  72.69ساره فهد مبارك راعي الفحماء 

  78.78سكينه عدنان خليل الحمر 
  74.46شروق صالح عبدالقادر علي 

  93.27شمايل صالح محمد العطى 
  69.3شمايل عادل عبداهللا الردهان 

  73.17شهد ابراهيم خليل عوض 
  89.12شهد طالل زآي العقيلي 

  87.38شيماء حسين عبدالرضا آرم 
  77.39عائشه طارق ابراهيم علي 

  84.86عائشه فهيد فهد الطويله العازمي 
  74.8بدالهادي الرشيدي عيده محمد ع

  87.38فاطمه خالد محمد حمود العنزي 
  75.62فرح فوزي قاسم بهبهاني 
  79.22لطيفه براك عيد العليوي 
  76.09مريم سامي سلمان ساهي 

  87.86مريم علي يعقوب حسن علي 
  67.34مالك حسن حبيب عباس 

  81.68منار مبارك ضبيب الرشيدي 
  83.21ناديه مساعد فهيد الحريتي 

  82.47دى محمد مثيب األذينه ن
  75.81نهى سعد راشد العبهول 

  93.28نور سالم غازي البدر 
  82.01نور عماد ياسين الحربي 

  87.8وسميه حسين مساعد الفقعان 
  85.94وسن عادل ابراهيم معرفي 

  
  صالح شهاب الثانوية للبنين 

  92.18ابراهيم خلـف سعد سواري   
  80.02احمد بدر ناصر عوض 

  66.85بداهللا حسن الجدي احمد ع
  72.31احمد فاضل أحمد ماتقي 

  83.54احمد محمد أحمد الشيباني 
  83.05احمد يعقوب ابراهيم الربيعان 

  85.65انس خليل محمد النيباري 
  67.8بدر حسن احمد الكندري 

  84.17بدر خالد بدر البدر 
  79.79بدر طارق عيدان الخضر 
  90.56بدر عجيل جاسم النشمي 

  95.01نم صقر الخالدي ثنيان غا
  79.4حمود صالح حمود عبداهللا 

  91.12خالد عبداللطيف أحمد الحشاش 
  89.57خالد علي عبدالمجيد العسكري 
  91.24دعيج عبدالسالم احمد الكندري 

  89.13سالم علي محمد المنير 
  92.06سعد عبدالوهاب عبداهللا الهندي 



  72.88سعود زيد مساعد الحوز 
  91.71در التميمي سلمان عبدالحميد حي

  72.68سلمان محمد علي الفارسي 
  75.19سليمان جاسم عبداهللا غالم رضا 

  84.39سليمان عبدالمحسن عبد الخضر الصراف 
  72.03عبد اهللا عامر عبد اهللا الكندري 
  67.76عبدالرحمن عدنان فهد الجسار 

  67.69عبدالعزيز جالل سالمين مبارك سالمين 
  78.07 عبدالعزيز حسين قاسم حسين

  80.34عبدالعزيز خالد عبدالعزيز محمود 
  90.52عبدالعزيز سعود خليل الياسين 
  82.27عبدالعزيز سليم حسين السليم 

  84.69عبدالعزيز عدنان عبدالعزيز احمد 
  88.36عبدالعزيز عصام عبدالعزيز شعبان 

  85.01عبدالعزيز مهدى منيف العنزى 
  76.38عبدالعزيز يوسف إبراهيم الهاجري 

  79.11بداهللا أياد محمد العبيدان ع
  92.34عبداهللا خالد عبداهللا غيث 

  89.98عبداهللا سالم حسين الشطي 
  75عبداهللا سعد عبداهللا السريع 

  75.03عبداهللا طالل جاسم المطاوعه 
  76.81عبداهللا طالل عودة رومي الشمري 
  76.77عبداهللا عبدالعزيز عبد اهللا العجيل 

  78.24 عبداهللا فؤاد محمد العزيز
  74.84عبداهللا محمد غلوم آريمي 
  81.12عبداهللا محمد موسى على 

  82.83عبداهللا يوسف عبداهللا الماجد 
  77.53عبدالمحسن محمد عبد المحسن المليفي 
  79.01عبدالمحسن معاذ عبدالمحسن الخشرم 
  71.55عبدالملك خالد عبداهللا محمد الشعيب 

  80.6عبدالوهاب جاسم حسين الحمادي 
  76.25راشد مشعل العتيبي عثمان 

  88.84على عبدالحسين فالح الناصر 
  85.46علي حسين علي التميمي 

  77.07علي نبيل محمد حسن علي الصراف 
  72.11علي يوسف عبداهللا الحبيب 
  80.11عمر سعيد خلف الفرحان 
  73.03عمر هالل عيسى المذن 

  72.28عيسى ناصر جاسم الصراف 
  75.83فارس ناصر عبداهللا الحسينان 

  88.9فهد خالد عبداهللا الغريب 
  86.59فهد رباح مبارك الرباح 

  78.78فهد عبداهللا محمد يوسف محمد 
  80.99فهد محمد حسن محمد حسن الفيلكاوي 

  83.49فواز صالح سلطان الحميضي 
  74.67محمد اسامه حمد المونس 



  71.24محمد بدر محمد الحبيشى 
  93.58محمد جليل محمد تقي 

  63.27مد الراشد محمد حسن مح
  83.44محمد صالح إبراهيم فريج الفريج 
  71.99محمد عبد العزيز إبراهيم الناصر 

  84.2محمد عيسى مجيد محمد 
  91.34محمد فؤاد عبداهللا الفرحان 
  93.41محمد آامل جمعة الحاضر 

  75.09محمد مسعود احمد سالم 
  75.59مشاري جاسم محمد العسكري 
  74.88مشاري محمود محمد المطر 

  75.75مهند سعد سليمان البلوشي 
  91.55ناصر طارق محمد بورحمة 
  83.17هاني عبدالكريم علي حيدر 

  81.76يوسف امير غلوم عبداهللا 
  75.33يوسف جاسم محمد بوحمد 

  83.24يوسف طالب حسين الصراف 
  90.75يوسف عدنان حسين علي 

  
  صالح الدين الثانوية للبنين 

  96.66خداده  ابراهيم عبدالحميد الياس  
  96.77ابراهيم محمد عبداهللا العوضي 
  88.29احمد عوض مضحي الرشيدي 
  71.22احمد فيصل ياسين حجى سليم 

  80.83انس غازي محمد الياقوت 
  62.45بدر ناصر فالح الناصر 

  75.38بدر ناصر يوسف الشمروخ 
  80.84بدر يوسف عبداهللا االنصاري 

  79.39حسن ثابت محمد االمير 
  91.78علي الدعيج  حمد جمال

  90.21حمد عبداللطيف حمد العبدالجليل 
  75.89خالد انور علي القدفان 
  78.21خليفه بدر محمد الخلف 
  65.16خليفه دعيج علي دشتي 

  72.45دعيج مبارك عبداللطيف المالك 
  70.49راشد محمد راشد آل بن علي 

  69.05سعد عثمان سعد الحسينان 
  89.31سلمان علي مشاي الشمري 

  93صالح حسن صالح الصابري 
  81.96صالح عماد صالح العوض 

  72.69طالل محمد عبدالمحسن الربيعه 
  72.71عبدالرحمن بدر عبدالرحيم االنصاري 

  78.62عبداهللا جاسم عبدالكريم المنصوري 
  78.41عبداهللا جمال مساعد الربيعان 

  75.02عبداهللا حامد حسين المانع 
  77.39عبداهللا صالح احمد القبندي 



  81.74عبداهللا صالح يعقوب طالب 
  91.15عبداهللا عبدالرحمن عبدالكريم ابوطالب 

  71.49عبداهللا هاني عبداهللا الحداد 
  88.64عبداهللا يوسف عبداهللا الرشدان 

  80.75عبدالمحسن عبداهللا عبدالمحسن المنصور 
  90.43عبدالوهاب عبدالكريم عباس حيدر 

  94.54عبدالوهاب عيسى الياس خداده 
  89.65عدنان مرتضى اآبر حسين 

  71.75عيسى عامر عبد عامر عيسى 
  84.77عيسى محمد علي الهولي 
  65.98فالح نواف فالح الهاجري 

  80.31فهد احمد محمد المطر 
  82.3مبارك ابراهيم مبارك اسماعيل 

  71.46محمد ابراهيم صالح الفرج التويجري 
  71.09محمد اسامه محمد الياقوت 

  68.26د االيوب محمد خالد محم
  81.44محمد زآريا مهدي الموسوي 
  90.5محمد عادل عبود المنصور 

  76.48محمد عبدالقادر محمد الفريج 
  71.68محمد فيصل عبدالرسول بوعباس 

  73.46مشعل باسل حمد العبدالجليل 
  80.26مشعل جمال عبداهللا البدر 
  80.68ميثم جابر درويش زآريا 

  69.79ناصر جمال علي الشريفي 
  89.93ناصر سامي سند المطر 

  94.92هاشم فاضل محمد ال رشيد 
  81.7وليد خالد يعقوب طالب 

  
  عبداهللا العسعوسي الثانوية للبنين 

  85.67ابراهيم عبدالحميد عبداللطيف خالد الحسينان   
  97.15ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز 

  95.31احمد البكري السيد عبدالعال 
  83.07على محمد  احمد جاسم غلوم

  80.38الجميلي  ---- احمد حسن 
  87.96احمد فاضل أحمد موسى الصحاف 

  77.89احمد فهد محمد إبراهيم العريج 
  75.05احمد محمد احمد الكندرى 

  70.97احمد محمد احمد محمد طالب 
  86.22احمد مدحت محروس محمد الدهراوى 

  74.82اسالم صالح رمضان قطب 
  68.83 انس مصباح خضر أبوصالح
  76.66باسل فؤاد مصطفي الفالح 

  98.39باهى عبد الحى حسين األشعل 
  90.7حازم حجاج علي محمد حجاج 

  74.43حسن عبد الرضا جابر حجى محمد 
  64.43حسين زين الدين ميرزا السليمي 



  84.83حسين عبد الرضا علي عباس 
  81.85حسين ناصر حيدر غلوم عبداهللا 

  73.54ح حمد أنور حمد عبداهللا الشرا
  79.49حمد علي عبدالهادي علي العازمي 

  78.24حيدر فايق يعقوب ابوالحسن 
  83.49خالد صالح موسى عبدالكريم شموة 

  83.12خالد عصام على على عبدالرحمن عالم 
  71.37سالم عبداللطيف سالم الشمرى 

  89.95سالم فهد سالم عبدالمحسن العراك 
  90.53سعيد حسين على يوسف الجابرى 

  84.36ان حبيب عبدالرزاق العبدالرزاق سلم
  85.16سليم بدر ابوعباس 

  88.65سليمان خالد جمعة محبوب مبارك 
  66.4سيد علي حسن محمد الموسوى 

  97.6شريف خالد محمد محمود 
  97.5صالح عبدالطيف عيسى بن نخى 

  67.93ضاري عدنان مشاري عبداهللا محمد 
  83.47ضى أحمد عبد المجيد أحمد على 

  71.21ابراهيم فهد محمد العريج طالل 
  72.39طالل محمد صالح عبداهللا مرادى 

  80.26عبدالرحمن حسين احمد حسن 
  94.35عبدالرحمن طاهر عبدة احمد مكا وي 

  69.03عبدالرحمن محمد عقيل خليفه عقيل 
  71.26عبدالرحمن محمد غلوم عبد اهللا محمد 

  96.59عبدالرحمن هشام خليل مغربي 
  95.63سالم عبدالمحسن العراك عبدالعزيز فهد 

  93.6عبدالعزيز محمد فؤاد عبدالعزيز نعناع 
  87.98عبداهللا هاشم محمود نادي الغمري 

  66.71عذبى عبداهللا محمد العدوانى 
  72.96علي إبراهيم حسن محمد 

  86.15علي عيسى سيد يوسف سيد عبداهللا القالف 
  68.31عمار على رضا محمد على 

  95.43عمر خالد احمد بشير 
  85.5عمر محمد عبدالفتاح مطاوع 
  88.13عمرو حمدي مصطفي السيد 

  97.89عمرو مجدي احمد التهامي البنا 
  83.31عيسى حسن محمد حسن 

  65.91عيسى عبداهللا عيسى جرخى 
  73.47فارس حامد عبداهللا علي الشيحه 

  69.29فهد مبارك فهاد المنير 
  78.7فهد هاني عبدالعزيز سعود الصقر 

  90.83يسى عبدالرسول عيسى القالف فيصل ع
  82.78فيصل نجيب عبد الرحمن علي سعيد 

  72.58قاسم محمد عبد غلوم حسن 
  97.96محمد أحمد ابراهيم عبدالعزيز 

  81.69محمد أحمد صادق أحمد صادق 



  67.67محمد ابراهيم عبدالمنعم سيد 
  96.8محمد الطيب عبد السميع مصطفى االحمد 

  87.78زيدان محمد محمد برآات عبدالجليل 
  79.8محمد حمد على راشد الرميحي 
  92.42محمد خالد محمد صالح الخضر 

  91.3محمد صالح عوض جراد الصابري 
  94.84محمد عبد الرحمن حسين خفاجي 

  92.82محمد عدي يونس القاضي 
  98.84محمد عصام أيمن مروه 
  79.5محمد على سعيد محمود 

  80.34محمد فؤاد علي رمضان بوشهري 
  97.08محمد مجدى عبدالرحمن عبدالسالم 

  83.64محمد محمود قندور 
  91.16محمدعمار يحيى عبد اللطيف البوشي 

  86.27محمود أحمد رضا غالم عاملي 
  63.93محمود آامل عبدالرحيم محمود 
  80.85محمود محمد عمر محمود حامد 

  77.86ناصر الياس عبد الخضر حسن اصغر 
  76.95نور آدم عثمان يوسف 

  91.23ادي سعيد عبدالعظيم عبدالعليم مطر ه
  64.99هاشم حسين حسن جمال 
  83.61هانى فكتور فؤاد حبيب 

  98.87ياسر عبدالمنعم عبدالكريم السقا 
  68.87يوسف خليل عيسى خليل بو حمرة 

  85.38يوسف رائق يوسف قاسم الخليل 
  88.13يوسف عادل حسين آرم 

  84.3يوسف عبد اهللا يوسف يعقوب الخلف 
  87.09يوسف عبداهللا محمد عبدالوهاب 

  
  عبداهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنين 

  92.12ابراهيم محمد جواد ابراهيم فاضلي   
  74.09احمد بدر احمد عباس دهراب 

  75احمد حمود محمد سالم الحمدان 
  83.07احمد رائد عبدالخضر عبداهللا الخباز 

  72.94احمد عبداهللا احمد عبداهللا آمال 
  71.9احمد عماد احمد السعد الشريده 

  96.02احمد عيسى خليل عبداهللا القطان 
  97.05احمد محمد حسين محمد العلي 

  82.09احمد هاشم غلوم عبدالرسول عبداهللا 
  81.65احمد وليد خالد أحمد الدريعى 

  89.85احمد يوسف حجى غلوم الجزاف 
  77.82باسل احمد خليفة ناصر البلوشي 

  82.77يوسف الرميضين  جاسم خالد جاسم
  89.49حسن علي زيد محمد فالح 

  92.25حسين خالد احمد عباس دهراب 
  97.65حسين عبدالعزيز عبدالمحسن محمد الموسى 



  82.66حسين عبداهللا أآبر حسن أآبر 
  82.36حسين على احمد عبدالعالي الرامزي 
  83.44حسين على محمد على حسين الوزان 

  90.2حسين يوسف حسين علي بابا 
  78.71حمد عادل عباس مطر حسين 
  88.99حمد علي حمد علي الخطيب 

  84.95حمد محمد يوسف حسن القبندي 
  83.78حمد مهنا حسن عبداهللا المهنا 

  76.39خالد عبداهللا محمد عبدالوهاب الماجد 
  81.14خالد عيسى ابراهيم عزيز حيدر 

  71.56خالد آرامة احمد سالم باعباد 
  91.54العنزى  خالد وليد نادى حطاب

  66.66خليفة مساعد عبدالوهاب خليفة المسلم 
  96.36رائد عبداهللا جواد عبداهللا الرمضان 

  91.61سلمان سعد سلمان سعد العازمي 
  74.89صالح خالد صالح ابراهيم المحارب 

  72.77صالح فاضل عباس القطان 
  74.85صالح هاني سيد نعمة السيد 

  80.37ضاري محمد ناصر محمد الشمالي 
  90.4طالل محمد عبداهللا أبوصليب المطيرى 

  94.76طه حسين حاجي قمبر علي 
  77.07عباس محمد حسن عباس قلى 

  89.33عبدالرحمن حسن علي عبداهللا حسين 
  74.12عبدالرحمن راشد رجعان مطلق العازمى 

  97.93عبدالرحمن طارق عبدالرحمن عبداهللا البدر 
  73.08ريس عبدالرحمن طالل عبدالرزاق اسماعيل اد
  78.9عبدالرحمن فيصل حسين علي البحراني 

  89.44عبدالعزيز رياض يوسف علي الهولي 
  71.06عبدالعزيز سالم خضر محمد الحساوي 

  98.75عبدالعزيز عالء عبدالعزيز عبداهللا بوقريص 
  92.46عبدالعزيز عيسى عبدالعزيز عيسى الخميس 

  93.51عبدالعزيز مجدي عبدالعزير عبدالرحمن الماجد 
  68.34عبداهللا احمد مختار على ابراهيم 

  80.83عبداهللا احمد يوسف عيسي الصايغ 
  91.13عبداهللا ترآى هباس غزاي العتيبى 

  91.6عبداهللا حسن أسد حسين حيدر 
  83.22عبداهللا خالد حافظ عوض خالدى 

  72.99عبداهللا سالم صالح حسين المعتوق 
  75.61عبداهللا سالم مثيب أحمد األذينه 

  80.74اهللا عيسى ابراهيم عزيز حيدر عبد
  67.98عبداهللا فاضل عبداللطيف علي خان 

  93.79عبداهللا فاضل علي حسن عبداهللا 
  91.99عبداهللا فهد عبدالرحمن على الخميري 

  73.3عبداهللا محمد احمد ملحم 
  83.84عبداهللا محمد حسين حسن زآريا 

  73.93عبداهللا نصر عبداهللا شعبان البلوشي 



  82.61يعقوب عبداهللا غلوم دشتي عبداهللا 
  65.74عبداهللا يوسف ياسين عبدالرضا البناى 

  72.36عبدالوهاب صالح احمد منصور االنبعي 
  67.56عثمان اسامة عيسى طه الدوسري 

  90.71عدنان عباس حمزة أبوطالب أحمدي 
  83.14عذبي بسام حجي عبدالرزاق العصفور 

  82.55على حسن ياسين مصيب علي 
  76.24غلوم على مبارك  على حسين

  65.6على حيدر جاسم محمد صفر 
  97.23على صالح مسلم عبداهللا القديحى 

  67.04على صالح محمد علي الحرز 
  98.03على عادل على احمد مظفر 

  90.82علي امين احمد اغائي بهبهاني 
  81.61علي بدر علي محمد الخالوي 

  70.95علي جمال عبداهللا شعبان بلوشي 
  80.64مد حسن الحواج علي جمال مح

  87.55علي حسن غريب يوسف يتيم 
  71.81علي محمد احمد سالم ابوحبيل 
  96.51عمار احمد غلوم حاجية محمد 

  80.1عمر خالد محمد احمد ملك 
  78.86عمر عبدالحميد يوسف تعيب الشاهين 

  84.67عيسى حميد عباس حيدر فرمن 
  83.64عيسى سالم حمد عبداللطيف العيسى 

  79.84محمد آميخ العازمي  عيسى سعد
  71.47فارس خالد ابراهيم علي أحمد الفارسي 

  78.34فواز محمد عبدالوهاب صالح العبدالسالم 
  86.1فواز محمد علي حسين باقر 

  86.07قاسم محمد عبداهللا احمد جوهر 
  93.28مبارك محمد مسفر محمد الغربه 

  86.7محمد خالد عبداهللا سعود العصفور 
  92.89لرضا محمد حيدر محمد خليل عبدا

  81.16محمد صالح محمد حسن آل هيد 
  95.37محمد عادل جاسم عبدالهادي العبدالهادى 

  65.82محمد عادل محمد علي الرمضان 
  81.21محمد عبدالرضا عبدالحميد حاجي الشطي 

  83.78محمد عبدالعزيز حسن علي الحاظر 
  88.2محمد عبداهللا حسن سلمان الصائغ 

  72.3سى حسين بوصخر محمد عبداهللا عي
  83.87محمد عبدالنبى غلوم حسن محمد 
  73.39محمد علي جاسم محمد اللنقاوي 
  91.74محمد علي عبداهللا غلوم عباس 

  70.18محمد علي مبارك خليفة العازمي 
  83.16محمد فاضل جعفر عبداهللا الحداد 

  77.57محمد فهد عبدالرحمن عبداهللا اليوسف 
  79.75ا محمد فوءاد خليل حسين ميرز
  94.84محمد قاسم قاطع علي طاهر 



  79.91محمد محمود حسين غلوم دشتي 
  89.55محمد نادر احمد ولي علي 

  76.6محمد ناصر علي حسين الحجي 
  72.65محمد نايف محمد منيف العجمي 

  84.51محمد يعقوب يوسف محمد المحميد 
  84.59مشاري هاشم سيدماجد سيدحسين هاشم 

  71.13ميثم ياسين قاسم دشتي 
  82.65ناصر بدر محمد علي الحالق 

  77.25ناصر محمد حسين محمد علي 
  95.9هاشم محمد احمد محمد دشتى 

  76.74هاشم محمد عبدالعزيز محمد حسن 
  90.76وليد خالد يعقوب مال اهللا اليوسف 

  84.69وليد على مصطفى حسن محمد 
  73.54يوسف احمد عباس عبدالرحمن بن حسين 

  78.84ى الدشتي يوسف حبيب حسين عل
  79.33يوسف رياض محمد جري الزعتري 

  79.22يوسف فيصل عيسى السيد الحنيان 
  90.16يوسف محمد يوسف رجب اسماعيل الشطى 

  
  فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات 

  88.06أسماء مرزوق صالح مرزوق العدوانى   
  80.51أغصان ربيع ابراهيم محمد الربيعه 

  95.08العمار ابرار بدر عبداهللا احمد 
  85.75اروى على خالد عبد اللطيف العتيقى 

  94.56اسراء فؤاد احمد على الجدى 
  76.03اسراء محمد أحمد طالب 

  76.21افنان يوسف عيسى احمد محمد الرفاعي 
  75.97الزين على مطلق على المنير 

  86.16اميره آاظم تقى فهد تقى 
  86.27اميره مشعل نهار خضر المطيرى 

  76.77على خليفه العصفور  امينه حسين
  86.74ايمان احمد حسن محمد الكندرى 

  85.47ايمان محمد زيد سويد الصانع 
  91.84بتول جابر احمد على االبراهيم 
  83.38بشاير عايد حمود عايد العازمى 

  89.89تسنيم عبدالرزاق على سعد الرومى 
  90.44حصه عبداهللا خليل ابراهيم االنصارى 

  79.62راهيم المحارب حصه عدنان محمد اب
  88.1حنان حسن محمد حسين احمد 

  80.73حنان مساعد عبداهللا حسين الصالح 
  80.9حوراء يعقوب عبدالرسول غلوم حسين 

  82.61دانه خالد غانم عبداهللا الغانم 
  76.27دانه عبداهللا خليل ابراهيم الطليحى 

  86.49دانه نزار محمد عبداللطيف المطوع 
  76.32حمد المسلم دالل احمد عبداهللا ا

  86.38دالل خالد احمد على ابراهيم 



  91.49دالل طارق خالد مبارك المزعل 
  91.03دالل محمد عبداهللا رجب مبارك 

  76.46ديمه طارق خليل ابراهيم الشرهان 
  67.73رقيه جاسم محمد خلف الفهد 

  84.76رقيه سعود عبدالعزيز حسين الحالبيج 
  89.81ى روان اسماعيل محمد عبداهللا الشط

  90.79روان جمال عبداهللا على الحبيل 
  73.86روان عبدالمنعم حسن على االستاذ 

  75.54روان ناصر سالم على مندى 
  90.29ريم احمد عثمان يوسف المجلهم 

  77.36ريم عادل محمد على عبداهللا احمد 
  84.58ريم عماد جاسم محمد المسعد 

  86.59زهراء بدر عبدالرزاق حسن الوزان 
  72.45حمد عبداهللا على المشموم زينب ا

  74.99زينب عبداالمير اسماعيل عبداهللا مراد 
  95.98سارة محمد احمد محمد بن سالمة 

  82.2سارة وائل سوادى عبدالرزاق شهاب 
  89.53ساره جاسم خليفه سليمان السهلى 

  94.4ساره جمال ناصر محمد الزايد 
  84.68ساره خالد حجى ابراهيم المزين 

  78.68عبداهللا على الحويل ساره خالد 
  80.89ساره عبداهللا محارب ناصر محمد القحطاني 

  74.29ساره فوزي عبد العزيز فهد المسعود 
  66.53ساره ماجد راشد عبداهللا الرحمانى 

  70.77سلمى على عبداهللا على العليمى 
  84.19سهام وليد محمد على الخليفى 

  68.9سوزان محمد عبدالوهاب محمود عبدالرزاق 
  90.32شموخ احمد جاسم منصور على محمد الفيلكاوى 

  91.73شهد خليل ابراهيم على االمير 
  66.55شهد عادل على عبدالكريم محمد 

  90.91شهد عصام يعقوب مبارك الشطى 
  75.02شهد يعقوب حسين خلف الشطى 

  85.53شوق اسماعيل خليل جعفر خليل العوضى 
  89.81شيخه عبداهللا احمد عثمان الحيدر 

  73.21يخه عبداهللا عبد العزيز محمد بن سلطان ش
  80.57شيخه محمد احمد حسن العبيدلى 
  70.87عائشه سليمان سعد بالل عبداهللا 

  69.69عزيزه محمد مالك عباس الصفار 
  76.42عواطف سامي ابراهيم يعقوب بوحيمد 

  83.83غدير حسين نورى جبار اجباره 
  80.4غدير على مطر على عيسى 

  79.04هد عبداهللا الصقر فاتن جمال ف
  90.36فاطمه حسن صالح حسن النجاده 

  93.81فاطمه عدنان حاجى على الحسين 
  88.84فجر جاسم محمود حسين شمس الدين 

  96.22فجر فيصل على حسن الكندرى 



  86.38فجر محمد صادق موسى سبتى 
  91.87فرح سعود سليمان سعيد الصالح 

  87.19فرح سعود عبدالعزيز يوسف مصطفى 
  93.05مداهل يوسف ابراهيم عبدالرحمن البالول 

  67.34مريم احمد عبدالرحمن الغريب 
  82.16مريم انور عيسى ابراهيم رجب الراشد 
  93.45مريم حسن محمود حسين شمس الدين 

  84.38مريم خالد احمد حسن احمد 
  79.78مريم عبداللطيف سليمان عبدالرحمن الخبيزى 

  68.43لفيلكاوى مريم محمود جاسم منصورمحمد ا
  90.95مريم نبيل صالح عبداهللا المنصور 

  88.8منال عبداهللا فهد عبداهللا الصقر 
  91.96منى عبدالعزيز عقله صيوان فالح القحطانى 

  71.71منيرة احمد عيسى عبدالعزيز مال اهللا 
  76.01نور احمد حيدر على احمد 

  89.54نور ردن مبارك شنار البخيت 
  85.97نور ماجد عزمى قاسم 

  78.51نوره ابراهيم صقر غانم الشاهين 
  80.12نوره بدر محمد ابراهيم المانع 

  75.65نوره محمد عبدالمحسن محمد الحقان 
  89.53هبه خالد عبدالرحمن يوسف الحداد 
  85.94هدى على عبداالمير مهدى الربيعه 

  72.97هديل عبداهللا جاسم محمد علي منصور 
  85مذآور هند عادل عبد العزيز عبداهللا ال

  73.95هيا مصطفى هزيم مصطفى الهزيم 
  
  فرحان الخالد الثانوية للبنين 

  76.32ابراهيم فريد صالح ملك   
  85.76احمد فاضل حسين المسرى 

  90.53بدر عماد صالح عواد العيسى 
  70.44جاسم امير جاسم عبداهللا 

  92.27جاسم وجيه حمود القالف 
  92.41حسين عادل جاسم الجميعى 

  77.12لي حسين علي حسين ع
  94.83حسين منصور عبداهللا الغريب 

  82.64حمد حسين محمد اشكناني 
  93.61حمد فيصل يوسف الصديقي 

  88.71خالد خليل ابراهيم العتيبي 
  83.34خالد محمد ابراهيم الهالل 

  88.91خالد وليد عبداهللا حسين 
  71.31راشد منصور محمد آرم 

  72.27سالم عبد السالم مبارك الدليمي 
  72.86سليمان يوسف سعد القيني 
  71.95ضارى ماجد عبدالرزاق 

  75.9عبدالرحمن فريد شريف العوضي 
  79.33عبداهللا على عبداهللا الصفار 



  95.15عبداهللا محمود على الخباز 
  73.59عبداهللا نعيم عبدالواحد المطرود 

  63.33علي مصطفي محمد اآبر 
  73.63عيسى علي عبدالرسول بوعباس 

  72.27اضل عيسى الصائغ عيسى ف
  81.09غازي حامد مازن المطيري 

  90.25فهد انور جاسم الكوت 
  82.8قاسم حسين حامد الحامد 
  91.02محسن فهد ناصر على 

  90.33محمد حسن احمد اشكنانى 
  74.87محمد طارق عباس البلوشي 

  77.48مشعل عبد المطلب حسن الحطاب 
  96.09ميثم اسماعيل عبدعلي الشطي 

  75.51عد سعيد المطيرى ناصر س
  93.35نوري محمد عبدالرحمن النوري 

  
  فلسطين الثانوية للبنين 

  79.55ابراهيم عاطف السيد علي محمود   
  78.7احمد حسن عبداهللا جمشير عبداهللا 

  71.67احمد خليل هالل عبدالسيد الدوخى 
  68.09احمد زهير عبداهللا راشد القالف 

  84.72احمد زيد مصطفى عباس عبدالحسين 
  72.7احمد عبدالرسول حسين علي جعفر 

  89.61احمد عبداهللا احمد راشد محمد الملحم 
  81.71احمد عبداهللا اسماعيل محمد الكندرى 

  74.32احمد عبدالواحد حميد محمد صادق 
  66.59احمد مساعد حمد عبداهللا الصويان 

  68.66احمد موسى علي أحمد النجادة 
  84.98اشم الموسوى انور عدنان سيد آاظم عبداهللا ه

  60.96باسل محمد مساعد محمد المدعج 
  65.29بدر احمد صادق خلف القالف 
  75.1بدر جاسم محمد عبداهللا المذن 

  80.66بدر فيصل احمد حسين رمضان 
  80.65بدر محمد عباس حسن منصورى 

  70.35حامد احمد عبدالصمد خضير حسين 
  83.3حسن عبداالمير عيسى جاسم المهنا 

  82.87الحكيم محمد عبدالحسين الخرس حسن عبد
  77.9حسن على حسين محمد الفيلى 

  72.26حسن محمد ابراهيم جوهر البناى 
  73.99حسين اسماعيل غلوم محمد جمال 

  75.3حسين بدر منصور حسن احمد الشطى 
  86.88حسين سالم حميد على بوصفر 

  84.32حسين عادل يوسف عبد على القالف 
  86.59دشتى  حسين على خليل ابراهيم

  91.05حسين علي محمد علي التحو 
  72.28حسين مهدى محمد عباس غلوم 



  81.46حسين ناجى حسن عبداهللا البحرانى 
  65.2حسين هاني أحمد الشطي 

  89.22حمد جاسم محمد على الخضر 
  64.89حمد فؤاد حسن احمد رجب 

  89.69حمد فوزى حسين ابراهيم السميط 
  87.98يد حمزه عدنان إبراهيم يوسف الع
  84.15حيدر محمود حسن على حسين 

  86.52خالد وليد عبدالرحمن احمد الصفى 
  72.25خليفه فهد شارع عبداهللا الرندي 
  83.43رضا احسان على احمد العلى 

  92.76زين العابدين محمد محمود حسن القطان 
  75.3سالم عبداهللا عيسى عباس البلوشى 

  84.74سالم يوسف محمد حسين دشتي 
  69.02بداهللا سعد مزيد النويف سعد ع

  72.99سلمان اسماعيل يعقوب موسى ماتقى 
  70.73سلمان هانى حسين عباس حسن 

  70.6سليمان أحمد سليمان غلوم عبداهللا 
  96.04سند بدر محمد عبداهللا المحطب 
  73.61شهاب عباس غلوم آرم حسن 

  67.82طاهر توفيق طاهر موسى الموسى 
  81.85دالقادر الحمود طالل عبداهللا عبدالرحمن عب

  81.52عباس حسين عباس حسين قلى 
  71.16عباس فاضل محمد حسين جمعة 

  76.66عبدالرحمن فايز محمد على 
  73.54عبدالعزيز جاسم محمد سالم بن غيث 

  93.01عبدالعزيز سيد حامد عبدالرحمن عبدالمحسن الطبطبائى 
  87.6عبدالعزيز فؤاد محمود احمد عبدالعظيم 

  84.74هيثم على محمد الخرس عبدالعزيز 
  83.37عبدالعزيز يحيى شاآر محمد 

  65.84عبداللطيف حسين سيد على السيد حمزه على 
  96.76عبداللطيف محمد عبدالرحمن شمس الدين عبدالرحمن 

  71.61عبداهللا ابراهيم يوسف عبداهللا البغلى 
  70.69عبداهللا بسام حسين القطان 

  62.81عبداهللا صالح حمزه عباس صرخوه 
  87.52عبداهللا صالح عباس حمود القالف 

  82.37عبداهللا عادل محمد نجم محسن 
  66.25عبداهللا عبدالحميد جاسم محمد الشطى 

  80.59عبداهللا على حسن السيد هاشم الهاشمى 
  75.12عبداهللا على يوسف عبداهللا آمال 

  86.98عبداهللا عمر عبداهللا سيد محمد السيد عمر 
  74.34ر السلمان عبداهللا عيسى احمد بند

  71.98عبداهللا مبارك يوسف مبارك مجيبل 
  91.84عبداهللا محمد عبداهللا غلوم بن حسن 

  73.1عبداهللا محمود عوض عبداهللا الشطى 
  69.14عبداهللا منذر ابراهيم عبداهللا المعتوق 

  72.73عبدالوهاب عبداللطيف عبدالرحمن المزين 



  75.12عبدالوهاب محمود حسين حسن دشتى 
  80.13عبداهللا يوسف حسين مدوة  عثمان

  94.6عقيل احمد عبدالمحسن البراهيم 
  70.82على احمد على محمد عبداهللا 

  73.05على حسن خليل احمد االبراهيم 
  78.52على عدنان بدر المتروك 

  77.12على ناصر حيدر عباس على يتيم 
  86.22على هاشم على حسين عباس 

  77.9علي احمد عبداهللا العبداهللا 
  75.86حسين علي محمد بوشهري  علي

  77.3علي حيدر حسن حيدر جمال 
  64.15علي غسان احمد حسين الصحاف 

  82.55علي يوسف محمد على المهنا 
  66.13عمار فيصل عبدالعزيز يعقوب المذن 
  71.48عيسى عدنان محمد عبداهللا عبدالعزيز 

  77.21فهد الفى فالح سيف العازمى 
  80.95يم الفيلكاوي فيصل بدر ابراهيم خزعل ابراه

  79.25قاسم عيسى قاسم عيسى الصيرفي 
  71.79محسن عبدالرضا حسن ملكى 

  80.1محمد حبيب محمد حبيب اليحيوح 
  76.21محمد حسن مسلم حسين عيسى 
  90.67محمد عابدين قمبرمحمد عابدين 
  80.36محمد عبداهللا حسين حسن دشتي 

  85.29محمد عبداهللا عبدالحفيظ عبداهللا الحالج 
  82.5محمد عبداهللا عبدالصمد على الصفار 

  82.17محمد عبداهللا على جمعة البلوشى 
  66.87محمد عبداهللا على محمد الرشيد 

  88.19محمد علي عبد العزيز عبد الوهاب الدريع 
  79.21محمد محمود عيدان عبداهللا عيدان 
  87.33محمد موسى عبداهللا آرم اسماعيل 

  81.46محمد ناصر محمد احمد شمس الدين 
  94.52محمد نايف جودي درويش 

  66.32محمد نايف على احمد فرس 
  91.1محمد نبيل عبدالرحمن عبدالعزيز الشيحه 

  83.06محمد هادى صالح احمد مهنا 
  78.53محمود هانى عيسى احمد فيروز 

  76مشعل يوسف احمد ابراهيم القلفص 
  91.7مصطفى على مصطفى احمد معرفى 

  66.62 مهدى احمد رضا جمعه عباس
  92.42مهدى خالد صالح حسن القالف 

  70.13ناصر عبدالحكيم ابراهيم مبارك اسماعيل 
  69.33ناصر عبدالرضا محمد مال عباس البلوشي 

  82.75يعقوب يوسف منصور علي ذياب 
  68.03يوسف محمد عبدالعزيز خليفه السليم 

  90.91يوسف ناصر مصلط نهار العتيبى 
  92.16 يوسف هانى حسين على البحرانى



  73.62يوسف وائل عبدالعزيز محمد الرشيد 
  61.91يوسف يعقوب حسين علي جعفر 

  
  فهد الدويري الثانوية للبنين 

  64.79أحمد على شمالن الحساوى   
  83.22احمد شكري سليم الرفيدي 

  90.14احمد محمد جواد جمعه اسماعيل سلمان 
  98.84اسامه عبدالكريم محمد عدنان عكرمه 

  97.15أحمد مصطفى حازم محمود 
  80.26حسام محمد إمام محمد 

  92.21حسن ابراهيم عبد النبى الغتم 
  87.89حسن فاضل شهاب أحمد القطان 

  89.32حسين عبداالمير عبد الرحيم محمد 
  71.11حسين مجدى محمد أحمد بهنسى 

  78.68حمد حامد عبداهللا محمد الشمروخ 
  97.56حمود عيسى حامد بو قمبر 

  68.67عباس قمبر  خالد حيدر حسن
  76.59زيد جاسم مصطفى صادق 
  79.01سرعاتو أمين محمد إدريس 
  71.21ضارى أحمد محمد حوترى 

  79.63طالل عبدالرؤوف حامد سليم األحمد 
  70.42عادل نايف سوادي جبر العنزي 
  83.48عبدالرحمن احمد ناصر الخشتى 
  81.42عبدالرحمن على صالح يوسف 

  85.67ين عبداهللا احمد صالح بوخمس
  79.89عبداهللا احمد عباس عبداهللا آاآولى 

  85.84عبداهللا انور خلف عبد اهللا 
  82.29عبداهللا جواد علي ناصر القطان 

  87.93عبداهللا عبدالعزيز محمد بولند 
  72.01عبداهللا علي عبدالرضا دبوس 

  92.7عبداهللا محمد احمد الجاسم 
  81.94على حيدر عيسى بو عباس 

  81.71نانى على محمد صفر أشك
  73.29عمار احمد حسين محمد دشتى 
  79.66عيسى قيس عيسى احمد فيروز 

  80.9فهد وليد إسماعيل العيدان 
  95.35ماجد حسام عبد الرحمن على سالم 

  96.02محمد أيهم أحمد جمال قبانى 
  89.54محمد جاسم محمد طاهر البناي 

  70.96محمد خالد فتحى محمد أحمد 
  80.58ي محمد راشد طاهر الشمال

  81.71محمد عبدالوهاب عبداهللا الروضان 
  78.31محمد عماد علي داود محمد 

  96.72محمد هالل عبدالعاطى 
  94.07مصطفى محمود محمود الطنطاوى 

  79.57مصعب راآان رسالن 



  83.32مهنا جاسم مهنا جاسم المهنا 
  89.83مهند عبداهللا باطح الرويلى 
  71.28ناصر عامر محمد السعيد 

  83.32ناد هالل عوده ناصر ع
  78.84يوسف عبدالحميد على حسين حيدر 

  86.38يوسف عماد جمعه يوسف عبد الرزاق 
  
  فهد السالم الثانوية للبنين 

  86.37احمد جمال فهد عبدالكريم المال   
  85.9احمد حامد خليفه عيد الهيلع 

  80.11احمد حامد مفرح االصفر 
  80.88سين احمد عادل سيد أحمد سيد شبر سيد عبدالح
  73.27احمد محمد عبدالرحيم عبداللطيف معرفي 

  83.6احمد مخلد راشد سعد العازمى 
  79.41احمد موسى مرتضى محمد عبداهللا 

  86.71اسماعيل حسين عبدالرحيم حسين امير 
  74.17بدر عبد اهللا نجف بالل الشمالي 

  72.75بدر هاني بدر المتروك 
  85.42رد حسين يوسف عبدالرضا بن عبدالرضا قباز

  95.25حمد احمد خلف مسلم العميره 
  74.07حمد عصيري عبد اهللا الشمري 
  78.36حمد محمد مروي ملفي الهديه 

  80خالد جمال مرزوق صالح العازمى 
  73.39خالد عبدالحسين ابراهيم جاسم صادقي 

  93.17خالد عبداهللا أحمد عبداهللا العوضى 
  76.5خالد فالح راشد سعد العازمى 

  80.09ي مسيعد العازمي خالد ناج
  80.99داود خالد داود بالل فيروز الفيلكاوي 

  68.69سالم حمود عبداللطيف سعيد 
  70.3سالم محمود سالم حسين محمود 
  72.88سعود فيصل شايع عيسى الماجد 

  72.53صادق سلمان درويش صالح 
  85.89طالل عبدالخالق صالح علي محمد العوضي 

  93.92طالل على محمد البحرى 
  79.47عبد الرحمن احمد خليفه عيد الهيلع 

  79.63عبد الرحمن فهد عبدالرحمن غلوم اآبر 
  64.2عبدالعزيز احمد منصور سالم األذينة 

  78.68عبدالعزيز سالم عيد حمد المزرم 
  88.65عبدالغفور بدر عبدالغفور العبدالغفور 

  63.37عبداهللا أنور محمود سالم البلهان 
  73.67بد الزيدى عبداهللا حسين علوان ع

  87.61عبداهللا خالد عبدالعزيز عبداهللا الجناحي 
  73.19عبداهللا خليفه عيد الصالح الجبيالن 
  70.92عبداهللا عصام عزت ياقوت ابراهيم 

  75.52عبداهللا عويض سيف الصابري 
  86.68عبداهللا فالح عبدالرزاق درويش 



  82.94عذبي عبد العزيز سعود ناصرسعود العازمي 
  75.27غلوم ملك  على محسن

  79.13علي اسامه علي حسين البلوشي 
  74.29علي حجرف علي العقيل 

  85.02علي حسن جواد ضياء الدين 
  75.5عمر محمد يوسف عبد 

  72.64عيسى سعود طلق جديع العازمي 
  68.32عيسى عبداهللا عيسى الموسوي 

  72.42فهد عبداهللا دعسان عيد رشيد الدعسان 
  86.45سمى فهد مرضى مبارك عيد الو

  85.41فيصل فوزى خالد سليمان العيسى 
  89.33قاسم احمد عباس محمد دعبل 

  86.81محمد ابراهيم خليل الصفار 
  75.13محمد حسن عبدالعزيز محمد جواد عبدال 

  81.89محمد سامي سعد الميلس 
  79.9محمد سلمان عجل دبداب العازمى 

  92.34محمد عبداهللا محمد العبيان 
  91.71عزت ياقوت ابراهيم محمد عالءالدين 

  81.59محمد علي موسى العطار 
  85.3محمد قاسم عبداهللا عباس الغضبان 
  70.7مفلح فالح راشد بن محمد العازمى 

  88.02ناصر احمد مخلد براك العازمي 
  81.12ناصر بدر خليفه عيد الهيلع 

  91.48ناصر محمود عيسى عاشور محمد 
  86.05وليد خالد حسوني الشمري 

  93.1خالد حمد مبارك الهيم وليد 
  88.94يوسف ابراهيم حمود الحبيني 

  90.28يوسف حسين عبدالرضا غلوم عباس 
  71.06يوسف عطوان عبداهللا حسين العطوان 

  70.51يوسف محمد جبار محمد ناصر 
  
  ماريا القبطية الثانوية للبنات 

  93.72آمنه أحمد هاشم ابراهيم البلوشي   
  73.4خالدى أوطان جراح مسير ترآى ال

  85.72اروى مساعد يعقوب عبدالرحمن البعيجان 
  71.19اريج حامد مسعود السيحان 

  94.07اسماء عواد عبدالعزيز مبارك الدواس 
  85.96اسماء ناصر عبداهللا سليمان البعيجان 

  81.46اسيل خالد بندر عبداهللا يوسف 
  81.99افنان محمد احمد صالح االنصارى 

  74.01لخالدي افنان محمد صقر مبارك ا
  93.36االء محمود حسين حسن زآريا 
  73.79العنود احمد فهد االحمد الصباح 

  76.25امنه رائد محمد عبداللطيف الفهد 
  95.63انفال سلمان نخيالن المطيرى 

  73.55انوار ظاهر عيسى عبداهللا العنزى 



  83.21انوار عبدالعزيز محمد عبداهللا الطراروه 
  72.33ى عبداهللا بشاير ماجد عبد الرضا مار

  96.86بيبى عدنان جاسم عبداهللا محمد حسن علي الصايغ 
  86.61تسنيم حامد نهار مطلق المطيري 

  92.8حصه عبدالرحيم احمد محمد شمس الدين 
  73.51حوراء محمود محمد محمد الحرز 

  83.03خزنه محمد فهد عبداهللا الصالح 
  84.11دالل عادل احمد مكى القالف 

  87.34د حمود المكيمى دالل عبداهللا حم
  70.73دالل عدنان احمد ابراهيم احمد االنصارى 

  96.72دالل على عبداللطيف عبداهللا الشطى 
  88.92روان علي جاسم آرم 

  80.73ريم عبداهللا محمد عبدالعزيز عبدالسالم الشعيب 
  81.47زهراء احمد عباس سعود الصيرفى 

  76.36زهراء خليفه دعيج القالف 
  80.12حاق غلوم البلوشي زهراء عارف اس

  78.28زهراء مصطفى حسين على الحداد 
  77.8زهره صادق عبداهللا جاسم 

  89زينب بدر يعقوب يوسف غريب 
  82.99زينب جعفر عبداهللا على النجاده 

  95.36زينب عادل عبداهللا طاهر الشمالى 
  91.48زينب عدنان محمد غلوم الخاجه 

  93.6زينب هانى حسين محمد اآبر 
  76.57شعل سعود خليل القطان سارة م

  83.16سارة يعقوب اسحاق عبداهللا محمد البنا 
  91.66ساره خليفه بدر خليفة المنصور العرفج 
  65.67ساره سامى مساعد عبدالرحمن البناى 

  92.04ساره محمد دعيس حاتم العتيبى 
  88.54ساره محمود علي غلوم جاولي 

  88.98شاهة عماد عبداهللا عبداللطيف اسماعيل 
  70.13شمائل احمد عبدالكريم صالح على الحربى 

  73.65شهد بدر سليمان احمد الستالن 
  97.14شهد حمود احمد حمود البالول 
  66.91شيخة بدر خالد محمد الزامل 

  88.75شيخة خالد عبداهللا الراشد 
  97.19شيخه حبيب احمد محمد على الكندرى 

  74.03ضحى عبداهللا اسحق عبداهللا البنا 
  81.14جب عبداهللا الشطي طيبه ر

  79.59عائشة فوزي سالم ثنيان عبيد 
  76.85عايشه نبيل عبدالعزيز سلطان بورسلي 

  73.3عهود خالد عبدالرحمن محمد شبكوه 
  64.25غنيمه عبداهللا سالم عبداهللا المزين 
  78.46فاطمة خالد عبداهللا محمد السليم 

  78.95فاطمه اسماعيل الياس خداده سفر 
  75.51على عبدالعزيز دشتي  فاطمه رمضان

  96.65فاطمه زآريا عبداهللا محمد علي أشكناني 



  70.32فاطمه سليمان عبدالرحمن جاسم الجسمى 
  95.53فاطمه عبدالغنى على عبداهللا البقشى 

  94.45فاطمه محمد عبدالمحسن محمد الموسى 
  72.39فاطمه محمود جاسم محمد الصفار 

  94.98 فاطمه مرزوق سعود عبدالعزيز البدر
  89.74فجر خالد عمر الرفاعي 

  88.22فجر صالح خليل ابراهيم عبداهللا 
  86.33فرح حسن خليل آبيري 

  92.73فرح نادر جودى درويش 
  84.47لجين حمد عبدالقادر موسى ال ابراهيم 

  82.64لطيفه خالد عبدالرزاق اسماعيل الخزعل 
  74.52لولوة عبداهللا رمضان محمد الكندري 

  88.64مد طوارى عبداهللا الطوارى لولوه رياض مح
  91.53لولوه عادل سلطان عبدالعزيز السلطان 
  82.57ليلى نبيل عبدالعزيز محمد جواد عبدال 

  77.38مروه محمد سلطان ناصر المشعل 
  89.05مريم احمد حمدان دهام السيف 

  84.08مريم حسين على حسين الشاهين 
  74.01مريم طارق خليل سبتى جمعه 

  74.73سن محمد الغانم مريم عباس ح
  96.75مريم عبداهللا عايش احمد الشمالى 

  79.19مريم عبداهللا عبدالعزيز الرندى 
  76.55مريم على محمد حسين الناصر 

  90.04مريم عيسى اسحق عبداهللا محمد 
  96.75معصومه جابر ابراهيم عبداهللا حسين 

  77.02مكيه عبدالحميد حسين على الحداد 
  72.84حمد شرار الختالن منيرة يوسف عبداهللا م

  88.37موضي عبدالعزيز احمد محمد القضاع 
  82.05نور جواد حسن عابدين حسن 

  71.38نور حسين محمد حسين يوسف الكندري 
  91.48نور فايز أحمد عثمان المفرج 

  89.83نور نواف الفي عبدالجبار العتيبي 
  71.77نورا جاسم على محمد احمد 
  70.65يان نورة ابراهيم مهنا حماد الز

  93.14نوره صقر فرحان جزاع الشمري 
  73.27نوره مساعد عبدالعزيز عبداهللا الجناحي 

  75.61نوف عادل يعقوب يوسف المضاحكة 
  75.19نوف مؤيد حمود جابر محمد 

  90.84نوف يعقوب عمران العصفور 
  90.08هبه مصطفى ناصر فهد الشمرى 

  93.09هدى مرسل خلف دواس 
  84.1المفتاح هديل محمد جاسم حمد 

  85.33وسميه فهد فارس محمد الخرينج 
  66.98وسميه محمد عبداهللا حمد الريش 

  86.89وضحه على ابراهيم عبد اللطيف الديولي 
  



  مدرسة حولي ثانوي منازل بنات 
  76.99اسماء علي حيدر   

  63.96هاجر عبداهللا خالد الزويد 
  
  مدرسة حولي ثانوي منازل بنين 

  67.98اهللا محمد الشلين عبداهللا ناصر عبد  
  77.08محمد رشيد علي عبد اهللا العبد االله 

  
  مرآز الرجاء الثانوي رجال 

  76.65منصور فراج مطر دخيل المطيري   
  
  مرآز ام سلمة الثانوي نساء 

  66.9اسراء ابراهيم سليمان الحسينان   
  65.51اسماء شريف سرحان سرحان 

  69.18امل محمود قندقجي 
  69.89براهيم مصطفى تسنيم وليد ا

  73.33تهاني عبداهللا خضير الشطي 
  75.26حنان خالد محمود حماده 

  75.45حنان ياسر سعدون السبيعي 
  70.15حوراء عباس داوود عباس قمبر 

  66.57دانيا فواز فواز 
  85.24رشا جمال السعيد 

  84.41زهراء علي محمد الدبك 
  79.41زهراء محمد رضا عبداهللا 

  81.45محمد  زينب قاسم مندني
  61.15سعاد محمد مطلق الرشيدي 

  64.78سالم محي الدين عبدالرسول نعنوع 
  75.48عزيزه جمال ناصر المعيلي 

  74.57فاطمه الزهراء محسن سيد عبدالرحمن العلي 
  75.74فاطمه حسين علي 

  67.23فاطمه خليل ابراهيم عواضه 
  83.92فاطمه عبدالوهاب السيد سليم 

  83.25عزيزيه مجدولين عادل شريف 
  70.17مرسيل محفوظ جاد موسى 

  67.75منى نبيل سامي حمدان 
  65.51ندى ابراهيم عباس اسماعيل 

  70.1ندى فؤاد اديب فرحات 
  78.47هوناده عدنان صعيدي 

  70.94ياسمين على شخير العنزي 
  
  مرآز فرحان الخالد الثانوي رجال 

  58.41ابو بكر سلمان آمارا   
  63.31ي اشكناني احمد ابراهيم علي حج

  70.15احمد حسين علي المصري 
  69.25احمد راسم احمد عبد اهللا 

  63.32احمد عدنان محمد الرفاعي 



  63.05احمد عماد يعقوب حسن 
  68.18احمد عوني محمود لطفي 

  58.44احمد فواز عبد الوهاب سويد 
  60.38احمد مجدي برهام علي 

  69.3ايهم محمد ايمن مسلماني 
  66.03باد بدر باسل رآن أ

  58.69بدر حسن جواد المحسن 
  66.06حسن سليم الصفح 

  64.06حسين احمد عمر باآير 
  61.83حسين غلوم علي حسين اشكناني 

  63.49رائد اياد عبد اهللا الشايب 
  61.13ريمون صبري حبيب بولس 

  65.47زآريا فؤاد مبروك احمد 
  68.53سالم صالح احمد نصيب 

  65.91سمير مراد علي مراد 
  66.32دي طالل فواز شريفه شا

  65.25شهاب احمد هاشم علي 
  66.49صقر حمد علي الرميحي 

  76.84طارق سليمان عبد اهللا الرشيدي 
  64.83عبد الرحمن حسن حمد العويص 

  63.29عبد اهللا خالد خليل حسين 
  63.16عبد اهللا غزوان حافظ الحافظ 

  65.76علي خضر احمد صهيوني 
  61.17علي عروة العمر 

  80.24مصلح الوآاع  علي
  72.17علي وجيه محمد الخرسه 

  67.69عمر حافظ محمود بهنساوي 
  68.21عياش يوسف حمدان عياش 

  78.35فارس جمعة بدازي 
  63.47فاضل يوسف عبد الحسين 

  71.07فهد شريدة زيد الشريدة 
  67.97فهد مصطفى السيد 

  68.05فواز فضل فواز السيد 
  69.24محمد امين محمد تقي 

  67.31براك محمد القفيدي  محمد
  67.3محمد حازم ابراهيم النهري 

  64.85محمد حسن السيد احمد 
  62.71محمد خليل حمدان 

  64.51محمد عبد الفتاح السيد حسن 
  67.24محمد علي حسن الشوربجي 
  71.73محمد عوض موسى حسين 

  62.67محمد محمد حسن محمد 
  65.33محمد محي الدين يحي نصيف 

  64.7 شيري محمد نعمت اهللا
  68.1محمد يوسف حسين حسين 
  69.47محمود صهيب امين آمبال 



  64.39مصطفى محمود امين احمد عزت 
  66.58نائل عوض موسى عوض 

  60.12هشام محمد صالح الدين زآي سوليه 
  62.21هيثم محمد وجيه احمد مرعي 

  65.83وليد خالد حماده 
  71.64ياسين محمد سليم سعيد 
  65.13 يوسف جواد هاشم حسن

  
  مشرف الثانوية للبنات 

  90.57أنفال عبدالحافظ محمد رفيع حسين معرفى   
  85.35أنفال فهد بدر يوسف على نقى 

  67.13ابرار صالح عبدالقادر جاسم بن جمعة 
  94.54ابرار وليد يوسف احمد محمد الراشد 

  89.72اريج حسين على حسين طالب مال 
  85.84اسراء عبدالرضا ناصر على محمد على 

  84.17اسراء عبدالمجيد حيدر حسن محمد التميمي 
  69.94اسراء محمد شاآر متروك مكى المتروك 

  90.81اسماء سامى عبداهللا هادى 
  91.2افنان فريد سعود خالد سليمان العنزى 

  71.13امنه محمد عبدالوهاب بوخمسين 
  84.3امينة مشعل يوسف على حسين الجريدان 

  74.46انفال احمد عبود على 
  96.06انفال على ماجد السيد نور ماجد الشماع 
  91.08انوار مقامس فاضل عباس على مقامس 

  84.55انوار وليد جاسم محمد ذياب 
  81.4ايات محمد على محمد حاجيه شمساه 

  82.76ايمان خالد عبداهللا احمد العصيمى 
  83.28بشاير جمال محمد معتوق ابراهيم العسالوى 

  84.33المحميد جمانه جاسم محمود محميد 
  96.76جمانه عبدالناصر جاسم محمد جاسم العبداهللا 

  95.92جمانه فؤاد حيدر يعقوب جاسم الوزان 
  79.29جمانه محمد عبدالعزيز حسين غلوم شاه 

  86.64جنان جاسم عبدالرضا غلوم على 
  72.91جنان حيدر محمد سالم محمد السالم 

  91.88 جنى محمد سليمان عثمان العبد العالى القناعى
  78.72حصه غنيم ثوينى مكمخ دعسان 
  82.36حنان محمد يوسف محمد يوسف 

  82.92حنان ناصر محمد صالح الحمدان 
  87.84حوراء احمد عبدالرضا محمد الصالح الصائغ 

  71.23حوراء عبدالمحسن عبدالعزيز عباس جوهر شهاب 
  78.75حوراء عصام عيسى ترآى مال اهللا رجب 

  97.61سيد يوسف سيد هاشم خديجه سلمان سيد خلف 
  91.47خديجه عدنان مصطفى محمد احمد 

  90.34دعاء خالد عبداهللا احمد العصيمى 
  90.48دالل احمد عيسى محمد الجارآي 

  81.47دالل جاسم محمد حسن حسين الصراف 



  79.89دالل حامد حسن عبداهللا محمد موسى الحداد 
  67دالل عبدالرحمن مرزوق عبدالرحمن الصقر 

  76.79عبدالكريم يعقوب جاسم الوزان دالل 
  92.94دالل عبدالوهاب محمد راضى محمد الصانع 

  81.54دالل على حسين زايد بعرآى 
  73.9دنيا محمد على غلوم احمد صفر 

  90.72ديانا عبدالمجيد مراد حجى غلوم محمد اشكنانى 
  82.29ديما احمد محمد عبدالوهاب ابراهيم الجوعان 

  96.52ليمان ابراهيم المرجان ديمه جمال ابراهيم س
  93.73ديمه عبدالرحمن عبدالخالق السيد يوسف 

  86.56رزان محمد ناصر يعقوب ناصر 
  72.16رقيه محمد سبتى سفر تاج الدين محمد الكندرى 

  75.57رهام ابراهيم علي حسن ابراهيم الكندري 
  88.93روان عبدالمحسن يوسف الناصر الخرافى 

  88.86سعد الدغيشم  روان فيصل مناحى ادغيشم
  72.3روان يوسف عبدالعزيزجاسم سيف البطى بوطيبان 

  71.7زهراء ابراهيم حبيب محمد محميد بوشهرى 
  82.77زهراء سيد محمد رضا سيد حسين 

  96.25زهراء محمد عبدالنبي السيد عبدالعالي سيد حسن 
  92.7زينب هاشم عبدالمحسن هاشم العلى 
  90.18الح الصفى ساره اسامه محمود جاسم محمد ص

  89.61ساره حسن طاهر عبداهللا محمد البدر 
  64.29ساره دعيج عثمان احمد رجب السماعيل 

  96.93ساره سعد عبداللطيف محمد الدوسرى 
  75.1ساره عادل سالم خليفه السويلم 
  86.02ساره عباس علي عباس خاجه 

  92.23ساره فؤاد سليمان بدر سليمان القناعى 
  90.25ين محمد صالح عوض الغريب ساره فؤاد محمد حس

  90.64ساره محمد معتوق احمد الوائل 
  92.23ساره منصور ابراهيم ناصر يوسف اللهو 

  72.11ساره منصور عبدالرسول احمد محمد على الشواف 
  90.86سبيكه عبدالرحمن صقر عبدالعزيز عبدالرحمن الصقر 

  95.08سندس محمد مجيد حجى سلمان البقصمي 
  76.04الكريم خليفه على المنصورى شروق علي عبد

  78.08شروق محمد حسن محمد عبداهللا العصفور 
  81.93شريفه جاسم محمد عبدالعزيز المهنا 

  68.96شريفه محمد عبداهللا محمد على العوضى 
  71.29شهد احمد حاجى عبداهللا محمد على 

  94.71شهد احمد حمد عبداهللا النامى 
  93.17شهد احمد سالم غانم مزعل الحريص 

  95.26شهد صالح الدين مناور محمد عبداهللا العنزى 
  85.15شهد محمد خليل محمد حسن القطان 

  88.99شهيناز حمد عبداهللا احمد على النجدى 
  71.18شوق خالد ناصر ردهان محمد الموسى 

  80.79شوق فهد عبدالعزيز عبد الكريم على شموه 
  94.6شيماء وليد عبداهللا عبدالرزاق الدعى 



  90.89حسين جواد جعفر محمد حسين الفيلى صفيه 
  89.92صفيه زيد عثمان اسماعيل احمد ما ل اهللا 

  88.66عائشه جمال عبداهللا عثمان الصالح 
  94.87عائشه على ثوينى محمد ثوينى امبيريج 

  90.32عائشه نادر عبدالرحمن محمد حسن العوضى 
  90.61عاليه امين على حسين معرفى 

  68.95الم الدرعان عهد سعد سالم مبخوت س
  83.57غاده حسان عبدالعزيزفهد عبدالمحسن الخميس 

  95.01غاليه عبداهللا سعود يوسف المطوع 
  93.04غدير ابراهيم محمد ابراهيم محمد المزيدى 

  83.44غنيمه حسين ارحمه حسين لحدان 
  75.69غيداء بدر يوسف سليمان الشمروخ 

  95.93غيداء حسين محمد على حاجيه دشتى 
  80.01مة حسن بدر جابر عيسى القالف فاط

  84.49فاطمه جليل محمد على نور الدين 
  85.18فاطمه سعد مراد عباس على البلوشى 

  86.67فاطمه عبداهللا احمد ابراهيم غلوم حسين 
  79.79فاطمه عبداهللا محمد صالح عبداهللا احمد المؤمن 

  95.36فاطمه عدنان عبدالمجيد سيد حسن سيد احمد بهبهاني 
  80.04طمه محمد عبداهللا جاسم محمد العماني فا

  89.36فاطمه محمد على محمد عبدالرحيم 
  93.48فاطمه يعقوب عباس جعفر زينل 

  74.55فجر بدر محمد فهد النويعم 
  94.78فجر محسن علي ابراهيم سلمان الخليفى 

  82.37فرح احمد سيد موسى سيد محمد حياد 
  83.82فى خالد احمد جاسم محمد الشرهان 

  72.72آوثر على عبدالجليل شهاب احمد 
  80.48آوثر على عبدالحميد ابراهيم غلوم حسين 

  87.69آللئ حبيب منصور حسن حامد القالف 
  95.67لولوه صالح محمد راشد على الكندري 
  80.75لولوه طاهر جاسم طاهر عنزان الوزان 

  87.92لولوه عبداللطيف عبداهللا داود العبداهللا 
  89.59عباس على البلوشى ليلى سمير حسين 

  87.16مروه عبدالعزيز عباس علي الدشتى 
  81.84مريم جمال خلف محمد العيد 

  91.97مريم مرزوق الفى عبدالجبار العتيبى 
  79.37مسك نبيل عبدالحميد حمد معيوف بوقريص 

  73.37منار حسين ابراهيم سيد حسن محمد الشخص 
  84.52منى بنت ديهان بن قاسم العميري 

  79.97صالح الدين صالح عبداهللا بوسيدوا منى 
  87.93منيه شريف عبداهللا ابوبكر على 

  82.32مي عبدالسالم علي نقى حجى على النقى 
  82.85ندى بنت محمد بن سعد نبهان 

  92.24نسيبه جمال محمد احمد سلطان الفضاله 
  86نور خالد ناصر سالم ناصر الرغيب 
  87.51ان نور عبداهللا محمد جاسم عبداهللا العزر



  86.84نوره على مرزوق سعود الهمل المطيرى 
  81.44نوره هشام عيسى احمد صالح الصفي 

  69.41نوف حسين عبد حسين حسن 
  88.84نوف حمود على حمود عبداللطيف العيسى 

  90.74نوف سليمان زايد راشد غانم المكيمى 
  85.44نوف عصام عبدالعزيز حسن عثمان القعود 

  90.02عد مزيد ابراهيم المعوشرجى هبه شريده عبداهللا س
  82.34هدى عبدالعزيز عبداهللا غلوم على آمشاد 

  75.07هديل بنت طالل بن مطلق الروقي 
  95.59هديل بنت عدنان بن علي البوزيد 

  91.18هيا احمد محمد احمد بوزبر 
  83.8ود حمد راشد محمد راشد عيد مخيال العجمى 

  87.44لرحمن اشكنانى ياسمين عبدالعزيز محمد شريف على عبدا
  73.86ياسمين محمد شاآرمحمود على اسطى احمد بهبهاني 

  
  ناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنين 

  84.43احمد خالد غلوم حسن حسين   
  87.42احمد راضي محمد جاسم المهنا 

  70.46احمد طارق عبداهللا عبدالرحمن العبيدان 
  79.37احمد فهد نايف محمد الضفيرى 

  76.15خالد محمد ابراهيم المزين بدر 
  93.73بدر عبد اهللا عبد النبي طاهر 

  81.19جاسم جعفر يحيى سليمان السبع 
  70.25جبر حسين جبر مبارك ظافر الحامد الشريف 

  83.75جراح اديب يوسف عبداهللا العلي 
  94.07حسين سمير عبد الحميد ترآي حسن 

  83.89حمد وليد حمد مبارك العجمي 
  80.1عبدالرزاق حبيب مجيد حمزة سمير 

  83.96سليمان فوزي احمد ناصر الشبيكي 
  72.32شهيد فرج عبد اهللا فرج الخضيري 

  87.36صقر راشد صقر الجيماز 
  76.91طالل خالد فهد شبنان الثامر 

  77.88عبدالرحمن احمد عبدالرحمن السيد عمر 
  76.84عبدالرحمن سامى عبدالوهاب عيسى الشرف 

  85.64حمد سالم الحشاش عبدالرحمن صالح م
  79.28عبدالرحمن فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الشيحه 

  90.6عبدالرحمن فهد علي محمد الكندري 
  84.38عبدالرحمن وليد ابراهيم المعتوق 

  86.59عبدالعزيز عبدالرحمن عبداهللا عيسى البشير 
  88.54عبدالعزيز محمد راشد عبدالمحسن الحماد 

  91.23فر الصراف عبداهللا حميد محمد غلوم جع
  92.14عبداهللا خالد عبداهللا محمد العمير 

  84.71عبداهللا محمد عبداهللا عبداللطيف الخياط 
  90.77عبدالمحسن علي حسين حسين 

  92.25عبدالوهاب فهد علي محمد الكندري 
  85.64عثمان صالح عبد اهللا محمد الخراز 



  69.93علي ابراهيم علي ابراهيم الطريري 
  67.83عثمان العمير عمر فايز صالح 

  88.77عمر مصطفى محمد مصطفى الكندري 
  74.93فهد محمد خميس معتوق العباسي 

  74.74مبارك عادل مبارك عبدالرزاق الدعي 
  91.23مبارك فؤاد مبارك ابراهيم المشاري 

  75.72محمد احمد عبدعلي حيدر 
  86.04محمد جاسم محمد عباس دوخي 

  88.57ري محمد جاسم محمد مصطفى أحمد الكند
  89.21محمد حسين علي عبدالرضا سليمان 

  71.66محمد سامي احمد حسين القطان 
  84.76محمد سيد عدنان سيد سليمان السيد علي اآبر 

  68.81محمد فهد ناصر عبداهللا الفرهود 
  73.99محمد نادر اسماعيل ابراهيم دشتي 

  71.93محمد نصار عبدالرحمن نصار النصار 
  79.78يم الجاسم مشعل محمد خليل ابراه

  94.03مصعب جاسم محمد يوسف الهولي 
  94.98موسى يحيى سليمان عبدالرضا سليمان 

  65.52ناصر محمد عبد الوهاب حمد السعد 
  87.89يوسف احمد علي صفر اشكناني 

  
  اإلدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية 
  

  ابرق خيطان الثانوية للبنات
  73.73يبى اسماء شبيب نايف شبيب العت  

  76.31افراح فارس براك عويد الرشيدى 
  74.24انفال على دغيم فيحان غازي العتيبى 

  75.68بشاير سعد جبار محمد المطيرى 
  91.16بشاير عبداهللا ابراهيم عبداهللا الطريف 

  97.5تسنيم ابراهيم محمود حسن المال 
  85.55تسنيم محمد ديب العمرى 

  86.41حصه تريحيب على سارى المطيرى 
  79.44حنين خليل ابراهيم حسين 

  92.66خديجه أنور صالح حسين العبوه 
  89.43دانه ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم عبداهللا 

  72.27دعاء محمود عبدالحليم عبداللة 
  78.13دالل ملحان عويضه حمد العجمى 

  82.67روان أحمد مهدى على طاهر 
  89.79ساره ناصر محمد فالح المطيرى 

  91.28يد حسين سعاد محمد سع
  73.73سلمى بدر سعد عيد العتيبى 

  75.64شهد عبدالحميد طه ياسين االنصاري 
  93.79شوق بندر مجبل عوض الغضورى 

  95.18شوق جديع فهد جديع مهدي الرشيدى 
  78.83شوق عبداللة نجم عبداللة المنصورى 

  94.82شيماء محمود على بكرى عطية 



  79.08غدير فهد دغيم فيحان العتيبى 
  90.75غفران محمد رياض 

  81.78فاطمه عبداللة سالم سلمان العتيبى 
  94.26فاطمه عثمان محمد منصور العثمان 

  91.92فجر جابر مفلح راجى العازمى 
  80.79لطيفه عادل عبدالعزيز عبدالرسول على 

  85.61مريم ابراهيم محمد عبداهللا الحسينى 
  72.42مريم جاسم محمد على األنصارى 

  76.66د فهد عبداهللا السبيتي منيره خال
  73.57منيره عبدالواحد عبدالرضا عبدالواحد زيدان 

  88.48ندى ضياء صالح عبدالغنى سليمان 
  68.23ندى نورى محمد أحمد النورى 
  94.25نهال محمد محمد صادق طنش 

  82.94نور سند فهد سند العجمى 
  74.24نوره سالم محمد ابراهيم العبيد 

  74.74أحمد  نوره طارق حمد ماجد
  78.81نوف فالح فيصل سعود الدويش 

  89.27هبة يحيى محمد حسين سبتى 
  74.2هديل خالد سعود ترآى العنزى 

  93.03وعد عمرو احمد محمد سالم 
  
  ابن العميد الثانوية للبنين 

  62.48أحمد ابراهيم عباس عبدالملك محمد   
  86.16أحمد عامر منور هالل 

  64.5 حسين الحمادي أحمد عبدالرحمن حسن عبداهللا
  73.12أحمد عبيد أحمد رويشد العازمي 

  73.48أحمد غازي حسين الجدعي المطيري 
  77.79الحسن عبداهللا علي عبداهللا مال حسين 
  76.13حسين طالب فاضل محمد عبد علي 

  62.06حمد راشد سعد علي العتيبي 
  81.94حمود مطلق سعد مطلق المطيري 

  81.54خالد راآان ساير راشد 
  87.16خالد عبدالكريم جمال محمد جمال 

  73.28سعد حمود عناد فيصل العنزي 
  67.71سلمان فايز عايد عياد المطيري 

  78.03سند خلف سند مزيد المطيري 
  76.61صالح محمد سالم مرضي المطيري 

  78.72صالح محمد دغيم محمد الدغيم 
  71.64عبدالرحمن جاسم ابراهيم العلي الشيباني 

  94.86فهد خميس حمد السبع عبدالرحمن 
  64.69عبدالرزاق سليمان عبدالرزاق ناصر الخضر 
  87.38عبدالرزاق محمد املح حميد فرحان العنزي 

  82.54عبدالعزيز ترآي محمد المرجي الرشيدي 
  78.71عبدالعزيز سعود فهيد سعود الروقي 

  88.24عبدالعزيز صالح حسين محمد السليطين 
  70.66شهاب الدوب  عبدالعزيز عادل عبدالعزيز



  94.23عبدالعزيز عامر منور هالل 
  70.2عبدالعزيز فيصل حسين علي القبندي 

  96.11عبدالعزيز محمد حمود محمد عبداهللا العدواني 
  84.68عبداللطيف على فليح عوض المطيرى 

  90.89عبداهللا ترآي عبداهللا علي العنزي 
  97.51عبداهللا صالح عبداهللا صالح المجيدل 

  89.92مبارك مطلق عيدان ابحار الرشيدي  عبداهللا
  84.32عبدالهادي شفيان عبدالهادي بن شفيان العنزي 

  76.18عثمان عبدالكريم جمال محمد جمال 
  95.16علي احمد عبداهللا محمد حاجيه 

  78.76عيسى فيصل يوسف يعقوب البراهيم 
  70.63فهد بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري 

  93.33مطيري فهد سعود متلع سعود ال
  84.79فهد عامر فهاد هادي العجمي 

  92فهد عبداهللا سعود عبداهللا الشمري 
  71.16فهد غازي غانم صلبوخ الفرج 

  91.77فهد مبارك فهد سعد الزعبي 
  80.73فواز خالد حمود حنش الهاجري 

  69.85ماجد نواف بن نجدي غدير السويط 
  94.64مبارك سعد عبدالهادي علي خلف الزعبي 

  84.19المصطفى عبدالواحد قاسم عبدالواحد المطرود  محمد
  91.8محمد عادل مبارك مهدي المطيرات 

  71.45محمد عبدالرحمن علي فهد الدويله 
  83.7محمد فرج شعوي عويض مغير المطيري 

  81.78محمد فهيد محمد دعيج الرآيبي 
  81.36محمد ناصر سالم مسلم المويزري 
  82.45مشعل بندر بعيجان غازي الحربي 

  85.25مشعل فهد مشعل محمد العتيبي 
  74.97ناصر مسعود عبداهللا مسعود المسعود 

  65.39يعقوب يوسف علي أحمد اليعقوب 
  
  الرابية الثانوية للبنات 

  75.99ابرار مطلق حسن سرور الرشيدى   
  79.43اسراء محمد طه عبدالتواب 

  81.96اسماء منصور صنت غريبان الديحانى 
  91.36ى سليمان الرشيدى الجازى فالح مهد

  92.63ايمان محمد شليويح عبدالمحسن مهنا العتيبى 
  80.32بشاير جمال نهيتان عبيد المطيرى 

  67.93تحرير عبداهللا على قاسم 
  96.61حصه محمد حمود على المطيرى 

  79.01دالل عايد مضحى دخنان فالح الغريبه 
  75.67دالل عبدالحميد جاسم محمد البراك 

  94.69 عبدالهادى عبدالمجيد دالل عبداهللا
  84.8دالل محمود عبدالرحيم محمود الكندرى 

  69.84دالل نبيل أحمد عبدالحميد ابراهيم 
  86.26ريم طلق محمد المرجى الرشيدى 



  84.63ساره حسين على محمد زمان 
  90.52ساره عبد اهللا عياد المعاود المطيرى 

  88.57ساره نعمه زبون طعمه العبوده 
  70.87زيد متعب البصمان  طفله منيع

  75.17عائشه احمد ياسين فارح 
  93.96عادله عبداهللا عبدالهادى دليبح الشالحى 

  84.28عهد مشعل عبداهللا جاعد المطيرى 
  63.57فضه عبداهللا عيسى المعتوق 

  83.8لورا مفرح عوض مرزوق المطيرى 
  74.68مريم يوسف باقر رحمه زمان 
  89.05ى منيره عبداهللا حسين سعد الرشيد

  70.54منيره قاسم محمد عبد على محمد 
  93.55مها محمد حمد جابر الهاجرى 

  82.83ناديه صقر عواض عوض الرشيدى 
  89.81نورا مناور فايز داموك الرشيدى 

  84.72نورا نايف فيصل بندر الدويش 
  76.27نوره محمد علي فرحان الرشيدي 

  85.54هبه أحمد حسن نور 
  92.37الخالدى هديل ثوينى مشعل ثوينى 

  78.81هند عواد مضحى دخنان فالح الغريبه 
  
  الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات 

  81.34أوضاح سعد حمود العدواني   
  85.26اسرار بدر محمد زيد العدواني 
  86.2اسرار جمال حامد بدر العنزى 

  80.59افنان محمد صباح ابو رزق 
  74.09انفال سعد هالل عوده شريف 

  86.77مطلق الزعبى  انوار حسين
  85.27بدريه حسين علي سيف المطيري 
  90.54بشائر محمد سعد سعود القحطانى 

  90.95دانة عامر غانم العميري 
  76.1دانه نصار فالح العجمى 
  77.93ريم غازى فالح العدوانى 

  76.11شيماء عبد االمير مسلـــم المشموم 
  93.66عائشة أحمد محمد سعيد أحمد 

  83.35موسى علي الخرس  فاطمه عبداهللا
  88.64فاطمه عبدالهادى محمد حجى يوسف الجدى 

  72.61فاطمه علي عبداهللا المطيري 
  87.57فرح رائد حمد الشايع 

  90.1في محسن مشرع العتيبي 
  83.39لطيفه عبدالمحسن جابر نهار العدواني 

  80.21مريم راشد جمعه عبداهللا خميس 
  79.56هدى سعود على عوض المطيرى 

  74.77سمين حمد عايد ريكان الجفناوي يا
  
  الصباح الثانوية للبنين 



  76.49أحمد عجيل ساير ملوح الظفيري   
  86.19احمد محسن ليلى محسن المطيرى 

  85.64حمود ملفى حمود عيد الرشيدى 
  76.17خالد مخلد محمد ضيف اهللا العتيبي 

  80.96راشد حمد عبيد محمد الرشيدى 
  90.08لعجمى راآان هادى فالح هادى ا

  90.58سالم فايز سالم مطلق فالح العازمي 
  74.12سعد مجعد جبر فيحان المطيرى 

  67.01سعد محمد مشعان دويحا ن المطيرى 
  65.46سعود عوض سعد زارع الحربي 

  79.3سلطان نا صر سعد طحيشل المطيرى 
  73.81سلمان علي أحمد ساآت عباس 

  74.94عبدالعزيز فايز جريش عبد اهللا العدوانى 
  76.5عبدالعزيز محسن سيد ابراهيم عبد الرحمن 

  75.29عبدالعزيز محمد جاسم محمد العنزى 
  75عبداهللا حسين سعيد جبران الهاجري 
  72.68عبداهللا فايز جريش عبداهللا العدواني 

  81.23عبدالوهاب عبدالستار شعبان عباس غلوم 
  76.18عثمان مروى محسن دهيمان الظفيرى 

  80.64سعيد العنزي علي مهدي داخل 
  73.67فهد ثاني سعود ثاني الرشيدي 

  66.38فهد جريش عبداهللا محمد العدواني 
  75.16فهد فايد محمد فالح الرشيدي 

  85.85فواز صالح ظاهر فهيد الرشيدي 
  78.42فواز مطلق مبارك مجالد الرشيدي 
  74.62فيصل شجاع متعب زبار العدوانى 
  69.3مبارك ماطر محمد جزا الرشيدي 

  84.49محمد حمدي محمد راشد المطيري 
  78.35مشعل احمد محمد الكندري 

  87.5مشعل بدر عليان محسن المطيري 
  89.63مفرح عبيد مفرح فرحان الرشيدي 

  70.12ناصر راشد طليحان سمار المطيري 
  
  الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات 

  78.78أماني مطلق مبارك مطلق صعنون الرشيدي   
  76.34احمد خليل ابراهيم اليعقوب  ابرار

  69.4احرار جاسم محمد عبدالعزيز الخالدى 
  69.98اسراء ناصر فاضل منصور العطار 

  70.23اسماء جاسم علي آميخ الديحانى 
  95.03االء يوسف أحمد عبدالرحيم حسين 

  78.95امل طالل خميس طلق عقاب 
  95.91امل عزام فرج سعيد السعيدى 

  70.26لرشيدى امنيه فالح محمد ا
  74.89امينه عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن عبد اهللا 

  92.4انفال احمد على حسين الحداد 
  71.6انوار بدر حسن فهد العريفي 



  61.98ايمان سعد متعب فضى الرشيدي 
  74.69ايمان عباس علي البلوشي 

  80.67بدور عبدالعزيز فرج ماوى المطيرى 
  75.86بشاير طالل خميس طلق عقاب 

  80.52جنان موسى خالد عبدالعزيز الرمح 
  78.07جواهر ميثان مجبل ميثان الرشيدى 
  70.65حصة بندر فالح شوفان المطيرى 
  66.33حصه عدنان عبدالعزيز الشرف 

  69.11حوراء جمال حسن محمد عبدالرسول حسن حيات 
  92.01حوريه احمد غربى هجهوج الرسالنى السبيعى العنزى 

  71.67هللا مخلف العنزى خالده على عبدا
  92.18دانه صالح عوض مبارك الهبيد 

  71.14دالل يوسف حسين عبدالوهاب الفودرى 
  77.53رقيه فهد خالد محمد المطيرى 

  67.02روان عبداهللا يوسف يعقوب الزيد 
  92.95روان يوسف حامد محمد الرشيدى 

  90.97ريم اسحق أحمد علي الكندري 
  83.3ريم يوسف ابراهيم عمر المال 
  97.78زينب ناصر غلوم محمد على 

  71.88زينب يعقوب يوسف طاهر المويل 
  84.04ساره رائد سلطان بالل الخميس 

  75.28ساره عبدالعزيز عبدالمحسن سليمان الصعب 
  79.26ساره عبداهللا حماد مصلح المطيرى 

  80.34ساره عثمان عبد الرحيم الكندري 
  70.15سكينه حسين ابراهيم على حيدر 

  79.47هه أحمد محمد عبداهللا حسين السبتي شا
  78.99شريفه خالد حسن حيات 

  88.74شهد بدر عبداللة صنت دخيل اهللا 
  76.92شهد طه علي محمد عبدالكريم 

  77.97شهد عبداهللا عبيداهللا عبداهللا الرشيدى 
  77.81شهد محمد منور فويزان المطيرى 

  90.65شوق هادى سالم سعود شريع العازمى 
  78.72عل حمد جديع الدوسرى شيخه مش

  80.46عاليه صالح بادي ثعيان الرشيدى 
  86.67عاليه عبدالهادى فالح عبيد الراجحى 

  70.74عاليه على خالد رجا البغيلى 
  93.5غاليه عبدالسالم ذياب محمد حجى 
  73.4غاليه محمد مضحى محمد العنزي 

  87.32غدير مجبل رجعان منور الجسار الرشيدى 
  70.42على آميخ الديحانى غدير مناحى 

  90.39فاطمه احمد بن غربي بن هجهوج العنزى 
  78.3فاطمه سعد شعيل ثامر العتيبى 

  91.5فاطمه طارق يوسف يعقوب البراهيم 
  83.52فاطمه نجيب بدر خالد الردعان 

  69.79فاطمه هشام محمد عبدالرسول حسين الناصر 
  80فجر عميد سعود عميد الرشيدى 



  88.64فالح المطيرى فجر الفى محمد 
  88.75فرح جمال هايف حمود الرشيدى 

  97.29فرح خالد حمود سعد الزهمول 
  88.92آوثر سالم أحمد ابراهيم السلمان 

  71.82آوثر محمد يعقوب العبدوه 
  67.09لجين مبارك محسن هندى العنزي 

  77.58لطيفه اياد عبداهللا عبدالواحد الرشود 
  68.56لح مروه منذر ابراهيم سليمان الصا

  91.05مريم بدر جاسم عبدالرحيم العلى 
  70.96مريم بدر مرمح دهيران المطيرى 
  70.82مريم غانم ابراهيم غانم الحساوى 

  77.16مريم ناصر بدر عبدالهادى الزيادى 
  80.23مزنه عبدالعزيز حمود عبدالرحمن المعييف 

  88.6مشاعل ابراهيم احمد عبدالرحيم احمد 
  77.76محمد الدوخي  مشاعل دوخي عبداهللا

  68.82مشاعل مشعل عبداهللا سعود العرادة 
  85.75مشاعل وليد عبدالهادي مبارك 

  69.46مضاوي ناصر مطلق شليوى العتيبى 
  68.39منار سعد مطلق سند غنيمان المطيرى 

  71.91منيره فالح حمد فالح العجمى 
  73.12موضي ناصر فايز زايد المطيرى 

  82.37العجمى نوال حمد سالم عامر فواز 
  86.5نوره خالد محمد حزام الهاجرى 

  86.05نوره صالح عبداهللا محمد العازمى 
  75.81نوره عادل محمد ابراهيم البناى 

  74.29هديل خالد خضر سمير الضفيرى 
  77.83هديل غازى عبداهللا محمد العتيبى 

  73.73هيا عبدالرحمن مبارك شبيب الرشيدى 
  84.38مرى وضحه عبداهللا فهيد عبداهللا ال

  66.68ياسمين يوسف سليمان على المحيطيب 
  
  العمرية الثانوية للبنات 

  95.34ابرار حسين على محمد غلوم   
  84.22اسماء انس احمد حسين 

  70.84االء ناصر على حسين المال 
  89.39اميره عيسى غلوم عباس عبدالملك محمد 

  87.45انفال سامى سالم احمد الوهيب 
  79.28د الخالدى بتول محمد ناصر حم

  80.17بدريه على جريد شداد المطيرى 
  79.71حفصه سالم احمد عيسى الستالن 
  75.25حنان جاسم مبارك محمد مبارك 
  79.68حنان محمد سحيل محمد العنزى 

  95.56خوله ناصر عبدالعزيز محمد 
  78.66دانه جهاد ناصر مرزوق البدر 

  73.29دانه مطلق منصور خليف العدوانى 
  96.17بدالسالم سعود عبدالعزيز العوام دالل ع



  80.91رقيه راشد محمد سيف العطر 
  83.04ريم احمد خلف هالل العنزى 

  82.91ريم سند مخلف دابان الديحانى 
  78.56ساره حمد عياض صياح اللميع 
  88.19ساره سالم محمد هزاع الحربى 

  92ساره غازى محمد غازى الحربى 
  81.23الرشيدى  ساره فهد مساعد ادغيم البغيلى

  84.62ساره مهنا على مهنا علي العدواني 
  63.79شريفه جاسم محمد ناصر مبارك المنديل 

  86.61شهد سعود عزيز حسن جعفر 
  85.99شهد ناصر سعود عبدالعزيز 

  74.01شوق بدر رجا عبداهللا العدوانى 
  80.31شوق عبد اهللا يوسف محمد المونس 
  71.89ضميه عماد سعيد نصيب القريشى 
  70.2عائشه طالل سالم راشد اليحيوح 

  88.8عائشه عبدالعال سلطان عبداهللا طارش 
  91.68عاليه بدر صالح ربيع النومس 

  78.24عبير عبداهللا على عبداهللا غازى المطيرى 
  87.7عبير محمد نافل سعيد الهرشانى 

  85.37عهود سلمان عشوى صغير سعران العازمى 
  82.26 غزالن سعود مخلف حمدان الجمهور

  78.3فاطمه ثنيان سعود محمد الثنيان 
  79.03فاطمه عبد المحسن عبد اهللا فالح غانم 

  71.65فاطمه عبداهللا سالم اجويهل محمد 
  97.36فاطمه عبداهللا محمد بن حسين المحمد 

  70.11فجر محمد حسين على جديع ابا الصافى 
  96.32فىء عايض صالح عايض الغريب 

  81.95حا في مزيد افنيطل مزيد الب
  80.29قمره محمد نايف مرزوق سرور 

  71.44لولوه عبد اهللا سليمان عبداهللا الحميدان 
  93.91مرام راشد سالم عبدالهادى العجمى 

  69.69مريم صالح عبداهللا محمد الرجيبه 
  93.64مريم فهد مرضى عوده العنزى 

  91.2مريم محمد انور مبارك على بخش 
  69.03 مزنه سعد حمدان مبارك العدوانى
  79.75منيرة محمد عبداهللا مذآر القوبع 

  89.02منيره محمد عبدالهادى مروى العدوانى 
  83.14موضى عبداهللا مبارك طرجم العازمى 

  76.3ناديه محمد غازى هزاع العتيبى 
  83.78ندى معتز شعيفان قديفان الرشيدي 

  84.21نور عماد حسن محمد الفارس 
  88.59درى نورا وليد على محمد عبداهللا الكن
  85.91نوره جاسم محمد فريج الفريج 

  95.33هبه انور سليمان رزوقى الشراد 
  88.66هبه عبدالحميد عيسى سليمان العطار 

  78.53هديل سعود على فرحان الرشيدى 



  73.73هديل فهد خلف ضيدان الديحانى 
  92.96هنوف سعود عبداللطيف فرحان الدوخى 

  
  الفردوس الثانوية للبنات 

  96.17ه فرحان بن حمد بن ناصر العجمي أمير  
  73.64ابتسام سعد مطلق عامر المحيش الرشيدي 

  74.88اسرار محمد عبد اهللا حمدان الشمري 
  86.21اشجان عماد نهير رجب نايف العنزي 

  85.59االء صالح سلطان عبداهللا الطلحى الظفيري 
  85.01البندري صباح ثويني سعيد العنزي 

  75.11ر المطيري الجازى حمود فايح مط
  84.71الجوهره عيد فالح سرور الرشيدي 

  86.7العنود عايد مصلح عايد الرشيدي 
  79.81العنود هاني فالح عواد العنزي 

  78.17اماني رشيد شبيب بخيت الرشيدي 
  79.37امثال محمد جدوع مرشد الرشيدي 

  74.28امينه مهدي رجا الفي الرشيدي 
  92.38انوار باتل عيد عسكر الرشيدي 

  74.54انوار جديع فارس علي المطيرى 
  79.36انوار خالد مطلق الهرف المطيري 

  95.17ايمان مبارك سعيدان مشعان الظفيري 
  85.74تحرير عطا اهللا عبيد معيض عابر العنزي 

  82.46تهانى ترآى سعد عبدالرحمن الحسينى 
  63.88تهاني طارف سعود سلمان الشمري 

  88.6ي حنان فالح مهنا داخل المطير
  87.18ريم مسعود عبداهللا ريس الرشيدي 
  86.14سلطانه سعد سمار محي المطيري 
  83.92سلوى مشعل حمود عمر الجحيدلي 

  91.92غدير سالم فايز قاطع العنزي 
  87.98فاطمه فهد نايف حزام 

  93.61مضاوى نشمى دحام مسباح سميان السويط الظفيري 
  71.54منار طلق شبيب صقر فرهود 

  89.92دان معطش جمعان العنزي منال حم
  94.77منال سحيم غازي فالح بصمان 

  88.43منال محسن محمد مشعان المطيري 
  66.48منى سعود زايد حسن الرشيدي 

  64.74نجالء مثال شجاع سالم المطيري 
  97.2نوف سالم مسعود سعد العازمي 

  73.91هديل مساعد سعيد مخلد المطيري 
  82.9ن وسميه سعد جريوى خرصان الحيا

  
  الفروانيه الثانوية للبنات 

  95.22آيات سامى محمد سالمه   
  99.16أسماء عزت حمزه صالح 
  93.55إسراء سامى محمد سالمه 

  85.07اللولو رشود صالح رجاء المطيرى 



  93.85امل حماده احمد عبدالرازق 
  94.11امنه محمود الضاهر 

  82.35انتصار ناصر منيف بن جدعان منيف 
  86.16عبداهللا غلوم الدشتى بدور احمد 

  93.85بسمه محمد عبدالمنعم قناوى شنح 
  87.19جوزه جدى ثعيان البغيلى الرشيدى 

  71.02خالده بدر عوض فالح المسيلم 
  87.38دانه عبدالوهاب احمد عبداهللا محمد 

  85.46دانه محمد بندر مسلم الديحانى 
  94.23رانيا خليل السيد محمد خليل 

  73.73اهيم رشا صالح موسى ابر
  68.54ساره أحمد رويشد حمد العازمى 

  85.61ساره حمدان حمود مطلق حميدان المطيرى 
  77.97ساره نهار غازى مجعد سعيدراشد 

  94.69سميه أحمد أحمد على يوسف 
  82.8سوزان عارف محمد المجي 
  93.81شاهنده يحيى ابراهيم الباشا 

  94شروق حسن محمد سعيد محمد اسماعيل 
  93.04عبدالتواب محمود شيماء طه 

  88.28شيماء عبدالعظيم على احمد 
  93.3شيماء محمود حسن بيومى مكاوى 

  68.19صفية أبو بكر معلم 
  91.4عبير اسامه عبدالصادق خليل 

  84.35عبير صالح موسى ابراهيم 
  81.71غدير جدعان فالح جدعان منيف 

  87.4فاطمه الزهراء عبدالمحسن حسن عبداهللا المزيدى 
  97.77ه نعيم عبدالسميع ابراهيم فاطم

  95.91لينة إبراهيم عبدالمحسن احمد بريقع 
  84.83مناير منصور محمد على بكر 

  90.27منيره محمد صقر خالد الخرينج الرشيدى 
  89.66مها محمد احمد عبداهللا محمد 

  89.51موضى فهد صعفك فهد العتيبى 
  75.83ميثه خالد هادى محمد النمران 

  96.37م محمد محمد صيام نسمه عبدالمنع
  98.23نسمه محمد سيد محمود عيد 

  73.39نورا ضاحى جعيثن عبيد فرحان 
  83.99هبه محمد آمال محمود 

  67.91هديل سيف على عبداهللا المطيرى 
  90.36هديل ضاوى على حباب الرشيدى 

  91.6هناء عبدة حسن عبدالوهاب 
  94.76والء عزت فايق جـويـد 
  71.93عبدى السويفان  وهايب عبدالسالم هابس

  75.68مريم سعود ضبيب رفاع المطيرى 
  
  الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات 

  98.44اسراء على شهاب دهش   



  77.59اسماء حسن محمد حسن العجمى 
  68.67اسماء مشعل محمد الحداري المطيري 

  79.58افراح سعود مطر ضيف اهللا ثامر الرشيدى 
  73.09الطاف محمد صالح فرج سعيد 

  80.96العنود احمد عيسى عبداهللا عيسى االنصارى 
  65.83العنود محمد ابراهيم احمد حمدان 

  72.65امانى الفى مطرف محمد المطيرى 
  90.45امنه محسن غلوم محمد على 

  83.77انفال حسن على حسين عبدالغفار 
  86.09انفال على عبداللطيف محمد عبدالغفور 

  83.06عزيز بوعباس انفال وليد نجم عبداهللا عبدال
  87.57انوار مشعل هادى فهيد حزام المطيرى 

  87.35ايمان عبدالعزيز محمد عبداهللا الحمد 
  76.73ايمان غانم زيد جوهر مبروك السعيد 

  93.15ايمان محمد على حسين محمد 
  74.5بتول حسن على شعبان حسين 

  86.98بتول وليد حمزه عباس الصفار 
  72.52يرى بدريه رباح زايد جريس المط

  97.01بشاير خالد بزيع شبيب الخالدى 
  81.71بشاير غانم عايد غانم المطيرى 

  73.76تسنيم احمد جاسم عباس الكندرى 
  70.82تهانى اسامه عبدالرحمن غفران فضل 

  76.5حصه خالد ناصر عبداهللا المصرى 
  97.73حوراء رحيم محسن عجيل الظفيرى 

  79.53حوراء عادل سليمان احمد الحواج 
  79.57حوراء فاضل جعفر طاهر المسرى 

  88.66خلود جراح سعود جابر الشمرى 
  86.42داليا مسعود مشعل اسود العنزى 
  75.8دانه صالح راشد خميس جاسم 

  73.62دالل ابراهيم عبداهللا سيد محمد السيد عمر 
  80.15دالل فرج عبداهللا فرج توفيق 

  75.56روان عبداهللا شهاب عبداهللا الخالدى 
  92.94ب محمود احمد غلوم القطان زين

  79.75زينب محمود محمد على حسين 
  72.92ساره حمود مفرح رباح الرشيدى 

  73.18ساره عباس يعقوب عبدالرضا قاسم 
  67.46ساره على محمد على المطيرى 
  82.8ساره محمد آاظم جدوع العيسى 

  85.32شروق سعود عبدالعزيز محمد الرقوه 
  68.63طان شروق شاآر حسن صالح الق

  80.44شهد صالح ناصر مسيب عباس 
  69.97شهد عبدالرحمن عبدالعزيز سالم العمران 

  63.75شهد فالح صقر صنيدح الديحانى 
  98.11شوق محمود حسن عباس البلوشى 

  71.71شيخه عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الهاجرى 
  86.61ضحى يوسف عبدالرحيم محمد الكندرى 



  83.22د عبدالرحمن عائشه احمد عبدالعزيز محم
  85.9عائشه مرجى طلق محمد المرجى الرشيدى 

  72.36عايشه يعقوب يوسف يعقوب الخلف 
  82عبير فاضل محمد فضيل الهبيده 

  86.67عهد سالم مرضى صايد الراجحى 
  68.19فاطمه محمد على على عبدالعزيز الهزاع 

  71.75فايزه خالد على مذهل الدوسرى 
  73.36بدالغفور فرج فجر ابراهيم عبدالمجيد ع

  84.89فجر بطيحان قريان بطيحان المطيرى 
  85.63فجر سالم عوض مجبل الغضوري 

  83.5فرح مساعد هزاع زيد العنزى 
  73.08لطيفه عبداللطيف عبدالهادى عبداللطيف سعد 

  86.84مريم سعد مناحى مبارك العلى 
  73.4مريم فيصل عبداهللا قاسم الصفار 

  80.58الشطى  مريم محمد عبداهللا محمد
  70.21مناير خالد بدر احمد المنصور 

  77.03منيره محمد عبدالعزيز حمد الهدلق 
  90.15مها جواد سعد عثمان 

  77.19مها محمد صالح ربيع النومس 
  67.97موضى احمد بطحى دحيالن مرشد 

  71.22موضى محمد هادى فهيد حزام المطيرى 
  69.83موضى هوشان شريد عايد المطيرى 

  82.89اهيم صنيتان ماوى المطيرى ندى ابر
  69.87نورا سالم ربيع سعيد اليوحه 

  75.62نورا على محمد على الكندرى 
  72.3نوره سعيد على عبداهللا المرى 

  69.54نوره عبداهللا دليم جعيثن فرحان 
  82.1نوره مشعل محمد ناصر حسن الهزانى 

  84.04هاجر اسماعيل احمد يوسف ابراهيم 
  97.94اس العنزى هديل صالح يوسف عب

  80.48وضحى احمد على محسن المطيرى 
  
  المبارآية الثانوية للبنين 

  78.36أحمد حسين عبدالحميد   
  92.91أحمد خالد محمد جمال الدين المنسي 

  98.86أحمد سمير محمد حامد أبويوسف 
  85.13أحمد عبدالفتاح علي عبداهللا خليل 

  69.61أحمد عويد حميد الجلعوط 
  72.36وده عيسى محمد محرم أحمد محمد ج

  78.72أحمد محمد عبدالمنعم محمد 
  79.45أحمد محمد آمال محمود 

  97.57أحمد ممدوح محمود محروقه 
  62.9أرآان مشعل منسي علي الدلماني 
  98.47إسالم مجدى حسن أحمد يوسف 

  94.48إياد عبداإلله أديب النويالتى 
  95.7إيهاب محمد عبدالحميد محمد النيل 



  82.72ف اهللا جالي ضيف اهللا المطيري بدر ضي
  92.76حازم نبيل الغريب ابراهيم 

  81.51خالد جمال الدين علي محمد شرف 
  88.18خالد سعود ضبيب المطيري 

  89.8خالد محمد بن جمعه بن راشد الراسبي 
  96رامي أحمد صبحي أحمد علي 

  78.85سليمان عبد العزيز سليمان أمير 
  94.58 شريف عزت السيد محمد حبيب

  89.5طاهر عبدالفتاح عبداهللا عبدالفتاح 
  88.78عبد الرحمن نصر محمد المهدى عبدالرازق 

  94.38عبد العزيز غازي ضبيب المطيري 
  77.06عبد العزيز فارس سعد فارس المعصب 

  91.68عبداهللا إبراهيم نبوى محمد الرفاعى 
  66.74عبداهللا توفيق محمود عبد القادر القشاش 

  76.58د محمد ماشع المطيري عبداهللا حمو
  83.08عماد إسماعيل بشري إسماعيل 

  91.74عمر مجدي محمد حسن 
  94.66عمر ناجي ماهر حسن البقالوي 
  90.03عمرو جميل سراج الدين الحنفي 
  81.43عمرو مجدي محمد محمد علي 

  69.97عيسى عبد اهللا محمد عيسى حسن 
  64.7غانم محمد غانم محمد الزعبي 

  66.89نصور عبد الكريم المطيري فهد منصور م
  74.53مبارك عبداهللا مبارك مجاوب الرشيدي 

  95.08محمد أسامه محمد عبدالشافي علي 
  98.26محمد الحسين محمد حافظ أحمد 

  74.66محمد حبيب ترآي قطامي الخالدي 
  70.94محمد خالد مناحى عبدالمحسن مبارك 

  94.86محمد راغب جالل راغب 
  91.39حمد حسن محمد سامى الحكيم م

  91.1محمد سمير محمود األعصر 
  89.33محمد عصام شكري فشير 

  74.79محمد نايف متروك عطا اهللا المطيري 
  94.91محمد يحيى أحمد مصطفى أسعد 

  98.69محمود مصطفى عبدالرحمن دياب فرحان 
  94.61مصطفي مجدي حامد شاآر محمود 

  79.72مناور عباس حبيب المناور 
  
  ية للبناتالنهضه الثانو 

  79.95امنيه محمد ضياء آمال بيومى   
  98.72اريج عبد الحميد عبد الحميد احمد زقزوق 

  88.16اريج هشام محمد زايد العنبر 
  72.28اسراء سمير مبارك سعد الخرافى 
  90.43العنود محمد شامان محمد الحربي 

  96.51ايناس محمد خير حمادية 
  89.45بشائر مهدى احمد موسى الصحاف 



  98.03شرى بشار العكاوي ب
  92.22حصه احمد غانم صالح مال اهللا 

  98.9حصه عبد العزيز ابراهيم فوزان القريشى 
  79.49حصه عبد اهللا عوض مرزوق العتيبى 

  92.77حصه مفرح عبد العزيز سليمان القوسى 
  92.07خوله محمود حفني 

  78.25دانه راشد براك عويد الرشيدى 
  82.92ر دانه رشيد سالم حمد الناص

  91.18رغده جمال رشدان ابراهيم 
  94.5روضه فاضل ابوالفتوح حسن راشد 

  86.05ريم بدر محمد الدلوم 
  97.75ساره احمد حمد نافع الشتيلى 

  91.79ساره خالد ناصر عبد اهللا الجبرى 
  97.71سلوى احمد عبد اهللا عبد العزيز المفرح 

  79.04سوميه عبدالقادر يوسف 
  84.91فهد جازع شهد خالد عبد اهللا 

  85.84شهد خالد على احمد اليعقوب 
  81.01شوق خالد احمد عبد الكريم الجطيلى 

  88.5شوق فهد مقامس راشد شبيب الخالدى 
  95.48عسالء فيصل على سعود العراده 

  86.7فاطمه خليفه خالد ابراهيم الخبيزى 
  98.94فاطمه خميس عبداهللا خميس الفيلكاوى 

  69.95البحرانى  فرح احمد ابراهيم حسين
  76.47فرح فالح غالى حزام الشمرى 

  94.29مروه ابراهيم خليل ابراهيم العيسى العبيد 
  93.15مريم حسين مندنى حسن حميد 
  97.22مريم عابى محمود ابتى دون 

  88.71مريم محمد اسلم آرم الهى 
  75.13مريم محمد حسين مزعل دهش 

  89.62منة اهللا آمال حسين شبيب 
  97.33اسم اغا ميس سمير ق

  89.28نوره احمد عبد اهللا عبد العزيز الحمود 
  97.9هاجر أحمد سعد بهنس 

  97.76هيا سليمان سعيد ناصر علي الفيلكاوي 
  73.1هيفاء محمد طاحوس الشديد 

  
  ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 

  74.54آالء صباح سراى هليل الشمرى   
  81.73أحرار خالد عويض عيد الديحانى 

  82.1أسيل محمد عايض الشنفا 
  93.16أمل سهو على خلف الزعبى 

  80.52أمل متعب فضيل ضيف اهللا بورمية 
  80.15أنوار حبيب عبداهللا سحمى المطيرى 

  68.53إيمان عايض دغيمان ضيدان المطيري 
  75.35اريج سعد خلف عبيد محمد 

  91.72اسراء خالد حسن عبدالرزاق حسن حالوه 



  93.96لح فهد الحربى اسيل فيصل صا
  76.39افراح حمد مجبل ساير الغنام 

  82.69افراح محمد عبداهللا معزى الرشيدى 
  88.01االء وليد على سعود البطاح 

  79.93الجوهرة رمضان رمضان مشارى غلوم 
  71.26الطاف على ماجد سحلى محمد الديحانى 
  92.04الطاف محمد غالب عبدالهادي الفضلي 

  76.69محمد حسن حسن العنود عبدالعزيز 
  69.92انتصار بخيت علي حمد المري 

  71.51انتصار شعف سليمان عليان الرشيدى 
  76.08انتصار عيد شمروخ وهف المطيري 
  93.73انوار أحمد ابراهيم مزعل الدوسرى 

  92.16انوار عذاب شالش عبد الضايع 
  79.82ايمان عبداهللا يعقوب يوسف حسن رضى 

  87.68ان الرشيدى بدريه صنيتان عايض صنيت
  96.75بدور احمد فالح احمد عبداهللا 

  91.04بشاير فالح ضاحى صالح شليه الرشيدى 
  92.53بشاير فهد حسن دلعس حمود 

  85.17بشاير محماس مشرع خلف السبيعى 
  80.58بشاير محمد على اسماعيل الكندرى 
  90.57بشاير ممدوح محمود عواد العنزى 

  85.76حصه شباب مرزوق العبدلى 
  81.42خديجه عبدالمجيد محمد عبدالحسين الصالح 

  74.52خلود بدر محمد سالم الشطى 
  70.15دانه مفلح عايش فالح المطيرى 

  80.94رهام محمد ابراهيم خزام العتيبى 
  71.29روان محمد احمد محمد الكندرى 
  95.02ريم احمد محمد ملوح العدوانى 

  76.82ريم عبدالعزيز سليم فالح الديحانى 
  64.09هره محمود سيد راضي البلوشي ز

  81.67زينب شافى حمد شافى الشمرى 
  78.79سارة حمود غياض عمير الظفيري 

  87.77سارة راشد مساعد راشد الشنفاء 
  77.26سارة سالم محمد ادخيل المطيري 
  72.42ساره بندر حمود نعيس الديحانى 
  79.62ساره رشيد عايض عوض الشنفا 

  94.93فياض ساره عايض مسلم فالح 
  88.16ساره فهد مجبل صعفك فهد المطيرى 
  88.6ساره ناصر مساعد ناصر الهرشانى 
  89.34سلمى جاسم محمد مرزوق الرشيدى 

  76.34سلمى سلمان مطر خصيوى الديحانى 
  79.14سلمى عبداهللا عمر عبداهللا مكنون 
  65.1شروق حسين على ثامر الفضلى 
  76.71شهد أحمد شفاقه مجول العنزي 

  79.72هد بدر محمد عبدالواحد الثوينى ش
  72.82شهد محيا عميش عماش العتيبي 



  68.22شوق ملفى حمدان عبداهللا المطيرى 
  95.05شيخه عبداهللا عبدالمحسن شومى العدوانى 

  89.22شيماء فهد حسين مخلف المطيرى 
  82.67صيته عوض شاعي غازي المطيري 

  91.69ضحى فالح سبتي الظفيري 
  90.43مدان عيشان الديحانى عائشه فاضل ح

  96.68عاليه عقاب غازى عقاب شباب القريفة المطيري 
  78.11عهود بدر مطرف محمد المطيرى 
  78.66عهود سعود رفاعى زيد العازمي 

  81.05عهود عايد خالد عياد المطيرى 
  82.37عهود ماجد ثامر هاجد العتيبى 

  74.38عواطف الحميدى سالم طامى المطيرى 
  83.71ان عبداهللا مزعل العنزى عواطف فرح

  74.07غدير محمد مطيلب سيف اليحياء الشمرى 
  87.78فاطمه احمد عبداهللا محمد الكندرى 
  84.71فاطمه حسين شعبان عباس غلوم 

  81.29فاطمه عباس حسن سيد حسين القالف 
  80.28فاطمه غازى عدوان جاسم الظفيرى 
  93.4فاطمه نايف ربح منهل محمد العنزى 

  89.93عود راشد محمد ضاحى العبدلي فجر س
  77.92فجر محمد مطلق فارس الجدعى 

  82.7فجر مشعل راشد مسعود الرشيدى 
  65.35فريحه يوسف مبارك نايف محمد 

  78.57آوثر صالح رجب حسن الصراف 
  87.9آوثر عدنان محمد على القطان 
  71.41لولوه زيد حمد ماجد الرشيدى 
  96.54لولوه سليمان على محمد احمد 

  86.49مرام هادي خلف سليمان العنزي 
  67.61مريم احمد محمد حسين عبداهللا 
  86.28مريم حسن طالب على شهابى 

  96.03مريم حمود مقبل حمد رمصي العفاسى المطيري 
  81.63مريم عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا الحربى 

  91.03مريم محمد مناور حجنف المطيرى 
  83.2ى مريم محمد هميجان مرزوق المطير

  77.38مريم هبيس عويض راضى المطيرى 
  83.2مشاعل مثيب مرزوق شرى العبدلى 

  88.34معالى محمود راشد حمود الزعبى 
  82.46مالك مطيلق ثابت ربيع العصيمى 
  86.84منى سالم سعود الربيعان زمانان 
  93.4منى عوده عوض عوده شاهين 

  83.01منى مرزوق محمد زبيان الرشيدى 
  83.34ظم حسن الضاحى منى هاشم آا

  68.81منيرة سلطان مسلط غطيان المطيري 
  89.94منيره صقر عوض صقر العدوان 
  83.84منيره غنيم راجس حمود العدوانى 
  80.77مها سليمان عليان على الرشيدى 



  79.41مها عبداهللا عبدالهادى اهديان شبيب 
  68.48مها فهد عبد اهللا محمد الرشيدى 

  81.57لسرهيد مها ناصر مزعل مسحل ا
  79.53ناديه منور شريد سفر المطيرى 

  82.86نجالء ناصر ضيف اهللا حمد العتيبى 
  86.36نورا مبارك حمود راجي البغيلي 

  94.54نورة مشعل حمود عامر المطيري 
  80.81نوره خلف مزيد خلف ابوشيبة 

  77.68نوره سالم منور حمود الرشيدى 
  90.15نوره سعد سيف مرشد الرشيدى 

  89.44فهد فالح مصلح البالود نوف 
  70.61نوير ناصر محمد راشد عيد المخيال العجمى 

  69.28هبه أحمد عبداهللا اسماعيل عبداهللا 
  82.25هديل عبدالعزيز محمد عبدهللا الدليم 
  67.92هند جمال جمعه عبدالسيد يعقوب 

  93.04هند على حسين مطلق السند 
  92.97هند هجر صعفق هجر البرازى 

  90.04ناصر مسفر الحيان  هيا محمد
  92.27وجدان عامر مجبل بتال المطيرى 

  70.38وفاء مريف صالح عايض الرشيدى 
  
  ام عامر األنصارية الثانوية للبنات 

  91.23اسماء غالب سرور جرمان المطيرى   
  85.89اسماء مبارك عبد اللـه معزى الرشيد ى 

  73.29اسيل محمود محمد ابراهيم بهبود 
  94.96بدالرحمن حسن الكندرى اشواق حسن ع

  87.51افراح على عبدالهادى على الزعبى 
  83.25اميره عيد متعب جمعان الخرينج 
  92.27انفال فواز ناصر مفلح الرشيدى 

  80.34ايمان محمد عوض عويض المطيرى 
  94.6بشاير حمود سليمان على الهاملى 
  71.33بشاير علي سليمان خلف الخالدي 

  69.49بداهللا الرشيدى تحرير معيوف عبيد ع
  96.87جمانه جراح عبدالرحيم محمد فخرو 

  86.92جمانه عبداهللا مهنا عيسى العدوانى 
  73جميله سالم محمد آاظم الشمري 

  74.04جميله صالح مناور زبن الرشيدى 
  91.43حنان حمود عايض على سلطان 

  81.8حنان خالد هزاع زيد العنزى 
  78.23خزنه مسعود رحيم مسعود الرشيدى 

  89.13دانه سامى جاسم احمد ذآراهللا 
  91.4دال ل يعقو ب شمال ن عيسى الجناع 

  85.64دالل مبارك محمد مبارك المرشاد 
  92.28ديمه دعيج عبداهللا دعيج الرآيبى 
  95.5رغد حسن يوسف عبداهللا محمد 

  77.26روان على عبد الرحمن على الكندر ى 



  83.37روان فرز محمد فرز الديحانى 
  80.44عبدالرحمن سالم لعبوب الرشيدي ريم 

  74.16ساره راشد صا لح فراج غنيم 
  70.62ساره سالم فرج سالم السعد 

  90.12ساره عبدالعزيز حسين عباس الكندرى 
  77.19شريفه سا لم مسلم ضا وى المويزر ى 

  86.73شهد عادل سعد راشد الرشيدي 
  89.66شهد فهد هادى عدس النمران 

  89.1المويزرى  شوق سالم حمد سالم
  85.96شوق فهد هادى عدس النمرا ن 

  84.57شيخة عبداهللا سبهان محمد الديحاني 
  92.72شيخه جابر محمد جابر الناصر 
  88.01شيماء على منجل خلف الخالدي 

  93.28طيبه عبداهللا ناصر عبداهللا العربيد 
  89.53عائشه وليد خالد سرور اليحيوح 

  81.15عالية محمد عوض غازي المطيري 
  86.87عبير عادل مرزوق سعد العبداهللا 

  86.81عذوب عادل مرزوق سعد العبداهللا 
  95.83عهد عبيد محمد ساير الرشيدى 

  64.63عهد على سعد فالح بن خضير المطيري 
  85.64فاطمه فهد على زايد الشعله 

  95.33فاطمه محمد عبداهللا حسين عبدالكريم 
  74.39فجر جرمان سرور جرمان المطيرى 
  83.27لولوه عثمان يونس عثمان االنصارى 

  80.51مرام معزى حامد محمد الرشيدى 
  70.74مريم حسين أحمد محمد غيث 

  91.78مريم يوسف حمد جابر السهيل 
  70.55منار محمد مبارك محمد الحميدى العدوانى 

  80.09منال سالم عبداهللا عوض المطيرى 
  75.19منال معدى مصلح عبداهللا الرشيدى 

  82.21مشعل ناصر مطلق هزاع الحمد الجعمى  منيره
  79.83مها معيوف عبيد عبداهللا الرشيدى 

  93.01نجد الحميدى حمود ذايب المطيرى 
  89.13نجود حزام عواض فهيد المطيرى 

  77.33هديل احمد حسين سطم العنزى 
  
  انس بن مالك الثانوية للبنين 

  72.08احمد سعود عيسى اصبيخان العتيبي   
  80.5ل قاسم هاشم الزامل احمد فاض

  97.69احمد محمد آمال على عبداهللا 
  96.95احمد منصور عبداهللا حسن المحمد 

  82.75احمد وحيد نورى حسن عيسى 
  90.18اسالم محمد عبدالسميع السيد الشرقاوي 

  98.08انس لطفى جميل عبداهللا أسماعيل 
  91.28ايمن مصطفى محمد الشرقاوى 

  91.53بدر أسامه حافظ على حافظ 



  70.15بدر طالل بدر ناصر الرندي 
  77.74بدر محمد ضاحي العجيل العسكر 

  73.49جراح فرج غانم فرج مبارك 
  77.47حمد عبداهللا جاسم ناصر السيوحي 

  79.08خالد متعب فالح متعب البصمان 
  98.24خالد محمد عبدالحميد الصاوى عجاج 

  77.74خالد نزال فارس نزال العنزى 
  89.82ف داود سليمان داوود محمد رؤو

  80.24زيد خضر صالح عسكر 
  84.51سالم منصور سالم عبداهللا العدوانى 

  90.44سالم ناصر سالم عبداهللا العصفور الهاجرى 
  81سامى محمد عبداهللا حسين البلوشى 

  80.74سعد حمود ناصر عبداهللا الجبرى 
  72.36طالل سالم قناص سعود النمران 

  84.44الخالدي  طالل عبداهللا عواد الجدعان
  84.82طالل عبدالهادى فهد سند العجمى 

  79.89عبدالرحمن أدبيس سالم سعد أدبيس 
  82.1عبدالرحمن علي عبدالرحمن احمد محمد 

  85.85عبدالعزيز بدر فهاد هادى العجمي 
  96.86عبدالعزيز بن عمر بن ابراهيم الدريويش 

  79.13عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز ناصر الصقعبى 
  86.61العزيز عبداهللا دريس مبروك فرحان عبد

  92.58عبدالعزيز عدنان عبدالوهاب على التمار 
  87.51عبدالعزيز مشعل فراج حمود اسميران 

  91.79عبداللطيف محمد فريد عبداللطيف 
  95.47عبداهللا جميل مصري 

  85.31عبداهللا عمر عبداهللا بن سلمان 
  68.13عبداهللا عوده فاضل 
  86.59د النمورى عبداهللا مبارك عبي

  82.91عبداهللا محمد عبداهللا ناصر الرآيبي 
  92.34عبداهللا مروان يعقوب يوسف طالب 

  91.39عبداهللا وليد نوري حسن عيسى 
  70.17عدنان احمد سلطان احمد بوفتين 

  98.81عذبي عذاب زيدان نايف 
  69.28فضالة عصام عبداهللا مبخوت زمانان 

  86.31فهد علي عليثه مرزوق الديحاني 
  73.54فيصل خالد حمد صالح الوشمي 

  87.92محمد أحمد محمود النشوى 
  77.01محمد زينهم سيد صالح 

  92.74محمد سيد رحمن فضل الرحمن 
  83.57محمد صقر حمد محمد النجدي 

  86.06محمد عبيد عوض باراشد 
  86.82محمد فاروق محمد احمد 

  75.73محمد مشرف فارس نزال العنزى 
  94.07عبدالحليم حموده محمود سمير احمد 

  93.4مرزوق طارق يوسف مرزوق بن شعبان 



  76.29مساعد محمد مساعد محمد الخضارى 
  75.11ناصر سعود عبدالعزيز المنديل 

  73.67نواف حميدى مطارد خشمان عشيان 
  82.52هيثم ابراهيم السيد عبدالعزيز 

  81.06يوسف بدر مجبل عوض الغضوري 
  91.72بي يوسف مجبل مسعود براك العتي

  95.18يوسف محمد ناجى على حمادى 
  76.38يوسف محمد يوسف عبداهللا العيدي 

  
  جليب الشيوخ الثانوية للبنات 

  82.63آالء محمد فرحات عبدالباري فرحات   
  97.5آالء مصطفى امير ابوالقاسم عبدالعليم 
  77.13آمنه عايد هذال سعود مرحب النصافي 
  81.39ى الجازى معتق صالح هضيبان المطير

  71.83اميره محمد غالب محظوظ محمد 
  82.14انغام عبداهللا غانم محمد الزعبي 

  84.08انوار رجب حسن سالم االنصاري 
  77.5انوار ردن ثامر ثريان المطيري 

  86.44انوار ماشع محمد ماشع المطيرى 
  75.07بشاير فجر فازع مثيب العتيبي 

  74.29بشاير مساعد غازي محمد المشيعلي الحربي 
  88.71جزواء مبارك صالح رجا البغيلي الرشيدي 

  88.57حصه سالم حمد السهيل 
  93.3دالل مشاري عبدالهادي نهاراألشرم المطيري 

  87.9زهراء حسن اسماعيل علي دشتي 
  77.1ساره احمد حمود سعد الرشيدي 
  71.45ساره براك صالح رجا الرشيدي 

  85.57شعاع صعب ماطر عويض الديحاني 
  77.14لح عبداهللا عوض المطيري عائشه صا

  70.45فاطمه سعد عجيل محمد عراده 
  71فجر محمد قمدان مبرك دريع 

  68.55مراحب مرزوق سلمان خليفه العازمى 
  95.25مريم حسين نادر محمد 

  84.87معالي عوض عبدالرحمن سالم المطيري 
  94.18منال مبارك سلطان نجاء المطيري 
  87.09تيبي منال محسن ناشي عبدالمحسن الع

  87.42منيره فالح الفى زايد المحلسى المطيرى 
  92.8منيره فهد عبدالعالي جبر الرشيدي 

  80.91منيره فهيد سريحان مطلق المطيرى 
  80.22موضي فالح محمد جزا الرشيدي 
  93.69نور خالد محياء عميش المطيري 

  75.69نوره سالمه اديلم حسن العنزي 
  83.29 نوف فيصل بويتل حامد البغيلى

  81.78هبه حبيني عبداهللا حبيني المطيري 
  
  جليب الشيوخ الثانوية للبنين 



  97.93أحمد ابراهيم المتوآل عبد النبي أمين   
  82.02ابراهيم عبداهللا عبيد محمد الرشيدي 

  89.85بداح مسلم بداح عقاب المطيري 
  88.4حسام الدين جالل مرعي خضيري 

  69.17سعد عايد هذال سعود النصافى 
  80.78سلطان سعد عبداهللا صياح جابر 

  63.7سلطان مصلح حمود جاعد الرشيدي 
  68.33عبدالرحمن عبداللطيف محمد فهد المطيري 

  79.09عبداهللا احمد فهد سعد الهاجري 
  69.83عبداهللا خالد سعد ثامر المطيرى 

  90.66عبداهللا غريب فهد عويض المطيرى 
  68.75عبداهللا فهد جدعان فرج الراجحي 

  63.14على ضيف اهللا محمد صنيتان المطيرى 
  86.11علي عوض عبود حزام اآريدي 

  74.66فهد حمد محمد عبدالرحمن الدوسري 
  70.79مبارك عمر عثمان اسماعيل 

  76.35محمد دبيان عوض رويضي المطيري 
  72.56محمد صالح عبداهللا عوض المطيري 

  76.1محمد مشعل محمد مطلق السند 
  73.65يم الرشيدى ناصر غنيم ناصر غن

  81.68هاشم فهيد سريحان مطلق المطيري 
  83.13يوسف فهد خلف مرزوق المطيري 

  
  حمود الجابر الصباح الثانوية للبنين 

  72.05أحمد محمد عبد الرسول حسن محمد على   
  89.58احمد حامد محمد جمعه بعرآى 

  77.35بدر عبد الرحمن صالح عبد الرحمن التويجري 
  85.01ن علي عثمان حسن عبد الرحم

  78.19حمد عماد حسين علي القطان 
  66.71سالم احمد محمد بن الشيخ بوبكر 

  63.7سعد فؤاد عبدالرزاق خالد الشوشان 
  73.85عبد الرحمن فهد عبيد مبارك جمعان 

  82.46عبد العزيز جاسم محمد جعفر العوضي 
  72.86عبد اهللا محمد علي حسين علي 

  64.98ارى القطامي عبد اهللا وليد عبد اهللا د
  66.53عبد المحسن محمد سحيل محمد العنزي 

  76.6عبد الوهاب عبد الرحيم محمود 
  62.9عبيد اهللا محمود محمد ابو جاموس 

  81.66فيصل عمر حسن احمد 
  83.38ليبان عبد الغني محمد وعيس 

  65.69محمد جهاد صادق سيد مرتضى الزلزلة 
  81.11محمد سليمان حسين حاجى عبداهللا 

  77.53محمد طة محمد ياسين حاجم 
  92.31محمد مجدى عبد الهادى على صالح الدين 

  68.32محمد ناصر حسين عيسي الصايغ 
  67.06مطلق سالم مطلق فهد الضويحى 



  75.2يوسف عبداهللا احمد عبداهللا العلي 
  
  حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات 

  89.89آالء محمد على حسين التمار   
  77.69صباح دايس منوخ الضفيري  أمنة

  89.25ابتهال سند عيد خلوي المطيرى 
  77.75ابرار يوسف محمد عبدالرحمن محمد شريف الكندري 

  90.43اروى خالد مطلق سعود الحربى 
  72.32اسراء عبداهللا آامل شريف الفضلى 

  87.77اسراء على يوسف علي الكندرى 
  84.15اسراء فيصل غلوم حسن احمد 

  91.9ر على حمد العنزى اسيل ناص
  73.23اشجان عبدالرحمن محمد احمد محمد الكندري 

  91.56االء موسى محمد حسين المقصيد 
  72.41الهنوف محمد عيسى جريان فالح اجيلي 

  92.63امنه على شعبان عباس غلوم 
  96.24امينه جاسم عبد اهللا صالح الحرز 

  81.83انفال زيد مزيد جبران الهاملى 
  86.65لي محمد يوسف الهولي انوار سامي ع

  90.33انوار وليد عبد الحميد حبيب القالف 
  94.91ايمان مشرف على هالل مخلف العنزى 

  85.65ايمان ناجي سلمان شاهر آريدي 
  86.55ايه حبيب احمد اسماعيل آريم 

  79.42جنان آاظم عبداهللا مال اهللا حسن 
  90.88حصه عدنان عيد علي العدوانى 

  89.15حسن عبداهللا حسين الحمادي  دعاء يعقوب يوسف
  68.81دالل على حمد الفهد الحمد 

  80.61ديمه عبداهللا صالح عبداهللا الشايجى 
  74.18ديمه مسفر عبداهللا مسفر العتيبى 

  75.99رباب عبدالمحسن عطيه عيد صغير 
  66.06روان خضر فجري وراد مرزوق 
  82.94روان محمود فالح سند المطيرى 

  86.48فل العازمى ريم نافل مفلح نا
  92.72ريهام الهاللي علي ابراهيم 

  69.52زهراء محمد ناصر علي محمد 
  76.72زينب على حسين احمد صالح المدنى 

  79.14ساره حمد ادغيم حمد الصانع 
  89.57ساره مروان جربوع 

  86.34شهد حسن عباس غلوم رضا 
  96.35شيماء رمضان حسن عبده محمد 

  69.85صالل ضحى عبداهللا حمود مطلق ال
  78.56ضحى مطر طاهر واوان الشمرى 
  87.61عائشه محمد على مرزوق السالم 
  75.7غدير علي محمد صخي العنزي 
  79.54غدير فيصل عياد شالح العتيبى 

  73.95فاطمه سلطان سالم جلود الفضلى 



  81.83فاطمه منصور عبدالعزيز علي حمزه 
  87.41فاطمه يعقوب حسن فرج الدابى 

  74.57علي محمد عبداهللا الحمادي  فاطمه يوسف
  69.34فجر خالد هجيج حمود العنزي 
  82.13فجر ناصر عبيد نواف العنزى 
  92.4فرح طالل فاضل فارس ربيع 

  91.49لطيفه محمود عيسى احمد المليفى 
  76.11لولوه صباح احمد زيد الطيار 

  84.7مريم سليمان حسن عبداهللا طالب الكندري 
  81.46الكندري مريم عادل محمد احمد 

  84.25مريم عبدالعزيز خزعل هزاع القيسي 
  84.91مريم عدنان عبداهللا نعمة اهللا عبدالرحمن الكندري 

  94.16منار شكرى عبداهللا جاسم التويتان 
  90.3منار نورى عبداهللا ابراهيم الربيعان 

  73.28مناير محمد صخيل الذرباني العنزى 
  88.92منى خالد احمد فراج الشرارى 

  93ا خالد يوسف احمد ابراهيم االنصارى مه
  87.72نوره فايز سعيد فايز حسن 

  88.14نوره مبارك عبيد راشد المطيري 
  91.59هال عبدالرحمن سعود عبداهللا معيوف الشمرى 

  94.41هناي صياح خالد نايف المطيرى 
  74.72هنوف مبارك فالح مجبل المطيرى 

  
  درة الهاشمية الثانوية للبنات 

  74.62مهدى صالح احمد جدى أبرار   
  91.62ابرار عبدالملك عبداهللا عبدالرحمن الكندري 

  88.94افراح غالب ذعار زيد غيام المطيري 
  84.42االء احمد عبدالعزيز محمد المسعود 

  93.18امل محمد مرزوق عبيد المطيرى 
  73.54انفال عيد على مطر سهل المطيرى 

  75.39انوار حميد نايف فزاع هندال 
  72.06ار مبارك سعد الفى خليفه الشمرى انو

  81.95ايمان عالي علي مجبل الرشيدي 
  90.59ايمان ماجد جحيش عويران النصافى 

  81.7تحرير عوض عبداهللا مطلق المطيرى 
  76.06تحرير منصور على ناجى الرشيدى 
  82.72حصة سعود عبداهللا صالح المرشود 

  67.07حصه سعد زبن سعيد الصانع 
  91.71خرى على الرشيدى خلود ضبيب ف

  79.58خوله مفضى عرنان مشعل العنزى 
  82.98دانه حمود حسين مرضى الشريكه الرشيدى 

  88.85دانه علي محمد فاضل المري 
  75.9رجوح هادى متعب منيع المطيرى 

  78.84ريم فالح نايف مبتل المطيري 
  69.16ريم محمد فياض محمد العديم 

  69.6ساره مجزع هزاع غازى المطيرى 



  85.53ساره محمد حمد هزاع العجمى 
  84.42سميه على عباس على البلوشى 

  66.65سندس مهدي ثويني بردي 
  92شوق فجحان محمد مفرج المطيرى 
  77.37عايشة فالح جريدي فالح الرشيدي 

  84.7عبير عيسى نابى سعد الرشيدى 
  74.65عنود محمد راشد زهيميل المطيرى 

  75.95لف فاطمة سلطان محمد سلطان الخ
  95.82فاطمه مرزوق بريك عواض العتيبي 
  88.72مشاعل سند زويد بن سعيد المطيرى 
  75.83معصومه حامد نايف سلطان الفضلى 

  75.09منال ثاري سعود ثاني الرشيدى 
  79.14منى يوسف سعد مطلق المطيرى 
  82.98منيرة محمد سعد مطلق المطيري 
  91.58مها جاسر عبيد جاسر المطيري 

  92.09نيف مطلق معلث الديحاني مها م
  90.18نجاح حسين عويش حسين الرشيدي 

  84.37نوره مصلح سفر راشد المطيرى 
  82.77نوف نجم عبداهللا خضير المنيع 

  72.59هدى طلق حسين قطوان الرشيدى 
  93.82هنادى عشوى حميد زيد العنزى 

  
  رزينة الثانوية للبنات 

  74.58ابرار نايف عبدالرحمن فارس المطيرى   
  73.53اسماء فايز محمد مرزوق السميران 

  86.41اميره احمد رميض سعد العازمي 
  79.74انفال سليمان مطلق فارس الجاسر 

  84.62انوار سالم سالم المنشرح الحيان 
  82.34انوار سحمى شوردى محمد المطيرى 
  89.43انوار عبداهللا فالح بن مشعل المطيري 

  70.56انوار غثيث علي سيف المطيري 
  90.87حنان ذاير شويط المرزوق المطيرى 

  88.96روان جابر صباح شبيب الفضلى 
  67.74ريم عايض حمود عويد المطيرى 
  68.76ساره خالد عبداهللا شجاع العدواني 

  81.5ساره سالم حمود سعد العدوانى 
  95.26ساره على ترآى على المطيرى 
  76.07ساره متعب معتق سفر العازمي 

  76.37عبداهللا عبدالرحيم الشعبان  شهد حسين جاسم
  69.09شهد صبر خالد صبر العنزى 

  90.07شيخه نهير ناهس ماجد المطيرى 
  91.53عائشه جلوي محمد حمد الديحاني 
  71.03عائشه عايد مطلق عويد الحريص 

  65.12عاليه صالح مناحي مرزوق العتيبي 
  91.53عبير سالم بكر جايز الديحانى 

  87.04عب الرشيدي عجايب فارس محبوب مت



  94.26عهد عبداهللا برآه عبيد الميمونى المطيرى 
  84.29عهود حمد جازع محمد عبد الهادي المطيري 

  83.53غدير مجبل حزيم مطلق المطيري 
  65.65فاطمه فالح شداد عايد 

  74.08فاطمه نقاء سعد طلق الشالحي 
  81.33في حميدي شوردي محمد المطيري 

  81.29لرشيدي مراحب موسى غايب مجري ا
  82.8مشاعل سلطان محمد شديد المطيري 
  82.65مالك الحميدي راشد رويشد الحربي 

  88.96مالك راضي خالد فالح الهاملي 
  82.94منال عامش منيع عامش الديحانى 

  86.14منيره عبداهللا فالح مشعل المطيري 
  81.23مها عايد بن غزاي بن عايد الميموني المطيري 

  87.18 صياح المطيري ناديه عقاب عبداهللا
  84.89ناديه علي زايد بطاح العدواني 

  85.11نجالء احمد سلمان احمد الخليفة 
  72.08نور فايز فهد مطر العنزي 

  94.47نوره محمد حمود حسين الديحانى 
  91.67هدى محمد جامع براله 

  92.78هند ناصر عيد مرزوق المطيرى 
  77.97وسميه ثامر ردن ثامر شكيان المطيرى 

  77.94وضحه محمد هزاع مسيلي العدوانى 
  91.49وضحه مطلق بندر نايف المطيرى 

  
  سلمان الفارسي الثانوية للبنين 

  93.54احمد جابر أحمد حسن علي   
  81.87احمد خضر خلف عبداهللا العنزى 

  71.36احمد سالم جبر حزام العريفي الظفيري 
  84.4احمد عبداهللا احمد عبداهللا محمد 

  73.55 محمد عبداهللا الحجي احمد عبداهللا
  88.39بدر فوزي بدر عبداللطيف الفوزان 

  77.47جاسم محمد عمران عامر عبداهللا 
  75.82حاآم عبدالكريم محمد نهار المطيري 

  72.21حسين جميل جدوع عبد السيد 
  73.41خالد حمد عبدالرزاق غانم المال 
  80.02خالد حمود مبارك مزعل نايف 

  92.96بن رحيل المعلومي الظفيري خالد رحيل بن هدروس 
  86.53خالد نايف عطا اهللا حمود الجبل 

  83.02خالد نواف نايف جاسر البعيص المطيري 
  73.38سعد فرحان صالل مطلق العنزي 
  89.72سعود ادغيم دهام دغيم الرشيدي 

  80.64سعود عبدالعزيز ياسين إسماعيل األنصاري 
  81.43سلطان عيسى مسلط مصلح المطيري 

  63.9ليمان على محمد على المصري س
  67.81صالح محمد جوده صالح الخالدي 

  63.45صالح فالح عبيد جريدي الراجحي 



  72.42عبدالرحمن عبدالفتاح مرزوق عبدالفتاح 
  86.7عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد العوضي 

  91.09عبدالعزيز إسماعيل فلكناز أسد آندري 
  75.51عبدالعزيز بدر حسن علي الحربي 

  91.57عبدالعزيز سعود عبدالعزيز شهاب الدوب 
  88.79عبدالعزيز عبداهللا نجم احمد العبداهللا 

  77.44عبدالعزيز عجيل بدر سعود الظفيري 
  73عبدالعزيز عيد خلف بجاد البرازي 

  93.09عبدالعزيز محمد علي نواف العنزي 
  84.21عبدالعزيز مشعل خالد نايف المطيرى 

  67.21مرضى المطيرى عبدالكريم سعد عايد 
  76.95عبداهللا احمد بن دخيل بن خميس الشمري 

  80.28عبداهللا احمد جاسم محمد غلوم 
  68.88عبداهللا بدر عبداهللا عبد الكريم محمد 

  65.69عبداهللا جمال احمد المصيطف العنزي 
  80.08عبداهللا سامي فهد عبدالرحمن الجسار 

  81.36عبداهللا عادل ابراهيم عبداهللا الشطي 
  81.06عبداهللا عبد الرضا عبداهللا عباس خلف 
  66.91عبداهللا عجيل مجالد نحيطر الضفيري 

  72.33عبداهللا قاسم سالم علي الشمري 
  81.81عبداهللا محمد محسن آثير البدور 

  83.57عبدالمجيد سهيل مدوخ نهار المطيري 
  85.18عبدالمحسن جاسر آهف حطاب المطيري 

  75.2شمري عبدالمحسن فالح ساحب فالح ال
  90.4عبدالوهاب يعقوب علي سلطان يوسف 

  75.24على محمد آميل مانع الفضلى 
  92.29علي غنام فهد غنيم المطيري 

  73.25علي مهدي سعود عبدالعزيز بن نعمة 
  63.06فارس بدر معيض ملفي مرزوق المطيري 

  68.6فهد جزاع رماح نهار مشرف أبا الخيل المطيري 
  68.45فهد سعيد عبداهللا على 

  86.86فهد فراج دويبي فراج المطيرى 
  80.23فهد محمد غازي شالح المطيري 

  80.03فيصل عبداهللا عبداللطيف محمد عبداللطيف السعيد 
  83.49محمد احمد عبيد الصالحي 

  71.39محمد سالم سليمان سالم الخشان 
  65.03محمد عبدالهادي عبدالمحسن دويان الشمري 

  83.64يري محمد فرحان محمد ربيع المط
  72.99محمد آرامة دويران بن عبيد بن الحداد 
  74.33محمد هادي عطا اهللا مرزوق الشريفي 

  85.68محمود يوسف احمد حسن محمد 
  69.34مساعد سعود مصلط فهران العدواني 

  78.4مساعد محمد سلمان عطا اهللا 
  90.75مشاري عوض مانع الشبيعان المطيري 

  90.72 مشاري عيد ناصر هزاع العدواني
  79.88مشعل حمدان جابر حمدان العدواني 



  90.99معاذ طه عبدالحميد 
  75.01ناصر بدر على نواف العنزى 

  72.98ناصر بدر ناصر سالم الظفيرى 
  65.01ناصر فيصل ناصر سعود المطيري 

  76.03نواف محمد حسن علي ملك 
  92.87وليد مطلق شارع مطلق المطيري 
  74.19يوسف احمد محمد احمد الحمادي 
  93.37يوسف فالح عوض لفته المطيري 

  
  شجاع بن األسلم الثانوية للبنين 

  80.39إبراهيم خالد إبراهيم محمد أحمد االنصاري   
  77.93احمد حمد أحمد غيث ابراهيم الغيث 

  75.21بدر عبداهللا احمد محمد المال 
  74.53بدر ناصر حمد مطلق المطيري 

  77.71ترآي عزيز معزي عايز المطيري 
  80.52ترآي مشعل خضير ترآي المطيري 
  75.74جابر علي عبد الصمد جابر الفارس 

  65.23جاسم محمد عبد الرزاق أحمد العبد الرزاق 
  86جاسم محمود جاسم محمد الشمري 
  79.32جراح جمال عبداهللا مخلف العنزي 

  65.48جراح فهد جاسم محمد عيسى 
  76.78حسن محمد حسن خليفة الخلفان 

  94.58حسن سيد محمد سيد علي السيد إبراهيم  حسين سيد
  64.08حسين بدر داود طاهر الشمري 

  88.56حسين عبد الناصر حسين ابراهيم حسين الكندري 
  71.24حسين علي حسين أحمد فالح 

  65.46حسين علي يوسف عباس الكوت 
  65.94حمد حسين علي حسن بو عباس 

  75.97حمد محمد حمد حمود الحربي 
  70.06بدالرحمن مسعد الرشيدي خالد حزام ع

  89.06خالد خليل إبراهيم سفاح الظفيري 
  63.98خالد عبد الرحمن ياسر حمزه عبد الحسين 

  89.31خالد مجبل صالح دويالن الديحانى 
  66.94خالد مرداس مطر عريج المطيري 

  74.06خالد ناصر زايد علي العدواني 
  85.97سالم منصور سالم مسلم المويزري 

  64.51وان غازي سعود المطيري سعود شع
  67.2ضاري إبراهيم عبدالوهاب أحمد الدوسري 

  69.24ضاري مبارك دليم مبارك المطيري 
  72.73ضيف اهللا شفاى محمد ضيف اهللا العتيبى 

  70.74طالل بدر بجاد قبالن العمري 
  67.77عايض بدر محمد سعد القحطاني 

  94.71عبد الحكيم احمد عبد الرحمن عبد الرحيم اسد 
  84.02عبد الرحمن عايد عبد اهللا ترآي العنزي 
  85.35عبد الرحمن فاضل حبيب محمد الخالدي 

  68.09عبد السالم عبد اهللا عبد الرحمن طالب 



  65.16عبد اهللا الهيب عبد اهللا الهيب العدواني 
  65.75عبد اهللا بندر عبد اهللا رفاع الحربي 

  83.31عبد اهللا سليمان صالح سليمان امبيريك 
  72.8عبد اهللا فهد عبد اهللا حسين المال 

  66.75عبد اهللا محمد دغيم هجاج الرشيدي 
  72.96عبد اهللا ناصر عبد اهللا دغيمان الرشيدى 

  71.41عبد الوهاب عبد العزيز عبد اهللا محمد حبيب 
  68.68عثمان عبد الوهاب إبراهيم محمد الربيعه 

  61.92علي حسين حسن على الحسن 
  68.54ن مرزوق العنزي علي طالل جعيدا

  73.57علي عبدالمحسن علي عبد اهللا المسلم 
  93.8علي مصطفى ماجد سيد رضا المزيدي 

  71.27فارس خالد صادق موسى سبتي 
  75.28فهد خالد صالح سعيد العتيبي 
  63.51فهد عادل حمزة عباس آرم 

  79.02فواز صالح حبيب فاضل الباذر 
  69.58نكيس فيصل عبد اهللا سامي عبد الكريم الس

  80.74فيصل غازي مرزوق مبارك المطيري 
  74.04فيصل مجيد هالل بدر خان 

  66.57مبارك عبد االمير محمود عباس بوعباس 
  85.14محمد حسن علي إبراهيم محمد حياتي 
  68.48محمد منير عبد العزيز عباس القطان 

  87.49محمد يوسف سيد حمزه هاشم أبو الحسن 
  81.93ميس مشعل سعد خميس محمد الخ

  66.08مضحي حمد مضحي حمد العتيبي 
  68.03ناصر سعود عواض آثاب ذياب 

  76.27يوسف عايض معيض ملفي المطيري 
  67.27يوسف منصور أحمد مشعل حسين الطراح 

  
  عبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية للبنين 

  84.25احمد عبداهللا جاسم ابل   
  63.7احمد محمد عبدالكريم عبداهللا االصقه 

  68.49احمد نواف محمد خلف الخس 
  82.91المعتز صقر فرحان دلي العنزي 

  85.53بدر مجحم بندر عقيل الخالدي 
  78.94بندر صغير آويكب مسير العريفي 
  75.64ثامر جاسر مطلق عبداهللا المطيري 

  73.38جراح عبداهللا عواض راشد 
  77.5جراح ملبس عمير مجبل الشمري 

  82.89مان الشومر حذيفه جمال عبد العزيز سلي
  66.16خالد عبداهللا فهد مرزوق المطيري 

  70.35سالم ضاوي محمد ضاوي النصافي 
  83.18سعد براك ورآان سيف الزارعي الظفيري 

  67.13سعد صالح ناصر مهنا العنزي 
  73.47سعد ناصر سعد جعالن الزعبي 

  65.25سعود محمد سعود شديد العدواني 



  72.86منيع سعود يعقوب سعود عبدالعزيز ال
  85.97طالل فهد الحميدي صالح الشالحي 

  71.32عبدالرحمن خالد عبداهللا شباب العتيبي 
  66.5عبدالعزيز سعود عويض سعود الديحاني 

  78.26عبدالعزيز سند مطلق سند المطيري 
  78.83عبداهللا احمد محمد سليمان العباد 
  71.97عبداهللا سعد علي شالح المطيري 

  67.3 المحمد عبداهللا سعود عبداهللا
  71.52عبداهللا عبدالرحمن عيسى سليمان الخميس 

  89.78عبداهللا علي احمد محمد 
  74.27عبداهللا فهد عايد ناصر المطيري 

  62.75عبداهللا هزاع فراج مطر المطيري 
  93.07عبدالوهاب عبداهللا محمد عبداهللا شمس الدين 

  70.88علي فاضل حسين غلوم البلوشي 
  79.58الكندري فاضل عبداهللا فاضل 

  72.45فريح االسمر فريح راشد الرشيدي 
  71.11فالح نايف فيحان غنام المطيري 
  66.32فهد مثيب محمد المثيب العتيبي 

  76.93فيصل سلمان متعب منيع المطيري 
  68.31فيصل فريح عوض صالح الرشيدي 

  72.63ماجد دهمان عواد دهمان البرازي 
  85.19ماجد عوض فالح عوض المطيري 

  76.02مبارك خالد مبارك سعد الزعبي 
  71.84مبارك مشعل منور ساطي العارضي 
  80.39محمد بريسم حجاب بريسم الحميدي 

  74.1محمد حمد محمد حمد المطيري 
  88.94محمد دحيم آفيدان مجلي المطيري 

  75.2محمد شويفي مناع ماضي شافي 
  86.99محمد عوض فهد عويض المطيري 

  90.14لمطيري محمد غنام الفي سماح ا
  75.04مسيفر مثيب مرزوق شري العبدلي 
  89.5مشعل ردن صالح مهزع الديحاني 

  77.29ناصر خالد ناصر مهنا العنزي 
  63.27ناصر محمد ناصر فلحان ناصر العتيبي 

  86.39هاشم صالح عبداهللا حسين الزقاح 
  68.72وليد خالد عادل العنزي 

  
  لبيد بن الربيعة الثانوية للبنين 

  82.89مد سلمان مبارك مجاوب الرشيدي اح  
  87.09احمد سليمان مراد محمد البلوشي 

  74.75احمد علي احمد علي جمعه 
  86.2باتل خالد باتل فالح الرشيدي 

  77.34باسل محمد غازي سميليل المطيري 
  76.06بدر عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا عبدالرحمن 
  92.52جاسم غريب علي حسن غريب محمد علي 

  75.8ح عبداهللا عبدالواحد خليل ابراهيم عبدالجبار الفيلكاوي جرا



  75.41جمعان محمد سعد عبداهللا الجمعان 
  72.93حسين عبدالرحمن حسين سلمان الشمري 

  67.63حمود حمدان حمود حمدان الخالدي 
  73.04خالد ترآي عبداهللا متعب النويهض 

  70.26سعود خالد موسي علي محمد 
  83.57العدواني  صالح نايف صالح منشد

  86.98طالل بدر ياسين جمعه الفودري 
  95.72طالل عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الكندري 
  85.53عبدالرحمن عبداهللا اسماعيل درويش إسحاق 
  69.63عبدالرحمن على صنت دغيمان الغضوري 

  72.74عبدالعزيز احمد اسماعيل اسحق 
  86.27عبدالعزيز خالد خضير سعدون المطيري 

  74.06عزيز فهد الفي آميخ المطيري عبدال
  73.56عبدالعزيز مطلق عبدالعزيز مطلق األبراهيم 

  64.26عبداهللا عبدالعزيز عوض الرشيدي 
  70.42عبداهللا عبيد عبالرحمن عبيد الشريف 

  65.72عذبي فهد فخري علي الرشيدي 
  66.52علي عبداهللا علي عبدالعالي المطيري 
  75.28ي علي عصام محمد مال عباس البلوش

  80.25عيسى احمد عبداهللا عاشور المصيليخ 
  78.23فهد شافي بجاد سلطان العجمي 

  69.39فهد عبدالرزاق عبدالمحسن سليمان السبع 
  62.07فهيد عائد شريد عايد المطيري 

  70.53فيصل خالد عبداهللا خالد الديحاني 
  74.78فيصل محمد عبداهللا عبدالهادي الرشيدي 

  82.03الحنيف  محمد بدر يوسف محمود
  82.56محمد خالد عبداهللا علي القبندي 

  64.07محمد عبداهللا محمد راشد المطيري 
  85.48محمد يوسف عبداهللا ابراهيم الخليفي 
  67.11مشاري رشيد فهيد مهدي الرشيدي 

  74.26ناصر منصور ناصر مناور الحربي 
  
  مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات 

  70.81لرشيدي فاطمه ثاري سعود ثاني ا  
  71.31منتهى هجيج حمود العنزي 

  
  مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنين 

  71.18عالء الدين محمد ابو الوفا احمد   
  
  مرشد سعد البذال الثانوية للبنين 

  75.57أحمد خالد احمد على مندي   
  70.42أحمد طالب على حسين الشولي 

  66.8أحمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن مبارك 
  73.71حمد محسن بخيت مطلق الرشيدي أ

  72.39أحمد محمد حسين سطم العنزى 
  85.04أحمد محمود عبدالباري 



  66.46بدر ناصر متعب جمعان الخرينج 
  64.9جاسم راضي جاسم محمد الساعي 

  68.28جاسم عاشور جاسم غلوم الهندياني 
  68.74جعفر صادق محمد عباس غلوم 

  81.38جمال جوده هالل آوزان الشمرى 
  72.38حمد عبداهللا حمود جعيالن الفضلى 

  84.28حمود ضيف اهللا محمد الفنيس المطيري 
  81.5رداد فالح مشعان علي المطيري 

  83.45سعد حسين سعد نمشان حسن النمشان 
  79.21سعود عبدالعزيز على فهد الدويله 

  66.86سعود عبداهللا سعود مرضي المطيري 
  86.71ر اهللا سلمان بدر سليمان عبدالرحمن الجا
  68.07صالح محمد صالح محمد سليطين 

  69.4صباح دخيل صباح دخيل العدواني 
  77.25عبدالرحمن فيصل عويض عوض الديحاني 

  75.16عبدالرحمن محمد عبداللة محمد الديحانى 
  67.73عبدالعزيز باقر محمد احمد اسفنديار 

  65.62عبدالعزيز عبدالهادى سعد هادى الرشيدى 
  71.92عبداهللا ملفى المطيرى  عبداهللا حمد

  78.08عبداهللا خالد قاطع آثير فارس الشمرى 
  73.15عبداهللا مالك ابراهيم محمد العوض 
  79.89علي محمد صالح مهدي الرشيدي 

  80.78عيد عبداهللا عيد سمري عبداهللا 
  77.94فالح خلف فالح خصيوي العتيبي 

  77.22فهد بندر عوض ضاحى مطر 
  75.59لبطي فهد متعب محمد فهد ا

  89.65فواز سالم خلف عبيد العنزى 
  67.83فيصل احمد سعود باجي سعيد 

  67.68فيصل طالل محمد صنيهيت المطيري 
  74.45ماجد عوض غازي عوض المطيري 

  75.17محمد احمد محمد يوسف شبكوه 
  71.45محمد بخيت سليمان مناع الرشيدى 
  78.2محمد سالم حمود عبداهللا الحويمان 

  69.62ناصر مبخوت الشكري الدوسري محمد سعد 
  75.4محمد سعدي مطلق ظاهر الشمري 
  69.46محمد علي مصلح عبداهللا الرشيدى 

  71.69محمد فارس جاسر فرحان العدواني 
  86.52محمد فالح حوفان دخنان الرشيدي 

  75.33محمد محارب غميض محارب الديحاني 
  79.83محمد مرزوق محمد هادى الراجحى 

  81.2ي رشدان الصانع مشعل مزيد عل
  87.73ناصر بدر محمد حسن 

  80.57ناصر محمد ناصر محمد شبيب 
  65.55يوسف ساير محمد معيتش المطيري 

  76.68يوسف سعيد صقر عيد المخانجي 
  



  مرآز الرابية الثانوي نساء 
  69.59ابرار آمال آامل اآباريه   

  65.73افراح مطلق مزيد الرشيدي 
  70.39االء حسام عطيه الجندي 

  69.77الجوهره عبد اهللا صالح الهمالن 
  68.21امل نجر رزقان زيد المطيري 

  79.01امينه فهد دعسان مرزوق 
  63.84تينه غضبان فياض الشمري 
  72.12جميله محمد مثيب المطيري 

  69.04جنان وليد احمد الضاعن 
  81.87ريم فريح سالمه 

  90.7ريم ماجد محمد الذيب 
  71.99زينب آاظم سجادي 

  77.85ساره دعيج خليفه سويدان 
  69.89عائشة صالح سيف المطيري 

  73.55عهود فاضل آامل حشر الشمري 
  75.02فاطمه داود سلمان العريعر 
  70.9فاطمه محمد ثامر العجمي 

  68.1فاطمه مصطفى محمد علي 
  73.41مريم عطيه ابراهيم الناطور 
  71.96معالي مطلق محمد المطيري 

  71.19طيري منيره حمود محمد الم
  74.11مهديه علي يوسف طافش 

  67.58مي محمد حامد سليم الحناط 
  77.61مي وليد خالد خليل 

  76.43همالء حمد سالم العجمى 
  
  مرآز الصباح الثانوي رجال 

  76.62اسمير عقيل بدر صقية الخالدى   
  74.33جاسم محمد عواد عودة العنزى 

  72.15حمد سالم حمد بنيان 
  78.72ق طويق خالد خشمان مرزو

  65.43خالد سعد جبر حزام العريفي الظفيرى 
  72.06خالد محمد ربيع رجا المطيرى 

  64.87خليفة شمخى جبر العنزى 
  65.36سعد عوض صالح عيد الرشيدى 

  70.82سليمان حمد سليمان عقلة العمر العنزى 
  86.82عبد الرزاق عقلة عودة ملوح الخالدى 

  66.68يفي الظفيرى عبد العزيز عامر جبر حزام العر
  70.6عبد العزيز مخلد سلطان عريج المطيرى 

  72.65عطا اهللا جابر حسون هداد العنزى 
  71.27عيد جديع عناد عرنان العنزي 

  73.14عيسى عويض عايض عوض المضيبرى 
  74.5ماجد مطلق عبد اهللا فالح 

  65.68محمد عايد بن ناصر بن صعرور الرشيدى 
  68.85زى محمد عايد محمد صالح العن



  77.17مفلح ظاهر فرحان غضبان الفضلى 
  67.1ناصر صويان دغيم الرشيدي 

  73.8نصار بداح طماح هاضل المطيرى 
  69.22نهار عايد نهار الخالدي 

  72.92يوسف بدر شرهان دخيل 
  
  مرآز جليب الشيوخ ثانوي بنين 

  77.88ثابت سالمة خليفة   
  80.95جاسم محمد ناصر اللهيدى 

  64.91محمد صغير الزعبى جراح فرحان 
  73.31طالل راضى عبد اهللا مطر 
  69.57طالل طعمة صالح العنزى 
  71.04عايد سعد بخيت الميموني 

  82.06عباس ساير جابر مهنا 
  68.63عبد العزيز سعود عبد اهللا المحمد 

  78.44عبد اهللا اياد جبار على 
  73.81عبد اهللا عبد الرحمن عبد اهللا محمد الكندرى 

  66.8باس صالح العتيبى عقاب ع
  71.71على حسين مسمار صلبى الجدعى 

  80.64على مهدى صالح احمد 
  78.11عماد آريم مسير عكاش جنديل 

  69.37عيسى ثواب زياد المطيري 
  74.82فؤاد عبد الرحيم حسين تقي 

  76.27فارس نزال عواد خلف 
  80.77فواز عبد اهللا محسن الظفيرى 

  67.8محمد احمد حبتور 
  84.31بردان عبد اهللا سليمان العنزى محمد 

  81.13محمد جواد بدوى عبيد 
  83.43محمد خلف منشد ذعذاع 

  63.65مشعل بدر محمد المطيري 
  76.52منصور فالح محمد ناصر 

  78.87مهنا زيد مهنا العدوانى 
  75.92ناصر مثنى مشعان ثانى 

  77.77وليد احمد محمد خليل 
  
  ءمرآز حواء بنت يزيد الثانوي نسا 

  79.16أمل عبد اهللا ضاحى حمد العنزى   
  82.11إسراء عبد العزيز عذبى الداغر 

  78افراح فالح حمود عبد اهللا المطيرى 
  71.56بدور جديع فارس المطيرى 

  71.52تهانى نواف مرزوق عوض هادى 
  86.64حصه عبد الرحيم عبد الرحمن بن طيب بن علي الظهوري 

  70.15دانه انقيص هادى انقيص الرشيدى 
  66.02دالل حمود سلطان عريج 

  81.4دالل محمد نهار دخين 
  74.16ساره جمال عوض عيد الدويخ 



  76.67ساره فهد سعود حجاب العجمى 
  73.39عائشه خلف نايف مناحي 

  75.14عذارى فالح شداد عايد 
  70.61فاطمه فراج مطلق الجدعى 

  76.73فريال حمود جبر مقبل المرعضى الرويلى 
  80.19ناد عدنان فهده جديع ع

  76.58فيحاء عبداهللا مزيد المطيرى 
  76.36لطيفه على محمد الكندرى 

  76.79ليلي يوسف هالل نايف الشمرى 
  68.69مريم مهدي صالح مهدي 

  69.71مستوره سهيل محمد نهار خضر المطيرى 
  83.63مها حسين اقا بزرك آاويانى 

  66.47مها عزيز شالح المطيرى 
  64.42يرى مها محمد مبارك الجب

  58.93ناديه فياض مخلف معيدي السبيعى العنزى 
  74.39هبه قادر لفته عبد الكريم القحامى 

  91.3وداد مزهر خلف حضيرى الشمرى 
  
  مرآز مرشد سعد البذال الثانوي رجال 

  75.98أحمد سعيد عواد محمد الرشيدي   
  78.93أحمد شباب محمد البطاح 

  75.8أحمد منذر عبد الرحمن عثمان 
  78.05أحمد نايف خليل دحبور 

  75.82بدر ناصر عبد اهللا المرشاد 
  75.71براك بيان مناور الراجحي 
  78.48ترآي بيان مناور الراجحي 

  82.39خالد زيد فضل اهللا غانم 
  75.95خالد وليد عبد الرحمن عثمان 
  82.4خليل جواد خليل سليم عاليه 

  73رشيد جديع رشيد جديع الوشيتان 
  73.2لم الهويدى سالم وليد سا

  81.53سعيد حسن عبد اللطيف أحمد 
  76.42عادل سعد فراج المرشاد 

  82.81عادل محمود عبد الرزاق المصري 
  61.09عادل ناطق عبد 

  69.21عبد الرحمن حمد رمضان الراشد العنزي 
  78.31عبد العزيز إبراهيم مبارك سعد 

  76.87عبد العزيز جابر جمعه عواد 
  79ان الراشد العنزي عبد العزيز حمد رمض

  69.73عبد اهللا خالد عبد اللطيف علي 
  73.73عبد اهللا فالح ناصر الرشيدي 

  70.53عبد اهللا يوسف إبراهيم سلطان الشهاب 
  83.64عثمان حامد مصطفى محمد 

  78.61عيسى صالح الدين جاسم محمد الشهاب 
  87.09غانم جمعه نوار عبد الوهاب 
  71.46عي فالح سلطان فالح المنير السبي



  83.41فهد محمد عبد اهللا محمد القرني 
  83.44فهد مصلح الدين عبد اهللا الرفاعي 

  72.83فيصل إبراهيم مزعل حسن 
  75.53مبارك محمد مبارك ادغيمان الخشاب 

  68.26محمد عادل حمد عبد اللطيف الرمضان 
  70.11محمد فاضل عباس عبد الرحمن 

  77.65محمد متعب محمد البطي 
  82.59مرزوق العامر  محمد مزيد

  65.07محمود أحمد مرسي الشيخ قاسم 
  71.3مرزوق مطلق مزيد الجويدان 
  85.42مشاري حسن شرشاب حسين 

  81.91ناصر مصلع الدين عبد اهللا الرفاعي 
  68.83نايف مطلق ماطر البغيلي الرشيدي 

  68.63هيثم شعبان عبد القادر أبوفزع 
  78.3وسام موسى أبو زعالن 

  73.55إبراهيم عبد الرحمن وليد خليل 
  70.35يوسف محمد فاضل حسين 

  
  اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعليمية 
  

  االحمدي الثانوية للبنين
  75.18أحمد مبارك مغيران جاسي المطيري   

  80.34أحمد محمد محمود أحمد 
  74.38احمد حبيب عبدالرزاق حيدر احمد 

  88.64حسن مطر آنعان شرهان محمد 
  66.49عبداهللا عبدالسيد سالم حسين 

  69.22حمد محمد صالح المري 
  82.09حمد نشمي سعيد أسود سالمة 

  74.09خالد ناصر جهز راشد العتيبي 
  75.15سيف عبدالحميد صالح سبيل العازمي 

  74.74سيف مبرك سيف مبارك العازمي 
  67.05ضاري خالد بشير الشمري 

  88.9ظافر عجب ضافر شريان الدوسري 
  87.77رحمن مبارك عبد اهللا ربيح العجمي عبد ال

  81.58عبد العزيز حمد مبارك محمد الدسمه 
  69.92عبد العزيز منصور جعفر محمد تقي 

  69.35عبد اهللا أحمد عيسى سالم الراشد 
  70.08عبد اهللا راشد منور دواس المطيري 
  77.16عبد اهللا فارس مدعث ذيبان المدعث 

  72.58 عبد اهللا الفي عبد اهللا النومس
  73.88عبد اهللا محمد عبد اهللا قنبر صفر 

  65.05علي جمال منصور عبد الرسول المطوع 
  71.8فهد سعد عبداهللا سعد العازمي 

  76.69فهد عبد اهللا محمد حمد العجمي 
  73.89ناصر عبد اهللا حسين فوالذ حسين 

  67.35ناصر محمد برغش موازي الشمري 



  76.37هادي علي عبد الهادي مسفر مهدي 
  
  الرتقة الثانوية للبنات 

  84.8أنوار مداد ناصر عبداهللا   
  80.12ابرار مطلق محمد مطلق العتيبى 

  69.65اسراء حسين عبدالحليم حسين حجى حسن 
  86.42الحوراء نبيل حبيب عبدالرضا الموءمن 

  86.58بشاير محسن محمد ناجع العجمى 
  82.49تهانى حمد معيض سرور راجح العتيبي 

  80.57على حسين احمد بوحمد  حوراء حمد
  73.3خلود جميل خالد فالح الحجيالن 
  62.52دانه سعود سعد ناصر العازمى 

  87.62ساره محمد ناجى راشد العازمى 
  82.88ساره منصور فهيد مسلم العجمى 

  71.02سميه سالم عبداللطيف عبدالرحمن محمد 
  84.98شهد عبدالرحيم مبارك عبدالرحمن مبارك 

  77.13الم فرج مديد شيخه صالح س
  86.22عائشه حسين حمود مفضى الشمرى 

  76.59عائشه خالد حسين جاسم بندر 
  71.6عائشه مساعد مدعج عواض الشالحى 

  81.11عائشه هادي محمد عيد حشاش العازمي 
  65.59عتاري فالح ذيب فالح الهاجرى 
  79.38غدير فيصل خليفه فالح الصواغ 

  78.14 فاطمه محمد مبارك حسن القحطانى
  82.38فرح سيف محمد مطلق العتيبى 

  76.57آاميليا خالد فهيد فهد الشغبان 
  69.32مريم عيسى حسن غضبان احمد 
  76.23منيره خالد بخيت ثوينى السعيد 

  78.29مها راشد عوض بداح الهاجرى 
  83.13مها ناصر محسن هالل العتيبى 
  67.88مى مسلم بريك آويخ العازمى 

  67.84الحربى  نجد اهليل عوض فراج
  81.98نجيبه ابراهيم على احمد القابندى 

  94.44ندى احمد عبداهللا محمد احمد 
  78.45نوره عبداهللا جعيثن مدعث العبداهللا 
  68.68نوره عبداهللا مهدى عبداهللا العجمى 

  84.63هند مبارك مسفر ناصر العجمى 
  
  الرقة الثانوية للبنات 

  81.97ابرار أنور عمر سيد يعقوب الرفاعي   
  79.39ابرار مرزوق ادليم مرزوق العازمي 

  70.55اروى أحمد نومان الزهاميل 
  76.57االء ثامر موسى حسين الشمري 

  86.29االء عايض صليبيخ هذاب السويلمي 
  75.9اماني خالد خليف شذاح العنزي 

  73.45اماني راشد جفين الفضلي 



  82.22امل خالد بدر زعالن الخضر 
  81.23من مطلق العتيبي اميرة الفي عبدالرح

  65.3ايمان ماجد مرزوق عيد السالم 
  70.48بدرية دهيم عوض محمد الرشيدى 
  74.4بدريه دغمي دابي جازي المطيري 

  74.92بشاير عبداللطيف محمد جاسم المهدى 
  73.14تسنيم محمد عباس عبداهللا طالب بخش 

  94.63تهاني فرحان ساري عدالن العنزي 
  71.57م العجمى جواهر فهيد ناصر سال

  74.91حصه عبداهللا هادى شعوى المطيرى 
  92.98خديجه عبدالرحمن يوسف ابراهيم الصورى 

  84.94رشا فرج جدعان فرج الراجحي 
  77.62رغد جابر عجيمي شمخي العتيبي 
  81.13روان امين ياقوت الفبروز سالمين 

  81.88ساره حجاب عبداهللا حجاب السبيعى 
  79.35لعويهان ساره راشد خالد جعيالن ا

  72.72ساره على حمود على الشمرى 
  69.23ساره ناصر فهيد حسن العجمي 
  85.24سلمى محمد عيد مرشد العازمى 

  85.97شروق جابر عبداهللا حامد العبدلى 
  69.8شقحه سعد مفرح زمانان العجمى 
  87.27شهد عامر باهج عوض النومس 

  71.98شوق بعثان طامى ردام حديد 
  69.6د عبد اهللا طالل شوق سليمان داو

  90.79عبير فاضل عايد عاشور الفضلى 
  93.63عذاري سعد محمد سعد العجمي 
  77.62عزيزة محمد خليفة حسين علي 

  72.46عنود جندل مناحي فالح العازمي 
  74.67عهود نايف محمد فهاد ابوحماده 

  68.16غاليه ناصر فهد ناصرالخنين العجمى 
  68.99فاطمه ناصر محمد قربان علي 
  85.01مريم نهار طعمه آريم آساب 

  90.69منال راشد دومان عوض المطيرى 
  87.29منى علي عياش راضي السبيعي 
  82.08مها عبداهللا راشد هادى العجمى 

  73.92مي فالح سعد محمد الخالدي 
  90.69نرجس عادل احمد عبداهللا الميرزا 

  91.04نوره عبداهللا زايد العجمي 
  68.54شعالنى نوره نقا ناجى حمود ال

  78.55نوف قبالن على شلهوب العازمى 
  73.91نوف هادي سالم هادى العازمى 

  88.52هال سعود دغش منوخ بجاد 
  86.82هنادي عايض محمد عبداهللا العجمى 
  77.69هنادي محمد شبيب حمود العازمى 
  86.07هنوف محمد حمد محمد الهاجرى 
  78.31وضحه الفى مبارك مهنا العازمى 



  
  حية الثانوية للبناتالصبا 

  86.73ابتسام فالح عبداهللا سعود المحجان   
  93.42اسماء عبداهللا ثامر مذيب العتيبي 

  90.73اشواق صنيتان شليويح مجحم محسن 
  79العنود سليمان صالح صاير الشمري 

  79.22امجاد حسين مسعود مانع ال سلمان القحطانى 
  62.32انتصار سالم محمد سالم المرى 

  84.67سرح عماش صحن المطيري انوار م
  95.62ايمان فجرى نصار فجري العازمى 
  82.12ايمان مظعون مفرج قبالن الدلمانى 

  82.9حنان محمد عبدالرحمن محمد محمود 
  86.48خوله سالم علي مسعود العازمي 

  80.33رحمه راشد سعيد باعباد 
  75.08ساره على فرحان خلف الشمرى 
  75.11ى ساره فالح محمد سمدان العجم

  72.24ساميه محمد سعيد محمود 
  91.44سميه عوض صليبى دريميح المطيرى 
  68.69شموخ عبدالعزيز عباس صايل شويب 
  94.12عائشه سلطان مبارك مغيطين العتيبي 

  81.65عهود فهد عيد ناصر العتيبى 
  81.56فاطمه دواس باتل عايض الرشيدى 

  76.57مرام عبدالخالق عبداللطيف فرج 
  70.78مناحى صالح سالم العازمى مرزوقه 

  90.97مريم شافى عبد اهللا شفاآه الشمرى 
  73.24مالك علي محمد شليويح العجمي 

  96.86منى محمود عبدى محمد 
  94.21منيره مسعود محمد فهاد الهاجرى 

  72.54مها حمد مرزوق محمد سلطان 
  85.01مى ناصر عبد اهللا الحداري المطيري 

  96.06د شريف نورالهدى سالم مالح عوي
  80.74نوره احمد زايد عوده الضفيري 

  62.37نوره ماجد محمد ماجد حسن السبيعي 
  92.29نوره مسعود راشد شعيل الهاجرى 
  81.25نوره هايف سلطان هايف السفرانى 

  76.17نوف منيف غازي ناصر العتيبي 
  83.57هاجر فايد فؤاد ترآي الرشيدى 

  67.48هاجر فرحان فريح نافع الرشيدى 
  96.97هنادى ماجد محمد حسين المطيرى 

  67.86وضحه مبارك ناصر مبارك الهاجري 
  
  الصباحية الثانوية للبنين 

  68.17ترآى محمد عوض محمد العجمى   
  76.71ترآي خلف زيدان هرسان الرشيدي 

  76.32حمد صالح سالم محسن العجمي 
  77.93خالد محمد عوض معيض الرشيدي 



  79.68ي الهاجري راجح عبداهللا راجح حميد
  71.79سالم علي عقاب سعيد الشمري 

  77.43سعد عايض سعد عايض الدوسري 
  91.73سيف عوض مهدي عوض الشمري 
  70.19صالح محمد مبارك فراج العازمي 

  76.31عادل سريسح سرحان خلف الشمري 
  77.49عبد الرحمن ابراهيم مسيفر هملول العتيبي 
  75.65ي عبد الرحمن حنيف ضاوي عايض العتيب

  81.04عبد الرحمن عبدالرزاق محمد علي 
  73.27عبد الرحمن على عبد الهادى عبد اللطيف سعد 

  74.39عبد العزيز محمد مشعاب محمد العجمى 
  75.52عبد العزيز منصور احمد منصور األحمد 

  74.04عبد اهللا سعود عبداهللا مطلق العجمي 
  84.13عبد اهللا غصن فهد غصن العجمي 

  78.29انع حنش مانع العجمي عبد اهللا م
  71.94عبد اهللا محمد علي ضويان العتيبي 
  80.18عبد اهللا نجم عبداهللا محمد الفارسي 
  76.03على ناصر سالم شليويح العجمى 

  67.84فارس خيراهللا مهدي عوض الشمري 
  70.58فارس محمد عبد اهللا محمد الفارسي 

  84.83فهد حمد صالح جابر المري 
  69.09بارك محمد العجمي مبارك عبداهللا م

  73.76محمد احمد رومي عواد الفضلي 
  72.09محمد حسن عبداهللا حسن العتيبي 

  80.41محمد صالح مران رجيبان الحربى 
  75.91محمد فهد محمد مشعان الخشم المطيري 

  81.13ناصر مسعود محمد سعد المري 
  79.07نواف فهد عياد حواس الشمري 

  
  الظهر الثانوية للبنين 

  94.42احمد ابراهيم عبد الصمد يوسف نقى   
  72.74حمد فالح حمد براك العازمى 

  68.6حمد مبارك حمد حسين العجمي 
  81.31حمد مسفر سعود حمد العجمى 

  67.18صالح حامد عيسي احمد الصفي 
  66.85طالل طلق مبارك سيف بصيرات العازمي 

  67.16عادل حمود شجاع غازي العتيبي 
  78.4مد العجمي عبد العزيز حمود مح

  70.67عبد اهللا عجاب مفرح قبالن الدلماني 
  75.59عبد اهللا على طه عبد اهللا على 

  76.31على زمان عبداهللا الميرزا 
  68.64فهد فالح فهد فالح المطيرى 

  68.99مانع شقير محمد حمد العجمي 
  76.71محمد خالد منيف بن جدعان منيف 
  70.93محمد عبد اهللا ما زن عذاب العتيبى 

  70.83ملحان عبدالمحسن عبداهللا علي العجمي 



  75.96منصو ر نا صر فهد سعود الد وسرى 
  60.17يحيى محمد حمد عايد الرشيدى 

  
  الفحيحيل الثانوية للبنات 

  80.26أبرار ميزر آنعان ظاهر الربيعيه الشمري   
  94.57ارام فيصل محمد مبارك الخضير 

  89.91اسماء بداح سعد بداح الهاجرى 
  86.09سماء سلمان محمد عبد المحسن فرحان ا

  94.86اسماء شارع فهد شارع العجمى 
  96.16الجوهره متعب مطيع شديد الحربى 

  79.89الطاف طالل راشد حمد الزوير 
  89.67العنود سالم راجح سعد راجح عصفور الهاجرى 

  75.02امل سعود هزاع فرج المطيرى 
  89.48بدريه باسل جاسم سلطان الدبوس 

  70.29ريد عماد على مصطفى على تغ
  66.1جميله شبيب محمد شلوان الهاجرى 

  87.61حصه فايز سعود فايز الدبوس 
  92.46حصه فيصل معضد زنيفرالحويله العجمى 

  71.93حنان احمد مرجى محمد المطيرى 
  94.61حنان دغيم برآات مقذل الديحانى 

  89.8دانه ابراهيم بن عبدالجليل صالح الصندوق 
  82.83الم محمد حسين عذاب دالل س

  75.9روان خلف نافع حمدان العدوانى 
  78.06ريما خالد عيد محمد المنيف 

  78.53ساره ابراهيم عبداهللا مهلى الرويلى 
  80.91ساره حمد حمدان صقر العدوانى 
  84.01ساره سعد حوفان راشد الهاجرى 

  83.94سلمى عبدالعزيز محمد عبداهللا حسن 
  93.51د الفليج شهد منادى على لهيمي

  73.36شوق عذبى حميدى مطلق العدوانى 
  73.98شوق فهد ضيف اهللا عبداهللا العتيبى 
  76.43شيخه ناصر سعد سعود الهاجرى 
  87.26شيماء عبداهللا سالم احمد الشطى 

  80.18شيماء وليد سالم ابراهيم عبداهللا المنصوري 
  74.87ضحى حسين شداد حسين الفضلى 

  80.35عان بداح ضياء عبداهللا حمد جد
  86.59عائشه جبر عبالن محمد الدوسرى 

  70.81عبير عبيد زويد مبلش المطيرى 
  68.31عبير ملفى دحيالن رجيبان الحربى 

  74.44عهد سلطان سارى زايد العتيبى 
  79.8غدير عماد على مصطفى علي 

  94.55فاطمه بدر عجيل عبداهللا العجيل 
  83.72فاطمه عبداهللا عدس حسين العجمى 
  78.54فجر خالد اسماعيل سليمان الصالح 

  73.51لولوه سمير مطلق غافل العنزى 
  84.71مراحب حسين مطر راضى العنزى 



  88.72مراحب فرح عبداهللا محمد العتيبى 
  87.18مريم خليفه محمد سلمان الغانم 

  94.04منى سعد حمد هادى الزوير 
  86.15منيره سعد عبداهللا محمد العمر 

  94.31حمد حميد العنزى ناديه عبداهللا ا
  65.91نوره راشد سعد طينان الهاجرى 

  94.41هال يوسف ضويان غانم فارس العتيبى 
  75.21هيا عيد ناصر محمد البداح 

  76.61هيا مسفر سعد سعود الهاجرى 
  96.7وضحه صالح ضاحى مبارك الفضلى 

  80.98وفاء سعود بن طائع حمد الرشيدى 
  
  القرطبي الثانوية للبنين 

  66.75براهيم نابي الهيلم نادي العنزي ا  
  65.42بدر عبدالرزاق جليدان عبيد الفضلي 

  68.78جراح ضاحي شديد سلمان الهندال 
  66.72حمد سالم عايش الرشيدي 

  78.16حمد سعود على منصور الهاجري 
  73.54حمد علي عبدالهادي بداح العجمي 

  63.54حمد مطر عباس خلف العنزي 
  60.83الشمري  حمد نايف جاسم مشرف

  72.86خالد حجي فالح عبداهللا العازمي 
  80.07خالد شبيب فهران راجح العتيبي 
  79.29خالد محمد خالد حمود المطيري 
  68.82خالد مطلق راشد ناصر العازمي 

  67.2سلطان عبدالرحمن طامى بيان الرشيدي 
  79.7سلطان غازي سلطان غازي العتيبي 

  74.02عالي سفاح جليدان عبيد الفضلي 
  63.54عايض فهد عايض محمد العجمي 

  72.01عبدالرحمن هالل خشان حمد العنزي 
  67.37عبدالعزيز عايد هتالن طريم العازمي 
  66.96عبدالعزيز محمد عبداهللا راشد العنزي 
  76.01عبدالعزيز هالل خشان حمد العنزي 

  70.13عمر مسلط شبيب الزعبي 
  69.26فهد سعد محمد فهد العجمي 

  71.47مد ماجد حسن السبيعي فهد مح
  75.62فواز احمد هالل بخيت العجمي 

  79.62فواز حميد مريزيق شرى الرشيدي 
  73.03فيصل عوض مرزوق العازمي 
  68.69فيصل هباس دحيم حسن العتيبي 

  61.64محمد متعب فرحان محمد الديحاني 
  70.07يوسف طالل يوسف عراك الشمري 

  
  الكندي الثانوية للبنين 

  98.67نشأت محمد الششتاوي رواش  احمد  
  69.83انور احمد حباب سندى الرشيدى 



  62.22جابر علي محمد سعران الدماك 
  67جميل امحيسن ياسر مانع العنزي 
  71.51حمد صالح حمد عساف العنزي 

  72.78حمد محمد حمد حمد الهاشمي 
  79.45حمد مشاري فالح سيف النويعم 

  77.97ي خالد عبداللطيف عايض سرور العتيب
  91.88سعد محمد سعد مرسل العجمي 

  75.94سعد مطر دخيل العنزى 
  69.1سلمان محمد عيد جدعان العازمي 

  99.34شريف عبدالحميد البيلي حشيش 
  91.53صالح محمد ابشر محمد 

  95.22عبدالرحمن خلف غياض العنزي 
  92.39عبدالرحمن عبداللة خليف سليمان العنزى 

  97.78فتاح عبداهللا سيد آمال محمد م
  61.18عبداهللا صالح عايض صالح العجمي 

  82.92عثمان محمد فهد الهاجري 
  69.9علي جابر علي حسين زنكي 

  98.05عمرو جمال عبدالخالق الجمل 
  77.06فهد عبداهللا حمود عبداهللا الهاجري 

  71.43فهد علي عبداهللا فهاد المنير 
  92.24فيصل خالد بندر هايف المطيرى 

  85.05مد مسعود العجمي مانع مسعود مح
  65.79محمد سعيد حمد سعيد الهاجرى 

  70.55محمد عبداهللا محمد دخيل العويهان 
  98.96محمد عسران رجب السيد الحاجري 

  71.11محمد علي ردعان حبيب ماطر 
  86.47محمد محمود حوضلة مدار 

  98.11محمد ناصر منصور الباز شحاته 
  98.16محمود فؤاد احمد التراس 

  68.78ايز مقعد طريف العتيبى مشعل ف
  74.89مشعل متعب غازى نوار العتيبى 

  96.45نزار عماد ابولطيف 
  92.76نصار فالح سعد فالح االصفر 

  71.96ياسين محمود عبداهللا جوري 
  68.09يوسف فايز مقعد العتيبي 

  
  المنقف الثانوية للبنات 

  78.17آالء أسعد رمضان   
  94.25آيه محمد عبدالسميع حسن 

  76.47ابرار صادق محمد فرحان الكعبي 
  80.42انوار علي فؤاد عبدالحسين حسن 

  91.11انوار مشعل على الهاجري 
  77.13اوضاح خالد عبداهللا خالد العجمي 

  96.65ايمان السعيد السعيد عبدالحي 
  86.08بشاير مصلح محمد مسفر العجمي 
  73.81بيبي حسين ابراهيم صالح الخياط 



  71.86مياس حنان فهد عواد ال
  91.66حوراء يوسف أحمد حسن عباس 

  72.39دانه ابراهيم يوسف ابراهيم عبداهللا 
  92.49دانه جابر على محمد الفارسى 

  78.77دالل عبدالهادي عبدالنبي فزع الهندال 
  74.84رانيا عامر محمد زهير الجبان 

  86.36رهام محمد حمدي عياش 
  96.55روان عثمان مكاوي محمد منسي 

  66.09انى عبد غدنان الشمرى روان ه
  95.77سارة ابراهيم محمد الياس 

  83.64ساره جمال عبدالعال 
  75.76سعاد احمد عبداهللا ابراهيم التميمي 

  91.83سفانه عبدالعزيز بكور ديب 
  93.42سالم جمال محمد عارف 
  95.98سمر هيثم صالح الحلبي 

  71.19شعاع مبارك عويش عطيه الرشيدى 
  97.81ليم الشرقاوي شمس شكري عبدالح

  83.2عائشة عبد المحسن عجيل عبداهللا العجيل 
  98.12فاطمه الزهراء حسن سعيد رفعت 

  98.88فاطمه عبدالجواد محمد ابراهيم 
  87.84فاطمه محمد عبداهللا احمد الشمار 

  84.31فاطمه منصور دمشق ملحم العجمي 
  77.37فجر وليد خالد احمد سليمان 

  72.82لمياء رياض محمد عواد 
  97.47ليلى خالد شريف محمد الخالدي 
  91.89مرام مجدي محمد ياسين دراز 

  72.35مريم ابراهيم عبداهللا محمد عبدالكريم 
  82.42مريم سالم مطلق سالم الرشيدي 
  80.52مريم سيف محمد سيف العازمي 

  83.53مطره خالد ناصر الدوسري 
  99.32منار محمود محمد سعداوي 

  94.92دالغنى مى عبدالحكيم على عب
  96.6مياده محمد السيد سعيد 

  88.59نوره عيد راشد حمد العنزى 
  90.6نوف فهد مسعود دمشق العجمى 

  97.86نيفين محمد ابراهيم الجوهري بشير 
  86.36هدى محمد حسين حاجيه حسين 
  86.86هدير عبدالمحسن محمد محمود 

  
  النصر الثانوية للبنين 

  79.5ابراهيم فالح جروان العازمي   
  85.91ابراهيم مرزوق عواد حسن العازمي 

  73.11احمد ناصر مجبل مهنا العازمي 
  75.63بدر زيد الهاب سحم المطيري 

  66.78جاسر عبد اهللا علي الصقر 
  67.04خالد ثامر رضيمان ثامر الصواغ 



  83.26خالد عوض فالح راعي الفحماء 
  89.28خليفة محمد خليفة الشطي 

  81.3ح العنزي سالم عبيد عبداهللا راج
  77.13سعد فهد فهاد المقبول 

  70.89سعود وهف شمروخ وهف المطيري 
  76.6سلطان حامد عواد عايد الهطالني 

  82.72سلمان عبداهللا محمد الفارسي 
  80.94طالل نايف رويبح صايل الرشيدي 
  79.99طالل يوسف حسن احمد الكندري 

  90.12عبد الرحمن عبداهللا مرزوق حمد الغريب 
  89.88الرحمن فهد عبدالرحمن العجمي عبد 

  88.22عبد العزيز بندر منشر العصيمي 
  77.33عبد العزيز سعران مزيد المطيري 

  68.13عبد العزيز عيد مرزوق حمد الغريب 
  89.57عبد اهللا نايف حسين العجمي 

  83.74عثمان أحمد مبارك فالح الميع 
  74.52علي سعود فراج ذياب الجويسري 

  78.39هيم الغيث عمر خليل ابرا
  78.87فيصل عايض باني الهاجري 
  78.5محمد جمعان عميم العازمي 
  74.04محمد حمد جروان العازمي 

  95.51محمد سعيد محمد ناصر الهاجري 
  74.48محمد ناصر سعود حبيب بن جامع 

  84.37مرشد نافع رجا مدييغ الرشيدي 
  84.71نايف حماد مطلق العجمي 

  70.23هاجري نواف محمد منصور ناصر ال
  
  ام العالء األنصارية الثانوية للبنات 

  82.58آالء جعفر يونس محمد المجادى   
  79.45آالء فايز سعد عيد الحربي 

  80.26ابتسام حزام نازل آناد الميمونى المطيرى 
  73.46ابرار رحيم صالح رحيم العنزى 

  87.85اسرار برجس عايض عوض المطيرى 
  93.74دى اشجان على عليان عايض الرشي

  80.17امانى عبداهللا محمد ضيدان محمد القحطانى 
  74.76امل مناور مسيفر هملول العتيبي 

  93.52امينه وليد عبداهللا سالم محمد 
  84.92انتصار فيصل حمد خلف فريح 

  73.76انفال خالد عبداهللا ذياب محمد 
  87.44انوار حسن عبدالرزاق على القطان 

  94.25عنـزى ايمان عبدالعزيز محمد جلوى ال
  92.79ايمان نبيل جاسم محمد على منصور 

  73.43بتال متعب محماس دهيم الدوسرى 
  81.88بشاير سامي عبداهللا راضي سعد المياس 

  80.47بيبى خالد على مهدى 
  77.74حنان حسن علي يوسف مراد 



  69.45حنان محمد عبدالكريم محمد المشوطي 
  77.13دانه جاسم عبداهللا حسين العنزي 

  73.52نه محمد فرحان بستان العنزى دا
  90.51دالل خالد اسوادى عبدالرزاق شهاب 

  84.61دالل رباح نايف هالل العتيبي 
  80.86دالل ظافر سيف الهمـالن 

  87.15ديمة سعد حربى محمد الزعبى 
  80.44رغد عادل احمد خليفه المراغي 

  81.57ريم عبيد سعود عبيد العتيبي 
  71.62يمونى المطيرى ريم عيد دغيمان محمد الم

  90.11ريم يوسف احمد محمد محمد 
  69.55زينب عبداهللا مطنى غضبان الفضلى 

  83.97ساره شافى حمد محمد الهاجرى 
  79.52ساره عبدالرزاق سلمان جابر الشمري 

  86.15سحاب مطلق سعد نوار العتيبي 
  77.05شريفه عادل محمد ربيع محمد ابراهيم العوضى 

  89.55العتيبى شهد محمد حمد عون 
  96.77شيخه خالد محمد يوسف الهولى 

  93.28عائشه ابراهيم احمد يوسف احمد الكندرى 
  83.18عائشه سعد شبيب على العازمى 

  81.33عائشه عايض عبداهللا سليمان المطيرى 
  77.07عائشه فيصل عبدالعزيز يعقوب ابراهيم الهاجرى 

  89.8عبير حسن محمد على العجمى 
  91.35سين ابراهيم السميط عروب عبداهللا ح

  88.17عهد محمد جدوع عبداهللا الفضلى 
  86.46عهود خالد مصلح مفلح الزعبوط 
  86.28غدير مبارك منخى خلف الفضلى 
  84.06فاطمه سعد شريد سفر المطيرى 

  68.99فاطمه عبدالخضر درويش صالح درويش 
  65.37فجر نادر جاسم عبداهللا العنزى 

  75.26ي فرح علي حسين عبداهللا تق
  86.87آوثر فيصل محمد عبدالكريم اآبر 

  90.96لطيفه صالح احمد محمد العمر 
  71.55لطيفه عادل خالد سالم محمد عبداهللا األنصارى 

  85.8لولوه طالل صياح فيصل الزعبى 
  69.96مريم عيد سرور هواش العتيبى 

  67.85مريم فيصل عبدالعزيز عايض العازمي 
  87.9 منال بدر فالح بطى المطيرى

  66.35نجالء نايف عبدالهادى بداح العجمى 
  80.25نعيمه نمشان عبداهللا فراج العجمى 

  87.86نور مبارك على محمد شريف 
  87.8نورا محمد سلطان البحيرى الزعبى 

  89.43نوره جاسم سعود محمد الحويتان 
  94.44نوف عبد اهللا خليفه محمد الفرج 
  89.89هدى طالل محمد على العجمى 

  75.51ادل رجب عبدالوهاب احمد هيا ع



  79.91وضحه اياد سعدون صالح محمد المطوع 
  87.36وضحه على محمد صالح المرى 

  
  ام الهيمان الثانوية للبنات 

  95.72آمنة فهد عبداهللا الكندري   
  88.44أريج عجير جابر العتيبي 

  84.03أمل سعود شوردي فاهد الهاجري 
  95.18أمينة بدر مبارك عبدالرحمن مبارك 

  83.11أنوار وليد سعد الزيد 
  87.47ابتسام فيصل عوض العازمي 

  91.82اشواق جابر محمد ال سالم 
  90.89الريم عبداهللا نصار العازمي 

  85.96العنود اسعد فراج الحربي 
  67.71بدرية سعد عقاب العنزي 

  69.67بدور فالح هاضل العازمي 
  73.47بشاير بدر سعود العازمي 

  66.51هللا البخيت المطيري بشاير سعد عطاا
  89.76بشاير مطر جعيالن الزعبي 

  80.85جمايل جمال فهد الجفين 
  61.32حمدة سلمان رجعان مرزوق العازمي 

  77.4حوراء احمد حسن صالح 
  93.11خولة محمد عبدالرحمن العجمي 
  82.24دانة علي رومي موينع الفضلي 

  85.9دالل خويران فهد العجمي 
  88.92يني العنزي دالل عجيل صفوق ثو

  71.26ديمة منصور محمد سعد 
  78.58روان محمد بتال محمد السبيعي 

  84.92ريم سعود محمد الدوسري 
  81.69ريم محمد حمدان العجمي 

  69.51ريم محمد خرصان محمد العجمي 
  78.09زينب نواف صغير الشمري 

  74.59سارة حمدان مناحي ظاهر الدماك 
  70.83ساره شبيب حرمل العجمي 

  66.57سراب محمد فهد فالح الدوسري 
  83.73سناء محمد مرزوق محمد سعد 

  78.93شوق عبد اهللا راشد العازمي 
  93.77شوق فهد سعد حمود العازمي 

  75.44شيخة محمد حضرم سعيد الحضرم 
  88.91شيماء يوسف عبد الرحمن محمد محمود 

  90.88عائشه محمد عبدالعزيز العتيبي 
  94.24يري عالية راشد عليان المط

  78.57عفاف حمود شايم عالى العازمي 
  84.13عهود خالد ضيف اهللا العتيبي 

  73.11عهود عبيد راشد العازمي 
  79.74عهود مشعل فهيد العجمي 
  91.02غزيل سعد عبداهللا العجمي 



  87.58غصينه مشرف علي العجمى 
  84.12فاطمة شاهر خيراهللا الصواغ 
  77.61فاطمة عارف لطيف الشمري 

  76.09مة محمد ضيف اهللا الحربي فاط
  84.72فجر أحمد عبد اهللا العدواني 

  86.71فجر ناصر سريع ناصر محمد 
  90.77لطيفة متعب قبالن غالب العجمي 

  73.28لولوة عدنان صالح المولي 
  82.36مراحب محمد عوض العازمي 

  68.32مرام شبيب نايف العجمي 
  90.11منيرة عبد اهللا مبارك الدوسري 

  70.2محمد رجعان مرزوق العازمي منيرة 
  80.68منيرة محمد فهد الهاجري 

  78.39مها ناصر طامي الهاجري 
  67.6نوال مسعود مسفر العجمي 

  68.04نور عبد الرضا عيسى البلوشى 
  71.81نورة راشد عمر الهاجري 

  69.27نورة عبداهللا علي الهاجري 
  88.56نورة علي حمد الهاشمى العجمي 

  89.13الهاجري  نورة مبارك معجب
  81.76نورة محمد علي بخيت المري 
  73.17نوف راشد زايد سالم الهاجري 

  87.85نوير ملفي سعود العتيبي 
  81.57هاجر الفي صالح المطيري 

  69.34هنادي خالد عبد الرحمن الجمعه 
  73.18هنادي فاضل جاسم مندني غالم 

  
  آةالمشتر - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات  

  96.68آية احمد أمين محمد   
  96.2آيه عبدالرازق بدرى موسى 

  97.65انوار علي عبداهللا عبدالرحيم أحمد 
  93.05ايناس محمد رزق داود 

  93.89بسمه عصام الدين طه صابر قزامل 
  95.49بشاير عبد الرسول عبد االمير مكي طه 

  91.63جمانه ناصر سعود ناصر شريده العازمى 
  78.18مفرح الدخيل جنان سعد غانم 

  82.34حنان حمود حسين أمين 
  96.44حنان يوسف غانم سعيد العمانى 

  89.91خلود حسن أمين السيد حنفى 
  68.59دانه شبيب مبارك عويضه عريجان العجمي 

  67.47دانه علي ماجد فزع الشمرى 
  86.43دانه فهد بدر سالم الشطى 

  94.04ريهام حسن محمود حسن تعلب 
  65.68على الهزاع  زينب جمال على

  89.71زينة عبد اهللا عبد الرحيم الجاسم 
  85.79ساره سمير علي العجالن 



  82.66ساره عادل جاسم صالح المسبحي 
  96.31ساره على عبداهللا حجى بالل 
  93.51ساره محمد على حسين حسن 

  92.18سلمى محمد عبدالرحمن عبدالسيد محمد 
  90.38شهد علي محمد حسن الحبابى 

  83.99عد ياسين الذيابي شهله س
  71.24شوق علي ابراهيم محمد صالح 
  84.24شيخه ماجد أحمد سالم المسباح 

  80.65شيماء عبيد عبد الهادى ناصر العجمى 
  94.96ضى عبدالحميد جاسم حيدر ابراهيم التميمي 
  90.84طيف فهد عبد الرحمن حسن عبد اهللا الغيص 

  77.13عائشة حسام علي غلوم الباطني 
  88.29جاسم خلف سرحان العنزي  عبير

  81.92غاده صالح أحمد عبدالغني 
  80.52فاطمه حسن محمد حسن الصميط 

  79.33فاطمه غريب أحمد على 
  67.72فاطمه مطلق سلمان مضحى الغريب 

  92.59فجر عبد اهللا ناصر فهيد الكفيف 
  68.4فريال متعب فهد عبد الكريم المال 

  76.91في فهد عبيد ناصر العتيبى 
  92.34آنانه عبد الكريم المسالمه 

  96.78لطيفه خالد فالح سعيد العميرى 
  76.21لطيفه نجم عبداهللا محمد العديله 
  72.3لولوه عيد على حمود الحمدان 
  94.05مريم عبدالسالم مسعود عبداهللا 
  74.41منال احمد راشد حمد الغريب 

  72.28منة اهللا حسانين عبدالفتاح حسانين 
  92.15رج مى فرج مبروك ف

  91.11ندى محمد عبدالرحمن عبدالسيد محمد 
  78.79نور وحيد محمد خميس البصيري 

  78.52نوره خلف حمد محمد الردهان 
  73.49هبة على عبداللة عبدالرحمن العوضي 

  82.62هدير اسامه جاد السيد جاد 
  76.51ورود دخيل عبدالحسن ترياك حياوي 
  72.87وضحه عبد اهللا مبارك فهاد العجمى 

  98.69وفاء عبدالقوى عبد الجابر عبداهللا 
  
  سالم المبارك الثانوية للبنين 

  94.32ابي خليل مال محمد   
  93.83احمد اشرف محمد صالح خضر 

  94.03احمد باسم سليم قطب عطية 
  80.5احمد حسين غالب على المطيري 
  95.96احمد رضا محمد عبده عبد العال 

  98.54احمد سمير ابو زيد خليل 
  97.33مد عبد الغفار محمد عبد الغفار خفاجي اح

  95.43احمد عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف آساب 



  69.69ادريس جامع اسماعيل جرمه آاهين 
  90.05اسامه نصر فتحي احمد عبد اهللا 

  94.34اسالم ابراهيم محمد عثمان 
  83.27اسالم اسامه عبدالفتاح حسن 

  77.1باهج عوض باهج النومس 
  66.3آر الشطي بدر سامي شا

  76.29بدر سعد سلمان حنيف الهاجري 
  74.58بدر طارق محمد الدوسري 

  79.33بدر عبد اهللا احمد عبدالرحمن الكندري 
  82.62بريكان محمد بريكان حسين العجمي 
  85.54ترآي علي عبد اهللا حسين المطيري 

  87.53ثابت محمد حمدي عياش 
  88.35حسين خالد حسين مدعث العجمي 

  64.8طلق هادي عبيد حسين م
  73.34حماد سعود سعد حميد العجمي 

  67.98خالد ترآي وقاف ناصر العنزي 
  79.3خالد حسين بريكان حسين العجمي 

  79.61خالد عيد محمد ضعين الرشيدي 
  85.86خالد محسن محمد جفيران العجمي 
  70.53خالد محسن مصلح قحيم الرشيدى 

  94.55راشد عبد اهللا مطر فهد الشمري 
  81.25اآان حمدان منيخر العنزي ر

  97.61رامي اشرف محمد ابو المجد 
  90.33زيد راضي زيد الزعبي 

  96.16ساهر محمد عبد المجيد سراج الدين 
  90.45سعد بطي مطر خلف الشمري 

  76.85سعد عبد اهللا سعد حسن السهلي 
  71.57سعد نايف سعد رشيدان المطيري 

  73.29سعود مرزوق حسين الحربي 
  68.94فهيد مناحي راشد مسعود العجمي  سلطان

  84.62سند سعود سند الغيان المطيري 
  84.33صالح بكر سليم بكر الديحاني 
  82.37طارق حسين زآريا سليمان 
  66.31عامر ضاري براك الشمري 

  82.23عبد الرحمن حسين محمد محسن العجمي 
  68.3عبد العزيز خضر حسين علي 
  89.36رشد عبد العزيز عبد اهللا الفي الم

  70.49عبد العزيز فؤاد محمود بحريني 
  72.5عبد العزيز نشمي عليان داثان الحربي 

  71.78عبد اهللا حمد محمد حمد العجمي 
  72.5عبد اهللا حمود حجي المطيري 

  75.48عبد اهللا فاهد مبارك عبد الهادي الهاجري 
  76.36عبد اهللا مبارك عبد الرحمن مسعد الرشيدي 

  75.08فالح الهاجري عبد اهللا مبارك 
  73.27عبد اهللا محمد راشد العنزي 

  76.92عبد اهللا نامي حراب سماح المطيري 



  66.39عبد الهادي حزام سالم المري 
  89.53عقيل علي عباس عبد اهللا طالب بخش 

  70.15علي حسين علي علي شهاب 
  78.06عيسي احمد آمال حسن علي 

  66.84فارس الفي عبد الرحمن مطلق العتيبي 
  86.79فارس منصور مطر العجمي 

  93.22فالح محمد فالح محمد العجمي 
  70.97فهد عيد حراب سماح المطيري 

  67.76فهيد مبارك عايض 
  67.46فيصل خالد خليفة العنزي 

  70.2فيصل غازي سالم احمد خضر 
  85.54مؤمن محمد محمود اسماعيل الشافعي 

  73.51محسن سعيد على الشابوص المرى 
  72.69يم محمد حامد محمد ابراه

  74.36محمد احمد حاجي حسين 
  79.01محمد تيسير احمد الرفاعي 

  76.62محمد حسام منشاوي 
  77.9محمد حسين محمد علي العجمي 
  79.53محمد خالد عبد اهللا محمد صالح 

  88.61محمد خالد نواف البلخي 
  74.3محمد دغش مبارك فهيد العجمي 

  79.77محمد عادل نصر الدين 
  86.12بد اهللا ضيف اهللا العتيبي محمد ع

  75.25محمد فاضل عباس منصوري 
  80.88محمد فالح سعيد محمد الديحاني 
  84.12محمد فهد مساعد بداح الدوسري 

  71.19محمد مبارك عبد اهللا العجمي 
  84.08محمد ناصر محمد الزعبي 

  70.88محمد ناصر هايف عبد اهللا الحويله العجمى 
  97.66 محمود احمد صبح اسماعيل
  69.16مشاري خالد مبارك العامر 
  65.78مصطفى سالم جاسم محمد 

  90.91مصطفى عبد العزيز عبد النعيم أحمد حسن 
  92.54مصطفي سالم عبد العزيز ابو النيل 

  91.36منصور فارس عايد العنزي 
  81.71منور عبد العالي منور المطيري 

  78.79ميثم بدر يونس محمد ناصر المجادي 
  63.57علي عبدالرحيم اسد  ناصر احمد

  93.9ناصر حمود فراج دبيل العتيبي 
  81.28ناصر خضر مهدرس العنزى 

  83.86ناصر مسلم ابراهيم عويض البطحاني 
  88.52ناصر مهدي عبد الرحمن محمد الهاجري 

  74.2ناصر نهار فالح مفلح العتيبي 
  72.72نايف عواد خليفة الحنوان المطيري 

  85.79ي يوسف خالد خليل الكندر
  75.82يوسف خليل يوسف ابراهيم عبد اهللا 



  82.52يوسف سلطان هزاع سلطان المطيري 
  78.73يوسف عادل محمد عبد الرحمن الفيلكاوي 

  70.44يوسف ماجد عبد اهللا جبر نعمة 
  75.92يوسف محمد حزام برغش القحطاني 

  
  سعيد بن عامر الثانوية للبنين 

  68.8لدين إبراهيم خليل إبراهيم علي شمس ا  
  73.72إبراهيم فيصل عبداهللا علي أحمد 

  77.37بدر فيصل حبيب درويش السندان 
  79.1بالل خالد عبداللطيف محمد جوهر 
  80.83حسن بداح شوردي فاهد الهاجري 
  72.54حسن عبداهللا محمد عبداهللا بوحمد 
  64.05حسين محمد صالح محمد العجمي 

  84حمد دخيل ضحوي ظاهر الظفيري 
  73.06ر راشد شديد الصنيدح خالد بد

  66.17خالد سمير فهد جابر شهاب 
  69.95خالد عواض عايض مبارك العتيبى 
  71.64خالد عوض محمد عوض المطيري 

  89.39خالد محمد خالد محمد احماده 
  87.69ذيب حسن ذيب ناصر فهد 

  70.54سعد حمد سعد محمد السعيد 
  74.42سعود عبداهللا سعود عبدالرحمن العجمي 

  82.68ري أحمد نجم عبداهللا ظاهر ضا
  80.81طاحوس خالد طاحوس محمد طاحوس 

  89.09عبدالرحمن خليل إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي 
  74.29عبدالرحمن سعد عبدالهادي ناصر العجمي 

  70.64عبدالرحمن صقر سماح صقر المطيري 
  86.97عبدالرحمن مسفر فرج غليس العجمي 

  78.09العتيبي  عبدالعزيز سعود سلطان محسن
  77.64عبدالعزيز عبداهللا مبارك عبدالرحمن مبارك 

  80.47عبدالعزيز عثمان جدعان الزهاميل 
  79.61عبداهللا بدر عبداهللا فهد الكفيف 

  76.99عبداهللا شبيب آيال حسون 
  74.83عبداهللا طارق على عبدالرسول إبراهيم 
  72عبداهللا عباس عبدالحميد عباس الفايز 

  79.15باسط محمد الزعبى عبداهللا عبدال
  92.59عبداهللا علي سلطان علي محمد 

  68.66عبداهللا محمد على فرهود العجمى 
  74.19عبداهللا منصور متروك وقاف العنزي 

  70.67عبدالهادي حسين علي محمد الرمضان 
  80.39عبدالوهاب خالد ايوب يعقوب القيص 

  78.62على جابر على حسين العجمي 
  83.36محمد أحمد الكندري علي خالد عبدالرحمن 

  69.82عمر حمود مبارك حمود جالس العجمي 
  78.46غازي حمود غازي عيد الحربي 
  76.98فالح رشيد سليم صالح العنزى 



  89.93فواز إسحق أحمد عبداهللا اسحق محميد 
  74.54فيصل بندر عبدالمحسن عبداهللا عادى 

  74.48فيصل عادل خليل أحمد الداود 
  95.07العازمي مبارك مضحى مبارك 

  74.72محمد إبراهيم على محمد الشواف 
  72.65محمد خالد محمد على العجمي 
  82.24محمد سالم سعد عبداهللا العجمي 

  72.58محمد شليويح محمد فهيد العجمي 
  88.38محمد صالح سالم صالح الحيمر 

  90.18محمد عبدالرحمن حسن عبداهللا طالب الكندرى 
  79.18العجمى محمد عبداهللا سعود عبداهللا 

  74.47محمد عبداهللا محمد ضيدان محمد القحطاني 
  81.89محمد فريد محمد عبداهللا 

  77.06محمود جاسم محمد صالح اشكناني 
  96.09محمود وائل السيد رسالن 

  90.6منذر عبدالرحيم إسماعيل على نقي 
  89.46وليد خالد مبارك فراج العازمي 

  70.32بيدلى يعقوب يوسف إبراهيم محمد إبراهيم الع
  68.22يوسف طالل سالمه عامج عبيد سعد العنزى 

  71.37يوسف مناور خاتم صالح المطيري 
  
  صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات 

  96.56آالء ابراهيم عبد الغني ابراهيم   
  97.38آيه سعيد اسماعيل 

  96.13آيه محمد احمد 
  97.23أماني عبد الرحمن محمد عبدالرحمن موافي 

  97.34اء سعيد اسماعيل اسر
  79اميره يوسف غلوم بختيار احمد دشتي 

  95انفال عبد العزيز يعقوب على اسماعيل 
  80.01ايمان خالد عبد العزيز محمد فرج 
  68.7ايمان فهيد مرزوق مهنا العازمي 

  83.44بتول ايوب فاضل غلوم حسين عبداهللا الترآماني 
  95ترنيم محمد محمد ابوزيد 

  94.53د اهللا تسنيم عاصم عب
  84.14تهاني خالد خالص عبداهللا الهاجري 

  94.99تهاني مرزوق فهيد محمد قراش العجمي 
  81.55جواهر هاشم علي حسين البلوشي 

  91.95جوزه سيف نايف فالح الهمالن 
  70.36حبيبه عياد محمد ناشى عنزة 

  80.79حنان مالك ساير ذياب العنزي 
  59.74خديجة على طاهر صالح القطان 

  81.89دانة جعفر علي غلوم حسين مرتضى القطان 
  86.82دانه طارق سعد غانم الصلبوخ 
  75.09زهراء حسن فاضل على فرس 

  77.94سارة سيار عطا اهللا براك الشمرى 
  95.07سهيلة سامح محمد رشاد خليل 



  92.85شروق سامي عمر عليوه 
  78.9شهد بدر صحن حمدان الميع 
  77.25روح الدين  شهد عبد الواحد علي عبد اهللا

  95.19شهد ناظم أبوردن 
  88.47شوق صالح عبد اهللا على الرويح 

  71.86شوق عبد العزيز عبد اهللا سمير هندال 
  77.01شوق يوسف عبد الوهاب يوسف الحجي 

  74.89شيخه فهد آليفيخ محمد الهاجري 
  98.78شيماء ابراهيم عبد الرحمن عبد اهللا 
  65.23شيماء سالم صالح صاير الشمري 

  98.79غفران فائز الفراح 
  84.49فاطمه صالح محمد رجا العازمي 

  75.62فاطمه عبد الكريم جاسم منشد العنزي 
  94.79فاطمه فهد حسين محمد الشمري 

  84.84فاطمه معضد مفلح سمران العتيبي 
  95.91فجر عبد العزيز على موسى الحداد 

  75.03لطيفه مفرج مبارك جرى الجرى 
  93.82 لمى فايز قاشوش

  72.4ليالي فوزي سلطان محمد يونس الحمادي 
  88.99مريم عمر الشحات على الزفري 
  72.95مريم فهيد مرزوق مهنا العازمي 

  91.62منار فتحى محمود محمد السيد 
  75.36منال صالح علي فالح العنزي 
  80.34منى الفي ماطر بطى العازمي 

  83.51منى محمد حسين احمد محمود الكندرى 
  71.79واز عوض ملفي المطيري مها ف

  86.58نسمه حامد محمود 
  88.84نور حسن احمد غلوم حسين 

  64.85هاجر عامر عبداهللا فراج العجمي 
  71.68هدايه فرحان اسماعيل فرحان 

  96.23هند عماد الهادي 
  99.16وئام محمد نبيه مجنى 

  80.9ورده سالم سعد حسين العجمي 
  92.37ياسمين محمد رضا محمد مهدي 

  
  عبداهللا االحمد الصباح الثانوية للبنين 

  95.38احمد اسحاق عبداهللا محمد   
  97.2احمد حسن محمد محمد مصطفى 
  69.15احمد حمود مرزوق حمد العازمي 

  97.41احمد سامي جمعه الفرجاني 
  74.74احمد عبد الكريم مطر فرج مطر 

  76.07احمد عبداهللا درويش عبد اهللا حسن 
  84.58داهللا عيسى الوزان احمد عبدالهادي عب

  89.49احمد عطيه احمد قنديل 
  82.14احمد عالء سعيد الحسن 

  72.03احمد فهد فالح حمود العازمي 



  92.35احمد مجبل جميعان الحربي 
  75.47احمد محمد عبداهللا محمد البشر 

  88.43احمد هادى سالم مبارك الهاجري 
  80.38براك عبدالمحسن سرحان هداد العنزي 

  65.94الل عبدالعزيز حسين الصايغ ترآي ط
  98.73حسام عالءالدين جوده محمود 
  93.37حسن احمد عايش محمد الحمد 
  81.76حسن علي عباس حيدر فرمن 

  82.13حسين احمد حسين محمد رمضان 
  71.12حمد راشد فالح علي الوسمي 

  86.05حمد رياض محمد جاسم المهنا 
  71حمود منصور فهيد ناصر العازمي 

  71.92سعود رجعان فهد العازمي خالد 
  94.06خالد مناحي حمد حمد العجمي 

  61.85دعيج خليل ابراهيم حسن محمد 
  67.51زنيفر سعد زنيفر سعد العازمي 

  76.76سالم راضي سعود سالم الهاجري 
  85.61سالم عبداهللا ناصر مضيد البحيري العازمي 

  80.75سلطان شبيب مرزوق فراج معتقه 
  79.94العازمي  سلطان محمد صالح

  93.63سلطان وليد سلطان فرج عبداهللا 
  70.99شريد مشاري شريد فالح 

  96.34شهاب محمد محمد شريف 
  84.34صالح خيري رمزي عبدالجواد 
  80.56صالح عبدالباري نجم الشمري 

  75.7صالح محمد صالح العبيدي 
  80.35ضاري حسين عبدالهادي العجمي 
  85.35طالل حميد حامد حميد البحيري 

  92.82طالل محمد عناد الشمري 
  70.1عادل راشد مرزوق فهاد العازمي 

  71.57عايض حميدان عجيرم العازمي 
  76.7عبدالرحمن بدر خليفه العازمي 

  96.11عبدالرحمن خالد حمود المشاري 
  94.25عبدالرحمن خالد عبدالعزيز عبدالوهاب البناي 

  97.05عبدالرحمن سميح عبدالرحمن قشطه 
  94.41حمن علي الشربيني العطافي عبدالر

  73.83عبدالرحمن مبارك ناصر عريم 
  91.96عبدالعزيز طلق دليميك طلق العازمي 
  78.52عبدالعزيز فهد حجاج محمد العجمي 
  76.33عبدالعزيز فهد محمد شابع العازمي 

  93.95عبدالعزيز محمود محمد حسن 
  85.21عبداهللا حيدر ابراهيم حيدر علي 

  94.02عبداهللا حمد العجمي  عبداهللا خالد
  79.12عبداهللا راجح حمد زوير 

  96.14عبداهللا سرحان محمد عيد العازمى 
  71.82عبداهللا شلوان محمد شلوان الهاجري 



  72.3عبداهللا فارس صنت نايف العيباني 
  72.86عبداهللا فالح عدم بصيص الجبري 

  96.16عبداهللا فيصل عبداهللا محمد الكندري 
  93.48دالرحمن محمد آندري عبداهللا محمد عب

  75.66عبدالهادى الحميدي راشد شعيل الهاجري 
  82.28عبدالهادي راشد فالح ثالب الهاجري 

  80.68عقيل جاسم محمد غلوم حسين 
  69.85علي احمد صالح عبيد الشمري 

  82.95علي ضاعن علي الضاعن 
  82.55عمر سويد سعود عبد اهللا العجمي 

  81.64ذروه عمر مبارك عبداهللا فالح ال
  98.72عمرو صابر محمد زآي 

  66.79فهد احمد فهد الحمدان 
  74.72فهد رفاعي فارس سعدون العازمى 

  74.31فهد سعد عايض سالم العازمي 
  74.82فهد نوري ابراهيم عبدالمحسن العنزي 
  88.23فيصل عبداللطيف علي محمد الكندري 
  77.97فيصل عبدالناصر علي محمد شريف 

  71.95سلطان العجمى  فيصل فهد محمد
  80.1فيصل متلع عزاب قطيم العتيبي 

  86.09آريم مصطفى احمد عرفه 
  83.26مبارك مهدي ظافر حمد العجمي 

  76.34محمد احمد محمد ثاني 
  82.55محمد جمال إبراهيم سليمان الهولي 
  79.51محمد حمود عوده ردن القحطاني 
  85.41محمد ذيب هادي شعوي المطيري 

  85.8يد العازمي محمد راشد سع
  74.59محمد عبداهللا ثقل ذيبان العجمي 

  67.83محمد عبداهللا فالح رجعان راعي الفحماء 
  88.39محمد عبداهللا محمد صباح الجالهمه 

  71.48محمد علي جبار رمثان العنزى 
  85.34محمد منذر محمد حمد المسباح 

  75.82محمد منصور محمد العجمي 
  73.58 محمد نايف مطلق صاهود العتيبي

  79.43محمد هاشم موسى حسن الموسوي 
  73.38محمد وليد محمد عبد الوهاب الربيع 

  94.05محمود مصطفى يوسف ابراهيم عبداهللا 
  83.7محمود نور الدين عالء الدين سالآلي 

  79مرزوق خلف مرزوق سيف عوينه 
  86.68مساعد عايض جابر الهاجري 

  82.85مشعل خالد صاهود محمد العتيبي 
  72.76حسين محمد العجمي  منصور

  94.25منصور سهيل مبارك بن سهيل فهيم 
  69.46ناصر محمد عبدالمحسن احمد الفرج 

  73.27نايف سعد محمد شبيب المقبول 
  71.54نواف علي بداح العازمي 



  79.05وليد خالد عبداهللا حمد زوير 
  87.08يوسف احمد عبدالرحمن محمد الكندري 

  95.5مي يوسف محمد خلف جليدان العاز
  72.34يوسف نايف سيف العازمي 

  
  عمر بن الخطاب الثانوية للبنين 

  77أحمد عبد اهللا نايف سعود عويهان   
  74.89أحمد نافع مناحى العنزى 

  72.03أحمد نبيل عابر صبر الشمري 
  89.06إبراهيم عمران عيسي سالم الراشد 

  78.26بدر ترآى سعد فرج العازمى 
  78.78 بدر فهد بدر فهد المطيري
  72.87بندر ناصر بندر العتيبى 

  70.22ثامر سالم عبداهللا ثامر العتيبي 
  81.78جاراهللا مبارك جاراهللا العجمي 

  83.55حسين علي عبد القادر خدا بخش 
  74.24خالد أحمد حسين الشمري 

  68.35خالد بداح محمد جابر سعد جابر 
  65.67خالد عبد اهللا حروبي الحمد 
  73.19ي خلف عادل خلف الرشيد

  78.14دعيج خلف مرزوق المطيري 
  80.12زيد فايز هالل بخيت العجمي 
  66.7سالم صالح عمبر سالم فرحان 

  76.24سامي بخيت مبارك بخيت 
  78.63سعد محسن سعد محمد العجمى 

  75.78سعيد عبد اهللا سعيد سالم 
  85.35سعيد علي سعيد علي العجمي 

  82.29سلمان مرزوق مبارك العازمى 
  75.07محمد عويضه حمد العجمي صالح 

  76.5طالل صالح جابر على المرى 
  76.48طالل علي مضيان فهد الشمري 
  78.24طالل عواض بعيجان المطيرى 

  82.09عبد الرحمن فارس حمود الشمرى 
  87.25عبد الرحمن فهد سالم محمد العازمى 

  92.87عبد الرحمن نايف عبد الرحمن الهاجرى 
  72.57الشمري  عبد العزيز عجمي لهمود

  63.86عبد اهللا أحمد جايد طاهر الشمري 
  90.9عبد اهللا على جابر حمد العجمى 
  77.57عبد اهللا فيصل محسن العجمى 

  89.21عبد اهللا ماجد نعيس حمود المطيرى 
  71.52عبد الهادى أحمد مرزوق سالم العازمى 
  69.95عبدالرحمن جابر حمود حمدي المطيري 

  84.14د طويلع العتيبى عبدالرحمن عبداهللا محم
  77.29عبداهللا محمد عابد عبداهللا عبدو 

  71.35عذبي سعد نومان رغيان العازمى 
  88.48علي مانع محمد صالح العجمى 



  73.68فالح فهد ظافر الهاجري 
  72.77فهد حزام محمد حزام الهاجري 
  82.95فهد حمود ذيب ناصر الهاجري 

  70.65فهد مطلق مرزوق طلق العازمى 
  80.56محمد سعد الدوسرى  فواز

  71.05مانع عايض فهد العجمى 
  67.41مانع محمد مانع محمد العجمي 
  93.52محمد جمال محمد سالم الحشان 

  70.82محمد حمد على جار اهللا العجمى 
  67.64محمد حمود سلمان فالح العازمى 

  75.05محمد راشد محمد ناصر المرى 
  75.68محمد فالح مبارك عبد الكريم الدليمي 

  69.25محمد فهد مطلق الهاجري 
  79.12محمد مبارك محمدعيد فالح 
  91.43محمد مخيط محمد العازمى 

  71.3مسفر حمد علي صالح العجمي 
  69.07مسفر فالح مسفر سالم العجمى 
  72.3مسفر محمد خرصان العجمي 

  74.45مسفر محمد فهد العجمي 
  74.09مشعل فاطم سليمان سالمة 

  83.22ن هزاع بطى منصور عبد اهللا حسي
  75.13منور سعود بن عاقل الشمرى 

  75.04ناصر سعود نزال سعود الضفيرى 
  71.81نايف ضاوي علي عواض الرويله 

  72.72نواف احمد على محمد مبارك 
  70.53هادي عبد اهللا فالح هادي العجمي 

  86.42وليد خالد سالم سندى الرشيدى 
  76.44يوسف أحمد قبالن راشد العازمى 

  72.44عبد اهللا حيدر على محمد  يوسف
  
  عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات 

  68.48أشواق حامد عبداهللا مبارك طرجم العازمي   
  70.14أمل عبداهللا ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي 

  73.56أمينة خالد علي أآبر ميرزا 
  85.96أنفال عبداللطيف صالح عبداهللا الربيع 

  78.52عيد حمد  اسراء احمد فالح
  83.45الجازى ناصر شالح سويد العجمى 

  74.58انوار فراج حماد عيد العازمي 
  73.48ايمان مهدي محمد عيد حشاش العازمي 

  69.42بدور مرضى معيض عماير العازمى 
  86.01بشاير هادى مدلول عايد الشمرى 

  85.8دانة عبدالعزيز شبيب ترآي الخالدى 
  75.77ني رزان فالح زايد علي العدوا

  73.81روان حسين على عبداهللا بنيان 
  87.08ريم فهد محارب عواد العازمى 

  62.46ريم مصبح منصور مصبح العازمي 



  74.51سندس حسن جراغ آاظم الحداد 
  80.47ضحى سعود عبدالعزيز حسين الخميس 

  76.3عجيبه حسين على حسين العجمى 
  63.4عذاري خالد عبداهللا احمد الخليفه 

  75.32يسن علي غالب الحربي عذاري مح
  65.96غنيمه محمد خليفه سلطان الحديد آل بنعلي 

  83.04فاطمة عيسى حسن على الكندرى 
  84.19فرح سعيد ضحوي عويض المطيري 

  73.66مراحب سعد محسن علي عتيج 
  86.55مرام فهد فهاد شبيب العجمي 
  67.99مريم خالد محمد جاسم المطر 
  81فيري مريم سلمان عاجل سلمان الض

  75.24مريم صباح لفته جبر الضفيرى 
  75.14مريم محمد حماد مبارك العازمي 

  83.67مريم مساعد معوض حثلين الرشيدى 
  69.4منال حمد عبداهللا حمد العجمى 

  81.59منال سعيدان هويدى قطيم الحبينى 
  77.89مها عبداهللا حمود مقدن الصواغ 

  84.92مي فهد فهاد حمدان العازمى 
  75.59نى السهدي هادي العازمي نورا حس

  76.85نوره راشد محمد حمد المرى 
  64.26نوره عدنان حمد ضيدان الشمري 

  67.21نوف غازى عبد اهللا فرحان العازمى 
  85.3هبه محمد عبدالقادر فاخر محمد 
  66.56هدى عوض مهدي علي العجمي 
  62.38هيال عبيد مفلح مدلش المطيري 
  72.04السبيعي وفاء مسلط فهد سعد المجمعي 

  
  فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات 

  80.77آالء عبداهللا عباس حسن عبدالرحيم   
  80.66أبرار عوض غياض عبيد العنزى 
  73.63أبرار مهنا محمد آميخ الهاجرى 

  75.97أسماء محمد سعيد مهيالن الهاجري 
  92.76أفراح مطلق شباب فهد العتيبى 

  95.6أفنان جمال ضيدان نصار العدوانى 
  68.87إيمان خالد احمد مبارك االحمد 

  84.04ابرار نافل ناهض فراج العجمى 
  96.18اسراء عبدالعزيز محمود شومان 

  83.67اسماء سليم مبارك سليم حمدان العتيبى 
  69.96الزهراء هاشم موسى عبداهللا العويد 

  84.31العنود فهد حمد مناحي العجمى 
  91.66انوار حمود عبداهللا حسين 

  71.86ن فاضل دهراب امير احمد جنا
  88.35حنان معيض خليف قنيفذ العازمى 
  90.19دانه ناصر عبداهللا حماد الشمري 
  63.42دالل ابراهيم محمد شاهر الشطى 



  81.01ريم احمد محمد عبدالرحمن الترآيت 
  89.63زينب صالح حسن محمد العجمى 

  86.41سارا محمد سعد راشد ناصر شويع الهاجرى 
  85.48الرزاق محمد صالح يوسف بهبهانى ساره عبد

  79.15ساره على راشد هزاع العجمى 
  73.11ساره محمد جابر محمد شليح 

  88.58ساره يوسف هادي هداد خلف الشمري 
  69.24سناء مطلق سالم المورقى 

  74.36شمائل محمد شارع المزعل 
  75.76عائشه هزاع عايض سعد المويهي المطيري 

  75.85اجري عذاري مبارك محمد اله
  84.39علياء نوري حسن عيسى 
  74.44عهد بيان سلمي الديحاني 

  79.08غزوه بعثان طامى ردام حديد 
  75.03فاطمه احمد اآبر حسن اآبر 

  86.64فاطمه حسين عبدالكريم رضا 
  79.5فاطمه حمد ابراهيم سالم العجمى 

  86.71فاطمه سعيد صالح سعيد عوض محمد العجمي 
  86.42يرزا فجر رمضان مختا ر م

  82.16فجر سعد آاظم عطية الفضلى 
  87.65فوزيه جزاء بن صالح سند الحربى 

  84.86مانعه سعيد صالح سعيد عوض العجمى 
  66.03مريم احمد ابراهيم عقبة 

  83.4مريم حماد منصور حماد العجمي 
  78.81مريم دعيج على راشد العجمى 

  73.19مريم عادل راشد منصور جريس 
  94.86يوسف الهولى  مريم عادل محمد

  74.8مريم عفان حسين ابراهيم حسين الكندرى 
  88.58منيره عوض راشد عوينان العازمى 

  84.77ناريمان عايد مطنى غضبان مهنا الفضلى 
  94.91نور صالح مبارك جابر الغيثى الشمرى 

  80.32نوره حزام مبارك عيد القحطانى 
  74.67هاجر حمد بخيت على المرى 

  82.79جابر الهاجري  هيا محمد راشد
  73.29وضحى ناصر بدر جبيل 

  78.03وعد راشد هادى فرحان العجمى 
  
  لبنى بنت الحارث الثانوية للبنات 

  79.27أبرار على عبد الغنى الدباشي   
  78.89أحالم علي حمزه عباس عبداهللا 

  78.05أسرار حسين فهد محمد العجمي 
  75.9أسماء عامر علي حسن النعيمي 

  85.47ر سعدون آويعب المطيرى أماني خضي
  90.21أميرة محمود حرسى جامع 

  83.77أنوار مبارك مزيد مبرج العازمي 
  84.46إبتسام سامى مليح على الصواغ العازمي 



  68.54إيمان جمال راشد على النويعم 
  66.16ابتسام على سالم رشيد الرشيدى 

  69.93اريج فهد محمد حمد الهاجري 
  89.82العتيبي  استقالل مطلق نوار علي

  91.74اسماء عبدالرحمن عبدالرحيم احمد علي 
  87.93الهنوف سعود ناصر منصور الدوسري 

  92.19بشاير عيسى عبداهللا هادي العليم 
  65.31تسنيم عيد مبارك عيد الدوسري 

  82.16تهاني عامر عبدالعزيز فاضل محمد 
  90.1تهاني عبداهللا عليثه خلف الدوسري 

  90.31لعجمي حصه فهد سعد شبيب ا
  63.63حنان عالى حمود آريفان المطيرى 

  78.16خزنه علي مناحي محسن زبره 
  90.84دالل أحمد سعد سعيد الميع 

  96.11دالل سعد راشد مرزوق الخياط العازمى 
  74.44ريم سالم حمد الهاجرى 

  81.6سارة حمد سعود سالم العازمى 
  90.78سارة محمد مجبل محمد العازمي 

  85.09لب زعل العازمى سارة محمد مط
  94.49سارة محمد ناهى شليان الرشيدى 
  75.05ساره ترآي حنيف ضاوي العتيبي 

  76.89ساره عبداهللا معتوق مرزوق المعتوق 
  87.35شروق يوسف ذ يا ب محمد الصقر 

  84.76شريفة مرزوق قريان اوتيد مطلق العازمى 
  65.92شوق حامد محمد فالح السهيجان 

  73.17ض الجهيم شوق سالم محمد عو
  90.17شوق محمد سعود خالد العميره 

  82.7شوق ناصر محمد مبارك الخمسان 
  77.22عائشة سعد سعود سعد السبيعي 

  75.28عائشة عبداهللا نايف عايض العتيبي 
  77.02عائشة محمد على حويمد محمد المطيرى 

  82.11عبير احمد عباس حمد الرشيدي 
  90.76علياء فهاد فهد راشد العجمي 

  94.49فئ فهاد مانع فهاد العجمي 
  86.44فاطمة أحمد سيف فرحان النامى 
  91.2فاطمة حمد ابراهيم محمد جاسم 
  72.38فاطمه أحمد صالح محمد المال 

  85.42فرح ناصر مشعان ملهي العجمي 
  70.29لطيفة محمد حسن محمد بودستور 

  95.03مريم حماد فهيد عبد اهللا الكفيف 
  93.55المري  مريم سالم محمد سالم

  86.71مصبوبه سالم سعد مبخوت الدوسري 
  83.21مالك عبداهللا فهد غنيم سيف العجمي 

  90.83منيرة راجح عبد العزيز ترآى القحطانى 
  85.52نوال عبداهللا طلق درين العتيبى 

  76.02نورة أحمد عبداهللا ماشع المطيري 



  83.53نوره فالح مبارك صالح العازمي 
  77.52العجمي  نوره فهد راشد محمد

  89.55نوف حمد سعد سعيد الميع 
  86.89نوف فهاد قبالن راشد العازمي 

  92.52هاجر أحمد دغيم مرزوق الخرفشى 
  82.34هاجر عامر محمد جابر الخشم 

  79.98هديل محمد عيفان حجر العازمى 
  
  مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات 

  68.09مريم ادغيمان حماد العازمى   
  
  احية الثانوي رجالمرآز الصب 

  74.86أسالم حربي عايد خليف الشبيلي العنزي   
  66.96احمد طه ياسين حسن المال 

  74.16احمد عبد اهللا مجبل عبد اهللا سليمان 
  71.6احمد مفلح شويمي متروك العازمي 

  60.86باسل ماجد ثالج حصية 
  76.01بخيتان ابراهيم سالم مرزوق 

  71.01 بدر موسي نصر اهللا عيسي البلوشي
  75.2حسين خيري شالش جابر 

  70.22حمود ضيدان سكران محزم السهلي 
  83.41خالد محمد طريدي علي 
  77.32خلف جمال عبيد الخلف 

  71.41راآان خالد راآان عبيسان الحربي 
  64.61زيد احمد زيد سويد الصانع 
  67.25سالم ظاهر جدعان مظهور 

  72.27سالم مظهور محمد رباح الحربي 
  67.68ار فالح مناحي العجمي سعود نه

  63.46سلطان راآان سلطان سلمان العجمي 
  65.74سلمان ظاهر جدعان مظهور 

  65.7سلمان يعقوب حمود عواد العواد 
  75.45صالح فالح طاهر سلمان الداود 

  76.85عبد اهللا علي راشد ضاوي 
  71.83عبيد مقعد عبد اهللا العتيبي 

  70.68علي حسين عبداهللا مانع 
  70.37عيد محمد فالح فالح 

  69.72ماجد عبد اهللا حسن العتيبي 
  71.72محمد سويد شاهر محمد العتيبي 

  67.71محمد صالح محمد صالح 
  71.84محمد مرزوق مشعان عبداهللا المطيري 

  71.92مشعل عالي حمود آريفان الشالحي 
  70.67مطلق بطي محسن بطي العتيبي 

  68.13نواف نهار فهد عقله 
  
  حية الثانوي نساءمرآز الصبا 

  92.48أنوار عباس راشد علي   



  73.13ابرار سعيد عباس صالحى 
  69.24امنه ابراهيم عزيز حيدر 

  82.05انوار قطان شتام خليل 
  82.09ايمان خلف عواد نزال 

  71.17ايمان عقاب عبد اهللا قناص 
  80.74جازي سعود عوض حريميس 

  70.63دعاء محمد حسن عبد اهللا البلوشي 
  76.78محرف آرينيس غريب مشعل العازمي ربيعه 

  62.86ساره فهد سعود شبيب السهلي 
  84.81ساره مناع سحيم عزام حسين 

  74.15شهناز محمد محمد بور 
  72.54شهين غانم فرحانى 

  78.38عبير عقاب عبد اهللا قناص 
  77.56عيده فريح دويهيس الفي 

  78.61مشاعل مبارك محمد العازمي 
  80.15ايد المطيري نهى عبد اهللا غازي ز

  75.81نوال ناصر خصيوى حامد العتيبي 
  70.86نوره عبد اهللا هداف رجا الهاجري 

  67.31نوف جلوي ناصر مناحي 
  75.47نوف شفاء الهيلم نادي ساير العنزي 

  76.93هديل جابر هداد غانم 
  90.2هيه فالح شالح فالح 

  82.53وطفه صالح خلف سالمة 
  66.97ق المجمعي السبيعي العنود شافي بن حمد بن تفا

  
  مرآز أم العالء األنصارية الثانوي نساء 

  65.27أسماء وهاب محمد المغير   
  71.81افراح اجريس عايض عوض 

  76.19امل حمود احمد حاجيه 
  73.35بدور مبارك سعد مجرور العازمي 

  76.94تغريد خليل ابراهيم راشد 
  73.59حنان يوسف ميرزا حسين بلوشي 

  69.06طعمه حنين حليم 
  72.74ربداء عوده فايض الشمري 

  76.69ريم على خلف وقيت الشمري 
  70.98ساره زايد محمد زايد 

  65.52سلمى رجاء نصار رجاء 
  71.96شهد جابر على الموسي 

  74.98شيخه عبود سعد العازمي 
  71.01عائشه بندر مطلق المطيري 

  78.14عذاري زآي الدين رجب 
  81.61فاطمه راآان عبيد عنيتك 

  75.3فاطمه فالح شحاذ عجاج عنزة 
  74.3فوزيه غازي زايد المطيري 

  68.18مريم حسين محمد حسين 
  81.22منى عايض سالم الرشيدي 



  68.33منى مهدى مرزوق مبارك العازمي 
  67.25مها سعد بطاح العازمي 

  78.31نورة حسن محمد العتيبي 
  68.56نيره عادل بدوي محمد 
  72.79هند صالح خالد المري 
  79.72هيفاء محمد عبيد طعمة 

  81.14ورده غزاي سعد على المطيري 
  
  مرآز هشام بن العاص الثانوي رجال 

  74.54احمد صابر اسماعيل مدني   
  64.64احمد عايض رجعان صالح الصواغ العازمي 

  61.79بدر محمد جعفر حمودي 
  79.86حسين عبداهللا علي محمد زمنان العجمي 

  71.83سين العجمي حمد عبداهللا مدعث ح
  65.83خالد عبدالعزيز سعود المرعضى 
  68.35خالد عبدالعزيز فرحان الحوطي 

  69.66راشد حمد راشد حمد المري 
  62.89سالم حسين محمد احمد 

  64.26شريف مجدي حنفي محمود جعدار 
  63.39عبداهللا علي عبداهللا سالم محمد 

  68.96عيد سعد عيد حجاج 
  71.56عيد الفي فريح عيد 

  75.37محمد شلوان سعود العجمي 
  71.8محمد فهد هذال السبيعي 

  74.11محمد فوزي محمد حسن وهبي 
  72.5منذر محمد شكيب فهمي شريف جرار 

  65.65مهنا دخيل ظافر الهاجري 
  
  معاذة الغفارية الثانوية الثانوية للبنات 

  72.47آمنة يوسف محمد أحمد آندري   
  93.95 أفراح حسين عواض سمران المطيري

  72.03أمل حمد حسن حمد الشامري 
  71.81أمل سيف محمد فهاد العازمي 

  76.99بدور صالح محمد حوران الكبيسي 
  75.11تهاني إبراهيم محمد برجس المطيري 

  79.45جالية عبداهللا فالح مطلق العازمي 
  91.71جنان علي عباس عباس حسين أشكناني 
  80.22خديجة شهاب أحمد محمد العبد الرؤوف 

  75.47دانة فرحان آرآان فيصل الشمري 
  81.95دعاء علي حسين محمد 

  81.14دالل فهد سالم مطر الشمري 
  86.92دالل ناجي علي ناجي 

  68.08روان عادل علي سعد العازمي 
  76.75سارة حسن حبيب حسن قمبر 

  84.87سارة مهدي فهد محمد العجمي 
  81.99سناء حسن عبداهللا بردي الفضلي 



  86.97راشد مبارك العازمي شهد سلمان 
  95.8شوق سالم شبيب دغش فنيس العجمي 

  87.65شوق فايز محسن فرهود العنزي 
  82.52صفية شهاب أحمد محمد العبدالرؤوف 

  90.41عبطة تراحيب سالم آروز العجمي 
  76.21عبير سعيد محمد مطلق المطيري 

  95.88عذاري جفين عبدالهادي جفين الهاجري 
  81.8محمد العازمي عواطف حجاج عالي 

  76.09فجرالهادى عبد الهادى بخيت أبو رقبه العتيبى 
  85.07فيحا صالح رجعان صالح العازمي 
  94.07آويت محمد خلف غضبان الفضلي 
  65.24لطيفة حباب حبيب معيض العازمي 

  63.49منيرة سالم محمد سالم العازمي 
  79.97نرجس محمد حسين خضر الجزاف 

  84.45لعصيمي نهى فهد عبيد محمد ا
  74.61نورة محمد نوبي عبداهللا 

  83.79هبة مبارك أحمد مبارك سرور 
  97.36ورود محمد خلف غضبان الفضلي 
  90.85وضحة راشد جفين راشد الهاجري 

  
  هديه الثانوية للبنات 

  79.21أبرار علي حسين علي الناصر   
  81.75أمل طالب أحمد الكندري 

  74.12أمينه احمد محمد يوسف القالف 
  87.89أمينه سعود عطيه غلوم الباطني 

  76.47اسراء عبدالجليل حبيب علي الحداد 
  97.33ايمان على فهد مبارك العازمى 

  72.96ايمان فيصل عبدالوهاب احمد ابو فرسن 
  82.51بدور احمد حسن محمد الشواف 
  89.57بدور يعقوب رمضان مال علي 

  77.65جوزاء ناصر عبدالهادي سعيد الهاجري 
  87.51وراء حسين عباس حيدر فرمن ح

  85خلود باتع شامخ الرشيدي 
  91.95دالل غنيم فالح طلق معتوق 

  88.13دالل ماجد محمد احمد الرياحي 
  83.8دالل محمد عبدالرحيم محمد الهولي 

  86.37دالل ناصر ماضي عامر القعود 
  86.83رهف هادى حمد صالح المرى 

  77.63روان عبداهللا حمد عبداهللا العجمي 
  76.18ريم خالد آاظم عطيه الفضلي 

  76.22ريم صالح يعقوب خميس الغريب 
  89.59ريم مبارك رجا الرشيدى 

  74.26ساره عبداهللا سعد سعد الحويله 
  93.74شروق عثمان خليل ابراهيم الخليل 

  89.4شهد طارق ابراهيم علي 
  79.14شهد فهد رفاعى خلف العازمى 



  77.69 شهد محمد يوسف ابراهيم عبداهللا
  88.13شهد ناجي عوض مرزوق العتيبي 

  88.32شوق علي خليل ابراهيم الخليل 
  78.87ضحى سميح ابراهيم صالح القالف 
  86.62عاليه عبداهللا محمد طامي العازمي 
  77.65عهد محمد هجاج سعود الدوسري 

  73.08غاليه مرزوق فارس فاروس الحطاب 
  80.77فاطمه صالح مهدي حسن بوعباس 

  87.87بدالجليل جبر ظاهر صديان فاطمه ع
  81.2فاطمه عوض خلف مطيران السعيدي 

  93.12فجر خالد علي سلطان يوسف 
  74.48ليلى عايض مبارك حمود العازمى 
  80.45مريم محمد أحمد عبدالرحيم حسين 

  88.71منى شهاب حمد علي المهندي 
  80.75مي عبداهللا سعود عبداهللا الدوسري 

  80.95داهللا النجار نور اسماعيل ابراهيم عب
  84.61نور محمد جاسم الشامى 

  94.77نور محمد يوسف محمد الصديقي 
  89.75نور مرزوق قبالن العازمى 

  84.75نورا عبداهللا محمد صلبي المطيري 
  91.48نورا عبداهللا مكراد راآان المكراد 

  71.05نورة سلطان سعود سلطان السبيعي 
  86.86نوره فهد جاسم صالح المسبحي 

  89.8ره محمد فالح مريزيق العازمي نو
  81.8نوف حمد محمد هادي العجمي 

  92.28هنوف مذآر سعود ثويران المطيري 
  
  هشام بن العاص الثانوية للبنين 

  84.43ابراهيم جاسم محمد راشد الحربي   
  85.23احمد حسين على هاشم الرضى 

  91.11احمد عبد اهللا عساف نوار الرويس العتيبي 
  77.69 علي حريش العنزي احمد عطا اهللا

  77.47احمد مبارك خلف مبارك العتيبي 
  91.66احمد محسن إبراهيم المحمد السليمان 

  70.97اسالم حسن محمد حسن الصميط 
  91.96اسالم فرحان عبد الجليل سيد فرحان 

  73انور عبدالمنعم عبدالكريم عبداهللا رمضان 
  77.73بدر سويد سعود سويد العجمي 

  90.75ر طريم الصبيرى بدر شاهر بد
  78.36بدر شبيب ناصر عويس العجمي 

  73.95بدر ناصر تقي عبد الحسين رجب 
  71.22بسام سويلم نزال سالم الكريباني 
  73.22ترآي فهد ناصر ترآى العتيبى 
  66.44جواد خليل إبراهيم رجب شاه 
  78.23حسن على محمد على حسين 

  75.77حسين محمد مراد شمس الدين مراد 



  71.54سالم حمود مطر الفضلي  حمد
  79.75حمد عبداهللا حمد على العجمى 
  79.71حمد على محمد جعفر فيروز 

  77.58حمود عطا اهللا عطا اهللا حمود الجبل 
  75.15خالد إبراهيم جاسم محمد الشطي 

  93.67خالد حمد عبداهللا المعضادي 
  90.11خالد راشد مناحي راشد العجمي 

  88.83ي العتيبي خالد مرزوق محمد عبدالعال
  74.33راشد سلطان راشد محمد العاطفى 

  92.49راشد على راشد ماجد 
  87.38زيد احمد مزيد هالل العتيبى 

  73.51سالم صالح سالم مصلح البالود 
  83.41سالم محمد حماد فهيد مرسل 

  68.36سعود ناصر فهد هادي الدوسرى 
  90.38صقر صباح عبدالرحمن حسن عبداهللا الغيص 

  84.09الح عبداهللا على العزب ضارى ف
  73.51ضارى فهد صالح مهاوش سلمان 
  94.27طالل مياح جليدان عبيد الفضلي 

  70.04عبدالرحمن فيصل عبد اهللا حنيف مزيعل 
  81.11عبدالصمد توفيق سامي عبدالرزاق عبدالسالم 

  81.69عبدالعزيز احمد عبداهللا على عبداهللا 
  86.74ي عبدالعزيز مشعان فهد جاراهللا العجم

  73.85عبدالعزيز ناصر محمد حامد الهندال 
  67.62عبدالعزيز هذال عبد اهللا شالش العتيبى 

  83.87عبداهللا احمد راشد غادن المطيرى 
  76.25عبداهللا عباس سليمان عباس دشتي 

  92.36عبداهللا فارح محمود وعيس 
  83.05عبداهللا فهد عبداهللا مترك العجمي 

  79.74لسليمان عبداهللا فيصل محمد سويلم ا
  87.93عبداهللا ناصر حمود جاسم الدبوس 

  81.76عبداهللا ناصر حمود منصور الهاجرى 
  92.65عبداهللا نجم جودة عزت 

  92.39عبداهللا نضال خضر ابراهيم المعيوف 
  86.99عبدالهادى ناصر عبدالهادى ناصر الهاجرى 

  97.68عبيده على حميد مبارك المبارك 
  81.2طيري عثمان سعود عوض سالم الم

  76.77على احمد نعمه حايف العنزي 
  67.31على طاهر ناصر طاهر يونس العليوى 

  94.29فهد ايهاب محمد فهد الدبوس 
  94.72فهد عبداهللا ضاوى عبيد عبداهللا 

  76.74فهد على خالد فهد الجرى 
  97.31فهد على فهد جاسم الدبوس 
  80.06فهد على محمد احمد حجي 

  93.8صفور الهاجري فهد نهار سعد راجح الع
  66.04فواز عبداهللا حسين حسن الشويكر 
  86.11فيصل حسين ابراهيم محمد احمد 



  69.35فيصل نايف احمد غانم الدبوس 
  75.04ماجد حمد حمود خميس العجمى 

  65.62محسن عبدالرحيم حسن آرم 
  75.81محمد جابر محمد فهد الدبوس 

  79.62محمد جمال زين الدين محمد نديم الزين 
  83.62محمد دبوس محمد جاسم الدبوس 

  95.81محمد سعود محمد الرويني 
  78.65محمد صالح سعود مجبل المجيبل 

  72.1محمد عبد المحسن شريف العبود الخضر 
  86.44محمد عبدالسالم آمال هالل 

  91.21محمد عبداهللا حماد فهيد مرسل 
  88.69محمد عبدالناصر حسين الغاوى 
  91.84اجرى محمد على حمود منصور اله

  74.56محمد عماد حميد عبداهللا خلف 
  97.35محمد مصطفى السيد راضى 

  88.51محمد ناصر رويبخ راشد العتيبي 
  82.84مرزوق غازى مرزوق هملول العتيبي 

  77.96مساعد محمد مسفر سالم العجمي 
  84.59مشوط سعد فهد مبارك المشوط 

  97.85مصطفى خيري المطراوي مصطفى ابوبيه 
  74.65صد مناحى راشد العجمى مناحى ر

  72.76ناصر بدر ناصر مجلعد محمد 
  74.46نواف مرزوق اسراهيد محمد العتيبي 

  
  اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية 
  

  الجهراء الثانوية للبنات
  88.93أالء خالد عقلة صحن العالطي   

  90.48اريج محمد رافت السيد حسن عطيه خليل 
  88.47عبداهللا الرحيلي  اسماء سليمان حبيب

  86.34اسماء ضيف اهللا الحميدى ضيف اهللا القحص 
  86.81اسماء محمد هادي جار اهللا 

  95.39اسيا احمد حاجي ايليه 
  80.32اسيل هادى مفظى طريف بوظهير 

  87.64اشواق عجيل مانع ضويحي الظفيري 
  75.79البندري فهد غنام جليدان الحسيني 

  80.06الشمري  العنود عبداهللا ساير زويد
  82.02اماني دخيل نايف صدام الشمري 

  98.16امل جمال مصطفى العوضى عيسى 
  72.2امل صاهود هالل فيصل العنزي 
  80اميره طالل عايد مضحي العنزي 

  86.66انفال عبد اللطيف عاشور هادى السعيدى 
  89.2ايمان على مشعان معيض العازمى 
  79.1ايمان مزيد انويديس زيد الحسيني 

  77.1بشاير صالح ساير فجر العنزي 
  69.06بشاير نواف زبن صقر المطيرى 



  80.1دالل غصاب ديحان قصاب العازمي 
  84.6دالل فهد فالح محمد العجمى 

  95.43رانا مصطفى محمد محمود عاشور 
  92.87رضوى حسين فرغلى محمد 
  91.93رقية خالد ضويحي الرسيس 
  96.75رنا عادل العربي مسلم سعيد 

  79.65نايف رمضان هزاع العنزي  روان
  98.58رويدا محمد عبدالصمد على متولى 

  76.33زينب علي فاضل العنزي 
  66.35سارا فالح حمدان محمد السعيد 

  79.38ساره ثقل مشوط ثقل العجمى 
  78.71ساره سعود نشمي عواد الحريجي 

  74.06ساره صطام مرزوق صطام العتيبى 
  98.41 ساره عصفور محمود مبروك الطحان

  84.25ساره نيف حمد حشر العنزي 
  74.09سجى جاسم محمد عوض العنزي 

  93.88شاهرنان شاه عصام الدين عثمان محمد المساوي 
  83.48شهد سعد مطلق القمالس 

  96.12شهد غانم هزاع سمره المطيري 
  67.22شهد مطلق حمود مفرح الشمري 

  70.65شيخة صالح حسن ناصر 
  74.25مر شيخة ضامر سعد حبيب الضا

  91.92شيخه حماد دخيل شافي العنزي 
  78.37شيخه عبداهللا سعد حبيب الضامر 

  86.9شيخه فراج رسمان منصور نصار 
  73.81صباء جعيثن زامل جعيثن العنزى 

  96.23صيته محمد بخيت العجمي 
  91.43عائشه عبداهللا حمد عيد المخيال 

  75.23عائشه عبداهللا مجبل خلف الجعيب 
  80.42ندوح عبداهللا الظفيري عاليه صايد ص

  87.19عاليه علي فالح مبارك الحجرف 
  86.98عفاف حامد مطلق مطير الرحيلي 

  97.98غاده خالد ابراهيم محمود 
  76.72فاطمه سالم سعود سالم الوليد 

  84.8فاطمه سعود عبيد دلي العيادة الشمري 
  82.97فجر حربي سعد علوش السعيدى الظفيري 

  90.17فهد الالفي الشمري فرح صعب عبد اهللا 
  78.57فرحيه اسماعيل عثمان بيكسي 

  90.37مرام سيف ماطر عجيل العنزي 
  80.79مريم محمد مجبل فالح العازمى 
  95.04منال عايد شديد عوض العنزي 

  76.61منال عزيز شباب الفى زايد الشمالي 
  92.77مناير غازي هالل العتيبي 
  81.14منيره سعد سيف العجمي 

  93.74اج غازي شليويح الحربي مها فر
  74.29موضي صالح عبداهللا صالح الديحاني 



  77.57مي خالد محمد زيد دليم العتيبي 
  90.86مي محمد عبد اهللا محمد العريفان 

  70.82ناديه عواد غازي الشمري 
  87.13ندى عاصم عبدالمعطي عبداللطيف 

  94.92نشميه دودان عبداهللا الشمري 
  87.72نوال محمد تمام لطفى 

  78.42نور انور عبدالعزيز هاشم حنظل العنزي 
  74.45نور حجب نزال حجب العنزي 
  91.29نور عواد قريان رغيان سعدان 

  82.81نوره ناصر عبداهللا ناصر العجمي 
  94.88نوره هالل صاهود هالل العنزى 

  67.95نوير عبداللطيف عراك حسين 
  94.57نيرمين هشام أحمد 

  66.07الظفيري هاجر مبارك عقال شارع 
  93.49هايدى محمد عبد الاله عبد اللطيف 

  73.05هبه يوسف عبداهللا 
  82.68هديل فهد مجبل المسانع 

  82.59هديل مشعل عبدالمحسن مخيشم الشمري 
  92.39هنادي جميل محمد داوود القطان 

  93.62هيا حمد خالد مزيدالصبرة العنزى 
  83.42هيا راشد فالح حمد العجمى 

  91.46ليمان ابراهيم المانع هيله احمد س
  92.26ود محمد عبداهللا صياح السميران 

  87.05وعد سعدون مشجر فرحان السعيدي 
  81.95وفاء سعد عبداهللا الصالح الخزي 

  96.11والء محمد عبدالعليم محمود ابراهيم 
  98.52يارا محمد النبوي محمود الشربيني 

  
  الجهراء الثانوية للبنين 

  83.54خلف الضفيرى احمد سلطان نشمى   
  72.03احمد شاآر ماطر هالل الشمرى 
  91.88احمد شايم معتق خزيم الرشيدي 
  83.51بندر حمد نعمه نصيف الشمري 

  75.23حمد زيد خلف خليفة الشمرى 
  74.68حمود فيحان على آميخ المطيرى 

  98.68خالد حجرف فالح مبارك الحجرف 
  76.92خالد عبيد عبدالرحمن عبداهللا الحسينى 

  81.63سلطان الفي خليف فهد الشمري 
  86.7صالح مبارك دعسان عقيل 

  67.86ضاري فيصل حمد عبداهللا الهوالن 
  70.52عبدالرحمن سعود فريح عواد الحربى 

  85.62عبدالعزيز علي عايد سعد الرشيدي 
  74.2عبدالعزيز علي مشعل ظاهر العنزي 

  68.48عبدالعزيز فهد عابر عودة البذالي 
  80.02فهد نهار ملوح سالمه المطيرى  عبدالعزيز

  76.98عبدالعزيز نواف عبيد محمد الشمرى 



  86.51عبداللطيف شايم معتق خزيم الرشيدي 
  66.5عبداللطيف عيد بريكان مطلق الماجدى 

  77.56عبداهللا حمد خاتم خاتم العجمى 
  74.64عبداهللا عادل سالم مرزوق العنزي 

  94.05عبداهللا فهاد عيادة فهاد الحربي 
  71.95عبداهللا هادي ناهي عبيد العنزي 

  64.02عبدالمحسن عبداهللا محمد برجس بن عيد 
  92.25عبدالمعين هيثم السعدي 

  71.97عبدالناصر محمد عبدي بارود 
  97.25عبدالهادي رباح عبدالهادى ايوبي 

  82.32عبدالوهاب عواد خلف عبد اهللا الحزيم 
  63.57عبيد محسن يوعد حمود الحربي 

  64.04ناصر ظاهر مرآز العنزى  عذبى
  70.65عذبي ثامر جبر عطيه العنزى 

  78.69على عبدالعزيز عبيد عبداهللا الشمرى 
  66.54فهد شهاب حامد شهاب الرويعي 

  80.59فهد عبداهللا مضحى فنيطل المطيرى 
  64.48فهد عياد فرحان دهيسان العائد 

  71.02فهد مزبن دعسان مزبن المطيري 
  76.96عيوف العنزى فهد معيوف مطرف م

  71.58فواز فهد ضحوى على الظفيرى 
  72.28فيصل خالد عباس خليف العنزى 

  72.51مانع نايف مساعد معيوف العنزي 
  64.88مبارك مفرح فهيد نغيمش الهاجري 

  93.58محمد زايد راوى محمد العنزى 
  73.24محمد سند بداي رجا الحربي 

  77.78محمد عبداهللا خلف مطير السليمانى 
  78.12محمد عجيل حداد برجس الشمري 
  77.18محمد علي عايض معاهد السعيدي 
  71.41محمد فالح محمد برجس محمد عيد 

  82.39محمد ماجد محمد الشمري 
  67.5محمد يونس حميد زويد العنزى 

  64.24مساعد محمد خلف شداخ العنزي 
  86.31مصطفى حامد مصطفى الحاج احمد 

  65.05لماجدي نايف منيف مبارك زياد طريب ا
  67.9يوسف غنيم بنيا غنيم السليماني 

  74.57يوسف ماطر مخلد ماجد 
  
  النوار بنت مالك الثانوية للبنات 

  74.66أرواح فالح عطيه غنيم مجول   
  95.97أسماء عبيد عايد عامر العنزي 

  87.15أسماء محمد قربيان دعسان العازمي 
  70.9أسماء ناصر هادى سعود الصلبى 

  88.84مه آياد ضحوى العنزى أشواق سال
  78.18أقبال سعود فهد رباح الرشيدي 

  88.84أماني سعد جزال سعود الشمري 



  77.23أمل صالح مصلح محمد الرشيدى 
  76.37أمل مناحى عبيد شريان الشمرى 

  92.24إيمان احمد بن محمد بن احمد الكمالى 
  76.64إيمان خالد عايد حنس العتيبي 

  94.38سالم المخلف العنود مهدي عبد اهللا 
  68بدرية الفي دليم مبيريك الحربي 

  93.02بشاير الفي سليمان فواز 
  81.66بشاير مزيد عقاب مزيد الشمرى 

  77.69تحرير عبد اهللا محمد ضيف اهللا المطيري 
  85.49تهانى محمد جابر عصفور العجمى 

  67.43تهاني علي سعود عواد الماجدي 
  88.12حفصة عوض مشحن علي العنزي 

  81.39دانه حماد بخيت محمد العجمي 
  82.19دالل شليويح مفضى ناجم الشمرى 

  74.54رشا عابر فالح عابر الظفيرى 
  73.71رغد محمد مشل صياح العنزى 

  90.94رفعة عبد اهللا محمد حذيان العجمي 
  85.74ريم فيصل راجح عيد العجمي 

  97.94سلوى غايب مرضي فهيد العازمي 
  92.05العازمى سويره عايد مجبل عيد 

  68.45شوق خلف فيصل جبر الفضلي 
  84.16شوق سعد محمد حديد راجح الشمرى 

  92.2صافيه محسن محمد احبيط العجمى 
  93.52عائشة خالد ابراهيم حسون العنزي 
  66.4عائشة عايد ملوح خليف الصليلي 

  90.4عبير ذياب محمد سعد ذياب 
  71.14عبير رمضان سعود ناصر العنزي 

  78.96ل مناور شهيل السعيدى الظفيرى عبير هال
  83.22عهد عبداهللا محمد هتيمي السعيدي 

  74.42عواطف بريكان مطلق سليمان الماجدي 
  82.49غدير عبد اهللا عديس محمد الحسينى 

  74.6غدير محمد عامر براك العجمي 
  72.34غفران عبد العزير عايد ساير العنزي 

  81.34فائزه فهاد سالم محمد العجمى 
  84.07اطمه صالح رويشد عبداهللا البذالى ف

  70.83فاطمه عواد الحميدى مناور العنزى 
  88.75فاطمه هويمل جعيالن مصلح الحربي 

  85.14آفاية عبد اهللا محمد ضيف اهللا المطيري 
  77.53آنوز عبداللطيف شحاذه مطر الرشيدى 

  72.31ليالي نشمي حمود نغيمش رفيس الهاجرى 
  65.73العنزي  مريم رحيل منادي حامد

  80.07مريم ضايف عمير مجبل الشمري 
  67.84مريم عبداهللا سعود السعيدى 

  83.98معالي نزال حمود دريع العازمي 
  89.62منال الفى مرزوق فهاد المطيرى 
  94.8منال مطر خلف غا لب الظفيرى 



  81.33مناير بردي محمد العالطي 
  77.9منى سعد ثاني صلفيج العنزي 

  72.15طلق العنزي منى غزاي جبر م
  71.12نوال مسير هالل عبد اهللا الشمري 
  74.18نوره غريب نزال عواد الصليلي 

  93.6نوف سعد مطر مليحان مخلف الشمرى 
  73.25نوف طالب حليويس مزبان الشمري 
  85.74نيران سوعان ضاري جيال العنزي 

  82.98هدى علي جابر خلف العنزي 
  70.36هناء عبداهللا عايد عامر العنزي 
  77.46هنادى خالد عبداهللا عايد العنزى 

  63.69هنوف عواد الحميدي مناور العنزي 
  
  الواحة الثانوية للبنين 

  92.1أحمد جمال محمد محفوظ عقيلي   
  92.66أحمد سيد أحمد حسين 

  72.92أحمد مبارك بنيه خلف العرف 
  94.12أنس محمد عبدالغني حسنين 

  70.84احمد اسامة محمد احمد 
  93.16شوقى محمد محمد احمد اسماعيل احمد 

  85.7احمد مطلق دخين افريت الصليلي 
  75.61بدر مفرح فهيد نقيمش الهاجري 

  96.48بسام أسامة عبدالحميد رشوان أحمد 
  71.05بسام ثويني مرزوق ثويني العازمي 

  71.22ترآي محمد حديد راجح الشمري 
  83.02حمد جاسم محمد عايد الشمري 

  79.93ونس ماويل حمزة اسماعيل ي
  98.16خالد سعد ماطر هالل الشمري 

  75.04خالد عامر عبد اهللا عامر العاصى 
  73.86خالد مبارك إلياس دميثير العنزي 

  82.51خالد مكمى عايد سعد الرشيدى 
  81.72زيد سعود جعيدان جفين الحربى 
  84.97سالم مبارك عامر حماد العجمى 

  97.21سامي فايز المغازي الدالي 
  72.85د سليمان مناع محسن الحربي سع

  71.25سلمان ضبيان نشمي سلمان الماجدي 
  94.5سلمان محمد سلمان محمد العنزي 
  95.93سيف عبداهللا على الدويخ العجمي 

  83.2شريده مفرح شريده ساقى الظفيرى 
  86.99ضاري ترآي بادي عمر الشمري 

  94.27طارق سمير محمود محمد عبدالخالق 
  85.09ويد عبكي الظفيري طالل سليمان ع

  80.14عادل عيد عايض مصبح الصليلي 
  82.17عبدالرحمن محمد حديد راجح الشمرى 

  69.48عبدالرحمن محمد حطاب سويدان العنزي 
  67.76عبدالكريم نومان رجعان السليماني 



  76.77عبداللطيف فهد الفى خمسان العنزي 
  89.74عبداهللا عايد نهار سلطان الذايدي 

  80.74محمد عيد ضحوي الشمري عبداهللا 
  85.42عبداهللا مهنا حمد ثوينى الشمرى 

  89.84عبدالهادي فهيد صالح عيدان عبداهللا العارضي المطيري 
  67.8عثمان عنيد عقيل محمد القاسمي الظفيري 

  93.25فالح صالح فالح العنزي 
  70.71فالح سليمان مناع محسن الحربى 

  67.27 فهد على عايد سراح الصليلي العنزي
  68.83فهد محمد عبداهللا مرزوق سعيد 

  87.77محمد بندر مجول مبارك المطيري 
  88.91محمد حسين على مرآز العنزى 

  76.19محمد حمد على حسن العجمى 
  82.43محمد حمد محمد معيتش المطيري 

  97.27محمد خالد عطية علي 
  93.01محمد صالح صبح يوسف حسونة 

  75.03محمد عبدي علي حاشي 
  82.12د غنام محسن صايل المطيرى محم

  87.29مشعان نمر هدروس مبارك السعيدي 
  98.41مصطفى أحمد مصطفى علي الجندي 
  83.08منصور على مرفوع عبداهللا العنزي 

  72.59ناصر احمد هيبه محمد 
  84.95ناصر بدر شطي مزعل الفضلي 
  76.8نايف عاني نزال مناحي الشمري 

  
  ية للبناتام الحارث االنصارية الثانو 

  73.75ابتسام محمد هالل عوده عاصي   
  67.71ابرار خلف قريطع خالد العنزي 

  73.66ابرار محمد شافي فرحان 
  87.7احالم محمد هالل عبداهللا العنزي 
  88.36اسماء عوض هالل علي الفضلي 

  80.8اشواق نفال محمد نفال السلمي 
  73.81افراح علي جابر محيبس 
  67.08 العنود حكيم عبود آايد

  70.61اميره أحمد صايل هزاع الظفيرى 
  79.48انفال فيصل ضاحي عودة الفضلي 

  72.02انفال مزهر خلف جاسم 
  75.59ايمان عراك بن مرجي الفي الظفيري 

  80.82ايمان عوده مطر خشان الظفيري 
  77.52بشاير ناصر حسن عبداهللا الدوسري 
  91.33جوزه سالم سعدون سلطان السعدون 

  75.79جابر شوآان جبر  حنان صباح
  82.04دنيا جابر احمد علي ذياب الفيلكاوي 

  78.24رشا علي عيدان رحال 
  83.44ريم عبداهللا ناصر الحمد العنزي 

  67.21ريم عويض عايض عوض المضيبري 



  75.48زينب عبدالعزيز سرحان عبداهللا 
  79.83ساره قاسم أحمد شهاب 

  67.02شوق خالد لهواق عبد اهللا الفضلى 
  80.51ئشه غانم مطر آريدي الشمري عا

  92.61عبير خشمان مرزوق طويق الرشيدي 
  77.95عبير صحن سردي هليل الخالدي 
  74.47عبير عراك مرجى الفى الظفيرى 

  74.07عبير نوري عبداهللا الفرج 
  82.95عهود سعد سليمان حميدان الفدعاني 

  77.9غاليه المهادي يحيى سلطان السعدون 
  79.36ق طويق الرشيدي غدير خشمان مرزو

  76.03فاطمة أحمد قاسم محمد الظفيري 
  92.19فاطمة خير اهللا حسين دهش 

  77.54فاطمة عبداهللا نبيج محمد 
  71.4ليلى على عباس أحمد حسين 

  95.01مراحب عياده نومان الفي العريفي الظفيري 
  77.44مشاعل محمد هابس نحو الراشد 

  70.38منال عبد اهللا هليل معتق المطرفى 
  64.84مى زبن مران فهيدان العنزى 

  68.3نجاه أنور العبداهللا 
  79.98نوادر ناصر نويجى بن صعرور الرشيدي 

  80.65نور جابر نايف حزام الشريفى 
  66.41نوره منور مرجي قوطان العنزي 
  84.61نوف راهي جابر خلف الظفيري 
  76.73وفاء محمد محي الجلعوط العشية 

  
  الثانوية للبناتام مبشر االنصارية  

  75.03أبرار عيد سمران راشد الرشيدى   
  84.07أسماء عواد محمد الظفيري 

  81.31أمل عويد عوده شامان العنزي 
  71.22ابتسام لطيف صالل مطلق العنزي 
  85.41احالم عبيد عبداهللا عياده الرشيدى 
  93.75اسرار حمود حزول سعد العنزى 

  88.4اسماء عويد حنطان حمود العنزى 
  90.49اسماء مطلق متعب عريفان الجبلى المطيرى 

  88.46اعالم عواد جاسم جابر الظفيرى 
  92.63امانى جاسر ترآى حمود الذراعى الظفيرى 

  91.37امالك نزال فاخر فحيمان 
  80.73انتصار سعود رشيد على الشمرى 
  71.94انوار عايد مطلق محمد الماجدى 

  82.9 انوار عيد قنان منوخ القاسمي الظفيرى
  89.86ايمان براك نزال مناحى المقوعى الرشيدى 

  91.97ايمان حسين على فالح النهدى الخالدى 
  85.94ايمان محمد ياسر شايع 

  74.92بشاير على مطنى سند الشمرى 
  77.26تهاني معيي عفران ضحوي الفضيلي 



  83.57حوراء غانم ساير خلف الشمري 
  77.59 دالل مطلق لوفان صلفيق القاسمى الظفيرى

  75.66رشا فالح خليفة بن معيضد الصلبي 
  84.18رشا مطلق ذباح سالم الجميلي 
  79.24ريم احمد عايد رشود العنزى 

  72.02سهام أحمد عايد رشود 
  92.08شهد صغير أحمد فياض العنزي 

  73.76شوق محمد مزعل محمد السعيدي 
  64.1شيخة عياد عبيد الشمري 

  79.2 عالية نايف علوان حمدان الشمرى
  82.66عاليه طالل مزيد سلطان الطلحي الظفيري 

  78.29عجايب عايد نايف دريب الشمرى 
  68.76عنود مطلق علي الشمري 

  69.58عهود سعود بن عايد العنزي 
  86.9غيد نجيب نصري 

  87.63فاطمه حران سالم فرحان العنزى 
  74.28آفى سليم سويلم نويجى الرميح الرشيدى 

  89.59يد الظفيرى لطيفه بداح نحيطر سن
  93.28لمياء محمد ماطر عيد القاسمى الظفيرى 

  84.07مريم فرحان خلف شاهر الفضيلي 
  85مريم مزعل سليمان منوخ الظفيرى 

  88.04مريم نقا ابن هطيل مريبد السعيدي الظفيري 
  81.14مريم نواف غانم محمد العنزى 

  91.97معالى صلبى ضاحى مقبل الشمالنى العنزى 
  77.44ت عايد مذرى الشمرى منال ثاب

  67.93منال محمد خلف عطية السهلى 
  76.71منال مناحى غباش خازن العنزى 
  88.73منى صادق وقيان ترآى الظفيرى 

  73.19منى عبيد عياده بداى القالدي الرشيدى 
  82.87مها فالح جاسر حيالن الجبلى المطيرى 

  90.17نفود سعود خالد محمد الذراعى الظفيرى 
  63.29اير علوان العنزي نوال س

  70.89نورة فيصل دخيل هثل العنزي 
  83.89نوف سويلم صالح دوخى العنزى 

  91.65هاجر فرحان بن هليل بن منيزل االسلمى الشمرى 
  92.35هدى معيوف جريد هالل المعلومى الظفيرى 

  92.38هديل جابر عياد عناد العنزى 
  92.96وفاء حماد بن مسفر حبيب الحربى 

  
  الثانوية للبنات تيماء 

  92.29أسماء ترآي عواد نصيف الشمري   
  79.33أسماء عيد شحاذه عقيل الجحيشي الشمرى 

  78.54أمل جضعان سعيد عجل العنزي 
  88.96أنوار فهيد مدلول علي الظفيري 

  84.67ابرار فهد رخيص عايد الحريجي 
  77.42امل قاسم فهد حسين الحسيني 



  83.46بسمه دخيل عايد فارس العنزي 
  83.78تحرير سعد مطلق الحسيني 

  91.4تهاني خالد عاجل هذال 
  74.01حال سلمان خابور سلمان الظفيري 
  90.33حنان مشعان فارس محسن العنزي 

  67.82ريم براك فزاع فدان القاسمي الظفيري 
  74.09ريم محمد فلجى سرحان العنزي 

  81.03سارة عايف دغفق قرينيس الظفيري 
  84.85وقان الظفيري سارة عطية آريم ذ

  67.12سارة عياد حمدان مناحي المظيبري 
  89.91سارة ناصر فالح فدعوس 

  80سعده حداد زايد عقيل الشمري 
  72.8سناء عيد شحاذة عقيل الشمري 
  78.9شيخة فهد منور باقي الظفيري 

  73.72عبير مشرف مرسال مفرح الظفيري 
  92.13عهد غنيم عبيد مطلق الصانع 

  68.93ل خليف الجرواني الشمري عهد مخلف رحي
  82.42عيون فارس محمد قصر الذراعي الظفيري 
  73.8فاطمة سرحان بن حبيتر بن مونس الشمري 

  77.14فاطمة عايد بن آردوش الطلحي الظفيري 
  92.21لطيفه مرزوق حداد شاوي الظفيري 

  87.07مريم خميس حسن حمود المسلم 
  94.46مريم دخيل مطر سمير الذراعي الظفيري 

  76.88مريم مطر شنيف مطلق حمد 
  89.88منار صقر عويد سلمان الرويلي 

  92.43منتهي مناحي مطلق سلمان الحسيني 
  70.75منى ذياب رشيد دانوك 

  74.35مها هيف عيدان فارس الظفيري 
  90.59ميمونة فهد عقاب آنعان الشمري 
  85.38نورة شديد عيد معيض العازمي 

  
  لبنينثابت بن قيس الثانوية ل 

  86.6ابراهيم جاسر عويد هديب منصور   
  78.46انور الهيلم أسود عامر 

  83.99بدر آريم نصيف بدر الشمرى 
  72.98براك عبدالمحسن عواد سالم الشمري 

  69.63بندر محمد شعبان عايش المهيمزي الرشيدي 
  83.43جاسم محمد هادى دويك 

  72.85حامد عبداهللا عايض معيض العازمي 
  77.75ايف رميض الشمري حسين سعد ض

  80.79حسين علي جضيع ريكان جابر 
  86.43حمود جميل دبوس جالوى الصقرى العنزى 

  80.84خالد رافع محسن عفيف الشمرى 
  85.19خالد صالح جدوع ثانى الظفيرى 

  84.28خالد ماجد سلطان سليمان الخالدي 
  76.87خالد محمد على دواس العنزى 



  79.68سعد جهيم ذياب سعد المطيرى 
  74.26سعد سعود ضايف عوده 

  69.09صالح دحيم صالح غوينم الرشيدي 
  70.75ضارى حسين عابر محمد العنزى 
  72.64ضاري خضير مانع جلوي العنزي 

  72.82طالل غربى آياد مبرد العنزى 
  73.96عبدالرحمن فاضل علي األحمد 

  85.24عبدالرحمن مناحى جالل عوجان العتيبى 
  64.71محمد  عبدالسالم فرج قاسم

  79.93عبدالعزيز صبري خشان عشبان العنزي 
  74.04عبداهللا احمد حسن احمد الكندرى 

  71.27عبداهللا ترآى فرج حجى السبيعى العنزى 
  77.2عبداهللا حسن هجرس حسن غيام 

  83.86عبداهللا حمود حسن عبد 
  78عبداهللا دحيم يوسف فهاد المفضلى الشمرى 

  81.99عبداهللا علي طعمة الشمري 
  79.77عبداهللا قعيد عواد وادى 

  71.59عبدالوهاب صالح عناد عاقول 
  77.82علي حسين عبيد احمد عيسى 

  74.4عيسى مرجان سعد عبداهللا العنزي 
  81.26فارس ملفى ضيدان حماد الرشيدى 

  78.65مختار علي عبدالقادر أحمد مطر 
  73.24مساعد محمد هالل عبداهللا العنزي 

  79.41يف موسى احمد خلف عويد شر
  88.48يوسف محمد حسن نغيمش مهاوش 

  72يوسف هندى بكاى سعيد 
  
  جابر عبداهللا الصباح الثانوية للبنين 

  96.12احمد سمير عبد السالم حسين   
  68.49بدر سعد محمد فايد الرشيدي 

  75.9ثابت مبارك حمد محمد ثابت الحبشي 
  78.26حمد حسن حسين محمد الجبلي 

  77.82حمد عبداللطيف السعيد خالد حمد عبداللطيف م
  72.8خالد فهد رمضان هزاع العنزى 
  88.4سعد حامد شقاحي سعد السعيدي 

  84.7سعد محمد ثواب قضاب المطوطح 
  73.61ضارى ماطر محمد ماطر مسير 

  77.27ضاري خلف شليويح مفضي الشمري 
  84.93ضاري عدنان فواز عيد محمد 

  75.38ضاري محمد جبر محمد 
  78.1الح طليحان الشمري ضاري مرزوق ف

  69.66طالل مناع سليمان مناع الحربي 
  94.65عبد الرحمن عبداهللا محمد عبدالرزاق العنزي 

  78.27عبد الرحمن عبيد حمود هتيمى العنزى 
  76.02عبد الرزاق ضحوى خلف خميس العنزى 

  86.96عبد العزيز خلف طويرش رجعان 



  71.88عبد العزيز غنام مطر علي العنزي 
  78.05العزيز فيصل سعود رحيم السعيد  عبد

  95.1عبد العزيز ملوح رمضان خلف الحربي 
  69.66عبد العزيز مناحى عايد فارس العنزى 

  73.98عبد اهللا سعود نمر عبد اهللا السعيدي 
  86.67عبد اهللا شعبان جبان معتق شعبان الصليلي 

  80.67عبد اهللا صالح عبد اهللا سليمان العريفان 
  94.85ض طليحان الهيلم الشمري عبد اهللا عو

  70.9عبد اهللا فهد سلمان فيحان خاشقها 
  91.31عبد اهللا مبارك عبد اهللا الحدارى المطيرى 
  69.57عبد اهللا مبارك عبيد دلى العيادة الشمري 

  69.16عبد اهللا مناحى عايد فارس العنزى 
  73.39عبد اهللا ناصر نزال سهو شداد 
  90.55ظفيرى عبد اهللا نشمى سماوى علوى ال

  83.24عبد اهللا هباس محمد رجعان الظفيري 
  78.25عبد اهللا هالل زعل طرقي العنزي 
  84.9عبد الوهاب صالح عبد اهللا الحبشى 

  80.31عبد الوهاب صالح عبد اهللا سليمان العريفان 
  78.17عثمان دبي لهيلم جزاع الحربي 

  74.24علي عبد اهللا مهدي سلمان العنزي 
  78.86عزوز العنزي  عمار داخل مانع

  72.73عمار فهد جديع مشوط هرآيل العجمي 
  71.95عيد عشيبان عيد معيض العازمى 

  69.47غازي عليان عاصي مضحي الحربي 
  81.42فارس دخيل عايد فارس العنزي 

  92.46فالح مبارك الحيس مبارك العازمي 
  78.99فهد عبد اهللا نهار خابور العنزي 

  80.09قحص فهد ناصر فهد ضيف اهللا ال
  84.98فيصل علي محمد قعيد السعيدي 
  75.77فيصل مناع قبالن سالم الشمرى 

  67.78مبارك محسن مبارك فهد العجمي 
  81.04مبارك هالل زعل طرقي العنزي 

  93.46متعب راضي عايد خليف الربيعية الشمري 
  76.22محمد غانم محمد امخيشم الشمري 

  80.07محمد فالح محمد فالح العجمي 
  85.68مد فايق رياض الغنام مح

  74.14محمد فريح عويد عوده العنزي 
  71.62محمد فيصل محمد فارس البناق 

  71.09محمد آهيد سالم السيحان السعيدي 
  76.15محمد الفي عوض مصارع العنزي 
  76.92محمد مساعد قبيالن ترآي الشمري 

  89.78محمد هادى محمد حسين ابراهيم الهادى 
  78.42مي المطيري مزيد فالح مزيد طا

  87.21ناصر حمود محمد دغيمان سرهيد المطيرى 
  84.85نايف سعد شبرم طلي الظفيرى 

  



  خالد بن سعيد الثانوية للبنين 
  88.7أحمد طلعت احمد علي   

  75.93أحمد عبداهللا رمام بن خليف الجميلى 
  91.87ابراهيم حسين صيوان الخالدي 

  68.61ابراهيم علي مخلف ربيع الشمري 
  90.93بدر شاهر حبيب مبرد الفضلي 
  77.66بدر عيسى راشد جاسر العنزي 

  71.68ثامر سعد سليمان رشيد الرشيدي 
  73.01جاسم حبيب جاسم منصور الخالدي 

  75.58جراح هايف عيدان فارس القاسمي الظفيري 
  80.99حامد نايف حمود عمير الخا لدى 

  75.91حمود آريم عطشان مثقال 
  70.15حمد الشمري خالد حمد انغيمش 

  78.72خالد راآان شهيل ظاهر الذراعي الظفيري 
  79.31خالد نا صر ذ يا ب الجبلى 
  74.79سالم عايض طعمه حمدان 

  87.72سعود ناصر عبداهللا حصيني الظفيري 
  75.32سلطان سعد عماش خلف العنزي 
  68.11سلطان مضحي فويضي العنزي 
  80.73شبرم علي خالد سوبا ط الفضلى 

  89.79محمد السيد عبدالرحمن  طارق
  69.84عادل جاسم متعب نايف جاسم خليف الشمرى 

  93.81عبدالرحمن عبداهللا هاني نايف 
  70.95عبداهللا حرير محمد حرير الحسيني 

  71.69عبدالوهاب عبداهللا مسير نزال 
  85.62عثمان رومى لزام جدران 

  96.89غيث جمال باسم نديم حاج اسماعيل 
  71.51مد فارس الظفيري فالح عبداهللا مح

  78.39فواز محمد احمد محمد الشمري 
  93.64فيصل مسلم فالح سعد الهبيده 
  95.52مازن فوزي عبدالمنعم عباس 

  87.07متعب حمود الحميدي حفر الرزني الشمري 
  81.73محمد صالح عويد عبد اهللا الخالدي 

  93.94محمد محمود عبدالمعطي إبراهيم موافي 
  91.33نجم  محمود محمد السيد

  98.78محمود مصطفى احمد عبدالجليل الحمراوي 
  76.03مشعل راضى نشمى ملوح الظفيرى 

  86.6مشعل محمد خالد محمد العنزي 
  84.52مضحي رفاعي مضحي صحن السعيدي الظفيري 

  94.69مهند محمد فريد جمال الدين ابراهيم 
  75.78يوسف عبداهللا رشيد مطر الحربي 

  
  لثانوية بناترابطة بنت الحارث ا 

  93.21أشواق فهد زعل دغمى الرشيدى   
  85.72أنفال فواز صبر محمد الشمرى 

  84.83ابتسام سعود جار اهللا عوض الشالش 



  79.29ابتهاج غازى عودة راشد الجميلى 
  79.12ابرار عثمان شنيف عطيه الفضلي 

  82.2ابرار فهد سعد مانع العنزي 
  81.04احالم فرحان مشرف شويكي العنزي 

  86.89احالم محمد جزاع باقي الصليلي 
  78.97اسراء مجالد عبد اهللا ملوح الظفيرى 
  89.51اسرار محمد ياسر ضاحي الظفيري 

  80.35اشجان عبد اللة يحي اليامي 
  88.78اشجان هادي سالم محمد العنزي 

  88.81اشواق احمد محمد مناور الشمرى 
  72.87اصايل سعد دويح وقيان الشمرى 

  73.34سماوي علوي الظفيري افراح فهد 
  68.59الجوهره معيض فنيخر حامد العنزى 

  91.52الطاف طالب زحزيح رمضان العنزي 
  69.42اماني عبداهللا محمد مرزوق الرشيدي 

  95.45اميرة غازى عطاهللا راآان العنزى 
  64.21امينه دهام عيفان ليلى الصليلى 

  76.07انفال عبداهللا عوض ماطر الحسيني 
  84.04ل رآابي جراح الظفيري انفال مشع

  79.3ايمان ساير عيد ساير الظفيرى 
  74.34ايمان سلطان مجمي سكران عتيج الضفيري 

  83.66بدور ناصر مشاري سفاح الظفيري 
  83.05بشائر عيد عوض بطي الرشيدي 

  74.06بشاير صالح عبد الهادى فارس الحشار 
  79.26بشاير عايد قطيفان عبد اللة العنزي 

  82.05د عوض بطى الرشيدى بشري عي
  74.83بيادر سعد فهد مشلش الحربي 

  91.02حنان سلطان حمد جزاع الظفيرى 
  76.77روان مانع مسفر مقيت عايض العجمى 

  91.96ريم سعد حمود مناور الشمرى 
  78.79ريم فهاد عصري عشوي العنزي 
  90.1ريم محمد مدلول السعير الصليلي 
  89.31سارا خالد مناور مجبل الصليلي 

  64.35سارة مضحي نومان مبارك الفضلي 
  86.06ساره حسين علي ناصرمحمد الشمري 

  76.28ساره عادل ناصر عوض العدوان 
  72.15ساره فهيد محمد اآنيفذ اآنيفذ 

  75.25ساره نايف مضحى عواد الشمرى 
  86.82سعاد سعد عبداهللا منيف العجمي 

  93.86سندس أحمد حمود عوض الرشيدى 
  75.89مزيد مطلق المطيرى  شاهه مبارك

  86.54شروق شداد عبد اللة مطر الشمري 
  89.72شهد رويشد سعد رويشد الحربي 

  86.36شوق مبارك صالح مبارك العجمي 
  80.68شوق مشرف مكمي جلفيف العنزي 
  81.19شيخه مشعل صنت سفاح الظفيري 



  84.11شيماء محمد مطلق نزال سهو 
  91.55 عائشه عبداهللا حمود دعيج الرآيبي
  75.61عايده عطاهللا فياض محمد العنزى 
  93.19عبير ناشر عوض محمد الحربي 

  79.27عروب عبد اللة خالد جعيالن العويهان 
  74.53عزيزة االيمان عبداهللا محمد ابراهيم محمد 

  91.41عنود راشد غالي مطلق فرحان 
  85.24عنود شمالن سليمان مضحي الصليلي 

  81.93نزي عنود ممدوح شخير دبيان الع
  87.41عهود مجبل غضيان مجبل العازمي 

  71.59غالية ثامر جفين منصور العجمي 
  79.2غدير سياف سلطان عوض المطيري 

  71.82غدير عادل عباس سالم العنزي 
  74.63فاطمة دليل شامان جزاع 

  75.44فاطمة هادي سعد هديب العازمي 
  72.02فايزه شافى حليس طويان الحسينى 

  73.54حسن الصراف  فرح عباس رجب
  73.5فرح على عبداهللا على العنزى 

  77.9فرح محمد دخيل علوان الظفيري 
  75.74لطيفه عايض عويد عايض الضفيرى 
  82مرام مهدي دخيل اهللا مذآر الهاجري 
  80.46مريم حمدان غنيمان محمد الظفيري 

  86.54مريم سعود معيوف فليح العنزي 
  81.15مريم شيحان صعفك راضي العنزي 

  96.95مريم صالح برآه سعد السعيدى 
  84.19مشاعل فهد على سويدان العنزى 

  76.71مشاعل مطر جدوع مطر السبيعي العنزي 
  85.72منار راشد محمد سعدون الحسينى 

  71.6منار مضحي بن صالح بن خلف الشمري 
  72.18مناير حسين عايض عايد الرشيدي 
  91.09منيرة احمد سرحان أسود العنزي 

  67.49ه محمد خالد مزيد العنزى منير
  85.53مها عبداهللا عواد درويش السويدي الشمري 

  81.9مي عزيز محمد خليف العنزي 
  66.64نشوة خلف جدوع عبيد العنزي 

  73.21نوال نومان دحيالن دهيمان الشمري 
  67.5نوره سعد مبارك محسن المطيرى 

  76.17نوره محمد فهيد مفرح حسن 
  83.32د الشمرى نوف سلطان جدعان عوا

  84.77هبه عبد اهللا عيد راضى الشمرى 
  86.86هديل خلف عجيل غيث الحربي 
  91.37هديل ناصر عبداهللا على العنزي 

  75.4هيا فالح محمد فالح العجمي 
  
  زينب بنت محمد بن عبداهللا الثانوية للبنات 

  74.08ابرار علي خلف علي السعدي   



  79.72ف اروى عبدالعزيز عبداهللا سالم المخل
  73اروى فهد طعمه مطر الظاهر 

  73.69اريج حمود ضعيف صحن الشمرى 
  95.36اريج على سلمان محمد العنزى 

  95.02اسراء فالح عيسى مهوس 
  74.17اسرار حسن محمد منصور العجمي 

  89.15اسماء خالد مطلق عيد الديحاني 
  81.36اسماء راضى سند هديسان الشمرى 

  96.27نزي اسماء فالح محمد مفلح الع
  79.31اسيل سالم صياح عايد الشمرى 

  79.25اشجان بدر آامل برغش الضفيرى 
  90.29االء فواز خلف شداخ العنزى 

  82.05البندري خالد سعود شارع شالل الظفيري 
  84.8المها محمد هادى فرحان العنزى 

  87.09اماني فالح مرزوق عبداهللا المطيري 
  78.07امل نهير سمير ليلى الصليلى 

  83.21امنة حمدان مجيدل مكيديد السليمانى 
  90.2امنه بندر عبداهللا مزيد البرازي 
  74.16امنه نهير سمير ليلى الصليلى 

  72.9اميره طالل بديوى داود الشمرى 
  80.33انتصار ساآت شويت هدروس السعيدى 

  92.63انتصار سلطان خلف سلطان العدوانى 
  80.26انسام ردنان مبارك فالح الصلبى 
  64.06انهار سعود عايد سعيد المطيرى 

  67.19انوار خلف عبداهللا جاراهللا الحسينى 
  81.16انوار مثنى بتال صالح الرشيدى 

  84.02انوار محمد محارب على الشمرى 
  85.95انوار نواف على محمد السنجارى الشمرى 

  80.04ايمان سعران فياض عشوي العنزي 
  84.81ى ايمان عـــوض سعــــود خليــفه الحرب

  86.45بدحه مسيعيد سالم رغيالن الصلبى 
  65.81بدور خالد خليل عبدالكريم بريك 
  80.6بدور سليم حسن مفضى العنزى 

  91.26حصه بداح رشيد دانوق الشمرى 
  75.81حنان الهيلم زبار شقير الظفيري 
  92.07ديمه هادى محمد خلف العنزى 

  88.11ريم دحام حميد مجباس الشمرى 
  67.27طر راشد البذالي ريم محمد م

  74.89ساره حمدان حماد سعدى العجل 
  83.01ساره عبدالعزيز حمد جزاع الظفيرى 

  76.66ساره محمد حسن جزاع الشمري 
  89.64ساره محمد عبيد نايم مبارك 

  81.56شهد سليمان مزعل علي الشمري 
  81.92ضحى فهد سالم فهد العجمى 

  94.7عائشه خالد عبداهللا سعد العتيبى 
  91.73عائشه نواف سعد سالم الشمرى 



  88.11عاليه حربى حليس طويان الحسينى 
  74.92عاليه نايف غاطي شريان المطيري 

  95.73عايده خالد غانم عيد الظفيرى 
  81.69عهد محسن شافى خطيب الخالدى 

  73.29عهد مشارى عبداهللا حمود المطيرى 
  87.47عويده نافل خليفه خلف الشمرى 

  77.16اقه غصن الظفيرى غدير بنيان شف
  79.57فاطمه سرحان الفى خمسان العنزى 
  83.2فايزه منهي عكاش سليمان العنزي 
  73.05فجر الحميدى حماد سعدى العجل 

  86.23مريم آامل ترآى صعب سالم 
  96.08مشاعل فهد عبدالعزيز ماجد الضفيرى 

  65.62منار خالد عتيق عواد السليماني 
  71.16 منى على حبيب سعد العنترى

  79.24منيره ابراهيم محمد عبداهللا العتيق 
  66.18منيره محمد فالح محمد احبيط العجمى 

  89.81منيره نواف سيف محمد العجمى 
  91.13مها عوض عبداهللا قبالن الرشيدى 

  86.58مها فرحان برد العنزى 
  86.65مها مبارك غدير مسيحل 

  91.43نوره سعد علي عبداهللا بن عون 
  71.14بر سعد العجمى نوره عبيد جا

  88.1نوف رسمان عبداهللا ناصر عبداهللا 
  65.97نوير سعود ندا صقر العازمى 

  77.24هنادى عوض عبيد حميدى الشمرى 
  72.1هند عواد عطيه جبر الشمرى 

  84.08هيام سليمان دردوح بجيد الماجدى 
  83.79وجدان خميس الفى خمسان العنزى 
  93.71وفاء ابراهيم عجيل جابر الشمرى 

  
  صباح الناصر الصباح الثانوية للبنين 

  85.18أحمد مطلق عشوي مفضي العنزي   
  77.03بدر جمال مطر المصيريع 

  84.17عبدالرحمن بدر سماوى علوى الضفيرى 
  72.33عبدالرحمن سعد شويت هدروس السعيدى 

  75.14عبدالعزيز غازى صبار وشام العنزى 
  77.15عبداهللا حمد شطي مفضي العجمي 

  68.83داهللا دهام عيفان ليلى الصليلى عب
  69.65عبداهللا مجحم عبداهللا منيف العجمي 

  81.28عبدالمحسن هادى عاشور هادى السعيدى 
  72.62عبدالوهاب حامد عشوى عويد العالطى 

  86.53عناد عبود اجعيثن شجاع الحربي 
  77.41عواد سعد عطا اهللا عواد الشمري 

  83.37غانم علي غانم علي الجنفاوي 
  87.78فالح محمد حسن محمد العجمى 
  92.68فهد حمد سليمان جزاع الشمري 



  78.06فهد عبيد محسن خلف الشمرى 
  79.24فهد محمد عيد ضحوي الشمري 
  73.33فهد محمد منشد ترآي الخالدي 

  84.76فهد معيوف مرضى صالل العنزي 
  94.59فواز ماجد عطا اهللا شحاذه 

  77.5ماجد مطلق عودة مطلق الحريجى 
  70.14مبارك رجعان مبارك العازمى 

  67.3مبارك مهنا ماطر الشمري 
  65.97محمد خيرى دبيس مجيد الظفيرى 

  71.54محمد سعود عبيسان فرحان الحربى 
  61.99محمد سليمان حسين عزو الحسنى العنزى 

  67.2محمد مساعد نشمي عواد الحريجي 
  91.42محمد ناصر سعد عبداهللا القحطانى 

  71.15خلف سلمان الفرحان مشارى محمد 
  84.8مطلق عبداهللا فرج عبداهللا المطيري 

  88.1ناصر مطلق بن رمثان بن شتيوي الظفيري 
  72.89نواف شيحان محمد شيحان عقيل 

  63.12هادي عايد سعد عايد مرزوق الرشيدي 
  67.73هادي مناع عيد ساير الظفيري 

  74.72يوسف حجى محمد سالم السعود الشمرى 
  82.31مشعل جراح الظفيري  يوسف عاجل

  
  عروة بن الزبيرالثانوية بنين 

  79.34احمد على محمد جابر العنزي   
  91.07احمد فالح ملفي مطلق خصيوي المطيري 

  86.58احمد معيض فنيخر حامد العنزي 
  85.21بدر محمد عوض مصارع العنزي 
  81.83ثامر عادل حميد مجباس الشمري 

  74.89رزوق محيسن جاراهللا عبدالعزيز جاراهللا م
  75.47جاسم محمد جبار مطلق مجيدل 

  84.6جديع محمد جديع عبيصان العجمي 
  78.52حسين علي محسن زياد الشمري 

  78.77حمد حامد خلف مطر الشمري 
  81.11حمد عطااهللا هادي حمود المطيري 

  75.48حمد محمد مصلح جريبيع زايد 
  80.08خالد محمد مدعث نفل الدوسري 

  85.83حمد حمد العجمي خالد ناصر 
  84.22خلف احمد خلف شاهر العنزي 

  70.08خليف محمد خليف شريان الشمرى 
  93.91سعد بدر هيف سعد الحجرف 

  85.7سعود عبداهللا سعود سليمان العنزي 
  81.24صقر سالم صبر محمد الشمرى 

  85.05ضاري فرحان عماش فرحان العنزي 
  78.11طالل ظاهر طعمه مطر الظاهر 

  84.49له مانع حسين بخيت حشه العجمي عبداإل
  77.24عبدالرحمن عبداهللا خلف جزا الحربي 



  88.25عبدالرحمن عوض صغير خزيم العنزي 
  90.99عبدالعزيز خالد دريول عيد الشمري 

  80.15عبدالعزيز سعد صالح حسين الشمري 
  66.77عبدالعزيز سعود ابراهيم سعد المطيري 

  88.24بل عبدالعزيز محمد زياد عواد السر
  78.48عبدالعزيز مخلد ملعب مناور الظفيري 

  87.24عبداهللا اسعد جدعان منخى العتيبى 
  68.38عبداهللا مزيد عبداهللا صالح الديحاني 

  70.35عبدالمحسن حسين علي عوض العنزي 
  65.3عبده جفران غازي محمد الشمري 

  70.01عتيق خالد عتيق عواد السليماني 
  78.31خلف العمري الحربي علي صباح بن عبداهللا بن 

  73.96عمر عبداهللا خلف جزا الحربي 
  80.23عمر فارس عيد مخيلف الظفيري 

  80.67غنام فهاد غنام جليدان الحسيني 
  83.13فهاد محمد فهاد هادي العجمي 

  83.43فهد عبدالهادي عبدالطيف زغالن الضفيري 
  85.05فهد فالح خليف حسين العنزي 

  75.03لعنزي فهد محمد طليحان عكاش ا
  72.55ماجد سعود مرضى ماجد الشمري 

  82.18مانع عيد مانع رميش مانع 
  71.37محمد عادل حاآم علي المهيني 

  88.7محمد عايد مزهر حبيب الشمري 
  88.06محمد عقله جويعد مطر الظفيري 
  77.62محمد فالح مبارك هيف الحجرف 

  83.8محمد فهاد محمد خلف الجعيب 
  80.41العجمي  مشعل فهد راشد فهاد

  85.58ناصر جاسر ناصر المطيري 
  80.89ناصر حمد ناصر محمد منيخر العجمي 

  87.63ناصر عيد فراج مسلم ساآت 
  83.77ناصر فالح دويح فالح العجمي 

  84.8نواف ممدوح دهام حجب العنزي 
  70.82وليد خالد سعدى مطلق الشمرى 
  77.65وليد خالد شالش آنيهر الشمري 

  86.98ف حبيب جاراهللا يوسف ساير عفي
  
  عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات 

  92.37آالء بدر نهير رجب نايف العنزي   
  82.24ابرار طالب علي عبدالكريم عبداهللا 

  72.86اثير زيد فهيد رجعان الظفيري 
  71.24احالم حسن علي ناصر الشمري 
  81.25اريج غازي نايف خلف عشيان 

  87.27اسراء عفيف خلف محمد الشمري 
  82.47اسيل نجم محمد عبدالرزاق العنزى 
  86.92اشواق هادي جزاع باقي الصليلي 

  93.97انوار عبداهللا حسين حمود الشمري 



  81.45ايمان عبداهللا راجح عيد العجمي 
  75.88بتول على حسين على جديع 

  71.79تحرير غنام مطر على العنزى 
  74.46تهاني خالد نصار غضبان الخالدى 

  88.73وق نجم مشاري الشمري خديجه مرز
  87.04ساره عيد راجح عيد مخيال العجمي 

  82.64ساره غانم هويدى زامل الفضلى 
  76.74ساره فيصل حمد دواس علي العنزى 

  86.16شهد سلطان فهاد سلطان الشمري 
  87.67شيخه أحمد سعد حبيب الضامر 

  72.36شيماء خالد علي عبدالعزيز الحجرف 
  91.98محمد المطيري صحاري عبداهللا ثامر 

  95.31ضي خلف خميس سالم السعيدي 
  88.31عائشه عبداهللا زيد مطلق الخالدي 

  83.91عبير بدر معاند محمد العنزي 
  78.33عبير آامل حمد دواس العنزي 

  78.42عذاري منيف رجا الفي الحربي 
  91.32غدير سعود خليفه صياح اوطيلس 
  91.91فاطمه عقيل عوض عياد المطيري 

  78.26م راشد عبداهللا فهاد عبداهللا مري
  81.38مريم سالم خلف سلمان الفرحان 

  92.46مالك صالح عبداهللا صالح الجنيدي 
  86.28مناره غدير مربد سائر الشمري 
  86.86مناير احمد خلف شداخ العنزي 

  82.58مها عبداهللا حمود عياد المطيري 
  68.15ندى غازي حسن جزاع الشمري 

  94.13لف السعيدي نوره فيصل منيزل خ
  91.84نوف عبدالهادي مسفر شريفه الحيانى 

  71.06هناء سامي مدلول عناد الشمري 
  66.78ورود محمد نعمه الشمري 

  79.37وسام سعد عبداهللا علي جدعان المطيري 
  71.59وضحه راشد غازي دحيان المطيري 

  
  فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات 

  83.77حطاني ابرار زياد احمد عبداهللا الق  
  73.22ابرار فالح حسن فالح الظفيرى 

  93.06اسراء يوسف على محمد الكندرى 
  92.16اسماء فالح جابر خلف 

  66.57اسيل محمد عبد هتيمي العنزي 
  88.57العنود حطاب حاجم حسن 

  65.68اماني ناصر بودي جهيران 
  81.06امثال سعد عايد عايض الرشيدي 

  79.62سينى امل دبيسان عبداهللا ظاهر الح
  89.22امل سعد مرزوق رجعان الشويلعي الرشيدى 

  90.17امل نايف عماش بشير العنزى 
  82.12انوار نجم عبداهللا محمد العنزى 



  86.95ايمان عوض عاآف عوض الشمرى 
  70.67تهاني فالح فرج عوض الذيابي الرشيدي 

  72.67حسناء جمعان دبالن مرشد العازمى 
  91.24ري حفصه مطلق الزم شافي الشم

  70.56خلود منصور ناصر مشعان الرشيدى 
  82.48خلود نايف حياء رجاء العنزي 

  91.1دعاء موحان عبيد عنتيت طهمير 
  73.11دالل عبدالرحيم عوض سويحل العويضي الحسني العنزى 

  82.63ريم خلف جابر خلف العنزي 
  75.82ريم خلف ربيع خضير الظفيرى 

  67.64زينب عبد الحسن عبد الزهرا مدى 
  70.05ساره طليحان عكاش العنزي 

  82.03سلسبيل عبداهللا عياده تراك الشمرى 
  74.87سلمى ناصر خلف مبارك الشمرى 

  79.15شروق فيصل سالم فهد الهاجري 
  79.79شعاع ذعار بن ناصر بن خالد الحربي 

  70.7شهد نصار عبداهللا بادى الشمرى 
  87.71شيخه احمد محمد أحمد الكندري 

  80.91عياده مخلف العنزى  ضحى مخلف
  72.74عائشه عبدالرحمن مرزوق صالح الرشيدي 

  89.06فاطمه سالم نزال عواد العنزي 
  79.99آوثر سيد مرتضى سيد على أصغر موسوى 

  77.62آوثر محمد هالل محسن 
  89.14لطيفه مزعل عواد جديع العنقودي الظفيرى 

  77.86مروه احمد حسن عبد اهللا الكندري 
  68.32مطلق زيد  مريم سعود

  71.54مريم هاشم عقيل صنات 
  78.76مشاعل مشعل جويعد مياح العنزى 

  76.97مالك عايد عوض مرضى الرشيدى 
  90.98منال صالح صياح زرم آنيهر العنزى 

  71.9منى دحيم يوسف فهاد المفضلي الشمري 
  72.1منى محمد شعيب فايز 

  90.82مها ثامر جبر حزام العريفي الظفيري 
  84.75يف آايد بنيدر الشمري مي ها

  68.62ندى صالح شهاب عاجل 
  70.5نورا على حمد العبداهللا 

  83.65نوره صقر مسحل ضاحى المطيرى 
  72.98هدى عيد قاعد طارف الميهوبي العنزي 

  78.98هديل عادل مطر العتيبي 
  80.63هناء عيد قاعد طارف الميهوبي السبيعي العنزي 

  82.92شد ياسمين سلطان ناصر سلطان را
  
  محمد عبداهللا المهيني الثانوية للبنين 

  79.78احمد ساير حسن فالح دهش األزمع   
  70.55باسل عبداهللا غنام مطر العنزي 

  84.23ترآي جمال علي عجيل الشمري 



  82.26جاسم محمد محيل محمد الشنبار الصالل 
  82.46سعد مفلح نويمي بويدي الرشيدي 
  72.35ضاري رشيد سعد رويشد الحربي 

  74.97طالل عبدالعزيز حمود مخلف العنزي 
  69.3عبدالرحمن ابراهيم علي مطر المصيريع 

  82.53عبدالرحمن عايد عتقه عايد العنزى 
  77.66عبدالعزيز سلطان غالي هجاج العنزي 

  77.7غازي فيصل مجبل هراط العنزي 
  77.84فهد محمد بدر عيسى محمد بشير 

  72.15ماجد هني مهنا ناجي الخرينج 
  72.7محمد سليمان محمد عيد الهرشاني 

  93.1محمد سيف محمد سيف البذالي 
  73.01محمد الفي محمد صامل الخالدي 
  76.01نايف عبداهللا محمد فاضل العنزي 

  92.76نهار محمد نهار زيد المطيري 
  67.75وليد ممدوح صويهد جعيثن الصليلي 

  
  مدرسة الجهراء ثانوي منازل بنات 

  79.77اضي الفضلي دالل يتيم ر  
  75.04ريم حميد على شالح المطيري 

  82.41ليلى خلف محمد عجه 
  73.95معالي متعب ضعين سعد 

  
  مرآز الواحة الثانوي رجال 

  83.51احمد حمود فهد بشير الشمري   
  89.16احمد على دريول الشمري 

  80.69احمد ماطر مزعل آريم الضفيري 
  77.98احمد منصور راضي دنان 

  84.76اء فريح هادي احمد ند
  83.19بدر زيدان خليف العنزي 
  75.18بدر عايد عجيل الصليلي 

  73.3بدر على محمد مطر العنزي 
  77.72جابر معيض فنيخر العنزي 

  68.53حسن محمد سالم وحش العجمي 
  64.05حمد خلف حمد ثامر 

  89.88حمد عواد سعدون مجبل الظفيري 
  83.02حمد غازي عبداهللا ثاني العنزي 

  81.46حمد نومان قريبان العازمي 
  80.37خالد االسود عواد هوشان العنزي 
  83.13خالد جاعد مبارك مخلف السعيدي 

  81.63خالد عبيد جدوع شالل العنزي 
  87.38خالد على نزال رغيان 

  78.3خالد فيروز شايع بخيت الشمري 
  84خالد مخلد سعيد مثيل الديحاني 

  84.4خليل صالح وائل ظاهر 
  80.44طليحان ذياب طليحان الشمري ذياب 



  83.13راشد مقطوف محمد حزام الفوزان 
  81.55سعد عيد مطلق حسين 

  84.03سعود غدير ثاجب سلطان 
  85.46سليمان موسى عقله مياح الظفيري 

  83.88صالح مهدي فالح عبود العنزي 
  83.3ضيدان الفي ضيدان شارع المطيري 

  81.12ضيف اهللا عجاج فرج محمد 
  84.91هللا عواد عطا اهللا عواد ضيف ا

  84.01طالل مصلح عطوان بردي الشمري 
  78.74ظاهر نافع مطر ثامر العنزي 

  88.51عادل حمود زويد صالح الفضلي 
  86.01عادل خلف فارس فرحان 

  82.83عادل ذباح نزال فياض الشمري 
  73.07عبد الرحمن حسين علي صالح العنزي 

  85.98 عبدالرحمن مجالد عبداهللا الظفيري
  89.61عبدالعزيز بريكان النايم الماجدي 

  88.13عبدالعزيز على مهباش على 
  85.83عبدالعزيز عواد عوض سالم العنزي 
  82.09عبداهللا احمد عبداهللا منصور العتيبي 

  83.96عبداهللا حسين على صالح العنزي 
  88.78عبداهللا حمد خالد مزيد محمد 

  85.28عبداهللا حمد فالح العجمي 
  91.31 فاضل عبيد العجمي عبداهللا

  90.11عبيد محمد عبيد خلف 
  83.35عدنان شمخي حزام غايب 
  83.6عطا اهللا عجاج فرج محمد 

  83.1عطا جدعان حلو عيد الفضلي 
  84.51على دهام على عزبه 

  84.53على محسن شنيف ساير 
  84.54عمر عبدالعزيز خلف جار اهللا 

  83.58عواد عوفي مجبل هويدي البذالي 
  79.14م بخيت بنيان ساير الظفيري غان

  76.97فارس شاهر شخير نزال الشمري 
  76.9فايز احمد وادي سلمان 

  75.32فايز عبدالمحسن فرج حسن 
  81.85فايز مناحي مخلف نومان 

  75.74فالح خلف شخير نزال 
  71.16فالح محمد حسين على الشمري 

  81.45فالح مخلف مليحان الشمري 
  81.64فهد سليمان ساآت سالم 

  70.05فهد غانم صبر مجبل العنزي 
  83.54فهد فريان شامان الغضوري 

  77.07فهد فياض هليل خلف العنزي 
  83.23فهد مجالد نحيطر الضفيري 

  76.03فهد منيف عيادة عطشان 
  79.6فهيد حامد عويد هالل 



  80.24فواز ياسين محمد شباط 
  80.59فوزي عبدي حسن احمد 

  80.46لشمري فيصل عطا اهللا على هذال ا
  81.29آميخ سعد خالد الهرشاني 
  81.83ماضي عويد لهيميد الفليج 

  81.06ماهر فالح رمضان ساير العنزي 
  87.31مجبل هادي مجبل جبر 

  84.71مجيد ثالب ماجد الحربي 
  86.22محسن ضاحي عاصي بادي الشمري 

  80.5محمد جاسم حمد المهندي 
  83.1محمد خلف محمد خلف 

  86.37حمد العنزي محمد رشيد خلف م
  81.1محمد عايد نزال عساف 

  89.44محمد عبيد محمد صبر الشمري 
  84.84محمد عجاب دهام حجب العنزي 

  83.28محمد فرحان حربي ساآت 
  83.5محمد معيوف فياض عويد 

  85.48محمد نداء فريح هادي 
  81.27محمد نومان رجعان السليماني 

  86.8مزيد رحيل مزيد الشمري 
  83.55محمد حميد العنزي مشاري عناد 

  82.72مشاري الفي مزيد الحسيني 
  82.42مشعل ذياب حران عجيل 

  88.32مشعل صغير احمد فياض العنزي 
  79.5مشعل هزاع سمره مشعل المطيري 
  84.81منيف مشعل نغيمش حسين الشمري 

  87.01ناصر ضيدان سعد العتيبي 
  77.32ناصر عبد اهللا بادي عاصي 

  76.39الحجرف  نايف بدر نايف سعود
  86.59نايف حسين هابس متعب 

  88.69نواف سالم عقيلي قعيد 
  82.88هاني احمد وادي سليمان 
  79.68وسام جاعد شويطر سالم 
  80.7وليد شمخي حزام غايب 

  79.84يوسف هتاش عياده سلوم الشمري 
  
  مرآز ثابت بن قيس الثانوي رجال 

  71.83ابراهيم جابر فحيمان نزال   
  78.64 بستان جبر احمد عبداهللا

  71.43احمد فاضل خميس عياده الشمري 
  70.4احمد محمد احمد عبداهللا 

  75.95باسل زعل عزارة سحالن 
  74.21بندر غازي عبداهللا العنزي 
  73.91بندر محمد سعود العنزي 
  72.63ثامر فرج مرعي خابور 

  81.61جاسم محمد هالل العنزي 



  71.53جراح فهد عبداهللا خلف 
  77.03لقادر علي جاسم حسن عبدا

  81.98حسن فاخر رسن 
  75.15حمد محمد احمد عبداهللا 
  72حمد نايف عبداهللا احمد 

  81.48حمد نهار خطار عوض 
  77.62خالد ترآي دواس آردوش 

  72.68خالد صالح عيد عنفوش 
  67.52خالد فيصل ابراهيم العنزي 

  70.73خالد نايف حياء رجاء الشمالني العنزي 
  67.33جزاء المطيري  خلف حمود جايز

  68.59رياض جاسم مطر غليظ 
  70.28سامي ممدوح خلف سالم 

  71.46سالمه فرحان عويد عواد 
  66.79سلطان حمود صعصيع سلطان 

  75.56سلطان محمد الفي على السبيعي العنزي 
  72.86صالح صقر خيراهللا الجاسم 

  76.78صباح سلطان آاظم سالم 
  69.93طارق فرحان فياض خلف 

  71.07محمد عايد عادل  طالل
  62.48طالل مران خلف دويخ العنزي 

  70.64عبدالرحمن نجم حسين خلف 
  82.18عبدالعزيز بدر رويان الشمري 

  71.95عبدالعزيز حمد عزيز شطي 
  72.76عبدالعزيز سالم عبيد صالح 

  72.74عبدالعزيز سعود حيالن العنزي 
  78.68عبدالعزيز سعود مطلق ساآت 

  69.4 احمد عبداهللا العنزي عبدالعزيز عبداهللا
  78.52عبدالعزيز علي صالح القحطاني 

  73.99عبدالعزيز مرشد دليمان محمد 
  74.62عبدالعظيم حمد صخي عزافه 

  75.14عبداهللا حسن حيدر حيدري دشتستان 
  73.86عبداهللا عبدالرزاق بدر فياض 

  77.44عبداهللا عناد سعود محمد العنزي 
  73.41سلمي الشمري عبداهللا غنام خلف جالي اال

  76.46عبداهللا محمد علي ابراهيمي عسكري 
  68.74عبداهللا محمد هجيج محمد 

  77.25عبداهللا مهدي مكي مشيري 
  70.88عبداهللا ناصر عبداهللا فرحان السرحان 

  69.73عبدالمحسن قبيل رزيق براك الرشيدي 
  79.06على جابر زناد مهنا 

  77.56علي عبدالقادر علي جاسم 
  74.09هللا حمود العبداهللا عمر عبدا

  76.28عمر غربي عطيش فرحان 
  78.86فارس دهام رجاء خليفة الشمري 
  77.23فرحان عايض محمد فهد العنزي 



  66.52فهد أحمد هليل عبداهللا الشمري 
  74.7فهد سويد وردي العنزي 

  63.73فهد نايف عبداللطيف الخالدي 
  71.07فواز عامر عواد ساير 

  74.91 فيصل دخيل وردي خلف
  77.96فيصل فرحان عويد عواد 

  70.37فيصل هليل صياح نحيطر 
  70.05فيصل هليل عويد فالح 

  65.32محمد اسود عبداهللا خليف العنزي 
  71.2محمد حرب مونس خليف الصبيح 

  77محمد حمدان خميس ابراهيم 
  65محمد حمود صعصيع سلطان 

  75.15محمد دخيل وردي خلف 
  74.65محمد سند هليل هزاع 

  67.77محمد عبدالرزاق بدر فياض 
  82.15محمد عبداهللا شبيب عبداهللا 
  70.72محمد مرشد دليمان محمد 

  78.1محمد مزلوه سلمان العنزي 
  78.99محمود علي احمد الفداوي 
  74.59مساعد عبداهللا سلطان عبيد 
  73.89مشاري راتب حماد شريان 

  75.15مشاري عبدالكريم عوده خضير 
  73.85غافل مشاري عوض احمد ال

  70.64مشعل جبان حليتم العنزي 
  68.07ممدوح حمدان معيوف عقيل 
  79.37مهدي حميدي مناحي بعيجان 

  73.11ناصر عطيه سلطان عبيد 
  69.52نواف شداد بن عطى فالح العازمي 

  72.53هادي محمد حسين خلف العنزي 
  87.02يونس ملبس سويد شاهر 

  
  مرآز خالد بن سعيد الثانوي رجال 

  65.16نور ماجد جبر محمد أ  
  66.1اجديع محمد عبد اهللا مطلق 

  59.8احمد خضير غانم رحيل 
  64.63حامد جابر عويد صالح 

  75.77سعود رضا محمد مظلوم 
  63.99سلطان بشير صالح بداح العنزي 

  66.86عادل وارد مزبان سعود 
  80عبد العزيز ناصر فالح فدعوس 

  66.23عبد اهللا بشير صالح العنزي 
  67.68د اهللا خالد محمد مطلق المطيري عب

  62.61عبد الهادى عبد اهللا راشد فهد 
  64.97علي ملوح رومي ملوح الحريجي 

  67.48فرحان وادي عبيد علي 
  84.14فهد ضحوي نافع فرحان 



  72.39فيصل ريكان نواف شاهر 
  66.14مبارك صالح مبارك صالح العجمي 

  63.74متعب سعود عياط غدير 
  64.16مد العنزى محمد خلوف اح

  64.02محمد ساير عبد اهللا سلطان 
  62.58محمد علي محمد جبل المطيري 

  74.32منادي مرخص ناصر هادي 
  70.93منصور هليل صالح حسين 

  61.91ناصر عبد الرزاق مبرد سويد 
  66.19وليد خالد محسن علي العنزي 

  63.93يونس مطر آياد هداد 
  
  مرآز زينب بنت محمد الثانوي نساء 

  82.32آالء محمد مطر عبد اهللا   
  67.76أنوار سلطان محمد سمير 

  72.18إبتسام مشعل ثنيان الشمري 
  67.12إنتصار جابر هادي عبيد الظفيري 

  73.5ابتسام ساير مسلم عبد العزيز 
  82.95ابتهال سالم مشحن علوش 

  73.86احالم زبن نايف برغش الجنفاوى 
  66.47اريج محى على فرحان 

  68.4مطر مطلق المطيري  اماني خلف
  86.87انوار موسى شدهان شالل رحيل العنزي 

  79.73ايمان درويش منصور عقاب 
  63.71ايمان لطيف وقيان مطر 

  64.47باسمة الفى عبد اللة هادي 
  83.76بدرية جلوى حبيب ظاهر القاسمي الظفيرى 

  61.06بدرية حمود ردام مجبل 
  73.29بدور دهيمان خالد الشمري 

  85.28حميدى بندر فرحان بشاير 
  71.44تهانى سعد باجية جزاع 

  75.65تهانى عبد اللة عجيل محمد 
  76.38حصة فالح محسن شافى الخالدي 
  81.55حنان راشد عاصي ثامر السعدون 

  74.06خلود نهاب بن محمد بن عبيد الشمري 
  67.53دالل سعود شويحان خليف 

  78.82رياسة محسن عبيد بادى 
  64.83عجاج ريم خليل بوري 

  75.23ريم عبد اهللا مرزوق الحربى 
  74.08ريم هالل سعدون ناصى 

  61.31سارة فرحان اسود السلطان 
  71.53شوق عقاب نهار عايد الظفيري 

  65.26شيخة مطر ختام حربى 
  65.04عبير معيلي حييان انونه سلمان العنزي 

  63.92عفاف عباس عطا اللة محمد 
  77عهود ترآي خلف العيسى 



  71.76د سالم عبيد عبداهللا عهو
  69.89عواطف نهير عناد عاقول 

  80.98فادية عبيد صالح خلف 
  70.52فاطمة محمد رجا محمد جعيالن 

  66.21فاطمة نهير عناد عاقول 
  70.28فايزة اسماعيل عبد اللة الزآم العنزى 

  70.36فوزة عايد محمد عواد العنزي 
  84.57لطيفة سليمان فهد الحربى 

  72.49 علي هزال مديحة عطاهللا
  68.5مريم حاتم عطية عواد نزال 

  87.84مريم شارع ظاهر سفاح الحربي 
  74.85مشاعل حمد سالم الشمري 
  65.46مشاعل خالد عبد اهللا محمد 

  90.79معالي صباح راآان الشمري 
  64.38منار محمد هادي العنزي 
  85.92منال علي رحيل العنزي 

  65.54منى عواد محمد غازى الظفيرى 
  72.1مني سعدون عبيد قديم الشمري 
  80.09مني عبيد اهللا مرزوق الحربي 

  78.73منيفة هادى راآان ضويحى 
  74.83مها بنت محمد بن جهيم العنزى 

  74.85نايفة جدعان االسود عزاره 
  73.8نجاح على سنيد الشمرى 
  79.86نورة ترآي خلف راضي 

  66.08نورة وسمي ثويني مطلق العازمي 
  74.26محمد سعود نوف نشمى 

  71.9هالة ثجيل عنيد الظفيرى 
  86.16هنوف عبد الحميد شيحان حميدان الشمرى 

  65.62وفاء صباح عبد الكريم موازي 
  
  مرآز عروة بن الزبير الثانوي رجال 

  71.5احمد مبارك سعيد عبداهللا العنزي   
  71.31احمد مفضى محمد حويل العنزي 
  65.54بندر اسماعيل خلف سالم العنزي 
  65.66ترآي مرزوق غضبان الشمري 

  73.5حمد بدر خليف معيان العنزي 
  69.8خليل اسماعيل محمد عوض 
  75.73رشيد عوض رشيد العنزي 

  69.92سامي ماجد باني عبداهللا 
  72.39سعد حمد عيد المخيال 

  66.1ضاري عبدالعزيز عطشان على العنزي 
  68.67عادل آريدي صياح العنزي 

  70.67عبعوب عادل محمد فرحان 
  78.94عقل حسن جزاع عناذ 
  75.45علي دحلى عماش سالم 

  74.38علي ناصر محمد رويعي 



  71.67عوض ذياب محمد مجهول المطيري 
  76.71عيد محسن حمد المخيال 

  76.49غانم جابر هادي عبيد 
  78.87غانم سعود شامان سعد الشمري 

  68فرحان مناحي مناور هليل 
  72.74فهد حمد عبيد حميدان 

  66.29فهد على سالم حماد 
  71.15ماجد سهيل عنتر دخيل 

  70.81محمد غربي شيحان الناموس 
  73.86مشاري علي مسير نايف 
  67.92مشاري فالح حسن مناع 
  67.39منيف عايد نايف سدران 
  71.19ناصر صباح خلف زايد 

  72.12نواف حجاب هادي سمير 
  70.44هزاع محسن عشوي العنزي 

  76.82يد يحي عبيد على عب
  65.36يوسف جاسم فيصل عبداهللا 

  
  مرآز فاطمة بنت عتبة بنات 

  64.45أماني بشارة حايف عفات حميدة   
  66.39أمينة أحمد عطشان صايل العنزي 

  69أمينه عارف عبيد الظفيري 
  64.8حنان علي مزلوه ختام 

  83.08خلود عبيد عيد المطيري 
  67.17دالل ضيف صالح مديغ 

  87.62العازمي  ريم سليمان فراج
  79.63شكرية آاظم جابر زيدان 

  64.49عبير سطام آماش سليمان 
  67.11علياء عبد اهللا عباس الرئيس 

  65.85منال راشد داوود سليمان 
  78.47منال رياض غالي ضاري الظفيري 

  69.36مني سعد آامل شريف 
  90.87مني شاآر قاصد مانع 

  71.79مها وجيه محمد مصطفي النواوي 
  65.15رحان عوض السبيعي العنزي ودية ف

  78.86وفاء محمد نداء حنيف 
  
  اإلدارة العامة للتعليم الخاص 
  

  المشترآة - االخالص االهلية الثانوية للبنات 
  80.28آالء بسام يوسف مسعود خضر   

  75.69آالء سمير عيسى قطمش 
  86.47آالء فايز محمد السعيد رشيد عبدالعزيز 

  65.85آالء محمد رياض غزال 
  83.75آيات خميس خالد حسين القيساوي 

  98.74آية عماد يوسف سليمان 



  88.5آية محمد سعد أحمد 
  81.86آية مصطفى الصادق عبد اهللا 

  89.42أميرة ساهر الكحالوي الحاج سليمان العش 
  97.14أمينة عيد جوده حسن العنزي 

  89.73إسراء توفيق مصطفى محمد الحاج ابوعلي 
  90.95يد محمد حماد إسراء آارم عبدالحم
  94.34إلين مفيد علم الدين 

  87.26إيالف عابدين محمد شريف 
  97.43إيمان خالد محمد سعيد 

  88.28إيمان عزت ابراهيم شداد 
  95.05إيمان منير محمد ابراهيم حجاج 

  97.51الزهراء جراح خالد دخيل 
  95.29تمام عبد الوهاب أحمد محمد عبدالهادي 

  85.51استيتيه تمام نزار محمد أآرم 
  89.44جوانا حسن غريب محسب ابوزيد 

  81.83جيانا فخر على سرحان 
  98.45جيالن طارق محمد السيد 

  81.58حنان نزار محمد أآرم استيتيه 
  95.98دانة احسان بدوي عبد الشكور مسودة 

  76.4دانة حسام محمد النحاس 
  79.49دالل احمد عبد اللطيف احمد الحساني 

  91.45وسف ظاهر دالل محمد علي ي
  96.54دينا رياض يوسف أحمد آوري 

  93.37رانيا أشرف السيد يوسف 
  78.78رانيا بهيج محمد على سكيك 

  96.8رانيا عطا احمد حوراني 
  75.24رحاب ممتاز صالح اسعد جالد 

  91.3رزان غسان الحصيني 
  91.58رشا نبيل محمد البني 

  81.69رنا خالد عرفات معتمد 
  76.12نديد رنا محمود هيثم ص

  92.19رند عمر طاهر عبد السالم 
  85.94رهف بديع برآسيه 
  92.32رهف فطين شقفة 

  83.88روان أيمن حسن محمود عبد اهللا 
  76.95روان حمد محمد احمد الدنون 

  84.39روان علي شرارة 
  79.31روان محمد احمد رمضان عفيفي 

  90.25روان محمد داود محمد ضمره 
  81.88سالمة رواند ثائر محمد سعيد 

  88.73روزانا بسام عبد الجابر توفيق عبد الجابر 
  94.41روال سمير البرادعي 

  82.95ريم رائد زهير أورفه لي 
  90.9ريم عاطف رشدي دبس 

  99.03ريم ممدوح رزق البيومي صالح 
  84.65ريما محمد خليل محمد شهاب الدين 



  88.04ريهام عاطف عبد العزيز 
  90.23ري زهراء قاسم عبدالكريم دي
  76.6زينب جعفر محمد دمشق 
  82.47سارة عبدالرحمن الكجك 

  94.85سارة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 
  86.63سارة مسعود خميس محمد المغربي 

  84.47سلمى حبان شيخو 
  94.27سماء اشرف امين احمد برغش 
  96.84سمر محمد آمال عبدالموجود 

  95.79سمية خالد سعدالدين 
  76.71شحاده سندس احمد مصطفى 

  93.06سندس محمد ابراهيم محمد 
  90.21شاهيناز طارق مجدي 

  96.25شيرين اسامة محمد الهادي 
  93.13صوفيا اياد عفيف الحبش 

  68.32ضحى آمال محمد اسامة الطير 
  94.09ضي محمد حسن اسحق 

  80.75عاليه سلمان محمد سلمان البجالي 
  96.46عال عماد ابراهيم طقاطقه 

  95.77عبد الفتاح حسنين علياء سامي 
  82.29عنود فهمي غريب عبدالمقصود 

  89.42عهد نبيل سعيد إبراهيم حمد 
  98.51غنى عدنان حمدي زند الحديد 

  76.55غنى محمد زهير الجابي 
  94.15غيداء ماهر عبد الواحد عبد الفتاح 

  95.48فاطمة حسين سليمان 
  95.88فاطمة عبدالكريم جايد زهير 

  90.35باني فاطمة عبداهللا ش
  69.22فاطمة ممدوح عبدالعظيم ابو الحسن 

  84.45فاطمة موسى حسن ناصر 
  79.3فتون زياد محمد 

  78.9فجر عبد الرزاق عبد اهللا صالح الرويشد 
  95.29فرح حسين ابراهيم خليل سالم 

  75.45فرح خليفه على سليم ضو 
  96.96فرح محمد عوده سالمة سلمان 

  98.84لمى باسم عبداللطيف خريشة 
  89.95لمى هشام فوزي احمد العطار 

  90.56ليان يونس خالد سلمان العواودة 
  77.96مارينا ماهر فتوح حكيم 

  77.5مروه منير عوده محمود وشاح 
  94.02مريم حيدر حسين سرداح 

  75.37مريم زهير عودة عبد مرتجى 
  92.1مريم سعيد واصف عارف السعيد 

  74.98مريم محمد صالح سعد على عبدالنبي 
  70.52مريم ناصر محمد علي شنتيائي 

  73.03مريم وجيه صبحي عزيز اسحاق 



  88.01ملك محسن احمد عبد اهللا زيادة 
  93.59منار ممدوح محمد نحاس علي 

  83.48مونيكا راضي برتي جيد 
  95.74مى محمد اسماعيل محمد طاهر على خيري 

  84.08ميرهان عبد المنعم آمال عبد اهللا 
  83.63 ميس موسى البلخي
  83.32ميس نبيل الجاجة 

  91.86نادين ماجد جاد الرب جرجس 
  97.03ندى يحيى عبد السالم حسن اشقير 
  85.73نغم محمود انور فتحي بره جكلي 

  75.78نور أحمد قاسم عيسى 
  98.04نور اسامه عمر سعيد هالل 

  86.09نور اآرم شريف عارف ابو صالح 
  92.88نور حسام الدين محمد عبدالرحمن بدير 

  96.66نور حسين محمود حسين خضر 
  82.69نور ضياء محمد جعفر العطار 

  85.16نور عبدالمجيد احمد احمد شحاده 
  85.53نور محمد زآي مسعود عاشور 

  94.94نورا محمد محمد سليم عثمان 
  76.7نورهان طارق عبدالنبي 

  79.96هالة محمد مختار أحمد سرحان 
  84.28هبة اشرف حسن 
  97.49ود علي أسعد هبة عماد محم

  97.05هبة محمد عبداهللا محمد حالبوش 
  77.92هنا عبدو أرشيد 

  83.31هنا يحيى جودت خلف 
  88.79هناء محمد حمود 

  95.79هند ايمن شاآر عبد الرحيم 
  95.99هيا عمر عبدالكريم صالح السمهوري 

  96.45هيا هاني محمود عبد الحليم 
  97.62وجد محمد جمال القباني 

  74.81سف شعراوي وجدان يو
  90.24والء محمد نذير قباني 

  97.98ياسمين مروان محمد سليم ياسين 
  70.44يمنى هشام خيري ابو العنين 

  
  المشترآة - االخالص االهلية الثانوية للبنين  

  74.47ابانوب فام تامر حبيب جندى   
  75.82ابراهيم ايمن محمد خير قسطنطين 

  83.23ابراهيم مبين سرفراز ظريفي 
  89.79ابراهيم محمد يوسف الزريقي 

  71.53احمد ابراهيم احمد آيكي 
  95.72احمد ايهاب علي عبدالحليم 

  80.18احمد بهاءالدين محمد فريد العشماوي 
  90.99احمد جمال عبدالعظيم السيد احمد السعداوى 

  83.13احمد راشد عاصي ثامر السعدون 



  98.18احمد رامي محمد حسن عيون السود 
  97.93اد عبدالرحمن مرزوق عثمان احمد رش

  80.63احمد زياد مصطفى عبد الجواد 
  92.87احمد سمير وصفي البظ 

  92.69احمد طارق موسى محمد هيبه 
  76.68احمد طاهر علي محمد الشمالي 

  98.22احمد ظاهر عوض ظاهر العنزي 
  97.27احمد عماد آاظم الموسوي 

  82.63احمد مجدي احمد علي موسى 
  67.3مير فهمي برآات احمد محسن س

  97.19احمد محمد عبدالحميد عبدالعال 
  86.1احمد محمد عبداهللا محمد الطحاوي 

  76.66احمد محمد غادر 
  93.86احمد محمد آمال محمد رشاد عبدالمقصود المصري 

  75.57احمد محمود صالح حسونه 
  97.34احمد مصطفى مكاوي محمد 

  95.4احمد هيثم محمد تيسير الفقش 
  97.1سين توآلنا احمد يا

  90.79ادهم منير عاشور الخضري 
  95.12اسامه اسماعيل حمود 
  68.39اسامه سهيل السوسي 

  88.86اسالم عاصم نصار محمد علي 
  88.18اسالم عبداهللا محمد قضيب 

  80.53اندرو سمير منير فانوس 
  79.89انس محمد باسم عبدالكريم ابراهيم غربيه 

  80.71انور مهدي انور طاهر عبده 
  94.35اياد احمد ابراهيم دعاس 

  78.57ايمن اسامه احمد سيد نورالدين 
  68.09بدرالدين نبيل هاشم 

  90.91حذيفه مدحت محمد صادق عبدالعزيز 
  64.08حسن احمد غالم علي شهابي 

  70.92حسن عبدالكريم غباش الهاشمي 
  83.2حسن علي حسن الزمر 

  96.77حسن موسى حسن سويدان 
  89.39شد حسين علي نوري را

  74.87حسين نسيم جابري خورموجي 
  94.78حمزه شجاع سلطه جي 

  97.7خالد اسامه عبدالرحيم سالمه احمد 
  95.25خالد بدر خليل الطقاطقه 

  72.79خالد خليل فتحي خليل قطناني 
  83.06خالد طارق فاضل محمد الدوسري 

  89.69خالد محمد رفيق نقاوة 
  88.93خالد نياز عبدالرحمن احمد الدقه 

  74.45خالد يحيى محمود ناصر 
  87.92رائد ماهر عزت شاهين 

  97.95رامي صالح فراج خضراوي 



  97.9رامي هشام المحمدي محمد عوض 
  95.65زآريا جرجس راغب حنا 

  71.49سالم نبيل وحيد 
  98.82سامر سمير محمود ابودقر 

  90.88سامي عزت ايوب اسحق ابراهيم 
  73.59سامي محمد ضياء الدين آيال 

  96.4شهاب عثمان محمد داود جاموس 
  86.6طارق اسامه عبد يوسف 
  83.4طارق جميل علي اسعد 

  90.02طارق شحاته محمد عبدالحليم الصريف 
  90.3طارق محمد عبدالفتاح تهامي 

  94.04طارق هشام محمد سعد 
  76.16طالل نادر اندراوس بنوره 

  96.4عادل محمد حاتم عبدالرحيم قدومي 
  98.63بارك احمد عامر عوض الم

  80.63عامر ناصر عزام 
  70.76عباده احسان صابر سليم 

  83.19عباده وحيد نقاوه 
  98.9عبداالمير منير ياسين 

  96.06عبدالحليم مجدي عبدالحليم عبدالحليم 
  98.56عبدالرحمن ايمن فهمي سالم عثمان 

  93.58عبدالرحمن طارق فتحي محمد حواس 
  96.38يم الزرباوي عبدالرحمن نعيم ابراهيم ابراه

  91.45عبدالرزاق مازن ابازيد 
  85.84عبدالكريم عماد خيري ابوسيدو 

  96.74عبداهللا باسم يونس سليم 
  71.45عبداهللا حسين القاعوري 

  94.63عبداهللا عمر موسى محمود 
  69.43عبداهللا محمد اسامه سبسبي 

  72.27عبداهللا ناصر عبيان عيد عبيان الرشيدي 
  77.88عبدالهادي بندر مبارك عبدالهادي مساعد 

  88.12عالء عوض محمد علي حماد ابوشرخ 
  94.38علي احمد سعيد العطياني 

  91.52علي حسن علي صالح 
  83.1علي عارف بزي 

  92.77علي عماد علي حسن 
  92.46علي محمد حسن محمد ميرزا دشتي 

  74.63عمار نبيل غزاوي 
  88.4عمر احمد سعد عبدالعليم 

  66.09حمود حفني عمر جاسر نشأت م
  80.47عمر جهاد صبحي بكر ابراهيم 

  89.54عمر جياد حسن صوان 
  97.68عمر سعيد محمد فهمي احمد 

  82.48عمر منذر احمد رياض ابوشعبان 
  95.78عمرو احمد بدرالدين احمد محمد 

  88.76عمرو اشرف طلعت عبدالفتاح عبدالخالق 



  97.39عمرو خالد علي السكري 
  74.31عيسى يوسف عيسى 

  67.6غيث عبدالنبي الصدقه 
  83.76فادي نائل عبدالسالم سالمه 
  85.12فادي هاني زآي عبدالغفار 
  80.56فادي هشام محمود صادق 

  85.32فهد عبدالكريم صبحي عبدالكريم حسن 
  83.21فيصل احمد ابراهيم سعد 

  85.1آريم عماد الدين عبدالمنعم فهمي 
  79.27لؤي ناصر جباره 
  75.69يل لورنس بيتر باس

  86.52مؤمن حسنين مليجي محمد الحسانين 
  82.27مؤمن محمد حسن عرب 

  91.2مارك عقل صليبي 
  63.77مازن مصباح يوسف حسين 

  86.42مالك محمد جعفر حسن 
  97.04محمد تيسير خليل عوده 

  87.07محمد حسام الدين عبدالرازق ابراهيم الدقوني 
  92.83محمد راتب تيم الناطور 

  93.78حمد ناجي محمد سمير م
  95.49محمد عادل علي سرور خير 

  98.17محمد عطيه السيد حمدى عبدالحميد سليم 
  68.63محمد علي عبداهللا علي عبداهللا عيسى الصفار 

  84.17محمد مازن يوسف عويضه 
  89.12محمد محمد حمدي رشاد حافظ 

  94.57محمد محمد هشام محمد فريد سيد 
  90.84محمد مخلف المحمد العلي 

  85.03حمد مدحت حسن حفيله م
  94.95محمد مصطفى موفق عبدالعزيز مصطفى 

  95.14محمد نائل ابراهيم احمد 
  82.7محمد نجيب جمال ابريك 

  74.85محمد يونس عبدالرؤوف مسوده 
  67.95محمديزن سامر الجندلي 

  91.45محمود االزهري فوزي عبدالحميد ابراهيم 
  78.62محمود جمال محمد انيس دياب 

  91.84د رمضان عبدالحكيم عبدالنبي محمو
  85.69محمود عبدالرحيم محمود عمر 

  91.59محمود علي شباني 
  69.41محمود محمد عامر عبدالحميد 
  94.69محمود نضال محمود ابورمح 

  85.99مشعل سمير الحسن 
  82.6مصطفى ابراهيم سعيد يوسف طه 
  95.66مصطفى محمد نجيب احمد محمد 

  97.38ود مينا آرم فؤاد سليم دا
  79.91نادر عادل مصطفى محمود بعيزق 

  92.97نادر محمد خلدون محمد اصحمه مكى 



  85.44نعيم باسم نعيم الفطافطه 
  95.48هيثم محمد قدوره 
  84.39وسيم وفيق بكور 

  95.08وليد عماد فهمي العتيبي 
  79.79يزن رائد يوسف الداودي 

  96.68يزن محمد عبدالكريم البكري 
  78.46نقاوه  يمان محمد وليد

  98.56يوسف احمد عبدالفتاح عطيه 
  83.3يوسف احمد يوسف احمد منعم 

  83.18يوسف خضر شعبان حمدان 
  92.42يوسف يعقوب علي ميتاني 

  
  المشترآة - االآاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات  

  84.95آثار جمال بيطار   
  93.96اسراء يوسف عبدالرحمن حسن جبر 

  77.25وده اصيل عصام حم
  67.13اماني رشيد عبدالقادر ابوتامر 
  85.89اميمه ابراهيم صادق المسافره 

  64.62ايمان عيسى محمود الكراد 
  81.91بتول احمد بسام السليمان 

  80.35بدور مجاهد شحاده 
  89.39بسمه مجدي ابراهيم محمد الكفراوي 

  86.69تاال محمد مسلماني 
  90.45خلود حامد احمد عوده 

  74.88بدالعزيز حسن فرحات دانا ع
  75.26دعاء محمد اسعد حنيفه 

  66.83دينا خالد علي المدني 
  95.56رزان محمد اشقر 

  86.66روان مروان العلي 
  85.99سندس نجاح ابراهيم عاهد خلف 

  76.26شيماء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح جراوش 
  64.76ضحوك عبدالقادر ذآره 

  72.43ضحى محمد عبدالكريم دله 
  77.03ده طارق عبدالعزيز شعبان غا

  68.55غنوه عماد ياسين المريري 
  75.42فاطمه زيد ابوزيد 

  90.44فاطمه فرنانديس مرجان 
  87.29فرح ماجد الزيلع 
  79.51لما وليد الدوري 

  89.26مروه مروان سليم جورج سلفيتي 
  65.07مريم جرجس اسحق يني 

  91.49مريم علي غندور 
  80.55ري مسوده مريم محمد عبدالرؤوف شك

  87.05منار باسل نعيم محمد 
  64منى منذر محمد حوريه 

  72.75ميس الريم مؤيد العودات 



  84.94حماده )) محمد نبيل((ندى 
  77.42نرفانا عادل فهيم انيس 

  84.49نور الهدى محمد سرور 
  81.97نور عبدالغفار عويره 

  87.76نور فايز محسن موسى عبداهللا 
  65.36العليم احمد نورهان محمد احمد عبد

  
  بنات - التضامن االهلية الثانوية  

  96.41بتيل فاروش مهران   
  68.31بولين مانوق آشيشيان 
  95.69سارين آيورك ارويان 

  62.48فيكي هاروتيون آلشيان 
  93.16مارال لورنج ده يان 

  73.27ماريا آرآور سفريان 
  59.29يران زاوين طوقماقجيان 

  
  بنين - وية التضامن االهلية الثان 

  64.58ألين آرابيت أرشافير يتريان   
  84.17جورج ميشيل موره 

  85.77ديران وارطان نارنيان 
  87.01ستراك اآوب اتشيان 
  92.83سيفاك ارام مقديسيان 

  96.41آورآين هاآوب قدحجيان 
  75.01مسروب واسكين طاشجيان 

  96.72ميشيل آميل قره قاش 
  66.82هاآوب نرسيس جامكوسيان 

  
  المشترآة -توحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتال 

  78.92آالء عزمي اسماعيل موسى   
  65.87آية إبراهيم السيد إسماعيل 

  70.23آية هيثم عبد الرزاق سرور مالح 
  68.13أبرار احمد شاآر ناهض 

  81.56اسماء احمد عبد العظيم احمد 
  90.62ايمان عماد احمد الطنبور 

  94.29دا مراد ايمان يونس محمد خ
  74.45تقى مصطفى احمد سليم محمد 

  95.46داليا فتحى محمد الهادى ابراهيم 
  74.9دانا جمال بشير منصور 

  97.54دعاء طارق عبد الجواد محمد عفانه 
  63.88دالل عادل مير الكردي 

  95.02ريهام فصيح فصيح شعالن 
  79.45زينب محمد بشار محمد زهدي دهان 

  82.8د صيام سلمى عالء الدين محم
  96.11سندس صالح عبد اهللا سليمان صالح 

  80.98صفيه هاشم عثمان ابو سيدو 
  72.97عزيزة روز امين عبد القادر عبد القادر 



  92.78علياء مجدي طه محمد 
  81.71فرح فطين مصطفى قدوره 

  70.42في معين صبري يوسف العتيبي 
  75.63لطيفة لطفي عبد الرحمن محمد 

  96.47سف علي مريم عبد الحى يو
  77.31ميس عبد المجيد حسن درويش 

  88.2نادين محمد مفيد الصوفي 
  73.55ناريمان عمران حفظي محمود آتانه 

  91.95ندى مصطفى على هاشم 
  75.73نريمان صادق اسماعيل صالح 
  94.69نهله حامد مرعى سليمان علي 

  84.29نهى يحيى عثمان أحمد أبو سيدو 
  78.2محمد نور عمر فتحى عبد الفتاح 

  71.59هبه مصطفى آامل محمد حفنى 
  
  المشترآة -الجابر االهلية الثانوية للبنات  

  71.2احالم خليل على العبداهللا   
  71.09انفال محمد قاسم محمد 

  91.71انوار عواد خلف عبد اهللا 
  76.18انوار هادى المحمد العويص 
  71.07بشاير مطلق عجيل الشمرى 

  76.06تهانى على مزعل 
  83.01ديجة محمد احمد الغنام خ

  89.94دنيا نورى حسين وآاع 
  79.1ريم راشد اسماعيل حسين 

  68.98شروق جزاع طريد مناع العنزى 
  72.33شروق دعيج شبل مطر العنزى 

  67.68شهد احمد عقيل بن جابر الحربي 
  84.24عبير حمد الشحادة 

  72.95عنود خليل سعود صالح 
  66.41فاطمة جواد سيد حسن سيد علي 
  72.32فايزة نزال مناور حسين العنزى 
  81.93فيفيان راجح جبريل السيد محمد 

  75.81مروة مصطفى ابراهيم محمد رمضان 
  62.45معالى محمد سعد خلف 

  65.96مها عبداهللا سعود عبداهللا اوشيتان الرشيدى 
  81.89ميسون آتاب مشرف مسير 

  74.93ناريمان شريف عوض المصرى 
  
  المشترآة -ة الثانوية للبنين الجميل االهلي 

  77.98ابراهيم بخيت ابراهيم اسحق   
  70.41ابراهيم خالد جاسر جابر 

  74.36ابراهيم يوسف عبدالرؤوف شكري مسوده 
  95.04احمد ابوالحمد محمد ابوالحمد الصعيدي 

  82.49احمد حليم محمد سلوم 
  72.47احمد رفيق عبداهللا عايش العلي 



  71.44ظم رهبربور احمد سيد حسين محمد آا
  71.08احمد طارق ابراهيم زآى على 

  81.37احمد عادل محمد شحاته عبدالرحمن 
  69.43احمد عاطف المبيض 

  75.82احمد عبدالرحمن محمد ذياب 
  79.79احمد عمر شعبان ابوالعافيه 
  89.2احمد محمد احمد اسماعيل 

  95.59احمد محمد محمد عباس المغربي 
  96.84مكاوى اسالم احمد محمد محمود 

  87.92اشرف سعيد محمد ديب شرفا 
  95.9اشرف هشام امين احمد منصور 

  89.48انس على محمود على الداود 
  79.32باسل مرعي العودات 
  76.02بدر سعود ابو طافش 

  78.38بدر عقيل نعمان توفيق عبداللطيف 
  84.4بسام سمير محمد عزمى جباضو 

  83.39بشار حنا عبيد 
  65.18ريم مرعب بشير احمد عبدالك

  81.25بيتر مدحت لطفى ابراهيم 
  69.24جود محمد دريد عبدالغنى آباره 
  67.18حازم ابراهيم عبدالمنعم رضوان 

  65.13حسن قاسم محمد رشيد زيات 
  86.4حسن نصار حسين لفته 

  85.07حسين حسن محمد آاظم عبداهللا الشمري 
  75.37حمد سالم حسين عبدعلى الشطى 

  88.04ين هنداوى حمد محمد سعدالد
  89.76حمد مروان جمال خليل الخالدي 

  95.9حمدى شريف حمدى محمد الليثي 
  98.2خالد آمال محمد ابراهيم السقا 

  63.87خالد محمد عبدالمنعم حسين آامل 
  75.38خالد مصلح سليمان 

  90.76خالد منذر عبدالحليم حسين جوده 
  96.02خليل الياس آريشه 

  90.12سلوت  خليل هشام خليل عبداهللا
  91.66ريان عماد تحفه 

  75.27زآي سمير محمد بشر 
  85.51زهار نزار عبدالحفيظ الملوحى 

  74.59زين محمد رهجه 
  71.77سالم خالد قرحانى 

  80.19سامر منير محمود الغبن 
  92.43سامي فريد وعدى فريد االعرج 

  68.46سعد عبدالمنعم حسن على 
  79.4سليم سيمون آوبل 

  68.46عبداهللا شاجى سليمان محمد 
  95.73شعيب ناصر منصور عيسى الدالل 
  80.77صالح عمر محمد محمود سرحان 



  75.28ضياء محروس شكيب بسيسو 
  62.01طالل خضر قاسم السيد 

  73.72عادل ابراهيم محمد على عبدالحسين 
  97.61عادل احمد مطلق محمد رضوان 

  84.01عادل ناصر اسماعيل 
  81.74عاصم فؤاد نجيب ماضى 

  77.58عامر وليد غزالن 
  67.1عبدالعزيز عبدالفتاح راضي العبد 

  72.92عبدالعزيز عطوان جدعان سالم الشمرى 
  67.54عبداهللا سليمان رشاد عوض 
  97.54عبداهللا سمير فارس النصار 

  83.69عبداهللا عصام جمال خليل الخالدي 
  90.31عبداهللا هشام عبدالرحمن محمد سيد احمد 

  62.54طوى عبداهللا يوسف ع
  69.11عبده غسان عبده محمود االزعر 

  65.29عبيد صباح عبيد عنتيت 
  62.83علي بسام محمد على جمال 

  68.63علي عادل آامل السيد رمضان 
  95.27علي محمود محمد عيد سلمان 

  93.66فارس باسل االتاسي 
  68.63فهد قيس براك معتوق 

  65.94فهد محمد على سالم على 
  90.79حيم محمد جويلس فيصل ماجد عبدالر

  94.06قاسم عماد الدين طه الشالش 
  84.37آرم فريد غطاس سليم رزق اهللا 

  94.26آنان سلمان حميدان 
  86.03آيرلس شنوده سعد شنوده عبدالمالك 

  62.3مؤيد عدنان المنعم 
  79.21مايكل عادل آامل رهيف 

  86.18محمد احمد البدوى آامل منيسى 
  94.38الحميد محمد احمد سمير فتحي عبد

  75.3محمد احمد عبدالوهاب احمد ابراهيم 
  66.15محمد احمد فؤاد عبدالغني هيكل 

  71.72محمد احمد محمود حنيفه 
  67.27محمد بسام سعيد عبداهللا ابوراس 

  93.63محمد جمال سعد خالد 
  77.36محمد حمدى محمد احمد على 
  83.53محمد خالد عبدالحميد رشوان 

  68.19رس محمد زهير سليم الحا
  85.04محمد سليم بسام اليونس 

  76.34محمد عصام غانم 
  87.06محمد علي محمد مزيد 

  69.12محمد فتحي صابر محمد حموده 
  98.12محمد ماجد محمد مصطفى الحداد 

  80.08محمد محمود عبدالقوى عباس 
  66.72محمد محيى عبدالحميد السيد مصطفى 



  76.31محمد هاني محمد احمد ابراهيم 
  72.07وليد عيسى المدقه  محمد

  82.55محمدالكريم رمضان عبداهللا 
  68.9محمود برآات قعدان 

  93.01مروان نزيه عبيد 
  65.66مصطفى شريف عبداهللا محمود 

  70.55مصطفى محمود بزه 
  97.74مصطفى مصباح السعيد اسماعيل 

  68.33مصطفى نظام الدين مصطفى الغول 
  97.7مصعب حامد مصطفى خليل 

  93.55شوآت خليل البرشومي  معاذ خليل
  90.53منير بسام منير خليل 

  95.45مهدي عبدالرضا حاجى عبداهللا محمد 
  71.74مهند حمزه محمد عبدالرحيم حمد 

  82.74موريس غسان حبوب 
  64.2ميشيل انطوان ابراهيم جمعه 

  95.41ناصر عبدالعزيز علي 
  65نصر رياض نصر اسماعيل حجى 

  65.95 هاشم ماجد توفيق على النمر
  67.02هشام عدنان عبداهللا الشعراوى 

  66.44هيثم محمد ترآيه 
  84.8وليد عبداهللا فيصل ثوينى العنزى 

  92.22وليد موفق مدحت الذياب 
  75.68ياسر توفيق ياسر توفيق جمجوم 

  64.68ياسر محمود رياض محمد فائز شقللى 
  91.98يوسف ايهاب سعيد فقيه 

  82.88يوسف رياض جوزيف قشو 
  64.6محمد على نور هاشم  يوسف

  69.85يونس فهد محمد 
  
  المشترآة -الجهراء االهلية الثانوية للبنات  

  97.32احسان هشام هاشم محمد   
  90.93اسراء يسري عبد السالم عبد الحميد 

  96.69اسماء احمد صبري عبد المطلب زايد 
  82.96اصائل سعد صالح شاهر العنزى 
  66.54 افراح صباح زيد سلطان الظفيري

  79.58امثال صاحب فرحان قعود 
  75.03امل سالم حميد نايف الشمرى 

  81.09انوار حمود عزيز ترآى 
  83.08انوار خزعل رعيد فارس الشمري 

  75.77ايمان رثام شاهين ذياب الشمري 
  87.25ايمان آريم علي مطر 

  72.28بدور ناصر شبيب بدر العنزى 
  80.06تحرير عبد اهللا نافع فدعوس الظفيرى 

  77.11جمانة محمد ضاحي شاهر العنزي 
  92.99حفصة علي ماجد بجاي الحديدي 



  89.9دالل محمد علي عايد 
  84.94دالل منيزل محمد نزال العنزي 

  92.76ديما يوسف عبد اللطيف ترآى دخيل 
  76.98ريهام جمال جالل محمود 

  87.02شعاع عراك شبرم الظفيري 
  93.18شوق خالد الظاهر 

  90.82اد فالح العنزي شوق خالد عو
  85.14شيخة راآان رميض سليمان 

  80.37شيماء جابر سرحان سالم نزال 
  89.08صابرين جابر عبد اهللا ضاحى 
  94.38غدير وجيه حامد عبد الجليل 

  81.49فاطمه مران علي محمد الشمري 
  97.12فرح احمد فالح الرفاعي 

  88.72فضة مهرب رشيد شويش العنزي 
  85.82ة عجيل الشمري فوزية فرحان شحاذ

  87.3لطيفة مطشر فالح ربيع العنزي 
  87.83مروة فتحي عبد المطلب زايد محمد 

  92.69مريم جمعة نزال شطي العنزي 
  74.97مريم نايف خشم داعوس الحسينى 

  65.65مالك أحمد نايف حماد الشمري 
  73.69نجمة صالح شريعة ماجد الشمرى 

  91.7ندى جابر عبد اهللا ضاحي 
  81.18احمد محمد عايد الشمرى نفود 

  86.76نوره عبد العزيز خلف جار اهللا ظاهر 
  77.64نوير هليل حمود ظاهر 

  73.48هاجر محمد مشط قرنفل يونس 
  82.43هالة فوزي رمضان عطية 

  90.65هند محمد عيد الوادي 
  88.08هيا غازي راشد حسن الشمري 

  
  الجهراء االهلية الثانوية للبنين 

  81.5ان آاظم سلمان ابراهيم سلط  
  74.05احمد عبداهللا محمد شاهر الفضلي 

  97.33احمد مجدي السعيد احمد بلشه 
  95.5احمد محمد علي عبدالعليم 

  93.5احمد مدحت فوزي عبدالوهاب 
  81.4احمد مدعث راضي قيطان 

  79.81الحمزة علي علي علي حسان 
  65.84باسل فهد عبداهللا علي العنزي 

  74.29الشمري  بدر غباش جدعان رشيد
  71.9بدر محمد حمدان محمد 
  85.19بسام محمد حمدان محمد 

  82.42بندر عامر نصار منصور 
  70.19بندر غباش جدعان رشيد الشمري 

  90.11جبر اشديد جبر آريم 
  73.81حافظ سعود متعب سعد 



  69.75حمد حمادي عنتر محمد الشمري 
  68.99حمد هالل مطر مجبل 

  75.55خالد محمد طارش شاهر 
  93.7سامي محمد علي جديع الشمري 

  73.29سلطان بخيت بنيان ساير الظفيري 
  68.28سلطان غالب فارس مطلق الشمري 
  69.71صالح حمدي غالب سعود العنزي 

  82.72صالح مزهر مطلق عبيد 
  72.91صالح طلب عيدان ناصر العنزي 

  79.27ضاري مشعان عبداهللا عطية الخالدي 
  70.81لعنزي طالل احمد راشد محمد ا

  69.22عبدالرحمن عبداهللا نهير نزال الشمري 
  72.01عبدالرحمن عساف زاهي عبدالعزيز 

  76.33عبدالرحمن مفضي محمد حويل العنزي 
  73.83عبدالسالم خضير محمد عايض 

  69.78عبدالعزيز خضر مجبل سالم 
  81.23عبدالعزيز ياسر خالد خميس السلمان 

  72.82 عبداللطيف سالم عبداهللا العنزي
  76.57عبداللطيف فهد محمد جلوي 

  87.09عبداهللا جمال حسين فهد العنزي 
  83.25عبداهللا صالح طعمه جراح الشمري 

  77.36عبداهللا علي جوجي المحمد 
  75.46عبداهللا غالب بهلول صياح الظفيري 

  67.7عبداهللا ماهر شخير نزال الشمري 
  84.71عثمان غازي محمد ثجيل الشمري 

  68.6ويك ضاحي علي رمضان د
  81.13علي شارع ظاهر سفاح 

  96.16علي محمد علي عبدالعليم 
  68.58عمر حسين جمعه ظاهر 

  91.43عمر رياض السالم 
  84.67عمر غازي محمد ثجيل الشمري 

  70.23فهد حيال شنان غانم الظفيري 
  82.83فيصل حافظ عويد صالح الحسيني 

  95.66محمد احمد عبدالمنعم احمد 
  90.21حمد عبدالعزيز محمد اشرف م

  95.03محمد البنداري محسن احمد شكر 
  77.17محمد حمد حسين الفالح 

  89.74محمد حمود علي العقاب الشمري 
  72.91محمد فرحان مطر خلف 

  77.21محمود احمد حسين احمد داود 
  95.64محمود محسن عبدالعال محمد حسين 

  94.31محمود محمد علي عبدالعليم 
  73.48ماد الشمري مشعان احمد نايف ح

  71.24مشعل عواد مهنا منادي العنزي 
  72.93مصطفى محمد على محمد عبدالواحد 
  74.96منصور حسن عزيز ترآي الشمري 



  77.29منصور محمد سعيد فارس 
  71.82ناصر شاهر شخير نزال الشمري 

  68.68ناصر مهدي مجول حسين 
  96.76نايف قادر شافي طليح العنزي 

  83.21لي نواف عوده شاهر هد
  71.5هادي عبيد محمد جازع 
  76.07يوسف داخل فالح هزاع 

  68.35يوسف زامل حسن عطشان الحربي 
  
  الجيل الجديد االهلية الثانوية للبنات 

  98.57احالم محمد عوض ظاهر   
  76.6ارتضاء منصور القادري 

  95.76اسراء السيد امين علي رشوان 
  97.83اسراء جمال على عبد البر 

  89.61الح الترآاوي اسراء ص
  97.67اسراء صبحي عبد السميع الدسوقي وهبه 

  77.9اسراء محسن نجم معوض ابو نجم 
  89.96اسراء نجاح عبد الهادي عبداهللا مبارك 

  94.27االء ايمن الطويل 
  79.58االء علي برآات 

  96.23االء محمد حامد عطا اهللا الشربيني 
  97.17االء محمد مروان الصباغ 

  86.45د علي خضير االء محمو
  86.52االء نشأت توفيق محمد حسن 

  82.07الخنساء راآان الصلخدي 
  69.97الزهراء عبداهللا فهمي القاضي 

  93.22امل جمال محمد صالح عبدالهادي 
  79.66امل عدنان محمد الكرطاني 

  96.65امنيه حسن حسن حافظ 
  90.11اميره صالح محمد بدوي الحجري 

  89.13دسوقي انجى هشام جابر احمد ال
  87.27انجيل يوسف آرابيت 

  87.37ايمان اسامه عبد المحسن محمد 
  73.88ايمان وليد دقماق 

  87.3ايناس عايد ذياب عبد المعطي 
  88.19ايناس عصام محمود ياسين اسعد 

  96.2ايه عبدالحليم عبد العزيز عبد الحليم العشرى 
  92.61ايه على ابراهيم على الشعراوي 

  83.97عبد الحميد العشيري ايه آمال صالح 
  97.92ايه محمد السيد محمد السعدني 

  74.61بدور حسام عوض حسن فروانه 
  85.94بدور رياض على عبدالرحمن الداود 

  90.96بسمه بسام اسامه خلف 
  70.95بسيمه عماد محمد ديب القيشاوي 

  89.28تسنيم ابو بكر محمود االشقر 
  82.25تقى عفت سيد محمود 



  95.72م محمد عطيه صالح تمام ابراهي
  71.36جمانه عبدالسالم احمد محمد الواوى 

  78.42جمانه محمود عبد اللطيف صباح 
  91.96حنان جهاد جميل محمد جهاد عايش 

  93.71حنان زهير احمد زهران صالح مصطفى 
  81.63حنان عماد عيسى 
  97.11حنان وليد حمدان 

  97.89خلود بالل سعد احمد حسن 
  94.24عبد اهللا عطياني  خوله محمد سعيد

  86.74دانه عبدالحكيم تيسير مصطفى منصور 
  98.32دانه هشام منير اسماعيل شعث 

  77.8دانه هيثم فتحي محمد يوسف 
  96دعاء حسن خليل بزي 

  88.06دعاء فتحي رشيد دياب محمود 
  76.87دياال ايمن الحلبي 

  93.19دينا عبد الحميد محمد عامر 
  98.07اده دينا موسى زهدي موسى شح

  84.91دينا نبيل حنا بشاي 
  69.58رانيه آاظم جواد 

  89.08رزان آسرا علي المصري 
  96.83رال مصطفى اآتع 

  97.98رنا بسام عباس 
  68.65رنا آاظم حجازي 

  71.41روان نضال محمد ماضي 
  72.86روند مهدي محمود محمد الصادق 

  82.68روند وهيب عبده الشعار 
  91.45مقصود ريهام محسن محمد عبد ال

  97.23زهراء اياد جواد خلف 
  79.68زهراء خليل تميمي 

  95.19زينب عبد الكريم بيضون 
  77.63ساره احمد شراره 

  78.3ساره احمد محمد نجيب شقور 
  79.28ساره جمال عبدالحق محمد 

  92.19ساره على عز الدين 
  84.27ساره فؤاد اسعد فؤاد ابو السعود 
  89.96الدعاس  ساره محمد يوسف عبد الحميد

  80.35سلمى شريف منصور حسن حجاب 
  95.36سماء ياسر محمد على طرباي 

  96.47سماره توفيق حسن شبلي 
  88.34سمر محمد نصري شختور 

  93سندس عبد الفتاح السيد حسن 
  86.15سندس نواف فتحي مطلق ابو سبع 

  96.19سها عبد التواب عبد الغني عبد التواب 
  97.1ه سوسن زآريا ابراهيم لبد

  72.63سيرين عدنان توفيق احمد 
  97.53شاهندا معتز حسين جاهين خالد 



  77.47شهد احمد توفيق عبد القادر الحموى 
  92.97شهد عصام اسماعيل السمره 

  78.43شيماء محمد عبداللطيف عبد الباسط 
  88.21شيماء منصور منصور الشناوي 

  92.52عبير محمد الرفاعي 
  81.4طفى غاده رمضان عبدالرقيب مص

  92.18غاده نادر عبد العظيم علي 
  92.07غفران عبدالمعطي البكور 

  94.13غفران محمد بسام محمد حامده 
  97.7غيداء سيد سعد األمين 

  87.81فاطمه بديع حميد الحمد 
  77.53فاطمه جالل محمد حسن محمد مهدي 

  94.49فاطمه عادل محمد ابراهيم 
  83.98فاطمه عبد الرضا دهناوي فياضي 

  84.71فاطمه موسى سعد احمد حسن المغربي 
  78.75فاطمه موسى محمد عياش 

  90.06فجر احمد عبد الجبار قاسم العتيبي 
  93.31فرح حسن يوسف حسن حماده 
  98.73فرح عباس صابر محمد حسن 

  81.14فرح محمد عبداهللا الشريف 
  73.7فرح محمد مالك آحيل 

  93.82فرح محمود حسن حمدان 
  99.71د زيد الكيالني فرح محمود محم

  97.92لطوفه فرحان محمد سالم 
  91.53لميس ماجد نمر الشامي 

  95.8ليال عزمي داهش فارس حمدان 
  92.23ليلى احمد جودت حسن علي صالح 

  96.34لينا اديب توفيق ابراهيم ذيب 
  86.79لينا وائل احمد حمدان الحاج موسى 

  94.09ماريان مختار فايز اسعد 
  96.99ن نجعه محاسن مصطفى حس

  98.52مروه اشرف محسن احمد عيسى 
  82.56مروه يحيى عباس سعد 

  75.81مريم خضر محمد الخضر الجفيل 
  84.84مريم عادل نعيمه عناوي 

  85.83مريم محمد شريف ناجي علوش 
  66.1مريم محمد عبد المطلب شريف 

  85.56مريم محمد آمال سعد عبدالرحيم 
  99.06مريم محمدي رضوان عبدالعزيز 

  93.6منار رمضان احمد ادريس 
  98.31منه اهللا السيد محمد زياده 

  99.38منه اهللا مصطفى على محمد مصطفى 
  90.55منى عاآف حسن غلبان 

  97.65منى ماجد احمد السعيد ابو حسين 
  91.53منى محمد ذيب خليل ذيب 

  82.03مى عبد الرحمن يوسف 



  97.95مى ماجد احمد السعيد ابو حسين 
  69.75خليل آريم مي غسان 

  96.25مي فوزي حميدو فتح اهللا 
  92.2مياده مجدى صالح عبد الحميد غنيم 

  92.07ميرا ياسر محمد محمود السمنى 
  77.64ميساء عبدالسالم االعرج 

  85.69ميسم مجد العلواني 
  88.69ميمونه على حسن الزين 

  94.65نادين محمد عمر باير االحوال 
  81.07نجوى شريف احمد 

  96.42ازي حسن ابراهيم لطايفه ندى غ
  91.06نسرين ميسر الرواس 

  95.54نسيبه سعيد محمد حسن جميل 
  97.81نعمه احمد سمير محمود حسنين 

  89.76نهال محسن يوسف عمر 
  89.02نهى محمد تامر مصطفى محمد الحداد 

  87.63نور احمد على سعد 
  80.17نور الهدى طارق حسني بنه 

  86.84نور سليم محمد سالمه 
  88.07نور محمد عوض عبداهللا قطن 
  96.41نور هشام جمال خليل الخالدي 
  94.91نورهان علي عبد المجيد البياع 

  84.23نورهان علي محمد علي 
  96.45نورهان نبيل عبدالسالم متولي االلفي 

  93.06هايدى محمد خالد احمد صالح الدين محمود حلمي 
  96.69هديل محمد احمد محمد حليوه 

  90.78ال صقر صالح عبد الخضر هال جم
  89.84هناء عبدالرسول محمد عبداهللا العبداهللا 

  97.98وداد عبد المجيد محمد زين 
  93.52ياسمين احمد اسعد العيسى 
  90.71ياسمين اياد محمد منصور 

  95.46ياسمين نائل لبيب جميل الداري 
  98.5ياسمين يسرى احمد ابراهيم 

  
  المشترآة -لبنين الرفعة النموذجية الثانوية ل 

  70.96بندر محمد معيوف مرفوع العنزى   
  66.11خالد أحمد غريب مرجي العنزي 
  69.82خالد حمد فرحان حسن الشمري 

  71.1خالد راضي جنديل مصحب الظفيري 
  64.82خالد سالم عماش طرجم الشمرى 

  68.06عبدالرحمن جمعه عماش دهش الظفيري 
  75.07عبدالعزيز سعود عبيد قديم الشمرى 

  66.97عبداهللا حامد هاشم مطر الشمري 
  64.85عبداهللا غالي جلفيف عايد الذايدي 

  64.39عبداهللا مزعل عطيه عواد 
  79.89عمر خالد دميثير عجاج العنزي 



  71.81عمر فالح علي هالل العنزي 
  74.26فايز فهاد هادي دخيل العنزي 

  65.17محمد ابراهيم عجاج عوض المطوطح 
  67.27الدين آوجان محمد بسام محى 

  77.94محمد جاسم سويد صالح العنزي 
  72.57محمد خالد محمد الحميدي العجمي 
  66.67محمد دبيس قناص عواد البرازي 
  70.92محمد صباح خلف محمد الشمري 

  78.74محمد نبيل سعيد عبد الرزاق محمد 
  71.69مشاري برآات عبد الرحمن برآات الشمري 

  
  المشترآة - للبنات  السفر االهلية الثانوية 

  83.58آالء خيري توفيق محمد خليل عبداهللا   
  89.13آالء علي ديمو 

  68.13آيات محمد حسن سعد دعبس 
  73.2آيه خالد رفاعي علي 

  96آيه لبيب محمد عبدالباسط 
  86.02أسماء عاطف الشربيني صالح آنك 

  93.12اسراء السيد السيد بدوي الفقي 
  77.58لي اسراء صبحي عبدالحميد طه ع
  76.44اسماء محمد حسن محمد قاسم 

  96.8امنه عماد الجاموس 
  85.75انفال عماد زآي عبدالقادر عبدالرازق 

  89.74ايمان عصام حمدان زيد 
  72.27بدور ناصر محسن رمضان السليم 

  90.93براء خلف اهللا عبدربه ابراهيم خلف اهللا 
  94.84بشاير محمد خليل حاج احمد جمعه 

  91.8زيه آامل هبره بنان محمد ن
  88.21بيداء حسن الحاج 

  89.12جمانه فوزي احمد عبدالفتاح حسن 
  93.39حسناء عبدالناصر عبداهللا عبدالفتاح شلتح 

  81.06خلود عبدالهادي احمد الحسيني 
  96.09دانه قاهر صبحي طلب العبداهللا 

  88.34دعاء عادل عبدالعظيم عبدالمجيد بدوي 
  95.58رانا سمير سامي ويصا 

  97.02رشا حسين احمد عبدالاله 
  70.59رغده مهدي محمد الرفاعي 

  92.74رقيه الفا محمد جالو 
  84.45رنده رائد محمد سعيد احمد عوينات 

  90.92روان بسام عطيه احمد عطيه 
  90.94روان محمد يوسف قاسم عوايض العتيبي 

  76.5ريما رأفت فالح محمود صالح 
  73.3زينب زآريا علي بري 

  81.31حمد عبود االحمد ساره ا
  80.07ساره صالح محمد عبدالمنعم صالح 

  92.72ساره غايس بولس جاد السيد 



  92.88ساره محمد محمود يوسف ابراهيم 
  97.06سحارى سعد الزآي المنجي 

  97.76سلمى محمد عبدالعزيز احمد محمد 
  83.87سمر احمد شوقي حمزه 

  87.21سندس علي حسين ابراهيم حسين 
  69.06ابراهيم ابو شنب  شذى عمران

  78.33شروق أحمد آايد محمد عبداللطيف 
  95.74شيرين عصام جابر محمد خالف 

  97.78غاده رضا السيد سليمان 
  91.71غفران عبدالحكيم عواد 

  89.4فاطمه ظاهر طاها 
  70.02فاطمه محمود ابراهيم درويش ابوهنطش 

  93.09فرح عماد عدنان عزات عبدالرحمن 
  66.22عبدالرحيم خيراهللا فرح منذر نمر 

  83.5فيدان محمد زينهم حسنين 
  97.57مادونا امير عبداهللا عوض جرجس 

  93.05مرام محمد بديوي عبداهللا 
  79.97منار مصطفى آمال محمد العطفي 

  97.21مها محمد نجيب سليمان 
  93.39مي عاطف عمر محمد 

  87.86ميس رياض محمد عبداللطيف العتيبي 
  96.97وفيق السعيد الباز نانسي عبدالناصر ت

  88.1نداء أحمد الغانم 
  94.51ندى ضياء عبده عبده هديهد 

  98.38نهال نورالدين عبدالرحيم أبو شبانه 
  70.35نور محمد شحادة أبو عباس 

  96.3نوران عدنان ابراهيم عطيه الناطور 
  92.21نورهان سيد آمال علي 

  97.56نورهان محمد محمود عطا سليم 
  78.85د محمود الغمراوي هاجر سيد محم

  77.07هدى آامل عيدان ابراهيم 
  90.17هدى محمد مروان فارس جنيد احمد 

  88.15هال صبحي درويش مصطفى ابو الديوك 
  82.62هناء فواز زويد محمد جنديه 

  92.91هيا وليد احمد القاسم 
  81.7هيام ياسين عاطف ابو عريشه 

  73.68وفاء يحيى عبيدان مرزوق العنزي 
  96.76ين طه محمد ابراهيم الدربي ياسم

  97.99يثرب بيان عبدالستار محمد 
  
  المشترآة - السيف االهلية الثانوية للبنين  

  83.29ابراهيم حامد ابراهيم الراعي   
  90.18ابراهيم عادل عبد العزيز عبد اهللا 

  91.63ابوالمجد ابوالوفا محمود علي 
  72.09احمد زهير قطوف 

  87.21حسن احمد سامر نظمي حسني 



  88.47احمد سليمان عبد الفتاح سليمان 
  75.84احمد صالح محمود محمد 

  92.8احمد عبدالباري فرحات عبد الباري 
  98.87احمد عبدالقادر عبد اهللا السيد مطر 

  90.51احمد عبيد آريم علي حجازي 
  71.64احمد عدنان احمد عبد اللطيف محمد 

  76.31احمد عمر خالد امين الحاج محمد 
  98.07حمد ماهر محمد الهادي السيد ا

  97.7احمد محمد احمد ابايزيد 
  94.59احمد محمد احمد البكل 

  84.4احمد محمد احمد عبد الفتاح عزب 
  76.87احمد محمد عبد الحميد دعيه 

  82.27احمد محمد عبداهللا حسن العباسي 
  82.19احمد محمد محمد رجب 

  93.01احمد ممدوح ابو زيد عبد اهللا 
  78.94اصر احمد محمود احمد ن

  88.5احمد نصر احمد ابو نوير 
  99.06اسامة عزام حسن سعيد عبد الرحمن 

  97.17اسالم محمد سيد ابو الحمد 
  75.38اندرو جميل اسحق بخيت عوض 

  86.33باسل ماهر محمد الحاج حسن 
  70.22بكر جمعة حسن الجبارنه 
  98.56بيتر اشرف فايز جرجس 
  86.89ر سكري بيشوي وجيه حليم حنا مقا

  87.01جابر لفته جابر مزعل 
  72.85جودة محمد جودة 

  72.16حسن عبد اللطيف حسن عبد القادر عبد اهللا 
  72.49حمزة مازن عبد الكريم تايه 

  92.72خالد احمد رمضان احمد سلطان 
  80.76خالد باسم عودة محمود وشاح 

  98.34خالد جمال جابر الغانم 
  84.99خالد محمود خليل عبويني 

  87.49خليفة محمد قاصد راضي الشمري 
  95.02رائد صالح فائق توفيق صالح 

  75.38ربيع محمد شباني 
  81.68سالم جدوع سلطان عبيد العنزي 
  88.39سالم جمال ربيع سالم الفقعاوي 

  74.42عادل علي عبد الكريم عباس علي 
  76.32عبدالعزيز محمد حسن احمد علي 

  89.94عبدالعزيز موح ادبيس الحسين 
  88.54عبداهللا احمد محمد احمد مهران 
  84.21عبداهللا احمد محمود الجاموس 
  83.49عبداهللا خير فتحي عبد القادر 

  68.02عبداهللا يحيى محمد حسين عبد اهللا 
  78.76عبداهللا يوسف شفيق فرحان صويص 

  96.88عصام جمال صدقي ياسين 



  69.11علي احمد حسين بيضون 
  74.3حاج احمد علي حامد مصطفى محمد ال

  79.16علي سعد فاضل مرضي 
  79.27علي عمر موسي عبيد الشمري 
  91.1عمرو احمد رفعت محيي سالم 

  87.26عمرو عبداللطيف محمد عبدالحليم علي 
  86.5عهد علي ذيب حماد 

  88.17فؤاد احمد حمدان سعد محمود 
  96.41فراس محمود عمر مصطفي العيسي 

  66.41فهد احمد حمد حمود العنزي 
  74.05فهد طالل عبد الرحمن عبد الجليل 

  90.98محمد احمد اسماعيل عمران 
  86.51محمد احمد عبدالمعبود فايد 

  96.7محمد اشرف محمد رشاد الموجي 
  86.29محمد السيد محمد محمد الششتاوي 

  84.65محمد جمال محمد رجب محمدالشيخ 
  87.89محمد حواس نشمي صلبي الشمري 

  78.95محمد عبداهللا  محمد خضير عبد العال
  83.23محمد سعيد احمد محمود سليمان 
  90.62محمد طاهر محمد صبحي صالح 
  77.92محمد عبدالحكيم محمد رمضان 

  96.93محمد عالء عبدالفتاح ادم 
  97.23محمد فراج عبد الاله محمد 

  84.59محمد محمد الشحات علي الزفري 
  95.33محمد محمد نجيب السيد سليم 

  71.38حمد شاهين محمود محمد ا
  73محمود محمد احمد عبد الكريم فاخوري 

  82.75محمود محمد صالح عبد العزيز حرحش 
  73.85محمود محمد مسعود الحمدان 
  77.82محمود محمد ممدوح محمود 

  97.4مروان محمد علي ابراهيم عوف 
  80.57مصطفى محمد عبدالعظيم بدوي خليفه 

  93.17منيب حسن فهد محمد 
  77.46محمد علي حمدان مهند محمود 

  76.24ناصر حسين عبداهللا جابر 
  93.14نضال عصام احمد الرفاعي 
  97.56نوح خالد سعيد محمد سالم 

  80.64هيثم حسن موسي حسن فارس 
  86.22وحيد علي حسن عواد 
  65.8يزن حسام محمد قاسم 

  89.87يوسف رضا يوسف احمد 
  
  المشترآة - الشاهين االهلية الثانوية للبنين  

  63.07احمد جابر حامد عبيد   
  63.68احمد جالل احمد رفاعي 

  70.96احمد جمال محمد زبن 



  79.41احمد سامي رشيد محمود السويطى 
  83.52احمد سمير عوض حوران 

  64.47احمد صبحي يوسف قاسم نجار 
  81.19احمد عبدالرزاق امين عبد الخطيب 

  91.58احمد عبدالسالم عبدالحميد عبدالسالم آحيل 
  67.85حمد عدنان عبدالرحيم دياب قاسم ا

  69.7احمد على سليمان 
  81.96احمد عمر احمد الفى احمد 

  70.84احمد عمر داود 
  61.01احمد ماجد احمد ابوعمر 

  85.26احمد محمد ابراهيم عبداهللا 
  66.3احمد محمد اسماعيل ابو حويلى 

  78.66احمد محمد ثروت احمد محمد رحيمة 
  90.8يد البرعى احمد محمد نبيل السع

  95.1احمد منير احمد ديب نصار 
  96.02احمد وليد فوزى عطيه مهداوى 

  66.63احمد وليد يوسف على حيدر 
  90.26احمد يزن جمال سعيد ذيب ايوب 

  88.21اسامه محمد سليم احمد عبدالرحمن 
  67.77انس ايمن آلعو 

  79.21انس محمد محمود محمود اعمير 
  94.54دالقادر انور عطااهللا عبد اخضير عب

  65.91ايمن بسام مسعود نايفه 
  69.14ايهم اياد عزالدين بيرقدار 

  74.23بدر بسام رمضان على ايوب 
  96.24براء محمد الطه 

  67.25بشار باسم حمود الجبوري 
  89.37بشر بسام الحلواني 

  63.12جميل بشار جميل حفار الماوردي 
  60.06حسين عطااهللا عبدالحسن خنافر 

  76.32ى حسين قطان حسين مصطف
  81.74خالد احمد ارشيد مصطفي ابراهيم 

  75.47خالد ارشد بشير خوخار محمد بشير خوخار 
  83.33خالد اسامه مصطفى الفحام 

  84.3رافت نواف نايف اشمر 
  68.04رامي اياد اآرم محمود القيشاوى 

  76.81زين العابدين احمد حسين الموسوي 
  77.95سعدون محمد نبيل التال 

  68.79د رائد فؤاد عموره سعي
  82.12سعيد نافع سعيد عبداللطيف سعيد 

  80.64سيف الحق غسان علي دياب 
  83.84شهيد محمد حاتم على محمد الفرا 

  62.99صدقي غسان عبدالقادر يوسف ذياب 
  62.64صفوان مصطفى فرزات 

  66.23طالل بسام عرندى محمد عايش 
  81.56طالل محمد ابو ثامر 



  69.96ظ طه غسان طه حاف
  98.68عادل عامر عادل حسن بيبى 

  76.24عادل آمال سليم حبيب 
  91.62عادل محمد عبد موسى ابو ورده 

  85.09عادل هارون محمد جميل مصطفى الجرن 
  96.64عبدالرحمن عصام عبدالرحمن عبدالهادى شاميه 

  78.56عبدالرحمن نصير صالح محمود جالد 
  85.04عبدالرحمن يوسف احمد مصطفى زربول 

  91.42عبدالعزيز راسم احمد ابراهيم عبداهللا 
  75.55عبداهللا جهاد اآرم القيشاوى 

  65.4عبداهللا سامى جامع ابراهيم ابو الروس 
  70.54عبداهللا عبدالكريم راشد الرحمانى 
  60.89عبداهللا فاروق آامل علي صايمه 

  81.49عبداهللا فهد ظافر العشي 
  70.65عبداهللا منذر ابراهيم محمد االخرس 

  96.18عبداهللا وجيه محمود على الجندب 
  70.38عبدالمنعم نبيل عبدالمنعم علونى 

  63.82عدي نضال حمزه 
  82.65عزام يحيي جميل مهداوي 

  77.85عالء خليل عبدالقادر احمد عواد 
  85.44عالء رضوان العتيلى 
  78.2علي احمد محمد عكر 

  93.5علي حسن صبره 
  67.86علي عبدالباقي االعرج 

  95.23ر بالل محمد ابو يونس عم
  89.55عمر عبدالقادر بدر الحمد 

  97.4عنان داود عبدالرحمن صالح السفارينى 
  70.4عنان مجاهد عثمان حسين 

  67.09فادي هيثم الوآيل 
  70.34فادي يوسف مصطفى العلى االحمد 

  77.73فهد محمد حسن احمد محمد 
  75.37فهد محمد مراد النزال 
  67.84اميد فهد هيسم غازي المح

  68.73فواز محمد زهير الحريري 
  78.54فيصل عبداهللا احمد محمد عبدالخالق 

  79.7آنان رضوان حسن حاضري 
  69.65مجد مصطفى نبيل على قطان 

  68.96محمد احمد الخاوندي 
  85.43محمد احمد محمد احمد حماده 

  63.26محمد رافت بسام محمد عبدالرحمن االخرس 
  67.88مر عبداللطيف محمد رشيد عبدالجليل ع

  81.61محمد زياد عمر يوسف الشيبانى 
  86.62محمد سامح عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح 
  90.23محمد صافى خالد محمد صافى حرحش 

  84.23محمد عاطف محمد الموسوى 
  85.08محمد عبدالسالم المنجد 



  68.13محمد عزت حسن حيدر 
  70.55محمد علي العلي الحمد 

  71.93عبده الحايك محمد فائق احمد 
  84.42محمد لطفي حمد 

  75.71محمد مجدي محمد الجالد 
  61.48محمد مفيد يوسف عمر حماد 

  86.81محمد نور الدين بشير سليم حافظ عرفات 
  88.65محمد يوسف شهاب 

  74.83محمود الهيثم محمود محمد عبدالغفار 
  71.94محمود رضا عبدالعظيم السيد السعداوى 

  63.84علي ايوب ناصر محمد رمضان 
  77.4هادي المعتصم باهللا محمد امين قاسم عباس 

  93.88هارون رشيد محمد صبري عبدالرحمن سليمان 
  74.77همام نبيل الداالتي 

  91.66هيثم اسامه يوسف الشيخ على 
  80.81هيثم ممدوح عبدالحميد مروح عبدالحميد 

  96.17وسيم زهير محمود يوسف اسماعيل 
  71.71ن وليد خالد فهمى حمدا

  92.01وليد مصطفى احمد مصطفي سعده 
  
  الفجر الجديد االهلية الثانوية للبنين 

  66.28ابراهيم مطر عطية   
  63.7احمد روضان جمعه عقاب العنزي 

  63.94احمد عبد الرزاق محمد الجبلي 
  65.85احمد فتيخ جويج الجبر 

  85.34بدر ساير طليحان العذاب 
  64.65ي حمد راشد علي خشان نايف العنز

  66.48حمد محمد حسين مزعل دهش 
  65.63خلف محمد خلف سليمان العنيزي 
  70.77طالل محمد معيوف خلف العنزي 

  81.08عبد العزيز احمد نعمه إبراهيم البدر 
  79.12مبارك راهي زايد سعد مسير 

  79.75محمد جاسم محمد صالح بوهادي 
  66.49محمد حسين علي سعد 

  78.41محمد مهيدي خلف الخالوي 
  67.08محي الدين إحمود حمود بن محي 

  73.94يوسف عبد الرزاق مشرف ناصر العنزي 
  
  المشترآة -الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات  

  89.12آالء نادر الخطيب   
  84.66آالء نجيب عبد الكريم سليمان المحمود 

  88.14آمنه نذير محمد حمدان 
  90.59 اسراء اسماعيل عبد الرحيم محمد

  90.44اسراء عربى السيد عز الرجال 
  95.25اسراء محمد عبد الفتاح اسماعيل ابراهيم 

  81.47اسماء حمد رشيد ازغير الجوير 



  96.86افنان عبد القادر موسى حافظ عبد العلي 
  86.07امل سرحان براك فرحان الفضلى 

  80.33امنيه محمد محمد وهبه سويلم 
  86.91ايمان فهد مطلق عبد اهللا 

  88.37ايه محمود عبد الرحمن محمود جوده 
  86.42بتول مصطفى رضا 

  87.5بسمه احمد محمود احمد 
  93.06بشاير حسن سعيد عبد اللطيف 

  85.89تحرير محمد جوده جابر 
  68.19حصه خالد عبد الجليل حامد الهندال 
  96.43حنين مدحت محمود محمد بحيرى 

  80.58خلود حميد مزعل راشد آزار 
  72.57عان شريده محمد العنزى خلود مش

  85.34دانه زياد محمد عزام 
  90.84دنيا سيف الدين على شاآرمحمود غاوى 

  90.07رزان مصطفى اسماعيل زين العابدين 
  82.21ريم فرحان داود عبد اهللا الشمرى 

  98.25ريموندا لطفى شهدى جرجس 
  89.11سارا شكرى وصفى حبيب 

  98.75ساره احمد فتح اهللا حسن ابو العز 
  70.16ساره صالح محمود عبد المقصود عزب 

  87.62سلمى يوسف عبد الحسين زراقط 
  95.25سندس عبد الناصر عبد السالم جابر 
  63.39شهد صالح محمود محمد الكندري 

  75.17شوق غالب آامل عمارنه 
  87.02ضحى ماجد عبد الكريم سليم نايفه 

  81.35عال محمد احمد خميس االدهم 
  96.76يحى محمد البشرى فاطمه احمد 

  79.67فاطمه عبد العزيز مالح عويد الشمرى 
  93.73مرح سالم السالم 

  94.55مروه احمد احمد محمد حماد 
  91.86مريم سامر وصفى السماعنه 

  71.06مريم على فيصل غازى 
  88.25مها عمار فواز الزعبى 

  95.4ميمونه نور الدين محمد سمور 
  89.48ندى محمود محمد عبد اللطيف 

  87.48نرمين محمد محمد اللبان 
  96.53نغم سمير احمد شوقى جاويش 

  77.04نوال حسنى نمر حسن عبد الهادي 
  69.15نور مازن بن خضراء 

  84.71نور ناجى محمد غانم ابو شقره 
  65.91نورا خلف جابر ياسر المسلم 

  92.3نوره عقاب حمد بلو 
  64.66نوره فؤاد شحات اسماعيل 

  93.15سيد حنفى نورهان محمد ال
  80.44هدير سمير محمد على 



  90.52هيلين هالل فهيم 
  84.99وعد خالد التجار 

  98.47ياسمين معين يوسف محمد المزينى 
  
  المشترآة - الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين  

  71.21ابراهيم جمال احميد هنداوي   
  77.31ابراهيم عمر ابراهيم ابو الحسن 

  76.63مد عبدالرحمن احمد جمال اح
  83.19احمد صالح الدين الشايب 

  67.86احمد عبدالرحمن وبدان شاهر 
  70.91احمد عبداهللا آنش طارش 

  78.28احمد علي ناصر جاسم 
  90.35احمد محمد جبران هابس مانع 
  82.29احمد محمد محمود محمد شبل 

  82.89احمد محمد مصطفى حافظ احمد 
  70.23اسالم علي محمود علي 

  64.89ماعيل فرج سعدون جابر اس
  85.87اشرف عادل بن علي بن عبدالعزيز الجمالي 

  90.25اآرم راغب رجا عبداهللا اسعد 
  66.64الحسن ناصر موسى حسين نعمه 

  86.89امين رافت امين حسنين 
  83.38انس زآرى محمود احمد مسلم عزبه 

  87.14ايمن ايسر سميط 
  80.58ايهم رفيق سعيد 

  63.64بح بدرالدين ناصر ص
  75.33ترآي حمد خلف سالم العنزي 

  96.88توفيق منير رفيق هاشم البطش 
  98.85تيسير حسان الصمصام 

  90.18جاسم احمد عزت عبدالتواب احمد 
  74.19جراح حمود شافي سالم 

  75.99جراح سليمان سعد سالم عبداهللا السليمان 
  86.71حسن محمد حمد بنيان طاهر 
  70.64مد خالد امام بخيت رضوان اح

  77.37خالد غفار حاجت خسروي نيا 
  71.14خليل ابراهيم نمر عبيد 

  75.21راشد سلمان راشد فليفل البعالوي 
  59.67سعود سعد حسن فاهد بداح الهاجري 

  76.77سعود معيوف خليف أحمد 
  78.75سلطان منصور رفاعي الهزاع 

  89.68شادي فاضل ابو حسن 
  71.76 صالح زين الدين محمد احمد ابو لبن

  72.1طالل محمد حسين المحمد 
  86.32عادل مامون زآي محمد السعيد مامون 
  76.53عبدالرحمن اسامه حافظ محمد محمود 

  91.19عبدالرحمن سيد عبدالعواد عبداهللا 
  76.07عبدالرحمن شيبان شيبان حسين علي الهاجري 



  88.51عبدالرحمن صالح احمد موسى العبد الزعانين 
  91.73ماده مصطفى عبدالرحمن محمد ح

  89.93عبدالعزيز علي محمد العسكر 
  65.5عبداهللا زآم براك سيف الشمري 
  70.4عبداهللا عماد شحاده محمد درسيه 
  65.66عبداهللا مبارك عبدالسيد براجعي 
  73.95عبداهللا محمد محمد حسن النوتي 

  92.78عدنان عاطف سليمان علي 
  64.09عالء مازن عزيز عبدالرحمن الدله 

  70.29حامد حسن بريك  علي
  77.45علي حسين حسن حسين موسى 

  94.36عمار احمد عبدالحليم 
  72.21عمار فيصل الصالح 

  84.4عمر سامي محمد زايد 
  86.13عمر عائد سليمان سعيد حنن 

  73.79عمرو اآرم انور شرف الدين 
  65.93عيسى محمد مسير عوده الشمري 

  82.23فارس فالح مرجان فاضل 
  67.81زيع منشد فايز ساير ب

  88.41فريد شميم محمد جابري خورموجي 
  73.66فهد محمد علي مناحي 

  69.7فهد ناصر سهيل فارس العتيبي 
  86.28فواز علي فواز سليمان سلمي 

  77.7فيصل غازي ابراهيم عبدالمحسن العنزي 
  91.3فيصل هشام خميس عبدالرحمن سالمه 

  94.08آابي شمعون يوسف مراد 
  64.93 آريم حسن معسعس

  79.48آمال الدين محمد عبدالحميد محمود آمال خليفه 
  84.26مؤمن نبيل محمود عبدالعزيز 

  89.01ماجد محمد شحاته محمد ابوالعال 
  83.35ماجد مسير حسين عطشان غانم 

  74.75محمد احمد ابراهيم احمد الجوجري 
  90.55محمد احمد صالح احمد ابوالفتوح 

  93.16محمد اسامه محمد عبدالحق 
  67.97محمد جمال محمد شولي 

  87.59محمد حسن محمد سعيد ابو سيف 
  79.22محمد خالد احمد جهاد حمو 

  86.37محمد سامي محمد آعور 
  84.18محمد سمير محمد آعور 

  91.98محمد سهيل اسماعيل القداح 
  78.39محمد علي صالح حمود النجم 

  87.32محمد عواد صباح صاحي 
  90.21محمد محمد سليم النحاس 

  79.13محمد مطر حمود خلف العنزي 
  60.24محمد ناجي محمد فالح العجمي 

  93.09محمود ابراهيم محمود احمد امام 



  82.81محمود خليل شوآت خليل السواد 
  81.48محمود زآريا محمد جعفر 

  75.77محمود فتحي سعد عامر 
  86.84مشعل احمد ابراهيم احمد صالح 

  88.55مصطفى نبيل مصطفى يوسف مصطفى 
  82.53ناصر اصفوك عبدالمصيخ 

  69.8ناصر سلمان مرزوق عبداهللا 
  91.74نبيل هشام السيد عبده عبدالغني 

  68.37نورالدين نبيل رجب محمد السوقي 
  76.47يحى محمد هشام لعل 

  78.02يوسف محمد آريم حسين 
  77.28يوسف مطلق احمد حمود 

  
  المشترآة - القبس االهلية الثانوية للبنات  

  93.74ء أحمد محمود أبورحاب آال  
  75.39آية صالح الدين المصري 

  89.67أمل حسين بنيه سدة 
  81.48بديعة عيسى عبداهللا العجوز 

  80.91جمانة عماد حياتي جميل آتانة 
  80.46حفيظة بن ويس معمر 

  90.74حنان بهجت يوسف سليمان صالح 
  94.01دالية عبداهللا يوسف محمد عبدالفتاح 

  84.3ير رسمية محمد حو
  64.08رغد حسن جواد المحسن 
  82.24زينب لؤي جواد المحسن 
  71.86زينب ناصر مجيد جعفر 

  86.24سارة رضا أبو الفتوح الشرنوبي 
  71.84فاطمة على مندني على محمد 
  78.67فاطمة هادي راضي لعيوس 

  74.99هبة لؤي بيطار 
  
  المشترآة -القبس االهلية الثانوية للبنين  

  79.17ر عطا خليل عبده ابراهيم جب  
  88.02احمد فوزي سيد سالمه 

  89.15احمد ياسر عبد الرحمن محمود الفيل 
  63.93الياس يوسف نصير 

  66.68حامد عبد الوهاب خطاب سرحان 
  65.34حسن فواز رضا فواز 

  66.05رامي علي محمود خير الدين آشك 
  77.75سامح مجدي سيد عواد الطيبي 

  61.97التايه سليمان عدلي سليمان نمر 
  61.41عبد الرحمن عصام البره جكلي 
  69.14عبد الرحمن عالء الدين الكيال 

  63.97عبد اهللا مصطفى يوسف 
  60.25علي عدلي سليمان نمر التايه 
  67.33فهد عبد السالم حامد عبد اهللا 



  65.68قاسم محمد عودي 
  73.25آريم محمد ضحاوي سعد اهللا منصور 

  73.09مد محمد محمد صالح الدين بليغ اح
  63.63محمد صالح ناصر علي عبد الرضا 

  88.19محمد يوسف ناعسه 
  66.13محمود السيد محمد السعيد عبد الحافظ 

  66.36مشاري مبارك متعب مطلق الهدبه 
  61.17نادر هشام العبد اهللا الحداوى 

  68.34هادي رافع عبد عبد الرحمن عبد الحليم 
  
  المشترآة - الكويت االهلية الثانوية للبنات 

  97.32آيه رضا عبد المنعم السيد عماره   
  68.51آيه شحات عزت شحات 

  85.14أفراح مرضى مصطفى الماللى 
  76.54أيه محمود نجيب على 

  95.16ابتهال عبد الكريم حمود عطيه 
  98.18اسراء حامد محسن محمد عفيفى 

  94.89اسراء عماد عبد الغني محمد حسن 
  92.51اسماء خلف غيب محمد 

  94.67اسماء عابدين بيومي سليمان 
  95.97الشيماء جمال عبد العزيز عبد الحليم العشري 

  78.84اماني رميل مطر والي 
  96.14امل محمود حسون 

  97.82ايمان منصور محمود اسماعيل 
  90.25بتول محمد جبار فيحان 

  72.8بدور خالد فيروز قمبر حسين 
  98.06بسمه عبد الناصر محمود يوسف 

  85.37د محمد ابو المكارم سليم علي جها
  85.27حنان شريف عبد السالم مصطفى جالل 

  80.43حوراء محمد علي محمد الخالدي 
  91.46خلود رضا عبد الرحمن الجالد 

  96.56داليا عبدالنبى جوده عليوه 
  79.83رانا محمد احمد عبدالمطلب 

  97.92روان راضي مصطفى الحاج عبد اهللا شلبي 
  95.62بد الفتاح عبد النبي الفطاطري ريهام جالل ع

  91.13ريهام عبدالسالم عبدالعزيز 
  98.2ساره شاآر احمد البهي ابراهيم 

  89.23ساره عبدالكريم عبدالقادر عبدالرحمن النبهان الراشد 
  96.37سالمه سيد ضيف اهللا عبد الحميد 

  78.72سلمى جعفر طاهر مغازى 
  96سميه علي عبد الرحمن علي الساآت 

  73.22دس عبدالقادر الغول سن
  99.15شذى سمير بيازيد 

  95.84شروق خالد عبد العزيز محمد البحيري 
  68.78شيخه على حسن دهقان 

  90.41شيماء غانم عبد اهللا محمد الشمري 



  88.33شيماء هاشم عبد الحميد رمزي 
  87.01ضحى فاروق همام عبدالرحمن محمد 

  94.58عائشه حنون عيد الفي الفضلي 
  64.26محمد عبدالعظيم مصطفى  عهود

  92.22فاطمه جمال سعد دياب 
  92.84فاطمه محمد هاشم محمد 
  91.32آرستينا ناجي نعيم حبيب 

  76.06ليليان بسام سكاف 
  85.88لينا عماد محمد علي الغول 

  83.57مدلين نويل مفرح متري 
  94.45مروه وليد ناصر الدين 
  91.02مريم خلف عذافه عبيد 

  97.04بد اهللا مناحي مريم مرزوق ع
  94.2منة اهللا منصف حسين علي 

  94.6منى عايد سنام حمود العتيبي 
  82.85منى عبداهللا يوسف عبدالمعطى احمد 

  92.26منى عنتر منيف ترآي العنزي 
  86.09مياده عبد اهللا النجم 

  96.87ندى عبدالفتاح عبدالعزيز الحاجرى 
  68.33نمارق نهاد عبيد 

  96.38نهال عبده علي خاطر 
  91.17نورا سامح عبد الوارث مصطفى 
  79.26نوف مصطفى محمد عبد الكريم 

  96.86نيرمين عصام عزيز عطيه ابوالد 
  96.11هبة اهللا نبيل محمد الصغير عبد الغني 

  95.75هدى عبد الكريم ابراهيم مصبح 
  89.91هديل حسون خلف حسين العنزي 

  78.86هديل عبد القادر محمد احمود ابو خلبه 
  96.19هيا احمد محمد رزق 

  95.86ياسمين على زيد حواس الشمري 
  95.5يمنى محروس محمد هالل 

  
  المشترآة -الكويت االهلية الثانوية للبنين  

  95.25احمد عادل عيد السيد أبو شرق   
  98.48احمد مجدي رزق صالح 

  71.59احمد محمد حسن عبده بدوي 
  77.78احمد محمد حسنين محمد حجازي 

  96.56محمد حسين محمد حسين احمد 
  72.54احمد محمد عبد المنعم محمد طه 

  81.84احمد محمد نصر عبد الباقي 
  69.11اغيد محمد النوري 

  94.66ايهاب جابر محمد أحمد المشالي 
  90.53ايهاب عبد الهادي العزيري علي 

  92.58ايوب جراد عناد محمد العنزي 
  77.01باتل أزهري محمد سليمان 

  70.65السهو  باسل غازي



  82.53جمال الدين علي لطس الحوالة 
  69.14حسن احمد حسن الكردي 

  70.34حسن علي حسن احمد 
  88.73حسين سامح عثمان أحمد عثمان 

  89.27حسين عبد اهللا حسين محمد 
  74.75حمد نوري حمود برغش 

  97.78حمدي عز الدين علي أحمد شلبي 
  87.57سالم حمود محسن بطاح محمد 

  72.3ل حمود غياض فهد سالم هال
  75.92سعد بوتودان عليوي 

  83.15سعيد سويلم محمد سويلم 
  72.11سليمان بسام سليمان عزت أبو رميلة 

  79.6عبد الرحمن رسم عطية غدير 
  77.95عبد الرحمن سمير ريسان فرهود 
  84.88عبد الرحمن شحاذة ترآي الجاسم 

  82.87عبد اهللا حسن ناصر بدر 
  86.45ف مطلق عبد اهللا الفي خفي

  85.68عبد اهللا مجدي شوقي علي 
  72.74عبد اهللا مطير سالم لفتة 

  68.41عبداهللا جاسم آالب مهلهل 
  83.49علي أحمد حميد أحمد الحاجم 

  71.58علي رحيم عبيد خليف 
  72.88علي صبري مصطفي عوض 

  71.42علي هادي عباس 
  96.44عمرو عادل أنور بشر 

  71.01عمرو مبروك مندور نصر مندور 
  79.21فادي محمد سعيد صادق 
  69.37قاسم مجدي قاسم محمد 
  70.56لؤي عامر يوسف خلف 

  97.56محمد أحمد علي أحمد عليوة 
  93.53محمد صالح جابر حايف 

  96.09محمد عدي شاآر الحريري 
  91.05محمد عالء الدين محمود عبد الرحمن 
  92.55محمد مختار سعيد عبده عبد الرحمن 

  96.34د أحمد سالم محمد نصر محم
  84.24محمود عبد الرزاق محمد حبيب 

  77.77محمود مؤنس محمود احمد 
  94.64محمود محمد عبد الصبور حسن 

  95.46محمود منصور أحمد منصور 
  92.37مصطفى خالد عبد الحميد سلطان 

  82.33مصطفى شحادة مقبل 
  94.73مناف مهند عبد القادر حلوم 

  92.12هشام جمال محمد هيكل 
  89.99سام عصام القادري و

  80.36يوسف إبراهيم محمد إبراهيم 
  81.71يوسف عبد الرزاق محمد حبيب 



  
  المشترآة -المعرفة النموذجية الثانوية للبنات  

  75.68آالء جاسم عل عبدالرحمن الكندري   
  77.78أسماء سعود علي المطيري 

  64.35الطاف ضيدان عبداهللا ماشع المطيري 
  69.27محمد عبداهللا العبدالحافظ  انوار عبدالحكيم

  77.56انوار مسعد ضحوي المطيري 
  72.44جمانه ناصر عبداهللا محمود 

  73.11دعاء ابراهيم خليل رجب الدخيل 
  89.69دالل عبدالعزيز عبداهللا احمد علي 

  90.93دالل ناصر يوسف الحمدان 
  85.01دالل يوسف فالح الهمالن 

  90.73دين ذآرى شهاب الدين منيرالدين اميرال
  67.12ساره جمال حجي الفرحان 

  68.8شهد احمد صالح حمود الدهام 
  91.35ضحى فهد عبدالرزاق محمد خالد الفهد 

  83.93عال مدحت محمود موسى 
  89.11غاده احمد محمد ابراهيم 

  69.34فاطمه رؤوف ماجد سيد محمد 
  81.59منال خالد رويشد العنزي 

  63.81نور جواد حجي عبداهللا الفرحان 
  74.6نوره عبداهللا محمد سيف الهمالن 

  68.74هاجر محمد عبداهللا قاسم الفيلكاوي 
  85.16هديل جمعه لفته مظلوم 

  87.04هويدا عبداللطيف الحلقي 
  
  المشترآة - المعرفة النموذجية الثانوية للبنين  

  67.69احمد بدر خالد حمدان الحمد   
  67.5احمد غانم سلمان الطويلع 

  67.81مد عبدالرحمن احمد مروان مح
  72.26الوليد جابر عبداهللا مناع مشخص 

  67.95بدر ناصر مناحي عبدالمحسن مبارك 
  66.72بدر هادي ترآي المطيري 

  66.99برجس حسين براك الدوسري 
  70.28ترآي سريع محمد عبداهللا الهاجري 

  64.93ثامر ناصر مناحي عبدالمحسن مبارك 
  70.44حمن ابراهيم ثنيان عبد الرحمن عبداهللا عبد الر

  70.26جابر عبدالحميد محمد علي 
  82.56حزام خالد حزام العتيبي 

  67.88حسين جاسم محمد سالم سلطان 
  65.69حسين فهد حسين الجعيديه 

  76.38حمد فضيل هزاع المطيري 
  72.83حمد فيصل رجيان العنزي 

  72.19حمود بدر حمود العتيبي 
  74.54خالد احمد صالح العويصي 

  84.84سلطان مصطفى عبد الرحمن مصطفى خالد 



  67.52خالد سياف محمد العتيبي 
  71.81خالد محمد صنيتان جويعد المطيري 

  67.42راشد جعفر راشد سعد الهاجري 
  74.14راشد شبيب راشد الزعبي 

  68.46ربيع حسين مناحي العجمي 
  72.22سعود عوض عبداهللا عوض الخضير 

  79.32شمالن ناصر عبداهللا حمد العنزى 
  81.3صالح عبداهللا صالح عبداهللا راشد 
  72.47صالح محمد صالح فهيد العجمي 

  69.42عبد العزيز علي محمد علي الحربان 
  94.52عبد اللطيف رجا عبد اللطيف رجا الصالح 

  65.71عبد اهللا عيد زعيل المطيرى 
  66.82عبدالرحمن عبداهللا مسلم العجمي 

  69.95عبدالرحمن محمد هادي محمد العجمي 
  66.67عبدالعزيز صالح جهز العتيبي 

  67.57عبدالعزيز صالح ذعار حميان العتيبي 
  77.32عبدالعزيز عبدالحميد عبداهللا البلوشي 
  70.5عبدالعزيز عبداهللا عبدالهادي العجمي 

  71.86عبدالعزيز ماجد معجب شمروخ العتيبي 
  92.73عبداهللا أحمد نايف حمد الدبوس 

  79.52اهيم الكندرى عبداهللا ايوب حسين ابر
  80.73عبداهللا باني عبداهللا الهاجري 

  78.92عبداهللا خالد دبيان خالد العتيبي 
  65.1عبداهللا خلف علي السعد 

  77.62عبداهللا غازي عبداهللا العتيبي 
  68.06عبداهللا فالح محمد فهد العجمي 

  82.29عبداهللا فهد عبداهللا محمد الفضلي 
  69.87عبداهللا ماجد امين العوضي 
  72.72عبداهللا محمد حسين موسى 

  71.24عبداهللا محمد عبداهللا حمد العجمي 
  69.07عبداهللا يوسف غلوم الكندري 

  68.37عبدالمحسن محمد برجوس رثيبان العجمي 
  72.09عبدالهادي محمد هادي محمد العجمي 

  84.11علي شبيب راشد الزعبي 
  67.09عمر محمد مجدي محمد سعيد 

  66.81مطيري فارس ماجد صنيتان ال
  69.89فارس مزيد سعدون فارس العازمي 

  71.16فهد أسامه محمد صالح اليوحه 
  66.43فهد مجحم غصاب عجرش الفضلي 

  65.23فواز أحمد زبون حمود نجم 
  68.44فواز جهز خالد غازي العتيبي 
  68.97فواز صالح سعد مانع الفضلي 

  72.24فواز محمد مطلق فالح المطيرى 
  81.75هللا العتيبي فيصل غازي ضيف ا

  67.26ماجد فارس هادي العجمي 
  64.08مبارك راشد حنيف الهاجري 



  73.04محمد جاسم محمد سعد العكارى 
  75.46محمد حسن فهيد العجمي 

  69.51محمد صالح محمد عبداهللا المطوع 
  82.43محمد عامر مبارك سالم العجمي 

  67.7محمد فالح سالم الحجيالن 
  66.89ري محمد مخرب رفاعي المطي

  69.18محمد وليد ناصر البداح 
  70.76مشاري حسين مناحي العجمي 

  69.51مشعل احمد حسن الياس 
  75.53معاذ عبدالرحمن عبداهللا الحجيلي 

  71.97منصور عبد العزيز منصور عبد العزيز المنصور 
  67.83منيف سالم سعد الهاجري 

  71ناصر سعد ناصر شريد العجمي 
  75.23النبهان نبهان طالل جاسم محمد 

  69.32نواف عبداهللا خالد الهاجري 
  81.13وليد خالد عباس عبد الواحد المطرود 

  67.24وليد خالد عقيل ترآي الشمري 
  82.94يعقوب رمضان موسى حسن العطار 

  62.35يوسف براك رفاعي العازمي 
  
  المشترآة -المنصور االهلية الثانوية للبنين  

  68.52ي ترآي غازي ضبيب رفاع المطير  
  68.9حسين علي زوبع اللواخ 

  69.31حمد وليد جاسم محمد الماجد 
  65.69زيد مقعد راشد ذيب الذيب 

  74.83عبدالكريم علي زوبع اللواخ 
  72.93عمر محمد عيسى الرفاعى 

  71.43محمد احمد عبدالقادر عبدالعزيز الرشيد 
  70.02مشاري عماد عبداهللا محمد السنعوسي 

  72.32در عبدالشافى مصطفى مجدى عبدالقا
  
  المشترآة - النجاة االهلية الثانوية للبنات  

  97.64اروه عبد العزيز حسين يوسف عسكر   
  88.46اروى تيسير احمد محمد احمد 

  82.18اسراء على حسين جابر 
  91.58اسماء ابراهيم على فريدون 

  95.66اسماء رياض جمال يوسف عمشه 
  96.29اسماء عاصم عبد الحميد على 

  96.84سماء عمر عبد القادر عبد الجابر ا
  79.57االء بسام محمد موسى 

  92.8االء رضا توفيق محمد شاهين 
  87.89االء على احمد على صادق 

  83.95المى بكر الطه 
  94.4امانى صبحى احمد محمد 
  71.08اميره صالح حسن محمد 

  93.74انجى حسن عزيز ابراهيم السيد 



  84.5ايات محمد وليد عربينى 
  86.82ايتن ربيع عبد الرحمن عوض 

  90.32ايمان محمد محمد ابراهيم 
  94.18ايه نعمه اهللا ابو عبد السالم نعمه اهللا 

  90.01حنان زهدى رشيد يوسف 
  96.37حنين عزمى احمد محمود عبدالرازق 

  74.25خلود يحيى زآريا على عبد الحفيظ 
  64.69دانا هيثم الفقش 

  91.16دعاء محمد عبد الحفيظ جابر 
  94.86دالل احمد محمد فهمى الحلبى 

  96.55ديما عبد الفتاح فوزى عبد الفتاح الحاج يوسف 
  99.38ريم ضياء الدين يوسف على عبيد 

  98.99ريم وجدى محمود عبد الخالق جفال 
  89.26ريهام عبد الفتاح عبد الغنى عبد العال هالل 

  93.72زينه محمد سعيد تيسير الخصاونه 
  94.8احمد الشن  ساره احمد آمال

  85.74ساره حمدى عبد الحميد جالل 
  81.19ساره سعيد حسين سرى حسن 

  80.3ساره صالح الدين محمد شعبان احمد 
  88.77ساره عالء الدين شوقى مصطفى فايد 

  88.82ساره على آبير على خليل 
  94.72ساره محمد فواز ابو ريا 

  87.47سالم غالب محمود عبد اهللا الجابر 
  96.32سليمان منصور  سمر مدحت

  80.36شذى محمد سمير محمود العتر 
  93.64شيماء جمال فهيم محمد يوسف 

  80.85عبير سالمه عبد الرحيم سالمه احمد 
  83.68عال عبد الحميد محمود محمود على 
  78.88عهد طالع خالد ضيف اهللا المطيرى 

  88.66غيداء عدنان الزطام 
  97.52فاطمه ابراهيم محمد محمد 

  92.86ه عبدالرحمن حميد حسن فاطم
  87.9فاطمه عدنان رامز رشيد دالل 

  78.45فايزه ياسر سليمان رشيد مصطفى 
  77.04فرح خالد محمود ابو زور 

  84.06لطيفه محمد نبيل محمود العتر 
  95.67لمياء احمد سليمان يونس 

  90.53لمياء سعيد محمد عامر عامر 
  91.45مرام عادل محمد محسن 

  94.92الدين غالب آرار  مروه محمد عز
  75.29مريم صباح الزم مرعى عيسى 

  93.48مريم عاصم عبد الحميد على 
  94.97مريم محمد عبدالعزيز عبد الرحمن 
  70.14مريم يوسف جاسم محمد الشرقاوى 
  80.6منار احمد خميس معتوق العباسى 

  89.21منار صالح احمد محمود 



  90.46منال حمدى محمد ابراهيم السيد 
  94.05محمد اياد سميح محمد سعيدان  مها

  94.96مى احمد موسى احمد موسى 
  81.99مى ادريس عوض بشير 

  90.4مى محمود آميهان العنزى 
  93.65ناديه عادل شاه 

  96.96ندا محمد صالح عواد 
  94.12ندى احمد محمود عبدالرؤوف 

  87.69ندى محمد شحاته احمد 
  92.06ندى نعيم محمد عبداهللا آتانه 

  98.69محمد حسن الشبينى  نهال
  89.2نهله عبد العزيز ابا 

  95.3نهى محمد اسامه مصطفى عبد الحليم عفيفى 
  77.49نوال سامى ناظم صدقه 

  98.81نور الصباح محمد طه على آامل 
  86.83نور جمال الشرع 

  97.04نور نافذ احمد حسن عبد القادر 
  77.09نورهان صالح محمد البيومى 

  91.11ف صبرى هدى يوسف فيصل يوس
  87.83هديل خليل رشاد على احمد 

  84.01يارا محمد محمد محمود الشيخ 
  
  النجاة االهلية الثانوية للبنين 

  94.34احمد ابراهيم محمود احمد سرور   
  99.12احمد احمد حمدنا اهللا رفاعي 

  71.56احمد توفيق ابراهيم موسى الميخي 
  69.97احمد جمال سعيد محمد عبيد 

  98.45بدوي جاد اهللا احمد حسن 
  98.37احمد خيري احمد احمد وربي 

  80.71احمد زاهي صالح ابو حمده 
  70.82احمد سلمان محمد سلمان الدالمة 

  88.38احمد سمير فرحات علي حماد 
  80.39احمد عبد الكريم فهد محمد العنزي 

  67.85احمد عبد اللطيف غلوم علي محمد العوضي 
  81.54المسالمة احمد عبد اهللا علي ابو شهاب 

  77.42احمد عدنان سالمه 
  97.53احمد علي احمد المغربي 

  94.23احمد عماد الدين احمد ابراهيم الجهماني 
  68.47احمد عماد محمد ديب القيشاوي 

  67.05احمد غالب علي حرز 
  80.38احمد فتحي محمد السيد حجازي 
  82.74احمد مجدي ابراهيم فرج عامر 
  85.35شيد احمد محمد حسين مصطفى ر

  79.32احمد محمد محمد حجازي 
  88.91احمد محمد محمد طلعت محمد رضا 

  92.67احمد محمد محمد محمد حسانين 



  81.89احمد محمد نسيم محمد السيد 
  90.12احمد محمد نصري صالح شيخه 

  97.52احمد منتصر جمعه رمضان خليل صوالي 
  81.65احمد نصر الدين سعد محمد قاسم 

  88.85محمد زآي  احمد هشام احمد
  77.7احمد يعقوب آامل يعقوب 

  75.1ادريس محمد اسعيدي 
  94.11اسامه احمد محمد ابراهيم القصراوى 

  95.63اسعد محمد عبد اهللا العلواني 
  93.6اسالم احمد محمد عبد الرحيم رماح 

  93.21اسالم حمدي السيد محمد احمد 
  76.02اسالم عادل محمود عبد الوهاب 

  86.99م اللبابيدي اآرم حسام عصا
  92.18السيد اسامه السيد جمعه خليل 
  82.94امير محمد وليد محمد روميه 

  65.02انس احمد صبحي النجار 
  77.06انس هشام احمد سعيد صالح 
  93.95ايمن بهجت عبد المجيد عبده 

  97.44ايهاب حسن حسن حفيله 
  83.68ايهاب محمد محمد عبد العليم 

  72.41باسل فياض حمد عواد 
  66.48بدر ناصر حميد جوهر الحالق 

  90.06بسام صالح مهدي حامد 
  93.07بكر عادل مروان الصحن 

  64.85تامر احمد عباس علي نصر 
  68.04تامر وحيد عاطف فتحي محمود 

  75.26ثامر بسام حسن جباره 
  93ثامر عماد حسن اسماعيل سلوادي 

  82.85حاتم حسن محمد جمال الدين الترزى 
  87.73السالم محمد النجار  حسام جمال عبد

  80.49حسن صالح الدين معوض عوض 
  68.91حسن عاآف حسن محمد غلبان 
  79.28حسن عبد الحكيم حسن حرباوي 

  63.62حسن ياسر حسن ابو طاحون 
  79.35حسن يوسف مصطفى دبوق 

  65.3حسين ابراهيم عبود 
  70.01حسين علي حسين الزعابي 

  73.59حمد قيس عيسى احمد النشمي 
  92.03الد احمد مختار رمضان عمران خ

  76.26خالد ايمن طحان 
  93.4خالد حازم محمد رياض حمزه 

  83.66خالد رائد احمد محمود 
  87.25خالد سعد الدين نور الدين عثمان 

  94.3خالد فاخر عطشان الجريش 
  72.36خالد محمد منصور احمد 

  64.35خالد نضال فضل اهللا حمزه 



  74.38نعوشي خالد وليد بهاء مصطفى ال
  72.02خليفة حمود محمد ضيعين سعد المغيبرى الرشيدي 

  94.86رامي طارق فتحي فتح اهللا 
  89.23سعود سعد ابراهيم البسام 

  95.36سيف احمد محمد رفعت مصطفى 
  81.16شريف اسماعيل السيد اسماعيل 

  74.9شريف سلومه السيد محمد سلومه 
  85.61شريف عبد الوهاب رجب عبد الراضي 

  91.94الح زهر الدين صالح المياحى ص
  94.12طالب علي حسين علوش 

  92.65طالل جمال عارف الحاج عمر 
  98.65عادل عدنان مكاوي السيد جراده 

  96.94عامر عبد الحكيم عامر عثمان حميدان 
  98.48عبد الرحمن احمد محمد حسن عبد اهللا 
  97.16عبد الرحمن احمد محمد شعبان محمود 

  86.43ال معاطي التوتنجي عبد الرحمن جم
  66.53عبد الرحمن سليم ابو بكر سليم 
  96.99عبد الرحمن عطية خليف العلي 

  92.32عبد الرحمن عماد اسماعيل نامق مرقه 
  77.34عبد الرحمن محمد عبد القادر محمد 

  79.25عبد الرحمن محي ابراهيم حسن 
  87.24عبد الرحمن ناصر الدين احمد دسوقي 

  74.57مان خضير خلف عبد السالم سلي
  82.52عبد العزيز جاسم محمد احمد الكندري 

  79.59عبد العزيز عبد اهللا عيسى احمد محمد العوضي 
  79.26عبد العزيز محمد عبد اهللا علي عطا اهللا 

  69.81عبد القادر سمير عبد القادر عيسى 
  79.44عبد الكريم محمد غسان القزاز 
  80.76 عبد اهللا السيد ابراهيم عبد العزيز

  72.02عبد اهللا باسم محمد فاروق مرحبا 
  91.41عبد اهللا حاتم انور هاشم الحسيني 

  80.92عبد اهللا حسين عبد اهللا حمد القحطانى 
  78.09عبد اهللا علي محمود ابراهيم حسين وحيش 

  86.9عبد اهللا غسان جاسر جبر محمد 
  65.55عبد اهللا فاضل رويح عبد الروضان 

  73.16حمد جمال عبد اهللا مغيث عمر م
  96.8عبيده عامر البرغش 

  64.49عصام وليد الريحاوي 
  98.23عالء الدين مأمون الشلبي 

  83.01علي احمد الرفاعي 
  67.27علي جمال علي حسن اسماعيل 

  63.45علي حسين علي قانصو 
  66.85علي حسين قاسم خزعل 

  82.09علي رشاد عبد القادر عباس 
  92.5علي رضا علي متيرك 

  82.22ليم رجا صباح علي س



  95.07علي صالح محمد صالح اسعيد 
  90.89علي صالح عمر حسن الفشني 

  81.72علي طارق محمد السباعي 
  73.49علي عبد اهللا نايف جابر الهاجري 

  70.21علي عبود حسن العطيه 
  86.87عمر باسم نظمي فرح 

  71.55عمر جمال محمود حسن القرنه 
  95.82عمر عيد احمد عيد 

  96.96صل محمد رفعت ابو جباره عمر في
  76.07عمرو طارق محمود يوسف 

  86.32فؤاد مصطفى محمد نوار علي 
  98.06فراس محمد مرعي حسن عبد اللطيف 

  73.93فريد خالد مصطفى محمد 
  68.98فهمي اسامه فهمي محمد التكروري 

  78.57فواز وليد دندشلي 
  74.05آريم عبد الظاهر عامر السيد 

  94.55م السيد صالح آريم عبد المنع
  96.7ماهر حسين عرب 

  91.11مبارك جابر موحان وبدان 
  70.4مجد الدين مناف الشعابين 

  95.97محمد ابراهيم عبد السميع احمد امام 
  97.13محمد ابراهيم محمد حسين 

  85.19محمد احمد ابراهيم على الفتيكي 
  84.81محمد اشرف عبد الحي محمد السعودي 

  94.42الدين عبد الرحمن عبد اهللا محمد الفاتح حسام 
  84.8محمد ايهاب منير العياش 
  71.02محمد بسام فتحي ابو بكر 
  90.23محمد بشير مرحوم محمد 

  93.7محمد خلدون عيسى محمود الزعبي 
  81.84محمد رائد آامل جبر 

  68.29محمد رزق عبد الرحمن برجس 
  86.44محمد رياض علي متيرك 

  85.67محمد زهير محمد بندر 
  80.7محمد زينهم احمد مرسي 

  67.34محمد سعد عبيد ناصر الدوسري 
  88.63محمد صفوت حسن جمال الدجاني 

  87.22محمد عباس محمد عباس 
  97.19محمد عبد الرحيم طالب الفقهاء 

  76.21محمد عبد الكريم عبد المحسن الرفاعي 
  85.32محمد عبد اهللا اسماعيل عبد اهللا 

  68.15ي عوضين محمد عبد المنعم الشربين
  74.96محمد علي حمد سعود 
  85.17محمد علي مدني محمد 

  70.25محمد فايز محمد ابو حشمه 
  93.39محمد فرح هدايه حسن بحيري 

  95.4محمد فوزي محمد عاشور سالم 



  93.55محمد آمال احمد بالل عرنوس 
  67.08محمد مجدى مصطفى حسين آامل 

  81.51محمد محمود عبد العزيز احمد الليثي 
  93.61محمد منير عبد الغفار سعيد 

  84.89محمد نبيل فارس 
  66.45محمد وليد احمد عبد الكريم شموه 

  75.13محمود ابراهيم محمد عبد اهللا 
  97.07محمود جمال سعد محمد 
  66.63محمود خالد محمد قناوي 

  72.57محمود عبد اللطيف خليل ابراهيم عبد القادر 
  84.83محمود عصام محمود محمد حلمى 

  95.8محمود محمد حامد زغلول 
  98.48محمود محمد سامي عبد الفتاح عوض 
  69.71محمود محمد سيد مرسى خليل زهران 

  73.05محمود محمد محمود احمد ابوصالح 
  74.06محمود ممدوح عبد الجيد محمود عطااهللا 

  71.16محمود موسى الحريري 
  76.39مصطفى احمد حسن محمد علي حسن 

  82.75طفى البارودي مصطفى خالد مص
  72.62مصطفى سليمان مصطفى سليمان عوض 

  61.02مضر منير ابراهيم الحريري 
  67.05معروف يونس رجب الجزار 

  89.54مهند عدنان زايد 
  87.14مهند ماجد عبد اللطيف محمد المهر 

  82.78مهند محمد عبد الرحمن اسطنبلي 
  66.24موسى حسن موسى حسن ابوفقوسه 

  89.3محمود ابو عبيد  موسى نبيل موسى
  73.8موسى ياسين احمد 

  94.9نادر جابر مصطفى جابر نور 
  78.51نبال نصر القادري 

  87.49نصار وائل نصار نصار 
  81.33هشام حسين محمود خفاجه 

  95.24همام احمد علي ناصر 
  94.63هيثم خليل سالم حميد 

  76.93وفا محمد مدا اهللا حسين النصر اهللا 
  80.38القفاف وليد خالد محمود 

  83.49وليد عدنان عبد الكريم عبد القادر حسن 
  83.32وليد غسان يونس احمد عريقات 

  71.61يحيى احمد محمد خالد برشان 
  93.84يعقوب عبد الكريم طارش مشعل الظفيري 

  79.69يعقوب يوسف عثمان احمد ابو سيدو 
  81.48يوسف جمال فرج مصطفى 

  82.36يوسف خالد علي عيسى عرفات 
  87.22يوسف عبد الرزاق محمود داود بدير 

  76.28يوسف عبد العزيز يوسف احمد عريقات 
  



  المشترآة - السالمية / النجاة االهلية الثانوية للبنين  
  88.18ابراهيم اآرم احمد عدنان مال حويش المحمود   

  81.42ابراهيم رجب شيخون بدوى 
  95.15احمد ابراهيم عبدالمنصف الشرقاوى 

  71ر احمد الجابر يوسف الجابر احمد صاب
  86.08احمد طلعت عبدالرحمن حجازى 

  87.29احمد عبدالصمد عبدالنبى غلوم اآبر 
  89.95احمد عبدالكريم محمد احمد عبدالكريم محمد الفيلكاوي 

  96.33احمد فتحى محمد ابراهيم محمود عبد ربه 
  92.14احمد فوزى احمد فوزى حماده 
  96.47 احمد مجدى احمد حسين عثمان

  80.77احمد محمد احمد عبداهللا روح الدين 
  66.02احمد محمد فهد احمد قيسر 

  95.04احمد محمد محمد عبده رضوان 
  93.36احمد مهدى الملقب ببشرى حسين بكرى 

  82.8احمد يونس عبدالسالم يونس 
  76.47البراء ابراهيم خليل ابراهيم ابو عماره 
  81.2بدر عبدالحكيم محمد السيد الجزايرلى 

  78.18بدر محمد ابراهيم اسماعيل العبداهللا 
  88.16بشير انس عمر النجار 

  80.78جابر عادل جابر احمد حسن شحاته 
  88.23حارث عبدالوهاب احمد السعدى 

  96.17حسام حسن حاج عبود 
  92.38حسن محمود راغب على صقر 
  84.53حسين محمد شنيار راضى عبيد 
  96.39خالد احمد محمد محمود صالح 
  80.29خالد جمال سامى احمد حمدان 

  91.49خالد سيف خالد عيد هندى الديحانى 
  73.19خليفه احمد خليفه راشد الغريب 

  84.22خليفه عبدالكريم خليفه جابر 
  90.09سعود عبدالعزيز فاضل مطر العنزى 

  70.35سيف اشرف محمد آمال فهمى 
  75.74شريف احمد محمد جوهر 
  82.67و طاحون طالل خالد مصطفى سعيد اب

  82.98عامر حازم صالح الدين محمد طير البر 
  70.87عبدالرحمن رعد عبدالمحسن فهد المطوع 

  71.31عبدالرحمن صبيح عبدالكريم جاسم المديرس 
  88.74عبدالرحمن محمد هانى محمد عزيزه 

  91.09عبدالسالم محمد عبدالسالم خلف 
  73.61عبدالعزيز خلف مزهر خلف 

  84.12حمد حسن الرفاعى عبدالعزيز رضا م
  95.41عبداهللا احمد عبدالرزاق ابراهيم السيف السيفان 

  75.64عبداهللا على محسن على 
  82.62عبداهللا مصطفى محمد 

  74.5عبداهللا ياسر عبداهللا سبع درويش 
  75.35عبدالوهاب سعود فرهود مخيلف الدرعه 



  95.09عصام صادق طلعت سراج 
  83.83عصام مجدى محمود رابع 

  78.6ء عمار بوبكرى عال
  93.94على حسن ادم يوسف 

  91.44عمار اشرف ابراهيم عبدالحليم حماد 
  97.92عمار ياسر مسعد ابراهيم حجاج 
  77.37عمر طارق احمد وصفى السيد 

  89.02عمر عبدالناصر محمد على نصر 
  94.86عمر عهد عرفه 

  80.72فراس عبدالحميد محمد خير البغدادى 
  90.52عقوب يوسف العلى المكيمى فهد خيام ابراهيم ي

  82.29فهد سالم ترآى قطامى الشمرى 
  86.08فهد عادل محمد محسن 

  67.18فهد مروى عبيد احمد العنزى 
  80.88فيصل مروح عبدالحميد مروح الحسن 

  91.98آريم اسماعيل صالح اسماعيل 
  91.68مؤمن حسن طه حسن همام 

  70.78مازن حسين صبحى حسين عبدالهادى 
  67.33احمد محمد حفنى  محمد

  77.56محمد السيد على احمد السبكى 
  89.52محمد حافظ محمد جاسم التناك 

  76.52محمد صالح عبدالعزيز محمد الفرماوى 
  91.82محمد عادل محمد صبرى عالم 

  70.02محمد عبدالقادر محمد محمد عبدالنبى 
  90.42محمد عالء الدين محمد عبدالحكيم الجمل 

  86.24محمود  محمد عماد محمد
  98.3محمد عمادالدين سيد ابراهيم 

  77.42محمد غازى غياض 
  97.33محمد محمد هشام محمد فؤاد حويدق 

  82.39محمد معاذ محمد الجاهوش 
  70.7محمد نعيم عبدالقادر اسماعيل عبدالقادر 

  91.56محمد هانى درويش على قاسم 
  72.57محمد وسيم بشار فياض 

  98.88د خليفه الشيشينى محمود عبدالحميد عبدالحمي
  72.69مشعل محمد جاسم محمد على منصور 

  81.85مصطفى سعيد مصطفى محمد سعيد 
  97.27مصطفى مدحت عبدالحليم عبدالوهاب 

  94.87معاذ حسين حسن الحسينى 
  83.78معاذ عماد محمد حامد صقر 

  75.33ناجى محمد حسن لبيب 
  84.04نجم يوسف نجم عبداهللا المراقى 

  74.44جمال شريف محمد محمود  نور الدين
  94.39نور الدين مدحت طه عبدالرحمن 

  78.18هانى جمال متولى حسانين العجمى 
  88.46هشام سمير ابو سريع احمد 

  79.18وائل راضى محمد عبدالجواد ابورجيله 



  75.97ياسر بالل محمد احمد 
  65.23يوسف احمد مبارك خليفه سالم 
  83.92يوسف محمد آمال الدين محمد 

  94.54يوسف وليد حمد صالح الجيران 
  83.64يونس حاتم يونس محمد الحاتم 

  
  المشترآة -النور االهلية الثانوية للبنين  

  61.12سعود مشاري محمد داود القمالس   
  61.41محمود مصطفي السيد محمد سيد 

  
  المشترآة - الهدي االهلية الثانوية للبنات  

  82.46آيات عبدالهادي لفتة زغير   
  92.86ابتهال عبود عيد مري عطشان 
  96.98اسماء عودة مريح عبدالرزاق 

  70.11افراح علي قصاد دويحان العنزي 
  90.01افراح فريح مصلح سالمه 
  74.39افراح هليل خليف العنزي 
  82.85اميرة محمد محيسن حسين 

  80.25ايمان عايد محمد صالح العنزي 
  87.1بشائر عاشور مطلق عثماني 

  97.71ود عبداللة الشمري حنان سع
  73.06حوراء نجم عبداللة خلف 

  71.68دانه نافذ صديق ذيب 
  93.4زهور حواس جابر بين الشريفي 

  84.52زينب موسي سليمان الكشير 
  92.92شروق عواد غضبان شاهر 

  90.24شيماء غربي عطيش العنزي 
  77.81شيماء ممدوح الفي الطلي 

  77.71غدير قاسم سالم علي الشمري 
  73.45فاطمة خيراللة آوين مهدي 

  96.44فاطمه فليح جميل صالح 
  77.22قيروان عبدالعزيز ياسر 

  88.23ليلى علي عوض عبدالعزيز 
  94.01مني حمد ابراهيم الحسين 

  80.89مها زبن عقله جبر الدوسري 
  90.2نورة نشمي راشد حماد الشمري 

  88.09هبه محمد حسن على صالح 
  66.09شا هدير محمد فتوح محمد با
  93.88هديل محمد حمد صالح 

  64.61ياسمين نوري جابر سرحان هادي 
  
  المشترآة - الوطنية االهلية الثانوية للبنين  

  77.85ابراهيم جاسم محمد عوض سالمه صالح   
  65.69ابراهيم حسين ابراهيم عبد اهللا 
  69.88ابراهيم حسين ابراهيم فاعور 

  93.72احمد سمير محمود عثمان ابراهيم 



  90.36احمد عنان احمد عبد الرحيم قاسم 
  69.31احمد فوزى محمد عارف ابو سيدو 

  75.74احمد مبروك توفيق احمد 
  79.15احمد مجدي عبد الحميد رمضان 

  86.58احمد محمد اشرف السيد احمد محمد 
  89.27احمد محمد بهجت سعيد مفلح 

  94.26احمد محمد جبالي محمد 
  76.93احمد محمد على عطيه عطا 

  97.08احمد محمد محمد عبد المجيد عوض 
  79.51احمد مصطفى محمد زواوى 

  67.85احمد معتصم يوسف احمد عوده 
  84.01احمد وفيق شفيق شحوري 

  77.67اسامة محمود الحريري 
  86.51امجد احمد عيد فرحان عودة اهللا 

  94.91ايهم امين الزيبق 
  94.02براء عمر جميل صمصام 

  68.42حسام محمد حانيني 
  97.71حسام هاشم محمود النفوري 

  69.36حسن اسعد خريس 
  66.46حسن سليمان علي جمعه 
  71.95حسن عادل محمد الزين 
  93.82حسن يحيى عباس حبيب 

  67.11حسن يوسف عبد الحسين ابراهيمي 
  89.48حسين حسن ديب السيد 

  81.8حسين محمد مندني احمد 
  71.44حسين ناصر مجيد جعفر 

  85.35مود محمد مقداد حمزه ياسر مح
  79.04خالد زياد عبد الرحمن شتا 

  72.78خالد عماد الدين محمد جميل منصور 
  91.5خالد فهد عبد الحميد صالح 

  62.82خالد قاسم محمد عبد الرحيم 
  94.66زهير نزيه عزت صالح 

  71.99سامي لؤي عيد مصباح عاشور 
  67.62سعد محمد سعيد ابو زعالن 

  71.58سعود غزال الرحيم 
  80.86سلمان عبد الكاظم سلمان صاحب 

  83.57سليمان عدنان سليمان محمد صوص 
  86.19ضياء حسن بحبوح عطير 
  73.56طالل نسيم محمد حميدي 

  81.6عادل عبد اهللا عباس حيدر محمد 
  96.3عاصم نضال طالب عارف حامد 

  70.44عبد الحليم الهيثم قلوش 
  63.59معرفي عبد الخالق وليد عبد الخالق عبد اهللا 

  76.97عبد الرحمن عبد الوهاب علي محمد ابراهيم 
  71.85عبد الرحمن محمد محمود حوراني 

  64.02عبد الرحمن يوسف مصطفى علي حسن 



  74.84عبد العزيز ثامر خزعل ابراهيم 
  84.14عبد العزيز محمد سعيد احمد ابو زعالن 
  63.2عبد العزيز محمود احمد رزق ابو عيده 

  64.74سالم حمد بنيان طاهر عبد اللطيف 
  86.98عبد اهللا جبرين محمد احمد عواد 
  81.86عبد اهللا سليم عبد اهللا محمد السليم 

  67.35عبد اهللا صالح الدين محمد جواد عبد المجيد 
  80.31عبد اهللا محمد عبد اهللا 

  77.99عبد اهللا مراد محمد نافذ ابو خضر 
  72.7عبد اهللا ناصر عيسى احمد عويس 

  75.53لمناف حمزة حسين آاظم عبد ا
  89.21عفيف هشام عفيف خلف 

  77.96عالء الدين زياد عبد المجيد اسعد الهمشري 
  69.13علي احمد الرفاعي 

  95.3علي حسن محسن ارزوني 
  86.39علي حسين نايف آلش 

  80.19علي رباح غانم 
  87.41علي صالح عادل بيدس 

  84.1علي عبد اهللا عباس حيدر محمد 
  86.57د حسن علي عوده عمار محم

  96.3عمر ياسر عبد عبد الحميد شختور 
  72.14عمرو احمد محمد محمود ناجي 

  79.68عهد اآرم عبد العزيز فريج عوده 
  85.39غسان محمد عزمي بيروتي 

  84.59فادي احمد فريد عبد العزيز ابو شادي 
  66.37فادي حسام منقار 

  78.57فواز خالد ناصر محمود القبان 
  70.18صطفى الحسن قتيبة م

  76.57آريم نافذ ناجي ابو اسعيد 
  69.97مارآو ميالد سالمه شلبى 
  87.39ماهر صالح محمد حميد 

  98.93محب هشام محب ابراهيم 
  93.63محمد اشرف محمد آامل عبد الرحيم 

  82.4محمد العربي السيد جبر جزر 
  67.76محمد بسام محمد مروح عبد الحميد 

  73.05ب اهللا محمد جاب اهللا محمد جا
  69.67محمد صالح نصري صالح شيخه 

  76.29محمد عبد اهللا حسن عوده 
  66محمد فايز سعيد الرحيم 

  77.98محمد محمود غانم ابراهيم شراب 
  86.84محمد مروان عارف عبد اللطيف فالح 

  91.84محمد مهدي صالح هادي 
  90.77محمد ناصر عبد الكريم 

  71.91محمود سهيل عليان 
  70.13ل الهوا محمود وائ

  67.94مصطفى عبد اهللا مصطفى عبد اهللا مصطفى 



  66.63مصطفى عبد المطلب علي السباهي 
  75.47مصطفي محمد الحاج حسن 

  75.12معتز طارق الياس ابراهيم النعيمي 
  87.65مهند سمير تحسين عبد الرؤوف النجدي 

  75.68موسى خالد محمود عثمان ابراهيم 
  70.09مينا عاطف يونان صادق 

  74.62ناصر بسام يوسف محمد احمد 
  67.72نصار خالد محمود حماده 

  82.91همام محمد مال عثمان 
  70.55وسيم احمد علي محمد 

  71وسيم علي عرندس 
  90.1يحيى سالم غازي عبد الرحيم صالح 

  77.83يزن نشات هالل جبر 
  66.36يوسف مصطفى نعمه عيسى 

  91.63يوسف موفق نصري 
  
  المشترآة - ة الثانوية للبنات ام القري االهلي 

  71.38ابرار محمد جديع سعود العجمي   
  80.29احــالم شــاآــر عــواد الســليــمــان 

  86.71اســراء فتحى المــغــاورى الشــهــاوى 
  84.17اسمهان راآان عواد شياع عرمان 

  78.45امل حربي محمد صالح العنزي 
  94.87امنيه محمد فخرى عبدالعزيز 

  80.53ار محمد جديع سعود العجمي انو
  74.59ايمان خالد زيد عواد المطيري 

  82.67دالل عمــاد عليوى المحمود 
  80.02رنـــا خــالد ولــيد مصطفى ابو دهــيس 

  95.54زينب محمد عبدالغفار عيــد 
  75.57شيخه فرحان جدعان مظهور الشمرى 

  69.23عائشه عادل على محمد قاسم 
  66.41اهللا  عبير بدر سعد عبد

  88.85عنــود ســعـد محمد سليمان العنزى 
  74.23فجر صباح جبر صباح 

  88.29فــاتــن مصطفى محمد خــليــل 
  83.77فــرح منــير محمد البو 

  90.21ماريهام اسعد لبيب اسعد 
  66.66منال حبيب حبيب معيض العازمي 

  94.94نــورهــان سمــير عبد العظيم مصطفى 
  72.26صطفى خضر السيد احمد نورهان جمال م

  87.03هبه اهللا جــاســم مجيد حــسن العطــار 
  76.05هدى راشد عطيه فرحان 

  97.62هند سعيد ابراهيم سالم 
  97.06يــاسمــين على رميض دلــوم 
  95.69يمنى ياسر محمد امام الريس 

  
  المشترآة -جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنات  



  75.86على العنزي آالء عراك شريف   
  77.42أبرار خالد حمود مبارك 

  62.25أفراح أحمد عبد اهللا فهد العنزي 
  62.06أفراح عبداهللا آاظم آايد الظفيري 
  86.06أماني عياف سويد صالح العنزي 
  89.36أمثال مرضى بدر فياض العنزي 
  86.42أميرة نمش ذباح مرفوع الشمري 

  92.65أنوار شاهر سمحان خلف 
  78.36سم بطي مناع إيمان جا

  82.65ابتسام محمد نداء حنيف العنزي 
  75.16انتصار يوسف حمود إبراهيم العنزي 

  92.05انوار عويد محمد احمد العنزي 
  88.67بدور صالح جابر خلف العنزي 
  81.41بدور عايد فياض صايل العنزي 

  70.78بشاير خشمان خليف الحبني 
  82.52بشاير فهد غالي عجير 

  73.15صالح نعمه جنان لطيف 
  88.79حنان حمدان معيبر الدليهم 

  87.77روان ثوينى قطامى فرحان 
  77.25زينب عايد عبد اهللا محمد العنزي 
  77.93زينب مناحي خلف فزع الشمري 

  73.15ساره ظاهر محمد خلف 
  91.55ساره على رمضان المزعل العنزى 

  82.56ساره محمد رعيد صالح محمد 
  79.33لعنزي سعاد مخلف بكار خلف ا

  73.74شوق عبد العزيز دحام غالي 
  86.76شيماء ابراهيم مسير خلف العنزي 

  82.06غفران مالح مجر عيسى 
  82.23فاطمه أحمد ربح آريم 

  83.93فاطمه نعيم سالم محمد الحربى 
  76.19فكتوريا بسام عطار 

  74.83مروة عبداهللا قريطع خالد رجب 
  76.15منال دخيل وردي خلف العنزي 

  71.92نال عواد عايد الهيلم العنزي م
  71.13منى عاجل عايش هادى الشمري 

  89.68منى ماجد حمد سالم الحويطي 
  79.11نوره محمد رضيمان الشميحيط العنزي 

  83.96نوف إبراهيم محمود عبد اهللا العنزي 
  77.61نوف جابر مجيد حمدان 

  77.31نوف فرحان مطلق سعران الشمري 
  90.22العنزي  وعد على عبداهللا مطر

  
  المشترآة -جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين  

  70.26بدر محسن خلف مولي الظفيري   
  73.59حسين عبد اهللا آاظم آايد 

  95.1خالد عطا اهللا مشني عواد العنزي 



  66.1خالد محمود حسين الخليف 
  81.89رائد رسن مدلول الظفيرى 

  74.12رحيم عيد نور الدين عرفان 
  63.62عبد العزيز عبد الرحمن عبد الصمد  سعود

  91.37عبد الرحمن آاظم جابر حايف 
  83.65عبد الرحمن محسن راآان غريب 

  76.77عبد الكريم أحمد هزاع الكروة العنزي 
  71.58عبد اهللا على حسين سالمة 

  73.28عبد اهللا مبارك صعيع ظاهر خلف 
  79.41على محمد علي بدر 

  71.62نزى فهد رمضان عقيل محمد الع
  82.88فهد عبد الرزاق بدر فياض 

  81.86محمد ابراهيم مرزوق صالح العنزي 
  72.77محمد حسين على الحسين 

  82.88محمد محمود سيد مراد 
  75.04محمد نصار سودان عامر المطيري 

  83مشعل طعمة فاضل مهدي العتيبي 
  74.76يوسف محمد رضيمان الشميحيط 

  
  المشترآة -ية للبنين خليفة الجري االهلية الثانو 

  67.94جراح منور بادي نقا عقاب الشمري   
  
  المشترآة - فجر الصباح الثانوية للبنات  

  95.9آالء محمد عبداهللا عبدالرحمن السالم   
  95.58آيه عبدالعال على عبدالعال موسى 
  97.37آيه محمد محمود عبداللطيف محمد 
  96.78آيه محمود زآى احمد السيد الجدى 

  87.2نبيل فخرالدين ماضي  أريج
  95.87أسيل عبداللطيف محمد علي دشتي 

  85.28أميرة هاني بيطار 
  98.9أيه إيهاب السيد غنيم 

  82.61ابرار محمد علي عبداهللا العبيد 
  93.2اسراء اسامه عبداهللا قاسم االغبر 
  92.71اسراء محمدطارق السيد دغيدي 

  93.86االء سيد محمد محمود حسن 
  98.73محمد آمال الدين حسين االء مصطفى 

  98.62االء وضاح أمين أسعد العلبي 
  94.58الرتاج عبدالكريم على حسن المطوع 

  92.02امل عبدالرحمن عبد التواب جوده 
  94.3ان محمد لطفي محمد سيد احمد 

  87.85ايفون جورج أديب عبود 
  77.01ايفيلين خلف ملك حنا 

  87.57ايمان ناصر حسن محمد على زوره 
  95.41مة بدر شيخ سليمان بس

  96.17بسمة عماد فتحي عبدالحميد 
  78.88بسمة فادي بشور 



  85.51بشرى اسامة منير آامل عجور 
  98.49ثراء باسم الشقيق 

  94.86جميلة حسام احمد عبداهللا عوده 
  97.29جيسيكا ماهر يازجي 

  96.32جيالن محسن قرني محمد صالح 
  76.95حصه غازي ابراهيم عبداهللا القفيلي 

  98.31حال زياد الصالح 
  98.21حنان علي غانم 

  95.74حنين حسن احمد حسن قاسم 
  93.13حنين سمير عبداهللا عبدالرحمن األشقر 

  78.53داليا زهير خليل ابراهيم الوفائي 
  98.71دانه اياد مصطفى اسعد محمد 

  81.25دانه باسل مكي جاسم العبد الرحيم 
  98.63دانه علي عبدالجبار علي حسين 

  94.54افنان  -أمين اهللا- دانه ممدوح 
  98.37دانه نبيل مرعي غياض 

  96.54دعاء عاطف يونس محمود آالب 
  81.63دعاء عبدالوهاب ظاهر شحادة عبدالفتاح 

  95.5ديانا ميشيل عبد المالك شحاته 
  81.52ديما عادل فاروق جمعة محمد 

  90.05دينا بالل محمد علي سعود 
  87.28أبو عبده  دينا صبحي اسماعيل صبحي

  88.63دينا فوءاد اسماعيل حمود 
  91.1رؤى توفيق افرام 

  86.25رزان غسان علي حمدان 
  89.61رزان محمد رشيد محمد رفيق مريري 

  93.37رزان ياسر جميل داود جوابره 
  84.2رزان يوسف رومانس يوسف 

  97.83رنا سمير محمد يوسف 
  85.32رنا مبروك ابراهيم رجب مجاهد 

  97.89ن طلبه محمد رنا محس
  93.18رنا محمد صالح الدين احمد فهمى 

  90.02رنا وفيق مصطفى منسى 
  98.7رند محمد نضال سعيد فوزي يعيش 

  93.58رنيم ابراهيم مصطفى قدوره 
  98.55روان حمد محمد حسن الراشد 

  98.02روان خالد حسني نجيب مصطفى 
  88.77روان رياض نصر اسماعيل حجي 

  95.12وسف راجح روان سامي محمد ي
  76.45روان سمير عمر محمد يوسف 
  77.9روان صادق خالد عباس آرم 

  95.47روان طالب عباس حسن اللنقاوي 
  92.86روان فتحي سيف محمد عبداهللا بوشهري 

  89.54روان مهدي آاظم آريم شويرد 
  76.01روان وائل عطا محمود ابو عطا 

  98.88روان وائل فتحي محمد علي 



  90.95لمعي شنوده روجينا فايز 
  83.14رياف إحسان سليم الخطيب 

  87.86ريم فايز ابراهيم حماد 
  98.36ريم محمود عبدالحميد ابو باشا 
  71.62ريهام قطب فرج قطب غيانه 
  95.03زهره هاني هالل محمد خليل 

  85.97زينب عبدالرحمن عبدالكريم خلف 
  91.11زينه ابراهيم محمد ابراهيم ابودقر 

  88.81فالح محمد براك العنزي  سارة ابراهيم
  90.92سارة جميل قاسم الخطيب 

  90.98ساره اسامة عبدالرزاق محمود الهرباوي 
  90.3ساره خالد عبداهللا صباح الناصر الصباح 

  86.01ساره خليفه احمد صالح القالف 
  89.38ساره خليل ابراهيم خليل غربيه 

  92.26ساره سمير محمد الحمد 
  73.34عبدالكريم احمد القناعي  ساره عبدالكريم احمد

  98.4ساره عبداهللا عبدالفتاح الشرقاوى 
  95.54ساره فاروق عبدالعزيز احمد 

  93.22ساره محمد رامز عبدالستار عربي آاتبي 
  98.45ساره محمد رضا عبدالفتاح محمود سيد احمد 

  95.03سالي داود سليمان بولس 
  98.76سالي سامي محمد علي زغلول 

  79.92زيز محمد فهد الشعالن سالم عبدالع
  95.25سلمى وجيه احمد سعد 

  94.99سلوى عامر الخياط 
  90.45سمر علي خليل اللقيس 

  86.95سندس طالب مسلم بريجيه 
  98.55سهير محمد ذهنى شحاته 

  81.26سوالرا اسامه صالح 
  78.64شهد احمد جمعة عبداللطيف الزيبق 

  90.79شهد اسماعيل خالد عبده 
  98.3رحان مشاى عويد شيخه سالم ف

  96.46صبا جمال حنجيك 
  97.21صباح اسماعيل حسين ابراهيم 

  98.63عاليه مدحت مهيب عبدالقادر بدر 
  96.01عبير حازم حسن محمد على 
  97.82علياء محمد ناجى طه الزينى 

  95.76علياء محمد يوسف عساف 
  82.23عهد وائل عبدالجواد ناصرالدين 

  91.49غيدا زياد الحلبي 
  81.32اطمة حميد عباس سعود بوعباس ف

  89.96فاطمة عبداهللا حنا يوسف 
  92.34فاطمة محمد سيد علي سيد حسين السيد القاسم العلوى 

  98.17فاطمه على سلمان على السلمان الخوارى 
  94.66فرح خليل احمد خليل الحاوي 

  83.9فرح طارق نواف ماضي 



  94.95فضيلة عبداهللا مرواني 
  91.06عد عصفور فنن حسن محمد أس

  90.89آارولينا ادوارد ابراهيم 
  95.13آرستينا شنوده سليم فهيم 

  98.38الما مصطفى عباس رمضان 
  95.96لما اسماعيل حمود 

  87.52لمى عبداللطيف محمد ماضي 
  83.49لمياء خالد محمود حسين آراجه 

  86.95لورا بسام عبيد 
  77.24ليال علي محمد حسن 

  86.79» ليد اسماعيل شرفو»» محمد زآي«»ليالي «
  95.34ليلى سليمان محمد فتلي اشكناني 
  89.66ليليان وائل سمير موسى دسوقي 

  98.11لينا سمير على نمر سليمان 
  96.97لينه عالء محمود على الداود 

  98.5لينه فواز احسان زآي أبوالهدى 
  93.67ماجى سمير فؤاد رمزى 

  74.91مرام محمد صفوح أحمد قيسر 
  95.35ن محمد ميرزا دشتي مريم حسي

  79.03مريم عبد الهادي احمد عبدالهادي سليمان 
  95.75مريم مجدي سامي سالمة 

  99.07مريم محمد خبصـه 
  91.05مالك هاني رباح مصطفى حسين العمري 

  95.21مناير علي حسين سعود العبكل 
  95.06مجدي السيد أحمد عيديه  - منة اهللا
  98.93حسن جابر حسن علوان  -منةاهللا

  89.04مهيار رضواني  - منى ماريا
  94.75منى محمد على ثابت على 

  89.94مها عبدالسالم عبدالوهاب الحمد 
  90.13مونيكا فايز لمعي شنوده 
  98.22مونيكا نادر نخله عطااهللا 

  95.42مي سمير محمد عبدالنبي ابوزايد 
  94.39مي مجاهد محمود عبدالقادر عيسى 

  93.43مي مجدي السيد أحمد عيديه 
  98.11ميادة هشام منصور حسن حجاب 

  97ميريهان عبدالسالم فتحي سالم 
  98.32ميريهان محمد فرحات شرف الدين 

  91.01ميساء سامي محمد علي السالم 
  97.42نادين عدنان امين الدقاق 

  96.19نادين فاروق الحايك 
  95.12نادين فوزي محمد يسارعبدالكريم شاهين 

  90.13تاح محمد مصطفى عباس نانسي عبدالقادر عبدالف
  94.74نانسي محسن لطفي ابراهيم 

  98.43نانيس نبيل زآريا العطار 
  98.79نبال خالد حسين بدوي حسين سنان 

  86.32ندى محمد مصطفى درويش مسعود 



  94.93نرفانا محمد ماءمون حامد نوير 
  88.42نعمه موسى حمود 

  98.16نور أحمد أحمد أحمد غانم 
  79.07آي الصوص نور جمال صبحي ز
  98.6نور طعمه الرفاعي 

  89.6نور محمد علي موسى احمد 
  86.43نور محمد عمر محمد يوسف 

  71.62نور مصطفى بواخر 
  95.59نور نزار فليحان 

  74.17نور نزار محمود محمد محمود 
  84.84نورا صفاء حميده 

  98.17نوران محمد فريد طه الشيمى 
  98.18 نوره عالءالدين محمود احمد النخال

  94.96نورهان بشار أحمد محمد علي عبدالدايم 
  88.84نورهان فوزي ابراهيم محمد خورشيد 

  97.73نورهان محسن قرني محمد صالح 
  98.99نوريهان سميح رشدي طالل 

  94.6نيره ياسر السيد محمد لبيب الباقر 
  97.68هاله رضوان الفيصل 

  97.12هبه مجدي محمود ابراهيم 
  96.86طيه هدير عطيه محمد ع

  90هيا سليم محمد سليم عبدالرحمن 
  98.25هيام هشام حلمى محمد قوطه 

  85.72ياسمين سيد محمد محمد أبوزيد 
  92.66ياسمين عادل عبدالمولى احمد هيكل 

  86.18ياسمين محمد منال محمد فخرالدين أبازيد 
  
  المشترآة -محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين  

  90.56ر احمد حامد حسن مباش  
  77.2احمد حسن حمد زعل العنزي 

  70.93احمد رمضان محمد رحيل 
  93.15احمد مجدي علي محمد سليمان 

  90.12احمد محمد أحمد خليل 
  87.32احمد محمد عبد اهللا محمد 

  86.82بدر خالد محرم عنتر 
  73.66بيتر نادي عجيب 

  91.45تمام عدنان الشرع 
  92.76خالد محمد ياسين طه 

  84.19محمد محمود عبد المجيد  شهاب الدين
  78.92عادل ماهر محمد الشيخ عبد الرزاق يونس 

  70.74عامر سليم ديب شهوان 
  79.24عبد العزيز ضيدان عبد اهللا فرحان 
  67.51عبد اهللا صالح جمعه عواد العتيبي 

  72.19عبد اهللا عليوي عواد وآاع 
  74.32عبد اهللا هليل شراق غريب 
  80.15لطير عالء عباس محمد حسين ا



  70.52عالء وائل عبد الرحمن الدبعي 
  75.69عمرو محمود السيد علي 
  87.65لورنس احمد عبد الباقي 

  86.57محمد احمد محمد سعيد احمد بسيوني 
  66محمد خلف المطلك النداء 
  93.4محمد فوزي البدري نصر 

  91.16محمد محسن محمود ابراهيم غبور 
  77.81محمود عصام ربيع العزب 

  95.37ود نادر عبد الفتاح الخطيب محم
  79.83مدحت السيد محمد عيد السيد مرسي 

  87.41هشام وحيد رجائي حميده 
  67.99يحيي سعيد علي زين العابدين 

  76.22يوسف جمعه ضاحي خلف العنزي 
  82.27يوسف محمود مشهدي 

  
  المشترآة -مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات  

  92.37الش أسماء راآان طارش ش  
  82.01أميره خليف هبه 

  90.9أنتصار احمد فالح الرفاعي 
  75.79ابتسام محمد هندى عطيه خليف 
  83.18ابرار مطر خالد آياد الشمري 

  76.18احالم عيد رخيص محارب الشمرى 
  77.87احالم محمد جهاد عبد الرزاق سعيد عبد اهللا 

  91.11افراح علي عيفان 
  95.17ى اقبال نصيب ضارى محمد الشمر

  72.07العنود صباح حسين دهماس 
  93.24امل احمد عماش شطى الشمرى 
  94.19امل فياض فاضل خليف العنزى 
  76.78اميره احمد جابر فحيمان نزال 

  94.12اميره محمود على شحاته محمد 
  90.78انفال عيسى عقله مياح الظفيرى 

  84.29انوار حواس عسكر محمد الشمري 
  97.65العنزى  ايمان عامر محزم حنيش

  78.14بدور نايف باني عبد اهللا الظفيري 
  87.45بشائر علي مسير نايف العنزي 

  95.39بشاير محسن عريمش ظاهر الشمري 
  71.45تحرير حمود سعود هادى الظفيرى 
  74.26ترفه حميد عياده رميض الشمري 

  93.95تقى محمد السيد بهنسي 
  77.61تهاني علي عماش نويران الشمري 

  85.31ملفي سطام الفي العنزي  تهاني
  75.47حمده خليف حمود سالم العنزي 

  71.85خزنه نايف مطرود شافى 
  66.33خلود احمد سطيح عاشى 

  77.86خلود خلوق حيوان الشيتي 
  82.43دعاء زيدان مشارى عجيل العنزى 



  80.26دالل احمود صالح الهندى 
  70.3رحاب عادل محمد شمشير 
  73.33نزي رشا حميد سمير رحيل الع

  83.9روان صلبوخ راآان عوض العنزى 
  91.25ريم عوض فرحان عويد العنزي 

  69.66ريم آريم مطر حمود الظفيرى 
  96.32زبيده زامل جبر المطلك 

  77.78زينب حمد نايف عفات الظفيري 
  87.54زينب آريم عبد مشاري الشمري 

  77.88ساره خلف عبد اهللا عطيه الخالدي 
  84.12ح العنزي ساره ناظم محمد صال

  88.61ساميه عبدالرحمن قران فيحان الظفيري 
  71.05سويره عبد اهللا حسن السعد 

  93.9شجون عابر سعد داوود سلمان 
  95.28شذى حمداهللا حمدى محمود 

  82.21شهد طخطيخ محمد طواري العنزي 
  71.04شيخه خلف عبود شهاب الشمري 
  72.48شيماء محمود خلف راشد العنزى 

  68.54م عبد اهللا ماجد عائشه جاس
  82.18عايده ثجيل راشد صقر الظفيرى 

  74.42عايده صالح مناور حسن الشمرى 
  73.28عايشه عبداهللا حسن السعد 

  80.19عبير جمعه ساير خلف العنزى 
  83.61عبير شمخي جابر حجاز 

  84.24عبير عبداهللا سالم حاآم الشمرى 
  93علياء عبدالحكيم محمد سليمان عيد 

  72.27واح حزام آياد الظفيرى عهود شل
  72.77عهود على حميد غنام 

  81.49عهود مزهر سالم عبداهللا الشمرى 
  87.03عيده بدر خليف معيان العنزي 

  81.38عيده حسين حمد حمود 
  88.7غدير خالد زعل ثوينى العنزى 

  79.51فاطمه احمد عبيد األحمد 
  79.96فاطمه ثانى محمد عقيل الشمرى 

  65.38موسى فاطمه سعد على 
  84.09فجر حمود مطر عبداهللا العنزى 

  73.79فضه جبير حسان مزعل 
  92.43مريم عبد مزعل ضيون 

  71.03مريم مالك شهاب حسين حسن 
  74.45معالى عايد شاهر هدلى 

  83.58منار سند مهاوش مهيدي الظفيري 
  93.13منتها بارز عقله هدروس 
  88.52منى سليمان محمد يوسف 

  91.52ه جاسم الظفيري منيفه مجيد عود
  89مها شلواح حزام آياد الظفيرى 

  81.3مها محمد زعال نهار 



  80.12نايفه حمدان عويد عبداهللا العنزى 
  81.51نوال خلف صالح صياح الشمري 

  90.94نوال ساآت حمد مهلى 
  67.31نوره ثجيل عنيد موسى 

  79.93نوره جاسم احمد جاسم الشمرى 
  94.24نوف احمد اعبيد اآلحمد 

  66.62نوف جابر جمعه عواد العتيبي 
  95.75نوف طرقي مهنا حربي 

  92.84نوف علي هادي سلمان الشمري 
  79.79هديل ابراهيم سعد سالم 

  86.35وحيده عفات عايد ساير الشمري 
  66.82وضحاء فاضل فريح شالل الشمرى 

  
  المشترآة - مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين  

  70.01حيل جطلي العنزي ابراهيم ضيدان ر  
  70.25احمد زاحم مطشر مدلل الشمري 

  97.18احمد صالح اسماعيل ابراهيم 
  90.78احمد غازي محمد جابر الظفيري 

  94.46احمد محمد سمير محمد عبدالمقصود 
  67.93بدر سلطان مياح علي 

  69.78خالد سليمان عواض سليمان 
  90.93سعد صباح عيد شيحان الشمري 

  68.62 محمد نفجان عواد سليمان مداهللا
  66.2صالح مرضي راشد حمدان 
  72.96ضاري غافل منصور ناصر 

  69.88طالل عواد محمد صائل الشمري 
  74.84عبدالرحمن خالد عبداهللا الصالح 

  79.43عبدالعزيز سامي سعد محمد الظفيري 
  81.69عبدالعزيز آزار محسن بطاح محمد 

  72.35عبدالكريم مهدي مخلف عواد العنزي 
  72.27عبداهللا طلب طخاخ شهد 

  73.13عبداهللا ممدوح عطوان غدير العنزي 
  81.06عمر صالح عيسى نصير 

  68.81فرحان عزران مزعل نغيمش الظفيري 
  68.66فهد خلف ضبع عيال العنزي 

  71.18فهد صلبي محمد زامل العنزي 
  78.95فهد غازي ظاهر جبر الفضلي 

  70.8فهد فرحان هويدي دغيم العنزي 
  68.76فهد نايف برد فنر الهذال العنزي 
  66.03محمد عبيد جدوع شالل العنزي 
  67.32محمد علي رحيل عبداهللا العنزي 

  66.61محمد هويدي دحام مزعل 
  65.66مشاري هليل سعد محمد الظفيري 

  74.7ناصر بدر فالح عطشان 
  69.97نواف مبارك عجيل غيث الحربي 

  78.03يوسف ندا فريح هادي 



  
  رة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليميةاإلدا 
  

  االمام مالك الثانوية للبنين
  81.58أحمد درويش محمد اآبر حسين   

  86.2أحمد طالب نعمان توفيق عبداللطيف 
  89.47إبراهيم ايمن ابراهيم عبداهللا الحبيل 

  85.39بدر محمد أحمد عنبر الرفاعي 
  83.94جابر محمد جابر حمد المرى 

  73.14عيسى عبداهللا الرويح جراح احمد 
  75.57جراح ملفي عبد اهللا ذياب الحربي 

  80.17حسام محمد ابراهيم عبد الرحمن العوضي 
  74.07حسن خالد عبدالرزاق حسين البلوشى 
  78.77حسن عبدالعزيز علي محمد الصفار 
  90.03حسين حمزة حبيب حسين االبراهيم 
  92.27حسين محمد جاسم عبد اهللا جرخي 

  76.74حمد مراد محمد البلوشي حسين م
  66.55خالد بجاد متعب ناصر الرشيدي 

  74.85خالد عبداهللا ناصر طفالن العجمى 
  78.33راشد عادل حمد عبد اهللا الزيد الناصر 

  88.33سالم عايد سعدى عواد الشمرى 
  77.79سعود خالد عبدالعزيز العبيد 

  67.07سعود عبدالعزيز سالم سعد الرديني 
  73.26شاهين حسين الدشتي شاهين حسين 

  82.55صالح عمر عبداهللا عبدالرحيم احمد 
  71.63طالل فهد غنام حمد الصويلح 

  73.08عادل عبدالعزيز عباس عبد العزيز الخالدى 
  66.18عبدالرحمن خالد عبدالرحمن أحمد الفرحان 

  90.4عبدالرحمن يوسف محمد غتر المطيري 
  85.7عبدالعزيز وائل محمد حسين المساعد 

  80.17عبداهللا جاسم محمد إبراهيم الناشي 
  80.72عبداهللا حمد محمد حمد العجمي 

  71.3عبداهللا صالح على عبد اهللا القيالنى 
  84.42عبداهللا عبداهللا ناصر افنيس العجمي 

  67.08عبداهللا فهد عبداهللا محمد السبيعي 
  85.64عبداهللا مجبل سالم محمد شرار 
  86.77ان عبداهللا مجول عناد حميدان سلط

  62.43عبداهللا يوسف غلوم علي مبارك 
  70.84عبدالمحسن فهد عبدالمحسن حسين آوت 

  69.36على احمد على حسين بوحمد 
  72.48علي عبداهللا خالد سالم محمد عبداهللا األنصاري 

  80.66علي عبداهللا عيسى السعيدي النوفل 
  83.41علي محسن محمد احمد بوشهري 

  80.88هللا خلف علي محمود عبدالرسول عبدا
  72.48علي وحيد علي يوسف الصباغ 
  77.24عمر حامد حاجي محمد محمد 



  88.73فراس خالد علي حسين عبدالغفار 
  79.21فهد احمد جاسم محمد الزيد 

  66.19فهد رشيد خلف عواد الشمري 
  89.72فواز حسين داود الشطي 

  63.47فيصل حمود عبدالرحمن محمد الهاجري 
  82.3يل محمد حسن محمد ابراهيم اسماع

  73.79محمد بدر خلف مسلم عتيق الحربي 
  72.73محمد بدر سليمان منصور العثمان 
  64.67محمد حبيب فاضل غلوم الترآماني 

  96.25محمد سليمان اسماعيل محمد اسماعيل 
  64.45محمد شايع ياسر هبر الفضلى 

  82.21محمد عبدالرزاق احمد عبداهللا القبندي 
  77.32سن سيد حسن الموسوي محمد عبداهللا سيد ح

  81.38محمد علي حسن علي العجمي 
  95.95محمد علي محمد عبد اهللا حبيب الكندري 

  74.97محمد فاضل محمد يوسف المسلم 
  78.15محمد محمود ناصر ياسين التميمى 

  62.33محمد منصور أحمد عبد اهللا الميرزا 
  69.44محمد مهدي محمد سعد العجمي 

  73.88عبد الرضا العلي مشاري ابراهيم خليل 
  70.14مشاري سمير عبدالوهاب سيد هاشم الحنيان 

  92.52مشاري عيسى عبدالرسول حسين الخياط 
  87.79مشاري محمد يوسف احمد الدمخي 

  82.52مشعل علي محمد حسين المساعد 
  64.36ناصر بدر مختار عباس خلف 

  79.53ناصر معيكل البياهي مجول العجمي 
  78علي الميرزا يحيى علي عبداهللا 

  86.29يعقوب عادل حبيب محمد بوعليان 
  
  الشرقية الثانوية للبنات 

  73.3ابرار احمد عبد الرضا يوسف بوعباس   
  83.66اسراء حسين على عبداهللا الحداد 

  80.96اسراء محمود حبيب اسماعيل عباس 
  73.66اسرار عايش سعدون صعفك سعد العازمى 

  65.62 اسماء جاسم محمد شريف عبداهللا
  94.44اسماء خلف حمدان على العازمى 
  72.91اسماء خليفه حسين على بومطيع 

  74.48االء مجبل عوض مسفر الرشيدى 
  88.95امنه مجيد محمد حسين دشتى 

  73.48انفال عبدالحميد عباس محمد على 
  78.15انوار سامى سعود ملفى العازمى 
  70.1انوار سعد عبداهللا ذياب الحربى 

  78.31جاسم محمد المطر انوار طارق 
  72.37انوار فهيد ناصر حمد العجمى 

  91.5اوضاح عبدالرحمن ابراهيم احمد الشريده 
  92.65ايالف عبدالنبى محمد حسن رضا 



  91.85ايمان حمد نايف محمد الضفيرى 
  81.23ايمان طالب ابراهيم طالب العوضي 

  82.06بتول جاسم محمد عبدالنبى عبداهللا مندنى 
  85.74حسن محمد البقشى بشاير رضا 

  85بشاير فاروق عبداهللا محمد شريف العوضى 
  96.3بهجه هاشم ابوالحسن السيد هاشم الهاشمى 

  71.92تاتشر نبيل يوسف خلف عبدالعالى الرامزى 
  72.69تهانى عمر ذعار عمر العتيبى 

  72.24حنان فرحان سلطان سعيد بوفرح 
  96.05حور مهدى عبدالصمد صالح عبادى 

  94.6ابراهيم محمد حسين آمال  حوراء
  87.97خلود صباح محسن سيالن عامر 
  91.72دعاء فوءاد جاسم ابراهيم الجاسم 

  66.85دالل صادق حسين احمد العبدالرزاق 
  78.27دالل عبداهللا براك حبيب العازمى 

  74.55دالل وليد على حسين القطان 
  92.59ساره احمد نافع مثال العازمى 

  73.25عران الدماج العازمى ساره حامد سلمان س
  82.87ساره سليمان سالم عبداهللا الخال 

  76.98سندس عبداالمير عبداهللا على المرهون 
  66.09شهد على صالح على عبداهللا 

  67.05شوق بدر مهدى عوض الشمرى 
  69.64ضحى صالح عبداهللا محمد ابراهيم 

  78.57طيبه عبداهللا صالح مهدي صالح الغيص 
  78.39 ترآى العنزى عهود احمد عبداهللا

  78.36عواطف محمد جهز محمد المطيرى 
  75.71فاطمه سعد خلف مسلم المنديل 

  73.16فاطمه شيخان عبدالواحد شيخان دابى 
  87.96فاطمه عبدالرضا عباس محمد عبداهللا 

  86.81فاطمه عبدالكريم اسماعيل على عبدالرحيم 
  68.36فاطمه عبدالمحسن حسن سلمان االشوك 

  70.48لى عبدالرضا حسن عباس فاطمه ع
  92.19فاطمه مبارك عبدالهادى ناصر الهاجرى 

  85.55مريم بدر احمد محمد القطان 
  70.96مريم برغش خلف برغش فرهاد 

  78.71مريم سهيل عبدالرحمن عبداهللا بستكى 
  69.47مريم عادل حمد عبداهللا الزيد الناصر 

  79.18منى بدر ناهى عبيد العنزى 
  85.79ان سيف الحجيالن منى فالح عزير

  94.12منيره بدر على عبداهللا الرميح 
  78.52منيره نواف منور غازى عايد المطيرى 

  89.38نور مبارك عيد عويض المطيرى 
  87.38نور مبارك نايف شعيب الفضلى 

  77.59نوره سلمان سيف مبارك العازمى 
  71.15نوره صايد محمد فالح هدبا الرشيدى 

  87.67مهنا هبه حسن محمد حسن ال



  72.58هنادى خالد حمود منصور الهران 
  
  العدان الثانوية للبنات 

  90.1أبرار خالد حسن محمد شريف الكندري   
  82.4ابتهال سعد سعيد ناصر صنيتان الزعبي 

  76.85اريج على حسين غلوم البلوشى 
  81.36اسراء مرتضى عبد على حسين الجدى 

  85.76اسرار عبداهللا غضبان عبداهللا غريب 
  87.98اسماء حجاب حاضر فهد السبيعي 

  87.4اسماء رياض عبد اللطيف سليمان السردي 
  76.94اسماء نواف رخيص ضاحي الفضلي 

  90.25اشواق دغيم فالح دغيم العازمي 
  82.11افراح احمد فهد دخيل الشمري 

  91.95االء امين راشد احمد الخلف 
  79.06الطاف بدر فهد حمود بورسلي 

  86.25محمد ظافر العجمي العنود حمد 
  79.79العنود محمد فضل عبداهللا المسباح 
  87.83اماني محمد عبداهللا مصلح العتيبي 

  90.59امل عبد العالي عبد الرسول عبداهللا بوعباس 
  75.97انفال الحميدي سعود مطلق ترآى 

  81.85انفال مهنا سليمان سالم الخشان 
  86.39انوار احمد حسين احمد السميط 

  94.95خالد صالح سلمان العطار بتول 
  88.5بسمه سالم عبدالهادي مرزوق العجمي 

  86.67بلقيس عيسى عبدالرزاق احمد العبدالرزاق 
  69.89تحرير مبارك عويد مبارك الرشيدي 

  88.64تهاني محمد عبداهللا مصلح العتيبي 
  91.39جنان جاسم محمد حمد المتروك 

  87.64جوزفين يوسف عامر ابراهيم العلي 
  90.31حصه حمد عبداهللا حمد الطليحي 

  94.66خوله عبداهللا عبدالرحمن محمد آندري 
  86.85داليا فيصل غلوم عباس محمد 

  83.02دانه حمد علي حمد الخميس 
  87.23دانه عادل يوسف احمد محمد اسماعيل الحجي 

  93.04دعاء امين راشد احمد الخلف 
  76.4دالل حامد عبداهللا الصالح احمد الحمادي 

  91.14دالل طارق فاروق مجيد الغريب 
  82.65دالل عبدالمجيد خليل ابراهيم القطان 

  81.27دالل فالح صالح مهاوش سلمان 
  83.61دالل فهد عبدالرزاق عبداهللا العسعوسي 

  70.79دالل نزهان علي نزهان العازمي 
  77.67دالل يوسف حسين علي سليم 
  74.11رسيله وليد خالد فهد الخليفه 

  88.77اد حبيب جواد اسماعيل روان جو
  76.37روان منصور طالل شداد المطيري 

  82.44ريوف سالمه عايد مبارك الغريب العازمي 



  68.71زهره عبداهللا علي حجي المسري 
  83.88زينب راضي موسى علي الحداد 
  91.92زينب علي صالح عبيد الشمري 

  85.24ساره ابراهيم علي محمد الصفار 
  81.73أحمد الحيي ساره احمد عبداهللا 

  68.3ساره خالد احمد خالد بدر 
  90.93ساره سليمان فهد سليمان المرزوق 

  73.25ساره سند خشان محمد الخالدي 
  86.12ساره عثمان سليمان يوسف العبد الهادي 

  89.28ساره مازن داود سليمان السردي 
  91.68ساره محمد يوسف احمد العمران 
  86.3شروق عبد اهللا خميس احمد حسن 
  79.92شروق مبارك عبداهللا صالح بدو 

  81.2شهد حسن عبداهللا محمد حسن حسين الكندري 
  88.2شهد حمد فالح دغيم العازمي 
  83.1شهد عادل حسين علي حسين 

  84.28شهد عبد الرحمن سلمان سعد العلي 
  84.53شيخه ردهان حمود عبداهللا الموسى 
  84.95ضحى بدر احمد حسين الخضري 

  81.57حمدان الرشيدي  ضي علي هزاع
  69.04عائشه جالل سالمين مبارك سالمين 

  71.71عائشه عبدالرحيم عبداهللا احمد الكندري 
  74.84عايشه جاسم محمد علي آرم 

  70.98عبير عبدالعزيز حسن مخيطر متعب الظفيري 
  80.14عفاف شاآر حسن محمد الشويكر 

  94.27فاطمة علي عبدالرحيم حسن عبداهللا 
  83.36حجي ابراهيم عبداهللا الحمادي  فاطمة محمد

  74.46فاطمه احمد محمد على االنصارى 
  78.44فاطمه سيد عدنان سيد مهدي سيد محمد قتالي 

  84.24فاطمه عباس محمد غريب محمد 
  83.38فاطمه علي محمد علي العماني 
  78.67فاطمه محمد حمزة عباس باقر 

  83.02فاطمه محمد عبداهللا الدرويش النجار 
  87.45فه حسن حسين احمد الكندري لطي

  87.5لولوه عبدالعزيز محمد حسن محمد 
  92.1لولوه محمد عبدالرزاق سليمان الضويحي 

  72.64مجد سعود حميدي مطلق السند 
  82.07مريم خيران راشد رشيد الرشيدي 

  84.98مريم سالم حمد عبد اهللا الشيخ مساعد العازمى 
  98.73مريم عادل جاسم محمد غلوم 

  74.76يم عبداهللا حماد نابي سالم العجمي مر
  71.19مشاعل محمد عبدالوهاب عبدالرحمن العسعوسي 

  69.18منال عبدالعزيز محمد صقر راشد العجمي 
  83.64مناير عبدالمحسن عبداهللا حمد السريع 

  77.36منيرة خالد عبداهللا سليمان الدهش 
  75.64منيرة خالد يونس محمد الحاتم 



  81.13حمن سعد الوادي منيره بدر عبدالر
  72.84نور حيدر سيد محمد حميد حسن 
  84.73نور يوسف علي جاسم القطامي 

  85نوره جاسم محمد ربيعه المنصور 
  83.77نوره علي زايد راشد المكيمي 

  88.41نوره عيسى أحمد عيسى العبيدلي 
  69نوف ابراهيم راشد عبدالرحمن النجدي 

  69.01هديل سعود فهد سعران المطيري 
  94.75هديل مشعل ذياب اسود العنزي 
  88.68هنادي فهد فالح صياح العتيبي 

  
  برقان الثانوية للبنات 

  85ابرار ابراهيم اسماعيل حاجي المهندي   
  75.68احالم مصلط عبداهللا ضويحى السهلى 

  83.37اسراء حسين عيدان محميد المحميد 
  82.64اسراء صادق جمعه محمد العابدين 

  88.52داهللا عبدالرحمن محمد اسماء جاسم عب
  77.76افراح عيسى ابراهيم احمد الفيلكاوي 

  89.73البتول جاسم محمد عباس معرفى 
  92.84امنه على اسماعيل محمد صالح الكندرى 

  91.32انوار عبدالحميد أسد محمد العوضي 
  73.05ايمان خلف صالح خلف الدوسري 
  97.77ايمان طامي شبيب طامي العجمي 

  75.8عد عبدالعزيز محمد المجمد ايمان مسا
  77.52بدريه سعود عبدالعزيز علي الضبيبي 

  83.97بدريه عبداهللا خليفه شعبان العربيد 
  81.25بشاير ناصر محمد عيد مسعد الحشان 

  82.75بيبي عادل حسين جاسم الراشد 
  76.49حال جلوي محمد سعد العتيبي 

  93.25حنان خالد محمد فريج المطيري 
  90.05غريب يوسف يتيم حوراء علي 

  89.24حوراء يوسف محمد على الصراف 
  95.71دانه جاسم محمد حسين الجدى 
  76.75دالل سالم محمد راشد المرى 

  86.88دالل محمد عويضه محمد العجمى 
  70.62ريم علي عبدعلي ناصر االبراهيم 

  87.4ريم نبيل ناصر عبدالمحسن المريشد 
  92.59زهراء جابر اسماعيل خلف القالف 

  97.57زهراء قاسم محمد حجي الجدي 
  71.35زهره عبداهللا محمد على عبد الغفور 

  89.08زينب جواد آاظم صالح درويش 
  76.02زينب خليل غلوم محمد على 

  97.06ساره حيدر اسماعيل علي نقي 
  87.35ساره طالل على حسين مدوه 

  64.77ساره علي عبداالمير سلطان البالم 
  81.44السود العازمى ساره فهد عبداهللا ا



  81.16ساره مساعد مرزوق سعد الشحيتاوى 
  81.31ساره مناحى راضى مناحى العازمى 

  82.16ساره نايف سعود محمد حماده 
  87.46سبيكه بدر منصور عبداهللا المهينى 

  94.49سكينه خليل ابراهيم على حسن 
  83.6سلوى سامى عبدالعزيز محمد القطان 

  83.42مان نجف سندس عبدالحميد داود سلي
  73.56شهد علي عبدعلي ناصر االبراهيم 

  85.02شوق طالب خليفه جاسم العربيد 
  73.73شيخه سعد محمد سعود العميرى 

  83.34عائشه ابراهيم بدر ابراهيم الخبيزى 
  85.47عائشه عبداهللا عيسى ابراهيم رجب الراشد 

  74.84عائشه عيسى احمد عيسى العطا اهللا 
  94.73سعد االستاد عبير سليمان شعيب 

  91.86عبير عسكر محمد صالح العجمى 
  84.84عذارى وليد ابراهيم جويهل الجويهل 

  75.38عفراء محمد فهد راجح البوص 
  82.14عنود محمد سليمان عبدالرحمن العسعوسى 

  93.89فاطمه احمد حسين حسن محمد 
  96.55فاطمه احمد صالح محمد بوغيس 
  87.78مكى اسود فاطمه الزهراء عريف عبدالرضا 
  74.39فاطمه حسين غلوم محمد البلوشي 

  87.31فاطمه راضى حسين عبداهللا الحداد 
  75.14فاطمه صقر أحمد صقر المهندى 
  80.48فاطمه علي محمد حسن التجلي 

  75.71فجر عصام عبداهللا ايوب فتح اهللا 
  74.6فجر ناصر راشد ناصر على 

  93.7فرح سعد عبدالرحمن شمس الدين عبدالرحمن 
  98.07آوثر عادل ابراهيم علي حسن 

  83.38آوثر فرحان منشد حسن الهندال 
  65.85لطيفه منصور على سعد المزيعل 

  71.9مريم احمد خلف عواد العنزى 
  93.22مريم حسين قاسم احمد الخميس 
  87.6مريم عبداهللا خلف ايوب القالف 

  87.42مريم مهدي احمد شهاب المجادي 
  82.28لشمرى منار عناد صبر شنات ا

  79.72منال سليمان شعيب سعد االستاذ 
  93.14منال صالح عبداهللا ابراهيم المبايعي 

  91.15مها فاضل محمد جابر المرى 
  75.83مهره راشد بخيت علي عيد المرى 

  87.73نور خليل ابراهيم سليمان القاشم 
  79.48نوره ابراهيم محمد اسماعيل السماعيل 

  83.74ي نوره ناصر فالح حمد العجم
  96.37نورهان محمد محمد الغريب أبونيل 

  86.24نوف حمد فالح خالد الهاجرى 
  80.13هاجر سالم احمد ابراهيم الناشي 



  93.7هنادي عبداهللا صالح حمد الجطيلي 
  83.4هيا عبداهللا محمد عبداهللا الهاجرى 

  
  خالد سعود الزيد الثانوية للبنين 

  61.26 ابراهيم محمد ابراهيم ناصر العبودي  
  77.88احمد اسد عبداهللا محمد مراد 

  92.53احمد حسين احمد على القالف 
  76.5احمد حمد عبداهللا عبدالعزيز الهباد 
  75.5احمد صالح محمد صالح النفيسى 
  70.27احمد عادل شايع محمد الجيماز 

  72.4احمد عبداهللا ابراهيم خالد الحساوى 
  72.87احمد على جاسم على البناى 

  70.13د احمد دريس صقر احمد محم
  71.52احمد محمد مرزوق طلق مجبل زاروط العازمى 

  72.87بدر رسام نايف بين ادغيم العتيبى 
  72.79ثامر عبداهللا عزاب العتيبى 

  74.64جاسم يعقوب محمد عبداهللا الكندرى 
  69.6جراح باسم محمد بن احمد االبراهيم 

  65.43حسن على حسن على حسن 
  78.22م الدريع حسن فاضل عباس جاس

  63.42حسين احمد محمد اسماعيل البلوشى 
  75.08حسين احمد محمد غلوم مراد 

  76.94حسين على ناصر حجي المشموم 
  80.82حمد جواد عبدالخضر حسن اصغر 

  73.6حمد صالح مبارك سالم 
  76.91حمد عدنان خليفه عبداهللا ابراهيم البحوه 

  89.17حمزه عبدالهادى عباس محمد القالف 
  80.64خالد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم العبدالهادى 

  91.01خالد جمال ناصر حسن ناصر 
  78.7خالد حسن محمد حسن االنصارى 

  86.23خالد حمود سيف الدين 
  67.37خالد طرقى على وقيان الحربى 

  91.83خالد فوءاد خالد راشد العلى 
  73.65خالد مسفر سعود حسين العجمى 

  78.23وش حسن خالد مطر عبداهللا عل
  77.76خالد وسمى شارع شبيب الظفيرى 

  88.86راشد بدر محمد آارون فرحان 
  69.9سالم عبد الرحمن سالم عبد اهللا بوتلف 
  71.68سالم عبداهللا على حاج مراد الكندرى 

  65.86سعد فؤاد سعد سرور محمد 
  88.7سعود نصر عبداهللا محمد المسباح 
  76.41ي سـعـد مـسـاعـد سـعـد سالم العازم

  69.43سيد صالح احمد سيد قاسم سيد على سيد مصطفى 
  93.21سيد على احمد مهدى فاضل الموسوى 

  91.09صالح موسى عبدالرسول ياسين حاجي مال يوسف 
  82.95طالل مرشد رباح رجا الرشيدى 



  71.5عباس اسحاق حسن علي حسين 
  65.91عبداالمير مكي عبداالمير مكي طه 

  68.77ناصر عباس  عبدالرحمن احمد محمد
  85.94عبدالرحمن خالد برآه وحيش المطيرى 

  87.65عبدالرزاق محمد غلوم حسن مير 
  94.79عبدالعزيز جاسم محمد سعيد مندنى 

  82.94عبدالعزيز طارق عبدالحميد محمود النجار 
  88.06عبدالعزيز طالل زيد عبداهللا المطيري 
  86.74عبدالعزيز محمد حسن محمد الكندرى 

  74.92طيف محمد سلمان محمد حسين عبدالل
  67.18عبداهللا احمد عبداهللا عبدالعزيز الحوطى 

  64.35عبداهللا بدر عبداهللا محمد الدمخى 
  82.92عبداهللا جاسم جمعه احمد غلوم 
  81.92عبداهللا عارف صالح احمد ملك 

  74.91عبداهللا عبدالحميد عبداهللا عيسى الصفران 
  76.36ف عبداهللا عبدالرضا احمد علي القال

  67.82عبداهللا عدنان ابراهيم عيسى الراشد 
  79.75عبداهللا محمد عبداهللا محمد الكندرى 

  83.63عبداهللا مرزوق عبداهللا فالح العازمى 
  73.07عبداهللا نواف رباح رجا الرشيدى 

  65.6عبدالهادى جابر عبدالهادى مرزوق العجمى 
  70.93عبدالهادى محمد عبداهللا مندنى آنكونى 

  70.74هاب على حسين خلف الشطى عبدالو
  71.37عثمان جدعان درج مشوح الجويسرى 

  90.08على توفيق سليمان حسن على العوضى 
  75.94على حسين خضير شعبان قاسم حسين بوشعبون 

  78.92على حسين محمد صالح المشموم 
  86.38على حسين محمد على عباس باقر 
  74.48على صادق يوسف عبداهللا الباذر 

  80.93س عبدالرسول عباس على عبا
  86.99على مؤيد حسين علي بوعباس 

  67.9علي ابراهيم علي ابراهيم السويلم 
  68.18علي يوسف علي فهد عبداهللا الرجيب 
  85.46عمار ياسر محمد حسين محمد صالح 
  74.44عيد مرزوق ابراهيم ناصر العبودى 
  66.38غالب هادى سعد عبدالهادى الطعان 

  79.59عود العجمى غانم مناحى بصيص س
  76.47فهد خالد نعمه ابراهيم البدر 
  72.94فهد عبداهللا غريب الغريب 

  84.56فواز ناصر عبداهللا عبد العزيز الشيحه 
  78.03فيصل حداد عيد حلو الفضلى 

  73.03فيصل خالد عبد غدنان الشمرى 
  73.95فيصل عبداهللا فهد صالح محمد الفهيد 
  73.61فيصل عسكر برآات عقاب المطيرى 

  70.19فيصل عصام جمعه على عبداهللا 
  81.3فيصل فهد عيد شبيب الروقي العتيبى 



  79.59قاسم احمد حسين على المصيليخ 
  82.29آامل خالد آامل سيد محمد القطان 

  70.54مبارك صنات سفر ضاوى السميرى 
  72.27محسن على محسن جميعان الحربى 
  82.91محمد ابراهيم سعيد عبداهللا العيسى 

  76.08حمد احمد محمد حسن المهنا م
  76.22محمد احمد مهدى صالح الحمد 

  86.79محمد اسماعيل محمد نصير جعفر 
  77.24محمد حسين محمد عوض الجهيم 
  67.71محمد ربيح محمد حسين العجمى 

  76.3محمد سالم احمد غانم الحمدان 
  64.44محمد شهاب احمد محمد الدخيل 
  88.96درى محمد طارق على جاسم جعفر الكن

  69.4محمد عايض مبارك آويخ العازمى 
  76.74محمد عبدالحميد محمد حسن المهنا 

  68.16محمد عبدالنبى على بدر خان 
  76.06محمد عبدالواحد عبداهللا احمد محمد 

  69.16محمد على محسن سالم العجمى 
  78.61محمد عوض خالد عوض المطيرى 
  86.73محمد عيسى ابراهيم عبداهللا الشطى 

  93.66مد نبيل حبيب حسين جسام مح
  82.62محمد وائل جاسم محمد ريس 

  89.13محمد يعقوب حاجيه محمد شمساه 
  69.59محمد يوسف صالح عمر المال 

  88.91محمود احمد محمود محمد حسن 
  78.61مشارى مطلق حميدى حجاب المطيرى 

  75.52مشعل ذياب غانم موسى الرومى 
  76.93مصطفى محمد مهدى علي بشير 

  76.45معاذ يوسف محمد احمد عبدالرحمن 
  84.36مهدى محمد على نوذرى 

  76.82مهند مهلى عماش رباح الحربى 
  90.04ناصر بدر ناصر علي حسن الخضر 

  92.62ناصر بدر ناصر محمد الرميضى 
  79.55ناصر على بالل سعيد العلى 

  80.58ناصر على حسن جاسم المعيلى 
  77.46ناصر مهل عبداهللا منصور الهاجرى 

  77.09نواف بدر محمود مصطفى احمد 
  
  دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنين 

  63.47ابراهيم عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف الخضر   
  82.39جاسم فالح خلف صنقور الصالح 

  77.29جراح نايف مروي خلف الشمري 
  90.54حسن عبد اهللا عبد المحسن محمد تقي 

  78.5انى خالد معتق جايز خليوى الديح
  84.13خليفه دعيج احمد يوسف علي القبندي 

  63.52سعد سعود محمد العتيبي 



  83.88سعد عبداهللا صالح الثويني 
  74.26سيف عبدالعزيز حاجى عبدالهادى 

  74.49ضارى فؤاد احمد محمد حسين 
  71.91طالل محمد راشد سالم الدوسرى 

  83.07عبدالرزاق سعود سعد المسعود 
  78.01لوم دشتى عبدالعزيز حسين غ

  74.35عبدالعزيز شاآر حسين صالح السماك 
  70.55عبدالعزيز عبداهللا فرحان عبد اهللا المبيلش 

  71.41عبدالعزيز محمد يوسف الكندري 
  83.22عبداهللا إسماعيل عباس الصراف 

  60.43عبداهللا اسماعيل صالح العبيد 
  76.97عبداهللا سعود عبد العزيز عبدالعزيز احمد 

  67.49باس محمد آرم عبداهللا ع
  76عبداهللا فهد جاعد حشاش العتيبى 

  83.6عبداهللا فيصل سعيد مبارك الهاجرى 
  87علي محمد دغيم حمد العدوانى 

  91.5فارس ابراهيم محمد احمد حسن 
  63.35فهد على حسين على بن زيد 

  76.5فهد على فهد حفيظ عماره 
  88.32فهـد إبراهيم خنيفر القعيـط الرشــيدى 

  80.41عبداهللا اسماعيل عبداهللا جاسم  فيصل
  82.38فيصل مبارك عبد اهللا حمد الهاشمى 

  73.43مبارك بدر مبارك عبداللطيف العصفور 
  76.27محمد جاسم على يوسف المرهون 

  77.15محمد سعود منيف بن جدعان منيف 
  71.65محمد وحيد محمد أحمد 

  64.43مشعل سالم صالح جفران مجبل 
  71.11يم مفرج المفرج منصور احمد ابراه

  74.25ناصر عبداهللا مطلق عبداهللا العتيبى 
  75.97نجم عبداهللا عبود العتيبي 

  65.02يوسف خالد يوسف صالح بوغيث 
  66.92يوسف شريف سيد محمد حميد يوسف 

  75.65يوسف عبد اهللا احمد عبد اهللا الشطى 
  70.76يوسف مجزع حمدان هجهوج الشمرى 

  
  للبنات صباح السالم الثانوية 

  87.63أريج فهيد سالم قطام العجمي   
  89.97أسرار نادر عبيد هالل العتيبى 
  91.46اسيل فهد محمد هادي العجمي 

  72.83اشواق محمد سعيد نوار العتيبي 
  88.33افراح حمود سعود مبرج العازمي 

  73.26افنان خالد حسن محمد الكندرى 
  89.81العنود فالح مشعل محمد العجمى 

  93.27ايض ناصر ترآى العازمى امانى ع
  85.66امانى هندى مبخوت نمشه العجمى 
  89.08انوار عيد مرزوق ترآى العازمى 



  73.11انوار ملفي مفلح بنيان الرشيدي 
  76.86انوار نافع سودان يحي الرشيدى 

  94.99ايمان دخيل مانع عيد العتيبي 
  95.28بتول خالد أحمد حمود سليمان 

  77.51الخالدى  بتول عجيل ترآى قطامى
  90.3بتول يوسف صفر محمد عباس 
  82.81بدور فالح عبداهللا على حجيالن 
  97.44بشائر فهم عيد سعود الرآيباني 
  88.12بشاير طالل جاسم محمد السند 

  74.96جوزاء نافل سعد مبارك السبيعي 
  79.67حنين حامد عبداهللا الصالح احمد الحمادي 

  84.25ل حوراء عبد الجليل محمد حسن عبدا
  80.34حوراء محمد سلمان عبد النبي العريعر 

  90.68خلود أحمد عبداهللا مرشود العازمي 
  86.56دانة عيد سلمان طحيش العازمي 

  68.76دعاء امير علي محمد علي 
  90.35دالل بدر سعود غنام العتيبي 

  83.69روان محمد عبد الحميد علي درويش 
  78.12ريم شداد دغيم قنيفذ الهاجري 

  91.39ره يونس مرهون يوسف المرهون زه
  74.91سارة فالح متروك بليق العازمي 
  81.56ساره إبراهيم محمد خميس خلف 
  95.26ساره حمد عبد اهللا خالد الديحاني 

  87.65ساره خالد ضيف اللة ابريك العتيبى 
  92.08ساره عبداهللا خالد حمود المطيرى 

  71.2ساره مشعل خلف خالد المسفر 
  83.08حمزة عباس عبداهللا  سكينة محمد

  80.93سلمى محمد فراج بداح السبيعي 
  79.67شهد جفين سعد طنيان الهاجري 

  77.26شهد سعد آميل مانع الفضلي 
  85.64شوق فهد ابراهيم على الغريب 

  87.82شيخه نبيل خالد عبدالرزاق عبدالجبار 
  77.33صبيحه محمد سالم خالد 

  94.25عائشه ماجد ناصر خلف الناصر 
  76.9عائشه محمد متعب جاعد الرشيدي 

  89.03عبير سعدون حماد عبيد العتيبى 
  70.2غاليه سلمان موسى سلمان الداوود 

  86.6غزوه ماجد ضيف اهللا ابريك العتيبى 
  92.29فاطمة رمضان شكاك الصوان 

  82.17فاطمة مبارك سعيد ودعان العازمي 
  85.78فاطمه احمد محمد خليفه محمد الراشد 

  94.46ناجى عفار مطلق العتيبى  فاطمه
  91.06فجر محمد حماد عيد محمد 
  68.78فجر موسى سعدون موسى 

  86.04فرح محمد عبد الرحمن محمد البراك 
  83.35في الفي فهيد فرج الرشيدي 



  93.07في محمد عايض مشلح السبيعي 
  93.93لطيفة محمد ناصر سعد العبيد 

  70.32مريم حمد عبدالرحمن عبداهللا العجمي 
  95.32مريم عبدالعزيز غريب غلوم شهاب 

  80.75مالك عقاب حماد عبيد مزعل بداح العتيبى 
  85.52منال رجا قبالن رجا العازمى 

  80.26منى بادي صنيتان مصاول العتيبي 
  92.31منى عواد صالح حشاش العازمي 

  78.68مها حسين علي حمد الغريب 
  62.16ناديا على فايز محمد السبيعي 

  81.95قيل سلمان سكيران العازمى نادية ع
  81.69نور على راشد على قطفه 

  83.83نوره عامر محمد هادى العجمى 
  77.87نوف خالد مهدى براك هادى 

  81.45نوف عبداهللا حجى ابراهيم عبد اهللا الحمادي 
  86.4نوف فالح عبداهللا فهد البريكي 

  86.5هاجر محمد حسين عبداهللا العجمي 
  93.6يوسف القالف هديل سالم عبداهللا 

  82.47هناء محمد الهيلم جحيش العازمي 
  76.49وفاء إسماعيل معتوق خميس العباسي 

  
  صباح السالم الثانوية للبنين 

  80.99أحمد بدر عفاس ساير العتيبي   
  87.99أحمد صالح دخيل دعيج خلف 

  87.42أحمد يوسف خالد عبد العزيز الجناعي 
  74.1جابر بالل مبارك مطلق الهاجري 
  93.44حسين حميد علي حسين البلوشي 

  91.23حمد أحمد جاسم أحمد الباللي 
  63.9حمد عبد الحميد محمد صالح مال حسن الناصر 

  69.89حمد فؤاد إبراهيم حمد الزويد 
  60.87خالد عبد الرحمن يوسف أحمد السيف 
  86.67خالد علي حسن فرهود مانع العجمي 

  79.61سالم محمد سالم عبد اهللا الهاجري 
  79.64سعد ناصر صنت مقلي المطيري 

  67.52سلطان أدي والي جبريل اديكنولي عزيز 
  74.36سليمان محمد علي عبد علي القتم 

  87.87صالح بدر صالح سعود الحوال 
  80.31صالح سعود مساعد سعود الدهام 

  84.95عالي سالم عالي علي المري 
  87.47عبد الرحمن بندر عبد الهادي عبد اهللا الزيادي 

  90.85عبد الرحمن عبد اهللا محمد عبد اهللا الكندري 
  62.66عبد العزيز عبد الهادي جعفر مهدي الصفار 
  81.36عبد العزيز فيصل إسماعيل محمد الكندري 

  88.02عبد العزيز مسعود ناصر علي المري 
  87.4عبد اهللا حسن خالد ثامر العتيبي 

  74.92عبد اهللا حسين رويشد عشوي العنزي 



  75.92د المحسن حسن محمد عبد اهللا الباذر عب
  75.25عبد الهادي حمد منصور حمد اوتيد العجمي 

  68.15علي عدنان عيد حمد السعد 
  65.63علي مختار محمد أحمد مراد 

  78.23عيسى صالح يوسف صالح بوغيث 
  73.98فهد أحمد محمد أحمد الحميدي 

  79.73فهد سعد فهد سعد السهلي 
  88.74د محمد العنزي فهد عبد العزيز حم

  88.61فهد محمد حسن أحمد الغيث 
  63.26فيصل سعد عبد العزيز ثامر منصور العتيبي 

  91.3مبارك علي محمد سيف الهاجري 
  72.85مبارك مسفر عبد الرحمن الحميدي العتيبي 

  84.89محمد حمد زيدان نايف العنزي 
  72.3محمد عبد اهللا مرذب ثامر العتيبي 

  70.35صالح الجويسري محمد عبيد فالح 
  69.16محمد عودة فارس جار اهللا السبيعي العنزي 

  95.32محمد مسعود شبيب فالح العجمي 
  79.45محمد مكي يوسف عبد اهللا القالف 

  65.58مهدي عبد الغفار عبد الصمد تقي الصفار 
  64.07نادر راشد نادر محمد العجمي 

  70.28ناصر فارس سالم فارس العجمي 
  76.74د اهللا مطلق الطواري ناصر مطلق عب

  82.3نايف شريد دليميك طلق العازمي 
  71.99نايف مبارك سلمان طحيش العازمي 

  62.67يوسف حسين غلوم حسن صفر 
  75.24يوسف مرزوق فهاد جدعان العازمي 

  
  طليطله الثانوية للبنات 

  90.39آالء خالد اسماعيل ابراهيم األنصاري   
  79.1ري آمنه اسماعيل هاشم علي الكند

  96.51أبرار عبدالعزيز محمد عبدالمحسن الرويشد 
  80.8أبرار علي بجران علي العواد 

  71.05أسرار ساير مجبل عبيد المطيري 
  87.78أمينة محمد أحمد حسن الكندري 
  81.25أناف حمود عواد سمين الفضلي 

  81.97أنفال عوض عبداهللا الطواري العازمي 
  87.41سلمان الخليفى استبرق عبدالرسول على ابراهيم 

  75.67اسراء عباس حسين ناصر االبراهيم 
  63.61ايمان سعود مرزوق ضاوي السميرى 

  78.81بدريه محمد عبدالمحسن محمد الرقيعي 
  74.17بشاير سعد جاسم محمد عيسي 

  95.69بشاير مساعد مخلد سعود المطيري 
  84.61حنان محمد يوسف عبدالرحمن المال 

  96.7هللا سليمان الحرز حوراء عبدالرضا عبدا
  91.55حوراء عصام طاهر عبداهللا بوحمد 

  72.59حوراء مهدى أسد عبد اهللا على رضا أشكناني 



  84.81خلود سالم عمر محسن العازمى 
  83.28دانة أحمد حسن عبداهللا ابراهيم 
  69.55دالل سامي راضي ياسر محمد 
  95دالل محمد على خليل األسود 

  74.74د رجاء خليل إبراهيم الزاي
  84.2رشا حمد ماضى محمد الهاجرى 
  86.04روان عدنان حسين علي عبداهللا 

  83.04ريانه سالم ناصر حماد الشامرى 
  86.3ريم صالح علي حسين الخالدي 
  91.89ريم طلق محمد طلق العازمى 

  70.19زينب علي حسين عباس العبداهللا 
  71.15زينب محمود مصطفى مندني محمد 

  93.16ى سبتى زينب ناصر حسين عل
  94.29زينب ناصر حميد محمد آمال 

  69.78سارة سعود عبدالكريم ابراهيم المحارب 
  81.61سارة ناصر أحمد محمد الردهان 
  68.81شهد طالل عيسى احمد المطوع 

  83.09شهد فهد خليف محمد العتيبي 
  83.78شيماء نواف صرد زحام العنزى 

  90عائشة محمد راشد صالح الجيماز 
  72.13بدالعزيز حسين عبد اهللا الكندري عائشه ع

  89.73عذارى فيصل عيسى علي المراقى 
  79.56عزيزه منصور احمد محمد القطان 

  93.92غدير الحميدي غويزي العويد المطيري 
  87.48غدير مثيري عايد الدرزي العازمي 

  78.78فاطمة عبدالعزيز سعود بالل العبداهللا 
  84.64فاطمة فالح صالح محمد السني 

  78.81فاطمة محمد على محمد المستكى 
  87.61فاطمة ناصر علي حسين عباس 

  70.92فجر حبيب سراب محمد امير 
  75.11فجر فايز صقر عوض العتيبي 

  85.49آوثر حسين عبدالرضا غلوم علي 
  77.91آوثر محمد على حسن الباذر 

  79.23لولوة داود إبراهيم محمد المحيش 
  74.56الرحيم مريم بدر بارون عبداهللا عبد

  75.31مريم صالح فهد صالح الفهيد 
  88.87مريم عادل عباس عبدالنبي المويل 
  65.22مريم مشهور ناصر سرور الناصر 

  76.94مريم هادي سيد محمد سيد عبدالرسول بهبهاني 
  82.05منيرة بدر ناصر يوسف شاهين الطراروة 

  79.93مها أحمد حسين احمد الحداد 
  69.81لرشيدى مها عايض عايد سعيد ا

  82.52مها فهيد سعد فهيد السبيعي 
  71.66مي فالح سعود سعد الميموني 

  84.92نورة عبدالعزيز مهدي دليم العجمي 
  91.51نوره محمد مبارك خميس العجمي 



  81.29نوره مزيد سالم الفي الشمالي 
  90.96نوى سالم عبداهللا محمد الحضرم 
  94.76هاجر حسن بطي محسن العتيبي 

  71.9واف عبدالرزاق حسين الحالبيج هاجر ن
  76.58هنادي عبدالهادي حمد زايد العجمي 

  81.26هيا عايض عايد سعيد الرشيدى 
  78.62ياسمين راشد على محمد الجبعه 

  
  عبداهللا المبارك الصباح الثانوية للبنين 

  66.25أحمد مبارك أحمد سالم المسباح   
  88.42 أحمد محمد عبداهللا ليل مطلق مبارك العتيبي

  90.89ابراهيم احمد حمد حسين الشطى 
  76.06ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم الصراف 

  67.66احمد عادل احمد محمد علي 
  70.22احمد على عبداهللا حسين الصيرفى 
  92.43اسماعيل عبداهللا تقي عبد اهللا هاشم 
  63.77ثامر محمد بطيحان ردعان صقر 
  69.7جراح حمود سعود حمد السبيعى 

  66.22مد خالد عبادى عبدالمجيد الجدى حا
  70.22حبيب حسن عون حسن المطوع 

  71.01حسين حسن ابراهيم حسن حاجيه 
  80.58حسين على حسين عبداهللا القطان 

  73.69خالد عبدالرحمن علي زيد الضويلع 
  78.47خالد مانع ناصر سعد العجمى 

  63.5رجا عيد رجا فهد الفراع العازمى 
  89.54ف العجمى سالم محمد فهد هاي

  65.09سعد عبدالخالق حسين دشتي 
  94.33سعود عبداهللا عبدالهادي شداد 

  66.72سعيد حسن علي مسرع العجمي 
  88.56سلطان محمد جمعان عبيد الحضينه 

  81.9سليمان نجيب محمد عبداهللا عبدالوهاب 
  86.13شمالن بدر محمد عبداللطيف الفرح 

  94.09شوآت علي محمد علي 
  78.44لرضا على عبداهللا عزيز صالح عبدا

  73.48عبدالرحمن حمد رجب عبداهللا العنزى 
  65.79عبدالرحمن سعيد عبداالله وارسمة 

  74.32عبدالرحمن سلطان فارس فاروس الحطاب 
  82.3عبدالرحمن عبداهللا سالم مبارك العازمى 

  65.51عبدالرحمن محمد هداد سمين الفضلي 
  69.64ى عبدالرحمن نعيس رويشد دليم الرشيد

  84.23عبدالرحمن هاشم عبداهللا محمود محمد غالم 
  60.03عبدالعزيز حسن عيسى عبدالعزيز مال اهللا 

  69.21عبدالعزيز حمد رجب عبداهللا العنزي 
  90.62عبدالعزيز عبداهللا خليل ابراهيم الفرج 

  84.73عبدالعزيز عيسى سيدعلي سيد حسين الحسينى 
  81.19عبداهللا جمال هاشل سعود الهويشل 



  80.74عبداهللا داود على يوسف مراد 
  74.44عبداهللا سامي سعود عبدالعزيز المنيع 

  71.95عبداهللا محمود غلوم محمد البلوشي 
  91.27عبداهللا مناحي عواد عويد هضيبان 

  87.07عبداهللا نجم عبداهللا عاشور المصيليخ 
  86.19عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب حسن القطان 

  65.48المطيري عساف فهد عساف ملوح 
  68.41على بدر حسن احمد الياس 

  60.76على بدر حمزة عباس الجدى 
  95.06على جاسم عيدى حسن عيدى 

  61.35على قحطان زايد دواس العجمى 
  71.96على محمود مصطفى على حسين البلوشى 
  89.29علي سلمان علي ياسين محمد على الحداد 

  81.52علي سيد علي محمد حسن 
  82.6صالح المري علي صالح علي 

  70.16عمر ناصر محمد مبارك الخالدى 
  65.97فراس حسن على مسرع العجمى 

  75.62فرج طالل فرج حمد العجمي 
  72.09فهد بدر سليمان خليوي الديحاني 

  69.23فهد راشد عايض عبداهللا الهاجرى 
  88.67فهد عبداهللا عبداللطيف عبداهللا الشطي 

  85.17فواز عبداهللا حمد ضيدان الشمرى 
  81.76مبارك علي حمد مفرج العجمى 

  85.8محمد ارديني الحميدي جزاع العتيبي 
  82.99محمد سامي محمد عبداهللا القالف 

  72.42محمد عامر محمد احمد بوحمد 
  65.38محمد عبدالرحمن علي ابراهيم البشر 
  62.74محمد عبداللطيف زايد راشد المكيمى 

  68.89محمد عبداهللا عايض محمد خزيم 
  90.99حمد عبدالهادى محمد سالم العجمى م

  60.98محمد علي ردن على الخالدى 
  95.11محمد فاضل اآبر قمبر الرى 

  62.87محمد فاضل محمد جمشير على 
  80.9محمد فيصل سفاح آايد مانع 

  64.39محمد مانع حمود رميح هويشل 
  75.94محمد يوسف على عبداهللا على دشتى 

  72.39مساعد بدر حسين على حسين 
  66.91مصطفى محمد عباس حمزة أبراهيم 

  69.86ناشى محمد ناشى محمد القحطانى 
  79.86ناصر خالد جاسم محمد الصانع 

  63.58ناصر سمير ناصر يوسف الفريح 
  67.22يوسف محمد صالح ابراهيم محمد السعيد 

  
  فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات 

  74.59أسرار محمد احمد علي الفيلكاوي   
  76.45أنفال حسين محمد سعود بو عباس 



  89.58ابرار عدنان محمد غلوم حسين 
  80.67ابرار محمد حسن محمد حسن الدوخي 

  76.04اسماء ابراهيم غالب سالم اللوغانى 
  76.38اسيا فاضل مهدى فاضل الموسوى 

  89.67االء جواد حبيب محمد عبداهللا 
  92.34االء على حسين على صفر 

  93.94ن احمد عباس البتول جاسم ياسي
  96.8امنة حسن محمد حسين طالب 

  85.76امنه احمد عبداهللا غلوم حسين عفيفى 
  73.71امنه على راشد جابر 

  87.34امنه مختار عبدالرحمن جاسم احمد حيدر 
  73.95امينه ابراهيم غلوم شاه حسين غلوم شاه 

  79.61امينه عمر خالد محمد العنزى 
  83.2بى امينه فيصل مسلط محسن العتي

  64.92انفال سعود عبد العزيز احمد اليوسف 
  92.39ايمان محمد محمد طلعت محمد رضا 

  85.81بسايل حسين على حسن بوناشى 
  78.55حصه سلطان عبدالرزاق عنبر العصفور 

  78.47حصه عبداهللا راشد عبداهللا الطرموم 
  80.9حنان راشد محمد راشد الحربى 

  79.62حنان ملحان محسن عايض المطيرى 
  71.78حوراء عباس عبدالرسول الحسن 

  90.53حوراء عبدالرضا حبيب محمد آمال 
  77.97دانة محمد خلف عبداهللا خلف البيشى 
  88.44دالل عبدالعزيز خضر خليفه الخضر 

  71.87دالل فالح محمد فالح الدوسرى 
  81.28دالل يوسف محمد حسين خريبط 

  87.93روان محمد على محمد احمد 
  92.75بد الرضا عبد اهللا ريم طارق ع

  93.22ريم مانع عبداهللا مانع العجمى 
  75.38ريم وليد خالد على الرجيبه 

  90.99زهراء قاسم حسن ياسين حاجيه 
  80.66زهراء مجيد حسين احمد ارتى 

  94.21زهراء محمود حمزه محمد حيدر 
  90.47زهرة عبداهللا حسين عون المطوع 

  86.14زينب جاسم محمد احمد الصقر 
  84.4زينب جاسم محمد حجى الجدى 
  88.52زينب حبيب علي محمد آريمى 
  66.63زينب محمد حسين حسن دشتى 

  92.02زينب محمد على عبداهللا حجى حسين 
  87.78ساره جاسم على محمد شريف 

  70.31ساره حسين مبارك حسين العجمى 
  71.13ساره سالم علي حسين حيدر 

  90.68ساره طارق محمد خليفه الطراروه 
  93.77ساره عجيل حمود عجيل العجيل 
  87.89ساره فالح محمد براك الشمالى 



  87.93ساره محمود على المراغى 
  84.64ساره ناصر عبداهللا عبدالنبى عبدالحسين 

  77.99سجوي فراج خرصان مناحي العجمي 
  68.35سجى مصطفى على عباس غلوم 

  95.3سلمى يوسف محمد عبدالحفيظ 
  80.9 البدر سنابل محمد بدر عبداهللا

  95.23سندس زاهد سيد احمد زاهد احمد الموسوى 
  75.19شذا عبدالوهاب غانم ابراهيم جبر الغانم 

  75.03شروق فيصل احمد صالح العبيدى 
  77.5شوقه حسن حسين مريع العبسى 

  82.29ضحى مصطفى على عباس غلوم 
  91.93طيبه عادل عبدالوهاب عيسى الشرف 

  93.14اهللا الصالح عائشه داوود سليمان عبد 
  80.51عذارى محمد حسن عبد اهللا محمد عبد الرحمن العلي 

  72.36علياء حسن طاهر مهدى الدحيلب 
  69.68علياء عيسى عبدالخضر على حسن 

  67.53عهد عبدالرسول حسين تقى ششترى 
  83.71عهد فهد محسن هندى العنزى 

  93.65غاده احمد عبد القادر عبد الكريم 
  74.73سعد السبيعى  غاليه سعد مطلق

  96.02فاطمه جاسم حسين على المهنا 
  80.82فاطمه حميد حسين احمد مندنى 
  88.91فاطمه فاضل عباس على محمد 

  93.99فاطمه مرزوق عبداهللا المعباد القحطانى 
  88.28فجر عبدالحميد باقر رحمه زمان 

  72.46فجر علي قطيم عفار العتيبى 
  95.36ان فرح عبدالرحمن اسماعيل محمد رمض

  94.49آوثر مهدى سيد على سيد مسلم سيد مصطفى 
  84.88لولوه عبدالرحمن عبدالعزيز سليمان القوسى 

  95.55مرام احمد عبدالرحمن احمد الشرقاوى 
  66.19مرزوقه حمود صالح سرحان العازمى 

  80.22مريم بسام غانم صالح الغوينم 
  89مريم جاسم محمد على الفارسى 

  84.73محمد  مريم حسن احمد على
  85.4مريم عبداهللا عيسى حسين سناسيرى 

  87.43مريم فالح حمود دهام العازمى 
  81.11مريم محمد على احمد حسين 

  82.17منيره محمد منصور حمد اوتيد العجمى 
  76.5موضى حسين عبدالعزيز العلى االبراهيم 

  93.59ميثاق صالح رشود فايد الشمرى 
  95.45نرجس يونس سليمان احمد الحواج 

  73.48نور احمد خميس الرملى 
  66.35نور خالد محمد حسين محمد 

  71.13نوره بدر احمد محمد الجارآى 
  77.13نوره هالل شبيب صيفى المطيرى 

  77.82نوريه عبداهللا سليمان محسن العجمى 



  77.75نوف بدر عبداهللا عيسى الخياط 
  95.86هبه جاسم محمد مهنا محمد 
  82.23سباح هبه سلطان محمد سالم الم

  85.43هدايه خالد شبيب حمد الخالدى 
  80.52والء خالد راشد عبد اهللا الغنام 

  
  فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات 

  69.5ابرار مسفر محمد شليويح العجمى   
  79.21اسراء على حسين محمد فهد بن حسين 

  79.2افراح عباس قاسم عبدالرحيم صالح 
  82.83افنان على عبيد على الشمرى 

  93.03االء صالح سعود احمد الجرى 
  73.84االء محمود اسد عبدالباقى اسداهللا 
  88.12امل عبداهللا شاآر محمد الحميدان 

  64.69امينة عبدالرحيم عبدالرسول عبداهللا بوعباس 
  82.24انوار بدر عبدالرحمن محمد سلمان 

  78.89ايات عبدالعزيز محمد احمد الفهد 
  75.11ي ايمان محمد جاسم مطر العنز

  80.46بدرية محمود علي ابوالقاسم عبدالرسول 
  73.2تحرير محمد شباب بجاد المطيرى 

  72.24تسنيم عبداهللا محمد عبداهللا الجارآى 
  76.27جمانه جاسم محمد على حسين 

  61.77حبيبه مسفر سعود حسين العجمى 
  72.76حنان فاضل عبداهللا احمد الحيى 

  93.58حنين احمد عبدالحسين محمد صفر 
  93.52خلود خالد سليمان على المسيليم 
  77.47خلود سالم هالل حمود الشمرى 
  83.62دانه احمد حسن محمد الكندرى 

  73.74دانه احمد غانم مفرح الدخيل 
  88.63دانه عماد خليل ابراهيم القالف 

  76.04روان طراد آمعان عبد المحسن المطيرى 
  83.84زهراء رضا احمد محمود بوحمد 

  80.34ادل عبدالرسول حجى شهاب زهراء ع
  83.19زهراء محمود احمد جوهر بارون 
  95.42زينب عباس جعفر عبداهللا الحداد 

  80.32زينب عبدالعزيز فيصل نصار بالم 
  78.38زينب محمد حسن السيدهاشم الهاشمي 

  89.3ساره احمد عبداهللا محمد الشدوخى 
  94.36ساره سعود فهد حمد العجمى 

  91.68بد الرحمن عبدالعزيز محمد الجاسر ساره عبدالعزيز ع
  88.02ساره على سعد على المسعود 

  93.03سندس على عباس عبداهللا حسين 
  87.07شهد طارق عبداهللا حسين محمد على 
  86.95شوق عدنان عيسى عبداهللا البلوشى 
  70.56شوق محمد عبدالكريم محمد السالم 

  95.03شيخه حمد فرج فهيد العجمى 



  75.38احمد ابراهيم على  شيخه عبداهللا
  94.68شيماء يوسف احمد عبدالقادر المحمد 

  85.11عواطف ترآى سعد ثناء العتيبى 
  78.99غدير على عباس ابراهيم الجدى 
  93.92فاطمة عباس جعفر عبداهللا الحداد 
  83.28فاطمه جاسم احمد محمد الكندري 
  88.92فاطمه سعود على سالم المرتجى 

  76.41بدين حسن فاطمه عابدين حسن عا
  96.35فاطمه عادل موسى على الحداد 

  87.96فاطمه عبدالرحمن امين عبداهللا العوضى 
  77.92فاطمه عبدالعزيز باقر عبداهللا الموسوى 

  81.26فاطمه فهد محمد فهد العبداهللا 
  81.31فاطمه يوسف عبداهللا حسين على 

  75.94مريم جاسم حسن على الحربى 
  89.68هللا شمس الدين مريم عبدالرزاق على عبدا

  88.37مريم مهدى صالح احمد الشخص 
  73.34مشاعل فيصل منسى فرحان سالمه 

  93.76منيره سليمان عبدالرزاق عمر مال على 
  81.14منيره يعقوب يوسف رجب اسماعيل الشطى 

  88.54مها حمد حمود سعود العبهول 
  89.37مها نايف حليس هجاج سلطان 
  67.57ن االشوك ناديه سلمان محمد على سلما

  76.38نجالء غريب محمد سحيم العجمى 
  63.9نجمه على حسين حجى فيروز 

  78.1نور سليمان درويش غلوم محمد 
  93.75نور مطلق سعود مطلق المطيرى 

  80.45نورا خليفه حمود رميح هويشل 
  89.39نوره صادق جعفر ابل عبدالرحيم 

  75.13نوره عبداهللا سعد عبدالرحمن الربيعان 
  73.84ه فهد محمد هادى الراجحى نور

  86.7نوره مبارك فالح غنيم قويضى العازمى 
  83.55هاجر عادل احمد حسن بن يوسف 

  95.31هند خالد ابراهيم اسماعيل دنبوه 
  78.34وفاء شدهان شالل رحيل العنزى 

  
  ليلى الغفارية الثانوية للبنات 

  86.26ابتسام علي سردار علي فريدون   
  87.14ابراهيم سيد محسن القالف  ابرار سيد أحمد

  97.23ابرار عبدالعزيز حيدر الطالب 
  94.74اروي احمد علي محمود مال الكندري 

  68.81اسماء مانع سالم مانع العجمى 
  72.88اشراق حسن عباس شمران 

  88.83اصايل سلمان عبداهللا عيسي العطار 
  94.9اطالل فالح محمد مطلق الصانع 

  95.01محمد  افنان على عبداهللا صفر
  86.69االء وحيد على يوسف الصباغ 



  78.97العنود طرقى على وقيان الحربى 
  97.08اماني رشيدان سعد رشيدان المطيري 

  87.64امجاد الحق محمد فاهد العتيبى 
  91.88امنه على حسن محمد شريف محمد الكندري 

  69.25انفال احمد حسن خليفه الشطي 
  84.98يحان انفال طالل عبد اهللا عايض المل

  95.25ايالف فاضل يوسف عبدالرضا بو رضا 
  77.74ايمان انور أحمد عبداهللا شير 

  67.73بتول حسن احمد حسين دشتي 
  85.81بدور جواد عبدالحسن عبدالسيد المعال 

  68.8بدور فهد جديع سعود العجمي 
  86.65بدور منقذ عثمان عبدالرحمن الفريح 

  72.25بشاير محمد سعود خالد العنزي 
  76.2حصه احمد علي حسن الكندري 

  66.74حصه سامى عبدالعزيز شرف الشرف 
  89.01حنان مرزوق ارويدان فهد الجماح 
  92.37حوراء عبداهللا حميد علي بوصفر 

  91.75خلود مشاري نايف محمد نهار 
  88.65دانه عادل مبارك عبيد الونده 

  93.52دالل يوسف غلوم محمد حاجيه 
  86.67رضا حسين رقيه رضا ماشاء اهللا 

  86.67زينب امير ياسين مال محمد العلي 
  88.39زينب حسين علي عباس المتروك 

  97.31زينب عبدالرضا جاسم غلوم حسين 
  88.64زينب محمد عبداهللا محمد صالح 

  94.9زينب مصطفى سلمان حسن القالف 
  71.39ساره حمد معيض طلق النفيعي 

  84.93ساره خالد سالم هاشم سالم 
  85.12بداهللا سلمان عنبر الترآي ساره ع

  87.77ساره عيد عواد عيد الغريب 
  85.48ساره فرج عطيه فرج الحربي 

  87.79ساره فيصل عبدالرزاق يوسف حسن 
  77.68ساره مانع محمد ناصر العجمي 
  91.51سلمى مفيد خالد عيد احمد عيد 

  68.63شجون خليفه محمد صالح جمعه 
  88.93شيماء خالد منصور يعقوب سلطان 

  75.67ضحى احمد محمد عبداهللا العلي 
  90.88عائشه سلمان مبارك يوسف المازر 
  90.67عائشه فليح عواض راشد المطيري 

  69.89عايشه ساآن سليم صالح العنزى 
  95.89غديـر صاحب محمـد حسين 

  91.86فاطمه احمد حسين خلف الرامزي 
  76.36فاطمه الزهراء عباس علي باقر 

  88.97لعزيز عبداهللا الربيع الفرط فاطمه عادل عبدا
  88.95فاطمه عبد العزيز صالح راشد بو ردحه 

  69.23فاطمه عبدالعزيز حسن علي الصايغ 



  80.29فاطمه فيصل محمد عبدالرحمن الدحيم 
  96.71فاطمه محمد عبداللطيف عبد العزيز مال اهللا 

  91.4فجر صالح عامر مزيد العامر 
  85.31الداغر لجين عبدالعزيز عذبي عبداهللا 

  81.31لطيفه فيصل فهد رشدان القروي 
  68.21لولوه اسماعيل عبداهللا اسماعيل الفيلكاوى 

  81.98مريم اسماعيل عبداهللا محمد القطان 
  94.21مريم باسل حسين على الدشتي 

  80.97مريم جعفر سيد قاسم سيد على سيد مصطفي 
  80.45مريم عبدالرحمن عبدالكريم سالمين سرور 

  88.89بدالرحمن على يوسف الخليفى مريم ع
  89.48مريم على حسين غلوم حسين الفيلكاوى 
  87.7مشاعل زياد حباب عبد الهادي الحربي 

  71.18مالك محمد سعد منير السهلي 
  81.27ملوك غازى ضيف اهللا غازى العتيبي 

  77.33منال ناصر علي صفر منصور 
  81.01منيره راشد على سعد صالح الفرحان 

  89.53يصل على فهد الحمدان منيره ف
  95.74نور زآريا عبدالجليل عباس الصفار 

  96.43نوره فهد صالح محمد الخباز 
  82.46نوره يعقوب حبيب يوسف 

  94.46وضحه عبداهللا سالم عبداهللا بوتلف 
  
  مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنات 

  65.42احالم شاهر رفاعي الهزاع   
  
  الثانوي رجالمرآز جابر العلى الصباح  

  71ابراهيم خليل ابراهيم دنبوه   
  67.21احمد عبدالمانع معجب العجمي 

  79.38احمد علي محمد محمد 
  66.94احمد يوسف احمد سبوبه 

  67.4بدر يوسف يعقوب يوسف السعد 
  64.82جابر علي جابر المري 

  66.77جاسم بدر جاسم سالم بن جاسم 
  68.53حسين محمود احمد دشتي 

  65.46حمود الزعبي  خالد فالح
  70.75راشد جرار محمد العازمي 
  66.24سعود سالم مبارك الحمدان 
  66.75سلمان طالب غلوم حسين 
  62.19صالح فالح فرج العازمي 

  63.27عبدالرحمن نبيل عبدالرحمن بوعرآي 
  75.6عبداهللا عبدالرحمن عبداللطيف الدوسري 

  67.58عبداهللا عيد عواد ابوعوينه 
  69.22سالم شريده عبداهللا فهد 

  77.32عبدالهادي دحيم عبدالهادي الهاجري 
  76.33علي عبدالهادي علي العبدالهادي 



  73.27عمر محمد عبداهللا العتيبي 
  64.26فهد فالح عبدالعالي المطيري 

  89.11فيصل علي محمد العسيري  
  72.75ماجد عبدالكريم طعمه الخالدي 

  83.08محمد خالد صباح البلوشي 
  71.81فة حمد حميان محمد خلي

  75.98محمد محسن محمد الزعبي 
  66.13ممدوح خميس جاراهللا الشمري 

  71.3ميثم على حسين العبداهللا 
  72.14يوسف عبداهللا يوسف الشالل 
  81يوسف متعب عماش العتيبي 

  67.02يوسف وليد صالح السني 
  
  مرآز خالد سعود الزيد الثانوي رجال 

  63.92احمد خالد عثمان الضبيعي   
  65.92احمد عبد اهللا محمد بن شنوف العصفور الهاجري 

  84.68احمد محمود شاآر ناهض قريشي 
  69.35جاسم عبد اهللا علي محمد جاسم 

  93.41جوهر مزهر خلف حضيري 
  75.95حسن حميد احمد العلي 

  69.21حمد عادل حمد عبد اهللا الناصر 
  63.06حمد مبارك آاظم آايد 

  65.56ني حمد مريبد دريميح الديحا
  69.98خالد احمد علي الدرويش الكندري 

  69.5خالد خلف غازي الحربي 
  65.79خالد عبد العزيز عبد اهللا بوطيبان 

  66.37سعد خلف حمود برغش صالح 
  72.88سعد راشد سعد عبد اهللا العازمي 

  74.23سعد محمد سعد راشد الهويدي 
  77.2صالح راضي محمد احمد العنزي 

  69.57يد العازمي طالل سعود غالي زو
  65.29طالل علي عوض المطيري 

  67.16عبد الرحمن عطية غلوم الباطني 
  75.11عبد اهللا خليل عبد اهللا احمد الكندري 
  72.3عبد اهللا رضا ماشاء اهللا رضا حسين 

  64.94عيسى جمال محمد الخميس 
  64.59فهد غنام غصين الدوسري 

  67.03محمد بخيت فرج السعيد 
  68.97ر العجمي محمد خليفة عام

  86.2محمد فيصل جودي درويش 
  64.26محمد مشعل محمد عواد العنزي 

  66.07نواف بادي خلف الشمري 
  
  مرآز صباح السالم الثانوي نساء 

  71.45افراح فهد سعد السهلي   
  85.95االء عبد العزيز محمد فتح اهللا 



  76.77امل عبدالمحسن مخيشم الشمرى 
  75.33انفال حمد عبيد الشمرى 
  73.41انيسة على سالم المسعود 

  77.71ايمان محمود محمد عبد اهللا علي رضا أشكناني 
  74.85ايمان ملفي الصليبي الميموني 

  73.08بشائر جاسم محمد منصور 
  72.15بشاير سلمان راشد البطحاني 
  69جواهر عبداهللا فالح العازمي 

  74.07حنان زايد هزاع العازمي 
  79.55زمي حنان فهد عبدالعزيز العا

  83.26حوراء علي اآرم سيد محمد 
  85.22خالده احمد عبد الرسول حسن حيات 

  71.72خديجة موسي عبداهللا العويد 
  76.15دانة نافع عميد مطلق 

  69.08دالل خالد صالح خميس ربيع 
  75.4رجاء محمد عبد الرضا الحداد 

  73.25رحاب احمد سالم الهزاع 
  73.57زهراء السيد مكي ناصر قاروني 

  74.93زينب اسماعبل عبدالرزاق الصيرفي 
  82.71زينب علي حسن محمد 
  80.28زينب مطر حرابة حميد 

  77.92سارة زايد هزاع العازمي 
  71.3سعاد سعد بخيت اليوحة 

  70.34سعدية جابر جالي فهد الشمري 
  73.01شيخة عبدالعزيز عبداهللا شامي احمد 

  69.25عائشة محمد ابراهيم بوحيمد 
  77.87بدر نواب البلوشي عاتكة 

  79.21عهود ناصر حسن الدوسري 
  83.96فاطمة فالح سيف راشد العازمي 

  78.25فاطمة محمد ظافر العجمي 
  67.32فاطمة يوسف علي محمد دشتي 
  72.49مريم عبدالخالق عبداهللا موسي 

  72.38مريم قاسم جاسم علي 
  70.29مريم محمد على الكندرى 
  67.16جري مريم ناصر نعير فالح الها

  69.34معنية خرصان عبداهللا العتيبي 
  79.68منال علي فالح العازمي 

  71.88منال فرحان عبد اهللا فهد العازمي 
  
  مرآز طليطلة الثانوي نساء 

  63.22أسماء فهد عبدالرحمن المسيليم   
  76.89إسراء موسى عبد اهللا آاآولي 

  84.02بشائر عيد زعيل المطيري 
  71.21ان حوراء فتحي محمد القط
  60.56دليل عبيد علي العازمي 

  71.41رقية اسماعيل حسين جمعة الياسين 



  65.99سارة سعد عبداهللا الزبيران 
  70.48سمر فرحان سالم الرويعي 

  79.8سنا عبد السادة مال علي بورنصاري 
  69.48شريفه عبد الهادي عبد الرحمن العبد الهادي 

  63.48شيماء محمود أحمد علي حسين 
  76.83أآرم سلمان آريدي  فاطمة

  66.68فاطمة عبد اهللا عبد الجليل شهاب أحمد 
  68.6فخرية حمود محمد الهاجري 

  73.92قمر عادل احمد الشهاب 
  64.94ليلى خالد فالح السيحان 

  77.07معالي محمد حمد العجمي 
  81.86منوه مبارك حميدي عوض 

  66.03منى أحمد خلف العنزي 
  67.73منى منصور صالح الريش 

  83.46منيرة سعد مناع العجمي 
  69.93ناديه عبد الرحمن راشد السليطين 

  73.53نور اآرم سلمان آريدي 
  65.65نور محمد شباب المطيري 

  68نوره عبد الرحمن سالم بوتلف 


