
النسبةالنجاحعلميالمدرسةخاص/حكوميالمنطقة التعليميةالجنسالجنسيةاإلسم بالكاملرقم الجلوسالرقم المدني

66.29ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد سعود عبد العزيز الرميح30006270061340001

93.92ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد عبد المحسن عبد هللا العوده30008270063740002

80.09ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتياحمد سعد احمد العبيد30010280149540003

85.89ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد أحمد غانم المطر30012020018340005

86.68ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد حمد أحمد حمد حسين المراغي30002160105340006

94.06ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد عبد هللا محمد الشراح30102070035340007

73.95ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد محمد عبد الباري العليان30011010010340008

87.4ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم عادل سالم العبدلى30006190120240009

91.76ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينيمنيسالم عبد الرحمن سالم البكر30102190042940010

86.9ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود رائد دخيل الحميدان30008220029640011

84.62ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسلمان يوسف سلمان الشمالي30009270037440012

75.48ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان أنور سليمان بورسلى30005230029640013

86.5ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان خالد محمد العازمي30009020030940014

83.21ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان سامي أحمد العوض30007040004740015

74.35ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيصالح سالم صالح بويابس30007020010940016

67.75ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيضارى مشعل عبدهللا االنصارى30101070014940017

68.58ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق الحنيف30009020074740019

68.74ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز عبد الرحمن محمد العوضى30101220113240020

76.82ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد اللطيف محمد عبد اللطيف المباركي30009140069540021

84.91ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا أحمد عبد الكريم الياقوت30009180094740024

82.64ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا جالل عبد هللا جمال30011040045640025

77.3ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عبد العزيز محمد الرشيد البدر30005100130740026

94.14ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عبد اللطيف محمد المطوع30002160053640027

79.07ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا على فاضل الصباح30102130042340028

71.73ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا محمد عبد الوهاب الراشد29906100008940029

91.98ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا مصطفى محمد بوخلف30006090007240030

75.21ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا يوسف عبد هللا الحبيب30005010034640031

77.88ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد المحسن محمد حسين السالحى30010240062440032

85.22ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب عيسى عبد هللا الحبيل30102080033840033

82.67ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا سليمان عبدالرضا سليمان30011140103940034

80.89ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا مشعل عبدهللا الخراز30005120081640035

79.28ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى بدر عبد المحسن التميمى30010070070340036

94.62ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي أحمد حبيب شكر هللا30004220013640037

68.08ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي عادل عبدالرسول الشواف30004270007740038

82.85ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي مبارك عايض الشالحى30003300066940039

64.61ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي محمد جاسم سبزالى29908200055540040

87.57ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر سليمان عبد هللا العيسى30010250036940041

76.94ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعيسى اسماعيل محمد الرفاعى30004150112140042

87.44ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفوزان داود سليمان الفهد30005290002140043

86.83ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد احمد عبد اللطيف عبد الغفور30003220071440045

69.32ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد اسعد محمد النويف30010020069640046

99.85ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمحمد جاد حمدى حسين30006250191340048

84.24ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جالل عبدالمحسن الطبطبائى30012140031240049

79.19ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جمال عبد هللا البناى30101040042940050

84.96ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد زياد محمد الربيعه30008090063540051

85.27ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عارف يوسف الزواوي30006140022140052

74.21ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبد الحكيم محمد الخميس30009080010140053

88.35ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبد اللطيف عبد الرزاق الحنيف30009020073940054

86.37ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبدهللا أحمد الخراز30103030060140055

85.15ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد مفيد صالح الشواف30008040040340056

79.04ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد ناصر خادم مبارك بخيت30011250122640057

87.04ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد ناصر محمد رومي الفهد30008050055140058

84.08ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد نوار صالح جمال30010180111940059

77.73ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمشاري أسامه صالح بوبشيت30012010064140060

67.89ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمشاري صالح أحمد الوقيان29904240090940061

83ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمصعب بدر راشد الهاجري30008300093140062

73.42ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمنصور مطلق محمد الحيان30009030059640063

95.32ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمهند محمد عبد الرزاق العدسانى30007010054640064

70.41ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر احمد سعد مساعد سعد الجريان30005240112640065

85.01ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر حامد عبد هللا العوده30012010054540066

87.93ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيوليد خالد محمد النويف30008010002140067

98.17ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف سمير أحمد الفليج30011260109140068

90.33ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف صقر عبد هللا الغانم30005060073840069

91.01ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف لؤى حميد مصطفوى30010300091340071

92.02ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف وليد خالد الغيث30012080018940072

97.25ناجحالعلمييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصرييوسف ياسر عبدالنبي احمد احمد30008010212340073

71.89ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد طالل فهد العناز30010010089840101

98.09ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد عبد العزيز سعود العبيدان30102210021240102

89.38ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد عبدالعزيز احمد الرشيد30011170050640104

98.18ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد عبدهللا سليمان العصيمي30005020111240105

88.45ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد محمد احمد عبدهللا المضيان30006230018540106

98.62ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأنس يوسف يعقوب الصرعاوى30102180110540107

92.64ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيابراهيم سالم سليمان الخشان30103120025840108

85.34ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيابراهيم نايف عبدهللا الدعيج30103090060740109

99.44ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتياحمد عبد هللا على المال30005180112840110

91.54ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتياحمد عمر احمد الكندري30006050032740111

97.82ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتياحمد يوسف احمد خواري30008200092140112

99.17ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريباسم محمد فتحى يس30002120195740113

90.68ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةبدر ناصر جاسر عجيل عوض30006030126440114

97.57ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر وليد احمد دخيل الديولى30006150099440115

88.93ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبندر فيصل صنيهيت شرار30007210101640116

83.15ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبندر ناصر ليل العنزى30011140131140117

94.8ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريحسام الدين عبدالمنعم عبدالغني علي30001160212440118

85.78ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين بدر محمد جعفر30006170060340119

74.97ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد احمد حمد نهار العدواني30102050112740121

95.09ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمود راشد سعود العميري30005050027840122

85.93ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمود عبد الرحمن صالح البخيت30102040061740123

75.42ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمود يوسف حمود الحداد30008170037940124

87.44ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد ثامر دخيل العنزى30101300035940125

94.74ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد سليمان راشد عبدهللا العربيد30005100007240126

98.23ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد عبد العزيز محمد الزامل30006200114240127

70.52ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخليفه احمد خلف البابطين30010140053440129

73.98ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخليفه عبدالوهاب حمد الشايجى30009070084840130

83.46ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيداود محمد يوسف عبدهللا العبد هللا30004270036840131

91.71ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم صالح جاسم النشمي30101080045740132

95.13ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعد فهد صالح مهدي الغيص30007080044640133

96.71ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود رياض أحمد الدخيل30008140079840134

70.26ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود سليمان محمد عبدهللا الطريجي30101290084940135

96.33ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسلمان خالد سعد محمد المنيفي30004040085540136

89.52ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان عبد الرحمن سليمان السالم30007200068840137

96.39ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان عدنان سليمان االحمد30005080053740138

85.5ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيشايج بدر شايج الشايجي30008260112940139

92.16ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن ابراهيم سعود الفارس30005140127140140

87.58ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن بدر صالح الصالح30102170002140141



93.59ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن محمد حسين أكبر30010230090640142

82.57ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرزاق منير حسين محمد العبد الرزاق30012070044440143

86.55ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز أنور جمعه الفهد30010280085540144

91.59ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز محمد ادريس زامل الزامل29904140054440145

91.71ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز محمد سعود شاهين الغانم30010030092940146

82.54ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز مشعل هاني جاسم الجميعي30009070012740148

89.13ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد اللطيف جمال محمد سليمان بن ضيف30101200081640149

87.2ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا ابراهيم كريم العنزي30012170105140150

78.81ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا جابر محمد العمارى30005180102140151

83.24ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا جمال محمد سليمان بن ضيف30101200083240152

90.32ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا حاتم عباس العنزي30012150031340153

98.7ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا طارق عبد هللا الخميس30008060012240154

96.1ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا علي حسين علي السبيعي30005130060640155

93.9ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا محمد عبد اللطيف الفرهود30012180103640156

79.86ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا نبيل عبد هللا النجار30010040067140159

69.32ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب داود سلمان بن عيسى29912180055640160

98.81ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب طارق يوسف عبدالوهاب البسام30006130051140161

81.58ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب عصام عبد هللا عبدالرحمن العصيمي30004120098640162

72.43ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب نجم عبد هللا خميس الفيلكاوي30011290043840163

96.39ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالرحمن صالح ابراهيم سليمان الخراز30003260052340164

95.84ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا سالم علي الشريفي30003300002840165

78.82ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا صالح احمد صالح30008170061940166

76.17ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا صالح عبدالمحسن عبد الكريم التويجرى29812290096840167

81.06ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا وليد حسن بذال الرشيدي30006270120240168

93.21ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالوهاب بدر اسماعيل العوضي30005260038740169

80.54ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعثمان فيصل اسماعيل معتوق البلوشي30009130037940170

68.49ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعقاب فيصل عقاب المطيري30008120024340171

72.75ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى ثائر نعيم ماجد العنزي30009140108140172

90.37ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى صالح ابراهيم أحمد الدويسان30003190047940173

95.75ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي خالد علي ابراهيم السويلم30007090036740174

73.33ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر أحمد فياض العنزي30005240034240175

90.49ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر بدر ناصر الخالدي30102040088740176

70.82ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمران اسماعيل احمد الرضوان30008270048540177

96.94ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعيسى عبد هللا عيسى بولند30004090072940178

84.09ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفارس عبد العزيز نجم الياسين30102200084440179

69.69ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد احمد خلف البابطين30010140052640180

81.73ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد طارق فهد بورسلى30103040033840181

90.7ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد محمد عبد الرحمن عايد العتيبى30004070010240182

95.77ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفواز هشام عباس طالب الكندرى30101170037840183

97.49ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفواز يوسف علي المطيري30102190034940184

71.04ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيماجد ناصر بدر ابوغيث30102260072740185

68.51ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيماجد نبيل ماجد الماجد30003140106340186

85.68ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد ابراهيم كريم العنزى30012170104340188

99.08ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جاسم محمد الصالح30008070016640189

77.05ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد سعود عبد العزيز المخيطر30008300068340192

79.12ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد سليمان فهد السهلي30102200066840193

85.21ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عادل يوسف الدالمه30101270054840194

89.4ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبد الرحمن علي الشراح30102090012840195

80.86ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبد هللا زايد الفهد30009180086740196

86.15ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عدنان عبد هللا الموينع30004080069940198

97.48ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد على خزيم العجمى30012160050940199

79.81ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمشارى حميد محسن العنزى30012080097140201

81.76ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمشارى محمد محمود حسين فيروز30008270015140202

86.95ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمشاري عبدالرحمن حسن االستاذ30008080035140203

71.52ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمطلق عبد هللا مطلق الهاجري30011060019140205

78.79ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر حمد ناصر الهايف30008070103840207

75.35ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينيمنيناصر عبدالدائم ناصر الجهوري29911290185740208

85.66ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينصومالييوسف عبدهللا عيدى احمد30003200029640210

82.44ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف فهد سعد الرشيدي30006060112840211

97.33ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف محمد عاصى الشمرى30005210080940212

92.87ناجحالعلميعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف مشعل فهد الثليث30007270031840213

78ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد صباح على بوحمد30005090020440241

78.87ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينسعوديأحمد عبد هللا محمد المهري30010250056140242

65.03ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيابراهيم وائل عبد العزيز الخراز30102080006340243

70.11ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر عادل بدر البالم30011130148440244

91.79ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيثنيان عبدالعزيز سعود الجاسم30009160074240246

94.08ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجواد رضا جواد بوحمد30011270071940247

63.76ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسن بدر موسى الحداد29807090029540248

81.55ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسن طارق عبد الحميد المطوع30012090045440249

76.45ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينيمنيحمد خالد عبدالواحد الحمادى30010020035440251

75.75ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينالواليات المتحدهحمد سعد راشد30011130143340253

77.54ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد عادل عبد العزيز بهبهانى30010270065140254

94.93ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمود حسام داود المطوع30102220019240255

85.5ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحيدر ستار على احمد30003200150440257

81.4ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحيدر مسلم احمد الجدى30011140061840259

88.52ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد وليد عبد هللا الكندرى30010240084340260

83.47ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيراكان عوض محمد الشمري30007140074340262

78.1ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيزين العابدين على محمد المهنا30012260098140263

82.29ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم وليد عبد هللا الضاحي30102130138940264

91.33ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعد ثومان فهد العبهول30008060036840265

81.83ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينسعوديسعود أحمد طالب الجدحي30103070080840266

81.12ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان فهد سليمان العواد30008050049840269

91.68ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيصالح عبد الرضا عبد الرسول الصراف30004020024740271

72.55ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيطالل عبد الرحمن عبد العزيز الزامل30011030039140272

87.51ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعباس شهاب احمد اشكناني30005240016640273

72.71ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينيمنيعبد هللا طارق عبد هللا الكاللي29911010219740274

96.53ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد المحسن عدنان عباس حسين30011230092640276

85.18ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريعبدالرحمن عاطف محمد كمال عبدهللا30011040153940278

86.59ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالرحمن محمد سعد العليمي30003180013640279

92.26ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريعبدالعزيز احمد حسن عبدالواحد30011070100540280

87.56ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز عمر عبدهللا الرشيد30004220068940281

82.72ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا طالل خليل القاسم30101160041440282

91.69ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعثمان صالح حسن الفضاله30012120163940283

67.16ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى حسن قمبر حسن30011140026340286

80.99ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى حسين على الفراج30101250031940287

70.26ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةعلي حسن جمعه جمعه30010230169340289

63.64ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي عادل حسين ميرزا حسن30005210117440291

96.11ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي عبد المجيد عبد الحميد المطوع30009280028740292

68.45ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي فاضل حسن الصفار30004040081240293

72.04ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي فهد عبد هللا حسين30006250116340294

82.49ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي محمد حسين الدشتى30008200108640295

82.11ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر محمد حمد العثمان30005030043640296

66.21ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفواز عبد هللا يوسف التكروني30006020043940297

65.95ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفواز محمد عبد األمير النصار30007120146140298

86.18ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمبارك فهد مبارك العبيدان30102260013740300



89.83ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد احمد حمد العريفان30101210007540301

70.75ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد حسن احمد ميرزا30102030061640303

90.88ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد طارق اسماعيل أمير30006130024740305

96.67ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمحمد طارق صالح الشيمى30102050134640306

65.96ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عادل عبد الرسول الباذر30012240054140307

70.41ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد على موسى الحداد30103130082240309

91.18ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد منصور عبدالعزيز المعتوق30009140101440312

79.27ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد هاني أحمد البزاز30012120033740314

76.87ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد يوسف أحمد ماجكى30004110035240315

87.85ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمرزوق محمد مرزوق العلوان30101160055340316

92.97ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمهدى أحمد على عباس30101220004140318

66.37ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر جمال راشد السليمان30005280014340319

84.51ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر عباس فتح هللا أسد30102060041640320

71.45ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييعقوب خالد مشاري الخبيزي30012210063740321

83.26ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف أحمد علي شمس الدين30007110095140322

85.45ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف أنور يوسف على30005250020440323

96.67ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصرييوسف احمد مصطفى  كامل علي مصطفى30102150026540324

81.92ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف بدر سلمان محمود30101030069840325

87.09ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف سامي سعد الحشان30009080053140327

84.38ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف على يوسف العلى30004270010640328

70.89ناجحالعلميعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف هود يوسف بوعباس30012060060340330

72.59ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد عثمان أحمد التويجري29910070057240351

70.48ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيابراهيم عمار خليفه غياض عمير الضفيري30004010042240354

75.85ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةايوب بدر خضير شهاب30008270122640355

79.68ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةأحمد على حسين    فيحان30006240203440356

65.91ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر نايف حسين عيد البدر30011300050340357

68.51ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجراح معتق جبان الصليلي30103100043240358

90.85ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين محمد عبدالرحمن الفضلى30003010137640360

75.37ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد عبد الحميد خليف الذايدي  العنزي30011270132440361

65.25ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيراشد عمار عباس العنزى30103010005240362

83.93ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيراشد محمد عجيل فالح يوسف حشاش30004220132340363

66.66ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعد هالل جوفان البذالي30007070007440364

90.04ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسلطان سعد مطلق نعير الهاجرى30008250054740365

73.59ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان خالد حسين خليفة الشطى30101160016640366

86.37ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن سعد راشد سعد العنزى30011200024540367

91.83ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن نواف مرضى رهيف العجمى30010280108140368

68.37ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا صالح سيد هاشم السيد هاشم30012150028440370

76.56ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا ناجي سعد الرويعي29802040147140371

70.77ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةعبدالرحمن فايز عوده قطامى29904120140640373

92.17ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز حسين شناقه جدوع الرويعى30005010071740374

68.65ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا على حميد علي البناقي30007220116440376

96.74ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريعبدهللا مسعود ابراهيم نصر مفتاح30009220091940377

96.94ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعثمان غانم ذياب العنزى30011110043940379

69.91ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعدنان عادل عبد الرحمن سلطان محمد الفضلي30007020006140380

79.85ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينسعوديعقيل على عقيل البناقي29910240150940381

71.51ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى طالل على فالح الرشيدى30002030030440382

89.95ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي حسن أحمد مهدي30004140013640383

87.19ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي محمد عبدهللا نجم عبدهللا30008190118940384

81.35ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعيسى احمد هايف حمدان العازمى30010060072940385

74.94ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةعيسى مبارك فاضل غليفص مقطوف30007300198140386

69.23ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةفهد عنتر منيف تركي العنزى29811250167240387

86.57ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفواز ميزر نايف الشمرى30005260050440388

72.86ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمبارك عواد مبارك عامر الرحيلى29901250109840390

93.84ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمبارك ناصر مبارك جليمة السليماني30101100060340391

74.46ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد بالل عبد هللا عايد العازمى30002270083840392

90.04ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد سالم محمد معطش العنزى30010200021740393

83.67ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمحمد سامى مجدى عبدالفتاح حامد30006110058740394

92.85ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةمحمد طارق كركان مزعل عوض30103020119540396

69.3ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد طالل جاسم محمد30011240046840397

68.26ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبدهللا قعود شحاذ الصليلى30011070050440398

97.04ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبدهللا مرضى رهيف العجمى30005120045340399

87.78ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةمحمد نمش ذباح مرفوع الشمري29901220121240401

93.85ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمساعد خالد سعد محمد العازمي30011220078140402

77.15ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمعزى ناصر معزى الحربى29810160103740403

95.13ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةناصر سعد غليفص مقطوف الظفيري30010270112840404

72.45ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر فرج عوض فرج دريع30005200018940405

89.03ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتينايف محمد نايف محمد الفراج30006210010840406

89.91ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييحيى محارب سلطان محمد الفضلى30012260119140407

79.45ناجحالعلمييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف سالم نزال غافل العنزى30003260056640408

83.98ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد عبدهللا احمد روح الدين30011070062740432

72.26ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد علي سالم العدل30002110096140433

91.15ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيابراهيم حسين عيسى الموسوى30101010011940434

86.03ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصرياحمد شرف احمد شرف منتصر29912020090340436

86.66ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريباسل محمود ابراهيم السحيتى30012020173340437

84.54ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر طارق حسين بوحمد30003030054340438

79.69ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر فواز صالح األثري30008080051140439

97.08ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينسوريبشار محمد احمد زايغ30008230103840440

94.95ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينبحرينيجاسم محمد على محسن30009210123240441

77.66ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد عبدهللا بدر الهالل30010180017540443

88.04ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد نجيب محمد المطر30102070064440444

75.01ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد حامد احمد الماجد30004060020840446

91.03ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد حمد يعقوب ناصر الناصر30007070029340447

83.6ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد وائل يوسف الحريبي30010210043740448

73.57ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد وليد يحيي اليحيي30101070009340449

72.18ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخلف فيصل خلف ابراهيم خلف30101240092440450

80.2ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخليفه رائد خليفه الصانع30101280022340451

82.94ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيداود سالم محمد بن ناصر30005070061640452

61.91ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيراشد محمد راشد الشبلي الراشد30103060086640453

80.54ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان مشعل عمران العمران30010150104440455

71.39ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيصقر فهد خالد المدلج30103140012940456

93.17ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيضارى سامى ابراهيم يوسف الطاهر30008050060740457

81.1ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن ناصر خليل المزين30004160038140458

71.49ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز طالل محمد العنجري30012120122540459

63.78ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز عبد الكريم عبد العزيز بو عزوز29705120076640460

83.42ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز عماد خالد المعيبد30012240086740461

82.27ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد اللطيف محمد عبد الرحمن سالم30005150044840462

82ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا جمال فرحان مبارك30004280091640463

90.72ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا راشد عبد المجيد الفودرى30102030040540464

75.13ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا فيصل خلف ابراهيم خلف30003250103140465

90.01ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا فيصل عبد هللا الحيدر30008230095940466

77.6ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا محمد سالم العدل29912160038640467

84.31ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا مشعل عبد هللا العجيل30010020041840468

93.11ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا هشام عبد هللا الرويح30004300014440469

85.45ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا وليد أحمد األحمد30101030045240470

84.47ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب أسعد محمد الغريب30004210013540471



73.45ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالرحمن وليد عبدهللا الحاتم30006230100640472

67.35ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز أحمد شبيب المبايع29909100020740473

76.79ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز سعد عبدالعزيز اللوغانى30008210032440474

80.52ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا احمد محمد القضيبى30102070055640475

93.33ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالوهاب مصطفى ناصر المطوع30009130022140476

67.05ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةعذبي محمد جابر دهش29811230127540477

81.18ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى جابر احمد محمد30009110152140478

98.73ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى محمد مجيد القطان30004250066540479

88.43ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر حسين علي المعتوق30011010059240482

76.4ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريعمر رضا الشهاوى محمد30005130062240483

77.38ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريعمرو رضا الشهاوي محمد عبدالهادي30005130064940484

70.7ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد عبد هللا عبد الكريم السندي30012240027740485

85.01ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد مشهور حثالن العجمي30006250121940486

67.64ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد يوسف سعد الخطاف30011240026540487

68.29ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد خالد محمد المجدلى30101100121940489

98.25ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمحمد صالح محمد ابراهيم30102130012440490

77.05ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد على عبد هللا شعبان30012220111240491

87.32ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد فؤاد عيسى البلوشي30009130061940492

94.53ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر صالح احمد جوهر شهاب30011010015440493

80.77ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر طارق عبد الرحيم عبد الغفور30101220095740494

70.88ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييعقوب ابراهيم سلمان ابراهيم30007220141240495

84.85ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف جمال عبدهللا الحجى30010140009140496

79.41ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف خالد محمد المجدلى30101100122740497

89.29ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف صقر يوسف آل بن على30005030106840498

82.6ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف محمد عبد المحسن ابوقريص30012140101640499

71.87ناجحالعلميعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف وائل يوسف الحريبي30010210044540500

84.84ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد حسن علي محمد علي30011080046840521

90.57ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد حسين محمد حياة30008090008840522

83.21ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد عدنان محمد الموسوي30005110030540523

84.68ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد محمود ابراهيم االستاد30103020086240525

88.49ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينسوريايهم حسن باشا30004010146840526

97.66ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيتركي علي صالح الضمير30008130025240527

89.49ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجعفر مهدى على الجعفر30012130023140528

93.58ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسن منصور جاسم االستاذ30003250052240530

78.68ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين أحمد حسن الجزاف30004240109340531

86.35ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين رائد حسن بوحمد30004060101640532

69.87ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين عبد هللا جمعه العلى30009160098840533

88.56ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين فاضل عباس االستاذ30012260057840534

77.92ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد احمد مطلق الصميعي30003180018740535

81.77ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد نعمان محمد المبارك30009050008840536

75.76ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمزه ناصر على العيد30006100030840537

87.54ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيزيد صالح حبيب القطان30011280083240539

69.96ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسلمان عصام سلمان القطان30102200008640540

83.96ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان سامي حسين العوضي30011260023240541

75.95ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان محسن على الخليفي30011280027740542

88.68ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسيد محمد وليد عبد هللا سيد على30008230091640544

86.06ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيشمالن خالد يوسف الشمالن30102190056840545

91.73ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيشهاب أحمد عبدالرضا بولند30103080046240546

90.9ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيصالح حميد محمد المقصيد30005170023940547

84.08ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعباس عبد العزيز صالح الزقاح30009280033240549

76.59ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الحميد مشاري عبد الحميد االربش30102180044440550

93.16ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريعبد الرحمن عماد اسماعيل النحاس30007260133640551

79.25ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز حسين عبد هللا جمال30005310040540552

75.17ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز عيسى عبد هللا الجدي30012130020740553

79.84ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العظيم مصطفى محمد االربش30010070008440554

82.77ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا ابراهيم عباس االستاذ30007050021640555

94.12ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عادل حسين عباس30102250043540557

84.92ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عبد الرزاق محمد جعفر آل رشيد30008180047640558

73.53ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عبد اللطيف أحمد العثمان30004170002440559

91.17ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا على كرم شهاب30007090029540560

85.53ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب جعفر سلمان المتروك30005170046640561

95.25ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا مصطفى سالم سالم30006150101440563

91.48ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالمحسن عادل جمعه العابدين30004110040840564

79.78ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى احمد عبد هللا الهزيم30008080101240565

73.77ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى حسن على المطوع30009130012540566

92.33ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى طالل محمد جوهر حياه30009300019340567

89.66ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى عدنان محمد البحرانى30102010043840568

64.43ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى محمد غريب يتيم30103100035240569

73.11ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى مفيد عباس شيشتر30101150026140570

64.27ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي عبد الهادي محمد على الصايغ30004240075240571

91.7ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جواد ابراهيم الدريع30010070109540574

89.13ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جواد اسماعيل ابراهيم أشكنانى30003240100640575

90.84ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد سمير حسن محمد30011250031140577

66.17ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عادل صادق محمد صادق29904040103540578

98.93ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عادل محمد الزيد30004270011440579

90.76ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبد هللا سيد عباس القالف30011110108740580

94.81ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبدهللا عبداللطيف الحمر30006240100740581

76.82ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد هادى احمد محمود الشطى30012180068240583

93.29ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد يعقوب يوسف الزيد30102170061140585

86.32ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمهدى محمد نزار جاسم السقاى30010020009840587

87.38ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمهدى موسى عبدالحسين بهبهاني30101130123840588

72.83ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيموسى عبد الغفار احمد الحمود30011250078440589

84.84ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر عبد هللا صالح الشعبان30101130053440590

77.93ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر على حسين التركمانى30009190044640591

91.79ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف طالل طاهر الصراف30011080112940592

80.55ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف عباس طاهر سليم30011180021640593

67.87ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف عبد الحميد جاسم االستاذ30101010022340594

95.88ناجحالعلمياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينجزر القمريونس ابراهيم جمال محمد30003200225940596

91.28ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد فؤاد اسماعيل باقر30005290022440621

82.6ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد مشعل حثالن العجمى30012090146540622

89.35ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد منصور عبد الوهاب خورشيد30009170106840623

96.7ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمدالسيد محمد احمدالسيد الرفاعى30004060051540624

91.26ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيابراهيم حسين ابراهيم الحمدان30011160091940625

98.64ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيابراهيم سليمان محمد اشكناني30012140076940626

97.04ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجاسم أحمد جاسم الخنفر30101260025640628

91.27ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجاسم جمال محمد شمس الدين30008020052440629

78.04ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجاسم عدنان جاسم الرهيف30005210059340630

85.23ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجاسم لؤي عبد الوهاب الصحاف30007040114640631

85.52ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين محمود عبدالمحسن العلي30004180002540632

91.9ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد جمعه عيد بن عبيد30102150080440633

87.11ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمود عبد العزيز على الشراح30010010069540634

80.67ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد أنور يوسف الوقيان30101230059540635

90.61ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيراشد أحمد عبد العزيز الحشاش30009300003840636

81.26ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم صالح محمد العنيزى30003110023640637

81.62ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم محمد سالم التركي30004300031240638



84.41ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان عادل محمد الكندرى30011040029640639

88.99ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان مسعود غلوم علي أكبر30011070059840640

81.19ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسيد علي مجيد خليفه القالف30008310023840641

82.42ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيضاري عبد هللا ضاحي المطيري30004060115540642

90.78ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيضرار عثمان شمالن الحساوي30009130034440643

95.73ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيطالل خالد مصطفى الكندري30006270064840644

71.83ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيطالل فيصل عبدهللا الديكان30101220046340645

73.66ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن أسعد منصور االبراهيم30008230143340646

91.18ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن سميح محمد ابوهناد30011220099240647

86.29ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن مرجاح بتال المطيري30004090124640650

93.4ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز خالد عبد الرحمن المخيزيم30010040029240652

79.55ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز وليد عبد العزيز الفهد30101280078440653

85.11ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا أحمد عبد الرزاق العصفور30007090062340655

78.75ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عمر عبد هللا الشهابى30005250082940656

85.45ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينايرانعبدالعزيز خالد سباتي30008010095340658

66.5ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز علي محمد علي30101070071240659

71.49ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا بدر مال هللا جاسم الجاسم القناعى30010270075840660

77.35ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا عادل عبدهللا العبيد30004060041940661

84.47ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعثمان جاسم محمد الفيلكاوي30006300068640663

93.36ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى ابراهيم عبد هللا الرويلى30010280052140664

97.93ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي بدر محمود حسين30012160006640665

96.17ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر عبدالعزيز عبدالحي الشاهر30005210148140666

78.9ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعيسى علي عبد الرحمن العربيد30004070014540667

85.75ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعيسى علي عيسى الراشد30008070135340668

81.61ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيغازي نجيب سليمان العبار30003180061140669

72.49ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفيصل براك عبد الرحمن العبيد30009260060540670

95.59ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد أنور محمد النعار30008290002240672

96.01ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنيناردنيمحمد جميل محمد رشيد30011130066840674

71.64ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد سلمان فيصل العطير30101170042340675

77.48ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد صالح حميد العنزي30101230153940676

82.26ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد علي عبد هللا شعيب30004050043440677

72.52ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عمر محمد الحركان30007290091840678

74.17ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد وليد خالد الفاضل30101110022540679

97.63ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد يوسف حسين البلوشي30011060054640680

81.97ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمشارى أحمد جمعه هاشم30011130058840681

92.44ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمناف عبدهللا عبدالمحسن سلطان30004040102240682

92.18ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمهاب محمد صالح العربى30010080067540685

70.24ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر أيمن حبيب أبل30011210106240686

97.55ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر اسامه سليمان المبارك30005100140340687

86.11ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر عبد هللا جاسم العميري30008310090840688

83.44ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف أحمد عبد المحسن األستاذ30005020006440689

91.69ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف خالد عبد الرحيم على30010210053340691

98.81ناجحالعلميجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف عبدهللا فرحان عويد30004260115940692

91.76ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد طارق احمد الغيث30012120052140721

87.27ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد محمود جاسم االستاذ29904080097640724

91.53ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريابراهيم اسماعيل ابراهيم محمد30004020097640725

65.18ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتياحمد على احمد ابراهيم29907290083240726

80.01ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر وليد ابراهيم الخبيزي30005300044740727

90.46ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين وليد محمد العطار30005100071840728

87.62ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد أحمد ابراهيم الحسين30009300044140729

93.98ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد بدر سعد الدوسري30001120061940730

63.97ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد مساعد زيد الصرعاوى29905080072640732

83.24ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد مشعل حمد المصيريعي30008070058840733

92.08ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد أحمد عيد الهدهود30007260006940734

76.25ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد بدر صالح التويجرى30007040135740735

80.42ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد جمال محمد مصطفى30009190041140736

92.74ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم فؤاد سالم المالك30006200004340739

85.25ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم وليد ابراهيم الكندرى30007030056440740

89.58ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود خالد عبد هللا السهو30107100001540741

88.07ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود عادل عبد الكريم الهلبان30011290017140742

86.89ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود عبد هللا نجم المنصوري30004190030940743

94.08ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيصالح حماد منصور العجمى30102270114940746

94.13ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيضاري فهد ابراهيم الحميدى30011170025840748

94.28ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرزاق نبيل منصور البعيجان30010240006940749

90.11ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز أحمد سليمان الحصان30012090017140750

76.6ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز محمد فهد الزعبى30010300059340751

79.21ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا حسين على الصانع30102240123440752

89.43ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا وليد عبد هللا المشيطي30007160059340755

83.48ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد المحسن عبد اللطيف عبد المحسن العبيد30005040060540756

77.2ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينيمنيعبد المحسن علي عبد هللا العماري30002040147140757

93.66ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الملك فهد محمد الصالح30104160048240758

78.16ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب خالد خليفه الخرس30012080078740759

90.93ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب محمد فهد الزعبي30010300061440760

92.71ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينافغانستانعبدالرحمن انوارهللا لودين30007170039140761

80.23ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالمحسن محمد عبدالمحسن الرفاعي29907150100440763

74.49ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعثمان احمد عبد الرحمن الكوس30010040091140764

83.05ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى عمر على المال30003300068540765

89.49ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر أحمد حسن محمد30010110123540767

80.69ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر ابراهيم يوسف العسيرى30102180032140768

88.75ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر سعد أحمد القويعى30005210064940769

76.88ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر عبد العزيز عبد هللا الدويله30009100053640770

81.01ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر فوزى فوزان الفوزان30102280048940771

80.03ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفراس فهد عبد الرحمن العوده الصالل30102070027340772

87.92ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد بسام فهد العسعوسى30011170074140774

83.13ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفواز فهد بدر الوهيب30008170041640775

97.06ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفيصل رياض عبكل العبكل30003250034640776

77.57ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمالك مهدى مالك الصفار30101110015340777

77.34ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمبارك يوسف يعقوب السابج30012230044440778

91.58ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد أحمد حمدان الحربي30004140065440779

91.24ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد أحمد خليفه الجيماز30006280051840780

99.26ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمحمد احمد محمد ابوالعز30010010237540781

82.77ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينعمانيمحمد جميل عبيد المطاعني30004180102840784

80.68ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد حسين احمد شيشتر30004180138640785

92.56ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبدالكريم عبدهللا السمحان30008270023140786

79.36ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبدهللا تركي الفصام30004300069740787

97.51ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عسكر فالح المطيري30004120065240788

72.68ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عصام محمد الحداد30010290048540789

69.55ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد على عبد هللا الضاحى30101230061640790

75.22ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد فواز محمد العوضي30006060083840791

76.96ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد مشعل نافل بويابس30008060073940793

83.5ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد مصطفى على البدر30007100114440794

95.46ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد يوسف على النكاس30010250096740796

70.97ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد يوسف محمد الناجم30006010002440797

75.09ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر خالد محمد بن عيد المطيري30009120109840799

78.7ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر ماجد حميد الصبر30102070044140800



75.92ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييعقوب يوسف يعقوب الربيع30101090091740801

84.56ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف خالد محمد العيسى30003240046840802

75.21ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف سليمان جاسم المانع30004160082440803

80.15ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف طارق محمد الرميح30101100085740804

78.9ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف عبد هللا عيسى الحمر30003070084640805

92.3ناجحالعلميجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف عبد هللا الزم الجهيري30006010156140806

87.24ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد علي حسين بوناجمه30007150002340831

78.22ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيباسل عمر محمد فتحى الصدر30008100146340832

74.86ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر سلمان مرزوق المرزوق30007130014440833

72.98ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيثامر فهد علي الشريفي30011170012740834

71.29ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجاسم جمال يوسف البحر30101200034940835

90.99ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد محمد احمد روح الدين30008230101140837

78.13ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد فواز مسعد المسعد30007180015740839

88.7ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد فيصل عبد الرحمن الكوح30012140145440840

85.23ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد وليد خالد بوغيث30005010009840841

86.27ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينيمنيراشد محمد مقبل عبد هللا30006180026840843

84.51ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسيف علي سيف البطي بوطيبان30005180063540845

81.83ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسيف ياسين سيف السيف30103120044240846

72.08ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيضارى عبد هللا سعد الرشيدى30101040045340847

79.36ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن احمد عثمان التويجرى30011220156540849

86.45ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز سليمان عبد هللا المانعي30101020043540851

85.77ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز نبيل قاسم العلى30102030084340852

69.92ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا محمد توفيق الطحنون30102270086740855

76.34ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب أحمد عبد الرحمن الدليجان30103120019440856

83.38ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب خالد علي الخليل30006060114440857

88.26ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز عامر عبدالعزيز المانع30006200060940858

83.82ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالوهاب خالد عبدالوهاب التمار30006290082640860

91.2ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر ناصر سالم المطيرى30008210096540861

95.52ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنيناردنيعمر ياسر أحمد الشمالي30002260147740862

82.85ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر يعقوب يوسف القطان30010210081640863

80.1ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد أحمد عبد العزيز المسلم30003190032140865

79.28ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد عبد هللا أحمد القديرى30102170014440866

76ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيقتيبه أحمد علي السلطان30012230031340868

69.42ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيماجد سلطان عبد الرحمن مرزوق30004080115740869

89.84ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جابر أحمد خضير30012180115940870

89.7ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد حمود يوسف المكيمى30005020028340871

69.91ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عادل حمد البناى30101300113240872

77.54ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبد هللا محمد المهنا29907210007740873

80.02ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمشاري ياسر مال هللا خليل مال هللا30101070028840874

73.1ناجحالعلميحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر بدر مطلق العتيبي30009120064240875

86.58ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريأحمد السيد السيد على ابراهيم30008170092640901

74.82ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد محمد سعد الماجدى30009150021540903

88.25ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأسامه فؤاد محمد الناصر30006260014540904

93.4ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريادهم محمد صديق حسين30006010206240906

95.3ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصرياسامه رضا ابراهيم حسن30003100170540907

78.41ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيباسل أحمد فريج السليماني30006270066440908

89.76ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين زياد عبد هللا الراشد30011130062540909

81.43ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود زايد حمود العازمى30011040070440911

73.41ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود على جلوى العنزى30010190025640912

76.61ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيصالح ابراهيم حريميس الهاجري30006170090240913

98.24ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريعبد الرحمن صبرى التهامى على30102090023240914

74.55ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا طارق قاسم محمد30005050021940915

93.21ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينسعوديعبدالرحمن خالد مقبل العنزي30004190117640916

72.78ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا جاسم محمد الحمادي30011110098140917

74.42ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا صالح دغيم العازمى30101200045340918

97.09ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريعصام الدين ايمن وحيد محمد30005110145540920

75.97ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى يعقوب باقر عباس ياقر30012200093540921

90.19ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي عزيز حبيب الشمري30012040018540922

80.51ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمار خالد قاسم محمد30103020004540923

81.13ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر مطلق سعد الهاجرى30101090099240924

66.04ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد سالم محمد الهاجرى30006250005640925

73.06ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد منور ظاهر العنزي30101160120640926

74.15ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفواز مطير سليمان السعدى30012200039640927

85.1ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمحمد ياسر ابومسلم سالم30004010198640928

90.67ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمحمد يحيى ابراهيم المسيدى30009280135140929

90.66ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمحمود فوزى احمد عبده محمد30102110059540930

90.97ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمصطفى محمد السيد نجم30004120110240931

98.72ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمعاذ السعيد عبدالصادق محمود يوسف30101260035240932

80.7ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينمصريمعتصم أحمد اسماعيل عبدالعزيز30011270061240933

87.35ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمنصور حسين برجس الشمرى30009140055640934

74.49ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتينادر محمد نادر القحطاني30006160011940935

80.94ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر بدر شوحط الضفيرى30103080136940936

71.22ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر بدر محمد العنزي29912280048640937

89.73ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييعقوب على خالد الصليهم30002140129740939

72.62ناجحالعلمياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف عدنان علي عبدهللا البحر30008110027740941

67.55ناجحالعلميسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد محمود أحمد محيسن30010090026240961

72.64ناجحالعلميسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسن على حمد الشمرى30009270010440963

91.36ناجحالعلميسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيضارى سعد محيل العنزى30005270026540966

80.03ناجحالعلميسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيضارى فهد غايب عويد30103140060440967

88.32ناجحالعلميسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن قبالن عبد هللا الرشيدي30009180043740968

72.71ناجحالعلميسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن ناصر مناور وقيت الشمري30009160004840969

74.29ناجحالعلميسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالكريم عباس عبدالكريم الصيرفي30004170013940971

68.57ناجحالعلميسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد هديبان عبيد عوض30010230067440974

76.91ناجحالعلميسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيموسى صالح موسى محمد30007130113940976

79.73ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد عادل يوسف المسيليم30008060132841001

77.99ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد مبارك محمد االحمد29910060027241002

87.95ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد محمد فالح سعدون30006100113241003

76.38ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيابراهيم صالح ابراهيم الحوطي30004250030741004

96.02ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتياحمد رائد عبداللطيف الديولى30011030107941005

90.91ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر عبد اللطيف مبارك الشطي30101150069141010

67.89ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر عبد هللا بدر الميلم29901230114141011

80.44ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر علي حسين الباذر30008200023541012

76.8ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر ناصر بطي العدواني30008160109841013

83.14ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيبراك بسام محمد مندنى30005070065941014

83.44ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيتراب سعد عبد العزيز الغريب30010140129741015

73.36ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين علي مصطفى علي30009200042341017

75.92ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد بدر محمود مال هللا30003270082341018

88.55ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد محمد حسين البلوشي30010270076641019

80.69ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد محمد عباس الهولي30009110038541020

82.1ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيحمود خالد بطي العدواني29808120139341022

86.62ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد جاسم يوسف الخضر30009210063541023

89.2ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد عبد هللا خالد الهاجرى30010140041141024

69.92ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد مشعل خالد السعيد30011220008741025

76.19ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد وليد سعد الدبوس30101200111441026

89.55ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيراشد أيمن محمد العسكري30101280041841027



81.88ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم خليفه نصيب البلوشى30003250079241028

79.27ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيسعد محمد سعد المغربى30008260019341030

77.38ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود اسعد على الخضر30007040007141031

76.14ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود عبدالعزيز ناصر الخلف29909290043441032

86.47ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود فريج بداح المطيري30004200095141033

98.54ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيسعود فيصل قطنان العنزى30009160133141034

84.44ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيسلمان أيمن يعقوب الفرحان30007230052541035

77.74ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان جاسم خليفه العميري30010060014741036

96.02ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيصالح علي صالح طاهر30004190132841037

62.54ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيصالح غانم صالح الحسن30001240082341038

75.39ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيصباح عادل أحمد الصباح30006150009741039

92.73ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيضارى ناصر عبد هللا المنيفى30103090040441040

81.47ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينيمنيطالل باسم عبداالمير شهاب30009230068841042

77.36ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن فيصل عبد الرحمن أحمد30009050021341044

92.24ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن وائل شمالن البحر30005070096641045

75.62ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد السالم خالد يعقوب البكر30006180049541046

74.43ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا خالد على مدوه30012200038841048

87.19ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا سعد عبد هللا البليس30101250027141049

84.26ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عادل راشد التوحيد30101210138541050

80.73ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عادل عبد هللا الخريف30009240065441051

78ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عايض محمد السهلي29808300119241052

95.66ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا محمد حمود الجنيدل30009260036541053

78.26ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا مشعل سعود الهاجرى30005140045541054

91.76ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الوهاب خالد على القبندى30003200026141055

73.55ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينصوماليعبدالرحمن عثمان شيخ داى ادن30004190106141056

72.61ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا احمد عبدالرحمن الكرجي30102150041741057

85.46ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينيمنيعبدهللا عبد الخالق محمد30010300136941058

80.55ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا محمد حسين الجزاف30006200039341059

93.79ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعدنان أحمد صالح طاهر30011040092341060

93.5ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى حامد عدنان العقيل30102170128641061

85.24ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى عبد الرحمن ربح العنزى30012030006141062

84.87ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى عدنان يوسف حيدر30005020085741063

75.65ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي جاسم محمد السليمان30010130052541064

74.56ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي عادل علي العبدالسالم29911210014441065

93.19ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر جاسم جاسر الطواش30011080119641067

68.28ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينبحرينيعمر جاسم محمد المرشد30101030022541068

69.78ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر محمد خلف الحربي30005030071941069

81.93ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيعيسى بشير عيسى البشير30004120032941070

71.3ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيغانم سليمان محمد صالح الخشتى30008070009441071

88.93ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد أحمد حسين صندل30007230019741072

80.03ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيفيصل عبد العزيز حمود الجيران30002280118841073

70.38ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد أحمد محمد العنزي30009270054241075

86.93ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد أيمن أحمد الصالح30006180042841076

84.67ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد باسل محمد العجمى30012220113941077

67.58ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جاسم عبد هللا الهدهود30001030063441078

80.29ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جاسم محمد بن حاي30103120054941079

75.8ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينمصريمحمد جميل محمد بهنسي30012300056641081

65.63ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد حسين عباس محمد29907120047141082

82.01ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد خالد هاشم الشخص30011070091841084

93.46ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبد المحسن محمد المطيرى30004080011141086

92.05ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عبدهللا خليل بشير30004280005141087

82.63ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عدنان يوسف حيدر30005020084941088

80.69ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمشارى محيى الدين عبدالجبار النيباري30004060023241090

73.56ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةمشعل بدر منهل ثامر30005090138941091

73.31ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيمصعب أحمد سعود شويرد العميري30010080009341092

81.12ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر سامى حمد السعيدان30003210098341094

85.5ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتينواف هشام علي المال الجفيري30004060025941096

98.47ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينمصرييوسف أحمد فكرى عبدالمجيد30011120146741097

82.92ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف اسحق عبد الملك العوضي30008020080741098

71.65ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف جاسم عيسى الخميس29911020115241099

86.19ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف حامد أحمد العوضى30103310111441100

71.87ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف عبدهللا بحر البحر30008230020341101

82.21ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف مشارى يوسف الديين30011250056541102

68.35ناجحالعلمياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف يعقوب سبتى حسن الكندري30003280106941104

86.24ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد خالد خلف الحقان30010120027641131

71.34ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد طالل عبد الرحمن المزين30102080062941132

81.91ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد فهد جيران الصليلي30012050035441133

72ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد مبارك فالح العازمي30004130035441134

78.44ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد مشارى نهار الصانع30011300126641135

76.6ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد يوسف محمد الجدى30010070051941136

72.47ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأسامه طالب على مال30005020116341137

85.24ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيابراهيم سليمان عقله العنزي30005010118941139

90.59ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتياحمد فهد سليم المقيحط30103090010541140

74.11ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر محمد ابراهيم محمد29910220002941141

76.66ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيتركي عبد هللا خالد العنزي30005090063441142

71.17ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجاسم أحمد صالح االشوك29810290022341143

79.33ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجاسم محمد خضير صباح30009020052841144

87.69ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجاسم هاشم غانم آل على30101300096541145

81.18ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيجراح مضحى شويمى العازمى30011110092241146

77.79ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسن باسل عبد المجيد سالم النصار30008200041141147

76.55ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسن عادل عبد الجليل الجدي29902140013341148

86.62ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين ابراهيم عبد المحسن الفضلى30007200015141149

70.65ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين عباس حسين محمد30103060064741150

77.28ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين عبد األمير عيسى الصفار30007260135241151

76.61ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحسين يوسف داود الشمرى30004150117241152

81.63ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد خالد جابر المطيري30101160097541153

84.83ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد شرهان نعمه الشمرى30010140015541154

72.78ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد بدر سفاح الصليلي30006030057941155

80.37ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد محمد متعب الشمرى30102080060241157

76.33ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد ناصر خالد العيسى30011110049841158

79.69ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينبحرينيداوود بدر ناصر قاهري30101300087741159

72.16ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم عماد أحمد الطليحي30006250066241160

67.51ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسالم مفلح قضيان العازمي30009020044841161

75.01ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسهيل احمد سهيل الشمرى30004140092941164

71.37ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيطالل محمد خلف العنزى30102250014441165

73.57ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيطالل ناصر محمد العنزي30007170002541166

74.99ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعادل محمد شويمى العازمى30011050026241167

91.99ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعباس عادل احمد الميرزا30103090068241168

83.26ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز حمدان عبد هللا العنزي30011250081341170

73.81ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز هزاع خير هللا الشمرى30101210076141172

90.42ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز وليد محمد الفهد30012220013641173

76.53ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد اللطيف ثجيل رمضان السعيدى30010140108641174

76.19ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا جالل حجاب العنزى29906200052341175

89.67ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عايد سعد الخالدى30101230082741176

65.96ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد المحسن محمد سالم الناصر الرشيدي30010190121641177



76.17ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالرحمن على عطيه الفضلى30102070006241178

83.45ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز حمود هويدى العصيمى30008220041341179

79.32ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز طالل بندر الهاجرى30102180006541180

85.31ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز يوسف عتيق العنزى30010100082141182

71.44ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا حسن خليل العلي30007040058141183

74.69ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا عبداللطيف عبدالقادر الراشد30006150102241184

79.34ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا على عبدهللا الفيلكاوي30101260126741185

89.56ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا محمد عبدهللا النصرهللا30006010064941186

86.99ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعقله سليمان عقله العنزي29912250089741187

78.02ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى احمد بدر العدوانى29906170091541188

69.3ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى جاسم على القالف29806040045741189

82.9ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةعلى يوسف شويل ناصر30007010147741190

93.24ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلى يوسف عبدهللا العنزي30004240141341191

78.26ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي باسل ناصر حاجيه محمد30101260009641192

77.73ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي طارق محمد العبد هللا30005180065141193

87.28ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي عبد هللا عبد المجيد النصار30004010080141194

75.04ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينيمنيعواد محمود شبوط عليوى30003230131241195

87.53ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد مجبل فهد الدوسري30004120121741196

72.16ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفواز أحمد صخي الديحاني30005270056441197

78.84ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفواز فيصل مطلق الرشيدى30012160011141198

76.48ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد بداح محمد السهلى30005040095541199

88.06ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جواد خليفه مراد29909250099141200

78.53ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد خالد عبد هللا عبد الرزاق30004040054841202

90.78ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينسعوديمحمد خالد عساف العنزي30007030156741203

69.47ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةمحمد داود درويش البلوشى30006230099441204

83.16ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد سلمان مزيد الهرشانى30005170010841205

91.85ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد سليمان حسين عباس30010120128741206

85.24ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد سليمان عقله العنزي30102100027941207

86.67ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عادل ثامر على30011050044941208

74.26ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عادل محمد فتح هللا30008270020741209

72.41ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد عوض فالح الشمري30004220048641211

74.85ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد فايز مضحي العنزي30009160052341212

70.84ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد فهد فالح الهاجري30009100024541213

72.52ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد هويدى عواد العازمى30012200077541214

70.99ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمشارى صياح حبيب هادى الهاجري30009030106241215

79.1ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمصعب مشعل صعب الصعب30006020059441216

70.33ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر خالد ناصر علي29911140131641218

70.39ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيناصر عدنان فارس جفين30009020141641219

81.89ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيوايل عبد المحسن صخى العنزى30009090117241220

86ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينسوريوليد تركي عباس المشوح30003040055241221

74.52ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف أحمد فهد الشمرى30103120081341223

78.81ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف عادل حسين كنكوني30005190089841224

81.99ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف ناصر عناد العنزى30010050078741225

78.26ناجحالعلميسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف يعقوب حمزه الجميعى30011220034341226

69.69ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد سليمان محمد الحمود المطلق30011030006841251

74.12ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد عبد الرحمن عبد القادر السرحان30009100059541252

79.06ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد ناصر محمد العتيبي30009250120141253

73.11ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأحمد ياسر علي بن رجب30010280115341254

87.68ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيأسامه ناصر فالح الشمري30012230001441255

77.45ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر قبالن ثنيان الدلمانى30005230057941256

82.69ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيتركى فهد غزاى الحربى30011050119341257

68.02ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةحسن مطشر حسن مطر30011140139741258

70.31ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيحمد جاسم محمد القطان30009170035641259

79.13ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد عبيد سلمان المطيرى30102130011641260

82.35ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان حسن سليمان عسكر29911050002141261

91.1ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيسليمان داود سليمان المحيطيب30010190006141262

93.8ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيصقر نواف ثامر الشمرى30101250068541263

89.43ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيطالل سلطان مران الحربى30004070096241264

73.75ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيطالل طارق مناحي السبيعي30009030090841265

75.49ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن أحمد خميس حسن30003260106741266

73.33ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن بدر مشوح العتيبي30004240134141267

94.46ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد الرحمن عبد العزيز راشد المذن30008100037241269

88.43ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز سعد مطلق النصافي30012290043141271

84.35ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز طالل عايض المطيري30010250020341272

81.8ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا أحمد اعجمي الهاجري30101250012441273

85.64ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا خالد عبد هللا القروي30012120018541274

86.19ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا سالم عبد هللا ميرزا30101220094941275

80.26ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا عثمان عبد هللا العتيبى30006010021941276

72.7ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدالعزيز عادل خليفه الصواغ30102130146941278

95.87ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبداللطيف محمد عبدهللا عطاهللا30011250094441279

66.5ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا فيصل مرزوق العتيبي30008050024441280

72ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبدهللا وليد عبدهللا حسين30006180013741281

89.76ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعقاب سعود عقاب الشمرى30007180121341282

88.24ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي فؤاد عيسى الحمر30009200048241286

77.55ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي محمد حسن دشتي30005250084541287

75.41ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعمر فالح فهيد العجمي30101060109541288

92.27ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيغانم فهد عبد هللا المطيرى30009150014341289

73.02ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيفهد محمد عبدالرحمن البداح30011220059741291

89.92ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيقتيبه أحمد خليف الذايدي العنزي30008260145241293

93.32ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينسوريماجد حميد فالح الفهد30007260120541295

78.22ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيماجد ناصر ماجد المطيري30005310036841296

69.54ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد جابر حسن عباس العوض30007200022341297

68.63ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد سهو ماطر العازمى30006290088541298

86.23ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد صالح ابراهيم الرويشد30011250052241299

67.04ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد ناصر عبدالهادى العجمى30008230060941301

80.57ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمحمد نواف فراج المطيرى30007150016241302

81.66ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمشاري طارق مناحي السبيعي30009030089541303

78.99ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيهويج سلمان مسفر العجمي30004060047841304

73.91ناجحالعلميعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةبنينكويتييوسف عادل احمد البلوشى30010210016241305

72.43ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينايراناحمد منصور جنامى بجاى30007090070341331

76.82ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبدر تركي سلطان الخصيوي30008130003341332

81.61ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيبندر عادل غنيم العتيبي30010120103341333

85.73ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيتركي عادل غنيم العتيبي30010120107641334

71.1ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيخالد فارس محمد العتيبي30010090047341335

91.74ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد العزيز صالح سعود الدويسان30009070006341338

78.37ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعبد هللا وائل ابراهيم البلوشي30004220080641339

72.91ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي ابراهيم علي الرامزي30005060009241341

66.26ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعلي سالم علي الفهد29911130013641342

70.1ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيعيسى كمال محمد الكندري30007170110841344

83.42ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمبارك صالح محمد العجمي30007240112341348

71.53ناجحالعلميمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبنينكويتيمدهللا ثامر مدهللا الشريفي30011120108841349

80.06ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيأبرار مخلد جوفان البذالى30006160079241382

78.2ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيأمينه جاسم سليمان القيص30006210111941383

68.9ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةاخالص بدر ناصر المزعل30005190158341384

81.8ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيالحور خالد مرثع العازمي30101300162641385



68.9ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيبدريه منصور عقله الشمري30003240050541387

88.97ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيتهانى محمد غازى العتيبى30007150064841388

86.7ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه حماد فهيد العجمى30010020106641389

76.83ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيحوراء مختار علي الصراف30008050047141390

90.35ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عبد هللا فهد العجمي30004090033141391

69.83ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه فايز غنيم العتيبي30007030089841392

88.22ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل عبد العزيز علي محمد30010190127541393

81.27ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم قاطع ناصر الرشيدى30009300118841395

91.04ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم مبرج محمد العازمى30101150053641396

79.17ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم يوسف مرزوق الضاوى30010130028541397

77.21ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب علي حسين رضا30007310038141398

82.29ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةساره راضى كاظم لفته30008060153941399

80.63ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره سليمان عبد الرسول دشتى30005250056241400

85.22ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيسراء سالم جمعه راشد30007120054941401

78.49ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتسعوديشهد عبد هللا الفليحي الرشيدى29711270126641403

87ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد منور ظاهر العنزى30101160116941404

90.32ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه نصار قناص الخصيلى30010190035241405

87.34ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه خالد عبد هللا الصاهود30008040035841406

82.36ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيلجين يوسف هداد الحسينى30005100035541408

87.97ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم ناصر محمد كياى30011190088241410

70.74ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره فالح مهدى الرشيدى30006080080541411

89.25ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره حسن على المعتوق30003310120841413

88.03ناجحالعلميأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره ماهر أحمد الدخيل30102240100741414

77.6ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيأسماء خلف سالم العازمي30009270029441441

86.28ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيأسماء عواد طراد الدلمانى30101090155741442

96.56ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيأنفال حمود سعد الزعبي30012240079541443

89.92ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيأنفال مفلح عبد العزيز المطيرى30103150103441444

86.46ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتياروى هادى مفظى بوظهير30008080069341445

92.57ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتياسماء منيف راشد المطيرى30103080017141446

97.78ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيالدانه عبدهللا حمد الشتيلي30103100081141447

82.58ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيالطاف سرحان عادى الهاجري30007090065841448

87.59ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيالعنود محمد سطم الشمرى30101020042741449

77.04ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيبدريه عبد هللا علي حسين المذن30011270008141450

71.07ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيبلقيس نايف جديد العنزى30101310025341452

88.99ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه حمد مسفر المطيري30003230045941453

75.52ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه محمد حامد العنزى30102100051941454

84.01ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه محمد عايد   العنزي30008130086941455

84.83ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه مشعل صالح العنزى30011210118541456

91.36ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل بدر عبدالعزيز العازمى30004180065841457

76.37ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل على عايد الشمرى30011290078841458

73.79ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل فهد سلمان خاشقها30011230002941459

96.84ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل فيصل مرزوق الرشيدى30004070005741460

85.04ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيرغد فايز عايض الرشيدى30008060029641461

89.32ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيرقيه محمد عبد الصمد عبد هللا30010150022841462

96.69ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيروان عبدهللا عايض المطيري30102070080441464

80.89ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيروان مبارك جهز العتيبي30005110117241465

90.39ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم عيسى صالح حسن30005280034641466

89.69ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم مشارى خليل البناى30004050031141467

75.67ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم وليد خالد العازمى30008120051841468

89.78ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره جاسم محمد مراد30012250099941469

81.89ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره عبدالعزيز حمود السعيدي30101160004341470

81.88ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره محمد حميد ضاحي30103080090541471

83.69ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره محمد عبد الفتاح اسماعيل30005270001141472

85.21ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره مناور مرضى الشمرى30101030008141473

85.41ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره وليد سالم الرغيب30009010082641474

82.54ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره يوسف هويدي البذالي30010160037641475

89.53ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيشدن صالح الدين طعمه الشمري30009200106341476

89.7ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد فؤاد قاطع الشمري30008050031641477

74.34ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه محمد عبد هللا الرومي30011160005441478

71.37ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيضحى خالد رومى الفضلى30101010152541481

82.65ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيعلياء سالم علي الشريع30006260120141482

77.6ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيعهد ملفي عايد الرشيدي30003290072941484

93.23ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيغرام ماجد ندا العنزي30008170053941485

78.07ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه جاسر عقاب المطيري30009120059741486

80.36ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه محمد جاسم الشيخ30005200021841489

67.11ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيفتون يوسف حمود العدواني30010300017141491

91.96ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر ناصر غالب المطيرى30004100092541493

76.9ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر هاني علي الحمر30003180036341494

92.79ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيليلى عدنان هاشم الموسوي30005010058141495

92.54ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم حسين راشد المطيري30007260093141497

75.23ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم حمد فرج الفاضل30012180038341498

82.48ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم راشد نافع الرشيدى30002150084241499

81.95ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمسك حامد عويد المطيرى30102050085341503

73.39ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمضاوى فايز عويد العنزي30004170029441504

84.11ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمالك محمد عيسى على30008110104241506

79.31ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره جاسم محمد الغانم29907100026941507

93.26ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره فهد محمد الزعبى29806040015841508

78.4ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيندى فيصل بطى الخالدى29910260143941509

88.45ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتينور صالح غالب ابو رزق30009180073641511

80.32ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره حمد علي المري29901170174141512

93.89ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره طالل على المطيرى30012080088341513

95.7ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتينوف حمد على المرى30101310036841515

78.37ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتينوف نواف الفي الرشيدي30012130102341516

84.11ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيهاجر خالد سلطان الشمرى30008290059141517

89.77ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيهديل جاسم عبد الرحمن الكندري30004020114341518

88.35ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيهند مفلح عبدالعزيز المطيري30004010098341520

77.13ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا محمد خليف العنزى30006290011341521

79.92ناجحالعلميحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةبناتكويتيياسمين فهد زعال العازمى30103150030641522

83.04ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأريج أحمد يوسف محمد الفيلكاوي30007100016841551

95.26ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأريج جاسم يعقوب الطراروه30011220061841552

89.93ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالبتول حبيب حجى الرامزي30010200066341554

92.61ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالرتاج محمود محمد الدحيم30103100008841555

92.8ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريايمان علي احمد محمد30002230019941556

69.34ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيبدريه صالح ظاهر الشمري30009050017641558

77.84ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتيمنيخديجه سمير سالم باكثير30005220153841559

74.44ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه طالل عيسى بوناشي30012020048241561

91.66ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتسعوديدانه عبد الوهاب عبد الجبار الرماح30001040056341562

77.74ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل ابراهيم غانم الرشود30009110114241564

67.2ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل محمد حمود الجاسم30103010077341565

72.55ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيديما مشعل سلمان الخرافى30102200044941566

81.85ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرزان صالح أحمد الشطى30005240116941567

98.3ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيروان خالد محمد الوقيان30008090006141568

99.31ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم خالد عبدالرحمن العوضى30004240053341570

81.21ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب محمد عبد هللا القطان30004300034741571

95.06ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيسارة على يوسف الخميس30009100071241572



81.73ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريساره حمدى عبد العزيز خليل30002150153841573

91.33ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره شاكر محمود الفودرى30101080132941574

91.23ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره فهد صالح الخنه30008110014641575

91.71ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيسبيكه صالح عبد هللا البسام30009250020941577

81.15ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيسجى فراس يوسف ال بن على30006170021641578

95.65ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشاهه أسامه علي الصدي30007270139641580

97.66ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشريفه ناصر خالد بو رسلى30010090082841581

75.13ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشموخ طالل أحمد المنصور30005020094541582

83.12ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد عبد هللا نجم جابر30006170148941583

96.12ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه حامد مقداد البهدهي30012100012441584

98.79ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه خالد يعقوب الدعيج30005270009741585

88.64ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه عبد هللا سعود العنزى29805300081841586

85.35ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه نبيل علي الدندن30010280087141587

75.9ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه هاشم أحمد العبيدان30103090009241588

98.47ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه على حسن الجناعى30003210055341589

91.87ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعهود تركى احمد كريديس30008120084141590

87.95ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير عبد هللا أحمد االستاذ30009140025741591

68.68ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه بدر حسن الخواجه30102240099541592

87.53ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتيمنيفاطمه عمر سالم البكر30012150069841593

94.78ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه فهد عبد الرحمن الشرقاوى30006040003541594

90.64ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر بسام صالح بو بشيت30012140023241595

81.23ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر علي عبد الحسين بهمن30007180114141596

98.65ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح جمال ناصر الحوطى30101170032741597

88.97ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح رائد صالح الفودري30102100094941598

95ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفضة منصور علي الخليل30005300075441599

82.7ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفضه عبد هللا يوسف المكيمى30010080031741600

83.75ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفى عوض خلف العنزى30102210026341601

84.37ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفي فهد منصور بورسلى30007150023441602

75.5ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه عبد هللا عبد الرحمن الكندري30102050084541604

98.4ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم جمال معتوق الوائل30009270074541606

87.35ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم خالد عبد الوهاب الشرف30007260020241607

96.01ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنار عصام راشد التوحيد30005180075841608

97.61ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتصوماليمنال فرج يوسف اسماعيل30011030061541609

86.99ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيندى بدر ابراهيم الشيبانى30007300064741610

94.86ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصرينوال رمضان احمد احمد حجازى30101160135341611

93.27ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينور زيد حسن صادق30007290068641612

79.04ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينور سالم محمد العثمان30009210128341613

92.28ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتصومالينورا حسن سعيد حاشي29907130132841614

85.87ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره ابراهيم حسين القطيفي30005090033541615

81.53ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره جمال أحمد التمار30012040014241616

89.29ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره خالد محمد زبار الجميلي الحربي30101100015241617

92.07ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره صالح ابراهيم الخراز30003260047841618

65.52ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهبه صالح راشد الجليبى29909100079241619

95.82ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهدى وليد أحمد الموينع30007090014841620

90.39ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا على محمد المصيطير30010090069241621

91.92ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيوجد حمد احمد القديري30009160030441622

98.31ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيوسن سعود صاهود المطيرى30009210118741623

75.24ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيوضحه أنور سعد الجناع30010240134441624

92.91ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيوضحه غانم مساعد المجرن30004140048641625

94.28ناجحالعلميجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتجزائريوفاء بغوره30102250144641626

96.53ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتسوريآالء أحمد حمود تلتلو30101280030341651

95.41ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأبرار ماجد عبد هللا عبد الرحمن30011240076741652

92.6ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأروى فيصل سفر عبد الهادي30007150043741653

80.21ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأسراء على حسين بحروه30010220082541654

76.81ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأسيل سالم أحمد السنان30007100019241655

83.43ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيابيار على جاسم الزلزله30008260050541656

95.69ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتياسراء ناصر غلوم العابدين30101280015141657

78.75ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتياسماء فوزى على البناء30010190010941658

88.8ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتياطياب طالل نايف الشمرى30011130012341659

73.13ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبتول علي موسى األربش29905260104241660

68.2ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبشرى جالل شاكر القناعي30101030082341661

83.1ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجمانه يوسف علي العابدين30012110042441662

81.61ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحنين عادل علي البهبهاني30101010054941664

73.84ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحوراء فهد سعد الغانم30101070034141665

93.11ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيخديجه أسعد علي المانع30005040085941666

69.95ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه خليل ابراهيم خميس30102170026741668

83.47ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه سعد على الرجيب30012120022241669

86.94ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانيه عبدهللا سليمان المشوطي30101100124341670

81.8ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةدنيا حسن جمعه جمعه29904120138541671

81.27ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرباب يعقوب اسحق البنا30012150082341672

96.36ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج طالل عبد هللا الفضل30010300030741673

86.86ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرقيه عبد الهادى عبد الرزاق الوزان30006150094341674

83.68ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف احمد حسين اردينى30101270022241675

77.27ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيروان خالد جاسم محمد الرميضين30101190079141676

78.73ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريم فيصل ابراهيم العوضي30102200053741677

88.54ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريم يوسف مبارك عبد الرحمن مبارك30009020037641678

79.85ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصريريهام محمد ابراهيم شعبان30003030169341679

91.4ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء بدر موسى الحداد30008070046541680

92.24ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء حمد علي السليمان30003220083741681

91.62ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء حيدر جعفر المسرى30005270028141682

78.04ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء ناصر حسين القطان30005150010641683

92.51ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره جابر محمد الشيرازي30012090022741684

82.72ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره جمال احمد الدرويش30009220094341685

79.31ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره حسن يوسف أبل30006200005141686

79.47ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسبأ عماد جاسم القطان29902210026341688

86.55ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشريفه بدر أحمد العبد الهادي30008070047341689

94.67ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد عبد هللا عبد المجيد الهندى30101240028941690

80.57ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد عبدالرحمن بالل السعد30005030037241691

97.02ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه محمد كاظم الصالح30102050011641692

88.19ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيظالل عصام عبد العزيز العبود30007130056641693

85.26ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه احمد محمد الخضر30007120062941694

78.92ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه جمال احمد الدرويش30009220095141695

82.45ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير نبيل عبد العزيز أحمد30011290129741697

79.69ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمة الزهراء محمد علي مظفر30005210016341699

98.57ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمة وليد عيسى العوض30010090020341700

86.51ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه بدر عباس هادي30012220034741701

87.28ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه صالح على الهزيم30012120034541702

78.43ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عدنان علي علي30009190049741703

73.1ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عمار علي محمد حيدر علي30006170007241704

96.79ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه محمد على ابو زلوف30009120032741705

79.17ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه مصطفى موسى شعيب30005200139241706

67.55ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه وائل محمد السماك30102250026741707

80.34ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر عيسى حبيب غلوم30101240058841709

71.24ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلجين عادل عبدالرزاق الزيد30008080125841710

73.42ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلطيفه عادل بدر البالم30011130147641711



80.69ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه حمود عبدهللا المطيري30102220149441712

86.41ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه عبد الرزاق سعود الحنيف30009260128841713

79.6ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتيمنيلولوه محسن احمد سالم حامد30004260129841714

82.93ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه مساعد خليفه الدهام30007100041641715

81.46ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه ياسر جاسم الحبيل30010080007741716

92.11ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم جابر عبدهللا الطراح30011240044141717

78.95ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم عيسى أحمد صفر محمد30012220060341718

80.57ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنار وليد عبدهللا الشايجي30005290015241720

94.8ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمها حمد عبد الرزاق الدوب30103030041741721

87.76ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينرجس عبد الرضا عباس األربش30006220094241722

97.18ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينور كمال ابراهيم يلي أحمد بهبهاني30004270111741724

80.36ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره عيسى صالح عياده غيث30007040121841726

87.13ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره فاضل عباس السلطان30010150028741727

83.92ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوف أسامه محمد القريني30007110079141728

86.38ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهاجر طالب على بوحمد30003190100941729

84.98ناجحالعلميسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهاجر عبد العزيز خليل المونس30006240042641730

76.99ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأروى باسل محمد القطامى30103150069941751

92.04ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأريج خالد عبد الكريم الطريجي30005020115541752

90.43ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالزينه طالل عباس معرفى30012220074241753

79.06ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبدريه بدر خالد الرويشد30007020083841754

79.57ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبدور نزار بدر العبد الرزاق30009110096741756

90.12ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبيبي جمال عبد هللا جمال30101200030641758

88.93ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجنان عالء على الصدى30101040024241759

96.19ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجوري جاسم سعود المفرح30005270131341760

94.22ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجوري جمال عبد الهادي العجمي30011030096541761

95.59ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجوري فيصل عبد العزيز الخطيب30005030030541762

91.06ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه باسل محمد الفياض30008160090941763

83.13ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه فهد عبد الرحمن العصيمى30006210120741764

90.8ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحور حمود عبد الحميد القطان30008250050441765

76.9ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيداليا رشيد يوسف العجيل30005090029841766

93.22ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه خالد محمد اليحيى30011210098341767

96.49ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عادل سليمان عبدالرضا سليمان30103120027441768

85.67ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عبد هللا جاسم الحمر30102140109941769

70.48ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل خليل محمد الرفاعى30102220038741770

78.84ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل عدنان عبد العزيز المذكور30102250027541771

88.07ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل عصام خليفه النصف30007220052441772

78.48ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل علي جاسم الشهاب30005180021341773

88.85ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيديم عادل سالم العبد الرزاق30012180070341774

92.54ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيديم نائل محمد داود الحمود30003200030941775

89.08ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيديما أحمد ابراهيم المفرج29904050140741776

98.47ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدينا محمد عبد الوهاب القطان30010150118341778

91.18ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرؤى عبدهللا عبدالرزاق الفوزان30004150107641779

95.82ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرؤى فهد سحمي الهاجري30005120099841780

80.12ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج قحطان احمد العبد الكريم30007170010541781

91.33ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيردينه جمال ابراهيم الدعيج30009270153741782

82.8ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرغد عبد هللا عبد العزيز الشطي30005090098441784

85.48ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرغد محمود ابراهيم العوضى30012090064941785

99.69ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرناد عمر عبدالعزيز الزامل30101080032641786

73.08ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف خالد يوسف القضيبى30011110105241787

85.22ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف محمود ابراهيم العوضي30012090066541788

84.63ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيروان راشد محمد االرملي30012140074241789

71.38ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيروان طارق زيد الشايجي29808230062541790

80.35ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريم انور سالم العليمى30005020129441791

97.53ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريم خالد صنهات المطيري30006060024841792

86.18ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزمزم عبد الرحيم عبد الكريم العوضي30005240044941793

79.13ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسارا صالح ابراهيم المسبحى30012110097741794

85.26ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره بسام محمد العبيدي30009100040541795

95.61ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره وليد حمد السريع30005290044341797

80ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسدن محسن علي الخليفي30011280022641798

94.36ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسميه أحمد حيدر دنبوه30011080041741799

88.75ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشجن جاسم محمد الخالد30011120032541800

85.66ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشدن رشيد عبد المحسن الرشيد البدر30008290088241801

76.81ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشذر أحمد سليمان المبارك30103110173541802

82.56ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشريفه بدر محمد الفيلكاوى30004080091241803

72.2ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشريفه بدر نصف العصفور29806090143841804

76.78ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشوق يعقوب عبد العزيز البنوان30007140058341805

82.03ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخة مناحي ناصر العصيمي30005100095341806

88.83ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه خالد محمد البناي30102240021541808

83.66ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه عادل عبد هللا الفضاله30001050132141809

94.32ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه عبد الوهاب مساعد المجرن30005180098541810

87.63ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيصبا عدنان على بوارحمه30007290120841811

79.98ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيصفيه عبد الرحمن احمد الطوارى30010100087241812

86.82ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيضحى خالد محمد الياسين30008310092441813

77.45ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيضياء عبد العزيز خليفه القصار30009140052141814

82.42ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه فيصل ابراهيم الهولى30102130085341816

80.51ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه عبد هللا راشد العباد30101310065941817

97.98ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه نزيه عبد هللا المخيزيم30009260027741818

88.01ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعاليه سعود عبد العزيز الحرب30010240031741819

87.13ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغنيمه خالد يوسف الدعيج30102150043341820

88.44ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عصام على البشاره30012050078441821

92.62ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر حمد عبد هللا االحمد30009060095141822

94.97ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر خالد عبد الكريم الشيحه30004230102541823

97.28ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيكادي راشد عيد الوعالن30102050045841824

80.93ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلطيفه خالد عبد العزيز البناي30102130143441825

94.07ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه زياد أحمد العوده30102250066241826

77.05ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه يوسف عبدهللا البناي30004240147241827

84.97ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمسك يوسف فيصل الرويح30012140010141830

84.36ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره عماد خالد العتيقي30102170051541831

89.3ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيموضي عبد العزيز خليفه القصار30009140051341832

90.11ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمي احمد داود االنصاري30005130139341833

90.72ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينور بدر عبد هللا الهالل29907140036941834

79.7ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينور خالد محمود الفجي30006010049741835

93.68ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينور فضاله عبد هللا الفضاله30009140020641836

81.23ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينورا صالح سالم القنيصي30102100053541837

83.58ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينورا صالح ابراهيم المسبحى30012110098541838

74.97ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوف محمد احمد الخطيب30008160077341840

95.87ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا صالح عبد هللا البراك30004200059941841

72.14ناجحالعلميالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا عبد العزيز شعيب البكر30012250040341842

93.59ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةآمنه غازى محمد الظفيري30101130191641871

92.91ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيآمنه يعقوب مهنا الهاجري30101140095741872

84.27ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأفراح ابراهيم عايض العنزي30007030122541873

92.49ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأمل احمد ضاهر الصليلى30004150014541874

76.63ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأميره على فالح الهاجري30010120014541875

92.87ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأنوار محمد خضر يوسف30011070155841876

85.17ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأنوار وليد علي الرمضان30009070035441877



86.03ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأوراد عبدهللا احمد الكندري30103070101841878

82.82ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتسعوديافراح فارس الرشيدي29912280178841879

69.86ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالرباب عادل أحمد ملك30011270036441880

93.27ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالطاف عادل عايض العنزي30009300106541881

78.39ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالكوثر بدر ابراهيم عاشور30007100009641882

83.79ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيامنه ناصر محمد الهاجري30006200101141883

98.89ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصرياميرة عماد احمداحمد علي الجندي30011300187241884

89.88ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبشاير خالد حسين العنزى30012240038141885

80.26ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةبنان بدر ناصر الخميس30012240110641886

99.67ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصريتبارك هللا محمود محمد الحليسي29912050180241887

93.9ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيترفه هايف سالم الهليلى30005260049141888

85.96ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحنين أحمد ابراهيم عاشور30101160056141889

69.02ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدعاء احمد جعفر البدرى29912160027141891

84.29ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل حسين شناقه الرويعى30103030026541892

92.48ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيديما رجعان سعد الهاجري30103080061441893

87.01ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريم سعد محمد سعد الهاجري30007180037641895

92.92ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريم محمد مشلح العازمي30101210022741896

97.06ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء هالل عبد الرحمن الفضلى30003270100941897

93.63ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب احمد محمد الحبابي30010140084141898

90.56ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسارا أحمد عبد الرحمن الفضلي30011100046241899

78.79ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسارا خليفه خويلد الهرشانى30005140119141900

85.05ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره محمد جديع العنزى30004190010641901

76.71ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسناء بشير خليف العنزى30005150085141902

85.81ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسهام خالد سلطان عبد ربه30012130100741903

81.47ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشاهه أحمد محمد الخباز30004250014741904

77.33ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد سعود عبدالعزيز العجيمان30010170032641905

82.8ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد ياسر حسين البدر30010170090841906

88.3ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه خالد سلطان الفضلى30102120036941908

96.34ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه علي عبد المحسن الفضلي30010050132541909

92.58ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيصفيه غضيان نزال الهاجري30010160075541910

80.42ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيضحى احمد خلف الراجحي30005170146941911

88.6ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةطيف غازي راشد الشمري30007090182941912

78.87ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغال أحمد معيوف الهليلى30004230066341913

75.53ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغال بريك محمد الهاجري30005120072841914

96.02ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه أحمد خلف العنزى30006060039541915

86.75ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه جمال خالد الفجى30103060111341917

79.87ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه حزام بالدى الظفيرى30101030181841918

99.04ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عدنان عبد الرحمن العلى30012020040741920

73.79ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه على أحمد ماه كريم30007270106241921

93.21ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه مبارك طاهر الشمري30007170063141922

96.99ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح مبارك فهد الهاجري30012140079341924

83.88ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةكوثر ماسخ فنوخ غازى30011110197641925

86.14ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم خالد مجبل العجيرب30009030112641926

89.04ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم عبد اللطيف خلف الشمرى30101070104541927

82.39ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم عبد هللا شفاقه العنزي30008060113341928

74.96ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم نايف عجيل العنترى30101040097141929

92.56ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمالك فيصل عناد العنزي30006120004341930

86.46ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمناير عوده غدير الرحيلي30011250064541931

88.51ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره هويدى صحن الهاجرى30006260021741932

96.13ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمي ابراهيم ابشيت الرحيلي30007210027541933

95.92ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينواره احمد وديد الهاجري30008220074741934

79.98ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهاجر مساعد زيد الصانع30012160061341935

91.9ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتسعوديهنوف مدب نومان الظفيرى30005250085341936

83.86ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا خلف حمد الشمرى30004030112841937

87.34ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتسعوديهيا ناصر زعال العنزى30006070132141939

76.89ناجحالعلميفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتسوريوتد موسى حماده السعيد30101140096541940

71.62ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآمال محمد فهيد الهاجري30010220120341961

92.21ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآمنه حسن قبالن العازمى30101150061641963

82.38ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآمنه محمد مبارك مذخر30009180125341964

79.31ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأبرار عيد محمد العازمى30101220059441965

84.75ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأروى محمد حمد الهرشانى30011160085541966

87.19ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأسماء فيصل حسن باقر30011220086141968

91.43ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريأسماء ياسر سيد أحمد محمود سيد30004170084141969

86.91ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأصايل غنيم مروى العازمي30102120018241970

75.19ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأصايل نايف جليل الشمرى30011060064241971

78.39ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيألطاف علي عبيد الهاجري30005280076841972

79.68ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأمال محمد خليفه العازمي30007010003641973

90.9ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيابتهال سالم عايض الرشيدى30008310059641974

85.62ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالعنود خالد فهد الشمري30102040125741975

85.18ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتسوريبشاير خلف البرجس30004280133741976

93.09ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيجمانه وليد يوسف حاج علي30009200018341978

84.95ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيجود خالد ابراهيم الشرف30010090083641979

75.69ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيحنان أحمد محمد الشمري30006290087741980

83.1ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةحوراء حامد فالح الظفيرى30102280109441981

94.55ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيخالده عواد غنام العازمى30007050026741982

97.49ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيخوله أحمد حمد الشطي30006150098641983

81.63ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه فيصل ضحوي طويرش30008010081441984

78.75ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه محمد هايف العازمى30010070113241985

87.54ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل داثان قبالن العازمى30010100039741986

68.89ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل عبد هللا عقيل الرويسان الظفيري30007150013841987

90.81ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيديما محمد مجبل المطوطح30010120080741988

94.16ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيديمه فهد هايف العازمي30007290139841989

99.48ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريدينا سيد غانم عابد30006110053641990

71.83ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج راشد خلف خليفه30009120033541991

97.4ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريرحمه وليد عبد الرازق عبدهللا30012020051141992

99.25ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريرنا خالد معوض عبدالمنعم30008280156941993

86.95ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيروان رائد سالم احمد ادريس30006010107841994

90.55ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم أحمد غانم الخالدي30011080017741995

66.82ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم راشد حرفان الهاجرى30101080068441996

78.05ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم سامى مجبل المطوطح30003210068441997

86.39ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب حسين عبد هللا حيدر30103020080341999

72.8ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب عبد هللا موسى الرشيد30009150009842000

77.73ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب عدنان قاسم محمد30101180005342001

97.64ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره ربيع عبد الواحد الراشد30004280046542002

93.17ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشاه زنان عدى محمد بارون30007210009942003

98.3ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريشروق سعد خلف محمد خلف30007100177742004

78.87ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد محمد فهد الخرجي30009110028942005

88.8ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشوق جاسم راضى المطيرى30005020036342006

85.59ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشوق خلف عايد العنزى30101280049342007

89.47ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشوق سالم جاسم العازمى30011190074342008

84.97ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريصفيه ابو سريع سعد سويلم30005070044842010

79.01ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيف هادى مطلق المفرج الهاجري30012280018242011

79.26ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعبير فارس صنت المطيرى30003200119242012

77.43ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتسعوديعهد عبدهللا نفال السلمي30005110122842013

71.53ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير على ابراهيم عاشور30010050044542014



79.41ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير فايز عايد العازمى30005120073642015

89.36ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمة ربيع عبد الواحد الراشد30004280045742016

83.58ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمة صالح عبيد الهاجري30006110016542017

65.98ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه أحمد حاجي القطري30003230055542018

85.29ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عبد العزيز برجس الشمرى30011270018842019

84.93ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح خالد جهاد العنزى30009240106742020

84.32ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيكنده انور حسين العنزي30012170103542021

91.15ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر فاضل اسماعيل ابراهيم30010150066642022

95.15ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوة فهد سماوي الضفيري30005170126642023

96.25ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم أحمد عويد العنزى30004170103542024

91.5ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم بدر عبيد العنزي30102240129342025

92.93ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم خالد ظاهر السهيل المطيري30008180025742026

91.77ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم علي محمد الهاجري30005180054742027

80.6ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره مطلق محمد الهاجرى30102210033542029

95.97ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوال احمد مطلق المطيرى30009090007342030

83.71ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوت عبد العزيز محيسن الصليلى30011110002542031

86.85ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره احمد على الهاجري30008190057342034

88.89ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره الفي عوده الشمرى30007150112242035

92.89ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتسعودينوف محمد شليتان الدوسري30102270107742036

77.47ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوير محمد مذكر الهاجري29905200015942037

86.05ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهاجر خالد رفيع الشمرى30010160031742038

93.67ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهاجر فيصل مطلق الفضلى30101240026242039

86.32ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهاجر محمد بدر بن منوخ العازمي30007090015642040

71.46ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهاجر منصور الفي النجدي30004180110842041

72.48ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهديل راضي مطر الرويعي30006280107842042

95.75ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهنوف فراج عويد الصليلى30010260013242044

82.65ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا فهد جاسم المناع العنزي30102030062442045

97.94ناجحالعلميالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريهيام عبدالحميد محمد السباعي30007010240242046

76.88ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيآالء طالل منديل المنديل30101160133742071

87.98ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيآالء عدنان عيسى الصفار30006280052642072

77ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيآيات فؤاد يوسف الشوارب30004180030842073

88.57ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيآيه رائد محمد الجويسر30102110008542074

79.95ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأسماء ناصر حمد الصبحان30009220085542075

95.25ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأم البنين ابراهيم أحمد المهيليج30103120095242076

74.93ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأنيسه جواد حسن صالح30007210035542079

89.85ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالحوراء عبد الرضا عبد الكريم حسين30101130081742080

76.54ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبتول عدنان عبدالرضا الصفار30008230033442081

95.14ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبريق هانى خليل العرادى30102270064842082

91.6ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجمانه حسن عباس تقي30005180034442083

93.33ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجمانه فؤاد جعفر المويل30012160034942084

94.87ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه هانى حسين القناعى30010220003242086

85.95ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتصوماليحفصه علي عبدهللا يوسف29905160170242087

79.14ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحليمه أحمد سبت الحيدري29812130174442088

95.61ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةحوراء احمد محمود غلوم30102190112242089

92.71ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتبحرينيحياة علي عباس يوسف30009020057942090

89.21ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيخديجه مصطفى عبد على بهمن30006170114742091

82.29ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدنيا عدنان علي العزران30103020073142092

92.64ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج محمد قاسم بولند30102110017342093

66.63ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرزان على احمد بوشهرى30009210092642094

96.96ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرقية محمود يعقوب حيدر30006300005342095

93.43ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيروان عادل حسن صادق30004210121842097

76.95ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيروان علي عبد الوهاب بحروه30003210147642098

79.67ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريان حسن عبد الحميد المطوع30007270097542099

75.41ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء بدر طاهر الهزيم30004090045442100

89.61ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء بدر علي جاسم30012280046542101

86.94ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء حيدر عبد الرسول األربش30008130053542102

98.69ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء صادق عيسى بوعليان30006180081542103

92.79ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء على احمد الجدى30102030054442104

91.73ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهره حسن علي االستاد30011230053942105

97.77ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهره عباس عبدالرسول على30008210087742106

71.03ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهره نادر مختار علي30009070074142107

79.17ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب بدر عبد الكريم الحمر30010270014142108

96.79ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب عيسى احمد حسن30102160046942109

90.58ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب فهد عبدهللا تقي30005030040142110

84.45ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب هانى عبد العزيز جمال30003100038242111

84.3ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره أحمد محمد العتيبى30010100063742112

86.34ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره جاسم عبدالهادى زمان30103140078642113

98.35ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره على ابراهيم الصايغ30012290088842114

73.03ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره علي محسن المحمد علي الصايغ30008220095842115

98.81ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصريسميه احمد حسن سعيد30009040179242116

95.06ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد عادل عبد الخضر خداده30012100032742118

87.8ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه أسامه صقر الغانم30007150036542119

96.21ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيضحى مساعد سعد المانع30103050073442120

82.04ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه حمزه عباس اسماعيل30005270020642121

90.06ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشة عبدالرحمن سليمان العصيمى30004260019942122

71.7ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه على حسن عباس30009240014442123

94.29ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعليا محمد طالب جمال30102080070942124

69.26ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعليه عبدهللا ابراهيم الخوالد29903220139142125

96.15ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير عبد هللا أحمد القالف30009100025342126

94.28ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمة جمال حسن مراد30004130036242127

76.68ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه الزهراء حسن على على30010190078242128

85.7ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتايرانفاطمه برويز هيبة هللا محمودى30003160062842129

89.58ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه ثامر ابراهيم عرب30011070008842130

69.03ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه طارق عبد هللا صغير30101020082242131

76.7ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عبد الكريم جاسم الدخيل30007170091442132

90.12ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عبد هللا حسن تقي30007090082642133

98.24ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عبد هللا عبد الرضا حسن علي30011070094242134

81.7ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عدنان عبدالرضا الصفار30008230032642135

70.13ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتيمنيفاطمه محمد على بامطرف30010280145242136

95.19ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح أحمد حمدان الصويان30008020036442138

95.25ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح أيمن خليل علي دشتي30007140042842139

84.11ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح سامى خلف الدويهيس30101230103742140

77.47ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفي فيصل محمود حسين30101070031742141

83.03ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر ايوب محمد محسين30010170039342142

75.7ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر جابر محمد حسين انكي30005270039642143

89.75ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر خالد بدر القالف30103070067242144

79.75ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلجين عبد هللا فاضل الصراف30007110134842145

81.92ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيليلى عبدالكريم برويز عبدهللا29907230143442146

78.66ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتبحرينيمروه خالد فرج عبدهللا29906260169542148

79.59ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمروه صادق محمد النجار30003220096842149

76.18ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم جعفر يعقوب أبو الحسن30101290030442150

88.45ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم على حسين محمد30102250052342152

82.49ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم موسى عبد الحسين األشوك30004040130542153

97.45ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنار صالح عبدالرزاق العبدالرزاق30008280113942154

93.24ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنتهى طالل احمد الوزان30102010013942155



81.34ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتيمنيمنى مبارك جمعان30101170148542156

87.8ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره فهد حسن العبدهللا30006110020242157

82.4ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيندى خالد عبد هللا الرشدان30008050040442158

87.38ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينور عمر حيدر مقامس30101030063942159

91.95ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهبه عبدالصمد حسين على الكوت30006140128342161

95.3ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا سامي راشد الضمير30101230085142162

84.7ناجحالعلميبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيوفاء زيد سالم الرشيدى30008200038242163

80.66ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيآيه سلمان محمد العنزي30011270111342191

76.85ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيأفنان ابراهيم خلف الحوطي30004030040842192

79.27ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيأمل اسماعيل ابراهيم محمد30003210077242193

91.29ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيأمل بدر مطلق الشريعان30102200023842194

83.08ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيالجازي مشعل احمد الياسين29908180087642195

90.41ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيباسمه خالد سليمان الرويشد30009200024742196

73.47ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيبدريه خالد ناصر المحيسن30101130048942197

92.53ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيبدور عماد ناصر الناصر30008090018442198

98.6ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتاردنيترنيم محمد اسماعيل حسن30002220187942199

98.09ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيتسنيم عبد العزيز جاسم المسعد30003300042342200

86.06ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيجنى عبد المحسن جاسم القصار30003220101242202

93.13ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيجوري ماجد سلطان الطوق30010290041842204

80.64ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه محمد عبد هللا الهزيم30101120053342207

95.99ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه حسين عبد النبى صفر30011170115442209

91ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عادل علي الشيخ حسين30007280025542210

89.69ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عبدهللا محمد القصار30007250088542211

92.43ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه محمد علي الخليفي30004120060142212

93.9ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه محمد عيدان العيدان30006290002542213

92.08ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه نبيل حسين الراشد30007120020742214

92.86ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل يوسف يعقوب الربيع30101090106342215

85.39ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيديما سمير مساعد الرويح30012090103542216

94.46ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيديمه علي عبد الرحمن سليمان30012160015442217

74.36ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج عبد الناصر محمد بوشهري30101180054742218

92.71ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيرغد ماهر ناصر المطوع30101120056842219

93.21ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف عادل أحمد الدوسري30006040113442220

93.32ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف عبدهللا عبدالرحمن الحساوى30009160060342221

99.02ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيريان عبد هللا غازي العتيبي30102140128342222

98.09ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيريم بسام عيدان العيدان30006140002942223

78.91ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيريم ثامر يعقوب سبتي التميمي30102130068542224

96.78ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء حسين محمد الهالل30009080005642225

87.47ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب ضاحى طاهر الشمرى30011030124742226

81.27ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره جاسم عبد الرحيم عبد هللا30012290035142228

92.62ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره داود سليمان النامي29912190111142229

71.41ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره سليمان حسين الفودرى30012230128742230

99ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره علي ابراهيم الجاسم30005230042142231

85.6ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره هيثم محمد النصر هللا30008160067742232

87.27ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيسبيكه خالد عبدهللا القليش30005210009142233

76.46ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيسميره ناصر اسماعيل الجعفر29905270153742234

93.87ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيسندس طارق جمعه الباطنى30102240073342235

90.54ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيشذى محمد ناصر المطوع30011080071642236

85.48ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد بدر محمد صالح محمد30006070047642237

83.74ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيشوق فاضل عثمان عمر30009130009642239

80.08ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيماء حسين علي الحجي30008030043742241

97.46ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه خميس يحيى العتال30007130102442242

80.82ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه محمد على السلطان30101050029442243

90.08ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه فوزى على الطواش30009180045342245

75.66ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيعاليه عبد الحكيم عبد الرحمن اسد30006040097542246

89.02ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيغنيمه حسين على الياسين30005280051442248

78.71ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمة بدر عبد الهادي العجمي30102220089742249

70.28ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه طارق بدر رزوقى30005150073942250

86.57ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عبد العزيز عطيه صغير30010240033342251

85.61ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عبد الوهاب ابراهيم مال حسين30008130044742252

81.17ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر فهد محمد األحمد30010280099442253

93.19ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر ناصر مساعد المبيلش30102280024342254

69.18ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح بدر مطلق العدوان30010240102942255

88.59ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح خالد نايف العتيبي30009190103542256

76.3ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيفي خالد أحمد النصر هللا30008130067442257

97.22ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيكادي باسم بدر الذكير30007270036942258

86.78ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيلين علي عبد الرحمن الشايع30102230060142259

96.57ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم عبد العزيز محمد الربيع30101160060942260

87.51ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم وائل عبد المحسن الرويح30101270120942261

84.65ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم يوسف يعقوب الربيع30101090107142262

99.33ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتينجود بالل سعد عبدهللا30009280068242263

90.35ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيندى فهد محمد الشايع30103140103342264

96.76ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتينفين سعد شافى الهاجرى30010090100342265

87.65ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتينوال حمد عبد هللا الحاي30101110023342266

83.07ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره علي علي الوهيب30101180059842267

91.02ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتينوريه حسين على كنعان30008210083442268

77.14ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتينوريه سعيد على القبندى29912020066342269

88.68ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتينوف مبارك سلمان العميرى30005110053242270

71.07ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيهبه يوسف عيسى الوزق30101090075742271

83.53ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيهديل وليد عبد هللا بو راشد30005070146742272

94.16ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا خالد ابراهيم الهاجري30010250059642273

74.93ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيوضحه خالد عبدهللا السنان30009190060642274

91.22ناجحالعلميقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةبناتكويتيياسمين بدر محمد القناعي30002060133442275

73.52ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيآمنه عبد العزيز يوسف األنصاري30009220057242301

90.05ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيألطاف مساعد سعود المطيرى30003200045642302

74.76ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيافراح حازم يوسف العنزي30102060127542303

90.34ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالبندري مرزوق مقعد العتيبي29906100107342304

86.56ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالنوير محمد عبد المحسن الجسار30011250102342305

87.72ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالجورى سلمان علي الهيفى30004160007442306

75.34ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبدور اسماعيل عبدهللا البصري30008100014542307

97.27ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيترف فالح مزيد ابو شيبه30011220119442308

76.32ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجمايل عبد هللا على المسباح30012290021242309

81.29ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجنا وليد عبد هللا النصر هللا30102260007342310

91.31ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه محمد خزام القصير30004050076842311

97.1ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيخالده خالد احمد المطاوعه30101010048542312

79.09ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيخزنه محمد عبد هللا الهاجرى30101230100242313

72.03ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه سعود صالح البخيت30007270138842314

87.05ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه فهاد سحاب المطيري30008010082242316

82.03ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه منذر خليفه الفوزان30010120109242317

80.77ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه منصور فهد المطيري30006010025142318

76.98ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه ناصر حمد بليهيس30007080097242319

90.68ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدعاء مطلق مزيد الهاملي30012140103242320

89.1ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل عادل بدر المضف30008010094542321

93.67ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصريرحاب عزت محمد الحوشي30006150148742322

71.68ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف فيصل سيف الرشود30004260112442323

82.58ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرواء جاسم أحمد العامر30004300124342324



78.69ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيروان علي عبدالمحسن العيدان30101180102142325

65.09ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريوف سامى سعود المفرح30103020097742326

82.24ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره خالد محمد المجدلى30101100119842327

95.8ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتبحرينيساره خليفه دلى العنزي30009040075742328

87.31ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسوسن احمد عبد اللطيف بو طيبان30009080057442329

88.6ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشذر عبد الرحمن سعود المنيع30009250058342330

90.72ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشروق خليل ابراهيم الجاسم30005040030642331

71.91ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشموخ عبد هللا عبد الرحمن المنصور30102250094542332

78.31ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه سالم عبد هللا السالحى30011260102442333

89.05ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه علي عبد الجواد البصري30101140067442334

91.92ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه رياض ناصر العلي العبد القادر30012200065242335

92.1ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه يوسف أحمد الصقر الزايد30012240014642336

82.65ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعايده سليمان عبد الكريم العبالنى30012100053842337

96.27ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغاليه أحمد عبد الكريم اليعيش30012030119542338

83.84ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير طارق ابراهيم الماجد30004280050242339

79.03ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغنى فهد نهار المطيرى30009300101442340

76.54ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغنى نجيب صقر الغانم30006230080442341

83.65ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه الزهراء عيسى حسن البصرى30101190016942342

74.85ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه طالل عبيد العنزي30003250089942343

78.86ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عيد عوض المطيري30009080071842344

97.79ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه فيصل حسن األنصاري30008030014642345

86.95ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر جمال على العتال30005010095242346

85.21ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر عبد هللا على العدوانى30006290068242347

97.52ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح سامى عبدهللا النصيبى30101060078942348

91.72ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفنن ناصر مطلق السيحان30102110024542350

82.06ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفي مؤيد فهد الثليث30007290104842351

76.94ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيقمره حامد عبد العزيز المعجل30102050103942352

96.69ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه سعد عبد الرحمن الزامل30011100087642353

91.37ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه عباس خليل الفودري30010170143342354

74.97ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه فارس عبدالرحمن العصيمي30004150109242355

85.32ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه محمد عيد العدواني30009270036642356

81.19ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه وليد صنهات المطيري30007250096542357

90.54ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيليان أنور عبد العزيز الشايجي30103120074142358

92.56ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيليان راتب على العريفان30011170043442359

77.16ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم أحمد يوسف المطوع30010160102942360

93.92ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم احمد محمد الربيعان30010210078742361

88.79ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم جاسم أحمد العبد هللا30011050140942362

88.75ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم خالد محمد السعيد30003180056642363

96.47ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم عمران أحمد القالف30004290144242364

91.96ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم محمد عبد هللا المقاطع30101230037642365

83.06ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمزون أسامه عبد الرحمن الدعيج30006140105642366

85.49ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنار هاشم عبد الرزاق الطبطبائى30003260086542367

97.61ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنى محمد مرشد محمد المرشد30006010046242368

96.62ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيرة خالد محمد السميري30009300051342369

84.65ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره حامد احمد العمار30005230070442370

83.82ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره عادل يوسف البراهيم30008130096542371

88.67ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره عبد هللا ناصر العدوانى30101050013942372

89.07ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره فرج بالل المساعيد30101150074742373

86.9ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره ناصر محمد العبيد30003290040342374

93.62ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيموضى أحمد فهد الجسار30010140116642375

79.91ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيموضى نادر عبد العزيز الجحمه30011030066642376

93.33ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوار طارق محمد الحيدر30102280035842377

82.95ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينور هاشم عبد الرزاق الطبطبائى30003260084942378

89.2ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينورا خالد احمد القحطانى30103020013342379

90.59ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينورا فيصل مطلق الشريعان30007090088542380

67.67ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره احمد عبدالمحسن التويجرى30008210086942381

80.14ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره عادل ابراهيم الهاجرى30012190011442382

87.5ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره منصور صالح المنصور30103070010342383

93.29ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوفة عبدهللا على بن سعد الزمانان30003240006242384

77.93ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهند مرزوق مقعد العتيبى30012030137142385

81.39ناجحالعلمياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا خالد بدر المنصورى30002180061842386

92.98ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيآمنه عبدالوهاب ابراهيم الكندرى30011220135442411

67.26ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأسيل ابراهيم عبدالرزاق ادريس30011230038742413

88.82ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأنفال خالد على شمس الدين30006100035942414

79.14ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيابتسام جمال عريبى السعد30007130181742415

87.75ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالبتول حبيب عبد الرسول بوعباس30106150005942416

84.66ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالهنوف ابراهيم عبد الرحمن الباز30005230041342417

82.5ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيانوار عادل عذافه الشمرى30103090046342418

87.26ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصريايمان عماد ابراهيم حسن30005310096642420

90.83ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتيمنيأروى صالح محمد سالم30010060078842421

83.12ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةبدريه ناصر محمد حسن30101110111342422

94.9ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبشاير يوسف يعقوب عياده30102130118642423

89.32ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجوان عبدالعزيز جاسم بن يوسف30005290051542424

76.35ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه جاسم محمد الشمري30008240037842425

75.29ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه أحمد محمد بورسلي30101210017142426

80.89ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه جهاد فاضل بوغيث29911040007142427

98.7ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصريدانه حسام الدين أحمد الجمل30012300113942428

89.73ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه محمد عبدالعزيز المذكور29910310076742429

89.04ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه يوسف على بوزبر30102260004942430

74.18ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل خالد عبد العزيز المرتجى30005140019942431

74.83ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل محمد مبارك بن علي30006270067242433

76.28ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيديمه مرزوق مساعد الحيدر30010150054342434

83.08ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيذكرى طالل مساعد المال30007060042842435

72.98ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف أحمد سالم القريدي30007180058742436

85.97ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيروابي راشد محمد الخطاف30008220032542437

89.88ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيروان توحيد عبد العزيز التوحيد30010240034142438

89.23ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيروان وائل محمود عبد العظيم30103070050942439

89.21ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريان سعيد عبد الكريم السالم30011080043342440

94.7ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريان صالح حمد الحقان30011140003642441

92.8ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيريم وائل يوسف الحريبى30010210061342442

92.15ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب طالل احمد اقطامى30008200066542443

91.61ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب مؤيد حسين بوعباس30006130035142444

81.38ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره رشيد خليفه الصانع30007070046142445

89.31ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتبحرينيساره علي ميرزا الخير30009010060742446

99.1ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره وليد علي العوضي30010310062342447

88.34ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسعاد جمال عبد العزيز الشطى30008130023642448

95.36ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصريسلمى محمود محمود الطنطاوي30010260032742449

86.01ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيسمر صالح سعود بورسلي30101230016542450

99.36ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصريشروق حسام محمد ابراهيم30010010253542451

68.35ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشريفه عبدالعزيز سالم الشيتان30005210099942452

88.83ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشموس سامى موسى المتروك30012060020842453

93.76ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد شاهين ياسين الحواج30005030064742454

96.91ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد عبد العظيم حسين فالح30008060097442455

88.85ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد فهد عبد العزيز الغانم30101250070642456

66.94ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه حمد بدر الرخيص30011150135542457



76.38ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه عماد صالح الماص30009300040942458

93.87ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه يونس محمد النيباري30008290091142459

67.75ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيطيف حسين عبد اللطيف الدريس30002230043942460

79.44ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه خالد سعد سالم30007290022142461

88.5ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير خالد مرزوق الفجرى30101190030242463

72.82ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير علي حسين مندني30007040084842464

97.4ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه حسين جعفر ماجكى30103080123842465

96.78ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه سليمان على شمس الدين30010040005742466

87.81ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه طارق محمد القالف30101290063842467

93.95ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه فيصل عبد هللا الكندري30008020071942468

97.21ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه محمد ابراهيم الخليفي30103140102542469

91.01ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه محمد علي امير30012290101242470

81.82ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه محمد هاشم الكندري30101120067242471

79.6ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر ثامر محمد البلوشى30009210013342472

83.5ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح خالد يوسف الرويح30101210105142473

83.05ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح فايز عبدالعزيز النمش30006110067542474

92.29ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح محمد ابراهيم الكندري30101200023442475

85.9ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفضه اياد طارق حسين اليوسف30101270071642476

81.62ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفوز حمد عبدهللا الحمد30102210078142477

94.13ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفي فواز علي الشطي30009110071342480

96ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتسوريمجد فايز مهدى30004080140542481

98.66ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصريمرام عبدالغنى احمد سعد30011010034942482

76.61ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم اسامه علي الرمضان30004070067142483

99.33ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم سمير سلمان اليعقوب30004010088742484

75.16ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم عيسى صالح الطواش30010220046242485

86.79ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم محمد حمد المضحي30009090008142486

88.08ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيميس احمد عبد هللا العبيدان30101090064242487

98.45ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتسوريميس فايز مهدى30004080139242488

86.36ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينجيبه عبد هللا مرزوق االحمد30102150025742489

98.47ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيندين خالد عبكل العبكل30009270107842490

95.98ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوال جاسم راضي الشمري30006180024142491

86.51ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينور احمد ابراهيم العنجري30008260011842492

83.76ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره خالد يوسف الحساوى30007200050642493

68.5ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره محمد عبد الرحمن الرويشد29905230063742494

91.89ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره نبيل عبد هللا الشرهان30102140043242495

81.57ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوريه علي حسن الرشدان30012030083842496

78.49ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهدى نبيه عبد هللا شعبان30006110012242497

88.08ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا فوزى عبدالرزاق الخميس30009200043142499

80.37ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيوسميه محمد عبدالرحمن الشيتان30011090020742500

90.95ناجحالعلميالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيياسمين هاني رضا جمال30005100034742501

71.67ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيآالء أنس محمد البحوه30010130021842521

94.92ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأريج أحمد ابراهيم الزعابى30006210034342522

78.86ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأريج كمال تقى مصطفوى30007010035142523

65.21ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيأمينه مشعل عبد العزيز البكر30011110036742526

88.97ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتياألمينه نبيل عباس حيدر30002230025242527

90.61ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيالبندرى محمد غالب الفضلى30012290083742528

80.29ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيانفال سعود عبد العزيز العيسى30010200077842529

78.77ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيايمان طارق محمد حجي محمد الكندري30012080102642530

90.27ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيبدور عبد العزيز على الحسينان30012080007442531

83.58ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجنى سليمان عبد الرحمن الشايع30010300043842532

97.08ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيجود عبد هللا عبد الرحمن اليوسف30011070130442533

73.52ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه ابراهيم احمد المبارك30011030052742535

85.09ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه جاسم عبد الحميد المهينى30101110018842536

96.64ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه رياض محمد بن ثاني30008150105442537

90.89ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه عدنان ماجد مبروك30103120094442538

95.79ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيحوراء طارق يوسف األسد30007240028642539

86.67ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عماد احمد الهزيم30010190009642540

86.28ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه محمد عبدالمحسن الشايجي30006190031442541

70.47ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل أحمد عبد هللا الشطى30004170001642542

98.59ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل صالح عبد هللا المعتوق30008100095442543

78.37ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيديما وليد احمد القبندي30003190024142544

69.55ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيديما وليد غانم الغانم30103100126742545

91.1ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتسوريرؤيا بسام الجزايري المهدي30103060073542546

92.49ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيرزان خلف نافع العدواني30004230065542547

75.15ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتلبنانيرقيه عباس محمود بدر الدين30004060086542548

95.65ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيساره جابر عبد هللا الفهد30012270109642550

76.05ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشاهه على عبدهللا الفارسي30011140097642551

78.91ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشريفه مشعل يعقوب بو رحمه30009180027742552

76.45ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد طارق سعيد المحمد30101210015542553

89.83ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشوق فيصل محمد الهارون30007010020442554

82.22ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه احمد ثوينى ثوينى30006280007542555

96.41ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه مشعل مفرج السراهيد30011010022642556

97.28ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيصبا ناصر عبد هللا الكندرى30003260018742557

97.36ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيضحى محمد احمد الضويحى30010230032442558

82.61ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبة محمد فهد الخميس30010280044142559

97.4ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه عادل حمود الخضارى30005270077542560

91.42ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه مشعل عبد الحي الشاهر30103070001542562

78.66ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعاليه عادل محمد بن غيث30101140058642563

67.33ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيعذبه محمد عبد الكريم السعيد30003100115842564

73.43ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه احمد عيسى الموسوي30006070006242566

94.67ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه سعود عبد العزيز القطان30005200067242567

82.18ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه فوزي عبد اللطيف الجابر30012020053842568

82.84ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر وليد مبارك المزيد30009260034942569

98.58ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح خالد أحمد البحريني30006260158642570

81.14ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيفوز ناجي عبد العزيز الرباح30007200113842571

92.19ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلمياء فيصل احمد الكندري30012080008242573

97.76ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه خالد صالح اباالخيل30012190103742574

81.1ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه سالم عبداالمير النصار30006120170842575

72.71ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه سليمان يوسف الجيران30003210016642576

72.44ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه طارق محمد الهديب الرشيد30008310067642577

81.97ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيليال يوسف سليمان المطوع30003270110542579

84.19ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيليلى طالل عيسى السلطان30010030005642580

95.44ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم عبد هللا أحمد الشريده30007230002342581

75.81ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم على أحمد حسين30005240060942582

95.67ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم نسيم محمد البلوشى30005070008542583

74.81ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمالك عبد الرحمن ماجد السيد أحمد30102270037342584

82.84ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنار جمال محمد الخليفى30011280118142585

87.39ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره بدر يوسف الصقر30008140077142587

88.76ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره جاسم حمد الغانم الجبر30004270074742588

77.96ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيمى ابراهيم عبد هللا المزيني30103060002242590

97.22ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتمصرينغم ممدوح صابر على عبدهللا30001100061742591

77.72ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوال خالد سمحان السمحان30007290027242592

75.67ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوره احمد سيف السيف30101150059542593

83.63ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتينوف عادل مساعد المجرن30006170053142594

77.99ناجحالعلميشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا نواف راشد أباالصافى30103220045242596



90ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأسماء محمد نايف العنزى30012280003542621

81.08ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالجوري ناصر سليمان السليطي30011260036342622

86.65ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآمنه طارق عبيد المسعود29910280126242623

93.61ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيبدريه سليمان احمد الهوالن30102240012742624

75.63ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيجمانه سعد زايد الشرار30101060051942627

76.94ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيحنان صالح مرزوق الحبيل30010230121242628

76.63ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيحنان طالل أحمد الفودرى30004140029142629

89.25ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه صالح عبدهللا عيسى الهزيم30006070044142630

74.81ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه على عبدالرحيم فخرو30103090038342631

74.33ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل عبد هللا شارع الرندي30011040122142632

80.34ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل عبدالوهاب ابراهيم المسعد30008260009742633

76.12ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل عدنان ثنى العنزى30002070097342634

96.13ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل مساعد سيف العتيقي30005030047942635

74.13ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيديما صالح عبدهللا عيسى الهزيم30006070043342636

81.83ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيديمه وليد على الفودرى30004240061342637

82.77ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدينا باسل محمد البعيجان30008220016542638

79.17ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج عصام مرشد الجميلي29909180042342640

95.4ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف حمدان احمد الحمدان30009230058142641

76.91ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم يوسف عبد اللطيف النجم30101280070942642

90.15ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره باسل مبارك الغانم30011090054942644

87.31ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره عبدالعزيز عبدالمحسن الشطى30012240036542645

84.91ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره محمد فهد المنيع30101280020742647

89.83ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره ياسر يعقوب الضويحي30006200007842648

81.84ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتسعوديسدن سالم عبد هللا الشويش30008200121142649

76.95ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشريفه عصام يوسف الزعابي30004180067442650

86.69ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد وليد عبد هللا التميمي30011050011542651

77.37ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيف شريده عجيل الشريده الشمري30101200064842653

91.42ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه محمد ابراهيم الفرج30007110013442654

84.85ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه نبيل ناصر البشر30012190132842655

78.12ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه يوسف سالم السهو الرشيدي30008010088142656

70.62ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغاليه عبد الناصر أحمد الدارمي30012230106842658

71.19ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه فهد حبيب الحداد30007260012242659

70.42ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه مبارك صيوان الشمري30011280044542660

94.26ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه وليد يوسف الهاشل30007070024242661

76.76ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر خالد عبد هللا الخميس30011290112342662

77.35ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفدك عبد هللا صادق عاشور عبد الرضا30101210129742663

69.28ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفي عبد اللطيف عبد الرزاق الحنيف30009020075542664

76.42ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر حسين جعفر االربش30005240134542665

80.15ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلطيفه اسامه سالم العميري30010260026342666

92.51ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم محمد درويش الفودري30004290113542668

80.16ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم مساعد مبارك الرندي30004290010842670

92.88ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم يوسف عيسى الغيص30102100036742671

84.71ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمسك صالح حسن العبيدلي30101150037642672

94.82ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمالذ هشام يوسف الشاهين30102150018542673

71.72ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنار فهد غانم الغانم30102080089942674

85.8ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنال محمد سعود المذن30007150040242675

90.66ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره شريعان أحمد الشريعان30005290064642676

76.82ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره عادل ماجد الزيادي30012240064842677

66.29ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره عصام فهد الصبيح30010170124942678

75.71ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره مساعد شارع الرندى30102160047742679

94.3ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره غازي فيصل الطواري30101040051742681

95.62ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره منصور حسين العمر30005190068742682

97.79ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصريهدير محمد اسماعيل عبدالهادي29912130182942683

77.73ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيوفاء جاسم ابراهيم السعيد30102240015142685

83.54ناجحالعلميالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتييارا حمد قاطع بطي العنزي30008040022742686

75.12ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآمنه محمد عبد الخضر تونيه30007060120142711

97.42ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأروي خالد عبد هللا الكندري30009060050542712

67.56ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأريج دوان نمر البذالي30011030014842713

70.31ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأسماء شبيب مرزوق الرشيدى30007310054142714

86.07ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأنوار منيف صحن الهاجرى30102120098342715

83.04ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتياسيل غنيم عيد المطيري30010250024642717

88.35ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتياشواق غانم علي العنزي30102280084142718

77.79ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالغاليه خالد احمد عبدهللا30008060028842719

86.94ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآمنه يوسف عبدهللا الصليلي30008210028742721

86.95ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيبتال مناور عبد هللا الرشيدى30009030141742722

73.88ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيحسنه فراج الفى الشمرى30012230043642723

87.02ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيحوراء جواد حميد القالف30004230056742724

68.51ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عصام عساف العنزى30009110007842725

74.15ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه فهد عبدالعزيز الذويخ30003070017642726

83.39ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه مبارك خلف السعيدى30010280019342727

82.35ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتسعوديدالل سعد عابد المطيري29904040037442728

91.33ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيديما عادل خالد االبراهيم30007040068842729

81.92ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج جمال يوسف اليوسف30004150088242730

89.01ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرزان عبد الرحمن سعد العتيبى30103030011842731

91.79ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرزان مهنا فالح العنزى30005090041542732

85.93ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرغد مهنا رابح الرشيدي30006070027342734

91.21ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرغد هاني فالح العنزي30101150098242735

88.5ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرفعه منيف صحن الهاجرى30102120099142736

70.74ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف خالد حمد المطيرى29911200014342738

79.24ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيروان سليمان جمعه صالح30012040044142739

74.55ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيروان فاضل عبدهللا الهاجرى30012200101442741

78.69ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم احمد الفى الشمرى30009040015942742

87.61ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريناد محمد عايض الرشيدى30009090050842743

93.77ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره أحمد هليل الظفيري30007300151942746

83.45ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره حمد محمد علي فرج30004080103442747

83.13ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيسهام ابراهيم حمد الهرشانى30011220112742748

94.27ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد هويدى نهار المطيري30007030110242749

91.73ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشوق خالد خليل ابراهيم عبد هللا30012260079742750

70.19ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشوق عوض سعد الشريجه29907310040742751

76.93ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةشوق فهد غانم السرحان30009290104542752

91.73ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه احمد محمد العنزى30008080039442753

92.94ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه صقر راشد الصقر30102170023242755

71.72ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه نايف محمد شريف محمد30004120003842757

85.96ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه الفى شافى الشمري30007300049542759

74.17ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيف احمد حسين العنزى30010260025542760

84.69ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيف سلمان سميان الظفيري30012130011942761

83.42ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه سلطان رزق هللا الخالدى30005100127842762

79.02ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه على عطيه الفضلى30102070005442763

64.51ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه مساعد سالم السويلم29906260029742764

85.78ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعهود عايد محمد العازمي30101210089242765

80.84ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةعواطف فيصل منشد سلطان30005090162942766

84.61ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغاليه ملفى مرزوق العازمى30012080042942768

71.31ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغزالن نبهان ساير الشمري30012100041542770

67.17ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةفاطمة صباح موسى الظفيرى29903230173942771

85.79ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمة عبدهللا محمد عبدهللا30005060055142772



71.69ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر ابراهيم محمد خلف30012220085742774

79.91ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفوزيه فيصل عبد القادر فتح هللا30010310119142775

91.17ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر هانى حبيب بوعليان30012310059142777

75.21ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه عبد الحكيم محمد السنان30101290077742778

84.25ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيليان فيصل بندر المطيرى30009110135342779

79.03ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم حماد بدر البسام30009150001242780

74.79ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم عامر عبد الرحمن الفضلى30011290064942781

70.51ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم عبد العزيز حمود المطيري30005240087942782

75.7ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمشاعل عوض مبارك العازمي30006040005142783

81.87ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره سعد عبدالعزيز الذويخ30012150066342786

82.65ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره فيصل سعود الرشود30005240041442787

90.06ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمي مقبل رزيق الرشيدى30008300114142788

94.75ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينجد محمد مناع العنزى30004270116842789

95.56ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصرينرمين ياسر محمد عبدالرحمن30005230162742790

79.75ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينور خالد سالم السويلم29903050045142791

88.57ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينور ناصر مرزوق الرطيب30008070074842792

89.58ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينور هانى عبد الكريم القالف30103020027242793

77.07ناجحالعلميلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيود سالم محمد الهاجرى30004080096342794

91.37ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآمنه رضا موسى محمد رضا30004100077342821

96.29ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأريج عماد حسن العسعوسى30007280041542822

99.08ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأسيل محمد فهاد الدويهيس30003240035342824

77.28ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأمينه جاسم محمد ابل30007170052742826

84.81ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأنفال صالح مبارك الصفران30007080037442827

94.33ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيافنان عبد الوهاب عبد المحسن العيد30007190024642828

66.03ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالجوري عيسى علي الحشاش30005230079842829

91.31ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأفراح محمد حمزه أبل30102210010842830

83.22ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأنفال حسين علي كمال30012230111342832

69.09ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتياشراق خالد عمر الرفاعى30010140104342833

87.29ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالبتول موسى سيد عبد الرزاق سيد أحمد30006260067142834

91.17ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالرتاج فهد يوسف البرجس30010260033542835

95.56ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيبسمه بدر سالم الشطي30009180016242837

89.42ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيتفاني جمال ناصر الرويح30004010119342838

85.12ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيجمانه عبد الرحمن احمد مال على30008130019942839

75.6ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيجنان طالل محمد العمران30011060047442840

67.26ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيجنان عبد الرحمن أحمد الوهيب29811030024442841

82.35ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيجنى يوسف عبد الرحيم العوضي30103150091242842

76.37ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيحصه نجيب خليفه الشطي30011180110442843

89.45ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيخديجه احمد جعفر غلوم جعفر30011150019242845

87.6ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيداليا طارق غريب بن غريب30004180049842846

73.35ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عادل حسين ششترى30011110070342847

86.84ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه علي صالح العلي30010040073542848

77.38ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه قاسم محمد على30005240020342849

86.92ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه يوسف فهد المراغي30007040020742850

82.78ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرغد جاسر سعود النجدي30008180060142851

88.98ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيروان عبدالصمد حسين دشتي30004210103142852

73.92ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيروان عبدهللا يعقوب بورحمه30001220086442853

72.22ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء رائد مجيد القطان30101290153442854

88.03ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب علي خليل الكاظمي30103070024242855

81.98ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيسارا عبد الرزاق سالم الوهيب30011160013442856

79.72ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره خالد عيسى الحربان30008200014742857

88.36ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشروق جاسم محمد حيدر محمد30011180020842860

70.25ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشريفه فارس صالح القديري30006030089442861

74.32ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد احمد عبدالحميد الصالح30005150070442862

81.83ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد راشد محمد الرويشد30011260034742863

75.26ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشوق حمد ماجد السمحان30101300039142864

86.82ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه بدر عبد العزيز الدوسرى30101130153742865

88.03ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتعمانيشيخه صباح ماجد الجعفري30008210027942866

89.34ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه يوسف محمد الكندري30004270031742867

84.24ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه عيسى عبد العزيز الفرحان30012020039442868

93.37ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيف خالد محمد الشيبه30007300020942869

93.6ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه عادل حسين رمضان30005160047342870

93.43ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه عيسى ناصر العتال30008180073242871

91.86ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه فهد شريده المزيد30009020047242872

81ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه قتيبه محمود اليوسف30103240024342873

93.18ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغنيمه خالد عبد هللا الهاجرى30102030015742874

75.38ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغنيمه نواف عبد هللا الهاجري30010300056942875

70.62ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغيداء سعد حمد الخضر29907110045442876

89.74ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه اسامه جاسم القصار30007300100942877

79.63ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه علي عبد اللطيف محمد30007170111642879

69.42ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه فؤاد اسماعيل الصغير30004260040442880

71ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه موسى أحمد بولند30008010027542881

90.46ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر عبد الرحمن يوسف على30008040103542882

80.79ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفجر عبد هللا خلف العنزي30009120092542883

92.75ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفضه بدر عبدالرحمن المجحم30005010054942884

81.56ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفنن احمد محمود النجار30008100114842885

93.59ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر جواد عبد هللا الحرز30102200045742886

85.74ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيكوثر محمد عبدالكريم عبدالكريم30012210106642887

95.06ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلمى عبد العزيز محمد الفارس30010270033642888

92.37ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه انور يوسف الوقيان30101230070442889

97.38ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه جمال علي الكندري30004280116942890

85.04ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمضاوى عبد الوهاب حمود المضيان30003200044842893

71.71ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنيره مشاري خضر التميمي30004220103242894

85.06ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيميار أنور عيسى الراشد30010230063142895

91.24ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينسيمه عادل مشاري محمد30004290078142896

98.71ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره صالح أحمد النمش30103100088942897

83.21ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره عمر داود الحزامي30009290050142898

75.95ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره محمد عبد الرحمن البطحى30010150120442899

97.5ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتمصرينورهان عالء السيد الشافعى30009250176242901

78.91ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوريه سعود سليمان المعيلي30009130109942902

77.73ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا ابراهيم متعب العصيمي30101220052742903

75.27ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا خالد أحمد االحمد30011020015542904

98.21ناجحالعلمياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا طالل بدر المنصوري30004150059142905

80.4ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآالء أحمد عبد هللا الفودري30009060048442931

94.52ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآيه محمد عبدالرحمن السعيد30008120015542932

94.05ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيآيه موسى مرتضى عبد هللا30006120046542933

83.63ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتسعوديأفنان صالح صنهات المطيري30101100074242935

80.39ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأماني خالد شريف الخالدي30012050134942936

88.34ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيأنفال خالد ياسين الشمرى30101210038242938

88.04ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالجوهره عبد العزيز سعود الفجي30007240027842942

95.38ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالزهراء فهد عبد الرحمن اكبر30003250062942943

91.11ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيالغاليه رائد حبيب الصفار30005130024342944

85.98ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيبشاير عبيد محمد عراده30011230010942945

88.71ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةبشاير محمد خلف شريف30101150196942946

75.34ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيجوري عادل شعيب المطيري30102120093242947

82.04ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيحوراء محمد محمود دشتي30011150039542948



85.88ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيخلود حمود محمد الهاجري30004290066942949

86.82ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه طالل محمد الهاجري30103020024842950

86.33ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عبد الكريم مرزوق الغضوري30102030081942951

72.99ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عبد هللا خلف المطيرى30101110032142952

97.49ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه عبد هللا سالم اليوسف30007150042942953

90.87ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدانه فارس ذريان العنزى30010190046742954

90.92ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل سليمان عبد المحسن السبع30004170015542955

93.18ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل صالح سالم السويلم30003210044942956

80.22ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل محمد عبدالجبار جمال30012200119642957

75.63ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيدالل ياسر علي بن رجب30010280116142958

75.23ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيديما عبدالعزيز عقله الشمرى30005210116642959

98.42ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرباب سليمان فردان عبدهللا29906200026742961

76ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج باقر عبد هللا درويش30012230002242962

94.67ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج بدر علي بوعباس30008020082342963

83.59ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج حسين فهد الصانع30012190026142964

79.55ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرتاج محمد مشعان العتيبي30006230059942965

76.72ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف حسين عبد هللا العجمي30006040116942966

81.79ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيرهف فهد فالح الحربي30011210133742967

82.52ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيروان أحمد عبد هللا الفودري30009060049242968

86.45ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريحانه حسن حسين الجزاف30004160081642969

74.18ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم سليمان سعود المطيري30101180046742970

80.06ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيريم فالح محمد الهادى30010270017642971

82.76ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزهراء محمد محمود دشتى30011150038742973

76.46ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزهره أحمد صالح الحداد30003160027342974

82.74ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزهور جاسم مبارك الجالوي30012200025742975

91.32ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب خالد ابراهيم الحلواجى30011050087942976

95.33ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب خالد جاسم علي30103020055542977

75.27ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب صالح عيسى القالف30012150029242978

91.67ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيزينب مصطفى عبد هللا ابراهيم30103070130942979

94.07ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتمصريساره ايمن ابراهيم متولى30012020181342980

71.51ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره براك عوض الرشيدي29908090088342981

83.05ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره داوود سالم الشمرى30010280077542982

72.19ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره راشد سحم الرشيدي30007040099542983

84.45ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره عماد حبيب الحداد30009200005242984

72.26ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره مرزوق عايض البنيان30009130025642985

83.93ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيساره نزال عقاب الهاجري30009260030642986

84.56ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيسلمى فيصل سعود العتيبى30006270014642988

82.98ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد احمد شباب المطيرى30008240051142989

85.26ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد خالد عيد الخيوطي الحربي30007260091542990

73.6ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشهد خالد هالل العتيبي30003230054742991

88.28ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه عبد العزيز مرزوق العازمى30101140014842992

70.08ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيشيخه محمد صباح الفضلي30004250148142994

90.74ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيضحى يوسف صعصيع العنزى30004220049442995

72.73ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيبه جميل رمضان السعيدى30003170097942996

69.73ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيطيف عبد الكريم محمد الهاجرى30102010015542998

75.16ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه سليمان محمد المسعودي30103030075942999

75.19ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه فهد سند الشطي30006070051343000

67.51ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعائشه مسلم فهد الرشيدي30002210007443001

87.25ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعاليه حمد حسين المطيري30007260070443002

78.95ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعاليه سعود على الجبرى30011190090343003

91.98ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعبير بشير محمد الصائغ30011060032743004

81.19ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعروب عواد عبيد الظفيرى30009030128143005

95.95ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيعزيزه طارق خليل جمعه30008310066843006

94.98ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير خالد جاسم االشوك30012230088243007

79.16ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيغدير غانم حمد امعلث30010170038543008

87.5ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه أحمد حسين القبندي30008030057643009

81.04ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه حسين محمد االقرع30101210099943011

84.1ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه حيدر علي علي مخصيد30009160090243012

76.19ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه راشد حمدان العازمي30012200135643013

74.39ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه سامي عبد هللا محمد30103020076643014

92.98ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عادل موسى البلوشي30012130027443015

67.39ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه عباس عبد هللا الرئيس30001200055543016

92.14ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه علي مال هللا العوضي30102280030743018

73.23ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفاطمه هشام غانم غانم30009140064443019

98.58ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح اسماعيل صالح الهويدي30008070024643021

76.84ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفرح سابج عيد سابج30102100070343022

87.09ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيفي فالح صقر المطيري30101060148243023

93.76ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلطيفه راشد سمير الظفيري30010060068143024

92.63ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلطيفه طارق يوسف القطان30004130106643025

87.2ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلطيفه عبدهللا غانم آل علي30006040007843026

80.1ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوة علي حسين الفيلكاوي30011120073943027

71.21ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه حسن عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن30008280023243028

74.72ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه عبد الوهاب سلطان طارش30007150102643029

84.64ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيلولوه وليد رمضان السعيدى30011130138843030

84.72ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمرح سالم حسين بوحمد30007030035343031

73.84ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمريم حمزه عباس شاه30103110013443032

91.13ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةمريم صادق ثجيل سالم30102150127643033

80.66ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمالك محمد جمعه الخراز30101300054343034

88.95ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنار عيسى بدر البشير30007270069243036

97.52ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنار ناصر جابر المسعود30008110058443037

92.85ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمنى فيصل محسن عمر30010090089543038

72.89ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيمها حمود مفلح الرشيدى30005060054343040

84.61ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيموضى فايز الفى المطيري30008170004543041

72.72ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيموضي سعد فرحان القحطاني30011010106943043

77.48ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيميزة عبد هللا رسام الهاجري30005170115143044

92.25ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتليبيرياناديه عدنان عبيد العنزى30006250125143045

77.41ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره حسين حسن العجمي30005280012743046

93.33ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره سامى فهد الجسار30103060023343047

70.91ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره سعود على الرشيدى30011110037543048

88.31ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره ضيدان صحن العجمى30011100102743049

85.57ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره عقيل مجيبل العنزى30006190130943050

71.08ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره محمد علي العدواني30010250055343051

86.69ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتينوره نزال عقاب الهاجري30009260032243052

88.9ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهاجر عبد هللا محمد المنصور30005170143443053

81.01ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتسوريهبه هوسب جرجس اوقجه اوغلى30011040067543054

91.82ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهديل حسن عبد العزيز عبدال30006230027343055

80.8ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهديل مبارك محمد الهرشانى30102140013343056

94.29ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيهيا خالد سالم جوهر30008140009343057

91.74ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيورود غانم علي المطيري30009080014443058

82.83ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيوسن فاضل تركى العنزى30005140105243059

85.74ناجحالعلميمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةبناتكويتيونس سعد عبد العزيز العتيبي30003210148443060

81.08ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيابرهيم يوسف يعقوب البطي28805300134443081

89.72ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتياحمد بالل عبد هللا العازمى29611040093243082

75.58ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيبدر خالد صالح الهنيدى29506080002743083

65.85ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيبدر سامى عبد الرزاق الزيد29003170015543084



70.87ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيجراح محمد جاسر الشمرى28208050013343085

77.53ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيحيدر علي يعقوب العلي29102170006843087

73.29ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيصالح احمد صالح محمد الهاشل28908120028143091

89.33ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيعادل ناصر امير صباغ28902180168343092

79.42ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيعبد هللا أحمد داود االنصاري28704200112543094

71.11ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيعبد هللا سليمان منصور عبد العزيز29903240019843095

68.98ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيعبد هللا مبارك ابراهيم الشطى28909130002443096

96.24ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينغير محدد الجنسيةعبدالمحسن على ناصر سيف30003160124143097

67.42ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنيناردنيعالء الدين نائل فهمي عنبة29508030195443099

82ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيعمر جاسم عبد هللا راشد29006260097443102

70.71ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينعراقيفيصل باسم حمد الديوان29210130076343106

86.56ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيفيصل مساعد عبد هللا الدويش28212050021943107

81.77ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيمحمد ابراهيم محمد السلطان27703190121743108

73.92ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيمحمد جاسم محمد قبازرد28310250071143110

69.34ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيمحمد يحيى عبد الزهرة العبد هللا28701300075643114

75.23ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيمطلق مبارك مطلق السعيد29007060142443116

95.06ناجحالعلميمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبنينكويتيناجي بدر ناجي القالف28709210107943118

68.47ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتعراقياسراء محسن جاسم محمد29505180071143143

80.17ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيالعنود  شايم عالي العازمي27101230071843145

80.33ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيبدريه فهد عبد اللطيف الرباح29809140136443148

71.37ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيبنات محمد جليمه السليماني28403130044143152

64.96ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيدانه ناصر مبارك السمحان الهاجري29910260008143156

64.83ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيريم عادل حمود سليمان المهنا28704050061743160

81.71ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيزكيه علي محمد الدوسري29409130028243162

68.08ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةسعديه سعد عوض حبيب27912300115143165

72.08ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيغاليه   خلف سلطان الظفيري28103250048443169

79.67ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتسعوديغدير سعد طرين فرحان الظفيرى28605140020343170

69.58ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيفاطمه غنام مطر علي العنزي28901230010743173

63.4ناجحالعلميمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيليلى عبد الرزاق هندى العنزي28510270108843174

78.02ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتاردنياخالص سليمان رجا عودات29501050205643202

66.87ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيامنه احمد ناصر الطيار28911070218543204

71.56ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيامينه عبد هللا حسن الغضبان28701030035843205

88.58ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيانفال احمد مبارك محمد العايض28908090025143206

82.42ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتسوريايمان عبد المنعم استامبولي29005020017243207

69.8ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيبشاير حمد عبد العزيز عبد الحسين ماتقي غالب29212220005943208

66.92ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتغير محدد الجنسيةحنان عيسى جوده عيسى29007230095943212

82.47ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتلبنانيدانه خالد محمد ديب شرفا29902210082943213

77.43ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيدالل جمال ياسين العبد الجادر29601060036343214

67.31ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيرزان حسين ابراهيم محمد29903310018943215

70.42ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتاردنيروال احمد جمعه  رمانه29903050071843216

70.67ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتسعوديريم علي محسن المهري29602130183643217

76.42ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيساره اسامه يوسف الفرحان28904030080943219

69.08ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيسجى فاروق عمر سليمان الفليج29007260065243220

78.06ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيشريفه عبد المحسن حسن على الربيعه28212240013143221

87.91ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيطيبه خالد احمد المهندي29501160006143224

75.89ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيعزيزه عبد اللطيف عبد هللا القالف29810090101143227

69.45ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيغاليه ياسر ابراهيم عبد العزيز مال هللا29501010101743228

74.65ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيفاطمه فاضل على بوعباس28110100018543229

76.56ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيفاطمه ماجد عبدالكريم الزلزله29905260126143230

70.51ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيفاطمه محمود حاجى حسن28406260004143231

70.83ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيلجين سلمان محمد السلمان28601310158743234

65.79ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيلطيفه حسن علي ناصر الجريسي29208120067643235

90.58ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتيمريم احمد شقير28707250087343240

71.5ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتعراقيمنى عادل حسين الرفاعي29308160207143241

85.2ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتعمانينوره خميس مسعود العلوي29509070012343246

82.63ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتينوف سليمان عثمان عبد الرحمن الدوسرى28510260047143248

73.53ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتكويتينوف ماهر يوسف البرجس29909040140443249

71.19ناجحالعلميمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةبناتسعوديهويديه سعد فهيد الصلبي28708250192543250

84.86ناجحالعلميمدرسة العاصمة ثانوي منازل بنينمنــازلالعاصمةبنينسوريايوب حميد سمحان العذاب29807200160543273

97.59ناجحالعلميمدرسة العاصمة ثانوي منازل بناتمنــازلالعاصمةبناتكويتيرنيم عبدالمجيد مهيني30104290174643327

92.26ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد جاسم محمد جمال30007270039343431

76.1ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد حامد احمد الفارسي30010170085243432

96.94ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد حسن جواد ضياء الدين30006110093143433

88.3ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد عبد العزيز محمود بارون30010310083443435

88.29ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد يحيى قمبر آل جعفر30006170009943437

87.86ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسوريأنس حسام نورس بابي30012020101243439

89.77ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيابراهيم قصي ابراهيم السماعيل30006150097843441

65.98ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيابراهيم وليد عبد هللا السعيد30008020047943442

70.2ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتياحمد محمد غريب عبد هللا30101030055943443

62.68ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيالعباس ناصر على اليوسفى30011180100843444

95.96ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيالمهدي محمد فاضل عبد الكريم نصر هللا األطرم30011090058143445

69.92ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيباسل هيثم بدر المنصور30009220013443446

75.58ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبندر محمد حميان العراده30102100075443447

68.71ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم عبد العزيز يعقوب بو عباس30007010091743448

97.08ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجواد أحمد جواد الفيلى30007290008843451

89.24ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن احمد سيد حسين العلوى30010100042643452

86.8ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن طالل جاسم عواد30005160031843455

88.05ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن عبد هللا أحمد علي30102080026643456

67.91ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن على مطر مطر30003220007943457

70.56ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن مجيد عبدهللا على30101280079243458

83.92ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينلبنانيحسن نعمه عسيلي30001210027343459

96.3ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين احمد عيسى الصفار30004240079543460

73.27ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين بسام أحمد القطان30102010023543461

84.11ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين عبدالرحمن ناصر عبدالعزيز30005200005843462

65.6ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين على محمد بوجباره30008290001443464

86.2ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين فتحى جعفر الكصيمى30004130046943465

86.75ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين مجيد عبدهللا على30101280080543466

90.99ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين محمد علي البحراني30012120083943467

85.49ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين محمود خضير التركمانى30004160056843468

76.52ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين مهدى حسين السالم30011260074243469

78.19ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد صالح محمد الخراز30007230032243470

80.73ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد وليد أحمد شموه30101180057143471

85.85ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينبحرينيحيدر حسين مهدى على حسين30007170057843472

78.89ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحيدر عباس غلوم تقي30012200064443473

82.74ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحيدر على محمد اشكنانى30102130067743474

91.17ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخليفه يوسف علي الخميس29909040035643476

96.67ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيراشد جاسم راشد الناجم30101060129843477

79.54ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيرضا احمد عبدهللا محمد30103050103243478

75.92ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسالم هاني سليمان الشراح30009240006443479

66.77ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود نواف محمد الحويلي30009050012543480

93.8ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسلمان ابراهيم عيسى اشكناني30004220094543481

80.97ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسلمان عادل حسين غلوم30101170071443482

94.99ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسلمان علي حسين السيافي30008220030943483

69.04ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسلمان محمد حميد الكوت30010050003143484

92.49ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسلمان نائل عبد الرضا الخياط30008150099143485



80.7ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسيد حمزه سيد حسن سيد احمد الصالح30010120012943486

87.05ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسيد عبد هللا محسن محمد الموسوي30009100010643488

72.36ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيشمالي على جاسم الشمالي30011230059843490

78.33ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصباح حمود صباح الحداد30011050015843492

70.12ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطارق خالد احمد اليوسف29906290042543494

96.92ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل حسين ثقل العتيبى30005060083443495

84.3ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن أحمد غلوم كندري30010130044543496

87.6ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز حسين على الحرز30005160072143499

77.19ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز سعود عبد العزيز الغريب30004030013343500

77.28ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز عبد هللا عيد بن عبيد30007190091643501

89.8ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز عمار عبد الحسين على30009210129143503

93.98ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا أيمن ابراهيم األشوك30008150147643505

78.54ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا فيصل عبد هللا الشريده30010200061243507

88.6ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا محمد عبد هللا باقر30006050043143508

89.61ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا محمود غريب عبد هللا30102010115843509

76.24ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا ناصر حيدر يتيم30010050120243511

86.27ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الوهاب عيسى سيد بارون محمد30008140093143512

82.25ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحساوي30004030025643513

84.58ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا احمد موسى الخرس30007060014543516

66.62ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا حسين يوسف القبندي29906230099943517

81.52ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا عبدالرزاق مهدى القالف30006220012543518

81.54ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا فايز محمد مسرى30101080040643519

80.94ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا محمود جمال حسن جمال30012220086543520

73.68ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالمحسن حسين جواد القديحي30005190038843521

84.18ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسعوديعثمان عبدالسالم عيسى المزيعل30004160043743522

70.11ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعدنان عبد الرحيم حسين جعفر30012300018743523

76.93ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعطا هللا بدر عطا هللا العنزي30012060123543524

83.27ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى حميد جواد النصر30012040052143527

85.84ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى خالد مجيد البقصمى30010160103743528

87.93ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينالهندعلى صديق محمد يونى30011110113243530

87.08ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى عدنان حسين عبدالرضا30101250017543531

78.04ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى غازى عيدى عيدى30012210039743532

96.79ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي جعفر حسين رضا30101280072543535

87.22ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي حسن عباس دهراب30103070051743536

98.1ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي عبد األمير علي الناصر30006290019943537

70.03ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي قيس وايل المهنا30102240065343538

73.55ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي محمد عبد هللا جمشير عبدهللا30012020041543539

81.67ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي وليد جواد الشواف30005160095943540

79.37ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر خالد أحمد اليوسف30010130040243541

95.66ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر عماد سعدون المطوع30010040129543543

84.1ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمر هاشم عبد البارى السعيد30103100148643544

97.27ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفراس جراح على الرشود30101030028443545

75.35ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد ابراهيم فهد العريج30103130014443546

88.33ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفواز راشد على العسعوسى30010120131643547

86.1ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفيصل بشار عادل الجميلي30011120039243548

66.29ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفيصل محمد جاسم الصليبى30101300082643549

90.72ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفيصل يوسف محمد اللنقاوي30101170086143550

84.56ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمجتبى حسن جواد ضياء الدين30006110095843551

81.62ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد جابر محمد حسن30007080094843552

92.94ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينبحرينيمحمد جعفر ابراهيم هالل30004010045743554

96.82ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد حبيب محمد خلفان30005080002743556

73.1ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد حسين فاضل الصائغ30101180077443557

98.4ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد حمدى محمد عامر30007020150743558

84.06ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد سيد احمد سيد شبر سيد عبدالحسين30010110039843561

85.78ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد فؤاد علي الخواجه30003170047743562

74.68ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد مشعل منصور الصفار30006040021143563

82.74ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسعوديمحمد يوسف طاهر البحراني30008240117843565

86.46ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينعمانيمشعل طارق خلف الوهيبي30002280153243567

87.34ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمقداد أحمد حسين كمال قاسم30007080011243568

95.93ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمهاب حمدى محمد عامر30007020151543569

85.07ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمهدى حسن على العطار30011220113543570

96.43ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينالسويدمهدى يحيى شاكر محمد30004060018743572

74.24ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيموسى ميثم موسى الحرز30003300094143573

74.29ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر بدر حسن حيات30101210066543575

79.5ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر جمعه رضا عباس30101280105843576

87.32ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر صالح الدين ناصر المشعل30005160109743577

92.47ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتينافع عادل نافع الظفيرى30006140025643579

70.34ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيهادي محمد شباب الحربي30009110109743581

80.51ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيهاشم علي هاشم عبد هللا30012240107743582

73.67ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف جابر أحمد خشاوى30006250081443584

95.27ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف عادل عباس محمد30003250003943585

73.58ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف عبدهللا حسين الرامزى30009200115143586

91.69ناجحالعلميفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف يعقوب عبدالهادى الفيلى30004220035543588

90.58ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريأدهم نبيل محمد حسنين30011080137243611

99.6ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريابراهيم محمد ابراهيم الطواهي30102030145943612

99.03ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريابراهيم مصطفى حنفى رفاعى30008220138743613

88.72ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد حمدى يوسف حسين30011110159743614

97.65ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد سامح المتولى احمد خليفه29911200216543615

89.11ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد سمير جمال احمد30004140172943616

95.55ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد عبدالعزيز علي علي30004260147443617

93.49ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد محمد محمد المرسى30007010206643618

94.96ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد محمد محمد محمد أيوب30009150206943619

97.43ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد نصر محمد احمد شيحه30008200195943620

99.34ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد هشام خليل مغربي30003290150243621

84.33ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد وجيه عبدالمجيد تركي محمد30007100205943622

88ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياسامه نبيل عبد العزيز ابو الوفا30004150136743623

88.93ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنيناردنياسامه يوسف احمد عطيه30009200046643624

81.45ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتياسماعيل حيدر اسماعيل حسين30102270072843625

99.49ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرياياد ابراهيم محمود محمد أحمد30005290168143626

97.45ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسوريايهم هادى غانم30006100166943627

99.5ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريباسل احمد محمود عثمان محمد30007260154743628

72.17ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر ناصر حمزه شعبان30006160097943629

85.98ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسوريبراء ابراهيم محمود قداد30102060084643630

87.91ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريبشار محمد عبدالمحسن عبدالرحمن30009010129843631

93.28ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريبيشوي ماجد تادرس يعقوب30010260064243632

74.94ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم نايف بدر فرحان30012110053943634

66.85ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن سالم على الصراف30101080048143635

70.08ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن فهد حمزه باقر30102010027843636

74.07ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين اسماعيل سيد مرتضى سيد على سيد حمزه30008280047843637

75.36ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين فيصل جمعه النداف30011280065643638

88.23ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين محمد حسين احمد30009300034543639

98.33ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريحسين محمد حسين صبيح30101170058943640

87.56ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين محمد نجف الشمالي30102100137843641

70.72ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد احمد عايد العنزي30012120173543642

71.77ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد جاسم حمد القصار30008280022443643



70.88ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد علي مبرج العازمي30007270099143644

73.55ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسوريحمزه محمد القطيفان30011130197843645

92.29ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسوريحيدره حسين االشقر30010230174943646

88.03ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريخالد احمد على درويش30005160150543647

92.89ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينيمنيخالد على محمد الحجاجى30102150151643648

92.25ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريزياد ياسر كامل صادق الجروانى30006260178943649

87.98ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريسامى محمد عبد الفتاح مطاوع30007210051543650

87.4ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينغير محدد الجنسيةسعود سعد ضاحي الشمري30004030195343651

91.62ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسوريسلطان رضوان أحمد بكرى30005120062143652

96.38ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسيد عباس حسن سيد علي الموسوي30101270018543653

70.83ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسيد عباس على حسن البحرانى30010040060443654

68.26ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصالح جاسم محمد الخضر30008110054143655

96.64ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينالواليات المتحدهصالح دانيال ماسترز30101250054643656

72.01ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل أحمد فليح الصواغ30006050121543657

80.47ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعباس سعد عباس الصالح30102190075243658

93.74ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينايرانعبد العزيز حسن اوريان30002050018943659

73.92ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز محمد عبد المجيد شعبان30005120001543660

94.31ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا جاسم غلوم محمد30011210111843661

96.37ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا طارق فاضل فيلكاوي30009200054643662

89.82ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا منصور حسين القالف30008070002743663

85.31ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن كندري30004180120443664

90.38ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنيناردنيعبدالعزيز ناجح همات الدقه30005090007943665

95.18ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريعبدهللا احمد محمداحمد فحيل30004150194943666

81.46ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا عبدالعزيز قاسم حياة30003280013843667

96.22ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريعبدهللا عطيه مصطفى عبيد السيد30005080093243668

87.27ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا محمد علي بوشهري30008130035943669

68.8ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالمحسن نجيب علي احمد29911020113643670

69.97ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعثمان سالم علي حسن حمادي30005020100843671

71.86ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى حسين عبد هللا رمضان30002170024643673

67.06ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي عبدالعزيز علي العلي30004080056843674

89.95ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمر ايهاب عبدالهادي احمد30009010190943675

99.24ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمر خالد محمد كمال الدين عبد الغني30103160102743676

88.92ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمر عصام السيد عبدالعزيز30005100107543677

96.57ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمؤمن محمد اسماعيل ابراهيم30004210164843678

75.91ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد حمد عبد االمير طه التميمي30012090057743681

86.57ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد حيدر اسماعيل حسين30003310048343682

83.95ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينايرانمحمد عباس شيخي هونجاني30102200135343683

83.61ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبد هللا شاكر علي الصراف30101210019843684

87.86ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد عبدالفتاح محمد النجار29912150167943685

81.92ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد عصام محمد السعيد30004150143943686

90.72ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد علي احمد سيد30004180041243687

82.62ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد عمرو حسن محمد توفيق30006190027743688

82.62ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عيسى عبدهللا الصايغ30005190033743689

96.53ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد مجدي عبدالحليم عيد30009250129543690

98.81ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد ناصر احمد مجاهد30004300161443691

95.59ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمود محمد ابراهيم سليمان30006030093143692

86.75ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمروان عالء الدين فوزى محمد30007130127843693

98.56ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمصطفى عاطف فاروق احمد30011130172443694

98.56ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمصطفى نعيم رضوان العوضى عشرى30001220212243695

88.6ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمهند طاهر محمد الجوهرى30006240152543696

73.64ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسوريمهند عبد العزيز قراجه29906220011143697

99.01ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمينا ايمن جميل جورج30012200171943698

76.71ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينيمنيناصر هاشم فارح النهاري30103020035243699

68.47ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتينواف وليد راشد الفقعان30101220030843700

82.4ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينايرانهاشم بدر خيطان30004070066343701

83.95ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسوريهيثم محمد هيثم السباعى30004250038243702

99.29ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريياسر احمد محمود عثمان محمد30007260155543703

92.91ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرييوسف امين فاروق اسماعيل29912180150843704

98.91ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرييوسف محمد ابراهيم الدسوقى30004160170443705

81.55ناجحالعلميعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنيناردنييوسف ناجح همات الدقه30005090008743706

79.45ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد خالد حمد الرشود30009090022543731

73.54ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد عبد الرؤوف محمد العبد السالم30102100043943732

77.63ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد عماد ياسين الحربي30007310043743733

76.77ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد عمران أحمد حسين30009110037743734

80.4ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد نادر خليل محمد30102190030643735

79.38ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيابراهيم احمد ابراهيم رمضان30010190049143736

83.32ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتياحمد حامد خليل الصيرفى30003210012343737

94.36ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد مصطفى عبد الحى مصطفى الدحدوح30009020148343738

81.96ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتياسامه يعقوب يوسف مسلم30005240074843739

80.38ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينبحرينيالسيد محمد بهاءالدين محمد القاروني30010170105443740

89.99ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيالوليد محمد جمال الخطيب30010240016543741

79.59ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبندر محمد عبد المجيد الدوسرى30010140054243742

94.63ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن عباس محمد الباذر30012300050743744

81.84ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين أحمد عباس أكروف30010280069543745

76.72ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين أنور حسين الفيلكاوي30012020007943746

73.4ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين عمار حسين الصايغ30006100024443748

85.67ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين فؤاد عبد هللا ابراهيم30004120099443749

97.33ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين مصطفى محمد النجار30005300032443750

72.56ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين يوسف يعقوب المحميد30011050046543751

87.12ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد خالد محمود داود العبد هللا30102040036943752

87.25ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمزه محمد ابراهيم الكندري30005140008443754

87.45ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمود احمد حمد النامى30102060115243755

75.65ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمود خالد محمد السيف30003200105343756

79.94ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمود فهد سليمان مراد30007030059943757

76.29ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد خليل غريب جابر الفيلكاوي30010070028743758

85.87ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد عبد العزيز محمد الفيلكاوى30004120073243759

79.19ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد قيس كاظم البالم30005270038843761

78.92ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسالم عصام علي نصف العصفور30003150013343762

83.03ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعد أحمد يعقوب الخرقاوي30004290069343763

82.78ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود فيصل سعود العبهول30006300054743764

85.46ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسليمان على يوسف مراد30008210110843765

89.99ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسيد محمد أحمد سيد موسى حياد30006300002943767

94.48ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسيد محمد سيد اسماعيل سيد على سيد ابراهيم30103120135743768

76.13ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصالح مشعل على الجمعه30009270140643769

72.87ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصالح وليد عبد هللا الطراروه30010040063943770

82.26ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيضاري سويلم على السويلم30005070103743772

90.06ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينالواليات المتحدهطالل ايهاب جميل30011260148943773

84.36ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل بدر ناصر كمال30004130003943774

78ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل عبد العزيز بخيت الرقم30011210114243775

70.78ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل يوسف عبد المحسن العليان30101050024343776

74.01ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعباس حسين عبد العزيز شهاب30102080015143777

87.81ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الحميد محمد عبد الحميد عبد الحسين30103050072643778

83.81ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن خالد ابراهيم حسن30008270150943780

94.11ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز اسامه عبد العزيز الدعيجي30003230029943782

65.14ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز بدر احمد الضاعن30012300019543783



74.17ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز حسين أحمد القطان30011090046943784

94.11ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز عباس عبد هللا الشطي30009260028543785

85.14ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز نصر هللا عبد الرحمن النصر هللا30003240014243786

95.55ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز وليد محمد المرشد30008010015243787

86.62ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسعوديعبد الكريم محمد عبد الكريم الدريويش30101180065143788

80.84ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا خالد عبد هللا الحميضان30012100143443789

79.41ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا خالد عبد هللا العبد الهادي30012100007943790

72.88ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا رشيد محمد بورسلى30012020013243791

74.63ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا سالم حسن محمدي30007250049843792

66.42ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا علي حسن القطان30005310004243793

80.7ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا وليد عبد هللا الجهيم30006240113843795

85.65ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد المحسن انور عبد المحسن الحجى30103140083143796

86.82ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالرحمن حزام مطلق العتيبى30102140038743797

77.64ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز مهدى محمد محسن30001240034843798

95.73ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبداللطيف يوسف عبدالعزيز المطوع30004090008343799

87.21ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا جاسم محمد البناي30102150071643800

83.27ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا حامد سالم أحمد ادريس30006110061643801

66.03ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا محمد عبد هللا شهاب30102270032243802

79.98ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا مساعد نجم حميد30003290115843803

83.67ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا ياسين عبدهللا المال30011050025443804

69.93ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعثمان محمد على محمد30010020138143805

69.11ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى حسين محمد الصفار30005110075143808

82.66ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى خالد محمد الكندرى30103140066343809

88.88ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى عادل علي الدابي30102050062643810

84.6ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى عبدالعزيز عبدهللا عباس30003170021543811

86.85ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى محمود راشد القالف30009260002343812

90.92ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي حسين جاسم عرب30009290023743814

87.19ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي حسين قاسم حسين30011280057643816

66.01ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي خالد خليل بوشهري30002290052243817

80.58ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي زيد جاسر العنزي30006240073343818

79.89ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي زيد كنعان الصراف30007150007443819

94.8ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي عادل علي اسماعيل30101230050143820

86.06ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي عماد سعود العقيل30005280063743821

95ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي محمد أحمد الصراف30007300077843822

71.93ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر ابراهيم محمد السبتى30005120095543823

87.54ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر اسماعيل خليل التوم30008170011743824

71.79ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد علي عبد الكريم ابو الحسن30101160011543825

79.91ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد فريد أحمد عبد السالم30010310123943826

72.41ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفواز ناصر خليل الشطى30008090141943827

93.56ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيقاسم احمد سليمان الحواج30005030081543829

92.16ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد ابراهيم اسماعيل تقي30007100121643830

82.83ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد جاسم راشد الشمرى30011140063443832

87.18ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد جمال أحمد الرفاعى30011070134743833

93.17ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد حامد محمد اشكناني30005210152943834

71.06ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد سالم بدر ملك30006070022243835

87.04ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد سعد مساعد الختالن30007050049443836

82.25ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد صالح عبد المحسن الشمالي30005220033243837

74.51ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبد الرحيم محمد الفيلكاوي30005200074443838

80.4ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبد الوهاب محمد عبد العزيز30012140133143839

93.89ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد عالء ابراهيم محمد شمس الدين30101011030943840

98.78ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد على حبيب اسماعيل30010240126443841

93.26ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد على حبيب عرب30004090025143842

91.5ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد على ماجد الشماع30103070042943843

84.93ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عماد باقر جعفر30005250093343844

86.7ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسعوديمحمد فؤاد عيسى المزيعل30102020094943845

72.51ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد فيصل حسين الصايغ30004120076743846

86.39ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد ناصر محمد الراشد30009290009343847

84.1ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد نواف محمد أباالخيل30005090058943848

92.83ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد هانى عبد هللا ماجكى30005130043843849

77.18ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمساعد احمد مساعد المدعج30004230074343851

92.11ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمشارى عادل عبدالرحمن الكندرى30008070085243852

82.17ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمشاري حمود عبدالخالق الهاجري30101270017743853

77.08ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمصطفى عباس على صالح30012110014143854

71.27ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمصطفى محمد صالح القفاص29906150084143855

95.59ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمصعب علي مصطفى معرفي30007260050143856

90.96ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمهدى فاضل على المذكورى30009180120243857

84.72ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمهدي حسين عبد الرضا كرم30102030014943858

67.63ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر الحميدى صالح محمد عبد هللا30012130126943859

74.08ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر سليمان علي الرفيع30101150135243860

90.88ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر فواز فاضل عبدالرحيم30102030016543861

73.38ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر يوسف احمد المهينى30010290092843862

83.07ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيهادى عارف عواض العازمى30010120111343863

66.89ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيوليد خالد عثمان الفيلكاوي30010130067243866

81.84ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييعقوب محمد عبد هللا الكندري30002090040643867

90.28ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينالواليات المتحدهيوسف ايهاب جميل30011260149743868

84.52ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف جاسم محمد الباتل30012200134843869

66.76ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف حسين اسد على30012230143943871

79.01ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف سعد عبد الرضا على30103050019543872

97.95ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرييوسف عالء محمد جالل محمد سالم30006050018343873

81.54ناجحالعلميصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييونس محمد حسين قمبر30007210022443874

88.23ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسعوديأحمد سعد أحمد المهري30005080095943901

98.91ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريأحمد سالمه محمد على30009190171343902

94ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريأحمد عبدالتواب احمد عبدالحافظ30009060185843903

98.82ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريأنس أحمد محمد سالم30010080092343904

91.67ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينيمنيأنس عادل محمد قاسم30011150172643905

85.68ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريابراهيم خالد سرحان الحريري30004160060543906

93.13ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريابراهيم رجب رجب حسن حواس30006120029743907

96.19ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينصومالياحمد ادريس احمد محمد30003200031743908

99.64ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد اسامه محمد مصطفى30010140187943909

97.98ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد خالد يوسف جاد هللا30010180133843910

95.85ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد عبدالرحيم محمد أسعد الباز30005240167943911

90.76ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسورياحمد عبدالمجيد فالح30006100159743912

98.23ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد وحيد محمود حسن سعيد30103310118143913

98.98ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريادونيس مالك عساف30009260147243914

93.42ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرياسامه احمد حسن غانم30009270171343915

83.45ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريالمنذر فؤاد حسان30012040161243916

81.97ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر فواز طالب القناعى30005170047443917

86.42ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريتوفيق احمد محمود امين الدقن30004290101243918

80.15ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجعفر احمد غلوم جعفر30006100096543919

81.51ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين حبيب اسماعيل مراد30102200091643920

93.53ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين عادل ابراهيم التركيت30010290039743921

69.11ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين عدنان عبد هللا هاشم العلي30102150065243922

85.3ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين محمد عباس الصفار30006150091943923

77.09ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين مساعد جاسم الشمرى30008200090543924

74.41ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسعوديحمود عكام فيحان المطيرى29609110117843926



71.87ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد احمد على مال30103190061743927

72.53ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد بدر عبد هللا التناك30007190016643928

84.43ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد توفيق فيصل المنصور30006170094543929

92.76ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريخالد عبدهللا محمد بسيونى30005220008443930

98.16ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريخالد علي عمر علي عبدهللا30006060069443931

83.09ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريخالد محى الدين منير محمود30008070152143933

83.14ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد وليد راشد العلي30101010063743934

80.23ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيراشد علي راشد آل بن علي30006110062443935

81.78ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريزياد عبدالحميد محمد عبدالغنى30009230177943936

95.37ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريسالم عاصى محمد نورى العاشور30006070046843939

85.54ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسليمان حسن سليمان محمد30012260002543940

99.05ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريسيف الدين حازم حسن داود طه داود30103100040843941

72.74ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصباح محمد صباح الشمالى30010100035443942

98ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريصالح عماد الدين علي عبدهللا البنا30008200185243943

96.69ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنيناردنيطارق ياسر اسعد داود30005250158143944

93.09ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعادل السيد محمد أمين سليمان30007010213843945

75.01ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعادل صالح سالم الخشتى30007090030843946

79.72ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينغير محدد الجنسيةعباس عزيز منخى منذر30005290121943947

92.92ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينصوماليعبد هللا ادريس محمد جمع30101150081943948

75.63ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا بدر عبد هللا المطر30102220067843949

91.44ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعبدالرحمن صالح محمد سليمان30006170164943950

99.11ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينيمنيعبدالرحمن محمد صالح باشطح30011090123443952

99.37ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريعبدالرحمن محمد غالب عسراوى30005120018943953

94.85ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز صقر ربيع اليوحه30008140029643954

85.9ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينيمنيعبدهللا عارف ناصر رويس30007050095343956

76.51ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى قاسم محمد جرخى29910230108143959

80.49ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينالمانياعلى ناجى29808180173543960

68.83ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينصوماليعلي عمر يوسف أحمد29901300178143961

98.95ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمار عبد العظيم احمد بازيد30004260062343962

97.68ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمر ابوبكر الشحات الزفرى30012040065243963

97.46ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمر رضا محمد احمد سالم30008210115943964

98.16ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريعمر عبدالهادي المحمد30010160177443965

95.28ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريعمر محمود ادريس30008210133543966

78.67ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمرو أشرف حلمى حمزه30101090131143967

88.39ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمرو السيد محمد احمد تفاحه30009270138543968

99.63ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمرو محمد هالل فتح هللا30006110163543969

94.23ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمرو مصطفى سيد عبدالوهاب30006280006743970

91.15ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد فيصل مؤيد القريني30011260103243972

93.45ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريكريم محمود سيد محمد30005270175143974

97.87ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريكريم وائل محمد غانم30102030126443975

84.8ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريماريو نشات صموئيل وغريس30003150151543977

99.46ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمازن اشرف مصطفى احمد30005280174443978

94.06ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمازن عبدالحميد مصطفى عبدالحميد30102260117243979

90.1ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمبارك موسى مبارك العبيدان30101210005943980

95.56ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريمجد الدين عاصم مصطفى كمال سيده30011090048543981

79.73ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينيمنيمحسن عبود محسن المهري30011260168143982

91.42ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد أحمد حسنى مناع30009100161943983

98.59ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد احمد عبدالجواد احمد30002040116443984

91.82ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد اشرف ابراهيم الطنوبى30007110193843985

94.23ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد ايمن حامد احمد مهدي30101230040543988

92.15ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد ايمن عبد الحليم سبيع30012280048143989

75.28ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينيمنيمحمد جعفر سالم مدهر29905310151743990

87.49ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد رفعت عبد الستار اسماعيل دبدوب30009210143543991

77.17ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد سالم حمزه عجمى30008260093543992

99.78ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد عادل سعد محمد جاويش30007260025343993

85.35ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبد هللا محمد المطيري30010300001643994

87.22ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريمحمد عبدالمجيد فالح30006100158943995

78.45ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد عبدالمنعم طه عبدالحميد اسماعيل30009150043443996

97.03ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد محمود السيد محمود احمد29911060165843997

90.29ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد نبيل فاروق عالم30001220220243998

83.16ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد هشام عالم شاكر30002230002543999

98.39ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد ياسر احمد هالل30102180090344001

73.71ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمود أشرف محمود النحاس30009120154944002

94.31ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمود ابراهيم عبدالعزيز محمد30101210160944003

68ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمود امجد عبدالرحيم عبدالاله30003070169744004

97.52ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينارتيريامحمود محمد ادريس محمود30011180178844006

93.81ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمود محمد بدوى محمد30009030060944007

74.99ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمود محمد فهمى تميم30005030143944008

95.92ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمصطفى طاهر احمد طاهر حماد29905120182144009

97.99ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريمعاذ ايهاب عبدالحميد احمد اباظه30005140141544010

91.4ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسورينور موثنى هالل30008310062544012

88.22ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينارتيرياهارون امين محمد ادريس30006180044444013

96.4ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريوسيم يونس شيخانى30006170019544014

97.03ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرييوسف احمد محب باشا30005100053144015

90.2ناجحالعلميفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسورييوسف محمد بسام الحريري30003080035344016

68.36ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد عبد الحميد مساعد العتيبي30011240093544041

69.48ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد عدنان علي المسري30101160038544042

79.99ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد علوش معدى العتيبي30010070065844043

88.86ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرياسالم هاني علي الرفاعي30012260162644044

82.31ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر على خلف العنزى30103050031244045

82.95ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبسام محمد عبد هللا المطيرى30005290005644046

94.98ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيثنيان طالل سالم الصانع30011180069744047

81.97ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم غانم جاسم الحساوى30008260092744048

97.29ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم محمد جاسم القطان30010280051344049

88.66ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم محمد خليل البناى30010030045144050

81.38ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينجزر القمرجمال ماجد سالم ابراهيم30003200022944051

80.06ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن هانى حسين حسين30009190051844052

78.57ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين خالد حسين شهاب30103130012844053

73.41ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين علي حسين مبارك30102040042244054

80.24ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينغير محدد الجنسيةحسين وليد عبداالمير جبر30012120017744055

80.54ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد علي عبد االمام محمد30007050005644056

75.68ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد انور سعد المبايع30007130065444057

83.6ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد سعود عبدالعزيز ابداح30008180086344058

79.69ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد عبد هللا عمر العتيبى30012120107344059

81.73ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد عوض محسن العازمى30012210036244060

84.01ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد وليد عبدالكريم الشرهان30008220023744061

82.95ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد وليد يوسف الربيع30004050013544062

68.13ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينبحرينيسامى معاذ سامى الدالل29912170062744064

74.98ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود ابراهيم سعود الصديقي30004140077744065

90.66ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود عبد العزيز مصطفى عبد هللا30101100026744066

79.5ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود محمد سعود الدواس30010060104344067

73.18ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود مشعل صالح الشحومى30006180032144068

74.5ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسلمان احمد عباس باقر30103070102644069

92.84ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسليمان خليفه سليمان خلفان سليمان30007220016144072

79.89ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل فواز مطلق السبيعى30102010091344078



86.44ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز مشعل احمد المرهون30010230102844079

89.28ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا بدر عبد هللا العوضي30010190125944080

94.79ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا سعد عبد المحسن المطوع30007040009844082

78.55ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا محمد عبد هللا الكندرى30003020113144083

82.4ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا محمد فاضل الكندرى30101310055244084

86.11ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد المحسن خالد أحمد سليمان السعد المنيفي30101170074944085

72.4ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الوهاب محمد خليل البناى30010030047844086

90.74ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعبدالرحمن محمد بسيوني ابو سالم30010280155944087

96.74ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسوريعبدهللا حميدي الظاهر30006070173544088

92.7ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا صالح عبدهللا االبراهيم30008120005944089

80.15ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا ماجد سالم على30001190023644090

86.4ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا نما عبداللطيف النما30011010043744091

89.63ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى محمد خليل البناى30010030048644094

87.55ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي حسن جواد القديحي30007220112144095

74.32ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي حسن علي اشكناني30011250080544096

70.38ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي محمد حسين شهاب29902070009744097

76.28ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر مشعل عبد الرحمن القحطاني30008120109444098

69.23ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمران غانم عمران كمال30008300083544099

93.25ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعوض مشعل عوض المهيميل30004280090844100

63.62ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد بورسلى نورى اجباره30009120048244102

83.58ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفيصل فهد خلف العنزي30012210018644103

77.88ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد أحمد راشد العازمى30003270048744105

67.2ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد أنور صاحب الرشيد29909230055144106

72.93ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد ابراهيم محمد المسلم30010200096244107

88.21ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد احمد اكبر الرى30006230101444108

85.24ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد صالح ناصر العتيبي30103130121944111

94.98ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبد هللا على ملك30012160003144112

73.02ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد مسفر سالم مهدى30005040024244114

96.68ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد مشعل راشد الخيال30004040073244115

90.27ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد مفرح محمد العجمي30002180023944116

91.42ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد وليد نادى العنزى30008260020644117

79.52ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمرزوق عباس رشيد الرشدان30101110021744118

86.43ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمسعود سبت مسعود المسعود30004090070244119

76.67ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمشارى نبيل محمد شمس الدين30004100056244120

84.71ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمشاري خالد أحمد الكندري30009090012944121

74.46ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمصطفى سيد جميل خليل القالف30101150015744122

85.22ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمهدى محمد اسد محمد30007050042744123

66.71ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر حبيب احمد دشتي30007230013844124

76.08ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيهاشم صبحى خلف العنزى30006180139144126

95.33ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيياسر حسن محمد آتش30009250031344127

72.15ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيياسين يوسف ياسين البناى30007290019244128

90.18ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييعقوب جاسم يعقوب المنصور30012020105544129

73.67ناجحالعلميعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف مشعل يوسف النصار30005250045844130

92.67ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريآسر عمرو محمود عرنوس30012160046144151

84.18ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد حمد محمد العازمى30004110051244153

83.13ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد فهد احمد الحريتى30102180098944154

77.73ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد محمد زيد الزيد30012020085344155

72.63ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيابراهيم عبد هللا جاسم الشيبه30101080031844157

76.84ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيابراهيم فهد محمد النويعم30008290187744158

84.72ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتياحمد جابر يوسف مراد30101270042544159

75.44ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتياحمد كمال على الخرس30004160022644161

77.51ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتياحمد مساعد حمد الشبو30007050012844162

86.54ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتياسماعيل عبد الحميد محمد فيلكاوي30103080006744163

73.92ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينيمنيالجيالني سعيد عبد الباري الجيالني30006120162844164

87.85ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيانور بدر احمد العيسى30101130066544165

81.77ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر محمد عبدالهادى الجبعه30008220022944172

79.23ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم محمد حمزه الجدى30004120036144175

95.27ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجراح خالد محمد راشد30007210034744177

85.38ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجراح عبدالخالق صالح العوضي30011030046344178

89.25ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن عادل حمزه العلي30004120041744180

66.88ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينايرانحسن كاظم عماره30006130018344181

67.88ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين عادل اسماعيل السلطان30102130106344182

80.54ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين عبد اللطيف شاكر الصراف30102200128144183

81.15ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسعوديحسين علي صالح العيسى30002050081644184

70.93ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد حامد راشد الهدية العازمي30006050039444185

90.95ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد حامد سيف بن عميره30005230001844186

74.84ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد على عبد الرحيم الفارسى30004270015744187

74.49ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد مبارك حمد اشقير30102250047844188

77.99ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمزه جابر أحمد البلوشي30011030055144191

76.2ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمود عادل حمود البحيرى30003270067144194

79.32ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمود مبارك حمود الغوينم30006100009244195

72.23ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد أحمد نصار الحريتي30009060094344196

86.59ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد اسامه محمد الخليفى30005180096944197

79.41ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد حمد فرحان الغريب30004260060744198

77.93ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد سامى سعد الغريب30004040042544199

79.36ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد عبد السالم مبارك الدليمى30102160022344201

80.18ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخليفه صالح فالح الغريب30011090025844207

84.11ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيراشد حمد عوض الصابري30003190064744209

93.36ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسالم أحمد سالم الغوينم30004130012744211

82.92ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعد أحمد سعد العازمي30009010051944213

70.75ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعد مساعد سعد المجمد30006080102344215

65.69ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعد نواف فالح الشريم العازمي30003160004644216

77.38ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعد وليد سعد الرشيدي30101250034344217

67.95ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود أحمد فالح الشمالي30001210067944218

77.99ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود بدر راشد الشحومى30008290031344219

83.83ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود حامد سعود المحيلبي العازمى30004100008744220

77.32ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود عبد العزيز مجبل الرميضي30007020119544222

83.58ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسلمان ثامر مطلق الشبو30004130023144223

81.23ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسيد حسين عبد هللا حسن الهاشمي30004160046144224

78.28ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصالح فهد صالح العازمي30009070020744225

74.36ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصالح فهد صالح بوحمد30003310016844226

92.65ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصالح نواف صالح الجويسرى30006130097644227

88.12ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصقر قبالن محمد العبيان30010210040244228

72.09ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصالح أنور خالد الحبيب30005170026344229

77.7ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيضارى نواف خليل سبتى30004290011644230

72.62ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطارق زايد شجعان العتيبي30004300121944232

82.17ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل أحمد ابنيان المويزري30011240056444233

86.3ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن احمد عبد هللا العازمى30012230091144237

81.19ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن جهاد محمد الحاى30012090145744238

72.49ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينسعوديعبد الرحمن عبد الجليل ابراهيم المبارك30005120023444240

73.79ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن الهاجرى30004180147444241

78.43ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا احمد راضى العازمى30004070020944246

77.96ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينالواليات المتحدهعبد هللا ايمن عبد هللا30011120138744247

86.9ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا حسين وليد الغريب30010220052644249

84.81ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا طالل عبد هللا حسن30011060094144252



75.87ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا عادل محمد الراشد30012200020644253

72.01ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا فهد جمعان الهران30007300006544256

91.42ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا ماجد سعود الختالن30007240036644257

68.45ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا ماجد محمد الرشيدى30001020101144258

86.82ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا محمد جار هللا العازمي30101150003444259

87.7ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا محمد زهيم العازمى30007170092244260

76.65ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا مشاري عبد هللا الحريتى30004140045144262

85.91ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا يوسف عبد هللا مطيران العازمي30005110006544263

68.65ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا يوسف عبد الهادى الجبعه29910210004444264

71.13ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا يوسف محمد الجويسرى29803020038244265

72.53ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد المحسن عمار خليل خريبط30009090014544266

75.93ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الوهاب علي حمود سعد مهنا الغربه30010280017744268

90.94ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالرحمن ساير فهد الداهوم30103080036644269

80.99ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالرحمن على مصبح الشبو30010070102844272

73.37ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز جابر عوض العازمى30102060003744273

70.35ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا أحمد عبدهللا البواردي29909100012744276

72.37ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا سيد محمد أحمد الصالح29711290051344278

74.93ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا شنيف محمد االصفر29903100041644279

79.13ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا ناصر ارشيد العازمي30008130039144280

97.93ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى أحمد سالم الغوينم30004130013544281

97.39ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى احمد يوسف الخشان30012170086844282

78.58ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى جاسم محمد الموسوى30103150014644283

96.03ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى حسين موسى البلوشى30004110105644284

72.27ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى طالل على البسيس30102200087944285

79.88ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى عباس محمد البلوشي30009060123344286

81.98ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي الرضا حسين حسن جمال30102100087744287

75.42ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي عبد الغفور عبد هللا عفيفي30008070061744289

71.6ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي محمد على الفزير العازمي29911130071844291

84.37ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر ثنيان براك الشالش30009210039544292

82.2ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر حامد مبارك العازمي30005280098744293

82.08ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر عبد العزيز عمر الرفاعى30012030120844294

75.12ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر عبد هللا مهنا السنافي30004290008744295

71.96ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعيد محمد عيد االذينه30005080040644297

74.22ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعيسى ابراهيم براك العليوى30010280084744298

86.15ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيغانم عبد هللا عبد اللطيف الفهد30009220087144299

74.42ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد سالمه فالح العازمي30004160010344302

64.67ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد عايد فهد العازمى29906290116144304

66.6ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد فالح سعود العازمى30007240023544306

75.4ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد فايز زهيم العازمى30103130117144307

67.55ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد ناصر سعد الغانم29908140054944308

69.92ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفواز حمد نصار العازمي30006120076444310

69.7ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمبارك طالل أحمد الماجد30009170056744313

71.72ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمبارك فالح مبارك الصابرى30006070019344314

76ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمبارك محمد مبارك مطر30004030004544315

96.11ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد أحمد عبد هللا الصفار30004180112444316

74.34ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد أحمد ناصر الهران30007080064944317

71.6ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد حسين جاسم الحسين30101300015644319

68.01ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد خالد حسوني الشمري30101140010544321

74.22ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد فؤاد احمد الصايغ29807030018544324

86.4ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد فرحان محمد الجميعان30010040040144325

73.57ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد فالح محمد الملهوف العازمي29904100079444326

87.43ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد قاسم احمد اكروف29911130018744327

67.79ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينايرانمحمد كاظم عماره29901180025644328

75.7ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد مبارك فهاد العازمي29910120017444329

76.95ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد ناصر محمد الجويسري30002210024244330

68.72ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد نواف مبارك العليوي30004280026244331

78.94ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد هاني محمد التراكمه30006200040644332

81.19ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمهدى جاسم محمد دوخى30005200023444337

71.15ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمهدى زيد على كمشاد30012290059744338

84.04ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمهدي رائد كاظم جمشير30007240013944339

74.63ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيموسى عبد الرزاق عايش الجويسري30007150118144341

93.65ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتينائل محمد نائل العبد هللا30012130046944342

70.94ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر صالح ناصر المدعج30005120031444345

70.83ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر مصطفى عبد هللا القفاص30008040053444346

74.11ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتينواف محمد خضر حسين30007120070944347

76.64ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيوسمي راضي وسمي العازمي30005160066844350

87.76ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيوليد جابر فالح العازمى30004070032144351

92.89ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييعقوب يوسف يعقوب الكوت30103010061844352

82.14ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف حسام يوسف الدليمى30103080001644356

71.89ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف سليمان فالح الغنيمي30008250068644360

71.93ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف غانم فهد الغانم29911140007344362

77.81ناجحالعلميفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف محمد مجبل الدواي30101080001944364

74.03ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد بدر أحمد كرم أحمد30005230025344391

68.6ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد عبد اللطيف أحمد الماص30102270046144393

86.2ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد على حسن دشتي30006270080844394

94.29ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد فهد شريده الشريده30102120015844395

75.16ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد محمد جاسم علي30006180035644396

79.81ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد وليد صالح الشعالن30006010017144397

76.71ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتياحمد طالل علي خلف30007260126444398

76.7ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسورياسماعيل سامر إسماعيل بالل30006120120644399

89.56ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر عبد المحسن عبد العزيز الباوي30007100091844401

84.63ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن عبدهللا علي غضنفر30103130123544403

84.31ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين طالل إسماعيل البناي30102270129644404

76.02ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين طالل حسين الباذر30103070030644405

93.11ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسعوديحسين عادل علي األمير30004150178944406

90.24ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين عبدهللا حمزة جراغ30011260017944407

79.3ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين محمد حسن المشهود30007300014544409

86.76ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين مشعل عباس محمود30011160027344410

88.02ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين منصور أحمد عاشور30004240114944411

76.82ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد عادل خلف السعيد30102140019244412

81.89ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد محمد جواد رضا30010250023844413

78.81ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد ناصر عبد الرسول القطان30008260022244414

91ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمزه صالح حبيب اإلبراهيم30006180090344415

73.74ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيزيد عبد هللا محمد المسباح30012060057444416

83.42ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيزيد محمود علي الصراف30101290082244417

78.4ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسلمان صالح عباس دشتي30004300030444418

82.42ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسليمان يوسف حسن الكندرى30007290063544419

91.05ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسيد أحمد عبداللطيف سيد مسلم سيد مصطفى30011250036244420

66.16ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسيد سليمان مرتضى سيد سليمان أكبر29904070121444422

81.8ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل بسام عبد النبي عبد الرحيم30103090032444424

91.91ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل خالد محمد الفودري30009250039944425

89.71ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن خالد عبد اللطيف جار هللا30007100017644426

77ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنيناردنيعبد الرحمن صالح محمد الغويري30005020196444427

85.99ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن طارق راشد العميري30007250019944428

82.39ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن على أحمد الفيلكاوي30005140046344429



84.96ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز جاسم الكندري30008170067844430

77.93ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز علي مصطفى صفر30003270130844431

95.33ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز محمد جراغ الحداد30004130007144432

72.9ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا أحمد حاجيه حسن30004160023444433

78.29ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا جعفر أحمد سبتي30003200054444434

89.76ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا حسين مختار كابلي30011190065544435

76.42ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا عيسى عبد هللا األستاد30008200032344436

65.47ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا فيصل عبد هللا المجادي30003280022644437

72.24ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد المحسن باسم طاهر العبد هللا30006040024644438

98.41ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسوريعبدالعزيز فايز ياسين لطفي30008140003444442

64.66ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعدنان عبد الهادى دايخ وادى30001260027844443

85.79ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى عبد الحميد أحمد غضنفر30012170007544444

71.79ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى مجيد علي البغلي30008220038444445

82.07ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي حامد علي حيدر30011070057144446

74.2ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي طارق عبد النبي الجزاف30010160148344447

95.59ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي عباس حسين البلوشي30004090016344448

83.6ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي عبد هللا كمال حيات30004180108744449

95.4ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمار محمد مختار صفر30006280070244450

69.56ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر خالد محمد الفرج30103090096544451

91.37ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمر محمود عبد الكريم زايد30011110109544452

69.35ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر وليد هليل العنزى30108230106744453

70.06ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعيسى جاسم فاضل القطان30009100031744454

74.48ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينالواليات المتحدهفواز يعقوب سلطان30102210138944456

94.65ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد أبو شبانه علي خلف30009290132844457

89.59ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد أحمد حبيب اإلبراهيم30102100037544458

88.27ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد الجواد معاذ عبد اللطيف غلوم30102220017644459

81.14ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد حسن شعبان غضنفري30012150012944460

85.37ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينسعوديمحمد حمود فيحان المطيري30011120116844461

79.73ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينيمنيمحمد خالد زيد المطري30009300136444462

84.26ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبد العزيز محمد بولند30004190002644463

84.13ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عدنان سعيد حسن30006040106244464

94.97ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصريمحمد عزت عبد الفتاح إبراهيم سيد أحمد30010250004344465

95.34ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد على حسين علي حسين30010270034444466

72.59ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد علي مصطفى العلي30007200023144467

79.05ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد مجيد أحمد الزنكوي30102230077544468

94.32ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد مختار باقر جوهر30102280054244469

90ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمشارى بدر فيصل عبد هللا30009280074644470

80.16ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمقداد علي حسين القالف30103040079244472

64.76ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمهدى اسماعيل إبراهيم عباس30011130121444473

78.48ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيموسى سليمان حسين الصراف30101260045944474

92.07ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيموسى عبد المحسن محمد الحبيب30005010011944475

80.95ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيموسى عصام موسى صفر30010010017744476

96.96ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر احمد عبد العزيز بوشهرى30010170033444477

85.65ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر وليد جاسم المفتاح29906090020244479

91.7ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتيهاشم عمار صالح بهزاد30005270054844480

91.58ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينمصرييحيى صالح عبد الحميد إسماعيل30102120056144481

94.55ناجحالعلميجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي بنينكويتييعقوب يوسف عبد الرضا مال هللا30005040001544482

92.41ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيأحمد حسن حسين القطان30011030058644511

80.41ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيأنس محمد باني المطيري30011090071744514

86.37ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتياسامه محمد بدر الهندي30003230094244515

76.21ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيباسل عباس حبيب قمبر30103040013544517

92.38ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيبدر فيصل محمد العلي30007150032244518

72.64ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيبراك عادل يوسف العيد29903130136644519

90.03ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيثامر عبد هللا عبد المحسن الروضان30005170088844521

77.19ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيجاسم عيسى محمد بوقمبر30003240072444522

85.7ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيجراح جاسم محمد سكين الكندري30005040117344523

84.36ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيحسن عبد هللا عيسى خداده30008270055744525

91.24ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيحسن محمد علي المحميد30009170072744526

83.89ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيحسن محمد مختار جراغ30010180062644527

85.57ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيحسين على حسين الروغانى30101290108344529

82.4ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيحسين علي عبد المحسن بوحمد30011110075444530

79.18ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيحسين علي عطيه الشمري30006150054844531

75.49ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيحسين علي مراد30007300136744532

98.07ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيحسين مناف موسى مال جمعه أحمد30010040032144533

66.85ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيحمد ماهر ردهان البالول30006050053844534

77.73ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيخالد ابراهيم محمد الفودري30010300032344535

85.98ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيخالد جمال أحمد عبدالقادر المحمد30101130118244536

70.08ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيخالد فايز محمد النيباري30101310028844537

82.07ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيخالد منير قصاب السبيعي30008290104144538

81.54ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيخالد ناصر يوسف القبندى30008260057244539

94.97ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيخليفه وليد خليفه المطر30008150077244540

81.72ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيدعيج خليفه يعقوب ربيعه30008170009644541

78.43ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيسالم راشد سالم الخضر30101170055444542

76.04ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيسالم عادل سالم الحبيل30006290010544543

80.89ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيسامي محمد عبدالقادر الرشيد30010220068144544

81.89ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيسعد محمد سعد العميرى30003040018144545

84.5ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيسلمان جواد جليل الكاظمي30005180050444546

87.24ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيصالح طالل عباس باقر30004040128444547

82.11ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيصالح عبد الحكيم سليمان الصقعبي30009100014944548

80.02ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيصالح عبد هللا سبتي سكين الكندري30005150017344549

64.49ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيصالح هاني حميد فرس29909230047144550

77.61ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيطالل نايف صالح البصيلي30008070033444551

89.32ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعباس علي حسين الجزاف30004230069844553

81.17ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن خالد صالح الدويسان30005220071144554

81.32ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن عادل ابراهيم الخليفي30007010018344555

87.72ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن محمد حسين حاجي30009110103844557

85.06ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن مشارى ابراهيم االرملى30102010051844558

73.04ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز حمد عبد العزيز الهدلق30009070025844559

81.71ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز مهند عبد العزيز احمد30009150064544562

66.2ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز هشام عامر الشطى30005020007244563

92.11ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا سعود عبد اللطيف الصقر30012290074944565

70.99ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا صالح عبد هللا العقيل30101020002144566

84.89ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا ناصر علي السنين30006280041144568

94.3ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبدالرحمن خالد عبدالرحمن الرويح30010100064544569

77.73ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا حسين عبدالسالم المانع30006190077944570

84.88ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا محمود جاسم الصفار30011040012244572

99.22ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعبدالوهاب عالء عبدالعزيز بوقريص30007050034744573

92.59ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعثمان جاسم عبد هللا الحمود30009260026944575

81.01ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعدنان جابر عدنان الشوا30006120008644577

73.57ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعدنان عبد اللطيف سيد دعير شرهان30103010122344578

86.34ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعلى ابراهيم عيدان العيدان30012050106644579

68.86ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعلى احمد حيدر الجزاف30011220032744580

72.88ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعلى جواد محمد بهمن30008120007544581

95.18ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعلى عدنان محمد الخاجه30010030034744582

82.5ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعلى مساعد اكياد الفضلى30004210030344583



89.78ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعلي أنور يعقوب حسن30011070099344584

90.99ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعلي حسن عبدالهادي السلمان بوحسن30004050004744585

79.13ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعلي مجدي عبد الصمد الصالح30009190016344587

92.61ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعمر احمد سعد السهالوي30006030031744589

96.62ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعمر صالح جاسم الهاجرى30010090028944590

71.82ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعمر هيثم أحمد العلي30102220034444591

71.33ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعمران حسين عبد هللا النجار30103100012544592

85.56ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيعيسى محمد رضا علي30012090046244594

79.13ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيفارس طالب عبد الرسول الشواف30009030070544596

86.31ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيفهد سامى على الفرحان30006010003244598

93.75ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيفهد طارق حمد المكيمى30011140019144599

77.65ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيفواز ناصر احمد الشريفى30012230019644600

91.23ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيفواز يوسف على الكندرى30103030062844601

92.2ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد أمين أحمد سلمان أحمد30012020004444603

65.98ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد جاسم عبد الوهاب النجار30005260053944605

93.42ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد حبيب محمد االمير30010080073944606

96.76ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد خالد عبد المجيد النقي30004260033244609

72.52ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد عادل محمد العبدهللا30005270013444611

75.84ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبد العزيز محمد الحسينان30010150025244612

97.56ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبدهللا عايش الشمالي30006180036444613

86.91ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبدالوهاب سعود الغرير30010130051744614

65.43ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد فردان محمد القالف30012160088344615

65.18ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمحمد هاني حسن العوض29907120057844616

85.92ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمساعد أحمد عبداللطيف الفارس30005110042844617

79.51ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمساعد صالح احمد الخلف30010090076444618

73.73ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيمشاري خالد عبد اللطيف الصقر30007170008444619

83.41ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيناصر انور عبدالرحمن الصقر30011050126544620

87.66ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيناصر محمد خالد محمد ناصر30007300016144622

78.87ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتيهاشم عبد الجليل ابراهيم البلوشى30009190117444623

70.38ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتييعقوب شاكر صاحب شكر30101310082744624

80.99ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتييوسف حسين حسن حسين30007010010844625

91.11ناجحالعلميصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي بنينكويتييوسف طارق جاسم المحميد30010020017844627

71.19ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد طالل احمد الجعفر29908090066444651

73.37ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد محمد أحمد االنصاري30008230114244652

70.24ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد محمد أحمد الحرمي30005220092244653

88.33ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريأحمد محمد زكى عبدهللا30012060061144654

95.62ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأنس خالد مساعد الوهيب30005220052744657

86.21ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتياحمد عبد الحميد فاضل الشمرى30005130016344659

87.34ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصرياحمد محسن محسن السيد دعيه30004160130944660

96.7ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيايوب صالح الدين ايوب الخميس30007150075244661

94.14ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيباسل بدر عبد الوهاب الخراز30102040160144662

85.07ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر زياد بدر العنجرى30004300036344663

87.18ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر سالم ناصر العبيد30011160095144664

75.16ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر طارق عبد الرحمن الراشد30101280077644665

92.35ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر عبد الرحمن خالد المسفر30011190080744666

83.47ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر ناهس عشوي العنزي30005110095444667

90.52ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبراك سالم احمد العبالنى30101090071444668

85.37ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبراك ماجد مانع المانع30012090013944669

73.91ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم خالد ابراهيم عبد هللا30009080034744670

84.82ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم عمار جاسم الساعى30008160013244671

76.32ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحبيب يوسف حسين البدر30012270009344672

90.79ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن عبد هللا حسن الجعفر30006250127844673

85.73ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن على حسن الخاجه30010020118944674

70.02ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن مصطفى حمزه حيدر30009260019744675

72.77ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين بسام عبدالمطلب أحمد30102130077344676

86.77ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين عبد االمير اسماعيل مراد30004110113644678

78.74ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين فيصل عبد هللا الحمر30012060109144679

81.35ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين ناصر محمد قمبر30006130115144680

87.84ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين هادى عباس حيدر30101290081444681

82.12ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد سالم محمد المرى30011200062444684

86.76ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد محمد عبد هللا المجيدل30006060009644685

86.12ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد يوسف مفلح البرازى30101210033144686

74.64ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود سعد بالل منصور منصور30008110066444689

71.23ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود مشعل سالم الزمانان30101220054344691

71.81ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكنداسلمان عبداالمير شيخانى30012280042244692

67.06ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيشمالن أحمد مبارك عبد الرحمن مبارك30012270113344694

86.12ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصقر شاهين حمد الغانم30102260012944695

89.86ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل عادل عثمان القعود30006060017644696

92.38ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل موسى عبد الجبار الخشتى30010290068844697

82.39ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الحميد فوزان عبد هللا شاهين راشد30101280099544699

71ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن ابراهيم صالح الخارجي30009120023944700

88.26ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن محمد سعود الخضير30101150063244701

81.19ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن مساعد عبد هللا بن عيد30101030093844702

74.89ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن وليد ابراهيم جحيل30005290079344703

81.51ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز أحمد صالح الشايجى30006090034744704

86.12ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز عبد هللا حبيب الجزاف30101230087844708

81.91ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز نائل يوسف العميره30004190003444709

83.5ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا احمد عبد هللا على30101170021244710

86.99ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا سليمان سعيد الدهام30004050097944711

94.81ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالرحمن محمد عباس عبدالرحمن30011120067544715

82.82ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز عبدالقادر احمد الشعبان30007260104544716

76.8ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز مشعل عبدالعزيز العبدالغني30101110014544717

92.11ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا عبدالصمد عبدالنبي اكبر30011190004944719

73.52ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا يوسف عبدهللا الصهيل30005310009344720

83.13ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى حسن سلمان القطان30011140021244721

97.93ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي حسين يونس حاجي علي30008030040244723

91.84ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي سالم محمود حسين30005170040744724

87.39ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي صالح عبدالكريم الرمضان30007310083244725

94.37ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي عادل رجب شريف30005010014344726

81.34ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمار عباس علي ندوم30012140047844727

92.98ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينمصريعمر احمد محمد دكرورى مرسى30011300180544728

78.39ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر سعيد فرج المهنا30007270054544729

80.3ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعيسى أحمد عيسى االقعس30008120006744730

81.7ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعيسى رجب حسين على30011250084844731

92.89ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد السيد انور حامد الرفاعى30011020099944732

76.06ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد عبد الرحمن ناصر العبيد30005140038344733

82.89ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد محمد على الصانع30003170057344734

73.6ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد مشعل فيصل العتال30006010033144735

78.43ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد يوسف حماد الشويعى30004040011844736

78.8ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفيصل السيد انور حامد الرفاعى30011020101944738

72.74ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفيصل وليد فيصل حماده30010110021644739

80.67ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيماجد ناصر ضيف هللا العتيبى30102210039444740

71.16ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد جاسم عبدالكريم بن حيدر30002050040244742

75.41ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد دعيج على دشتى30012310012944743

88.32ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد شاهين محمد الرشيدي30009130068644744



84.77ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد صالح عبدالعزيز العمران30004040018544745

89.7ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبد هللا حسين بوحمد30102130016744748

64.03ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عدنان عبد هللا العلي30004010040644749

81.64ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد علي حسين البحر30101090122344750

76.91ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد ناصر احمد يوسف30005140011344751

72.37ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد هاني محمد بوحمد30101120038144752

83.7ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد هشام محمد العوضى30005050017144753

96.45ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمشاري محمد ابراهيم الشطي30102090066244754

79.38ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمشعل ناصر ضيف هللا العتيبي30004090064944755

86.42ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر بدر على المعيوف30101150032544757

82.97ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر محمد عبدهللا عنان30010210030644758

96.79ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيوليد خالد خليل التوم30009060019344759

95.71ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيوليد خالد فهد الهويشل30006080043444760

96.12ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف احمد عبد هللا حسين30011130132944762

73.37ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف خالد ماجد التمار30009250027644763

80.35ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف محمد أكبر حسين30003210032644765

83.06ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف ناصر عبد هللا البناق30101090039444766

76.45ناجحالعلميأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف يعقوب يوسف المسعود30103260055244767

85.77ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد أنور مهدي الراشد30009220027344791

83.71ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد عبدالرحمن عبدالكريم أبوطالب30102220002944792

84.16ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد ناصر أحمد العتيبي30009050112844793

83.28ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد وليد نجم جابر30012140099644794

92.64ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأحمد ياسين عبد هللا سكين30103020005344795

73.13ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيأسامه عبد الرزاق محمد الحجي30008120025144796

65.73ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتياحمد فيصل على شمس الدين30010200034844797

80.88ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتياسماعيل عبد اللطيف حمزه الجريدان30007310069944798

75.16ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر عبدالعزيز فيصل العبداالله30102070131344800

87.66ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيبدر ناصر علي الكندري30011100006744801

87.05ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم بدر عيسى الكندرى30103150070144802

75.4ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم حسين جاسم األنصاري30005240120644803

91.31ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم عبد هللا جاسم الصالح العبدهللا30004240016244804

79.91ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيجاسم محمد يوسف الحميدى30101180035244805

71.81ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن حامد حسن الحداد30101230036844806

93.37ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسن هانى على القالف30101150030944807

94.1ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين على حسين دشتى30003280008244808

84.1ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحسين علي خليفه علي30012200068744809

79.55ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيحمد وليد بالل العبيدي30011300097644811

74.31ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيخالد عدنان خالد بورسلي30008060062444813

75.11ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيداود فيصل محمد صديق مراد30011230016844815

69.41ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيراشد عبد العزيز احمد النجدى30009250026844816

68.18ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسعود عبد هللا حسن الكندري30005130049744817

76.09ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسليمان بدر احمد المضحى30006240111144819

92.18ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسليمان جاسم سليمان العمران30012120093544820

71.4ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسليمان علي حسين الكندري30010190075844821

79.81ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيسليمان ماجد ناصر الناصر30004210106644822

68.16ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيشهاب خالد صالح الشهاب30004050111144823

85.8ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصالح احمد يوسف الذويخ30009120111944824

77.26ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيصهيب عبد العزيز عبد الرحمن الكندري30003040017344825

77.12ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطارق عيسى محمد الكندري30008200024344826

83.31ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل سعد ناصر الصالح30009070071744827

93.18ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيطالل محمد على جعفر الكندري30007030076744828

94.25ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن محمد احمد محمد احمد30102140073144829

83.68ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن مصطفى عبد العزيز االبراهيم30010090093244830

97.83ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الرحمن منصور عبد هللا الغانم30007100072344831

80.04ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز ابراهيم عبد الكريم عبد الرضا عبد الكريم30102160095244833

71.3ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز جاسم طالب حجي علي الكوت30102210091744834

83.7ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز سعد عبد هللا العمير30012160049644835

69.53ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز سعود عبد العزيز المديرس30010070067444836

69.07ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز صالح عبد الرحمن العبيد30102170060344837

81.06ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز محمد خليفه مال هللا30101160080144839

83.13ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز معاذ محمد التوره30102130082944840

91.6ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز ناصر بدر نقي30009230034644841

98ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز نواف موسى الخشتي30009010074644842

79.49ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد العزيز هاني حسين الزنكى30102090068944843

93.44ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا أسامه عبد هللا الرحماني30008070059644844

79.6ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا صالح علي الصديقي30012290038644846

96.95ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد هللا محمد اسماعيل عبد هللا اسماعيل30102010090544847

92.82ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الوهاب سامي عبد الوهاب الشرف30006050048244848

81.54ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الوهاب محمد يوسف عبد هللا30004190058744849

83ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبد الوهاب مصطفى حسن الكندري30102020033244850

86.66ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينصوماليعبدالسالم محمود عبدالبارى29906150171344851

90.28ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز جاسم محمد المال30003170036244852

95.51ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز زكريا محمد االبراهيم الفيلكاوي30006020060744853

87.15ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز عبدهللا يوسف العمران30009120054644854

91.44ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز علي حسين جمال الكندري30004200083944855

73.7ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالعزيز وليد مصطفى الحمد المجرن30103090004144856

83.36ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا احمد عبدهللا الحمود30011230005344857

75.75ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدهللا وائل فيصل الجميعى30101080039344858

89.78ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعبدالوهاب علي حسين جمال الكندري30004200081244859

68.42ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى خالد يعقوب محمد على30102160049344860

78.55ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلى عبدهللا احمد احمد30103100065144861

84.46ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعلي عبدالرزاق حسين على30004230083144863

75.15ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيعمر صباح خالد الزنكي30005100068944864

80.68ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد ابراهيم ابراهيم الربيعان30004300004844865

90.43ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد براك سعد الربابه30005140126344866

71.63ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد زياد حسين العود30102190022644867

83.42ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد عادل فهد الهاجري30102060065144868

88.96ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفهد عصام محمود العيد30003310072344869

86.18ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفواز أحمد علي العوضى30011090089944870

79.16ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيفيصل عبد هللا احمد الملحم30101280048544872

74.99ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد أحمد عبد الرحمن السيد عمر30006230077544873

92.23ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد أحمد محمد الثوينى30006030034144874

90.04ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد أحمد محمد الهويمل30005270100644875

87.74ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد جاسم صالح البصري30102260015344876

83.65ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عبد الهادى سالم الضمير30012070045244877

80.32ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد عيسى محمد الكندرى30010030068944878

81.17ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد نادر محمد الغيث الطيار30007120021544880

97.55ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيمحمد هانى منصور المزيدى30007060007344881

84.01ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيموسى عمار محمد االبراهيم30006150034544884

87.55ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر سعيد فالح الهاجري30012300051544885

66.96ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيناصر وليد مزيد الدوسرى30004190069144887

92.63ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتيوليد خالد حسين الكندرى30005010101544888

77.81ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنيناردنييزن محمود ذياب العقايلة30009170202844889

67.32ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف ابراهيم سالم التوم30004180088544890

96.11ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف حسن محمد االنصاري30006230068744891



83.23ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف خالد أحمد التركيت30009130049144892

84.22ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف عادل يوسف الشهاب30004140031244893

82.79ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف عبد هللا سالم الكندري30102020105244894

77.76ناجحالعلميناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي بنينكويتييوسف محمد يوسف العروج29903190044944895

97.06ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآمنه هانى عبد الرسول الصراف30003250023144922

81.5ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآيه عبد الرحيم حسين الشمالي30009060105744923

86.17ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأمينه حامد عبد المحسن الخنفر30005020157744924

79.09ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأنيسه محمد فؤاد البدر30007270079944925

81.57ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيابرار محسن عباس دشتى30006260078644926

83.76ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتياسماء جمال هاشم الكبسى30008260040944927

90.84ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالجازى يعقوب سالم الرمضان الهاجري30102190061344928

80.13ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالزهراء حسن على الشطى30004120008944929

80.41ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتياميره عبد المجيد عباس شهاب30010060092144931

90.31ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيبتول رياض حميد التحو30103140055944932

81.13ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيبتول علي حسين خسروه30011200130144933

76.09ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيبتول محمد حسين المويل30008120038244934

90.3ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيبشاير يوسف محمد جرمن30005040031444935

73.61ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيجيهان عباس على البلوشى30009240077744936

90.03ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحور سالم حجي الفرحان30102160060244937

95.49ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيخديجه خالد خلف الرامزى30101040013844940

92.83ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيخديجه عبد األمير حسين درويش30101280092844941

88.86ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيخديجه محسن سيد عبد الرزاق سيد أحمد30006240038944942

90.77ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه وليد عبد الرحمن بو كبر30005140020144943

93.51ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدالل عدنان عبد هللا االستاد30004240023444944

79.71ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرتاج جاسم منصور القالف30006090025944945

78.85ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرتاج ماجد عبد الحميد حسن على30007020025644946

98.32ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيروان عبد العزيز أحمد البغلي30101260072344948

76.01ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتايرانزهراء احمد دورقى نجمى30009070111144949

80.67ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزهراء بدر عبد الكريم زنكوي30012170035844950

66.68ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزهراء حسين عبد العزيز عابدين30012270079844951

79.19ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزينب أحمد محمد جمالي30102050086144952

86.48ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزينب مصطفى جعفر حسين30007060090344954

68.42ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره صالح فرج عبد هللا29901260129144955

92.28ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره عبدالصمد عبدالنبى على30008240027144956

88.35ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره على محمد القطان30004200040944957

85.28ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره محمد عبدهللا الشطى30009240073444958

96.2ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشهد عادل فهد الطويل30006010011244959

70.42ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشيماء محسن عباس دشتى30006260079444960

76.13ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيصبيحه سليمان حمد الديكان30008170085444961

96.54ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعائشه حسين يوسف مدوه30012110046744962

90.46ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعاليه على عواد اليحيى30004070015344963

86.46ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتمصريعال عصام عزت ياقوت30008100080744964

97.83ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعلياء حسين خليل الدوخى30102110009344965

79.65ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيغدير فهد عبد هللا على30005190022244966

91.61ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيغنيمه فهد صقر بن عيد30004070035644967

79.72ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه حميد شرهان عباس30010050019744968

90.72ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه داود سالم الكندري30006060010944969

84.64ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه راشد جاسم االستاد30008210033244970

88.44ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه صالح مكى ابراهيم القالف30005270006244971

96.02ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عبد الوهاب يوسف ادريس معيوف30102270045344972

90.98ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عدنان محمد صفر30011220071444973

98.86ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتمصريفاطمه فتحى أحمد جوده30006100167744974

85.56ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه محمد جاسم الخليفه30007210019544975

93.88ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه وليد جواد البغلى29904020066344976

94.82ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه يوسف محمد المهنا30011280046144977

74.83ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفتوح عادل سليمان بورسلى30005180048344978

94.52ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفجر أحمد علي دشتي30101170061844979

83.86ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفجر عبدالعزيز فهد العبدالغفور30102190091244980

80.06ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيكبرى علي حسين خسروه30011200132844982

71.55ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيكوثر خليل ابراهيم كرم30008180057244983

72.49ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيكوثر عادل جاسم الدريع30004130052244984

93.04ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيكوثر منصور عبد هللا الشطي30004180055144985

70.14ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلبانه محمد محسن بوعباس30101310012244986

80.55ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلولوه راشد سعود المذن30102280052644987

72.32ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلولوه فهد حداد األيوبي30008150050244988

75.92ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيليان عبدهللا علي اليوسف30006130002844989

92.26ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم ابراهيم كرم دشتى30010050006644990

92.02ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم بدر محمد كندرى30007220095444991

94.21ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم وليد محمد الرباب30004250075344993

98.09ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينور جمال عيسى القطان30003280075244994

77.43ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهدى عيسى عبد هللا فيروز30007190045744996

79.86ناجحالعلميامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهيا جهاد فهد الهاجرى30010080036844997

94.16ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريآالء سامح سيد الوردجى30004120149545021

96.85ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريآالء سعيد محمد قاسم على30005070108845022

68.68ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيآمنه أحمد غلوم اشكناني30102150116145023

99.18ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريأسماء اسماعيل ابراهيم حسام الدين30003210207345024

70.58ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأفراح منور دغيم حذيفان30009250035645025

72.16ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسعوديأفنان رياض احمد البابطين30005130027845026

88.28ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريأمل منطلب السيد منطلب30009090034845027

65.53ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأميره فؤاد حسن العلي29911050057445028

98.81ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرياروى خالد محمد خالوي30007010232245029

97.43ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرياسماء صفوت حمزه احمد30007160166845030

95.38ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتيمنياسماء محمد علي حسين يحيى30008190051445031

99.82ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرياسيل السيد حسنى السيد عبدالعال30010050010345032

98.55ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرياالء السيد اسعد سيد30010080150445033

96.28ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريآن محمد محمد سعيد30007180159845034

83.28ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيانوار عامر عبد الرحيم عطيه30008160094145035

97.65ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريايمان وجيه يعقوب السيد30004250169245036

88.42ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريايه جمال سميرامين محمد29911090209845037

95.91ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريايه كمال عمر السيد محمد30010010295745038

93.78ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتيمنيبسمه خالد عبد الرحيم باوزير30101020136645039

96.94ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريبسمه محمد طاهر احمد قناوي30012290122345040

88.97ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريبسنت محسن على مرسى30008120145745041

69.15ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجمانه حسين ابراهيم التميمى30003310013345042

99.25ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجمانه عبد الوهاب محمد االشوك30003280018945043

86.9ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجنان وليد أبل العوضى30102190007445044

93.91ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريجهاد محمد حسن البهواشي30003200212845045

95.46ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيخلود عبد اللطيف عاشور العربيد30010250029745046

86.02ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسعوديدالل بدر ناصر الغانم30101100069745047

95.97ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل حيدر عبد الرزاق درويش30005090023945048

90.58ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتيمنيدالل عمر عوض مصيباح30010180170945049

98.93ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرؤيا محمد محمد محمد ايوب30009150207745050

99.14ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرحاب ايمن شرعي حسن30004080170445051

99.1ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرحاب حسين محمد فرغلي30009130174245052

94.84ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرحمة هللا عبد المجيد محمد شعبان30003090145345053



97.2ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرنيم ثروت عبدالفتاح السروجى30004210165645054

93.27ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرهف عصام اسماعيل عبدالقادر30006250136645055

86.62ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريروان عادل عبدالسميع عبدالعزيز ابراهيم30102150114545056

99.1ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريروان عبدالعزيز سيد احمد السيد30102150072445057

91.2ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريروان محمد احمد محمد30010060141445058

95.37ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريروان محمد حسن العيسوى30101210109445059

81.24ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرودان عبد اللطيف عباس دشتي29912310033445060

95.26ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريروزان على السيد محمد سليمان30009300149545061

93.22ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيريم حمد عبد هللا العبد الجليل30006260044445062

90.16ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتصوماليزهره ادم عثمان يوسف30003040083545063

83.12ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزينب حسين عبد هللا السبت30102230110245064

99.64ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريساره أسامه أحمد عبدربه30012280091645065

74.91ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره فيصل سلطان علي العمانى30003170048545066

96.25ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريساره محسن محمد محمد الحمامصي30003210157245067

95.73ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريسلمى هاني عبد المنعم ابو الفضل30012020189945068

84.45ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيسليل يوسف محمد دشتي30009250045245069

82.87ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريسما تامر احمد دخان30012120175145070

97.94ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتلبنانيسميره الصمد30008080197945071

96.75ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريشروق محمد حلمى عبدالواحد30103100096945072

97.45ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريشهد احمد ربيع منصور30103100171845073

76.84ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتاردنيشهد احمد ممتاز جالد30010160095845074

94.17ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد خلف فهد الرشيدى30101200027745075

88.19ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد عدنان عبد العزيز شاه30004130001245076

90.17ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريشيماء عصام محمد سالم سالم30007230061345078

90.59ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريضحى السيد فوزي رزق عبدالرحمن30012210079245079

92.95ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعائشه جمال محمد الدوسري30102100112445080

82.54ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعذبه نواف كاظم خلف علي29902280105145081

97.92ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريعفاف حسين عبد المنعم احمد محمد30005010180845082

78.36ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه أمير صالح العوضي30004150096245083

69.21ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه حسين عبدالحميد بن حيدر30012150057545084

80.66ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريفاطمه عبدالخالق محمد عبدالعزيز30003220055445085

94.9ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريفاطمه محمد عبد الستار عبدالغفار طه30011070120845086

97.65ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريفاطمه مصطفى ابوزيد عمر حماده30004070039945087

93.74ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريفرح عمرو محمد حسين30011080118845089

95.21ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتصوماليفهيمه عمر يوسف29910050180545090

98.72ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسوريكارال الياس عبد لكى30001010605745091

70.38ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيلطيفه عيسى جاسم منصور30005200008245092

74.31ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيليلى محمود جاسم عرب30009010094945093

92.9ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيليندا وليد سليمان الشيتان30009060027345094

82.14ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريماهيتاب خالد محمد محمود30009160213145095

96.86ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمرام وليد طه محمد30005010162145096

98.44ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمروه احمد مصطفي محمود30103030151645097

94.22ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمروه جمال كمال عبد الوهاب30001310157745098

79.47ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم أحمد محمود الفداغ29909110006445099

99.47ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسوريمريم اسماعيل عالء الدين شحود30005250015945100

98.62ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمريم رأفت صالح محمد القناوي30009290175845101

94.29ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمريم عادل علي اسماعيل30005180163845102

91.1ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم عبد هللا مبارك سلطان مبارك30008140061645103

72.75ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم عزيز عبد هللا األستاد30006040075645104

95.47ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمريم فؤاد عبد العزيز حماد30011070156645105

76.31ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمضاوي بدر علي الشريفي30005030050845106

95.42ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمعصومه محمد حجى شهاب30012170074545107

99.79ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمنار احمد جالل محمد عبدالرحمن30008280157745108

94.47ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمنار على حسانين ابوعمر30005100187645109

95.35ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمنه هللا عمرو حسين مصطفى30007050154245110

74.06ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنى عبد الرزاق داود العبد الجليل30101280009845111

89.58ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنى فيصل حبيب الثوينى30010170091645112

84.11ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمها اشرف السيد عبدالمجيد بهنسي30009080015245113

93.12ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمهتاب ياسر محمد رفعت ابوزيد30103240123845114

96.28ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريندى حازم محمود سالم30005040153645115

97.56ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريندى ضياء عبد العال محمد30009050035245116

84.92ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريندى عادل مصطفى على30101010388945117

99.88ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريندى عثمان محمد بركات الحمراوى30010210176345118

99.36ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريندى عصام رزق عفيفى30005090150645119

88.29ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريندى يحيي عبد الوهاب الدليل30010220125445120

99.32ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريندين عالء احمد صقر30005150047245121

93.13ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرينرفانا ياسر محمد جمال محمود شفيق30011280110645122

95.09ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرينهر أحمد محمد عبد الغفار30008080148545123

65.4ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتلبنانينوال عباس رياض سبيتي30102120090845124

96.36ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرينور الهدى مجدى شوقى عبد الرحيم30010030071845125

76.34ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينور جالل محمد ملحم30012210046945126

93.98ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينور علي عيسى شموه30011070025645127

97.77ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرينورهان حامد احمد اسماعيل الفقى30008240165345128

96.55ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريهاجر عصام الدين محمد احمد30005250128245129

95.99ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريهاجر محمود عطيه حويطى عبدهللا30011030146645130

76.21ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريياسمين جمال عزت الشربيني30009070019445131

96.43ناجحالعلميالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسورييمنى ايمن زيدان30010210188645132

90.14ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتبحرينيآيه حامد ناصر أحمد شرف30010080111745161

86.48ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأحالم اسامه زيد العجيل30005160010745162

81.38ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأروى صالح عبدهللا الصالح30101240053745163

96.11ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأسيل غسان سعود الحجي30008070045745164

87.11ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأمل طالل عباس القطان30008290015345165

96.27ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأنفال عبد الرحمن أحمد الشايجى30004030059845166

94.48ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتياستبرق وليد عبد الرحمن العسكري30007270080145168

65.92ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتغير محدد الجنسيةاسراء عادل عباس محسن30012040144445169

72.41ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتياسراء عبد العزيز مشعان عطيه30006100074645170

77.37ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتيمنياسماء امان عوض امان30008090184945171

77.68ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتياسيل محمد حسين غلوم30005090038645172

95.39ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالدالل محمد سلمان الشطى30003290027845173

77.41ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالزهراء عبد الحميد هاشم الشخص30012210097945174

90ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيايالف عيسى عبد هللا النجار30003240017745175

96.59ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيبشاير خالد عطيه الحربي30007240058545176

67.33ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيثنوه مؤيد عنبر فرج30011130063345177

92.35ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيجنان سالم أحمد االبراهيم30101270057245178

64.26ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيجنى محمد راشد المناعى30007140056745179

79.5ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيجوان مختار أحمد أشكناني30010170113445180

80.92ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحصه على محمد المنير السبيعي30008240063445181

76.96ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحياة على حسين الفيلكاوى30004040036145182

82.26ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيخديجه احمد ابراهيم العوضي30101090130345183

79.11ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه صالح عبدهللا القوسي30005180037945184

90.31ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه صالح مهنا الزيان30009300028145185

76.56ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه فهيد عايد العازمى30007180092345186

93.9ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدالل حمود فهد الدباسي30101300044745187

81.81ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدالل عبد الوهاب عبد الخضر الخباز30101150065945188

80.13ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيديمه سلطان مساعد المجرن30103010062645189



96.03ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرابحه ابراهيم سالم الحاي30005270123345190

88.18ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرابعه عبد الرحمن علي القديري30012210087245191

74.05ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرتاج احمد عبد هللا علي30012020010845192

97ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرتاج حامد علي الهزيم30004280085245193

74.27ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرتاج محمد جاسم العبيد30006020037545194

91.66ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرتاج وائل صالح مقدم30011220069345195

85.18ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرغد اسماعيل يوسف محمد30008070077245196

90.95ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرغد خالد عبد هللا السبيعي30006220056345197

72.52ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرقيه داود غلوم عبد هللا30005070031745199

73.07ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرهف سعود عبد هللا الشعيب30101010030345200

82.02ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرهف يوسف احمد المال30005040072845201

81.73ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيروان جاسم محمد العوضى30102200042245203

77.08ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيروان محمد عايد حمود30008260157545204

76.21ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيريم ماجد مالك المالك30103120073345205

92.89ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزهراء بسام حسن المزيدي30006130083745206

91.51ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره حمد ضاحي بوجروه30012210027445209

82.81ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره محمد مطلق المطيري30007020113645210

87.29ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسجى كمال مصطفى الشيرازى30008050001745211

70.01ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسلوى عادل جاسم القالف30102280019845212

82.68ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسلوى وليد خالد الفريح30103130065445213

78.45ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسهام طارق محمد المجرن30008140110945214

79.12ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشاهه محمد عبدالحميد الحميد30003190059145215

75.5ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشهد سالم بدر ملك30006070026545216

72.87ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشهد على محمود الصراف30005040010345217

89.47ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشيخه اسامه ابراهيم الخلفان30010180041545218

77.84ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشيخه طارق يوسف الراشد30011290126245219

90.13ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيصفا محمد كرم محمد  علي30102240007145220

97.37ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيضحى طالل عبد هللا الحوطي30005160089545221

68.61ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيضى بدر عماش الحربى30102110044845222

81.26ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعائشه وليد يعقوب الجناع30011100027845223

98.03ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعايشه يوسف عبد الوهاب الهويدي30008130043945224

76.61ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعبير أحمد عيسى العميرى30010080054445225

76.75ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيغاليه مبارك سعدون الجفيره30006060019245226

93.04ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمة خالد جواد العوض30004280008645227

89.81ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمة عبدالكريم ابراهيم الشيخ ابراهيم30009300036145228

98.25ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمة محمد بدر عبد العزيز30005040044545229

84.22ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه أنور عبد الغفور العبد الغفور30101210094845230

77.89ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه ابراهيم عبدالمحسن الخميس30007260030945231

98.67ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه حسين على كمال30101060089345232

85.1ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عادل محمد العلي30101160143345234

80.51ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عبد هللا سعدون الصيرفى30007100011745235

66.8ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عبدهللا حسين الناصر30102240092845236

80.5ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عدنان عبد الملك محمد عبد الملك30101290145445237

70.44ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه على عبد المجيد صادق30010160105345238

96.7ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه محمد فرحان العنزي30012040020645239

92.57ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه مصطفى عبد الصمد صادق30008170017645240

92.37ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه ناصر عبد النبي بن نخي30003210096745241

69.45ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه يوسف عبدالغفور عبدهللا30007180129945242

85.19ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفدك احمد محمد القالف30011190135945244

95.91ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفرح أحمد سالم الحريص30009120013245245

95.62ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفرح عبد الرضا عبد الرسول األربش30101010007145246

93.8ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفرح عبدالحميد محمد الموسوي30008250053945247

92.67ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفوز قاسم عبد القادر القادري30102110062445248

87.61ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفوزيه خالد عيد العجمى30102080048545249

94.87ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلجين خالد محمد النصف30008270027445251

84.33ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلجين عبد الحميد حسين العبدهللا30007180003445252

89.38ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلطيفه حمود فهد الدباسي30101300041245253

66.19ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلطيفه خالد يوسف الدرباس30012070094645254

64.08ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلوزان نبيل فاضل الشيرازي29905060009745255

85.57ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلولوه عادل مشاري الشطي30007160048945257

83.79ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلولوه عبدهللا حليحل الرميثان الصليلي30001050186645258

67.3ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلولوه مساعد ناصر الرغيب29810210108545259

98.48ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلولوه ياسر عبد العزيز بن حجي30010290020745260

93.19ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيليان وليد محمد العميرى30102180048745261

90.86ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم عبد العزيز محمد العنزي30005130054245262

77.9ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم فاضل عبد الحميد الفايز29905060008945263

81.86ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتبحرينيمريم ماجد كاظم حسن30006080132245265

75.54ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد أحمد حسن30008250013345266

82.48ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد عباس بحروه30008260132145267

98.75ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم وليد عبدالرحمن الصفي30004160053345268

91.07ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم وليد محمد الحشاش30010240063245269

89.48ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنار عبد اللطيف على الضاعن30005220010545270

97.73ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنار عبدالرضا عبدهللا حسين30006170027545271

93.54ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنيره خليفه عايد الحريص30011030017245272

72.05ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنيره سامى عادل العبيد30103110044145273

93.42ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتمصريمى رأفت جادالكريم محمد30012210150945274

78.36ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينجوى فوزان محمد الحشاش30012130021545275

92.63ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيندى طالل سعود القمالس30101070092345276

85.95ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينور حسين علوان صفر30012070052445277

83.43ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينور حميد غلوم محمد حسن30008210121245278

81.19ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره خالد عبد المحسن الخشرم30009230042645279

90.76ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره سعود مبارك الدوسري30005060097345280

85.49ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره يوسف أحمد السعيد30005070033345281

91.71ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوف صالح الدين مناور العنزى30010100106645282

86.46ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهيا فيصل غازى العتيبى30004180007645284

93.06ناجحالعلميمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيياسمين فؤاد أحمد تقى30006120114245286

96.14ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتسوريآيات محمد باسم أبوالذهب30002050173945311

68.33ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأمل ليث على الشافعى30102060086245312

93.22ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأمالك مشاري عبد هللا الهران30007100008845313

96.04ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأنفال وليد صالح الصالح30008310061745314

87.84ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأوضاح عبد هللا نصار المحرول العازمي30007250053545315

82.28ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتبحرينياريج سليمان محمد صالح عثمان30003260138245316

77.8ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتياسراء محمد سالم الهديه30010250075645317

92.68ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتياسراء محمد نورى عبد الكريم30010170052945318

97.07ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالحوراء محمد عبد الرضا بن صفر30009130113645319

89.36ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالغاليه احمد جواد حسن30007140020945320

88.22ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالمها محمد على العازمى30011130068445321

76.57ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيبشاير مبارك سالم الخرينج30004060007245322

67.57ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحنين محمد على التميمى29806100008445324

66.93ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيخديجه كريم حسن القالف29903160001645326

80.43ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيخلود وليد خالد الحضين30101130024345327

98.85ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه ناصر ياسين عمار30103070048845328

92.6ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيديما بدر سعود النجدى30005110037245329

86.34ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيديمه حمد مرزوق العميره30011190071945330

97.41ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيديمه سعد على العازمى30008150120645331



79.3ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرتاج سالم مهدي الحبيني30101210057745332

89.11ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرقيه بشار حسين القضيب30004260009245333

84.18ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرقيه فالح جمعان الحميدي30009270141445334

93.76ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيريما حمد مناحي المبارك30010020064545336

97.87ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزينب كامل حسين الدشتى30004140108345337

95.43ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزينه فيصل محمد الفودرى30007100065145338

96.2ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره سعد عايد الجويخ30008030027745339

87.27ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره صالح عبيد الصواغ30103060096245340

93.12ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسلمي ناجي مرزوق العميره30009180099845341

95.57ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشريفه محمد جاسم العباسى30102110030945342

79.31ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشهد محمد عبد هللا العميري30010270027245343

94.43ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشوق سالم مروى الهديه30011170069645344

90.9ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيضحى فايز صالح الحباج العازمي30012180028745345

76.91ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيطيف سالم حزام االذينه30005070023745346

83.19ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعائشه عبدهللا جاسم نصيب30003250077645347

87.27ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعائشه هانى عبد الرضا غلوم30011100037445348

89.82ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيغاليه سعد محمد ابوعجل30005160039345349

90.22ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيغرام يوسف غضبان ارزوقى30011160130545350

68.05ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه أحمد حسين الحديبي30012210121845351

81.87ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه أحمد محمد الطويل العازمي30005070062445352

82.71ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه احمد حسين العسعوسى30011240040945353

89.06ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه سالم عبد هللا وسمى30003240022245354

76.19ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه طارق حسن الفيلكاوي30004110010945355

95.74ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه على سعود الصويلح30006200084445356

86.47ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه مشعل علي الختالن30003310089745357

87.68ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد عبد هللا البواردي30102110106145358

93.25ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم ناجي مرزوق العميره30009180101845359

72.31ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم وليد خميس العصفور30012070030545360

80.95ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنار خالد خليفه الهيلع30003270023345361

86.15ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنار غنيم بريجان الحيص30102040124945362

73.12ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمناير عبد العزيز عبد هللا العازمي30103050057445363

85.06ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنيرة ناصر شحيتان الشحيتاوي30102250006445364

97.65ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنيره راشد حمد العازمى30010040137545365

79.07ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينجوان فاضل حمود الخليفه30007010126645366

78.57ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينور الزهراء عادل حسين البحراني30008290087445367

97.66ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينور حسين عبد الرضا عباس30004020043145368

80.49ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينورا عبد هللا عيد العازمى30103040089945369

91.62ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره سامى سعد الغريب30103140057545370

80.83ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره عبدالرحمن يوسف العروج30007050121945371

69.8ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره مشعل سلطان الرميان30101020037145372

85.25ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره نافع راشد الجويخ30006150120945373

84.35ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوف محمد مطلق الغريب العازمى30005200029345374

92.07ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهبه صالح على كمشاد29905290038445375

73.29ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهديل أحمد سعود العازمي30007260001845376

88.14ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهيا حمد نصار العازمى30006120084445377

80.23ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهيا خالد حمد الشبو30007180009345378

72.31ناجحالعلميخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيوضحه محمد دليل العازمى30012100009545379

96.6ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآسيه عبدالمانع محمد العجمي30008200096445401

85.24ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآمار خالد احمد أحمد السويلم30103030021445402

93.44ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآمنه أحمد صالح العازمي30003140034345403

94.33ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآمنه ميثم حسن المهنا30009040056245404

92.09ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآيات عبد هللا يوسف أمير غلوم30011130100345405

91.06ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآيه طارق يوسف أبل30004290023945406

74.15ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآيه محمد صالح الصراف30011250127745407

89.61ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيآيه ناصر على المقصيد30003200050145408

72.8ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأبيار على حسين القالف30103040082145409

85.41ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأزهار محمد رضا قاسم30004020059745410

77.36ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأسيل عبد العزيز حميدي الشمري30007110129245411

72.66ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأفنان بدر اسماعيل حسين30003190106845412

86.45ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأفنان جاسم محمد الغايب30103130102445413

88.96ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأنفال وليد خالد األمير30009180130945414

88.16ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيأنوار عادل سيد شهاب القالف30102190095545415

75.78ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتالدانماركاسراء طه امين30010130115745416

86.48ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتياسراء عبد اللطيف حبيب صرخوه30010210026945417

86.36ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتياالف يوسف يوسف حيدر29810160112545418

98.11ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالرتاج علي صادق القالف30012140014445420

73.41ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالزهراء خالد علي المرهون30007090002545421

83.29ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالزهراء عبد الرضا عبد هللا طالب30005210002445422

78.71ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالعنود على عثمان الزعبى30010130024245424

78.37ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيالغدير بدر محمد الصراف30003290068145425

93.2ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيامل اسماعيل احمد الكندري30007160015545426

93.81ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيايالف محمد احمد دشتى30003160086345428

86.52ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيايمان فيصل عبد الكريم الصيرفي30102210011645429

90.39ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيبدور بدر فالح العازمى30005030112145430

83.6ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيجمانه جاسم محمد البلوشي30010030121945431

89.59ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيجمانه محمد حميد شهاب30012100154945432

87.14ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيجنان زكريا يحيي الشماع30008060031745433

70.24ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحصه حمد جاسم الحميضي30010030006445434

65.77ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحليمه خليفه حسن غلوم30011020124645435

98.67ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحنين فهد عبد هللا المسكتي30009080009945436

84.44ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحوراء احمد عبد هللا الموسوى30008300022945437

91.96ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحوراء حسن عطيه الشمرى30102100076245438

97.61ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيحوراء خالد عبدهللا بحروه30011090011945439

81.54ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتلبنانيحوراء عماد حسين فحص30101220068245441

92.05ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيخديجه احمد طلق العتيبى30009300099445442

87.61ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه احمد هشام المغربى30010240024545443

77.92ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه جمعه عبد الكريم الصيرفى30007270005145444

72.29ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه حسين علي البهبهاني30011190151945445

82.46ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه حسين محمد النصار30009140012645446

79.8ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه عادل خليل الفودرى30003180093745447

93.38ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانه عبد الكريم يوسف العمران30011300068545448

93.75ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدانية عادل عباس احمد30012260113245449

89.18ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدالل أحمد مهدي الصفار30004150049545450

85.14ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدالل سعود عبدالعزيز الشاهين30004250002445451

68.96ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدالل عبد الرحمن محمد المحورفي30004010003545452

70.34ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيدالل على حسن على30101070026145453

89.98ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيربا عبد هللا جعفر حسين30010080076345455

83.97ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرتاج مشعل احمد المرهون30010230104445456

92.6ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرزان طارق عبد الرحمن البدر30011220067745458

88.54ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرقيه علي كرم دشتي30101190020645461

85.37ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيرهف عدنان براك الونده30012110064345462

94.79ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتمصريروان اشرف صالح درويش30011150152345463

93.84ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيروان بدر ناصر الطليحي30012080034945464

92.26ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتالواليات المتحدهروان توفيق على عاشور30007210117145465

85.44ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيروان خالد عبد هللا الهاجري30003180080645466



81.56ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيروان صالح عبد هللا عبد العزيز29908120113645467

73.04ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيروان علي أحمد خضير30011200004245468

73.5ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيروان محمود جاسم عباس29907110132645469

93.28ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيريم نواف يوسف خريبط30012220051545471

78.78ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزهراء اسماعيل احمد محمد30101060141545472

88.03ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزهراء خالد محمد الحمد30005100009945473

91.06ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزهراء علي شعبان حسن30008290099745474

96.12ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتغير محدد الجنسيةزهراء محمد عبد الكريم يوسف30008270173645475

79.77ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزهره حسين محمد الباذر30007090097345476

94.04ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزينب بدر محمد النكاس30004110139845477

80.42ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزينب حسين صفر جمال30004060010145478

94.65ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزينب عدنان يوسف حيدر30005020082245479

94.63ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزينب قصي موسى الدرويش30101110087445480

88.67ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيزينب نبيل محمد بو عباس30004140036345481

78.51ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره أحمد محمد المطيري30004220100845484

87.01ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره داود أحمد الحمدان30007040048545485

69.43ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره طارق ناصر السلمي30006270019745486

79.01ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره عبد هللا مساعد النجار30006160074145487

77.34ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره عثمان ناصر الشقيحي30005100006445488

74.76ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره عجيل عبدهللا صالح30004150130845489

72.14ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره على مهدى على30010290018645490

92.25ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره فيصل خزيم العنزي30006140084645491

91.11ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره مبارك محمد البادي30003160020645492

75.41ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيساره محمد عذافه الشمرى30011190035645493

79.28ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسبيكه داود أحمد الحمدان30007040050645494

95.38ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسدن وليد نادى العنزى30010300048945495

96.21ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسكينه عبدهللا محمود حسين30012250033145496

92.04ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتمصريسلمى ناصر محمد فرحان خميس30012060110445497

75.96ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتالواليات المتحدهسلوى جاسم حسن30010250095945498

81.54ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسما عبد هللا علي المحميد30006030083545499

91.98ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسميره حاتم ضيف الجدى30012230036445500

77.79ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيسندس علي ابراهيم الصالح29905030032645501

80.68ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشروق عبدالرحيم جواد ششتري30008220014945502

75.25ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشريفه راشد صالح المجيبل30007070028545503

87.55ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشموخ مشعل راكان المكراد30012010047345504

81.41ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشهد محمد سالم مرزوق30102180056745507

84.02ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشيخه عبد الوهاب عبد اللطيف المعتوق30102150095145508

83.74ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشيخه على ابراهيم الصالح30007090019945509

83.79ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيشيخه نايف عبد الهادي الحوري30009180007445510

85.29ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيطيبة احمد محمد بوقريص30101010116245512

74.52ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعائشه عبدهللا على االنبعي30103060115645514

70.25ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعائشه محمد خزعل المتروك30010260040745515

81.16ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعائشه مسعود دهش المطيري30012040075945516

91.98ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعائشه يحيى محمد الحمادي30007060088245517

75.74ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيعهود ناصر شداد العجمى29807070014645518

95.03ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيغدير عبد الهادى سليمان البحرانى30005190024945519

76.61ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمة عبد العزيز عبد الرحمن الخرجي30005200069945521

95.16ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمة علي عبدهللا بوحمد30004240069945522

74.75ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمة محمد سلطان السبيعي30002110116345523

82.15ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمة ياسر حسن العوض30006160005545524

77.74ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه أحمد حسين الخواجه30007210044345525

89.73ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه جاسم محمد جعفر30009250107645526

96.32ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتبحرينيفاطمه حبيب عبدالرسول العكري30011110084245527

67.42ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه حسن عبد الرضا بوعباس29907240017645528

77.21ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عبد العزيز يحيي التميمي30009080060345529

86.01ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عبد هللا حسن الغضبان30011270115645530

89.95ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عمران حسن شمساه30005240143345531

83.51ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه فهد عبد هللا الشراح30009180019745532

83.65ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه ناصر يونس مظفر30007040054945533

86.77ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه هادى سيد على سيد ابراهيم30010110050745534

87.13ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفاطمه ياسر احمد الكندرى30101290001345535

98.45ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفجر على عبد الرحمن عبد هللا30007200064545537

93.81ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفجر عيسى حامد بوقمبر30004030078245538

90.43ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفجر محمد فالح العازمى30006120040645539

80.74ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفرح أحمد عباس صفر30004240032245540

88.48ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفرح جاسم عبد هللا الكندرى30101160089545541

93.45ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيفرح عبد العزيز عبد الوهاب العوض30101090048245542

83.25ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيكوثر جعفر غلوم محمد30011140023945543

92.38ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلجين حجي عثمان العصفور30011260041945544

77.25ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلجين هادى ابراهيم المرزوق30101060043945545

87.71ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتعراقيلطيفه جاسم عبدالسيد الراشد29901010441945546

91.4ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلولوه انور محمد الشعيل30010010006245547

86.34ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيليلى طالل محمد السهلى30006120101145548

89.69ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيلينه سليمان صالح االيوب30011290035845549

91.04ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم خالد أحمد المطر30004060027545550

86.2ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم رائد عباس صفر30010210103445551

77.9ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم على عدنان العلى30010240071245552

86.68ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم على فاضل الكوت30006230012645553

94.7ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم يوسف صالح بوجروه30008130078945554

91.05ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمريم يوسف محمد مال هللا أحمد محمد30011070086245555

77.3ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمضاوى علي بصيص العجمي30003250007145556

75.02ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمكيه عبد الرسول عبد الجبار المتروك30005230055245557

71.67ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمالك حامد أحمد الفارسى30010170069245558

97.38ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمالك خالد راشد الشطي30007010097645559

96.94ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتمصريمنار مؤمن احمد محمد30005170166145560

83.33ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنار محمد عبد هللا شمساه30102040040645561

89.46ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنى بدر ناصر المشاري30101160142545563

77.96ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنيره بدر محمد الغضوري30012210041845564

94.83ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنيره مشعل محمد الملهوف العازمي30008240026345565

79.57ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمنيره ناجى معزى الميع30005090075745566

89.29ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيمها مزهر جاسر الشمري30007010162945567

97.06ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينرجس محمود عبد األمير التميمي30011160026545569

99.33ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتلبنانينسرين احمد محمد على29907060076445570

73.07ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينور فهد عبد هللا العتيبي29905070060245571

80.66ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتمصرينوران حاتم محمد ابراهيم السقا30010010137245573

74.75ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره ابراهيم محمد الجعفر29904230018245574

95.68ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره فهد علي الردعان30011230097745575

79.95ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوره محمد عبد هللا الكندري30012170037445576

86.23ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوف سعود عمر العتيبي30007210077745577

76.26ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتينوف عبد العزيز سعود العازمى30005030101745578

70.34ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهبه محمد راشد الحقان30004250011245579

90.84ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهنوف عادل سعد المفرح العازمي30102030029645580

91.67ناجحالعلميبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي بناتكويتيهيا حسين علي المانع30011120119245581

92.42ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيآمنه أحمد محمود دشتي30004060100845601

88.46ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيآيات مصطفى محمد االربش30011250027445603



95.46ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيأنوار مساعد ابراهيم القطان30010160032545604

64.44ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتياسراء عادل سيد أحمد سيد عبد الحسين30006270002345605

86.89ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتياسراء محمد عبدالوهاب بحروه30006050080245606

85.57ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتياسراء محمود على الخباز30009190074545607

85.36ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيالعذوب حامد عبد الرحمن الطبطبائي30101220100145608

79.03ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتياوراد صادق حسن مقيم30011150101345609

94.65ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيايمان محمد يوسف المال30009260029345610

89.83ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيبتول جاسم محمد القالف30005300087745611

92.93ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيبتول حسين احمد البغلى30003200046445612

88.52ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيبتول حسين على المهنا30003210085245613

75.3ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتايرانبتول محمد شاخى30103110032945614

89.74ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيبتول هشام جواد الصحاف30008140023745616

91.76ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيجمانه ابراهيم يعقوب ماتقى30102220013345617

74.49ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيجمانه عبدالرزاق علي البلوشي30006220029945618

97.58ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيجمانه محسن مسلم القديحي30003210013145619

75.68ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيجميله حسن يعقوب مؤمن30003200040545620

87.38ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيجواهر عدنان حاتم الصايغ30007250062345622

88.41ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيحنين سعود عبد العزيز الباوى30012230125245623

80.08ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيحوراء حسين احمد جمعه30010300005945624

75.08ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتايرانحوراء حسين كرم تباشير30004290096845625

85.12ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيدره حسين محمد أشكناني30009270078845626

90.46ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيدالل أحمد عبد هللا زمانان30006290014845627

82.5ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيدالل سليمان محمد حماد30010240001845628

90.53ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيدالل عادل حمد السبع30005180088945629

79.81ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيرتاج رائد حسن العباسي30005270126845630

84.42ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيروان بدر منصور حسين30011150102145631

72.68ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيزهراء حسن عبدالرحمن قاسم30101220049845632

98.16ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيزينب خالد عبدالصمد جراغ30008210049845634

91.3ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيزينب على سيف هللا ويس30003310118745635

94.25ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيزينب غالب محمد حسن30103140051645636

86.01ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيزينب محمد على بوحمد30010120095445637

95.38ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيسدن احمد عبد هللا العطار30010220083345640

88.32ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيسدن حمد حسن المهنا30102270010345641

79.77ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيشاهه حسين عمبر فرحان30006150008945643

83.15ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيشهد محمد عبد العزيز أحمد30012110054745645

94.22ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيشيخه داود سليمان الفرحان30101160082845646

90.58ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيطيف عادل عبد هللا ابل غلوم30012230078645647

94.24ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيعائشه أحمد عبد الرحمن السعيد30011140068545648

91.24ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيعائشه خالد حمد بن حسين30006090018745649

87.9ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيعائشه سامي أحمد بوغيث30011030041245650

99.1ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتالواليات المتحدهغدير ناصر علي30009290110945652

83.14ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيغدير يوسف محمد العطار30011110044745653

98.33ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمة عمار عبود المنصور30103100024845655

78.18ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمة فيصل على المهدى30004120112945656

92.74ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمة محمد خالد المذن30006270116545657

93.09ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه الزهراء جابر احمد عبد هللا30011220020445658

89.23ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه بدر سيف بن عميره30011150070745659

81.87ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه جواد درويش عباس30007040082145660

82.2ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه سلمان بندر السلمان30009250032145661

93.74ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه طالب حميد الخياط30102270008245662

90.02ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عادل عبدالرحمن كندرى30006180136745663

72.18ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عبد الجليل عبد الكريم بهبهاني30008130119145664

83.02ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه وليد ابراهيم البلوشي30005040032245665

92.1ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيفضه عمار يعقوب غلوم30012080064845666

84.1ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيكوثر وليد حسين الصائغ30102230069545667

92.92ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيلجين عبد هللا علي اسماعيل30008120010445668

81.03ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيلجين على حسن السيد حسن30012300045145669

91.67ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيلولوه نائل ابراهيم البلوشي30006230016945670

78.72ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمرزوقه أحمد عبد الرحمن الصفران30102160025845671

84.5ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمريم اسامه جابر عبد الرزاق30004200027345672

73.14ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمريم جاسم ابراهيم بو صلحه30010210024245673

83.48ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمريم سعيد محمود جراغ30011230084645674

93.49ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمريم عبد الرضا تقي محمد30011130082845675

88.53ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمريم عبد الكريم ابراهيم القطان30012090088445676

87.32ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد جاسم مظفر30009190101945677

93.25ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد حسن رضائى30011250089945678

80.16ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمريم محمود ناصر محمود30103130107545680

88.45ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيمعصومه عبد الواحد جمعه العلي30012210004745681

78.88ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتينجيبه عادل نافع الظفيرى30006140024845683

71.84ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتينرجس خالد أحمد القطان30101290044345684

72.98ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتينور حبيب محمد نور الدين30102250017945685

76.82ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتينور عبد الرضا عبد المحسن عبد هللا30010270011745686

83.37ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتينور مشعل فؤاد البدر30006240087245687

87.63ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتينوره سعيد عبد الرزاق الظاهر30012030009645688

76.89ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيهيا اسامه عبد الحميد البلهان30003310081145689

87.02ناجحالعلمي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي بناتكويتيهيا عادل اسد حسين30008190052245690

82.17ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيآمنه زهير ابراهيم اشكنانى30010210022645711

92.05ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريآيه ياسر على عباس30003260044345712

92.25ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأبرار عيسى غلوم البلوشي30007080015545713

92.46ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريأريج احمد محمد حسين30008250038745714

93.4ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأسماء سعيد زيد الصانع30101220043945715

97.73ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأميره محمود فرج بخش30005130089245716

93.98ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأنفال محمد حسين على30009160019545717

92.29ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأوراد خالد خليل الصالل30102020038345718

90.46ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرياروه بهاءالدين جالل عبدالسالم30006060177745719

99.39ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرياروى اشرف عبدالمنعم راضى30004100136245720

94.02ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرياسراء سامح عبد العاطي سالم30009240058245721

96.91ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرياسراء عبدالمعطى بهجت كباش29906190171745722

91.03ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرياسراء ناجح عبدالجواد غنيمى30003210201445723

81.35ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيالجورى فواز عادل الشرهان30010270121645724

78.76ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتصوماليبلقيس شكرى حسن30007130162245725

90.9ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجمانه عبد العزيز سيد دعير شرهان30011170110345726

76.9ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجمانه نجف محمد على30010150111645727

97.1ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجنان أنور جاسم الزيد30009280103645729

89.9ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريحبيبه عبدالفتاح السيد عبدالمطلب30102090117145730

89.2ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسوريحال محمد حبيب الحورانى30005020080645731

95.26ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحوراء شاكر عبدالرسول العلى30004110148645732

72.51ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحياه احمد محمد حوتري30009060089845733

77.58ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيخديجه خالد حسن البحرانى30101130095645734

78.1ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه ابراهيم احمد ابراهيم30009240055845735

97.38ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانيه محمد خالد الهاملى30011150133945736

96.98ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل عارف عبد الملك محمد عبد الملك30010210125345738

89.5ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل محسن سعد عبدهللا30008230015845741

92.18ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرتاج زكريا جاسم التركماني30009170034845742

91.36ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرتاج سيد محمد الزاهدى30006140112845743



95.71ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرحمه احمد عطا عبود احمد30003210187145744

98.42ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرنا عبدالرحيم مصطفى30009150181645745

92.58ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريروان اسامه حسن محمد30010310131945746

96.81ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيريم ابراهيم حسين كاويانى30010310044745748

93.69ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريريم عبدالرحيم عبدالصبور محمد30005060126345749

98.36ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريريما عصام عبد الهادى السيد حسن30006250161445750

94.21ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزهراء عادل عبدهللا عبدهللا القالف30006150028145751

76.93ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزينب خالد علي النجار30010040151945752

83.85ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزينب صالح مهدي عبدالحسين30006110108845753

74.56ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزينب مرتضي سيد سليمان أكبر30007250121245754

83.39ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتيمنيسارة سالم علي بن حميد30006070065245755

94.75ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتصوماليسماح ابوبكر معلم ابراهيم30101030136745757

85.54ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيسندس على صقر حسن30102100025245759

86.73ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتايرانسيده سوسن سيد مرتضى سيد جواد آل على30006080078445760

82.16ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشاهه بدر محمد الغمالس30008160064245761

81.76ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد اسماعيل عبد هللا محمد30003210083645762

85.61ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد بدر ابراهيم الجعفر30007300013745763

80.76ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد بدر موسى شموه29906030003945764

88.59ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشوق أحمد جاسم المطر30012310036445766

97.19ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه وليد نجف الفرج30008220011445767

94.67ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريشيرين عبدالحميد هاشم اسماعيل30101250155745768

87.87ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيماء ابراهيم أحمد حسين30007210028345769

98.31ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريعزه محمد عبداللطيف الدياسطي30009160189245770

94.43ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمة الزهراء جاسم محمد غضنفري30008290042845771

81.6ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه الزهراء منصور خضير بهزاد30103070029345772

75.78ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه بدر ناصر حاجيه محمد30011290029445773

97.06ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عدنان محمد العوضي30008210035945775

86.67ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفرح حسين صاحب القزويني30006060054745777

94.56ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفرح خليل ابراهيم العربيد30011010081645778

86.49ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتايرانكوثر عبد هللا حسنوند30007270055345779

82.53ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيالرا عبد الحميد حسين كاكولى30012190018145780

89.48ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيلطيفه جاسم راشد آل بن علي30005150025345782

98.86ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريلمى محمد عبد العزيز عبد الغنى30007010158145783

95.1ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيليلى مصطفى سليمان الشطى30005060045545784

71.61ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيماجده بدر منصور الخرقاوى30003080078345785

95.34ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمرام محمد وائل أحمد المصيلحي30002180151445786

99.73ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريمرام مصطفى ممدوح وافي30103180130145787

97.95ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم محمود محمد الصراف30007060050845788

81.8ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتصوماليمشاعل ابوبكر معلم ابراهيم30101030137545789

68.25ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنار سلمان حسين عوض30007270132945790

81.34ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنار صادق مختار صفر30012110047545791

94.67ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريميرنا مصطفى محمد فوزى النجار30007220162345792

78.84ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينادين سعود بدر العتيبى30102220112845793

71.77ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينرجس حسن محمد ماجكي30007300021745794

97.04ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتيمنينظيره احمد عوض احمد30009100163545795

83.36ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينور عبد العزيز طاهر الدالل30008270092845796

99.3ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصرينوران محمد أمين رزين مصطفى30003220160245797

94.95ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتيمنيهديل عادل عمر بن سلمان30101130067345798

83.97ناجحالعلميالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيوجدان ناصر حجي الشمالي30009180005845799

90.31ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيآيات محمد خميس محمد حسن30012240140545821

88.76ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيآيه فيصل عباس علي فيصل30004220021645822

74.78ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأبرار عبد هللا علي عبدهللا الدهش30006290065845823

83.23ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأمل عبد الرحمن محمد عبدالرحمن سعيد30008290080745825

86.65ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيالمها حمد زيد سعود البسيس30008080120745827

89.43ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيبدور صالح حمود عبدالرحمن المعييف30007280086145828

79.99ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجبره صالح سالم تقي اكروف30008280160645830

98.97ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريجهاد فتح هللا احمد رمضان عويس30008280034745831

83.14ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتغير محدد الجنسيةحنان على الزم مرعي الشمرى30004170116645833

79.86ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحوراء عباس محمد رضا على30007010099245834

71.03ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه سعد راشد مبارك العازمي30009060113745836

92.27ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدنيا عادل على حسين الخميس30101100027545838

85.34ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيراية على فالح جامع العازمي30005090064245839

93.97ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتاردنيرشا مهند محمد المومني30003180136645840

92.82ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرضوى اشرف محمد يوسف الشناوي30009160209445841

91.92ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرفيف محمد ربيع محمد الحداد30009230069645842

91.25ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريرنا احمد محمد احمد ابراهيم30005300073845843

68.06ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزهراء رضا حسين سراب أمير30102250048645845

93.06ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسعوديزهراء علي صالح محمد العيسى30002050082445846

97.63ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزهره محمد ضياء عبدالحميد الصايغ30101030155145847

93.1ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزينب عبدهللا فاضل محمد عبدالرضا30004040022245848

91.02ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزينب علي عبد الرضا عبدهللا قاسم30012250083345849

90.84ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره أحمد يعقوب بن موسى محمد30009020007745850

97.68ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره اسامه حامد عبدالعزيز المير30006170095345851

76.3ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره ماجد يوسف عبدهللا عيسى30004150036445853

90.31ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتصوماليسهيلة عبدي حرسى علي29905160073445854

72.77ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتالواليات المتحدهشهد عدنان بهاء الدين معن30011060134645855

79.83ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعواطف نبيل عبد الرسول علي القطان30101250056245858

79.54ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغاليه ناصر عبدهللا حمد المسباح29804090017145859

98.48ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتمصريغدير احمد احمد محمد مصطفى30009010166945860

85.02ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغدير يوسف حسين عبدالكريم الجريدان30012240005845861

87.61ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه صالح مؤمن عيسى الحداد30102060004545863

82.21ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عبد المحسن عبد العزيز غلوم القطان30012120155945864

91.2ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه فهد عبد الرحمن محمد سعيد30004050074145865

89.73ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتغير محدد الجنسيةفاطمه فيصل الشيخ صالح عبدالحسين الهندى30004030187345866

85.02ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفضيله يوسف خليفه عبدهللا الدوسرى30006190042945871

78.41ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمروه فاضل محمد علي الصراف30005160040645872

92.8ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم سعيد يوسف سعيد السليم30004070013745873

73.51ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمضاوى محمد فرج فهاد النويعم30008220075545874

72.02ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمالك أسامه أحمد سعيد الفيلكاوي30011020082545875

70.42ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيملوك حسن حبيب رمضان عباس30102190038145876

83.84ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمناير صالح رشيد أحمد المطوع30006250135845877

83.59ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنيره مساعد مبارك سالم سليم30009050024845880

70.75ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوره أحمد يعقوب محمد الشطي30101160096745881

83.9ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوره أنور راشد حسين الدوب30103070014645882

91.54ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيهبه محمد معجب حمد العجمى30006030055245883

79.66ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيوديان ياسر محمد على الكندرى30005090012445884

88.64ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتييارا أحمد سعود خالد العميره30101300063145885

95.52ناجحالعلميسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيياسمين يوسف يعقوب حسن أحمد30008190009845886

91.92ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيآمنه أيوب ذياب علي30010070037545911

95.63ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيآمنه خالد طه االبراهيم30102030067545912

76.23ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتبحرينيآمنه علي جاسم محمد رضى30005070002645913

92.75ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأسماء هادى صالح بوصلحه30101310033345914

80.69ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأسيل احمد علي العميري30010190026445915

71.89ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأفنان صفر مختار ميرزا30012290015945916

71.95ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأماني عبدالهادي حمد بوطيبان30103080120345917



99.22ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأنوار علي عبد هللا العوضي30008290053245919

81.14ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأنوار فؤاد على الشهاب30102100049845920

87.91ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيابتسام طالل عبدالحميد احمد30005310003445921

86.03ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتياستبرق صادق أحمد باقر30006230070845922

82.54ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيالدانه حمد خلف حمد30012090148145923

88.44ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيالرتاج حسين حجي تشو حسين30011090043445924

90.16ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيالزين جمال عبد هللا الحبيل30012260082645925

96.09ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيانفال اياد عبد هللا المطيرى30009020134445926

88.1ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيانفال عبد هللا أحمد الحجي30011120060845927

70.49ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيبتول ميثم علي ابوزلوف30012110062745928

75.01ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتغير محدد الجنسيةبشاير عبد العزيز ضعين هزاع30101220174945931

92.29ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيبيبى غانم جاسم الحنجرى30101050084145932

88.75ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيترف حمد محمد المرى30011150085445933

91.61ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجمانه بدر سعد الرميضى30005070068345934

73.61ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجنان عباس علي عبد العزيز30101160050245935

81.95ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجواهر خالد سعيد الصالح30005200093945936

83.03ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحصه سليمان محمد العبد الوهاب30009270030745937

84.67ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحليمه صالح عباس المطوع30012220064645938

96.66ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحليمه صالح يعقوب طالب30003180101645939

87.79ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحنين حمد يحيي اليحيي30009020053645940

80.1ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحوراء حميد مراد جاسم29906290093545941

80.11ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحوراء عبد الوهاب احمد كرم احمد30006300050445942

96.44ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحوراء عقيل محمد المتروك30010050018945943

76.69ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحوراء فايز موسى االشوك30006040037745944

93.39ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحوراء مهند عبدالرسول الخياط30006180082345946

91.1ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيخديجه أحمد محمود القطان30101170010845947

79.48ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه سالم محمد التوره30010240057945950

86.7ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه صالح عبد الرحمن العبد الجادر30004010032645951

87.24ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه ضاري على الياسين30008200052645952

88.78ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه عادل أحمد الرويح30006140034445953

81.29ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه فرحان عبد المحسن الفرحان30010240098245956

87.65ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه فيصل جاسم الماجد30006100015645957

79.2ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه محمد حسن الكندرى30101070118445958

81.65ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه مشعل خالد المطيري30004010099145960

78.62ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه نبيل يعقوب حسن حالوة30010210066445961

89.22ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه وليد عبداللطيف الشطي30007290005345962

77.09ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل جراح مسير الخالدي30101150141645964

77.19ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل عبد العزيز سعود الهنيدي30012060049445967

69.23ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل عدنان صالح الفهد29903160031545968

75.56ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل مرزوق عبد الخضر مرزوق30004160006645969

89.37ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيديمه صالح على الهبيشي30101090146945970

89.92ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيديمه هيثم حسين المشرى30101150070445971

90.97ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرتاج حسن عبد المحسن القطان30103070027745972

74.79ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرغد أسامه عبد هللا األنصاري30010310065845973

71.99ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرغد مساعد زيد الصرعاوي30007120069645974

89.65ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرفد هادى صالح الحربى30103110043345975

71.08ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرهف جاسم محمد عبد هللا30005070070445976

94.93ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرهف نواف مبارك الحزمى30005210037445977

93.78ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرواء محمد على حياتى30005120006645978

77.27ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيروان سعد ناجي الخضاري30012240073645979

93.58ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيروان ضرار محمد الحريص30008040052645980

76.94ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيروان عبدالرحمن زيد الصرعاوي30008190062945981

94.94ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيروان عصام حسن الكندري30011220074945982

85.71ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسعوديريم جاسر عبدالحميد الجاسر30005100189245983

82.09ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيريم فهد عباد العدواني30012080050945985

91.43ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزمزم عبد الحليم حافظ العبد هللا30004030006145986

95.38ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزهراء ضيف هللا عطيه الشمري30007030093545987

72.51ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره خالد أحمد التويم30006010044645988

86.46ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره خليفه سلمان الصباح30012200043345989

91.6ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره زيد عبد هللا الشهاب30103010066945990

83.64ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره عادل سالم الصانع30010110005645991

82.61ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره عبدالعزيز يوسف الزيد30004300102445992

92.41ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره عبدهللا محمد االبراهيم الفيلكاوي30012070049545993

78.13ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسعوديساره عثمان محمد العثمان30008050027945994

96.13ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره محمود حميد القالف30004260039145996

82.62ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره مشعل ضايف الشمرى30010110029145997

91.3ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره وائل محمد الصراف30005270057245998

85.67ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيسدن يوسف محمد الشتيل30004010069245999

83.16ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشاهه دخيل محمد دخيل30101280118946000

68.94ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشروق أياد مزيد الدوسرى30102080025846001

75.31ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد حسن محمد ابراهيم30008200005946002

94.1ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد خالد سليمان السنين30009110088746003

97.33ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد طارق محمد أحمد30102010040346004

94.4ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد علي عبد العزيز الحصان30006040061746005

96.03ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد مشعل مصطفى الراشد30009230031146006

94.5ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشوق محمد فريان العنزى30004220122746007

95.63ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه صالح حسين البلوشي30009170013746008

95.33ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه عبد الكريم عبد هللا العبد الكريم30011200089446009

91.68ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه محمد عبد هللا الخياط30006260086646010

70.58ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه مشعل سالم الزمانان30101220055146011

78.62ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه مشعل علي العدواني30011150041646012

71.63ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيطيبه حسن فاضل الخياط30006120071346013

65.55ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيطيبه حسين على البدر30007110036146014

88.16ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيطيبه صالح عبد الرسول الجمعه30010040128746015

81.86ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيطيبه علي عبد العزيز المسعود30101050010446016

82.84ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيطيبه فهد احمد البندر30011170018646017

96.77ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيطيبه ناصر عبد هللا المسرى30005140014846018

87.68ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعائشه محمد سماوى الظفيرى30007040069646019

76.01ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعاليه حمود سعود النومس30010210160846020

79.82ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعاليه نزار جعفر الخطيب30102130122346021

91.15ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعبير عيسى يوسف الخياط30011250095246022

83.03ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعفاف بسام عيسى الحساوى30102250130746023

91.22ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعلياء محمد فزاع العنزى30006120130246024

98.34ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغاليه حسن ناصر حسن ناصر30009160006446025

80.98ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغنيمه فهد يوسف البالول30012120050546026

75.53ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسعوديغيداء حسن طالب الحديدى30103160116646027

71.74ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه ابراهيم أحمد العصفور30011230022146028

98.99ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه ابراهيم محمد الكندري30012230061246029

84.01ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه احمد عجيل عراده30007070038146030

92.37ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه اسامه محمد الجهيم30008100032146031

74.01ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه الزهراء عبد هللا على القطان30005270091946032

70.33ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه بشار علي العلي30005170136246033

69.49ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه جاسم حاجي الكندري30012060105946034

84.55ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه حمود صالح طاهر30103140079446035

87.78ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه خالد طه االبراهيم30102030068346036



69.31ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه صالح سالم البشير30012210028246037

97.82ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عادل محمد النجاده30006010015546038

69.37ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عباس فاضل االبراهيم30009010055146039

80ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عبد هللا عبد الرحمن أكبر30004050098746040

89.7ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عبد هللا محمد المزين30010060035846041

72.98ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عدنان محمد الرجيب30007030041746042

79.33ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه علي حسين الخراز30012010024646043

84.87ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه فوزى على القطان30008130011346044

73.36ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه منصور حميد البالم30006280056946045

86.97ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه هادي صالح الحربي30004250104346046

92.73ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفجر خالد عبد الرزاق المويل30003180017946047

91.48ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفجر محمد بدر البدر30008090051246048

88.76ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفرح عبد هللا جاسم الخنفر30010030019546049

88ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفوزيه وليد محمد العلي30102160101546050

99.49ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفي عبد هللا صالح الخزي30007260036846051

92.91ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفيء عبدهللا ابراهيم الهاجري30007290084646053

90.96ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيكوثر حسن شعبان زمان30008010042746054

80.45ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيكوثر محمد احمد جاسم30006140071546055

91.39ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيلجين جمال على االسود30010280022246056

91.38ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيلجين محمد جاسم الحداد30005160070546057

77.15ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيلمى عبد هللا عبد العزيز الملحم30006110001846058

94.62ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيلولوه سامي عبد هللا الدريعي30004100096846059

87.63ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيليلى عبدالكريم عبدهللا جاولى30004250136946060

81.76ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمرام علي طاهر العطار30010030029146061

80.44ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمروج طالب نائل العبد هللا30012100083746062

88.47ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم بدر محمد احمد حسين االحمد30101230092346063

97.95ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم جابر أحمد حسين30010140044646064

85.16ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم حامد محمد شبكوه30102070072446065

90.18ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم طالل عبد هللا الحسينان30101050051846066

83.35ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم عبد اللطيف يوسف علي الكندري30005120043746067

91.34ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم فاضل عباس المويل30010030084946068

93.72ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد احمد جمعه30009190057746069

78.56ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد حافظ مسيعيد30101160058846070

92.99ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد خضير بوعباس30010310008446071

93.96ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد يوسف حسين الكندري30008160002846072

82.96ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم وليد خالد المذن30101040072846073

91.18ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنار عادل شايع الجيماز30004260041246074

78.9ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنار يوسف أحمد كندري30011200075546075

66.32ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنى اسامه حسن الخضر30012030078246076

68.11ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنى محمود عيسى عاشور محمد29809070113846077

96.6ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنيره خالد محمد الدخيل30007100045946078

76.31ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنيره خالد محمد الغانم30102130088846079

94.97ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمها محمد فاخر الشماع30103010136246080

97.21ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينجاة يوسف يعقوب السجاري30006140030146081

80.1ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينرجس جاسم محمد الخليفي30011110028746082

99.56ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينور أحمد محمود محمد30006030010646083

84.84ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينور عبد هللا عيسى جرخى30011150037946084

95.59ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتبحرينينوره جاسم محمد السليمان30102270104246086

97.4ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوره زكريا محمد االبراهيم الفيلكاوي30006020051946087

87.64ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوره ناصر مبارك المضاحكه30006120034246089

93.59ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوره وليد عبد هللا الشعيبى30004290041546090

93.27ناجحالعلميمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيياسمين عبد العزيز عدنان الحسن30101130146546091

89.32ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيآالء مصطفى محمد أشكناني30004010140946111

81.07ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأروى حمد عبد الكريم ابو طالب30004290017546113

80.31ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأريج خالد بندر يوسف30011270122846114

86.12ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأسماء احمد عبدهللا المليفى30010260041546115

71.71ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأسماء جابر داود العنيزي29906240078946116

71.65ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأسماء عادل عبدالعزيز الراشد30101200101846117

81.55ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأسيل ماجد سلطان سلطان30101130141446118

89.23ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأفنان صباح عبد الواحد الفرج30009210017646119

84.8ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأنفال نجيب سامى الوتار30006270096346120

84.82ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيأوضاح حسن عباس رضا30010020072546121

96.34ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتياسماء وليد محمد العربيد30008200001646123

79.22ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيبزه عبد هللا عبد اللطيف الخياط30009280022846124

75.39ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيبشاير ابراهيم طاهر القطان30004210105846125

92.57ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيبشاير مبارك عبد هللا العنزى30010300092146126

87.11ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيبلقيس يوسف محمد الحجى30011300114346127

77.02ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيتالة فارس سعود الفارس30011290037446128

81.21ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيتهانى براك سعد الربابه30005140124746129

72.39ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجمانه جعفر أحمد الطراح30006060003746130

72.85ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجنان عيسى اسماعيل المال30102100071146132

90.12ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجنان فهد عبد المجيد فرج الخارجي30012260108746133

89.68ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجنان محمد عبد العزيز احمد30009050032846134

87ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيجنه فهد محمد المنيس30006160102346135

85.79ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحصه عبدهللا عبدالوهاب السنين30005030019646137

92.12ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحصه عمر مبارك الضويحى30003190042846138

75.93ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحصه محمد حميد العنزى30003180079346139

91.58ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيحياة حسين علي الشطي30103120001246141

69.05ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيداليا عماد جاسم الصقر الزايد30101180047546142

89.86ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه ابراهيم حمد الوحير30101290055846143

76.92ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه خالد عبد الجليل اليوسف30005250054646144

87.4ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه عبد المحسن عبد الوهاب الطبطبائي30007160045446145

71.85ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه فؤاد صالح األثري30102150057246146

96.73ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه مزيد عبد اللطيف المزيد30011070070746147

99.11ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانه مشعل خالد الخزام30012070071946148

88.79ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدانية عادل على البحوه30008230116946150

84.33ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل بدر عبد الرحمن النقيدان30003180055846151

90ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل خالد عبد الرحمن الفهد30010130049646152

89.51ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل سعود عقله القحطانى30102170035546153

84.38ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل عبد اللطيف مشعان المشعان30004060026746154

79.62ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل مرشد رشدان الرشدان30103070128846155

74.08ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدالل وليد أحمد المسفر30007280012446156

81.39ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيدنيا عبد الوهاب عبد العزيز بن سيف30007170060746157

88.81ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيديمه عماد خالد الفريح30006150022246158

75.48ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرؤيا هادى محمد بهبهانى30005130041146159

97.48ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرباب نواف ناصر الخليفه30006220017646160

77.33ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرتاج رشيد حميد العنزى30009250007346161

96.41ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرتاج عيسي منصور الحداد30009120018346162

75.17ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرزان ناصر عبد هللا صالح30005040052546164

88.14ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرغد مشعل بدر المنصورى30004170067346165

90.13ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتسعوديرهف متعب مطير الجميلي30006270049646166

87.79ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيرهف محمود محمد بعركى30007060077846167

82.44ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيروان بدر احمد العوضى30005100109146168

77.01ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيروان بدر بخيت الرقم30007200006346169

74.71ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيروان بدر ناصر أمين العوضي30008120080946170



79.69ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيروان علي حسين درويش30009240037146171

77.14ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيريان وليد أحمد السندي29907090081246172

89.12ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيريم خالد البديوي30009100041346173

86ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيريم سعود فهد الوهيب30009140017746174

83.12ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيريم صالح صادق المرهون30011060018346175

71.3ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيريم فهد عبيد الرشيدى30003290043846176

87.11ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيريوف نواف صالح العراده30010150016446177

85.17ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزهراء عدنان محمد أحمد30012080062146179

90.74ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيزينب عبد المحسن حمزه الصفار30008150144146180

93.05ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره باسم راشد الرباح30012060111246182

97.16ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره جمال سعود بن عيد المطيري30012010071346183

71ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيساره سعود صالح الذويخ30005230007746184

83.18ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيسبيكه أحمد ناصر المقيط30006060059846186

74.94ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيسمر عبد هللا سلطان السالم30002140084146188

88.25ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشريفه صالح عبد هللا الشرقاوى30001020034246190

89.17ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشريفه فؤاد ثاني التويتان30007040062946191

94.08ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشغف أسامه محمد العبيدان30103040044246192

86.71ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشمائل احمد جابر العطيبى30103250058646193

91.96ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشهد حسن محمد الوهيب30012260035946194

90.1ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشوق فايق صالح العمير30103060091146196

90.63ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه انور سليمان العبد الجليل30102140017646197

98.2ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه حمد عبد هللا الكندرى30004160016246198

72.2ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه راشد عبد هللا راشد سليمان المبارك30006280036646199

98.78ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه صالح خليل عياده30007270130246200

88.16ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه طارق عبد هللا الحمود30004170112346201

75.41ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه عادل عبد العزيز المذكور30009110140946202

78.99ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه عصام خلف العنزي30009030045746203

95.13ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيخه فيصل على الكندرى30008200094846204

87.45ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيشيماء عبد الحميد محمد العبد هللا30006180102546205

77.55ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيضحى عبد هللا محمد المنصور30007030024946207

78.45ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعائشة فايز صالح العمير30009300076746208

95.81ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعائشه ثامر راشد ادريس30005010100746209

92.61ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعائشه حسن حمد الحمد30007150146446210

82.87ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعائشه عبدالكريم خضر حسين30003280073646212

88.3ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعائشه محمد عبد اللطيف السلطان30005060008446213

97.3ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعائشه يوسف على النجار30009180046146214

85.58ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيعايده ناهس عشوى العنزى30005110096246215

92.61ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغاليه عبد الرزاق جاسم المطوع30007190074846217

88.91ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغاليه عبد اللطيف عبد الوهاب المقهوي30101030061246218

87.6ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغدير خالد فاضل عبد علي30010210109346219

76.03ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغدير ضرار عبدهللا حسين30101200086746220

68.58ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغدير ياسين عبد هللا السرحان30009030117746222

86.81ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيغال خالد على الرميحي30006200003546223

90.13ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمة بدر غلوم قمبر غلوم30012140060346224

95.75ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه سالم جاسم عبدالسالم30004270018146225

75.83ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه عباس بدر عاشور30009130021346226

94.71ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه محسن مد هللا الشريفي30011190028446227

76.67ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه محمد موسى صالح30103120093646228

83.11ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه مرزوق سالم المرزوق30011180080646229

75.78ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه مشعل فيصل معرفي30004200118846230

88.02ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه ناصر حجى الشطى30010100052246231

72.62ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفاطمه وليد احمد الناشى30006270035746232

81.7ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفجر يوسف محمد الفيلكاوى30004220010146233

76.23ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفرح خالد عبد اللطيف العومى30010100046946234

72.83ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفرح فاضل قدوري الالمي30006020091446235

88.52ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفضيله زيد عبد الرحمن المنيفي30005270078346236

73.04ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفي آدم مرجان أحمد30003180048646237

69.85ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفي فؤاد عبدالوهاب الحنيان30009300056446238

87.68ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفي محمد علي الصانع30003170056546239

85.44ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيفي هيثم عبد العزيز العثمان30012210089946240

92.47ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيكوثر علي حسين عابدين30101130046246242

93.56ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيلولوه عادل محمد الغيث الطيار30006010028646243

84.03ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيلولوه عبد العزيز احمد العثمان30102100047146244

82.75ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيليلى عمار على اسماعيل30011160030246245

76.81ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم خالد عبدالرحمن الدويسان30005170053846247

76.04ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم محمد ابراهيم الريحان30006200149246248

73.53ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمريم يوسف صالح حماده النهابه30006260031346250

91.12ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمسك خليفه عبدالعزيز البطى30008220073946251

82.31ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنار براك سعد الربابه30005140123946252

90.76ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنار بشار عذبى المزينى30003180065446253

78.96ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنار مروان محمد العسالوى30008090005346254

82.99ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنيرة على غنام الغنام30011130010746255

93.02ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنيره راشد محمد الحساوي30101010041846256

73.34ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيمنيره محمد عبدهللا هادي30008280043546257

69.66ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيموضى جابر سليمان السعيد30101180084646258

97.6ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيموضى على اسماعيل مندكار30004290120746259

82.83ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينجاة سعود عبد العزيز حسين30103070094746260

96.55ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيندى عبد الرحمن عبد هللا شريف العوضي30101290124346261

75.58ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينشور زياد يوسف الهاجري30008070029746262

89.43ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوال خالد حسن الكندري30102260051646263

92.76ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينور طارق عبد الرحمن الحيدر30101150018146265

70.02ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينور عبدهللا علي المطوع30007250044746266

80.95ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينورا فهد متعب المطيري30011240055646267

88.32ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوره عبد هللا راشد التمار30006210100446268

80ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوره محمد حمد بليهيس30007220061246269

79.3ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوره محمد صالح العدواني30012160067246270

80.72ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوره محمد ماجد بوردن30005290109146271

94.07ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتينوف جميل ماجد المطيري30012110086246272

86.2ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيهاجر عبد الرضا حسن البصري30103080008346274

87.21ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيهيا فهد محمد الطاحوس30003200006946277

80.58ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيوديان عبداللطيف عبدالرزاق الهاشم30102060071546278

85.08ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيوفاء خالد صالح عيسى30103090090646280

92.45ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتعراقيوالء خليل جمال الدين ابراهيم30103140108446281

70.7ناجحالعلميفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي بناتكويتيوهج عسكر برجس المطيري30006200033446282

71.87ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينغير محدد الجنسيةأحمد عبدالسالم محمد الكندرى29806050023946311

63.7ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنيناردنيأحمد ماجد أحمد ابوعلي29909290099546312

74.25ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينمصرياحمد سيد مهدي محمد احمد صالح 29706160132846313

72.07ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتياحمد محمد احمد محمد طالب29303050032346314

62.67ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينسوريانس عصام الزعبي29810250179146315

62.44ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينمصريباسم احمد مصطفى زكي عفيفي29607120157746316

79.17ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنيناردنيجمال جهاد محمد صبحي إبراهيم29911060090346317

77.69ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيحسين ياسر عبد الحسين القالف28909010003946319

64.35ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيسلطان أحمد سلطان المسباح29910220049146322

78.58ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيسيد يحيي حسين سيد مسلم سيد مصطفى 29706090164446323

68.33ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيعابر زيد نزال الصليلي 28202280089146325



83.53ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيعبد العزيز عادل عبد العزيز مال هللا28410140076446326

84.77ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينايرانعلي بهرام عباس زنكنة28803030060846330

66.67ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنيناردنيمحمد احمد محمد شعشاعه 29809290112546335

93ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيمحمد عبد هللا محمد بو خلف 28507260056846336

68.67ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينايرانمحمد علي محمد زنداني 29608170008946337

91.57ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيمحمد حبيب عبد هللا احمد غريب28701140151346338

58.4ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينمصريمحمد رمضان درويش محمد29605200056946339

77.21ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيمحمد سامي سند المطر29801180065746340

78.09ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيمحمد سعد محمد العازمي28108280042646341

70.92ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينصوماليمحمد عبدى محمد جودله28709100159446342

86.73ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتيموسى عبد الرحيم حبيب الحمر29905170027646344

74.2ناجحالعلميمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي بنينكويتييوسف اسامة علي الفيلي28712080106546347

65.17ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيأشواق مالك حجي الحداد28506220061646373

73ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتلبنانيابرار محمد فيصل لبده29602250066946375

76.67ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتياخالص محمد السيد قاسم27109240010146376

62.19ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيانتصار هاشم بشير العتقي27011020016946378

87.83ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيانوار كامل مانع الشمري28301130067746379

70.98ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيايمان موسى عبد هللا كاكولى26411240079646382

69.66ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيبيبي خالد محمد المطوع29309290044546384

85.83ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيحنان حامد محمد الصراف28702060080546386

71.05ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتايرانحواء علي كشوري مجرد29302190059546387

78.9ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيدالل حجي طاهر بوفتين28609230047946388

88ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيدالل حمد برجوس  العجمى28908120196246389

85.75ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتاردنيربى فتحي مقبل المقبل28207290082346391

76.22ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكنداساره زكي محمد محمود29802120161546394

71.81ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيساره سعود سالم الهديه29107070086546395

78.66ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيسميحه مهدى نصار المحرول28003090027946397

91.74ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيشماء حسن ابراهيم القرينى30001060101546398

83.83ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيعائشه فاضل عبدهللا الهزاع28906280129246399

65.31ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيعايشه على ابنيان المويزرى29706140036646400

73.58ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيعذاري يعقوب احمد عبدهللا28008060033846401

87.5ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيفاطمه  محمد  عبدهللا ال بن علي28711120043646402

95.35ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيفاطمه حسن ابراهيم القريني30001060105846403

66.59ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتلبنانيفاطمه محمد رضا األمين29910120144146405

81.19ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيفاطمه ناصر غلوم كرم28703040043646407

67.45ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتمصريفرح أشرف محمد وافي29908130043346409

80.78ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيفرح صالح رشيد المطوع29906080015646410

84.42ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتاردنيفرح منجد فخري بدر29907310026346411

76.91ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتاردنيمرح اشرف محمد الزعبي29706140200346412

76.14ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيمريم اسماعيل شاهين الدشتي29304080046946413

78.58ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيمريم عبدهللا أحمد دشتي28610080092546414

72.33ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيمسعده عبدهللا يونس مال سعيد28005090001446415

78.33ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتايرانمعصومه رضا مرادي27304140121846417

90.33ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيمنيره حمود حمد  االذينه29012300066646418

68.93ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتسورينداءالحق محيميد الغزاوى29803190175446420

88.25ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتكويتيهبه فيصل إبراهيم  الطاهر28905170056846421

92.67ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتيمنيهبه محمد صالح  البري29505120157546422

82.32ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتسوريهناء نايل الصلخدى30001050240446423

94.09ناجحالعلميمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بناتيمنيود سالم محفوظ حمدون29112230158446424

71.48ناجحالعلميمدرسة حولي ثانوي منازل بنينمنــازلحولي بنينكويتيحسين إبراهيم عبدالوهاب الرمضان28610240055446453

72.41ناجحالعلميمدرسة حولي ثانوي منازل بناتمنــازلحولي بناتكويتيمريم عبدالحميد على محمد صالح28608140174146509

80.82ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعادل ناصر سالم نافع30011010086746622

80.15ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد مسلط ندى المطيري30003200102946643

85.91ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبدر عطا هللا اسماعيل العنزي30007120114646647

86.72ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبندر عبد هللا جالل الديحاني30007190080146651

77.82ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد عبد الرحمن جاسم علي30011260010146658

75.75ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلطان طراد مريجب العنزي30011260053146663

89.97ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلطان محمد ناصر الحتيته المطيري30004150081546664

91.51ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةضاري ابراهيم عوض الشريفى30004200195446669

78.46ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيضاري فواز سالم الديحاني30009010081846670

84.69ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيطارق محمد كدموس الديحاني30012050039746671

68.52ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيطالل فهد مناور المطيرى30007020130446674

82.11ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن على سليم الديحانى30101210002446675

76.67ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن محمد جمعان الديحاني29905010083446676

79.52ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز خالد مشعان العنزى30102160006346677

94.84ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز مشعل قالط الديحانى30009210042446680

70.87ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا خلف منور العارضي30006150062846682

80.18ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا عبد العزيز سليمان التوره30101190025746684

70.77ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا مطلق حمدان على فجحان الجبيري30002080103746686

76.65ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا نايف سالم ابا القلوب30101060121246688

72.36ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الهادى نصار صنيتان المطيرى30007240053446689

92.12ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدهللا ابراهيم محمد جاد30005080089546690

74.4ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا مشعل عيد الشهرى30004260084246692

69.19ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريعثمان احمد العلي30002190176946693

95.85ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعثمان مشعل حمود الجحيدلي30005050067346694

95.98ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمر اشرف عبد الباري محمد عبد الباري30009120041546699

79.32ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفارس حمود هالل المطيرى29801270036746702

81.54ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد بدر فهد المطيري30004100075746703

72.04ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد سعد فهد المطيرى30012220014446704

73.41ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد عوض راكب الرشيدي30006080079246705

71.97ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل بدر مناحى المطيرى30010280135646707

72.11ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمبارك فايز مبارك هدباالرشيدي30012100115146709

73.8ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد سعد عجيل عراده30003220076546713

85.54ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد صالح مخلد الديحانى30003210089546714

76.13ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد عبد هللا عيد عبد هللا30103080025146715

80.8ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمطلق عبد هللا مطلق المطيري30006110075546717

79.38ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعوديناصر شايش عسكر العنزي30010210065646719

82.09ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريهيثم خليف العلى29808240195246720

94.15ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييوسف خالد سعد ابومندور قاسم30101010181646722

88.97ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف على غالب المطيري30009200061846723

85.12ناجحالعلميجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييوسف محمد فهمي رزق30007200181646724

74.58ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةأحمد سالم حسن عبد الرحيم30011160004646752

82.66ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد صالح أحمد مندني30006210086146753

85.72ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد فهد أحمد الفيحان30011030105246754

84.79ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيابراهيم محمد عبدالرحمن المطيري30103100102146756

73.68ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيتركي الحميدي بطيحان المطيري30008170018446762

87.13ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعوديتركي محمد ضياع الظفيري30010220088446764

82.53ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين أنور باقر الجدي30003170050646768

77.93ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين محمد بالي الشمري30004070081546770

90.33ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحيدر عبد العزيز عباس الدريع30009200002846773

74.38ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد محمد خالد المطيري30102110097446777

78.05ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةخالد محمد ساير سلطان30003290120346778

81.05ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد مرزوق مشلح الرشيدي30012240007446780

79.54ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيزيد خالد زيد الغضورى30011230027246782

71.83ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود حمد سعود المطيري30002120026846786



78.88ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود مشعان سعود الضفيرى30103080005946787

90.75ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود نايف حمود العتيبي30005270059946788

70.08ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلمان عوض شاعي المطيري30004150083146790

75.21ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلمان مطلق سعيد الرشيدي30005010066146791

65.53ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسند على سند دبى الرشيدى29803220085346792

85.99ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيطارق سعد عبد هللا كندرى30010210133346794

67.45ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيطالل فهد دغيم المطيري29909300089246795

91.07ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعامر مبارك عامر الحيان30009100112546796

72.31ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن حامد نايف الفضلي30007080045446797

79.89ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن خليف محمد عقله30009120089646798

73.97ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن سلطان محمد العنزى30009240034746799

80.6ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن مجبل محمد المويسه30101080074846800

79.8ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرزاق باسل عبد الرزاق مجيد30011140080246802

72.51ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز فهد سعود هادي30012310075146803

77.56ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز فواز مغيران المطيري30008140020246804

78.76ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز ناصر فالح الجسار30008200031546805

67.9ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد اللطيف أحمد سلمان الظفيري30010100038946806

86.05ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا رياض شاكر الدهيم30005250005246807

65.73ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا شامان عايد المطيري30102120069246808

83.1ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا عبد الكريم سلطان العدوانى30003300133846810

81.46ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا علي ناشي المحيش30008090129146811

89.85ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا فيصل فالح الدلك30012150131646812

77.34ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا فيصل يوسف العمر30007190075646813

74ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الهادى سالم على العجمى30005140070346816

75.84ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الوهاب علي جاسم منصور30008150012346818

73.14ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعوديعبدهللا سعد عبدهللا المطيرى30009280061546819

73.39ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا عبيد عبدهللا المطيرى30102250124346820

69.58ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا فهد دغيم المطيرى29911230134146821

72.04ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبيد فهاد محمد العجمى30011200057946823

71.27ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعثمان مرزوق منسى العنزى30012100136246824

82.51ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعذبى صالح جمعان الرشيدى30012250043846825

76.15ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعذبي مطلق جديع الديحاني30009240025946826

89.11ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلي خالد عبد هللا العدواني30007260002646828

90.83ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلي طاهر منصور الحاج30004090024346829

79.29ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعمر حسين راكب الرشيدي30003220119446830

75.97ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعيسى طالل محمد المطيرى30004290135446831

70.61ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعوديفارس محمد نور العضيله30011270022546832

68.5ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفالح فيحان فالح الهاجرى30003200088646834

73.04ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفايز فهد مسفر الحيان30011040089446836

70.14ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد حميدي شوردي المطيري30007310045346837

69.4ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد فالح ماجد العتيبي30101270102246840

95.99ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل بدر مطر الرشيدي30009260081646841

82.32ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل سلطان ماجد العتيبي30004090065746842

88.04ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيماجد عايض مسلم فياض30012080094746844

99.68ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريماهر علي علي30010240125646845

75.62ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمبارك ابراهيم محمد الدلك30009280086946846

83.83ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحسن الفي محسن السبيعي30009220052146848

72.66ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد أحمد خفران المطيرى30004250140646849

80.67ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد احمد محمد التركيت30006300102146851

65.99ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد خالد جاسم ذياب30011220082946852

77.79ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد خلف براك العواجي الشالحي30102050039446853

81.53ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد سرحان عماش صحن30101030012946854

79.03ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد عبد هللا محسن كليب30004050129346856

84.25ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد محسن محمد العارضي30005240085246857

80.81ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمساعد شجاع ماجد المطيري30012200072446858

91.53ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشاري أحمد عوض الحربي30009140114546859

82.41ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشاري محمد فارس الجدعي30004140022446860

80.19ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشعل فايز سعد المطيري30012110092646862

85.15ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمنصور محمد بطيحان المطيري30101120078746866

75.61ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيناصر عمر ردن المطيري30102060122446868

84.92ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيناصر منصور عبد الرزاق راشد30004080125346869

69.85ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيناصر هزاع فراج المطيري30010280050546870

72.33ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيوليد خالد مبارك الزعبي30008110074446872

65.53ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيوليد خالد مصلح دخيل هللا30003300051146873

75.45ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف سلمان مسلم الشالحى30006160080546874

66.41ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف صالح شريده العدواني30006250068946875

70.48ناجحالعلميعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف مشعل مرزوق المطيري30101010026646876

77.48ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد عقيل شارع الظفيري30006220112846902

67.19ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد محمد مخلد المطيرى30011250025846903

78.66ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتياحمد سعود نزال الظفيرى30103030078346904

79.39ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحامد غانم جمعان البريعص30003200118446911

65.66ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةحمد يوسف دحام صقر29909040100946914

70.87ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحمدان علي حمدان العازمي29910070041746915

78.06ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد حامد ناصر الرشيدي30006070083946916

72.13ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد سعد سعدون الركيبي30005200050946918

90.9ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد فالح مطلق المطيرى30011270014546919

77.11ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد الفى خربوش المطيري30004090081746920

83.78ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخليفه محمد عوض المطيري30007010094146921

73.78ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعد عبد هللا سعد الرشيدى30008080019146926

83.19ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود خالد جفين الدويش30011240050546927

82.9ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلطان عامش منيع الديحاني30009180146446929

72.52ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيضارى ساير هادى الظفيرى30006180029246934

90.22ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعايض صالح محمد الرشيدي30004140101646938

79.05ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن اسماعيل محمد الكندرى30012300096146939

98.06ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن حسين سعيد الهاجري30009270057746941

93.63ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العالى حمود عبد الرحمن الرشيدى30010180094146943

77.03ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا نواف عبد هللا المطيرى30012300026746953

89.55ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدالعزيز منصور مسلم المطيري30102280129746954

73.67ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعذبي مبارك مطرف المطيري29910040001946956

78.42ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلى مبارك مبارك الرشيدى30012050028246957

80.84ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفالح جاسم محمد المحيش الرشيدي30003280060546961

86.06ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد فالح مفضي الرشيدي30007110063646964

79.37ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد مرضى سفر الديحانى30008010077746966

73.61ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد مطلق حسيان مطلق30103110075946967

74.94ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد مطلق عبد الرزاق الرشيدى29903180037646968

76.62ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفواز شافي سعيد الرشيدي30005100020846970

67.24ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفواز علي رحيم المطيري30006180085846971

73.53ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمبارك سعد مبارك الظفيرى30003220070646975

97.47ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد امين السيد محمد30008260183146976

76.99ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد سعد محمد الشمالي العجمي30010140101946979

80.64ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد ضيدان محمد المطيري30007190067646980

77.96ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشاري هزاع هزاع المطيري30005100073446987

70.28ناجحالعلميالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف عبد الهادي محمد الشمري29904140106146998

97.16ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد عاكف عبد محمد عبدالعزيز30002120197347022

98.32ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأسامه أشرف سعيد الصياد30009170149847023



84.86ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأمين اسماعيل عبدالمنعم كامل30006070036147024

97.83ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريابراهيم تيسير ايوب30006290118347025

95.86ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريابراهيم مجدى ابراهيم البرعى30006100147447026

99.76ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد حمدى محمد نصير قنديل30004200174347027

99.49ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد خلف عبدالمنعم طه30005270201747028

98.16ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد محروس عبدالاله عبدالكريم30011300103947029

98.93ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياسالم وجدى توفيق أحمد أحمد30005220111647030

98.43ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياسماعيل حمدى اسماعيل حسن عمران30102010168447031

97.55ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياالمام احمد محمد جادالرب29906260181247032

84.39ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريااليهم محمد هانى المصرى30011210105447033

95.09ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيالحسن صالح عبد الجليل الجدي30009050078247034

93.34ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريالسيد ابراهيم السيد محمد30001220194747035

83.62ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبدر جبري بدر الجبري30005240140947036

99.26ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريبراء غسان عبدالنافع االشقر30006090004847037

96.44ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبندر احمد سالم بوتلف30003260093747038

94.06ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريحازم امام عبدالرحمن امام الشيخ30006030178247039

98.91ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريحازم نصر عبداللطيف راغب30004160161647040

85.73ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينيمنيحذيفه منصور يحي الصالحي29908010228347041

99.02ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريحسام رضا عبدالسالم الغرينى30007090161847042

77.21ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينصوماليحسن عبدالرحمن حسين احمد30004050084847043

88.81ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينصوماليحسين عبدالرحمن حسين احمد30004050085647044

80.46ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين علي بدر الحداد30008130133547045

92.54ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريحسين محمد طه طه سماحه30008140049947046

88.65ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد طالل ياسين الشمرى30005240093247047

98.59ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنيناردنيخالد عمر محمد غانم30005120037347048

92.33ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينارتيرياخالد محمد يعقوب29911260162747049

96.55ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريخالد مناف الخيرات30101011047247050

76.37ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعد بدر صايل الحزيم30101060003347052

82.45ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلطان عيد سعد العراده30101150002647053

68.47ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيشمالن عبد هللا عايد العنزي30005300027947054

74.04ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيصالح أحمد سلمان بن عيسى29908250045347055

73.55ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيصالح بدر صالح المهينى30010030018747056

87.06ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن حمد محمد الزعبي30008130102847057

77.22ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن سامي أحمد الجطيلي30003300096847058

89.5ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن فهد سعود السعيدى30010080061647059

74.78ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن كامل غضبان القالف30006050015947060

93.2ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعوديعبد هللا بن خالد بن فراج الدوسرى30007170112447061

99.62ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريعبد هللا نبيل موسى30012220039847062

92.17ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الوهاب عادل شبيب حسون30004130014347063

96.67ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنيناردنيعبدالرحمن عماد مصطفى طحل30009140139947064

88.71ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالرحمن عمر مظهر محمد30004200160447065

99.53ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الشريف30008070122247066

94.73ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدهللا احمد سعد بهنس30006240060247067

99.35ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدهللا احمد محمد فايد30008200125447068

92.24ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدهللا سمير عبدهللا احمد مرسي30102280074547069

86.27ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا مساعد عبدهللا الخليل30009160037147070

73.29ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا وليد أحمد النمش30009030061747071

95.47ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبيد مسفر عبيد الشالحي30003210126547072

81.42ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعصام عبدهللا شالش صفوق30007150150147073

96.12ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعالء على محمد عبدالرحمن30004250179947074

92.99ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعلي السيد زايد سالمة سليم30009300123347075

76.59ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمر عبد الناصر عوض عبد العال30004210170147076

97.5ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمر محمد حسين محمد30010010183147077

86.82ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمر محمد عبدالمنعم فليفل30003300165347078

94.6ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمرو على محمد عبدالرحمن30004250177247079

90.79ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريفادى محمد حسن حسن30009070123447080

68.91ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفارس عيسى علي حمود بويابس30005290030447081

91.07ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفارس محمد سعود الجويان30103070065647082

88.06ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد سعود رمثان الديحاني30006050068547083

97.99ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفواز متعب فهد المطيرى30009150070947085

98.58ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريكريم محمد مصبح منصور30009250194947086

87.77ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنيناردنيلؤى بشار رياض ابراهيم30007020149447087

96.05ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنيناردنيمالك عمرو اكرم عبد الفتاح الدباغ30012240122947088

98.24ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد احمد سامى منصور السيد30005240186347089

96.79ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد احمد محمدحسن درويش30102170176147090

90.83ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد حجازى القطب الجرجاوى30101010259547091

99.23ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد سامي علي متولي مصطفى30010010219947092

96.58ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد عالء الدين صابر عبدالشكور30004060072647093

92.96ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد محمود حسين محمود30009150138147094

99.49ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد محمود عادل شوشه30010010167147095

99.22ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد محمود محمد على فرحات30010220159647096

83.93ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريمحمد مذكور الحسين30101150199347097

99.26ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد موسى احمد  علي موسى30010010240447099

88.36ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريمحمد نور أحمد العز الدين30008110131747100

97.35ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد هشام محمد عبدالنعيم عبدهللا30012150039947101

96.84ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمود السيد بدوى محمود30009140160447102

99.85ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمود شكري عبدالرازق الجميعي الجميعي30003120156347103

98.86ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمود عزت كمال كامل30005100158547104

93.13ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمود محمد عبد العظيم سيد مرزوق30101150047247105

99.41ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمصطفى احمد عاشور كامل30004060166547106

76.27ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمطلق مرزوق مطلق الحربي30003300005247107

99.3ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمعاذ خالد فاروق الغرابلى30005010175247108

95.19ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمعتز صالح الدين السيد المتولي الدسوقي30009280132747109

93.77ناجحالعلميانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييوسف احمد عارف عبدالحليم30005060121247111

70.13ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينيمنيابراهيم محمد عبدالقادر بحاح29909180179247131

88.04ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتياحمد خالد عبد هللا العدواني30010190029947132

95.87ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياياد محمد جاد محمد29911280154947133

77.78ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتياحمد فيصل احمد الخضر30001200077447134

71.7ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد حمد محمد المطيري30006020068247140

85.38ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد سالم شافي العجمي30011250082147141

70.1ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيراشد سالم على المرى30012170072947142

82.95ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينيمنيسعد ناصر عمر عبدهللا30009220119647144

74.03ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود محمد غازي الزيادي30010260113547145

78.64ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلمان عدنان سليمان السلمان30004210038947148

76.95ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلمان مشعل محمد المطيري30004280061747149

73.37ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسيد حسين سيد أحمد محمد حمزه30010070133547150

82.54ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسيد عبد المحسن عبد الهادى صاحب الزلزله30004260031647151

73.72ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيشاهين محمد فهد العتيبى30001200102147152

69.67ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيشنار مشعل حمد الشعالن30012220117147153

70.06ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيضاري عبدالمحسن يوسف الصقر30004100013247154

90.8ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن أحمد عبد الرحمن المانع30004210046947155

71.66ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينصوماليعبد الرحمن بشير عبد هللا ديريه29809200026347156

68.7ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن فهد عيسى الناجم30012070021747157

75.68ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرزاق جاسم مسير الخالدي29908250116547158

74.24ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز أسامه راشد الجطيلي30007110120947159



77.65ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز عبد هللا ابراهيم خاطر30007310034947160

87.48ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا ابراهيم  عبد الرزاق السيد ابراهيم الطبطبائى30005130037447161

67.19ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا شوقي مالك الحداد30004190057947162

84.45ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا عدنان سعد الحسينان30010030020847163

83.37ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا فهد محمد الحيان30006080106647164

88.3ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الوهاب وليد نورى عيسى30103030132147166

90.51ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدالرحمن وليد ابراهيم الضاعن30008160012447167

73.96ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا باتل ملفي المطيري30004030083847168

76.59ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا خالد عبدهللا العتيبى30005200048847169

82.61ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا مبارك على الجبرى30006110112547173

72.52ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنيناردنيعبدهللا منيف محمد جزار30103080171347174

76.36ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعثمان خالد عثمان الدبيخى30004100067747175

73.16ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلى محمد على حسن على30010100113847177

80.07ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعيسى احمد على احمد30101290107547179

76.08ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهاد مشعل حمد الشعالن30012220116347181

84.21ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد محمد عبدالرحيم غريب30009250071947182

80.97ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمبارك علي مبارك الحامد الشريف30103140098947185

78.52ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمبارك يوسف احمد الشرهان30012030084647186

68.44ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد احمد ابراهيم طه30003010048847187

90.51ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد عبد هللا على المرى30012010096747189

69.23ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد عصام عبد اللطيف سيف30007240128947190

91.45ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةمحمد عوده مطشر فاضل30006180161547191

71.78ناجحالعلميحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشارى محمد حاتم السالم30010180016747192

90.76ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد محمد محمد العتربى الجوهرى30002260016747221

91.94ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد مدحت خليل الجيزاوى30002080159847223

88.69ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد نايف منور المطيري30008160105547224

97.19ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد نبيل عبداللطيف أحمد عبدالرحمن29911140157847225

97.19ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد هاني عزالدين عبدالوهاب30010010160447226

99.86ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد يحيى جابر حمام30010010271147227

99.75ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد اسامه صابر خلف30010220189547228

99.57ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد السيد حسين ابراهيم حسانين30004100193647229

99.42ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد السيد محمد صبري السيد30010250124947230

98.43ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد السيد نعمان ابوالمجد حسب30101150046447231

93.34ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد حسني محمد البدري30009050155847232

94.96ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد سامى محمد عبدالوهاب الوكيل30102190107747233

99.45ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد عماد صبحي29912110141347234

96.07ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد فايز ابراهيم محمد الساعى30008190127747235

98.72ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد فتحي ابوالعباس قمر30010010261547236

99.45ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد محمد رشاد شهيد30009050165447237

99.14ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد نور الدين جابر فرغل30006080041847238

96.1ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد هشام السيد عيد سيد احمد30005060117547239

98.7ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريادهم عبدالوهاب بدوي محمد مصطفى30010210006647241

99.02ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياسالم مجدى محمد عبد الحميد ابو سعده30007270184747242

93.17ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد اسامه حامد بيومي30102280142247243

99.71ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد صالح عبدالعزيز الدسوقى30006080007147244

97.44ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد عبد القادر عبد النبي حسين بربر30007110135647245

99.39ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريأحمد عدنان عبدالمطلب احمد30007170161847246

97.91ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريابراهيم محمد عبدالرحمن المهاوش30101060107947247

99.06ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنيناردنيباسل هيثم محمد الخطيب30007050064647248

82.54ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبدر فيصل شامي الخبيزي30009200143447249

97.11ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريبالل عيسى اللباد30001010490847250

78.78ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيجاسم محمد غلوم العابدين29909240075547251

98.19ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريحازم ايمن احمد حسن30003230141947253

99.33ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريحسام شعبان عبداللطيف الجزار30007010250947254

79.78ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين على جواد الخميس30102020035947255

72.13ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين على حسين القبندى30009160012847256

73.22ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين علي محمد اشكناني30005020148947257

97.92ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريخالد حمزه احمد الشربيني30101270068747258

95.73ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريخالد عبدالعال عبد القوي السيد30004170146547259

98.85ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريخالد محمد سعيد خاطر30009200205847260

91.57ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريخالد نبيل عبد الحليم السيد الحداد30002110055847262

81.28ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد وليد احمد الصرعاوى30008280064647263

76.75ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيرجا هادي حزام الرشيدي30009020061647264

95.79ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريزياد زين العابدين الصاوي محمد مصطفى30012160106947265

97.44ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريزياد محمد احمد احمد ابراهيم30004150190647266

97.13ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريزياد محمد مجاهد اسماعيل30002020179547267

78.4ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعد خالد سعد المطيري30011100059347269

77.37ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود عبد العزيز عبد هللا صفر30103150088347270

82.42ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريسيف محمد عبدهللا محمد30103040116247273

96.92ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريشهاب احمد صالح الدين نهنوش30007130007247274

92.94ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريصالح عبدو محمد العلى30103070081647275

85.34ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبد العزيز أحمد نمر صديق30006220084647278

81.58ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز طالل سعد المطيرى30005270151647280

69.82ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز علي فهد الخالد العنزي30005060087747281

78.92ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينعمانيعبد هللا سالم عبد هللا الهاشمي30004050046947282

70.92ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا عدنان حمود المساعيد29909070041247283

69.84ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا فالح محمد العدوانى30007210002147284

88.98ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا محمد يوسف العنزي30004190001847287

95.34ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبد هللا هشام عبد هللا ابراهيم موسى30009300177847288

98.68ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف زكي خيال30005010144547289

96.34ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالرحمن احمد شعبان عبدالوهاب30101270143647290

94.82ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالرحمن اسالم الخضر عبدالرازق30007270155647291

86.1ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالرحمن عبدالفتاح على محمد جاد30006060164647292

93.43ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالرحمن فريد حامد محمود حماده29901180158247293

76.69ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالرحمن محسن عاصم الفيومي30005110165847294

97.78ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالرحمن وليد علي خاطر30006220166247295

96.75ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالعزيز علي خليفه علي30006190093947296

98.68ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالغنى ياسر عبدالغنى محمد30009030187147297

98.54ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبدالفتاح محمد عبدالفتاح شاهين30004010177547298

98.78ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريعبدهللا منصور عوض الحسين30008250020547299

95.52ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنيناردنيعبيده عمر محمد توفيق حتامله30012190161947300

85.65ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعقيل اسماعيل جاسم قاسم30010290031147301

69.21ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعقيل عبد االمير محمد حسن الشواف29710150050647302

93.05ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعالء يوسف حسين يوسف30009040168847303

95.15ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعلى عمرو محمود سيد عبدالعليم30011280089147304

89.18ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعلى يوسف على ابراهيم محمد30101190060147305

75.29ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلي حمد علي الحويس30006020022847306

96.78ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمر ايهاب احمد عبدالمتعال30102180114847307

81.98ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمر رضا عبد المقصود الباز غنيم30001280012247308

98.12ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمر طارق فتحى ابونعمه سند30003250146147309

79.74ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعمر طالل محمد الفهد30004160061347310

96.59ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمر عبدالفتاح احمد هالل30008080205847311

95.21ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمرو احمد عبدالحميد احمد بسيونى30012310050847312

97.53ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمرو رضا عبدالبديع محمد30010230078947313

93.39ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعمرو محمد زهران محمد30101010768747314



76.65ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعيسى سالم قناص النمران30008040043847315

97.53ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريفادى زكريا فكرى راتب30007130157747316

91.25ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريفارس محمود فارس الضاهر30005080054547317

73.25ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد خالد سالم علي30007130078547318

87.9ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريكريم علي محمد علي حموده30011110011347319

99.27ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمؤمن زكريا عبد العزيز مهران30009070116247320

98.89ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد أحمد سيد أحمد فوده30004060058247321

92.9ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد ابراهيم محمد عثمان ربيع عوض30009030122247322

95.57ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد ابراهيم هالل طلبه30010110095347323

96.36ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد السيد احمد محمد30002190187347324

95.73ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد السيد امين ابوالروس30007010136247325

88.43ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد جمال علي ناصر الشريفي30007220040147326

98.15ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد حاتم محمد احمد محمد الباهى30003210108947327

90.8ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد حسن علي دشتي30006090039847328

97.57ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد صالح محمد ابراهيم زايد30012260170647329

94.15ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد عاطف محمد محمد30008010116347330

75ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد عبد هللا جاسر المطيري29912030081647331

90.04ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد عبدالعليم عبدالعليم محمد نصر30009290147547332

96.91ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد عالء الدين احمد محمد الشبراخيتى30004260001747333

94.09ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد عمران بركات اسماعيل صابر30008030142147334

98.54ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد فاروق توكل عبد المنعم البسيوني30010010290647335

99.49ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد كرم محمود السيد مخلوف30001150212347336

95.55ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريمحمد نوار غزاوي30006020035947337

77.98ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمد هانى مصطفى عبد الهادى30009010112447338

94.63ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمود سامى عثمان محمد يعقوب30006160107447339

92.06ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمود على حسن شمس الدين على30010010198947340

93.96ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمحمود عمرو محمود سيد عبدالعليم30011280088347341

99.42ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمروان اشرف عبد النبى كامل جاد30005160146847342

84.87ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمروان هشام محمد ابراهيم نصر30009150033847343

97.6ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمصطفى جمال وردانى منصور30010250105447346

91.75ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمصطفى رضا عبد المقصود الباز غنيم30001280014947347

87.74ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمصطفى سامح محمد خضير30102200162847348

97.65ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمصطفى محمد جالل محمد احمد30008080230647349

79.68ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمصطفى محمد محمد القاضى30004060151847350

92.68ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمصطفى نبيل عبد هللا السعيد المنجى30009110090847351

95.23ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريمعاذ ميسر حديد30101140140747353

75.24ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمنيف مشعل منيف العنزى30009260048847354

96.44ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريموسى ماهر يوسف فام بعزق30010240122147355

95.04ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرينادر محمد مصطفى ابراهيم طه30005300118347356

94.94ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرينور الدين هشام عبدالعظيم30004100168847358

92.05ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرينورالدين حسام خليل عتريس  مختار30011020171347359

99.27ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييحيى نبيل عبداللطيف أحمد عبدالرحمن30101270140147361

93.36ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييحيي محمد صالح الدين البرعى30101010178747362

99.21ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييوسف ابراهيم سيد احمد علي30007300158647363

99.39ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييوسف اشرف احمد محمدين شلبى30112010162247364

97.48ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييوسف السيد محمود الدمرداش فرج30101220155447365

81.51ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف بدر عوض الرشيدى30012260075447366

99.4ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييوسف حمدي ثابت محمد30009200218947367

90.74ناجحالعلميالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرييوسف محمد عبد الحميد درويش30008290023347368

76.5ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصرياحمد عبدالشافى محمود عبدالشافى30009020164347391

94.11ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيتركى محمد مطلق الخالدى30011280006647394

81.9ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيتركي عبد هللا محمد الحمد30006020062347395

75.56ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسالم سعد محمد غريب30012140100847408

89.23ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسالم ناصر عبد هللا زوير30007220057547409

72.62ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعد هادي فهد الراجحي30005310081947410

90.56ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود خالد سعود المطيرى30008270044247411

78.86ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود مبارك مرزوق المرشاد30008140002647413

72.86ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود منصور حمدان العدوانى30004180089347414

99.53ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسليمان عادل سليمان الطريفي30103270074847415

95.09ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسليمان محمد محسن المطيري30005040011147417

94.01ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسيد على عامر عبدالنبي الهاشمي30009200029847418

76.99ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن عبد هللا ناصر الداهش30007280008747420

84.43ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن مطر انخيالن المطيرى30009280115947421

76.18ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا بدر محمد الدلوم30005210025147423

72.36ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا مجبل رجا العازمى30008180083947428

91.12ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا ناصر عبد هللا العدواني30005060063147429

98.97ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد المحسن علي محمد رضا30012300041947431

77.04ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلى عبد السالم محمد علي30012050107447436

85.23ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينباكستانعلي أظهر نويد30008170005347437

93.91ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينبحرينيعلي جمعه خميس جمعه30008150114247438

82.91ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلي مجبل عجيل عراده30007030046847439

68.26ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفالح خالد فالح الرشيدى30005110028447441

87.73ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد بدر عبد العزيز العويس30010010098647443

71.56ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد زياد خلف الفضلى30102040119347445

74.54ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد عايض رجا المطيري30005210067347446

80.77ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمتعب عيد متعب الخرينج30007020049147452

85.23ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةمحمد حمد فاضل العتيبي30004110143547454

79.73ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد راشد سالم العجمى30010020079247455

69.23ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد مرزوق سعود المطيري30004040114547458

72.49ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد مشعل علي الشعله30012070074347459

80.38ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريمدحت وليد السيد طه الجوادي30009030074847462

79.56ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشارى نايف حماد العدوانى30102110016547465

80.98ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشاري مساعد عشوي العازمي30007270071347466

95.37ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسوريمصطفى حسين مصطفى المير محمد30004060057447467

78.63ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمناحي نايف مناحي الديحاني30007210061147468

76.56ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيناصر مطلق سعد المطيري30010310135147472

75.28ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيوليد خالد حمد المطيري30007240079647473

71.41ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف على حسن الكندرى30009080102447477

77.37ناجحالعلميابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف محسن عفتان العدواني30101190076747478

80.27ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد خالد راشد الهيفي30006190016247501

70.2ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد نايف مجبل الظفيري30004140021647503

66.38ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتياحمد بدر احمد الكندرى30101150012247504

72.16ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحمد عبد هللا الهيلم المتلقم30103120116247505

76.36ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيراشد محمد حمد المري30008020063947506

75.19ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسالم يوسف سالم الدقباسي30102140018447508

84.33ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلمان مصلح محمد العتيبي30008060084347509

75.68ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيشجاع فهد شجاع المطيري30009100097447510

89.21ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيشمالن خالد فرج السعد30007030036147511

82.78ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيصالح أحمد محمد أحمد الكندري30102150094347512

84.73ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيصالح زياد شاكر عبد هللا الشطي30102100001747513

79.42ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيصقر حجي مشوح المطيري30007050065447514

93.51ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز اسماعيل غلوم رئيس30101070089447517

81.79ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الكريم حسن عبد الكريم شمس الدين30009190024347518

76.21ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا بخيت سليمان الرشيدى30003250005547519

78.71ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا محمد عبد هللا الرشيدي30003240078347521



82.12ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا مزيد صالح المطيري30009200067747522

81.22ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا أحمد عبدهللا الرشيدي29912190093647524

82.01ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلي رجا حمود المورجي العتيبي30004090048947526

78.86ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعمر فارس محمد الديحاني30012260107947527

78.54ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينصوماليعيسى حسين علمي وهليى30007230114947528

81.46ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل فهد الفي المطيرى30010160066747529

90.84ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد أحمد مساعد المجاوب فهران30012080005847530

73.19ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد ترحيب لهاب المطيرى29903170118347531

79.59ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد خالد مجبل علي فجحان الجبيري30005100044347532

90.45ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد خالد محمد الدويله30007020004547533

89.73ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد رشيد محمد المعصب30010170117747534

84.93ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشارى فهد سويان الهاجرى30012120046847536

69.13ناجحالعلميمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشعل ناصر جاعد الرشيدى30005300068247537

86.92ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأبوبكر زياد خالد عبدهللا30102230003847561

83.07ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيابراهيم سمير ابراهيم الخالدى30005240105447563

63.83ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتياسامه انور سعد العنزى30005300126347565

73.33ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبدر عبد هللا يعقوب السيد الرفاعي30011060013247566

77.6ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبندر سعود عزيز المطيري30007150082447567

90.05ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسن حامد حسن الفضلي30102070118847569

67.31ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحمد خالد سائر العنزي30010070060747572

81.76ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينالواليات المتحدهحمد على حنتوش30009300114547573

93.93ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد راشد داود الخالدى30012230094647574

65.88ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةخالد سلطان شنان راشد30005200153647575

81.96ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد وليد محمد الزيد30011130096747577

85.84ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيرباح الفي عبد هللا الشمري30009030126547579

95.64ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسالم مبارك حمد الشبال30012160079547580

79.31ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود محمد سالم بن مطلق30011060038647582

80.98ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود مشعل سعود الجويان30005120059247583

72.8ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلطان فيصل تركي المطيري30102100062347584

81.56ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلمان فالح غازى االزمع30102130164547585

80.18ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسليمان حسن احمد الرشدان30004110072347586

64.65ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسليمان محمد رمضان العنزي30003010075247587

93.2ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيشاهين جابر فراج الهاجرى30101270100647588

88.24ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيضاري فهد علي الكريدي30008040083347591

81.45ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيطالل عوض عبد هللا أبورميه المطيري30012080074447592

89.93ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريعبد الحميد احمد سعيد شاكر30012020058947594

97.94ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن سالم سعد الطويل30101200120247595

79.48ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز سعود عوض مطر30010160096647596

95.43ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز عبد الرضا خليل مشاري30007250011347597

88.11ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز على الحميدى المطيرى30101270072447598

72.58ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الكريم سعد عبد الكريم العنزى30010300045447599

79.84ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا عبيد حمير الشمري30102060011747601

86.96ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا محمد قاسم برده أحمد30009170030547603

74.82ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا مسلم سعد العجمى30012100034347604

92.77ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدالعزيز خالد عبدهللا المطيرى30011080102247607

75.45ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدالعزيز سعود سيف العدواني30102140047547608

91.76ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبداللطيف غريب عبدهللا الرشيدى30008270022347609

83.74ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا حمد محمد العميره30006100068247610

76.17ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلى حسين عباس صادق30101160114247612

74.43ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلى عبد الرضا عبد هللا خلف30012140004847613

85.23ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلى قاسم سالم الشمري30003280116547614

90.05ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلي احمد عبد الشمري30003280104247615

83.26ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةعلي عبد العزيز درويش قاسم30003210141747616

93.29ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةعلي محمد سلمان عطا هللا30012200152447617

65.96ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينايرانعمار محمد على بهبهانى30005270087147619

85.87ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعمر عيد سرهيد الهاجري30103120077647621

81.01ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعمر ناجح محمد ناجح محمد30009060081247622

90.52ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفالح خالد فالح الخالدي30010060003247623

67.12ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد حمود عناد العنزي30009180037347624

89.4ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد خالد جازع المطيرى30003290056947625

88.29ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينمصريكريم احمد عبدالتواب درويش30011210062547626

77.28ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينيمنيماجد محمد ثابت احمد30011220174147627

85ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمانع مخلد حامد الشمري30006030088647628

71.19ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمبارك احمد مبارك الصانع30007060034847629

85.53ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد بدر حسن الحربى30009070097947630

74.54ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد بدر عبد هللا بستكي30009010046347631

80.7ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد جاسم علي بوزبر30006140097747632

85.81ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد حسن غلوم حسين30007190009447633

84.92ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد سالم محمد المطيرى30011010048847634

66.57ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد طالل محمد الشمرى30010120016147635

66.78ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد عامر ناصر الجميع العجمي30009060013447636

67.26ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد فايز مدوخ المطيري29901060142347637

75.89ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد فيصل حسين العجمى30102240052247638

75.64ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد مقذل محمد السبيعي30011270004947640

97.28ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشاري موسى حسن الدابى30010100023147641

66.25ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمهدي حبيب غلوم كرم30008290034847644

86.19ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتينايف يوسف ثامر المطيري30004010021147645

85.25ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعوديهادى على هادى الدوسرى30011140059747646

83.5ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيهاشم عادل هاشم الصفار30007260015747647

73.97ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييزيد فالح صالح العنزي30010080119247649

96.29ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييعقوب انور حسن الظفيرى30103210021647650

82.46ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف سيف مفلح المطيري30101260021347651

88.28ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف صالح ابراهيم عبد الرحمن30101130147347652

76.4ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف عادل محمد الزيد30011270093847653

83.99ناجحالعلميسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعودييوسف عوض الفى المطيري30008150080147656

90.1ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد عبد الرحمن فرج ماوي المطيري30004270029647681

73.51ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبدر حمد بدر عبدهللا الرويح30102060092647682

74.82ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبندر خالد غالب غالب المطيري30006200058847683

73.22ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين حيدر عبد هللا عيسى الوزان30004250065747686

93.16ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين على حسن محمد جاسم دشتى30004060013647687

78.61ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين علي حبيب عبد الرحمن كمال30007170011347688

72.14ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحمد عماد سعد راشد صقر30001040045947690

96.36ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحميد جعفر حميد الحسيني29904200056947691

72.3ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد علي عبدهللا الراشد30009120029847692

96.09ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسالم طالل عبد الستار سالم مبارك30004010025447693

72.43ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعد تراحيب عواض سيف المطيري30011290087647694

71.8ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعد سلطان سعد غازي المطيري29911140030547695

75.21ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلطان عبد العزيز عبد هللا سلطان الحربي30010240037647696

89.55ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسيد محمد جعفر حسن السيد هاشم الهاشمى30004180090647697

70.67ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيطالل مطلق مدعج عبيد المطيرى30008240016747698

83.72ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعادل حمد متعب منيع المطيري30103040093647699

66.62ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن مطلق عبد هللا عماش المطيرى30009240066247700

87.49ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز طالل مطر فرحان العدواني30008260127647701

95.82ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز علي حسين اشكناني30010240010647702

91.82ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا أيوب عبد هللا على الكندري30007140061247703



96.23ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا عبد السالم سعود عبدالعزيز العوام30012030110147705

77.07ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدالعزيز مثال حميدى العميرى29910120003547707

68.47ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعوديعبدالعزيز نايف مطلق العتيبي29806270072847708

81.92ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا عياد عبدهللا عواد المطيرى30008060143247710

81ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا محمد عبدهللا غلوم التميمى30008240047447711

78.98ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدالوهاب احمد عبدهللا الروقي30008080064247712

87.36ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعثمان مفلح سعد مقعد العتيبى30003310051247713

77.93ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعقيل منصور عقيل هالل المطيرى30003160011847714

87.69ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلى أحمد زاهد موسوى30011040038447715

79.9ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعوديعلى محمد عوض سرور المطيرى30007240124647716

69.2ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلي ابراهيم محمد علي حاجيه30005310074747717

77.73ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلي ناصر ضيدان فالح المطيرى30011080054847718

69.85ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعيسى سيد عبد القادر سيد يعقوب سيد عنبر الرفاعي30004060039847719

86.01ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفالح غانم شالش عيد صفوق30004090120347720

92.47ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد نبيل مجرن اسماعيل المجرن30005220053547721

85.63ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل اسحق عبد هللا الكندري30008040084147722

66.65ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل محمد حسين دشتى30006030012247723

87.71ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمتعب مسعود عبد هللا مسعود المسعود30005110019647724

69.37ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد جاسم محمد صفر عباس30007270002747725

69.02ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد خالد محمود عبدالكريم المعراج30006180058347726

72.07ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد صالح عبدالوهاب صالح القطان30011160114547727

67.21ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد عبد العزيز سلطان ظاهر الشمرى30006240127747728

75.82ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد على محمد مراد30012270067547730

71.44ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد على ناجى على القالف30012060033947731

87.2ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد فؤاد محمد عبدعلي30007160024347732

66.3ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد فوزي قاسم محمود بهبهاني29904170050447733

95.28ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد يوسف محمود محمد عابدين30009120024747734

90.44ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشعل صقر نافع حمدان العدوانى30102200080147735

86.5ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيناصر بدر سالم ارحمه30005230053647736

97.43ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيهادي مشعل هادي فهيد حزام المطيري30007120007147739

89.66ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف ناصر عبد هللا دغيمان الرشيدى30009300035347740

94.87ناجحالعلميشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييونس علي احمد عبد هللا محمد30006070038847741

88.77ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتياسامه راكان ذعار المطيرى30102250138247761

82.74ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيباسل علي عقله العنزي30004130005547762

92.26ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيجليعب محمد جليعب السعيدي30103140035647763

91.49ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحزام تركى حزام العتيبى30101170026347764

73.92ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةحسن براك هندى سعيد30101300166947765

76.49ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسين خالد عبد الوهاب الدشتى29904280020847766

72.07ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد حامد حمود الخالدي30012190017347768

65.18ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد سعود عبد هللا الدارمى30101210090547769

86.44ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيراشد مساعد مخلد المطيري30005150032547770

69.12ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيراكان أنور راكان العنزي30102110074747771

73.14ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلمان رباح فالح المطيري30008100058347772

66.26ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيصالح عبد هللا صالح الدوسري29909240020247774

72.06ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن ابراهيم يوسف السلمان30005030002247775

97.15ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز عبد الخالق ياسين األنصاري30005150081947776

82.25ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا جمال ناصر الشطي30103090037547778

92.76ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا حسين على المطيرى30008270107447779

79.08ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدالعزيز بدر عبدالصمد سالم النصار30004180017247780

90.15ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا عادل سفاح شنوف الراشد البذالي30010050095547782

82.88ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكنداعبدهللا على فياض30010120144747783

69.57ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا نهار عقيل المطيري30102130111947785

85.97ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد فالح عبدالهادى المطيرى30012280026247787

77.41ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفهد مطلق صفوق المطيري30101310042147789

75.65ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفواز هزاع مطلق المطيري30012080111447790

79.44ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمتعب فواز الحميدي الجميلي الحربي30007100113647793

76.65ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد راشد مطلق المطيري30007120093647795

71.37ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد مطلق مطلق الديحاني30008090099347796

77.68ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد ناصر أحمد المحبوب30009050016847797

76.39ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمساعد حمد مساعد البراك30008180052147798

73.87ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمطلق سعيد مطلق المطيري29912180021447799

76.23ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمهدى حمزه عباس البناى30012070075147800

69.16ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف حسن نظر محمد29904170069447801

67.93ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف خالد يوسف العساف29909170088747802

90.89ناجحالعلميالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف يعقوب عبد الرحمن محمد30006170043547803

72.5ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد عبدهللا محمد الفيلكاوى30101270077547832

74.5ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيأحمد نهار حمود المطيري30008210100147833

87.58ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيابراهيم محمد حمود المطيري30103030069547836

78.88ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيابراهيم مطلق خالد بوحواس30004020016747837

73.36ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبدر ناصر ضاحي العتيبي30009220101447839

71.06ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبدر نجيب بدر الردعان30010110074247840

77.7ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبراك عبد هللا سلمان الهيفي30009100033347841

80.84ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيبندر عبيد مناحي المطيري30011270055947842

67.21ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيجمال عايد مطنى الفضلى29912140106147845

97.9ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحسن قاسم حسين الكندري30005220054347847

97.41ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحمد حمدى مذكر المطيرى30101110028447848

76.57ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحمد راشد حمد الطويل العجمى30003160008947849

75.62ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيحمود خالد حمود المطيري30005050078847852

73.27ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد حمدان علي العدواني30101070102947855

73.02ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد ناصر فراج المطيري30010130064847856

71.51ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيخالد هاني مختار حسين30005120008247857

69.54ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيراشد حمود عياض اللميع30010070078947860

78.22ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسالم سلمان نخيالن المطيري30008110095547863

70.11ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسالم عيد ناصر المطيرى30006240130647864

66.6ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعد معيبد دابس الرشيدى30006120003547867

88.02ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود عبد العزيز راشد خلف30009150121847870

74.05ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسعود فيصل خالد المطيرى30011160077547871

80.61ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيسلمان سعود عبد العزيز بوشهرى30101240122247873

94.81ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيطالل عدنان عثمان االنصاري30003090006347875

88.94ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعباس عبد هللا غلوم قاسم30010080047247876

75.85ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الرحمن مطلق محمد الصعيد30101160018247877

84.98ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز عبد اللطيف جاسم بوناشي30006010019847880

73.26ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز غازى مرزوق المطيري30012140069747881

88.3ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا سعود شريد الديحاني30005230023747885

68.17ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا فالح مجرى الشعالنى30103010085347888

68.25ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد هللا فيصل بطى الخالدى30011220105547889

87.07ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبد الوهاب عايد عبد هللا العنزي30012130114647890

67.82ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدالرحمن عيد جميعان المطيري30101230074747891

67.27ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبداللطيف رعد عبدالمحسن المطوع30009270076147894

74.38ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدهللا مخلد عبيد الشمرى30101280060247896

80.08ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعبدالوهاب عثمان رجب حسن األنصاري30101020181747897

70ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعذبي نصار محمد الدلح30004030126747898

84.22ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعلي عبد السالم أحمد المسفر30008280116347901

71.53ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعمر خالد عويض الديحانى30007030097847903

70.84ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيعمر مبارك عبد هللا المطيرى30102050067747904



75.1ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل صباح عبد اللطيف المالك30008070060947908

93.59ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل عبد هللا سلمان الشعيب30005140016447909

74.34ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل متعب ردن المطيري30004250045447910

68.26ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيفيصل نادر فالح العتيبي30007270095947911

71.06ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد ابراهيم محمد حسين30012160035747912

71.65ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد انور محمد االحمد29812230073547913

71.51ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد جمال سليمان اللهو30006130004447914

76.44ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد سعد حمد الطويل العجمي30102110040547915

70.04ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد سلطان ندى المطيري30005190044147916

86.21ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد عبد اللطيف خضر عايد30011190007347918

96.3ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمحمد على مندنى على30010230107947920

69.63ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمساعد احمد خير هللا محسن الشريفى30012110126747922

68.03ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشاري عبد هللا حسين العنزي30102050037847924

78.77ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشاري فرحان عبد الرحمن الديحاني30009300113747925

66.69ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمشعل أنور ناصر العدواني30011270044447926

73.22ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيمطلق فالح شبيب الزعبي30101030160747927

67.34ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيناصر بدر جاسم العلي30007270044947929

93.99ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتيناصر بدر عبد هللا البراعصي30010210011147930

77.43ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتينايف خالد عبد العزيز مرداس العجمي30103150112247932

86.14ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتينواف سعد محمد العتيبى30008250030147934

71.35ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينسعودينواف فارس عزيز الشمري30004030149447935

80.12ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف رشيد سالم الناصر30001100117747939

77.88ناجحالعلميلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبنينكويتييوسف عادل يوسف السلطان30004230061247940

98.19ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريآالء محمد نور غالى30005100088147961

99.68ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريآالء محمود عبدهللا حسب النبي30008010207847962

95.67ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريأالء عصام عبدالودود ابراهيم30101010202647964

90.78ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأمنيه محمد هايف الرشيدي30012080002347965

98.76ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريأميره عبدالفتاح محمد أحمد عباس30006170017947966

77.57ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأمينه خالد ادريس السعد30006290089347967

94.34ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياسراء خالد عبدالفتاح عامر29909300196747968

97.55ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياسراء عصام عبد السميع رضوان30009150173647969

99.46ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياسراء محمد عبدالرازق محمد30101070159847970

92.02ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياسماء عبوده سيد احمد30007200187547971

99.47ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياسماء ياسر رزق يوسف30011010129647972

96.77ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياشرقت عالء سعيد العميرى30005090120747973

85.25ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياالء سليمان حسن محمود سليمان30011240072447974

86.31ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيالجوري جاسم محمد السويدي30010010100647975

91.55ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياميره عبدالفتاح امير عباس30101230111747976

96.02ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريايمان عادل حسينى رضوان30012100101247977

99.02ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريايه مجدى عبدالفتاح محمد عطا هللا30009100180347978

99.03ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريبسمله محمود فولى محمود30004300148947979

97.94ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريبسمه أسامه محمد عبد الشافي30010020089947980

96.69ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريتسنيم جمال محمود30012230173847981

97.84ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريجلنار طالل البكور30004010139647982

82.92ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيجمانه حيدر حبيب الصفار30010280056447983

83.99ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريجهاد جمال عبد الرحمن العشيري30101030090347984

93.15ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريحمده حسين المرعى30107230170947985

77.49ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريداليا عادل محمد عيد حجاب30005290181747986

71.58ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه عبد هللا محمد ابو حماده29806190060547987

99.34ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريدينا زكريا هالل عبدالرحمن فراج30009090158647988

98.61ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريدينا محمد عبدالقادر احمد30004120150847989

99.67ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريراما خوش ناف ابراهيم30006100010547990

99.54ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرانيا اشرف عبدالحفيظ محمد30004230135947991

98.16ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرانيا مصطفى ابراهيم محمود30009190191647992

95.81ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريربا نايف فايز غازي30004300093747993

96.6ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرحاب احمد عبدالفتاح عبد الوهاب الزتحرى30012270081947994

98.64ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرضوه مجدى محمد المرسى30004010001947995

94.45ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرضوى هشام محمد صالح عبده سحالي30008060173147996

91.14ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيرقيه مطلق على سيحان30008050003347997

99.12ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرنا اشرف رزق عبدالرحيم حسانين30101130108647998

98.56ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرنا حمام حكيم جابر30005240160147999

99.57ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرنا عالء عبده احمد محمد30103290032848000

79.36ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرناد عزت اسماعيل احمد30007150154448001

98.81ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرنيم رشاد رشاد علي بدوي30006040087948002

99.14ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريروان اشرف أحمد خالد30012030099348003

98.29ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريروان صالح عبدالعزيز الدسوقى30006080006348004

97.78ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريروان فخرالدين صالح جبر عطيه30003250183248005

96.7ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريروان محمد محمود محمد30011050108948006

91.41ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريروان مصطفى اسماعيل محمد30005260099348007

93.26ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريروان مهيب حلمى الدسوقى ابو العينين30004170086848008

98.42ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريروضه العدل ابراهيم العدل30007080162548009

96.02ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريريان محمد عامر بودقه30101130045448010

98.7ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريريم حمدى عبدالحميد محمد30005200191548011

99.12ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريريم شريف ابراهيم حبيب30009090147148012

96.92ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيريم عبد هللا خضر العدواني30009050049148013

95.44ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريريم محمود عبدالرازق عبد الحميد الشناوى30010250083648014

90.7ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيزهراء داود اسماعيل رمضان30006080127748016

89.58ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيساره أحمد عايد المطيري30008050074648017

98.7ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريساره عبد السالم احمد البيطار30004160158748018

92.46ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيساره عبد هللا حاجي حسين30010120108448019

63.74ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسعوديساره على عبد هللا على الجميل30001250167548020

97.98ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريساندي سامح سعد جرجس30005070175848021

99.22ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريسلمى احمد عبدالعزيز عبدالمنعم30003280132548022

96.69ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريسلمى بهاء فتح هللا المرسي30010010281848023

98.83ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريسلمى صالح أحمد صبري30101290173748024

98.12ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريسلمى محمد عبدالراضى خليل السيد30011250012748025

99.21ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريسلمى محمد عبدالرحيم عامر30101060116748026

99.42ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريسلمى هشام محمد على محمد30009070079248027

94.15ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريسندس طارق فتحى زكي30003190124448028

99.49ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريشروق رضا محمدى محفوظ على30004280154848029

99.8ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريشيرين محمد ناجى صحصاح30011230063548030

99.48ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريصفاء هيثم الحريرى30001100160148031

99.31ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريضحى محمد فرحات مصطفى على30004240173948032

74.06ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيطيبه خالد عبدالرحمن النامي29904050058648033

95.67ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريعائشه اديب تنبكجى30008100130848034

69.94ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه حسن أحمد محمد30004030032848035

96.03ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيعاليه محمد مبارك الجسار30006240034648036

99.1ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريعال ابراهيم عبد المحسن أحمد30004110114448037

99.6ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريعهد خالد مصطفى عبدالغني30009110165248038

73.83ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه أحمد صالح المكيمي30006020006848039

98.95ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريفاطمه اشرف محمد جمال الديب30010040146348040

96.46ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريفاطمه الزهراء انور عبدالفتاح احمد30003050162848041

81.29ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه محمود عيسى الخضري30102260056748042

89.64ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفجر عبد هللا ابراهيم الفرحان30003170072548043

93.93ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفجر ناصر محمد النمران30010310095748044



96.16ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريفريده خالد احمد عطيه30005080146848045

96.29ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمغربيلطيفه الحبيب رزوق30010190038748047

78.37ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيلطيفه سعد مزيد المطيري30008040125448048

98.63ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمريم أحمد خالد محمد30009240127848049

95.88ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمريم ايهاب محمد نمير30101290080648050

93.2ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم سالمه حمدي العازمى30003270098948051

78.63ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتيمنيمريم صابر عبدهللا ردمان30011220111948052

85.36ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتباكستانمريم عالء رسول30006100082648053

97.5ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمريم محمد حافظ بركات30004060146248054

84.6ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمريم محمد زين حمد29911080199148055

95.05ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتصوماليمريم محمد فارح سمنتر30007250098148056

93.8ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمريم محمد مصطفى مرسي30002140121148057

80.8ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمستوره سعود سالم الفعم30007260028848058

92.35ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريمالك تيسير العبيد30001090139248059

97.61ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمنار محمد عبد الحميد النيل30006250035548060

99.7ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمنه هللا جمال بيوض محمد30011110192548061

95.73ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمنه هللا حازم محمد لطفى عثمان االمين30101300059448062

97.06ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمنى حمزه احمد الشربيني30101270069548063

96.76ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمنى محمود طاهر شبانه30004240176348064

92.39ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمها خالد صقر الجمهور30008100048748065

78.26ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمها خالد عبد هللا الراجحي30006230078348066

80.79ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيموضى عادل مشقاص الفجى30012110041648067

70.54ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمي فالح سحمى الدوسرى29905290052848068

99.48ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريميار عبدالناصر ابراهيم على30007080140648069

95.71ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرينادين محمد رفعت الجزار30005220086948070

94.68ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيناديه أحمد خالد المسيكان الرشيدي30103020057148071

96.88ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرينانسي محمد عبدالمنعم شنح30012080044548072

97.42ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريندى احمد محمد العربي30012040193848073

98.85ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريندى اسامه السيد مشعل30009100173148074

97.61ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريندى ايهاب محمد النطاط30011200180348075

98.67ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريندى جمال حافظ محمد البلك30103120033848076

98.45ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريندى ناصر فهيم المهدى30005040111448077

98.39ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريندين احمد ماهر محمد امين30007110081248078

91.78ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرينورا السيد أبو الحمد التهامى المليجي30102260100948079

96.59ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينوره حماد ضيدان ابوعدل30101210081748080

81.13ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينوره محمد جديع الوشيتان30007030003848081

92.86ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرينورهان حماده محمد ابوالنجا مصطفي30009150188348082

97.63ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرينورهان سعد ابراهيم عبد هللا30008230170848083

99.63ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرينورهان عمرو السيد الصافوري30006150171948084

97.56ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريهاجر ياسر محمود السيد علي30101090185648085

98.24ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريهبه نبيل ابراهيم عفيفى30004090154548086

99.2ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريهمس عماد محمد يسري ابورحمه30006150187448087

96.51ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرييارا احمد على عودة30007270159948088

85.97ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرييارا احمد علي احمد30009270080948089

94.73ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرييمنى محمود السيد عباس30003020144948090

97.77ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرييمنى يوسف الشحات الزفري30101180121648091

97.34ناجحالعلميالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرييمني هشام ابراهيم فهمي محمد30009080042748092

81.64ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآمنه أحمد دهام الرشيدي30102040056148121

83.03ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأحالم سالم مجبل الظفيري30007080110748122

82.84ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأروى حمد غازي المعباسي الحربي30010270110148123

80.9ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسيل موسى جبيران الديحاني30009140071648124

72.36ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأغادير طالل محمد النمران30010180034348125

84.33ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأمل مبارك شبيب المرجي30010250092448126

97.79ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتصوماليأمل محمود حاج محمد30006220024848127

96.38ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتصومالياسماء محمود حاجى عبدالرحمن محمد30007310078748128

80.6ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالود خالد عبد هللا الرشيدي30101300104448130

73.3ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء عبد العزيز محمد السيفي30004050103148131

90.74ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبتال محمد مضحى الرشيدي30011190120148132

94.71ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه خالد بدر الردعان30005240055348133

67.13ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه مبارك منور وقيت الشمرى30005180005348134

74.96ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه موسى تركي النويهض30006270122948135

84.13ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتيمنيدعاء عبد الرحيم احمد عبدهللا30005140139448136

93.06ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل فالح مهدي الرشيدي30007070072848138

94.72ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمه ناصر عبد هللا الردهان30010250074848139

79.93ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان مجبل مبارك العراده30008020122848140

75.13ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروعه محمد منور وقيت الشمري30010100027448141

74.46ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم بدر مجبل البغيلي الرشيدي30004290048248142

97.08ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم سيف سعد الرشيدي30011280074448143

89.73ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم يوسف سالم ابا القلوب30102180095448144

75.06ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريمه ترحيب لهاب المطيري30103130051548145

72.58ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره حسن عبد هللا هدبه الرشيدى30103100062748147

83.4ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره عبد العزيز نور المطيري30009130018448148

78.33ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره عبدهللا صنيتان الديحاني30012220045148149

70.98ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره غازى مسلم العتيبى30101200096348150

91.2ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق طالل مسفر الرشيدى30006060051248151

67.29ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه خليفه مجبل الحسينى30003280056848152

79.83ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيطيف بدر ناصر الرشيدى30006030122148154

85.02ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه حامد عوض المطيرى30007170001748156

95.48ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعاليه حسن باني النمشان30006240126948157

69.73ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه تركى مطر الشمرى30102090109148158

87.42ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه دغيمان غزاي المطيري30006140011748160

72.14ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه فهد حمد المطيري30001240079448161

84.28ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه نايف فرحان مبارك30101090127448162

79.6ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفجر علي سعيد البطحاني العازمي30004140033948163

85.14ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح صالح الفي الغواص الرشيدي30008110022648164

68.21ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفي بدر عيد الهبله30005060049848165

76.16ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمرام حمود محمد أرشيد القفيدي الكعمي30005180056348166

91.91ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريمريم احمد برسي قسم الباري30102090131548167

78.96ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم منصور على العتيبى30008270064548168

90.81ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم يوسف مطلق العويد30007310106948169

85.02ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار مساعد زيد المطيري30002280152448171

87.05ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمناير بريكان عبد هللا الرشيدي30102020092248172

78.14ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمناير منصور حمدان الهلفي30009140094348173

87.95ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره ناصر محمد النمران30009020031748174

95.36ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمها دغيم صنيتان المطيرى30011020053448175

77.95ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمها يوسف هزاع العنزي30007090087748176

89.37ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيموضي نواف مرزوق المطيري30101260047548177

79.14ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينور خالد حريميس العازمي30007260007748179

87.13ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينور عبد هللا عنيزان الرشيدي30007010042348180

91.44ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينورا عيد ناشى الرشيدى30004220069748181

74.22ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره بركه عباد الديحاني30004050127748182

83.76ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره سعد عايض الجسار30007120043448183

86.06ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره عبد المجيد غريب الشمرى30009200011648184

78.31ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوف ماجد مطلق الدويش30009080094548185

80.92ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر سلطان الهيبي الهاجري30009200070648186



74.54ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتعمانيهيا جاسم سالم الهنائيه30012210025848188

90.78ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهيا عدالن مانع الهدبه30008080061848189

79.39ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيوسميه طارق فرحان البصمان30006260114848190

91.7ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيوضحه منصور مفلح المطيري30011130061748191

70.98ناجحالعلميالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتييارا أحمد عبد الرحمن المشعل30011120016548192

94.11ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسيل حاتم مهلي مبارك الرشيدي30101200110648222

82.15ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأمانى مشارى عبد الرحمن المطيرى30012310060448223

91.81ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأمثال فايز نزال الديحانى30102080080548224

89.02ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياستبرق مبارك محمد المطيري30011140042348225

81.73ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالبندرى يوسف عبد هللا العنزي30007090022848226

89.66ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديامجاد هابس حمود المطيرى30011220138948229

82.77ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبتول يوسف محمود محمد عابدين30009120015948230

88.05ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيترف مبارك سعد محسن المطيري30007140047948231

98.62ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريتقى محمد صالح القطقاط30001160210848232

84.55ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتيمنيجميله عبدالرب عبدالقوي29909100162148233

73.94ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيجنان سعد جريش العدواني30101070091548234

79.66ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيجوزه سلمان صغير البغيلى30011090076848235

90.99ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحسنه محمد رباح المطيري30012130113848237

86.86ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريحنين حسام الدين على عبد الحافظ30008010084948238

83.47ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل محمد ناصر العتيبي30006020003348240

87.48ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديما عبد هللا فيحان المطيري30001050073248241

89.15ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمه فايز حميدي المطيري30011170039748243

85ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرتاج محمد مطلق صفران الرشيدى30102190006648244

74.16ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرفعه فهد عبد هللا المطيري30011250097948245

81.02ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروابي جمال مزيد المطيري30101020009948247

94.34ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريان بدر ناصر العدواني30009010032448248

86.52ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم عبد هللا فالح بدهان المطيري30011300115148249

97.82ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريريهام شريف السيد عبدالرحمن30003210197848250

97.81ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريزينب صالح عبدهللا صالح محمد30012030072348251

89.63ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسارا بدر بداح المشعان30010220152948254

97.31ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريساره ايهاب عبدالهادى احمد عبدالهادى30103030107348255

81.69ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره حمد محمد المرى30005080010748256

89.13ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره حنيضل مطلق الدجينى30102070121748257

76.38ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره سامي مطرد العنزي30012010090848258

93.68ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره عبداللطيف عبدهللا المهمل30102200118548259

89.47ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره مشعل فراج اسميران30012270061648260

84.32ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسهام مزيد مانع الديحانى30011190123648261

84.06ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشاهه بدر حمود سماح المطيري30007160022748262

76.99ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيغرام يوسف عباس عبدهللا30101210086848265

96.91ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه تريحيب على المطيرى30008150063348266

86.34ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه سالم حمد جابر السهيل30008220126448267

87.98ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفتون عايد عبد الرحمن المطيري30102170056648268

89.38ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح عبد هللا سعد المطيري30010260072248269

84.43ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةفرح محمد ناصر هميم30009170125248270

87.26ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح مطلق عايض هويدي الشباك30008050032448271

91.89ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفي محارب غازي سعيلي الحربي30005300015648272

94.38ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفيء عبيد مطني المطيري30009140091948273

82.25ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيقيروان ناصر غويزي العويد المطيري29906270058948274

74.59ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمرحب مشعل برغش العنزى30005270137248275

88.79ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريمروه طلعت محمد عبد الحميد ندا30009080041948276

98.23ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريمريم اشرف محمود محمد الحلبى30102220093448277

77.43ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم تركي رجاء الديحاني30010200114848278

96.56ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم عبد هللا اسماعيل العنزي30007170087748279

81.63ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمزنه سالم محمد الماضى30101300058648282

96.37ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديمضاوي مبارك سلطان المطيري30007280126648283

83.83ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره الحميدي شرار المطيري30005240101148285

90.31ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره فايز شايع المطيري30005250019148286

85.45ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيموضي شنوف حمدان المطيري30006260080748289

90.67ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينبأ عبد الكريم سامى صالح30004220125148290

90.51ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعودينجود سلمان حمود المطيري30010220033148292

87.89ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوال فهد مرزوق المطيري30007080102748293

99.55ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينور عواد فرحان محمد العدواني30101080139648295

76.52ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينورا احمد فالح ناصر الشهرى30101040101848297

90.33ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره ثالب سالم الدوسري30101070111748298

92.14ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةنوره على جحيل فرج فرحان الشمرى30009200179248299

73.76ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوف محمد سعود سماح المطيري30011180117148301

88.97ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر احمد عبد هللا المطيرى30102100115948302

95.76ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريهاجر حمدي مؤتمن زرد30101030170348303

94.02ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريهاجر مجدى محمد محمود30008030102648304

97.87ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتصوماليهيفاء حسين محمد محمد30007300112148306

81.53ناجحالعلميخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيوضحه فواز غالب المطيري30004090141448307

79.68ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأريج فهد مجبل العنزي30103100072348331

73.11ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء سعد دهش الشمرى29909290154148332

65.26ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء سعود مدلول العنزي30011160034548333

80.71ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء الفي قاعد المطيري30010150063148334

95.18ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأنوار مانع محمد علي30004060071848336

93.92ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيابتسام مبارك حصان الزعبي30006050054648337

75.04ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالبندري ماطر محمد الرشيدي30010280024948339

96.91ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالعنود مهل مهل الرشيدي30003220092548341

76.51ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالهنوف ثامر سعود المطيري29901050027848342

75.47ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالهنوف عوض مبارك النصافي30010050109348343

73.11ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالهنوف محماس رفاعي الرشيدي30004090083348344

76.97ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيانوار ناصر مسفر الديحانى30009130097748345

75.6ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبشاير جمال مفرح الشمرى30007120084848346

78.9ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبينه أحمد جابر العنزي30008230117748347

73.14ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيجواهر جابر سالم الديحانى30101160045748348

82.06ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةحصه عجاج الفى العنزى29912040129748349

81.85ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديدالل نايف سميحان النومسي30012220084948351

74.29ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمه هادى مطلق الرشيدى30102040076448352

93ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديرهف زعيلي مانع العنزي30001180059348353

92.26ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف سامي منيف المطيري30009080085748354

87.01ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف طالل ثواب المطيري30011050024648355

92.76ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروابي محمد غالب الرشيدي30012180102848356

95.36ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان صالح عيد المطيري30009060083948358

97.49ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم عبد هللا جابر المرى30001290040648362

76.43ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم نواف حمد الحربى30008190098748364

92.71ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريساره احمد سليمان موسى30007230137648365

69.82ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره سلمان هزاع الديحاني30009230043448366

76.47ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره عيسى فهد الرشيدي30005210126248367

81.35ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره نهار سعود جديع30006030058748369

99.11ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريشروق فتحى احمد عامر30008250135548370

72.26ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديشهد ماجد عبدهللا الرشيدى30007240029448371

83.33ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد نافع عوض الرشيدى30007050146248372

82.44ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد نايف حسن الدوسري30004160086748373

82.63ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق يوسف زايد سعدون30005270069548374



89.16ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه عبدالرزاق عبدالقادر الكمالى30008160115148375

72.81ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيماء محمد على الحيان30012110112848377

74.28ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيطيف بدر ملهاب الرشيدي30006150006248379

79.89ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه سعدون سعود العازمى30005250037848380

77.54ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعايشه سعود علوش المطيري30009110130248381

78.58ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعذاري مطلق حمود الرشيدي30007110139948382

91.09ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعنود حمد فاضل جابر30009190105148383

89.12ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعهد فالح بشير المطيري30010190072348384

88.44ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعهود حمد فاضل جابر30009190104348385

87.18ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعيده هادي فهد الرشيدي30009260132548386

72.99ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديغدير دهيم هادى الرشيدى29904270085648388

96.24ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديغزالن سالم مسعود العازمى30010310146648389

74.69ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه محمد عطا هللا المطيري29907290116548391

73.25ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه مفلح عيد الرشيدي30007160082548392

86.41ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفتون بدر عبد هللا العتيبى30012130121848393

86.52ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفيحاء مسير عايز المطيري30007150058448395

78.84ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلولوه أحمد محمد الحمد المجرن30101010023148396

77.87ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلولوه عيسى مسلم الغضورى30011200003448397

86.23ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمرام راشد مخلد المطيرى30009060126848398

90.58ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم عبد الهادي شنار المطيري30007100080348399

71.19ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم محمد رحيم المطيرى30011080044148400

80.43ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمشاعل مطلق مذكر المطيري29801250062148401

79.9ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمضاوى عبد العزيز فالح الخالدى30103150024248402

76.94ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمضاوي سعود محمد شاجي30004150108448403

79.61ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمناى فهد عبدالرحمن المطيرى30103100112848404

83.02ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنى مرضى مبارك العازمى30006040079948405

85.01ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيرة سعد وضيحان الرشيدي30008100053248406

89.91ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره عادل خلف الرشيدى29812040089848407

79.99ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره عماش عبد هللا المطيري30012240053348408

66.4ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيموضي عبد الهادي مخلد المطيري30008110086748409

82.26ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيموضي مانع عبد هللا المطيري30003260087348410

78.05ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعودينجالء خالد عبدهللا مقبل30009180171248411

83.44ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيندى محمد فهد العتيبي30009130040848412

91.96ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره حسن علي المطيري30009250019648413

90.53ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوف نايف سعد الزعبى30006150095148416

86.11ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر جاسم علي الكندري30010020073348417

80.81ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر طالل خزيم العنزي30007260105348418

86.83ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر فارس خالد الرشيدي30003300134648419

76.28ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر فرج رباح المطيري30103020067848420

83.26ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهدى عبد هللا حسن الرشيدي30101190101448421

71.02ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهيا سعود علي السبيعي30101210121148422

89.65ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيوجدان عبد هللا اعجمى المطيري30102100113248423

80.29ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيوضحه فهد نومان الخالدي30009220034548424

78.38ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيوعد تركي علي المطيري30007110102248425

85.9ناجحالعلميالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتييسرا مطلق مبارك الرشيدي30011200022948426

82.07ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيآالء يوسف حسن الحربى30007100089748451

99.51ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيآمال أحمد كامل السبيعي30007160066548452

86.52ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأبرار مبارك صعفق الخشاب30012100033548453

70.69ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأريج عباس محمد الحواج30011260002148454

92.03ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأسيل عبد العزيز سعود العدوانى30002280113748455

66.55ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأصايل منصور عبد هللا العتيبي29905180044548456

86.77ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأنفال أحمد ابراهيم الفيلكاوي30102080027448457

76.86ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتبحرينيأنوار حسن علي الحسن علي30004100125848458

95.17ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيالزهراء عبد العزيز فيصل خلف الشمري30009300135648459

78.58ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيالعنود حميدي صالح البرازي30011080060148460

95.29ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيالوسم حسن عوض الرشيدى30003220115148461

92.08ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيبشاير حسين عوض مطر30005190099448462

93.61ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيبشاير خالد متعب العارضي30004020069348463

95.41ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيحنين نايف عبد هللا صالح العنزي30005100076948465

79.36ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكنداحوراء فارس العنزى30009240135848466

91.95ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل عبد هللا صقر الجمهور30102160064548467

91.96ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل علي أيوب الخواري30009230099548468

86.27ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيرتاج حمدان عبد هللا المطيري30011120061648469

97.69ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيرفعه مسلط قويعان الشريف المطيري30003240077548470

93.24ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيرفيف بندر بعيجان الحربى30008250034448471

82.31ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف حمد عبد هللا المطيري30102050026348472

90.9ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيروان حمد بطيحان الرشيدي30010210091248473

82.02ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيروان طالل نايف المطيري30101060041248474

87.17ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيروان فالح مسلم العتيبي30005110032148475

85.95ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيروان فايز عبد هللا المطيري30003200110948476

69.81ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيروان فهد صنت الديحاني30004140043548477

77.5ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيريم مبارك نداء المطيري30007110097848478

82.91ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيريم ناصر تركي الرشيدي30012230115648479

84.39ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيساره علي حسين مطر30005070137948481

77.65ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيسميره فهد مبارك الضويحي30004130050648482

93.64ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشروق حمود صالح الخشاب30007160030748483

95.58ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد بدر غازى العدوانى30005180046748484

88.76ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد راشد مطير البذالي30005110078648485

67.36ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق سلمان عناد الهيفى30010080100248486

74.04ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق فهد محمد الهاملي30007200004748487

84.25ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشيماء محمد موسى محمد30003280101848489

80.98ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيطيبه نبيل عيسى عبد هللا30101110086648490

78.4ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه غنيم شنار الزعبى30010030111248491

97.13ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيعاليه فرج سعد العازمى30007230125348492

75.87ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيعواطف جمعان ناصر الصانع30003270050848493

83.51ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيغدير فهد معتق حمود الضعينه30010130050948494

93.65ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه أحمد عبدهللا المحفوظ30007040100748495

90.26ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفضه سعود محمد العفاسي المطيري30005050041148496

94.31ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفنر نواف ناصر البراك الرشيدي30010090013148497

82.54ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفي محمود محمد بهبود30011020108648498

73.82ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيلولوه سلطان سهو المطيري30010100107448499

84.24ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيليلى حميد حبيب الخياط30007150046148500

88.18ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم على عايش المطيري30010210136848501

97.99ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمالك هادى سعيد الهاجرى30011290045448502

95.65ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار فالح شاهر البغيلى30008160080248503

91.85ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره مطر عبدهللا الديحانى30006280033148504

93.43ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره نافل عبد هللا الركاكه30102210106348505

82.93ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينجود عبدالرحمن سالم الرشيدي30004090105148506

88.97ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيندى بدر فهد الرشيدى30008260042548507

94.08ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريندى جوده محمد الحسينى30011270131648508

93.65ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينهى فالح محمد الشالحي30004100024748509

80.08ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينوره مبارك علي الخنفور30006140070748510

88.48ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينوف سعد محمد الرشيدي30005040014648511

82.32ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينوف فيصل علي المرتجي30011010038148512

90.11ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيهديل عبدهللا رابح الرشيدى30009020071248513



81.26ناجحالعلميام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيهنوف فيصل علي المرتجي30011010035748514

95.63ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريآيه قنصوه حسانين قنصوه30001110173348541

92.06ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريأميره جمال عبدالمعبود عجور30005030133248542

72.74ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأنوار مسعد فواز العنزى30012100093348543

98.7ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياسراء حاتم فتحي شقير30008260181548544

97.75ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرياسراء كمال توفيق محمد30012220098848545

82.8ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتصومالياسماء محمد يوسف حسين30101130089248546

80.63ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتصوماليايمان محمد محمود محمد30009300121748547

93.62ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريجهاد سالم محمد محمد منشاوى30009140135648548

95.63ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه خليفه محمد الحشاش30005130031548549

99.04ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريداليا محمد السيد يونس30102270139248550

99.5ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريدعاء مدحت فتحي عبدالعاطي30004070112148551

90.83ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسعوديدالل مشارى عبدالكريم الدريويش30101030015348552

81.63ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريرقيه ابراهيم توفيق سالم30009060071648553

79.75ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف محمد سعود المطيرى30102220063548554

98.36ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريريم ابراهيم محمد رفعت إبراهيم جمعه30009200243748555

87.29ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيزهراء عدنان عبد الحميد فرج30101260077448556

81.94ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيزينب أحمد عباس اتش30011270049548557

93.21ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيساره درويش علي المنصوري30008120095648558

99.23ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريسهيلة أيمن مرزوق عزب الجلداوى30103100203248559

94.83ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد محمد فهد السبيعى30012310040148560

99.32ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريشهد هشام محمد الطنطاوى الخولى30005050088448561

78.02ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق علي خلف الرشيدي30006210025548562

89.21ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق ناصر بدر محمد30102190089148563

99.22ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريشيماء محمد السيد النقيشى30102130083748564

69.2ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه بدر احمد الكندري29909120065548565

95.4ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه سليمان سعيد الفيلكاوى30004020015948567

91.76ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح عبد هللا سالم العتيبي30011070076648568

93.19ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيقطوف مهدي صالح الحساوي30101260070748569

83.41ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيلولوه جبار محمد المطيري30007010106348570

90.86ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيلولوه عبد هللا عمر خليفوه30007030113748571

82.08ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتصوماليليلى حاجي عثمان حسن امان30006130086148572

99.29ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمريم محمد فؤاد ماضى30010220168448573

70.25ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم مصلح حمود العصيمى30007180106148574

87.29ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم وائل حسين حسن30012190012248575

98.19ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمنار السيد صبرى متولى السواح30012180097348576

98.1ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريمنه هللا عادل عبدالدايم ابراهيم30011280161648577

92.61ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره بدر على الجبرى30007140043648578

98.52ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريميار سعيد خيرى توحيد30101240148448579

88.08ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريميرنا السيد محمد عبد الحميد شتات30005050123848580

90.57ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرينهى نبيل احمد عبدالتواب السيد30010300037448581

79.14ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينوره جمعان فهد السبيعى30004040055648582

96.35ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرينيره محمد نصر محمد30010010279748583

86.1ناجحالعلميالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصرييمنى معتز حنفي ابراهيم30010140043848584

79.87ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآيه مشعل أحمد الجطيلي29912030079548611

95.05ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأبرار حزام راشد الزعبي30004030107248612

99.22ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريأسيل محمد عبد الرازق عبد هللا30102260085848613

90.15ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتيمنيأمل عبدهللا عوض بن حموده30006220005348614

97.54ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريابرار السيد عبدالدايم احمد30005270051348615

99.79ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصرياسراء عبدالعال حسن عقل30010230186148616

92.09ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسورياسيل عبدالعزيز قراجه30007190040648617

99.06ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصرياالء اشرف احمد خليل احمد30101160101148618

96.46ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصرياالء محمد ضياء كمال بيومى30005280065348619

83.59ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبشاير عادل سليمان مال هللا30009050107248620

80.59ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبشاير فهد حميدى العتيبى30004110063548621

93.26ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسوريبيان احمد باضت30006020004148622

88.45ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتاردنيجنان عدنان احمد صالح30007140165848623

96.61ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريحبيبه محمد على محمد مبروك30006240189148625

78.75ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتصوماليحنان عمر حسن احمد30010290118948626

98.99ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريحنين جمال محمد حيدر30009300086348627

77.44ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتبحرينيخديجه محمود حسين فرج غلوم جواد30003280043748628

97.98ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريداليا احمد معروف عبد الرحمن30010300133448629

86.3ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه طالل خليل الساعى30009200031948630

91.01ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسوريروان عدنان عبد المجيد الحالق30010080037648632

98.79ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريروان عزيز محمد سالمه سليمان30010060075348633

92.18ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم خالد محمد الدوسرى30007270059648634

71.78ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريما عبد اللطيف عطيه الحمدان30010310092248635

81.69ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريما عبد هللا علي الحويس30007260137948636

98.56ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريساره ضياء الشهاوي الشهاوي هيكل30005080149248638

80.56ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره فهد حميدى العتيبى30004110061948639

93.26ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره مشعل سعود الهدبه30101130011248640

95.95ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريسلسبيل ايمن محمد دومه30005210074548641

94.27ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريسلمى بكر عبدالحميد دراز30102070144448642

95.26ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتصوماليشكريه عبد الصمد سليمان محمد30002010216448643

94.6ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةشمايل حبيب ضايف عوده30004290169648644

93.02ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه منصور عبد هللا الحربي30007280017548646

94.11ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه عبدالسالم زيدان العنزي29908080166648648

82.36ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيغاليه ابداح خالد بوردن30012090029448650

84.02ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه جابر مفلح العازمي30009100004248651

94.52ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريفاطمه عبداللطيف على بدوى شطا30002260050348652

83.59ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفجر علي محمد الضاحي30012130065348653

91.94ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح نايف محمد العتيبي30008160097648655

86ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلولوه احمد مضحى الفضلى30006100066648656

81.67ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمروج أحمد رجب علي30006220018448657

98.73ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريمريم رضا عبدالكريم عبدالعزيز جاد30012080150148659

74.67ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم سامي أحمد المريفع30101100133148660

93.42ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم عبد هللا محمد العازمي30008140067548661

96.1ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم عيسى حسن دشتي30102040059648662

84.46ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمشاعل سالم مطلق الضويحي30005290021648663

96.29ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريمنار اشرف ابوالنصر محاسن موسى30006280013948664

98.43ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريمنة هللا أشرف خميس تهامي30009110195148665

95ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريمنى محمد نصر حسنين30006070057248666

83.81ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيه عادل سالم البالول30101060030848667

91.17ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمها خالد محمد الدوسرى30007270058848668

88.32ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسوريمها عبد هللا الجاموس30006030024548669

99.25ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصرينادين محمد محمد أحمد يوسف30005050043848670

95.57ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصرينادين هشام عطيه زكريا30007240139348671

96.89ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسورينور الهدى حسام الدين النصار30007140139148672

88.6ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتيمنينور عوض محسن عوض الرباكى30006010065748673

93.47ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره فهد حميدى العتيبى30004110062748674

96.66ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريهبه محمد حسن غريب30007060154348675

81.68ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهدى ملحان عويضه العجمى30101090143448676

99.32ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريهدير طارق السيد المتولى30009300161248677

92.46ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهيا هيف حجرف هيف30008130045548678

99.26ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريياسمين ايمن عبدالعزيز محمد30005160175948679



98.93ناجحالعلميابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصرييمنى عالء عماره حسانين عماره30011210100348680

68.72ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآالء عبد الوهاب خليفه بهمن30005050091348701

97.88ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتصوماليآالء محمود احمد عمر30102250116348702

86.91ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآيه فالح عايض الرشيدى30011090099548703

83.07ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء أسعد صالح محمد30012130097948706

83.49ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأفراح محسن تركي المطيري30008310099148707

91.33ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسورياريج احمد المنفى30006010123848708

84.51ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياسراء عادل عبد الرسول االمير30005090086148709

83.55ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياسماء سعد عبد هللا المطيري30005250103948710

77.53ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالجوهرة فايز بانى المطيرى30004090021948711

73.11ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالطاف عادل عبد النبى مرزوق30011030108748712

97.22ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريايمان السيد عبدالرحمن جوده الكربيجي30008070063348713

72.81ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيايمان خالد عبد هللا الخليفى30007130017948714

92.63ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبشاير بدر فهد هزاع30006110142448715

81.7ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبشاير صباح زيد السهيل30005070114148716

88.95ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه عبد المحسن حمد البراك30101250077348717

91.61ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه محمد سالم القنيصي30102190016248718

90.48ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه يوسف عيد العدوانى30008270046948719

70.87ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديحميده فيصل حميد الشمري30003300122348720

75.58ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحوراء عادل شاكر سباع30102270112248721

90.05ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديدانه صالح صاهود الرويلى30010060091348722

94.3ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل شعبان سليمان احمد30006300064348723

82.01ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمه عبد الرحمن عياد العتيبى30010080108848724

76.04ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدينا عبد الهادي عبد المحسن الشمري30003220141848725

83.22ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديرانيا حسين سيف الدوسري29912190166448726

91.17ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريرباب الهاللي علي ابراهيم30012120198948727

94.72ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف فالح بدر المطيري30008050062348728

73.4ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان احمد ابراهيم عبدهللا30010160036848729

79.13ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان فيصل داود الخالدي30007060100948730

98.62ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريروان محمد جوده محمد30009110154848731

90.2ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيزهراء حسن حسين أتش30010240069148732

93.75ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيزهراء وائل على حسين30008240011648733

85.78ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيزينب خالد عبد هللا الحمر30009100036848734

67.49ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيزينب سليمان ابراهيم الدوسرى30101020010148735

67.89ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتعمانيزينب على يعقوب الغدانية30103230101848736

87.7ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره بدر محمد العدواني30005210091348737

85.18ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره عبدالعزيز حسين العطيه30003270094648738

92.98ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره مشاري عبد الرحمن المطيري30012090030748739

73.78ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةسكينه نعيم جابر الشريفى30103100166248740

89.15ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد فهد عواض المطيري30101130090548741

84.66ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه خالد سعيدان الشمرى30007210025948742

72.34ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه خالد عبد هللا العمير30010100051448743

92.33ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتيمنيشيماء ابراهيم محمد الحبيشى30004240202948744

71.79ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتيمنيشيماء على عمر29807190163648746

90.84ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيضحى سعود محمد المطيرى30102110033348747

81.32ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيضحى عمر ياسين األنصاري30009240030448748

87.23ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيطيف يوسف عوض المطيرى30009270052648750

92.82ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعايشه محمد غالي الرشيدي30004030113648751

78.84ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمة حسن احمد محمد30004150116448753

76.76ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه الزهراء حسن علي اشكناني30012170051848754

85.57ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه بدر داود الخالدي30010220092148755

93.73ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه سعود سالم العنزى30006090033948756

90.01ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه شنيف ماجد المطيري30006030103748757

80.91ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه محمد عبد الخضر أكبر30012070031348758

94.2ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه ناصر عبيد العنزى30009200139748759

83.04ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةفي أحمد جبر الشمري30009230082148761

76.79ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلطيفه فايز مدوخ المطيرى30008060140848762

91.85ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلولوه حمدان جابر العدواني30012300049448763

75.2ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلولوه سعيد عبد هللا فيلكاوي30011090019448764

75.01ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم بدر ناصر الهاجري30010040015348766

79.01ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم عيسى محمود احمد الفيلكاوي30008030074448767

90.75ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم فيصل عبدالعزيز السمحان30003190044448768

78.25ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكندامريم مبارك جلود30101090176848769

90.52ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار خالد محمد عبد الرحيم30009090056748770

91.2ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار فهد خلف مناحى30009040131148771

91.51ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمناي سامى مرضى الخالدى30005140092248772

81.1ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنى محمد صفوق المطيري30004020063448773

78.04ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره عادل حمود سالم30007130114748774

83.93ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيموضى محمد فهاد الضفيرى30102120003548775

94.84ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيناديه فهد سليمان الذويخ30011270032148776

83.61ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةنرجس روضان منشد رشيد30006120194348777

92.88ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينور صباح محيل الصالل30007160040348778

76.03ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينور عبد الكريم عليان الحربى30103150043748779

70.78ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينورا محمد حمدان المطيري30101170106348780

85.8ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره زيد مزيد الهاملي30012090031548781

76.31ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهبوب منصور علي سيحان30101180070748783

96.93ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهال احمد حمد الحمدان30102020006848784

89.27ناجحالعلميحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديياسمين سلطان ضحوي الراشد30004270118448785

88.59ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآمنه جزا زايد المطيري30101070114148811

83.68ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأبرار صالح يحيى الرشيدي30011240030248812

81.31ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأشواق علي محمد الرشيدي30103150015448813

83.97ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأمل محمد علي  شريف الكندري30101300049848814

66.84ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأنفال سالم مضحي المطيري29909070089348815

91.65ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأنفال يوسف سليمان الهاملي30004040094348816

63.98ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأنوار أحمد خالد الرشيدي30007110127648817

69.59ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيابرار حمد حميدى العازمى30012010088748818

83.85ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيابرار محمد دخيل هللا الرشيدى30005130102748819

89.42ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياسراء عباس خليف العنزي29907110053448820

69.83ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياسيل احمد جاسم كندرى30009020023748821

76.18ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياألسيل حسين عاصي الشمري30005220089348822

89.89ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالبندرى خالد نايف ابورميه المطيري30009190073748823

91.35ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالعنود نواف محمد الخس30008220025348825

94.36ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيانفال وليد على البطاح30004190105348826

95.57ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريآيه محمد علي ابوالمجد30007010246148828

84.71ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديبدور فهد هداد الرشيدي30008140084348829

89.51ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبشاير اركيان صالح المطيري30008140040548830

72.74ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيجذور عبد الرحمن مهدى الجدى30102270040248831

65.92ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيجمايل وليد خالد الرشيدى29608080033648833

77.06ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحفصه يحيى اسماعيل الشهابي30102060057148834

90.93ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحنان حسن احمد الكندرى30005090096848835

74.25ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحنان محمد غريب العفاسي30008160053848836

84.75ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحوراء حمد جاسم  الصايغ30012290080248837

86.19ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديخلود عبدالرحمن عبيدهللا الرشيدى30006250079348838

84.63ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانة عبدالعزيز مفضى مشعان30009270040348839

73.31ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه أحمد حمود الطشه30008110083248840



89.66ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه تريحيب مبارك معطش فالح الهطالني30008280027548841

93.72ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه عبد هللا بدر المنيع30009260117348843

93.17ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسوريدانه محمود قطيش30004290122348844

72.74ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديما سعد حجاب المطيري30102230019348845

79.79ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمه خالد سرور الديحاني30009220004648846

74.59ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديرغد علي سليمان الصقري العنزي30009180064848847

70.89ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرفعه تركي خالد الديحاني30102090085748848

93.69ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف مشعل سفاح مطارد خشمان30101070098248849

77.3ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان فيصل عامر الرشيدى30008240120748851

90.9ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم حسين عبد هللا المطيري30005020013648852

83.77ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم سعود قاطع الشمري30007160068148853

75.93ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم سعود محمد المطيري30008100096248854

80.9ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم محمد عواد البرازى30012160026948855

92.6ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيزهره ابراهيم ربح العنزي30009180123748856

80ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيزينب ناصر معيجل العنزى30012110119548857

88.59ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسارا علي خليف المطيري30005210141448858

82.09ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره عبد هللا ظاهر العدوانى30101090046648860

86.49ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديساره علي نافع المطيري30010070156248861

75.78ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديساره مرزوق نيف الخالدي30101190085548862

87.41ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسلمى محمد عويض الديحاني30009270008348864

97.03ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسندس سلمان هزاع المطيري30011060063448865

88.79ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشروق محمد سعود المطيري30006140088948866

89.72ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد حسين دحام العدوانى30012050089948867

74.09ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد ربيع مسلوب الرشيدي30003190061248868

72.17ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد سند حمدي الرشيدي30103050014448869

80.33ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق فهد اعجمي المطيري30101110109248870

85.2ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق فيحان احمد الفيحان30012050057348871

82.1ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةشوق نايف احمد ضاحى30002110131548872

95.23ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه زايد غازي الديحاني30009110060948873

79.94ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه فيصل عبد المحسن العدواني30012150059148874

76.3ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه منصور راشد العبدلى30011070127548875

85.9ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيماء نافع عوض العنزى30012120139948876

80.26ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيصالحه عشق على المطيري30012010104648877

84.38ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديصيته بدر حنيف المطيري30004050063748878

89.64ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه سعد عبد هللا الظفيري30010300111548879

92.58ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه على عبد هللا الدهش30103010034348880

73.12ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه فيصل يوسف الدرويش30007300028448881

95.56ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه مبارك حمود الرشيدي30103020099348882

94.53ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه محمد صالح المكيمي30004040039648883

79.13ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه محمد مناحى العلى30012220031248884

75.53ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعروب غانم ياسين الظفيري30011180119848885

81.08ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيغاده فيصل عامش الديحاني30007290107248887

66.5ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه صالح فرج فرج30007150044548888

80.83ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه على سالم الخالدى30010090080148889

88.88ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةفايزه سالم محمد العنزى29911090186148890

91.5ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفتون عادل رشيد الشالحي30006150025748891

79.29ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفجر ضيدان محمد المطيري30003270123648892

88.99ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح بدر ناصر الشمري30103090100148893

75ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح رشيد زهيان الشالحي30101260092648894

71.08ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةفرح مبارك نعمه العبد هللا30008120129748896

91.33ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح منصور سعود الظفيري30012010092448897

75.15ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلجين محمد عايش العراده30101120049648898

71.91ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيليلى أحمد خلف الشنفا30006100108748899

83.22ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمرح سعدون عبيد المطيري30010110106748900

70.34ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم فيصل سرحان الظفيري30103120065348903

94.68ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم محمد أحمد العوضي30009290036848904

81.43ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم محمد امهدي الرشيدي30009130006148905

75.94ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم محمد غالب العتيبي30005260070748906

90.84ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمضاوي حسن راكب الرشيدى30007290112848907

75.46ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديمنار خالد ساير الخالدي30005160122248910

77.59ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار منصور فيحان المطيري30009010054348911

71.18ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنال فهد محمد المطيرى30011210088748912

82.49ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريمنة هللا يوسف محمد شوقي حسن30004290149348913

91.93ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنى على أحمد حسين30011180121948914

78.02ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره دغيمان محمد المطيرى30101040053348915

90.72ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره سعد ماجد العتيبى30010020051448916

78.34ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتعمانيمنيره سنان يوسف المعمري30004150090348917

76.65ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره عبد الرحمن ساجر العتيبى30101120070148918

81.32ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمها احمد مبارك الرشيدى30010230009248919

64.36ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمى عبد العزيز خليفه السويدان30101270076748921

68.24ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعودينورا هزاع محمد المطيري30007300035648922

94.92ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره سعد محمد المري30004100117848923

74.68ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره عبد العزيز عبد هللا المطيري30009110113448925

73.32ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره عبدهللا بدر المطيري30008010026748926

79.09ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره هزاع خالد المطيري30004140094548927

83.35ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره هزاع عماش المطيري30005240092448928

80.57ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعودينوف مطر غنيم الظفيري30005030080748930

91.29ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر نواف حمدان فجحان الجبيري30012010037748931

67.64ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهبه احمد عوض العنزى30009290038448932

84.99ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهديل على يوسف سالم30101140131948933

95.17ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهديل وليد ربح العنزى30101190097848934

80.4ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهند عبد هللا سعود المطيري30012290068548935

75.8ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهيا بدر ناصر البسام30006230005448936

78.9ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهيا جاسم محمد الحى30101130113148937

85.22ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيوديان مشعل مطرب الهاجري30008300045648938

78ناجحالعلميام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةورود فرحان هندى العنزى30004050123448939

79.06ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةآالء عبدالرحمن مغيدر دايش30007030126848961

75.76ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء صالح عيسى الهدهود30008080005248962

87.52ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأشواق حمد مطلق الرشيدي30102100081848963

73.96ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأميره مشعل فالح الشمري30101210003248964

83.92ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيأنوار أحمد صالح الغريب30012040121748965

76.94ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتياسراء صالح عبد الهادي المطيري30010220075348966

81.84ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيالعنود علي ناصر البسام30005210107848967

76.09ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيايمان خالد بدر المطيرى30012170044648968

93.59ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيايمان سعد عبد هللا الحميدان30102120091648969

72.47ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيبدور عيسى مندي خدادا30101200108548970

97.11ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسوريتقى ايمن عبدهللا30001270171448971

81.75ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه حسام على عوض30103010107148972

76.61ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه فايز ناصر العالج30003290008348973

64.1ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه مشعل جابر السعيدى30103080078848974

85.34ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسعوديخديجه حمود عيد العنزى30007030092748975

81.01ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيخزنه خالد صالح النتيفي30007060129548976

94.29ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه حمد حمدان الديحانى30009180056848978

97.55ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيديما مسعي عوض الرشيدي30005200117348979

99.4ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتمصريدينا سامى عبدالرازق علي عطا مطاوع30005170174148980



93.07ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيرؤى جاسم محمد الكندري30012210090148981

69.37ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيروان ابراهيم عبد العزيز الحويس30008270084848982

81.33ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيروان خالد عبد العزيز الشومر30101140023648983

82.54ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيريم سعد عوض الهلفي30101300108748984

76.33ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيزينب هاني ابراهيم بوزيد30004080059248985

96ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيسارا نواف مزيد المطيري30009230114648986

82.06ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيساره احمد عبد هللا العراده30008020061248987

93.4ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيساره حمدان نهار المطيرى30010250064148988

66.92ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيساره علي هذال النصافي30102100121248989

73.93ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسعوديساره متروك فواز العنزي29902180080748990

69.86ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتالواليات المتحدهساره مشاري سلطان30102260101748991

89.13ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد عبد العال سلطان طارش30008180041748992

85.89ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه جاسر ربيع العراده30012120077548993

74.84ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه زكي سليمان الشراد30012150096248994

95.83ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه سالم نصار العدوانى30103100078248995

80.82ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيضحى بندر محمد المطيرى30005010121848996

68.27ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه ابراهيم عبد هللا العمير30005070032548997

84.3ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه مطلق عبد هللا الرشيدي30008020109248998

85.3ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيعادله صالح خليف العنزى30005030119948999

69.06ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيغاده محمد ناصر العتيبى30004170056949000

82.32ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيغاليه صالح رجعان الجسار30005230014949001

92.62ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيغدير عبد الصمد جاسم شمساه30007230073649002

74.53ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه أحمد سعد العازمي30004180117549003

84.73ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح خالد مناور وقيت الشمري30004150007349004

77.42ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفوزيه على فهد الهاجرى30004300106749005

72.67ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيفي وليد عبد الرزاق الدليمى30102100029549006

81.06ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتسعوديكوثر هانى محمد حسن الحمود30010210140549007

93.43ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيلطيفه خالد أحمد علي30103010050349008

80.98ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيلطيفه عبدهللا عبدالمحسن الظاهر30011240036149009

78.28ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم أحمد عبد هللا العازمي30101200042949010

95.62ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم عبد الكريم محمد الدويله30012070108449012

75.87ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم مشعل ملحاق المطيري30011070084649014

90.18ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار سعود بالى الشمرى30102180107649015

82.95ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار سعود على الرشيدى30102180065549016

99.05ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيمي فوزي عتيق الماجد30005200099849017

91.61ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيميثاء حمدان خالد النمشان30009190025149018

96.05ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكندانجد ناصر الناصر30103080146549019

70.4ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينور احمد عبد هللا الزعبى30007290043249020

87.4ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينوره احمد حسين كندرى30007170071149021

78.45ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينوره محمد نهار العتيبي30003070088949022

80.38ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتينوري محمد عبد الرحمن العتيبى30007030115349023

96.84ناجحالعلمياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبناتكويتيهيا على زايد العدوانى30012190097449025

75.26ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآالء محمود عيسى بن محمد30006140123249051

79.56ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآيات مشعل موسى الصراف30006210024749052

79.25ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآيه صالح جاسم اللنقاوي30007010027149053

76.55ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء جمال هابس السويفان30003220048249055

79.81ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء خالد مرزوق العنزي30005100077749056

87.58ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأشجان مناحى على الديحانى30009260120249057

98.39ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريأمنيه طارق ابوالفتوح السيد30011300104749058

82.01ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأميره عبد هللا عوجان الرشيدي30004150110549059

71.41ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأمينه محسن سيد كاظم الموسوى30101210001649060

94.52ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأنوار على حسين السند30006140033649061

81.6ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياستقالل دغيم داهوم الرشيدي30102250107549062

78.02ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالطاف حمود عبد هللا المطيرى30102210041549064

84.97ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالعنود محمد عامر العجمى30007190056149065

87.1ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديالمهى صالح عباس المطيرى30010100081349066

78.48ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيانفال صالح حسن على حسن30101080024649067

86.99ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبدريه عبد هللا عبد العزيز محمد30007170070349068

81.31ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبدور مسعد محمد المطيري30011070046749069

88.18ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبشاير بجاد غالب الديحانى30103080016349070

93.48ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيجميله عامر محمد العجمي30011040022949071

76.73ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه أحمد مطلق المطيري30102050076549072

88.21ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحال خلف مطلق الرشيدي30007240059349074

89.45ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحنان علي حسين بوحمد30009140065249075

97.41ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحنان محمد احمد خليل30011260033949076

95.04ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحوراء طاهر خليفه العلي30101030120149077

91.11ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيخديجه عامر محمد العماري30004050086449078

97.22ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل عبد الجليل يوسف الكندرى30102240090149080

80.45ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل عماد الدين جاسم أمير30012100109849081

84.61ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديما جالل شبيب الرشيدي30006060064349082

87.11ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرتاج عادل غلوم حسين30010150031649083

93.5ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرتاج معتز سعود العمانى30005060058649084

97.99ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرسل عبد اللطيف ابراهيم الدهيم30011010112249085

69.17ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرغد أحمد زيد اخريص30010250033449086

84.56ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان اسماعيل محمد الكندرى30011290062249087

76.9ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان يوسف فهد العراده30007010031949088

76.85ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريما هادى زايد الدويله30007150080849089

86.61ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيزينب أحمد صالح مسرى30003160059949090

95.39ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره حامد محمود األبراهيم30005020037149092

85.12ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره خالد سالم المجرن30011150030149093

88.63ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره مبارك شداد بطي30010250045749094

85.15ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره نافع سعد الرشيدي30102060097749095

73.81ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسعاد عدنان عبدالعزيز الشرف30006230030249096

93.6ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسندس مبارك محمد الفضلى30004300081449097

84.61ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد مشعل سعود المطيري30012120135649098

75.45ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق عبيد محمد المطيري29810190026449099

78.76ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه فايز نمر البذالي30010070014849100

82.59ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه ناصر الهيلم الرشيدي30101270059949101

90.44ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه يوسف عيسى النومس30006230039649102

75.38ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسوريشيماء عبد الوهاب حمود الفهد30005240068449103

77.64ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيهانه سعد زيد المطيري30004200129249105

80.8ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيطيبه جاسم محمد الكندرى30007110016949106

84.36ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه فهد الفي المطيري30004190053649107

79.85ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه محمد جاسم المالك30005310071249108

84.67ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعاليه ناصر راشد العبدلي30009180104249110

81.56ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعهد عدنان جابر الحجي30003190013749111

96.9ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعهد مجرى مخلد المطيرى30103150078749112

82.56ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيغاليه فواز بندر المطيرى30010170025449113

80.56ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةغرام حمد شامان العنزى30011100104349114

94.51ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيغزالن ماضي العبدي المطيري30006100008449115

74.33ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمة الزهراء يوسف موسى الخياط30004150029249116

72.95ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه على حسن على30011180084949117

78.66ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه عيد محمد الرشدان30103090098149118

76.43ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه مرشد منيف المطيرى30102080098749119

84.45ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفجر عبد هللا زياد المطيري30006200070549120



87.28ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح خالد عبد هللا المنيس30004060048649121

75.4ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفي رشيد محمد الرشيدي30006140101349122

84.25ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيكاتيا طاهر على البغلى30103070023449123

77.41ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيكوثر جواد حسين محمد30012110096949124

85.13ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلجين يعقوب صباح العنزي30008220135249125

87.16ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمروه بدر رجا العنزى30012150127949128

95.87ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم خالد حسين مطر30005220078949129

76.16ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم على حسين حبيب30012240034949130

80.34ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمشاعل عناد صعفق السويط الظفيري30011060062649131

91.44ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمضاوي سعود عبيد الديحاني30004110134749133

84.86ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمطيره فهد مساعد العازمي30007050058249135

78.13ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمالك ضيدان سند الديحاني30012240074449136

81.8ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمالك عبد هللا دغيمان المطيرى30101270056449137

81ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمالك محمد خالد الرشيدى30004070034849138

85.93ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار فيصل محمد المطيري30007140088249139

79.33ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار يوسف أحمد الشايجي30003010149949140

86.86ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنال بداى غالب الديحانى30011130119349141

76.49ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنى مصلح حمود الحربي30103020051249143

90.34ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره جاسم محمد السعد30102270074449144

94.01ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمها عزام فرج السعيدى30004270098249145

72.31ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمها فهد عبد الهادي المطيري30005070050149146

85.73ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمها نزال اعجمى الهاجري30010210072849147

81.46ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيموضى فالح محمد الديحانى30101060053549148

77.86ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينجالء أحمد حسين السحيب30011200038449149

83.81ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيندى محمد عبد هللا الدوسرى30003210041449150

75.31ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينرجس ابراهيم يوسف البغلى30010110085749151

74.35ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوال طارق احمد الشامرى30007090023649152

88.84ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوال فالح محسن المطيرى30008110003149153

79.6ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينورا محمد هندى الشمرى30012210007149154

90.34ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره بدر درباس الحداد30005210038249155

73.43ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره جامع عبد الرحمن الرشيدى30102140118749156

85.54ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره عويد عشوي العنزي30011180060349157

93.16ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره مساعد حمد الشمري30102150056449158

90.01ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره نايف محمد الشمري30009190038249159

78.27ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوف احمد راشد الرشيدى30101020156949160

79.79ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوير بدر شليويح العتيبى30011240100649161

81.06ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهديل على صنت الغضورى30008220097449163

74.93ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهديل علي زامل العنزي30008070005149164

79.46ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهنوف برجس محمد المطيري30008190018649165

85.05ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهيفاء غانم محمد المطيرى30011210101149166

91.02ناجحالعلميالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيياسمين سالم عوض العنزى30101030081549167

77.55ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآمنه هانى قمبر عابدين30012030054749191

87.64ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآيه حميد فنيخر العنزي30007270151349192

73.07ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء عجمى صرداح المطيرى30009160099649193

69.49ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسماء محمد انخيالن المطيرى29912310074849194

83ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديأفراح رشيد عياضه الرشيدي30011010062149195

78.78ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأمينه زيد فراج الظفيرى30005020093749196

75.95ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأنوار صالح دغيم المطيرات30008240115149197

78.58ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأنوار مسلم ظاوي الرشيدي30007090107949198

92.12ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيابتسام ثارى سعود الرشيدى30101210107849199

78.04ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالجوهره سعود مطر الرشيدي30006130098449201

90.72ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالهنوف حجيالن ماطر المطيري30011160132149202

79.66ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبتول خالد طنف المطيري30009260054149203

88.43ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيجوزه منديل محمد المطيري30103140039949205

88.97ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل أحمد مبروك الديحاني30011290059349209

81.72ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمة منصور عبدهللا الديحاني30004130115449210

98.32ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةرباب عبد هللا دريس مشعان30007120167249211

68.88ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرتاج بدر معيوف الهندال30004050060249212

81.31ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرزان عبد هللا سعيد العتيبى30007190044949213

79.46ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرند محمد فالح العدواني30012310085849214

94.53ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم حمد عوض المطيري30006120009449216

85.52ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم مجبل عيد الرشيدي30006070081249218

88.7ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيزهراء خلف معيوف الهندال30103010047449220

91.66ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره سالم جاسر الرشيدي30009170006549222

73.98ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديساره سعود عطاهلل المطيري30012300090249223

84.07ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره سلطان سند الديحانى30008120029449224

90.02ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسندس طارق مهدى فيصل30012120098649225

73.62ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسهام محمد مانع الديحانى30011300055449226

82.73ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديشروق ناصر عيد الظفيري30001190120449227

66.99ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه خالد عبد هللا الزعبي30007270134549228

88.12ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيطيف بدر طالع الشالحي30004040148749229

76.27ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيطيف علي عايد المطيري30006190032249230

77.98ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديطيف محيسن عايد الظفيرى30009160094549231

79.5ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيطيف موسى غايب الرشيدي30008100052449232

79.03ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديعائشه مطلق حمد المطيري30101110123649233

76.88ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعبير مزعل محمد العنزي30006100044749234

82.29ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعهد مرضى سفر الديحانى30008010076949235

77.79ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةفاطمه حسن هادى صافى30007150181949237

82.46ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه سمير خضر الضفيري30009150071749238

81.11ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيليلى عبد هللا محمد العتيبي30012120152449240

82.39ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمروه محمد ابراهيم المرشود30008230125749241

77.55ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم محمد عبد هللا ناجع30007010127449242

86.99ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم ناصر مرزوق الرشيدي30102190094749243

64.79ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمشاعل سرور مرزوق الرشيدي29905130055549244

92.94ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار ناصر فرحان العنزي30010290065349245

98.29ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنال عبد هللا ضبيب الرشيدي30103010138949246

79.69ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنال مشعل ضيدان العارضى29911150083249247

88.8ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديمناير حاكم محمد الشمرى30101100109149248

92.96ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنى محمد حمد العازمي30007040060249249

80.96ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره حمد عبيد الرشيدي29905240015249250

92.93ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمها فرحان مروى الشمرى30009090088249251

84.53ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينجود هذيل نافع الرشيدي30101230135249252

83.88ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره فالح محمد السوارج الرشيدي30006270045349254

77.37ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره مبارك محمد الرشيدي30009130071549255

90.06ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعودينوره محترش فالح المطيرى30005090133849256

89.31ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر جالل فاضل ربيع30101270108149257

88.22ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهديل عبد الرحمن علي العدواني30010100123449258

72.76ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهديل فالح الحميدي الرشيدي30010050002349259

95.93ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهنادى عبد هللا ردن المطيرى30007080025149260

75.59ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهنوف سعد رشيد الرشيدي30005250034349262

89.33ناجحالعلميدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيوجد علي محسن العتيبى30012090065749263

79.35ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآيه محمد فهيد المطيرى30008170081149291

81.81ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسيل مساعد فهد المطيري30006120020349292

61.45ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأمانى شداد خالد الحربى30012100059749293

93.41ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياريام فايز سعد الشالحى30010170067649294



73.59ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالبندري أحمد علي الشريكه30003200124849295

75.65ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالجوري مبارك شارع الديحانى30009050069449297

75.03ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالعنود خالد بجاد المطيري29906080004149298

88.58ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالمها رشيد عبد الهادي المطيري30005100082249299

89.4ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالمها صباح خلف الشمرى30005110051649300

78.99ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالهنوف خالد بجاد المطيري30008310050249301

85ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيانتصار خالد راشد العبدلي30010080089449302

71.2ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيانتصار زيد عايض الشالحي30007230053349303

81.2ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديانجود سعد صعفق السقيانى30009190090549304

74.96ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديانوار رتيبان طلمس السبيعي30002280040949306

86.01ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديايمان حسن مطيع الرشيدى30006260059149307

91.84ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسوريبلقيس جاسم محمد فريح30004050115449308

74.99ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيجواهر مناحى سعد العصيمى29903090015649309

87.2ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحسنه خالد مرزوق الغريب30101250105549310

73.49ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه ناصر عبد الرحمن الوعالن30008260075949311

81.07ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيخلود حمود محمد المطيري30007030094349313

95.55ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانا فهد دبيان المطيري30006250157749314

95.86ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه خلف خالد كنيفذ30004080050949315

91.8ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه سعيد مجاهد المطيري30006200141749316

90.07ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه صالح عبد هللا المطيري30006040088749317

79.32ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه عمر مشارى النعيمى30008280141149318

91.72ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل عوض رجا المطيرى30006260006549319

78.31ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمه راشد فهد المطيري30004140102449320

86.02ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمه منصور مفرج العدواني30101310085149321

84.98ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرزان فايز عقله العنزي30008310104649322

78.68ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرزان مزيد الفي البريعصي30008120057749323

88.98ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرغد زبن ملفي المطيري30007090024449324

81.43ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرغد نواف خلف المطيرات30102250010149325

85.34ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف عبد هللا منور المطيري30003300053849326

82.04ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف عيد مروى المطيري30101110114849327

74.98ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف ماشع محمد المطيري30011160068749328

90.91ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرهف محمد غنام المطيري30004200013449329

80.56ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان خالد فالح الجدعى30007050132349330

82.99ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان مشعل نشمى العنزى30004250057749332

80.79ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريحانه صالح سمير الشالحي30010280107349333

84.12ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم ابراهيم حمد الشبال30004050093649334

86.15ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم بدر عبد هللا المطيرى30101300065849335

69.81ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتعراقيريم جعفر علي حسين30007110047649336

92.76ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره حمود مناحى العتيبى30009100105349337

84.21ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره خضير مرزوق المطيري29903210119849338

87.73ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره درع محمد المطيري30011250015149339

89.9ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره سعد مشعل المطيري30006270021849340

81.33ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره فيصل حمدان العدوانى30011220016749343

88.94ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره فيصل خالد المطيري30103130064649344

92.65ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيسعاد نواف حزام المطيرى30010130036549345

97.29ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد نايف ضحوى المطيرى30011220019149346

90.78ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق عزيز راشد العجمى30004230027649347

75.25ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه غازى ناصر المطيرى30008100100949348

89.65ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه محمد نفل المطيرى30101240095949349

83.21ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيضحى عطا هللا عيد مسعود30101020158549350

71.53ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيطيف يوسف عبد هللا المطيري30011270066349351

69.78ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعاليه ناصر غازي المطيري30101220025249352

76.01ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعلياء محمد بدر هايف شرار المطيري30009010084249353

79.87ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه مبارك فيحان المطيري30005290084949355

97.84ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفجر حمود عبد هللا الشمري30008160011649356

80.08ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيقيروان عادل فيحان الجميلى30101280064549357

64.93ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتعراقيلورا جعفر على حسين30007110048449358

70.77ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلينا راشد مشعل المطيري30012100054649359

82.26ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمايا جمعان مطلق بوسمرى30003170004749360

89.43ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمرام محمد مشعل المطيري30011240065249361

90.88ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسوريمريم احمود محمد الواجع30010070105249362

84.39ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةمريم شرشاب نايف الخالدى30006010129749363

88.67ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم فالح مشعل المطيري30008070072149364

72ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنال حسين علي العنزي30102270056849366

75.36ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره محمد زيد المطيرى30008070039349367

89.49ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره مشاري حمد الفريح الديحاني30010160100249368

83.62ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره مشعل سلطان المطيري30011060083749369

87.13ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره ناصر سعد الزعبي30005260055549370

79.98ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره نايف حمدان فجحان الجبيري30005170097649371

91.84ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيموضى محسن محمد العارضي30005240075649373

76.03ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيموضي سعود سعد العازمي30006200020349374

97.9ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيناديه نواف منور المطيري30008290140449375

83.68ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره جدعان فالح منيف30007240094849377

96.95ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره حمد شبيب العجمي30101180081149378

82.11ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره خالد فايح المطيري30004160118149379

84.59ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره محمد سالم الرخيمي30009120086149380

86.92ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره محمد هذال المطيري30102070059949381

82.56ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر سلطان مبارك الرشيدى30004040126849382

79.68ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر ماجد عبد هللا المطيري30007220048749383

88.16ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهديبا حزيم مطلق المطيري30102030057949384

69.55ناجحالعلميرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتصوماليهناء احمد يوسف دعر30009210114449385

71.78ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآالء عبد هللا حمود الرشيدي30012080112249411

82.93ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآالء على حسن حسن30011110129849412

75.69ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيآيه عادل عبدالرحمن الرويشد30003210052949414

73.75ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأبرار عدنان حسن المقصيد29911060022549415

75.22ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأروى جابر على شاهين أحمد30009140032949416

82.05ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأروى مشعل محمد المطيرى30004030080349417

71.63ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأسيل عبد السالم عبد العزيز الضفيري30009290091549419

92.28ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأالء غازى سلمان العلى30012180037549420

77.33ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأمل عبد هللا فهد المطيري30102190011149422

84.33ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأمينه محمد عيد البراك الرشيدي30007150087549423

70.17ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأنوار الهيب عبد هللا العدوانى30006120092449424

81.72ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأوضاح على زيد الزعبى30009010057849425

72.82ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياسراء سمير جواد الجزاف29905100007749427

78.23ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالجازي علي فخري عوده بدر احمدغانم التميمي30005090040749430

82.7ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيالجازي علي فراج الركيبي30010100103149431

90.66ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتياميمه وليد عبد هللا العصفور30009010063149433

78.97ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيانوار على حسين القطان30103110093549434

77.27ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيايالف فيصل بطيحان صقر30009270145749435

96.96ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيايالف محمد جواد القديحى30007150001549436

81.48ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبنان عبد العزيز صباح الفضلي30005120057649437

93.34ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيجمانه جاسم نورى الرامزى30004250037449438

97.64ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريجهاد محمود أيوب محمد30005130175649439

78.37ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه فالح سلطان السبيعي30102190026949440

95.43ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحنان سالم عوض الغضورى30012230160749441



90.33ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحوراء عبد الهادي هندي الشمري30006210042349443

77.32ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةحوراء فايز ظاهر غادر30004150198149444

79.74ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيخديجه عبد العزيز حاجى احمد30004020107149445

91.69ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه عبدهللا شباط العفاسي المطيري30008100036449448

91.39ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه فواز عبد هللا الديحانى30101160126549450

89.79ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدعاء محمد عبد الرزاق العبد الرزاق30011220066949451

73.41ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديما وليد محمد الثوينى30005150069149452

73.43ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمه خلف دخيل هللا الراجحي30011250073349453

92.09ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيديمه نهار ناصر المطيرى30003170046949454

89.37ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدينه نايف مناور العتيبى30003270101749455

92.8ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرتاج مبارك دليم المطيري30009200009549456

70.28ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرتاج نصيب موسى نصيب30004040063649457

78.94ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرغد حسين غثوان المطيري30008010102449458

92.75ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان محمد سعد المطيرى30005210024349459

69.7ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم جمال مبارك الخرافي30009020042149461

96.39ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيريم على محمد علي الغنيم المطيري30012040069549462

87.93ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره حمدان بويتل الرشيدي30011190081549463

93.53ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره خليف نهير العنزى30004230005749464

82.66ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره صقر سعود الرشيدي30101030131649466

84.95ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره عبد هللا سعد الرشيدى30010260005249467

85.86ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره عبدهللا عبدالكريم البحوه30008260098649468

90.75ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره على احمد الكندرى30010040096249469

68.39ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره غانم قناص المطيري30010080065949471

88.17ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره محمد فهيد العجمي30010010041749472

78.71ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره محمد نوح المسباح30006050083749473

87.76ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره مساعد هزاع العنزى30003210011549474

99.26ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتمصريسلمى عسران رجب السيد الحاجرى30101160099149475

88.1ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةسمراء عبد الحميد مياح على30008050129849476

78.7ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد بداح مطلق الرشيدي30009030058849478

91.29ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد جراح سعود الشمري30102060126749479

85.01ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشوق حسن ناصر البلوشى30012130047749480

95.63ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه اسماعيل عبد هللا الكندرى30010150092249481

70.98ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه خالد يوسف البشير30008210019949482

83.9ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه غازى شارع الديحانى30007270028949483

73.59ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه ناجى علي االحمد30011110097349484

79.3ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيضحى طالل يوسف المطيري30006220096949485

83.25ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيضي مخلد زايد المطيري30012210100749487

86.18ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيطيف محمد الحميدي المطيري30005100043549488

94.98ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه سعد متعب المطيري30007140099749489

89.72ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه عبداللطيف يوسف السويلم30006170071849490

89.64ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعذبه فايز غازى العنزى30009100070449491

79.07ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعهود فيصل عبد الرضا غضنفر30102010134249492

85.6ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيغزوه مساعد غازي الحربي30102170113949493

90.63ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمة محمد على عباس30011100038249494

79.39ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه أحمد براك هادي30008120056949495

84.34ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديفاطمه ابراهيم دخيل هللا المطيرى30010240116849496

80.87ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه الزهراء عارف عباس المحمد علي30009300049249497

87.54ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه عبدهللا راشد النعيمي30103050065449499

68.77ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديفاطمه عثمان عبد هللا النفيسه30012280067649500

90.79ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه ناصر غلوم محمد30012310032149501

90.21ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفتون سالم فهد الديحاني30102140071549502

95.83ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفجر عبيد محمد العصيمي30007050069749503

93.22ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفجر فهد حمدان المطيرى30101310102949504

91.23ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح سعد خلف الفجى30102270011149505

78.73ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح فيصل عبد هللا السويلم30011050132949507

71.59ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفضيله بدر محمد الديكان30004050026649509

79.95ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلطيفه عبدالوهاب ابراهيم الربيعه30008210063149510

81.38ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيلولوه فهد بدر محمد30004020020449511

77.47ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمرام حسين مطلق الغربه30011110046349512

88.73ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم حسين على القالف30007120033849513

83.05ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم عبدهللا عبدالرحمن طالب30012300131549515

68.29ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم ناصر محمد الطليحي30005230012249518

80.6ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتالواليات المتحدهمسك صالح دحام الظفيرى30008220149149519

91.78ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنال بندر شجاع ابو رميه30010090128149520

82.6ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنال مبارك عبد هللا العازمى30004220105949521

83.75ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره عبد هللا بندر المطيرى30007100005349522

86.88ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره عبدهللا محمد الكندري30103140064749524

85.19ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره هالل حسين مال يوسف30009030109749525

86.01ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمها فارس سياف المطيري30005100102449526

76.2ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديمها ماجد سلطان المطيري29909190117949527

94.17ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوال محمد غالب المطيرى30007100056349528

83.66ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينور عبد هللا شهاب الخالدى30010160134449529

86.33ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينور عبدهللا احمد المال30005210104349530

83.06ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره خالد عبد الوهاب العصفور30102110066749532

65.53ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره غانم شاهين الهاجري30011160127649534

77.31ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوف عبدالرحمن محمد الهاجري30010310011349535

80.44ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهاجر جبر فيصل المطيرى30102260078649536

91.49ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهديل بدر عبيد الشمري30008120086849537

75.04ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهند سعد فالح أبوتمر المطيري30006270077949538

94.57ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهند عمر ابراهيم الضبيان30010310109549539

82.23ناجحالعلميالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهيا عدنان عبدهللا خضير30010020060249540

95.39ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأفنان جزاع معيض الرشيدى30102170132349562

79.29ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيأنوار علي عيد الرشيدي30005140033249564

74.56ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيبدور جاسم محمد الكندرى30012230085849565

77.74ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحصه طالل عبد العزيز العنزى30012050131449566

72.51ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيحوراء جمال قاطع الشمرى30005140054349567

94.28ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةدانه زبن عقله الدوسرى30101070139549568

68.83ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدانه مشارى بشير الخالدى30005310038449569

90.72ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيدالل سعد صفران الرشيدي30101210097249570

80.2ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرتاج على حسين البلوشي30102080055749571

91.93ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيرغد فالح عبد هللا المطيري30007220087449572

88.9ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكندارقيه عبدهللا ريكان30010300137749573

99.47ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان بدر غازي المطيري30008200025149574

70.12ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيروان عبد الهادي فالح العجمي30005060111649575

83.79ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتسعوديزهراء محمد عبدهللا البراهيم30012080067249576

84.04ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيزهره جاسم محمد المهنا30011210034249577

84.12ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةزينب محمد عايد غازى30011130201449578

77.47ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيساره سامى عيد الديحانى29910260093849579

85.2ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد خالد نشمي الرشيدي30006250061149581

80.92ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشهد عواد محمد العنزي30008180036149582

77.96ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه فهد منصور العتيبي30007130074249583

80.86ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيشيخه نواف فليطح الموعد الشمرى30004230047949584

98.49ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيضحى محمود حبيب بولند30004080082449585

82.67ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعائشه صباح محمد المطيري30007050106749586

93.52ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيعاليه نواف عواض المطيرى30003170049349587



96.53ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيغال راشد فيحان الشريف30101290094549589

73.67ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةفاطمة خيال جضيع جابر30008150235649590

73.05ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه جالل احمد دشتى30005310044849592

85.42ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفاطمه على حسين عبدهللا30008280100849593

85.63ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيفرح سالم دوشى العراده30004130124249594

92.76ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمرام عادل محمد الرشيدى30102070043349596

89.74ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمروه يوسف سعد البطحاني30004240062149597

93.28ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم خالد يوسف العساف30101310133649598

71.46ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمريم عدنان مهدي فيصل30101100065449599

91.89ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمالك عبدهللا عبدالعزيز قبازرد30011270023349601

83.23ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنار حامد فايز العنزي30004080083249602

89.79ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيمنيره محمد كريم العنزى30007270135349603

87.14ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوار فهد فالح المطيري30008280071849604

85.2ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينورا سعدي الفي المطيري30008040009149606

89.1ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينورا فالح صنيتان المطيري30010140079649607

82.19ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره بدر سالم مرزوق30004150024149608

71.87ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتينوره وليد حسن المعتوق29906230123849609

80.4ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتكويتيهدى حامد مطنى مطلق30004120164749610

75.4ناجحالعلميالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةبناتالواليات المتحدهوهج احمد الحنتوش30007280109849611

72.87ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيانس ضاحى محسن الظفيرى29001090184749640

73.41ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيبدر صنيتان عايض الرشيدي29507160116249642

74.76ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيبراك مشعل براك العنزي29509210141549643

68.92ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيحمود صالح غانم الخالدي28609030147849653

77ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينغير محدد الجنسيةسعد حمود عشوي بلعاس27804210086649662

71.75ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينسعوديسعود حويت حواس العنزي27906170118649664

84.42ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيعبد هللا دلي عرنان مشعل العنزي28004090072349680

75.09ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيعبد هللا سليمان صالح الرشيدي29406120119549682

80.55ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيعبد الوهاب أحمد محمد الصميط29002160139949687

68.67ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيفهد عبد الرحمن عبد هللا الكندري28206120137349702

67.83ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيمحمد عبدهللا محمد الجسار29601160134149710

85.25ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيمسلم حمد ماجد الرشيدي28105210137649716

77.73ناجحالعلميمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيناصر عايد جياد الشمرى29302160097149720

66.73ناجحالعلميمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيأمان فيصل علي جوهر سالم29810290098749752

69.81ناجحالعلميمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيحوشان فالح بالل الخالدى29104290011449765

91.73ناجحالعلميمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيخالد حمود مصلح العتيبي29305100107249767

75.07ناجحالعلميمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيسالم عماش سالم المطيرى28603100142449770

96.96ناجحالعلميمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينمصريمحمد سليمان رشدي شرف الدين30103250007649791

79.25ناجحالعلميمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينسوريياسين فيصل ياسين29701090097749802

70ناجحالعلميمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينسوريخالد مطر الدوخى27409200107549846

63.45ناجحالعلميمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيعبد العزيز حسن محمد الكندرى29103280017949857

68.34ناجحالعلميمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينسوريعلى عبدهللا حسن النجم30007040173649867

71.75ناجحالعلميمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينسوريعيسى اسعد الهالل30004020168849870

70.67ناجحالعلميمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيعيسى عبد هللا فالح السيحان28408170043549871

75.23ناجحالعلميمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينكويتيمشاري جميل مطر المطيري30001020071349885

72.1ناجحالعلميمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةبنينسوريموسى عبدهللا حسن النجم30101010492949886

74.67ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتسوريأمل علي عبدالعزيز29910050152249913

87ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتعراقيأمينة أحمد هالل الماجد28805200150249914

90.01ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتكويتيافنان براك عبدالمحسن العمر28802130059349917

80.58ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتسعوديايمان حميد عبدالمحسن المطيري28412080185449919

66.76ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتكويتيايمان محمد جاسر الشمري27212230011549921

71.35ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتكويتيترف سعد سالم الدرعان29606160015249923

78.25ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتكويتيتهاني فالح محمد مشيلح28905310151849925

68.79ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتكويتيعايشه هيثم سعد العنزي29711200041949938

73.25ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةغدير حسن رحيل بدر28606140022349943

76.82ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةغدير خشمان مرزوق طويق29206300093749944

70.96ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتكويتيفاطمه اسماعيل سرور القالف27505220067249945

82.17ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتكويتيمريم امين طباجه26704090101749946

78.48ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتكويتينرجس محمد ابراهيم اتش30011080021449953

70.48ناجحالعلميمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةهناء فاضل كامل حشر28305260135349958

78.42ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةامنه فيصل ساهر مهنا29010240113749984

73.58ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتسعوديانوار محمد مبارك الرشيدي28807260001949987

63.64ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتايرانبشاير عبد المحمد عبد السادات فرج بور30102070099449988

69.83ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيحصة مرزوق سعيد مبارك29207130089249993

96.32ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيحوراء عبد الرضا سيد سليمان أكبر29906240086949995

75.15ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيحوراء هادى الفى عبدهللا العنزي29110100069449996

70.5ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيخلود عبد هللا خلف المطيرى28212130161749998

69.08ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتسعوديزينب حمود محمد الحمود29412190149350001

64.37ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيساره طاهر خليفه العلي29203110021250003

71.79ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتسعوديساره عطا هللا عايض المطيري29404270151450004

73.17ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتسعوديسالمه فدغوش عياده المظيبري29509240195250005

92.92ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتغير محدد الجنسيةسعاد خزعل مودن مهنا27712070073250006

81.33ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيسميره ابراهيم رباح العنزى27603200133950007

67.95ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيشريفه هادي حمدان العنزي30010150109550008

92.25ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيطيبه عادل مبارك المطيرات29907300047350013

62.83ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتسوريعواطف على خلف29904070112650014

78.39ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيغدير غانم سلمان الطويلع28707110010650016

86.33ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتسعوديفايزه فهاد فهد المطيري28503140107950017

63.93ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيلطيفه فهد عواد المياس29409230095450022

71.02ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيمريم فاضل احمد كمال29302030057150025

78.92ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيمعالي علي ضويان العتيبي28003090107950027

62.59ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيمنيرة بندر على العتيبي29907220098350028

87.08ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيمنيفه دغمى حنيان الرشيدى27507290095950029

84.35ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتينور شقير ساكت الضفيرى29906230078850033

80.07ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتينورا محمد فالح المطيرى29910060091850034

93.47ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيهاجر فهيد فهد المطيرى28804030022250037

74.83ناجحالعلميمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبناتكويتيهبه على رمضان  السعيدى28812100075850038

81.98ناجحالعلميمدرسة الرشاد ثانوي منازل بنينمنــازلالفروانيةبنينكويتيفهد مبارك مطرف محمد المطيري29207270004650061

75.91ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبندر سعدون خضير المطيرى30006150059950349

75.02ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبندر فراج خالد العازمي30011130077250350

81.56ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحزام فهيد منيخر االصقه30008180018550362

95.75ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحيدر على جاسم على30008090029950370

70.6ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد رجعان عايض الجويسري العازمي30012030089750377

67.9ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد وليد خالد عوينان30101300033250392

73.65ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخليفه مشعل خليفه الجويسرى30007050009950395

69.89ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد الحميدى علوش الهاجرى29910150034550399

72.18ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيرجا راشد رجا الهاجرى30006020078950405

77.12ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيزيد خالد مسلم الصواغ29710190073750406

90.5ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينيمنيسالمين جاسم سالم باحمدان30007050196450418

72.13ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد فهيد عبدهللا الجدادي29804130122650423

75.12ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود عبدالعزيز راجح القحطاني30103190183950429

75.66ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود ماجد نهار المطيري30004210044250430

75.68ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان نشمى عليان الحربى30007020089750434

72.85ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان حزام مطلق العجمي30010040122850436

69.25ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسيف مبارك سيف العازمى30007260071250441

64.83ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيصالح مانع دواس العجمى30009250122850443



67.72ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيصالح مطلق فرحان الشمري30008010018750444

69.7ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيصقر طالل صقر المطيرى30103230007450446

74.66ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطارق ناصر سعيد عويضه سعيد30003180060350454

73.84ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل بدر نزال الكريباني30002270008850455

74.05ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل على عبد هللا الكندرى30011290022750456

68.67ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل محمد حمد الهاجرى30005160071350458

74.66ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل مشعل مبرك العازمى30006170107550459

77.27ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل مناور على الشمري30003260049450460

65.26ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل منصور رباح الرشيدي30001110051150461

77.31ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز دراج مسعود المرى30008150055350473

78.19ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز مدهش فالح الهاجري30101180048350480

67.91ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا ثنيان سعيد الدوسرى30002120056750484

68.07ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا حمد عبد هللا الدوسرى30010180033550487

67.67ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا صالح عبد هللا العجمى30010230055150493

79.39ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا على نافع الرشيدى29905080100850496

72.49ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فارس عبد هللا الشمرى29905140013450498

73.86ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فالح على الحربى30004300092950503

78.83ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا مشعل عبد هللا العجمي30006280073750509

75.82ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالرحمن فواز عبدالرحمن الرشيدي30007290029950517

81.48ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينعراقيعبدهللا اسماعيل داخل سلمان30011180099650519

72.42ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعجب محمد ضافر الدوسرى30010080081950528

74.28ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعزام عبدهللا محمد العجمى30001170066450529

72.73ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى حمد عبد هللا المرى30005240063350532

68.7ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى محمد على الهاجري29906170052850537

72.23ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى ناصر على الهاجرى30009130003750538

69.97ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي مشعل خير هللا الشمري30008090064350541

66.68ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي ناصر الدين باقر أسد هللا30004030014150543

90.83ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر بدر غنام الصويلح30008010035550544

83.33ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر متعب حسن حصيبان العتيبي30104260009750547

83.54ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد مشعل اردينى المطيرى30011220141850573

78.48ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيماضى محمد ماضى الهاجرى30004300001350585

79.46ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك عادل سالم العازمي30103020098550591

74.68ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحسن بداح محسن العجمي30008100024150596

80.37ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد بندر محمد المطيرى30103010020450599

76.69ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد حمد عبدهللا بداح29801070140350602

69.12ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد خالد مبارك العازمي29912290012950604

79.13ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عادل محمد سبتى30010060029450616

66.26ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد على محمد العجمي29912040112350622

75.98ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فهد فالح العازمى30008150016650624

76.17ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فهد مطلق العازمى30010240121350625

70.54ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فهد منيف العجمي29912280144650626

81.26ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد ناصر فالح العازمى30009100057950631

73.82ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمرضى مسعود مرضى العازمى30012260019950635

70.3ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمسلم خالد مسلم الصواغ30001080090350638

68.59ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشاري ناصر سيف العجمى29905200128250643

90.51ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر ثامر شليويح العتيبي30005120052550652

74.26ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر جابر ناصر الشمري30004140116350653

69.37ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيهادي مشعل هادي العازمي30004020025550676

76.29ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيوليد احمد يوسف احمد30009100114150677

85.28ناجحالعلميطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييعقوب جمعه فرحان خلف30009160014450682

72.47ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد عميش بادي العتيبي30010180119450711

78.43ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتياحمد خالد محمد حبيب30007190032650713

90.99ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيباسل خالد حنيف العتيبى30008180028150716

78.05ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيثامر مضيان عامر القعود30008060129950721

72.05ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيجراح ماجد محمد المطيرى30004260065850722

77.07ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد عبد هللا دغيم الحربي30009200083750732

82.53ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد عبد هللا محمد العجمى30011140089650733

73.57ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد منصور نصار الدوسري30007210057450735

97.63ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراكان خالد عايد العتيبى30006190026950738

84.85ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد مبارك فهد المشوط30011050029750742

80.11ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيصاهود زيد جمعان المطيرى30103060085850743

76.72ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل أحمد مزعل الشمرى30003260122750744

67.9ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل علي هالل فريح الشمرى30005160020350745

75.57ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن محمد عبد هللا السبيعى30008220044850750

78.61ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز محمد خلف دحيالن العتيبي30004090005950751

70.43ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا محمد مشعان الرشيدى30101120008250757

69.77ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا يوسف جامع العازمى30101140027950758

88.82ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد المحسن محمد عباس شهاب30006210015950759

79.48ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدهللا محمد هادى العجمى30002220136950766

90.03ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى منصور عناد مهنا30011190103350769

70.99ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينغير محدد الجنسيةعمر سامى محمد عوضى30011080175150771

66.84ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر كمال خلف الشمري30003220142650773

69.9ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعيد الفى عبد هللا العتيبى30003160070850775

73.53ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح طالل فالح الوطيب الدوسري30006140005350778

63.87ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح عبيد فالح الدوسرى30006220003750779

88.69ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفرحان مسعود محمد العجمى30101210111550781

84.42ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد بدر ناصر الجابر30009050080350783

81.98ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل عيد مبارك العتيبى30007070018950787

67.32ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينصوماليمحمد عبدهللا احمد وارسام30004090107850797

91.61ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد علي محمد المطيري30008250083850798

69.63ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عيسى عبد الشمري30004160011150799

82.63ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فالح محمد العجمى30004170074550800

77.57ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد محسن عبد هللا العجمى30005290117150802

80.52ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد ناصر حمود الهاجرى30009250059150804

79.5ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينغير محدد الجنسيةمحمد هادى راشد الشمرى30001270145850805

71.33ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشوط سالم عيد المشوط30011130076450807

86.14ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينغير محدد الجنسيةمصعب احمد ياسين سالمه30005280178750808

76.68ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمناور سيف مناور العازمى30005140094950810

71.39ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمنصور ناصر سالم على30011260039850811

77.18ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر مطلق عايض العتيبى30009080051550814

81.03ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينشمى حزام مبارك القحطانى30007060013750815

76.3ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر زيد محمد المطيرى30102260055950845

68.75ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسن سيف حسن العجمي30009010023650851

78.29ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسين يونس احمد عباس30006250056650853

85.65ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحماد عبد هللا جديع العجمى30008260067950854

64.12ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد محمد حسين العجمي30011060043150856

89.37ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسعوديحمدان حمد حمدان العازمى30001190020150857

75.38ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد محمد على سليمان30010270072350863

68.66ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم مبارك عامر العجمى30010140081750868

65.89ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود خالد احمد الشراح30011260044350871

88ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان بدر ضيف هللا العتيبى30005300003350875

72.36ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل صالح علي الكريبي المري30004250061450879

80.18ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعايض مبارك عايض العتيبي30006270059250881

93.54ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز رسام غنيم المطيري30012220036350885

79.5ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد القادر عادل رجب احمد الفيلكاوي30101310053650887



71.23ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا أحمد محمد الكندري30005240070550889

73.18ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا خالد عبد هللا الرشيدى30012240003150891

74.49ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فهد مساعد الدوسرى30005150036850893

77.63ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالعزيز فيصل حمد الديحاني30011020031550894

76.04ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمر خيرى رمزى عبدالجواد30007080170550898

66.84ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر عيسى منيخر العنزى30010010050550899

77.19ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح عبد هللا فالح العجمي30005310076350903

68.74ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد عبد الرحمن احمد عباس30008120128950904

68.2ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل عبد هللا سمهور العجمى30010280048450909

76.87ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيقاسم حسن محمد النصر30102030034150910

74.39ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك ناصر مبارك العجمى30007190070550912

81.13ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد بجاد مرزوق العتيبى30005130046250914

77.12ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد جاسم محمد ابا الدعيات30008280035550916

81.56ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عبد هللا محمد المرزوق30101180118750921

84.84ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسعوديمحمد عبد هللا محمد المطيري30010120130850922

76.17ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عبدالرحمن دغمي المطيري30012090014750923

72.67ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عيد حراب المطيرى30003290061450926

71.51ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمساعد عبد الرحمن مساعد الدوسرى30011060092550930

79.34ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشعل عماد محمد المرزوق30005100037150931

69.15ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر حسن محمد الخالدى30005140109550934

80.44ناجحالعلميسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف يعقوب علي الهاشمي30101250046650940

80.34ناجحالعلميهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياياد احمد محفوظ حسين30007220157850962

67.84ناجحالعلميهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبندر بدر عويض البطحانى30010230023650965

77.41ناجحالعلميهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد غازى سعود الشمرى30003230075850971

81.88ناجحالعلميهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينصوماليخالد محمد حسين عبد هللا30010080140850972

77.63ناجحالعلميهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا مسحل سليمان العتيبى30005240009450985

94.46ناجحالعلميهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمر محمد مسعد عبدالجواد30103150118150993

81.88ناجحالعلميهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد محمد ذيب العجمى30006050086150998

79.71ناجحالعلميهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف حسن عبد هللا البلوشي30004110038751012

86.91ناجحالعلميهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرييوسف محمد السيد محمد شريف30103010199551014

80.3ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد جابر مشعل العنزى30102070019351041

89.5ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد محمد عوض المطيرى30008200078851043

83.4ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيابراهيم خالد عبد هللا المطيري30002240068351045

72.71ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتياحمد محمد احمد القالف30011120036851047

78.1ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينغير محدد الجنسيةاحمد محمد صالح سليمان30103100127551048

73.4ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياسامه صابر صابر عبد الال30011170142951049

78.95ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيباتل محمد باتل العجمى30006230021451050

83.24ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر محمد نايف العتيبي30010290042651051

74.4ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر مسفر عبيد سفير30005290111251052

73.95ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر ناصر سويد العجمى30011130136151053

73.29ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبندر طالل خالد المكراد30011200119251054

78.08ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيتركى بندر عساف الخالدي30102170015251055

72.76ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيتركى مساعد محمد السبيعى30011120082751057

81.63ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيتركي خالد الفي الحربي30009040069351058

74.12ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيجابر فيصل عبد الهادي الهاجري30102270013851061

88.65ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسعوديحسن فهد خلف العنزي30009280023651063

72.92ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحظيرى ظافر صالح الهمالن30011280051751066

71.12ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحماد فهد حماد الشامرى30007030005451067

92.42ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد بدر نايف العتيبى30003240075951070

71.75ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد راشد ناصر الهاجري29903110124151071

71.15ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد سعد حميدان الرشيدى30008270068851072

74.37ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد محمد خالد الخالدي30008230002751076

67.84ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد محمد قبالن العجمي29910280054251079

74.43ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد نايف سعد المطيرى30010020087251080

87.22ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراكان منيف سليمان الشمرى30008250014151084

79.68ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيرجعان محمد رجعان العازمى30012160065651085

87.71ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيزيد بدر خلف الشمرى30005010052251086

74.15ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم حمد سالم العنزى30101130015551089

73.23ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم طالل فهد الضفيري30101250100451090

70.83ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم عبد هللا سالم صويان مذخر30008080009551091

75.91ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم عبد هللا صبر الهندال30006050034351092

76.71ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم مشعل سالم العنزى30004200091951095

72.48ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم ناصر شبيب سويرى العجمى30003270060451097

69.52ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد سعود سعد العتيبى29806190049651100

76.99ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان عبد هللا سلطان المطيرى30011080026551107

76.88ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان حسين عطيه الشمرى30012110089751109

73.55ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان علي مرود العجمي30012310099751110

68.34ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان مرزوق محمد العواد30005260051251111

77.9ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان منيف محمد الشمرى30010260056251112

72.73ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيصالح خالد محمد القحطانى30101110065551114

80.06ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيضيدان منصور معكام العجمى30011020070251116

76.01ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسعوديطالل محمد ماجد العقيلي30011070195351119

64.97ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعامر سعود سعد العجمي30101160034251120

77.55ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن أحمد رجعان العازمي30010070047151121

68.87ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن خالد راشد المطيرى30101070106151125

77.81ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن ضويحى فالح العجمي30004020033551126

79.4ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن مساعد فيصل هويشل30102210070651127

75.29ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز احمد على العنزى30102100090651129

70.35ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز عادل رشود العنزى30011260069751132

86.82ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز عبد هللا خلف الشمرى30011010029351133

71.42ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز عوض بركات المطيرى30005190019351134

69.82ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز غانم محسن العجمى30012260090651135

80.02ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز فهد عبد هللا السبيعي30101030080751136

83.84ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز مبارك جزاء الحربي30004300105951137

81.91ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز محمد خلف المطيري30101030026851138

77.43ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الغفور عبد هللا عبد الغفور العوضي30007210146251141

69.43ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينغير محدد الجنسيةعبد هللا احمد ظاهر عباس30011050146851145

77.6ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا حسين محسن المطيري30004040038851148

86.59ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا خالد غازي المطيري30009200069351151

73.43ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا رشيد سليم العنزى30003170092851152

75.46ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا سالم محمد العجمى30004190025351153

84.93ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا سيف نايف الهمالن30102240108251154

77.22ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا طامى فالح العجمى30010210158751155

67.25ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا عادل عبد الرحمن الحمدان30005230087851156

73.44ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا عماد سيد احمد كندرى30009140098651157

69.57ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فهد سعد سعد الحويله30010110044351158

75.17ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسعوديعبد هللا هايف سالم العجمي30102280045451164

71.12ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالرحمن مبارك حسن العجمي29905040061851169

77.81ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريعبدهللا أسعد قرين العنزى30011200134451170

76.26ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدهللا عايض محمد المطيري30007160113151171

87.44ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدهللا عمر مطلق العتيبي30006170010151172

71.89ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبيد شلوان عبيد العجمى30102190067251173

70.47ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبيد ناصر عبيد الشمرى30004040067951174

79.7ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعذبى حمود عذبى الظفيرى30004040027351176

83.3ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعذبي فهد حجاج العجمى30004200087151177



82.09ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى حسين عطيه الشمرى30005240142551178

70.83ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى طارق على جعفر الكندري30005180011751179

75.25ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى فهد حسين الجعيديه30010010070851180

75.48ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى محمد مضحى الهاجرى30004300065451181

76.96ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي سعد ناصر السهلي30009260005851182

76.79ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي فهد علي العتيبي30006150051351184

74.16ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر سعود جديعان العنزى30010210093951186

92.54ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعيد عبد الرحمن عيد المجيبل30011250119751188

81.96ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفارس ابراهيم احمد عيسى30008180014251189

78.25ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح صالح فالح البدر السعدون30006190070151190

70.22ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفراس مبارك زيد المرى30009110041451193

81.91ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح سلطان فالح العجمي30011290024351194

75.07ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح فرج محمد الهاجرى30102120041451195

83.36ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهاد مبارك فهاد بن فهاد الفهاد30102280028651196

76.05ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد ثامر فهد السهلي29801130062851198

76.6ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد حسن ذيب فهد30010180031951199

75.05ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد خالد حمد العجمي30012020038651200

76.21ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد عوض سلطان العتيبي30011230050451202

71.48ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد عوض ملفى المطيري30008060075551203

69.71ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد نايف فرج الشمرى30009290102951205

88.11ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهيد سعد فهد السهلي30006050069351207

80.24ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهيد على فهيد العجمى30007180023751208

84.1ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفواز غازى نايف العتيبى30006280002451209

78.5ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينغير محدد الجنسيةفيصل عبد الكريم محمد الخالدى30007200114651212

77.65ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل غازى هندى الحربى30011020094851213

80.47ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسعوديماجد سلطان معتاد النفيعي العتيبي30005300139451217

72.47ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك أحمد مبارك السهلى30010050050951218

72.14ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك خالد مسفر الدوسرى30103090125551219

75.95ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك فهد مرزوق بو خرمه30011260098851220

76.7ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك فهيد ناصر العجمي30012220066251221

70.91ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد أحمد عبد هللا المطيري29912020115651223

75.03ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد انور خلف عبد هللا30102140127551224

90.43ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد جابر محمد الجعيديه30005220003351225

89.26ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد حسين حمد الشمرى30010240046451227

76.92ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد خالد عبد الرحمن العسكري30007100096951228

76.62ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد صقر محمد القحطانى30007210017951232

75.45ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فهد حسن العجمى30004290139751235

85.7ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد ناصر زيد المنير30005280001251237

71.38ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد ناصر شاجع العجمى30009060132151238

76.32ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمروان صالح شاكر عبد هللا الشطي30001140105851240

75.84ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشارى عبد الرحمن خالد الحمدان30010230120451241

80.31ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشارى ماجد عبد الرحمن سبتى30007280040751242

79.2ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشعان جابر زيد المطيري30004260012151244

66.09ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر باسم سالم المسعودي30004190116851247

80.6ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر خالد مخلد المطيرى30005130009151248

80.87ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينايف فهد نايف الهمالن30012090011251251

86.13ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيهزاع مضحى هزاع الهاجرى30011020008351252

77.34ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيوليد طالل مجبل الحربى30006100051951253

81.18ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف بدر حسيان الدوسري30012170049751256

77.8ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف خالد احمد العمر30006030063251257

70.25ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف عبد هللا اسماعيل جاسم30005040074451258

94.22ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف على سالم ارحمه30010110028351259

75.83ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف فالح محمد العتيبي30012250088451261

80.76ناجحالعلميسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف مبارك عبد هللا القحطانى30007170082651262

85.56ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريأحمد أمين عبداللطيف حسين عثمان30010180075751291

96.63ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد ابراهيم موسى رزق أحمد29808150169551292

81.56ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد خالد مجبل الهيلع30008170019251293

96.63ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد رفعت نصر الكرداوى30009240122751294

98.28ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد سمير السعيد عبد الخالق30008260086351295

94.31ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد هشام فتحى محمد على30005310025351296

97.66ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريأسامه فاضل كمال شلبي30101010217351298

99.18ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد السيد ابراهيم فهمى30009290157151301

81.57ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتياحمد انور هالل العنزى30103040026651302

94.78ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد خالد فتحي مصطفى احمد30010170171651303

84.75ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد سعدهللا محمد حسان حسن30006260188551304

97.32ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد عادل صالح الخولي29911030196251305

98.36ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد عصام فتحى عثمان محمد30011050178351306

97.89ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسورياحمد على عيسى العثمان30101200134151307

93.29ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد محمد محمد مرعى30009240159351309

78.36ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريادهم محمد صادق عزوز30102030135251310

89.12ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياسالم طارق أحمد محمد30009300155951311

99.45ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريامجد خالد السيد ابوجبل30009080004851312

98.42ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريايهاب ايمن عبدالرحمن العزب30008030099851313

94.8ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريباسم محمود كمال عبدالراضي عبد هللا30007070016251314

83.28ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر على محمد الجعيدى30101080063351315

91.22ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر ماطر صالح الخالدى30006120097551316

90.06ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريثابت عبدالغنى ثابت عبدالغنى30012160149951319

71.76ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيثامر احمد ثامر العازمى30011270002251320

72.92ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيجاسم محمد عبد الحميد الفيلكاوي30008130009251321

90.78ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريحامد محمد حامد محمود حامد30102260120151322

93.93ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريحسام احمد محمد عشري30007160176451323

86.56ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريحسام حسن محمد علي30101010289451324

88.83ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريحسن محمد حسن على30008280181751325

93.11ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريحسن يسري رأفت قويدر30004170080951327

95.52ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسن يونس هادى الشمرى30009200174151328

76.16ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد تركى عبيد سفير30009200144251330

90.91ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد سرور معيض العتيبي30006080107451331

74.93ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد فيصل جاسم السمحان30012170140651332

72.62ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمود فالح حمود الفضلى30008110036551333

83.84ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريخالد حسن احمد محمد30006040149251335

98.75ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد محمد سعد العجمى30008030069951338

87.43ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينصوماليخالد محمود عبد هللا جورى30006260137551339

71.29ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد مبارك فارس الحشار30008160156551341

72.87ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد تنى شجاع العجمى30007170024451342

72.2ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد خالد سعد الطامي30009130064351343

91.5ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد على حسين العبد هللا30010190005351345

72.89ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد عويس سعد البوص30008280105951346

73.48ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد فهد سعد السبوق العجمي30006150049251347

98.12ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريسعد محسن ابراهيم السليمان30009050010951348

95.67ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريسيف احمد لطفى ابراهيم العيوطى30011100074551352

99.47ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريشريف أشرف حسين عبد العال30009190162551354

69.19ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيصالح ضيف هللا مصلط فهد عيد العجمي29909120063951355

70.41ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل عبد هللا ابراهيم الحمد30009040039451357

92.42ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبد الرحمن ابراهيم عبد الغنى ابراهيم30007170129851358

97.41ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبد الرحمن حسني التهامي فضل30008110040251359



73.22ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن حمود عبد هللا الجبيالن30006060022151360

95.13ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبد الرحمن خالد سامى طه حسنين30008170098551361

95.43ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبد الرحمن طارق عليان عواد30011020086851363

90.24ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن مرزوق قعيد العتيبى30011120066751364

70.25ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز صافى محمد العنزى30010040064751365

81.61ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الكريم علي محمد النيباري30009220048451366

91.83ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا خالد صباح البلوشي30006060042451367

76.34ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا دريميح فيحان العتيبى30102040132951368

72.37ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا ظافر عبد هللا العجمى30012210034651370

93.7ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدالرحمن محمد محمد احمد غنام30012300162251374

94.85ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدهللا سليمان محمد عبدالواحد30101110045251375

97.05ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدهللا عمر خلف على30004230082351376

98.84ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدهللا محمد شوقى محمد30007260186251377

94.86ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدهللا ناصر عبدالفتاح ابوشنب30102200125751378

70.37ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعثمان على حاجى الفيلكاوي29901160075651379

84.92ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعذبى أحمد غزاى الميمونى30103010115151380

83.82ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعالء الدين عمر محمد توفيق ابراهيم30010210170451381

96.41ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريعالء مصطفى اليوسف30006230145251382

96.82ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريعلى احمد غزاوى30009130168951383

99.75ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعلى السيد رجب عاشور30001010413151385

83.28ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى رفيع حمد العتيبى30101240047351386

76.33ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى عسكر محمد العجمى30003040047251389

79.06ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى فيصل على الخزام30012090041151390

81.17ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى محمد جعفر الكصيمى30102200002751391

76.93ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى محمود محمد الموسوى30012150019651392

72.57ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي بدر عبدالرزاق بوعباس30003050098351394

73.96ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي خالد عبدهللا الوزان30004190007751395

69.26ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعلي محمد عبد اللطيف احمد عطيفي30012200051351396

98.82ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمر محمد السيد ابوالذهب30009030024651397

99.69ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمر مدحت عبدالستار مرسي30003280024251398

95.69ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمرو ابراهيم جابر على حسانين30103100200851399

99.1ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمرو غريب احمد عبدالغنى30011240054851400

73.92ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد عبد الرحمن مزعل العتيبى29908190037551403

80.04ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل نايف حسن العتيبى29906060021851404

96.67ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريكريم عبد الحكيم على عبد الغنى30007300144751405

91.41ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريلؤي هشام بيومي شحاته30002140170551406

79.29ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمازن احمد عليوه عبدالرحمن عبدهللا30008290175451407

81.02ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمازن حسن محمد درويش30006230140151408

87.95ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمانع ابراهيم مانع الخالدى30004020011651409

96.21ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمجد محمد محمود محمد سليمان الفقى30006060142751415

75.97ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد أحمد سيد صادق30003160056451416

88.29ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد اسامه على ورشان30009200189951418

95.15ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد جاسم محمد العتيبي30004110065151419

99.04ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد جمال عبدالعزيز عبد الفتاح شديد30003160153251420

77.95ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد داهى ليلى الفضلى30008240096851421

99.21ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريمحمد سعيد عبدالرزاق حاج ياسين30011070196151422

86.27ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد شريف توفيق حبوشه30012040064451423

97.33ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد عبد الفتاح على محمد30004030099351425

95.39ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد عبدالغنى ثابت عبدالغنى30012160147251426

82.07ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فهد محمد العتيبى30010140138551428

98.39ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد ماهر مسعد جعفر30012020185651429

94.34ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد محمود رشاد محمود الترسه30003290005951430

88.3ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد محمود محمد على حسانين30103250091451431

89.72ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريمحمود طالل محمود الحاج موسى30010030064651432

86.55ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنيناردنيمحمود كارم محمود العياصره30007190138851433

98.63ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمود وسام ابراهيم عطيه30005210184451434

97.99ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمروان سامى محمد درويش30001010323551435

99.43ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمروان هشام بيومي شحاته بيومي30002140171351436

68.7ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمسعود عادل عبد الهادى الهمالن30007290050451437

91.83ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمصطفى خالد مصطفى عبدالرحمن30101040118151438

93.79ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمصطفى عصام صالح متولي29905250184251439

95.8ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمصطفى عماد الدين خلف عبد الحافظ30008020157851440

94.89ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمصطفى محمد محمود خليدى30009100184651441

98.8ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمعتز أحمد جاب هللا عبدالحميد30009250189351442

78.64ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمناع حامد مناع العنزى30011210061751443

88.9ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينصوماليناصر محمد بدر ابراهيم30008290098951444

79.02ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر مطلق غزاى العتيبى30011200114151445

75.59ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينيمنيناصر وجيد مصطفى زيدان29905130157451446

87.57ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينايف عصام نايف العجمي30005210110751447

65.76ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينواف احمد حمد العنزى30101280036251448

73.77ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينواف ناصر محمد العتيبي30004180036751449

80.07ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيهادى سالم هادى العنزى30010190131251450

76.79ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريياسين خالد غديفان30004060137451451

98.45ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرييوسف حسام على احمد30101050144951453

70.26ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف زيد خالد المطيري30009040119451455

75.5ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف مؤنس محمد العتيبى30006090031251456

83.31ناجحالعلميهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرييوسف محسن صالح زيدان30009010066651457

89.39ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد سامح حسن التوني عبد الرحمن  ابراهيم30008030062151481

73.9ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد مفرح هجاج العازمي30004190079851482

71.39ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتياحمد عوض مهدى العجمى30006170122751483

82.22ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينصومالياحمد محمد ابشر محمد30101300138651484

76.27ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر شقير فرج المطيري30009110118551485

70.88ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر فيصل عبد هللا العازمى30004070072751486

71.04ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر ناصر مهدى العجمى30008300113351487

82.48ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيتركى خالد شخير المطيرى30011090026651488

83.81ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسين حمود جايد الشمرى30004170033151490

67.93ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد غالب ابجاد العتيبى30102100030851492

77.29ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد مبخوت فرج المرى29911160006751493

83.73ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد ناجى خالد بن بادي الهاجرى30005030056751494

76.18ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمود عبد هللا على الحربى30009140073251495

75.89ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد عايد محمد خضير30010030078551500

83.93ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد عوض عبد هللا الحربى30008060016551502

82.38ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد فيصل عبيد العتيبي30005300097351505

72.83ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد الفى خالد العتيبي30101300070351506

72.89ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد محمد خالد ضبيان المطيرى30007270024651507

76.18ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد منصور فهيد العجمى30009110002751508

93.93ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريزياد محمد فاروق حسن30003310143551510

80.05ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود جابر سعود بن راكب30101040030651514

85.29ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود سالم بدر العدوانى30010300058551516

78.55ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود عبد هللا هادى الحربى30103140049551517

68.28ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان هادى سيف سفر30010260091751525

69.41ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان واصل مطلق معلى المطيري30008200028651528

79.91ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيصالح حمود محسن العازمى30004190008551531

76.39ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيضاري سعود مبارك العنزي30102090045151532

81.06ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن حمد محمد الهاجري30005100050751533



78.44ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن فهيد فدعوس العجمي30006190082451536

73.45ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز سعد مسلط الهاجرى30101290015251538

71.48ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فالح عبد هللا الهاجرى30005050058551543

88.17ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الهادى زايد محمد الهاجرى30009180078751546

94.79ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمر القطب شوقى القطب العبد30011040181151551

92.73ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمر شريف ماهر محمد30001230172951552

83.42ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر محمد على العجمى30005050032351553

84.51ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعيد فهد عيد الغصاب30007200027451554

72.55ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيغانم يوسف اسماعيل الخالدى30009250042851555

73.73ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد محمد عبدالهادي الحجيالن30006060026451560

76.03ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل أحمد عبد هللا الحجيالن30008150008651562

74.76ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل مبارك جابر الهاجرى30009040021251565

75.53ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيماضي خالد ماضي الهاجري30101010052251567

87.24ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك فايز مرجى المطيري30011120077151569

89.46ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد احمد محمود احمد30011280157951571

95.53ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عبد العزيز سعود الهاجري30009280120451577

86.28ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عبد هللا خالد الهاجرى30006110103751578

80.75ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عناد رمضان العنزي30101010183251580

67.37ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فالح جرثام الهاجرى30005040007451581

68.88ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فالح جروان العازمى30101120045351582

65.07ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فالح فالح المطيرى30010030117151583

87.06ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فالح ماضي الهاجرى30003160120951584

90.56ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فالح محمد الهاجرى30006020055151585

87.78ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريمحمد مجد محمد ظافر محمد سعيد خربوطلى30010110055851586

71.83ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد مشلح فالح العجمى29805270160451587

88.35ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد ناصر فالح الهاجرى30005310016551588

77.61ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشعل فهد حمود الرشيدى30102010099951591

76.65ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمعاذ محمد عبد هللا الدوسري30101080029751592

63.53ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينادر خالد محمد الدوسرى30008310055351593

66.27ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر بدر جوده الفضلى30101310118451595

66.08ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر خالد محمد الدوسرى30008310053751596

76.1ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناهض سالم ناهض العجمى30101200079551598

72.66ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينايف ذيب نايف العتيبى30005060091451599

83.43ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينهار بدر نهار شنوف الهاجري30010130016251600

75.51ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيهزاع محمد جاسر الفضلي30101290092951601

73.09ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيوليد خالد مصلح المطيري30007300072751602

81.67ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسعودييحى سالم محمد القحطاني30005160004351603

78.36ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييزيد صالح سيار العنزى30102140002951604

75.2ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف خالد حامد المطيري30010310027951605

76.01ناجحالعلميالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف مشعل رسام العتيبى30103100011751606

69.86ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد فارس طراد العتيبي30010050024251632

94.86ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد مصباح عبد المهدي الجندي30103150128851634

74.8ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريابراهيم السيد ابراهيم محمد اسماعيل30008080157351635

75.94ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيابو الحسن على السيد كرم اسماعيل30101130083351636

92.64ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد هشام محمد احمد السيد العليمي30008060147551638

74.37ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر محمد عبد الرحيم الهولى30010290105851641

68.34ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبراك مطلق ناصر المطيري30001140070951642

80.45ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيتركى سلمان محمد العجمى30101250045851644

87.28ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريحازم لطفى محمد لطفى السعدنى30004120156751646

70.66ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسن راشد محمد العجمى30009030097551647

77.44ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسين فالح ناصر العجمى30010240117651648

81.41ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسين ناصر محمد العجمى30006170152651649

64.96ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد خالد غنيم الصويلح29907030133451650

94.82ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمدان عايض محمد السبيعي30007120042651653

75.85ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد حمد عواد الشمرى30012130038951654

78.45ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد سالم فرحان العازمى30009110056151656

77.14ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد عيد سالم العازمى30009110011551657

88.61ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد غازي محسن العتيبي30008310119351658

97.07ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريخالد ياسر عصمت الحسيني30009080115551659

78.21ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيداود سلمان على السليمان30004220064651661

75.06ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد سهيل محمد العجمي30006240018651662

72.36ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد فيصل منير العازمى30012150043651663

87.39ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيزايد حسين زايد العجمى30007160010451665

80.48ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم حمد صالح العجمى30012260074651666

83.42ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم فراج حماد العازمى30003190081551667

97.29ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريسامر محمد علي حسين محمود30101170046651669

85.58ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود سعد سعود العجمى30012180007651670

73.81ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود فايز سعود العازمى30103020030151672

90.68ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعيد حسين على العجمى30003180099651675

96.76ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان ظافر حمد العجمى30010060113151676

87.17ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان فهد محمد العجمى30006080018651677

92.98ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان فيحان خصيوى العازمى30008070013151678

75.84ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسليمان جاسم محمد خليفوه30006270029351680

78.05ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسيف سالم سيف الغريب30102260086651681

84.53ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسيف مسعود فهيد العجمى30006010095651682

83.45ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيشعالن علي فيصل الشمري30012240029351683

89.15ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيصالح سعود مبارك المشوط30009270017151684

66.22ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيضاوى احمد ضاوى العتيبى30102060030151685

85.28ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريطه ابراهيم السيد عبدالمنعم صالح30007170141551686

85.27ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبد الرحمن أحمد سفينه رفاعي29810060094851688

76.08ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن ابراهيم عواد الفضلى30010030115551690

86.77ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن بدر جمعه الشمرى30103080033151691

73ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن خالد ابراهيم الجابر30009190095651692

78.84ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن صباح لفته الضفيرى30101180076651693

80.94ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن عبد هللا مرزوق الرخيمي المطيري30010150084251694

69.9ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن على حسن الجمعه30003220068551695

88.05ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن محمد سلمان الغريب30010080016551697

78.23ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن نادر بخيت العتيبى30012200022251699

74.38ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز يوسف مجحم السهلي30005020058251702

70.94ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا سالم عيد العازمى30011300075751703

86.22ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فالح شنوف شافى30005220062351705

71.55ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الوهاب حمد احمد العمر30102160038951706

75.74ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالعزيز محسن سعود الدوسري30010160113351708

97.78ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدهللا جمال ابراهيم احمد30011050079951709

86.4ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدهللا حسام احمد المصرى30009150086451710

96.44ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدهللا محمد ابراهيم سيد محمد30007140127951711

76.26ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعثمان سالم فالح العازمى30102140026451712

69.07ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى احمد فيصل باش30001160060451713

67.56ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى مطلق محمد المطيرى30009210025651714

86.22ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي محمد فيصل الشمرى30007270125751715

70.61ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح محمد عبد الكريم العازمى30101170096851718

87.84ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد سعد حمدان العجمى30010240007751719

85.78ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد محمد راشد العجمى30004200011851720

84.41ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك محمد عبدهللا المشوط30011180066251722

94.16ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد حسام احمد المصرى30009150085651723



70.91ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد حمد على المرى30009060092751724

89.93ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد حمود محمد الحربى30011190061251726

88.13ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد سالم ثنى العازمى30012080117351728

78.13ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد سالم جمعان الغريب30101160037751729

81.9ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد سالم مبارك العتيبى30006070077551730

82ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد عماد عبد المنعم محمد30003170001251731

77.41ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد مبارك عبد هللا العازمي30101020029151733

94.01ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد محمود محمد عبدالرحيم30003200155551734

97.46ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد وجيه الدين السيد احمد جمعه30008040062251735

77.03ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريمحمد وليد محمد عوض عامر30001070085751736

86.12ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريمصطفى حسن الشهباني30006130120751739

93.45ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمصطفى محمد عبدالحميد شاهين30009170091151740

83.61ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمطلق سعود دهيليس أبوخوصه30101170114351741

94.08ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر شافى غانم الهاجري30006270091251742

74.3ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينالواليات المتحدهنديم جبور30005270149551744

71.42ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيهادي عامر عطا هللا العازمى30012190032551745

91.09ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريهشام كسرى احمد مرسى30008050070351746

98.41ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينتونسيياسين نادر سريد30008150183951748

76.73ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييحيى داود حاجيه حسن30009300089851749

87ناجحالعلميعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرييوسف وائل علي الشرقاوي30008020087451750

89.88ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد بدر راشد العازمى30003310032851771

84.59ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيابراهيم محمد فهد العازمى30008280081451776

62.11ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد حمد راشد المرى30102270036551780

92.82ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيالوليد خالد حمود الهاجرى30003160047651784

75.72ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر محمد جابر الهاجري30009260134151786

71.06ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبندر سعد ظافر العجمى30102210074951790

80.44ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيجابر محمد سالم الحشار30008220134451795

72.04ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينغير محدد الجنسيةحسين ذياب رخيص العبدهللا29802130114951798

69.74ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسين علي سعيد ناصر29802280137251799

73.01ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسين فالح مسفر العجمى30009190146551800

74.46ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد ناصر نشا القحطانى30102150001151809

95.28ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريحيدر عبدالحميد المحيمد30101100210751813

70.74ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد زيد مفرج الهاجري30006250151851816

76.3ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد عامر راجح القحطانى30101060049851817

70.21ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيدليم سعيد دليم العجمى30102150012651821

74.69ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد حمد محمد مشعل29911100192951823

77.72ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد ناصر راشد الهاجرى30101210037451825

69.35ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم جمعان عيد العازمى30010070004151829

68.42ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد فارس سعود الخليفى30101090068551836

73.62ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود محمد سعود العازمى30005270043351843

66.66ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود هويج سعود العجمى29908160143951845

78.87ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعيد سالم سعيد المرى30012050036251846

69.26ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان محمد راشد العنزى30011140045851849

63.46ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان على محمد المرى29909180118651854

74.35ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيصالح شافى عبد هللا العجمى30005250078151859

84.36ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالب شافى طالب العجمى30009110016651865

73.01ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالب عبد هللا طالب العجمى30011180068951866

65.64ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل حامد ضحوى البدان30005200035751868

71.54ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيطالل سعد مطر العازمى30007010058951869

73.36ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن عبد هللا سالم الدوسرى30102120072151876

92.63ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريعبد العزيز بالل السليمان المنصور30101140066651878

70.98ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز فهد عواد مطلق العازمى30010190018451880

86.13ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز نهار محمد الهاجرى30006020096551883

69.46ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد اللطيف وبدان عوض العازمى30001300103151884

74.5ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا بدر سالم منصور30006050070651886

68.27ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا برجس سالم الدوسرى30008220052851887

69.37ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا راجح سالم الهاجرى29907280091151889

86.19ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا عبد العزيز عبد هللا الرشيدى30012200027351892

73ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا محمد فايز الهاجرى29906280018451896

73.8ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا هادي حزام القحطاني30008120033151899

66.84ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد المحسن راشد زيد انديله29902250140351902

67.97ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الهادى حمدان زايد العجمى30006080143751903

71.98ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الهادى على مهدى العجمى30004220088151904

71.52ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالرحمن خالد شبيب العازمي29911030070851906

69.8ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالرحمن غانم هزاع القحطانى30101310003451907

97.85ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدالرحمن محمد أحمد حراز30101010442751908

70.81ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالعزيز راشد شافى الهاجرى29803270147151910

81.67ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدالعزيز محمد مصلح على30103110149551913

83.74ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدهللا احمد مجبل العازمى30103090020151914

79.31ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدهللا محمد طالب العجمى30008010108351917

69.29ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالمحسن سعد مبارك الهاجري30007280026351919

85.87ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالهادى محمد راشد المرى30010170042251920

72.95ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى شقران جسار السبيعى30007200079251923

70.52ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي مبارك عبد هللا الهاجرى30010010054851930

72.7ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر جمال صالح بو غيس30011030078951933

92.56ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمر عبد الرحمن حسن الجمال30009260171251935

92.76ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينسوريفاروق حسين الموسى30101010250151939

62.52ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح عبد هللا محمد الحميدى29911190058851942

78.81ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح حمد حسين العجمي30010260141851943

68.54ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد مفرج مبارك الهاجرى30005170048251951

83.02ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهيد عبد الهادي محمد العجمي30009240082251952

64.02ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفواز سعد هادى الحربى30011280052551953

69.37ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيماجد حسين تركى الدوسرى30007240068151960

66.05ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك احمد مبارك العازمى30001140005551961

66ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك عايض مبارك الهاجرى30004280028951963

67.74ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك محمد معيض العجمى29908150154251964

76.11ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمبارك مهدي حسن العجمي30009150110351965

77.27ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمتعب تركى مكراد المكراد30004060014451967

66.85ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحسن فهد فهيد العجمى29907180046951969

71.81ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد حامد ثجيل الشمرى30010310012151971

78.28ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد حمد عايض الهاجرى30010010025751973

78.72ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد حمود نهار المطيري30005190081251974

93.45ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد خالد سارى المطيرى30010100005551975

87.64ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد خلف احمد العنزى30101100029151977

69.39ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد صالح محمد العجمى30010170088751984

83.63ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فالح عايض العجمي30006150087151993

78.89ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فهد فهيد العازمى30007240008351994

69.16ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فيصل عبد هللا القحطانى30101270021451995

68.81ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فيصل محمد الهاجري30012180051951996

77.93ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمساعد عدنان صالح بو غيس30009180081652002

70.46ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشعل محمد خلف العنزى30011200018152006

69.34ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناجى محمد مهدى العجمى30101310034152010

67.4ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينادر فيصل ناصر العتيبى30008140111752011

76.48ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر عبد هللا مبارك الدوسرى30007210041952017

79.36ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر محمد سعود الهاجري30009160080652018



75.9ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر مهدى على العجمى30010070039152020

96.22ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريهشام محمد محمود اسماعيل30007150070152023

92.32ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرييوسف عزت محمود فاضل30008190124252026

69.93ناجحالعلميعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف مبرك مبارك العازمي30008060037652027

68.77ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد بدر مرجى المطيرى30103090059452051

83.57ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد محرم فؤاد ابوالمعاطى30010290064552052

89.52ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد وليد محمد تمام30007010186452053

79.29ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأسامه محمد صحن الميع30004270075552054

70.37ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأياد سلمان ابراهيم العتيبى30008160076552056

94.81ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسورياحمد سمير العتر30101011046452059

76.32ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيالمنذر فالح سعد العتيبى30008070040652062

81.17ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيانور خالد جليدان الفضلى30012010023852063

69.68ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر مشعل تركى العنزى29807120108252066

78.39ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر مفلح محمد الهيلع30006210008752067

88.61ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينعراقيبدر نصار مجهول30008280133152068

68.73ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبندر بدر ظاهر العازمى29904220121352069

74.87ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيتركى محسن حجر المطيرى30011200040552071

69.34ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيثامر برجس ذياب المطيري30011220122352073

64.45ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينصوماليحسين ابراهيم عبدهللا حسن30007310023452075

73.57ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينغير محدد الجنسيةحسين حازم بادى العنزي30006140118752076

69.01ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمود محمد خالد الوصيص30007150051752082

83.12ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينغير محدد الجنسيةحيدر خلف مزعل الهندال30004200194652083

76.2ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد احمد وسمى الفضلي30007100034452084

82.08ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد بدر ناصر المحجان30005300022852085

69.47ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد جاسر فليفل الفضلى29909090064152086

73.35ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد جاسم علي العنزي30009170099752087

65.28ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد صالح خالد العازمى29809140034552089

77.88ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد عبد الكريم متروك العنزى29907260025852090

63.61ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد فهد محمد العجمى30005310006952091

82.08ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد وليد خلف العنزى30010120026852094

74.73ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد رفاعي راشد العازمي30103030072452096

73.06ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيزيد فهد فرحان الرشيدى30010210123752097

69.47ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم عبد هللا سالم الدسمه29911180088652100

82.95ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم عطا هللا مطر العنزى30102020012152101

83.14ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد عامر عبد الهادى الهمالن30012190034152103

73.78ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود طارق هذال المطيرى30008020020952109

73.65ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود طالل يوسف الشمري30007260004252110

81.76ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود عبد العزيز سعود الصواغ العازمي30101250003652111

72.01ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود عبيد عبد هللا عويهان30010080066752112

71.86ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود نواف مفلح المحجان30010300070252114

70.8ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان عبد الناصر مخلف العنزى30010290055752115

77.55ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان عادل عشوى العنزى30103140034852116

76.48ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسليمان منصور سليمان الديحاني30006240108252117

77.2ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن راشد غانم الرشيدى30005200075252124

98.72ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبد الرحمن صالح عبد الرحمن محمد30009210035252125

71.27ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن محمد مخلف العنزى30005230033352128

71.28ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن معزى جديع العازمى30101260018452129

74.12ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن نايف معاشى العنزى30007220023352130

74.8ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرزاق عدنان ساير الظفيرى30012280122252131

69.82ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز حسين مناور المطيري29805300110852132

72.04ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز خالد فالح الهاجرى30002280034552133

70.7ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز رداس عبد هللا المطيرى29807030052152134

70.29ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز عبد الرحمن حمدان العتيبى30004010128152135

72.89ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز فليج بدر المطيرى30009100084352136

72.78ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز مشعل نحيطر النويعم30103070074452138

80.94ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز نواف محمد الحربى30101030106852139

86.07ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا بدر سالم الرشيدى30008050030852141

72.11ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا خالد محمد العلوش الهاجري30008090019252143

75.86ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا رجا فلجى العنزى30009270032352144

69.72ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا سعيد خالد العازمى30011160055652147

74.47ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا على جزاء الحربى30006020075452150

76.89ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فالح ذياب العجمي30101100061152151

69.15ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فالح عبد هللا الدوسرى30101110082352152

81.91ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فهد طرقى العنزى30003200004252153

68.7ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا مبارك مطلق المتساوى30006190001552154

63.57ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا محمد بندر المطيري30101010027452155

71.33ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا هاشم محمد العتيبى30004080120252159

79.56ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الهادى طارق عبد الهادى البحيرى30011150119552162

70.77ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينسعوديعبدالرحمن مبارك سالم العازمى30008160026352163

70.44ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدهللا صالح راشد العازمي30001200069452164

68.48ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبيد سالم عبيد العجمي30002030079352168

69.56ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعثمان محمد معجب الهاجرى30004090066552169

72.86ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعثمان مرضى خلف العنزى30012290096852170

81.72ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعلى سعيد جمعة متولي بحيري30004200078352172

78.29ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى فيصل على العازمى30003310033652173

69.06ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى ناصر مبارك العجمى30010200045252174

94.54ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعلي احمد علي عوف30007250120452175

97.32ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعلي حازم علي نديم30009190175652176

75.8ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي راشد وحير الهاجرى30103010054652177

74.82ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينايرانعلي صالح راضي خنفري اصل30101270008952178

73.58ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي ناصر علي العتيبي30004140015252179

76.01ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر نواف محمد الحربى30101030107652183

64.79ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح حسين فالح الدوسرى29912150059652184

64.05ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح خالد ارشيد العازمى30012040026552185

70.51ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح سالم فالح العازمى30004190006952187

69.11ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفايز سلطان باروك العتيبي29911040028252188

74.36ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفايز طالل براك الجعيدى العازمي30008290040152189

68.23ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفالح راشد فالح الهاجرى30007090041252194

78.28ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد خالد وهف المطيرى30011070014152198

68.58ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد سلمان ناصر العازمي30009190045452200

69.54ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد عبد العزيز خلف العنزى30006160027452201

69.57ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد محمد بدر المطيرى30001270004152202

69.21ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد مشعل فهد الهاجرى30005100017952203

68.13ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفواز على دعيج العتيبى29809130008852205

73.88ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفواز نايف عايش العازمى30011230033652206

66.72ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل عادل زيد الغصاب30101010087252207

74.81ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل عبد العزيز متروك العنزى30005100029152208

89.69ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنيناردنيمؤمن سمير محمد العايش30003210186352210

68.75ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيماجد عبد هللا طلق العتيبى29904140033352211

74.64ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمتعب فهد محمد البطى30012050098752212

98.81ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد أحمد السيد كامل30007210109152213

93.8ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد احمد كامل احمد30003180153452215

67.24ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد تركى وقاف العنزى30005090024752216

84.47ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد جمال احمد على30007280039452217

69.85ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد حامد محمد السهيجان30005230119252218



79.7ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد حسين عبد الرحمن العجمى30005070020252219

71.47ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عادل فالح المطيرى29912290036452221

68.65ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عبد هللا حماد العتيبى29904250113652222

66.57ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فالح محمد السبيعى30008030001552224

85.74ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فهد محمد العجمى30005080029752226

75.8ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد مفلح محمد الهيلع30006210007952228

76.06ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد منصور هويج العجمى30004030035252229

70.83ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد نايف صحن العازمى30101010113852231

98.97ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمود محمد محمود حامد30007010201552232

71.37ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمرجى مبارك مرجى محمد30101230118452233

74.49ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمرزوق مشعل مرزوق العازمى30007120015152234

65.48ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمرزوق موسى عويد الرشيدى29910060077452235

71.81ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمرضي خالد مرضي العنزي30010210080852236

76.22ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمساعد محمد مساعد الدواي العازمي30009110033452237

79.11ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشارى جالل مضيان القعود30001220013552238

70.09ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشعل عايض عوض الرشيدى29809060068752239

96.84ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمصعب ناصر محيل العتيبى30008110001552241

77.9ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمهاب محمد صالح عوض29907090021452243

87.72ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريمهند جابر عبد المقصود سيد الغنام30011260020852244

70.18ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر بدر ضيدان العتيبى30008180123352247

68.91ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر بدر عبيد الصويلح30102250121952248

73.8ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر بدر يوسف طالب30007120034652249

73.66ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر طلق عواض العتيبى30011090064552251

65.07ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر عبد هللا ناصر العجمى30005080016652253

71.45ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر محمد ماجد المطيري30006060070752256

66.02ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينزهان مبارك فالح المطيرى29812170089252258

68.73ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينواف فايز عواض المطيري30007150079552260

96.59ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرينور صبري فتحي محمد30003200181152261

70.52ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف احمد غزالن العازمى30009020010652265

75.89ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف سلمان ناصر العازمي30009190046252268

77.6ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف عبد الرزاق متروك العنزى30007280011652269

87.76ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف عيسى ذياب العازمى30005240125752271

72.35ناجحالعلميالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف نادر عبد هللا راشد30006300086252274

74.4ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد سيف محمد العتيبى30005130092152301

75.6ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد عباس حسن البلوشى30010310132752303

71.54ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد مجبل محمد العازمى30006240012752306

77.33ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد محمد أحمد الكبان30008040091352307

76.33ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد محمد أحمد بوحمد30006160018652308

90.81ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيابراهيم عايد ذياب الفضلى30003070020552312

81.85ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد اشرف ابراهيم حفنى محمد30101120126152314

77.05ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتياحمد بندر محسن العنزى30102250081452315

84.2ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتياحمد سمير شداد شنات30009260111452317

89.58ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد عادل السيد السرسناوى29905220129252318

82.57ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتياحمد عبد هللا موسى الشمرى30004250133452320

89.64ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتياحمد محمد احمد ملك30005040021852321

81.04ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد محمد سامي صابر معتوق30008300054452322

70.01ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتياحمد مهدى عايض العتيبى29910170048652323

75.37ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيباني ناصر حمد الهاجرى30004240131752324

73.9ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيثامر سعد ثامر العازمى30007060028452335

67.66ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيثامر عيد راشد العويهان العنزي30009300020652336

71.71ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيجابر عبد هللا جابر الصالح30008220054452338

88.7ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيجاسم محمد صقر الرشيدي30006080042652339

83.61ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكنداحسن خالد كساب30005030128752341

90ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسن سعد مشاى الشمرى30006200009452343

69.29ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد سعود نعمه العنزى30005280081352350

74.43ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد فالح محمد الطويل العجمي30009030095952351

72.41ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمود أحمد محمد العتيبى30011210071352356

88.16ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد أحمد أحمد عبدالرحمن الخباز30004040013452357

71.85ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد سعيد فالح العجمي30008030095552361

94.97ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد صالح عقله العازمى30101030112152363

86.43ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد عطا هللا بخيت العتيبي30103040031152365

71.64ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد علي حبيب السبيت30101010042652367

87.06ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد مشعان سعد القحطاني30005020049452370

91.76ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد هادي محمد العجمي30009050004552373

70.96ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراجح ماجد خميس العجمى30101290106752374

69.5ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد خالد مدعث العجمى30103120041852375

77.13ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيراشد علي عبدهللا الهاجري30010100025852376

91.01ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم فهد محمد العاطفي30007240083352383

74.87ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم محمد راشد الهاجرى30101180071552384

88.88ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد خالد مطلق العازمى30012120014252387

77.52ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد خالد هايف الحويله30101310068352388

85.97ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد عبد هللا مبارك سعيد مبارك30003230059852391

66.74ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد على محمد العجمى30101240018252392

68.23ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد فهد سعد الرميضي العازمي30007080080952393

72.44ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد مشعل مطلق العجمي30102280101952394

79.35ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود احمد عيد العجمي30011240051352396

71.01ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود صالح بداح العتيبى30101170069352399

81.66ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود مطلق محمد العازمى30004210089952404

70.13ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان فهد عايض العجمى30101050074552406

75.91ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلطان مبارك ناصر الهاجرى30101140111652407

84.92ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان حمد عبد هللا الخليفه29912250092652408

76.13ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان سعد فهد العنزي30005070132852410

71.56ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسلمان على حالف الحربى30005290056652411

75.59ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسندى هنيدى حباب الرشيدى30005210041152413

97.33ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيشهاب يوسف شهاب المطيرى30003230010952415

75.83ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن حسين على الدالوي30009140022252425

71.19ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن رضا على صفر30010190063552429

71.76ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن محمد فهيد صقر العجمى30011070097752432

80.71ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز امين ياقوت سالمين30006280095652435

98.72ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز انور احمد محمد30101030020952436

70.69ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز راشد فالح الدعيات30009030003552437

68.43ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز عبد هللا فهيد العجمي30012270070452438

74.39ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا حسين عفر الخلف29905020137952445

80.77ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا حمود عبد هللا العصفور الهاجري30003280052552446

89.64ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا خالد عباس البصيري30102190050952447

77.81ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا سعيد حسن احمد30012060055852452

77.44ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا عبد الرزاق حسين العبد هللا30012290004452454

86.5ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا علي عبد هللا السبيعي30003190031352455

65.04ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا فيصل فهد الزعبي30008020013752457

83.9ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا مشعان فهد الخالدى30101030071952461

79.57ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا موسى عايش الرشيدى30101100072652464

72.6ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا ناصر فالح السبيعى30004020074952465

81.49ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الوهاب بدر قضيان العازمى30005240032652466

75.68ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الوهاب هانى على العامرى30102270018952467

68.05ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالرحمن محمد بنيه الصانع30010010030252468



66.73ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالعزيز أحمد فالح المحجان30006080098752469

83.51ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدهللا فارس محمد القحطاني30103050051552476

80.18ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدهللا مشعل مطلق العتيبى30011270012952477

87.66ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبيد انور عبيد العنزى30008200076152479

85.72ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى بدر حمد الشمري30102200016652483

71.09ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى عادل يونس المجادى30006110028852485

83.79ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى فاضل ابراهيم على30009080074252486

81.99ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى محمد على امين30010310047152487

85.26ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي سعد ابراهيم السعد30005200028552490

95.9ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي عبد هللا محمد الهاجري30005300161852491

89.93ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي فهد علي العجمي30005190093552492

73.25ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر خليل عواد العازمى30011160062852494

70.15ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر صالح فالح النامي30004270041352496

90.81ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر علي نزال الحربي30012020107152497

74.07ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر غانم مبرك الحيص30012210022352498

72.53ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمر يوسف احمد المجيبل30101270036152499

93.43ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمرو صالح محمد السعيد البدراوى30008280165752500

79.35ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعمرو محمد عبد العزيز العتيبي30004110018452501

79.71ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعواد محمد عواد العازمى30001160031352502

89.24ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينيمنيعوض محمد عوض الخالقى30006110017352503

76.6ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعوض منصور عوض المطيرى30009080006452504

76.21ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعيد صباح عيد الشريع29904190018652506

67.54ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفارس مشعل حمد الحمدان30006140020552510

78.62ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد بجاد محمد الضليعى30006210134652520

93.74ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد خالد فهد العتيبى30007220094652522

78.91ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد سعد فهد الزعبي30009050089752523

76.59ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد مشعان فهد الخالدى30007160001652529

66.45ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد هديان فهد العجمى30006030011452531

69.5ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهد يوسف حزمان الميع30102100007652532

67.77ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفهيد شافى فهيد العجمى30011010088352533

63.41ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل صالح أحمد الشحي30009210055552538

66.87ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل محسن عايض العتيبي30102060033652540

82.09ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل محمد مطلق الخشمان30102070107352541

74.19ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيماجد فهد سالم الهاجري30003130045752542

80.76ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد باسل بدر الشطى30010170106252553

62.78ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد بدر ناصر الجابر29908250022652554

71.47ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد تركى عليثه العتيبى30009060003852555

77.86ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد جاسم محمد العجمى30004260024452556

71.27ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد خالد سعد شويع الهاجري30008030008252559

69.57ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد خالد محمد الناجعى30102140020552560

95.91ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد ذعذاع عماش الشمرى30101290087352562

68.33ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد راشد محمد الصيخان30006130117852564

83.26ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عبد هللا سعيد الزعبى30102100063152566

74.2ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عبد هللا عامر العجمى30004180045552567

80.55ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد على عبد هللا الشمرى30005280132252571

72.77ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عواد نهار العازمي30004120128452573

74.14ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فالح صويان العازمى30010020003952574

73.62ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد فهد محمد العجمى30009120003652577

63.26ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد مسفر مسرع العجمى30006090061152581

62.68ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد ناصر محمد المطاوعه29908250115752584

68.74ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشارى مشعل شجعان العتيبى30103070043752594

64.94ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشارى منوخ فهيد العازمى30005140135152595

89.8ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشعل خليفه حشاش العازمي30010050038152600

76.37ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمطلق محمد مطلق الخالدى30012080031452601

72ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمعجب محمد سعد العجمى30101040139252603

72.29ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيملفى خالد سعود العازمى30005010001252604

73.76ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمنصور عادل حميد على فرس30008290018852607

88.55ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينادر عبد هللا محمد العجمى30011170027452612

86.7ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر جمال مخلد المطيري30006240110352615

89.83ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر فالح حسن السبيعى30012100062652619

83.45ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر محمد فهد الهويشل30006200133752622

75.66ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتيناصر محمد مصلط الزعبى30009140026552623

70.22ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينامي جابر سيف النامي29904270043452626

72.68ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتينايف جابر عبد هللا العتيبي30008180084752627

99.31ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييعقوب ناصر يعقوب عبد النبى30004200030252635

90.46ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينمصرييوسف ابراهيم محيسن علي30009170071952636

90.22ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف ابراهيم مدلول الشمرى30005110073552637

89.66ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييوسف مبارك فليج الحربى30007230093952643

86.72ناجحالعلميبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديبنينكويتييونس على يونس احمد30005030086652644

99.37ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد بهاءالدين محمد بشير30101100213152671

96.64ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريأحمد موسى على موسى30101010211452672

69.79ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيأحمد يوسف أحمد القبندي30008170091852673

99ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد اشرف عبدالمنعم خليل30004240188652674

94.43ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد االمام احمد محمد البحيري30009170184252675

96.47ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد خالد فوزى محمد زيدان30011170058152676

95.71ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد سالم محى الدين مدني عبد الوهاب30003170084852677

88.61ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد عبدالناصر احمد عبود30009040189952678

86.37ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينسورياحمد محمود احمد قره قاش30011040102952679

79.25ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنيناردنيايهم صالح احمد التميمي30003050178352680

92.96ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد صالح عبدالفتاح ابراهيم عبدالراز30009150159252681

96.84ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصرياحمد محمد ابراهيم اسماعيل30007070111452682

97.97ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصرياسامه محمود على احمد30007290184952683

97.5ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنيناردنيانس محمود عبد الحميد عبد اللطيف30011100131852684

83.13ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر احمد بدر االستاد30004250007552685

91.62ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيبدر محمد احمد محمد30009240109152687

91.03ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينسوريبهاء الدين كمال الدين عبدالرحمن رناش30102110088652688

98.18ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريجوناثان زكي فرج فرج30001010623352689

94.75ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينسوريحسن على البرم30006050139752690

83.02ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحسن عمار عايش الشمالي30011100011252691

97.18ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريحسن محمد فوزى محمد عبد الوهاب30011270063952692

76.04ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيحمد محمد على القحطانى30101030051652693

88.67ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريحمزه محمد سعيد عبدالفتاح30009010171452694

71.48ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد عادل امر هللا شاه على30007160044652696

90.79ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريخالد عطا عبدالرحمن شحاته30008310130252697

72.59ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد غالي حمدان الشمري30101060039152698

78.46ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيخالد فيصل داوى الشمرى30012050009852699

67.84ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسالم بدر سالم السويلم29904210006852702

97.14ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينسوريسامر عدنان الكالليب30101060166952704

69.73ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعد فهد سعد العتيبي30101010100752705

99ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسعود فهيد سعود العجمى30004160057652706

76ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيسليمان ابراهيم يوسف مراد30012050041852707

96.57ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريسيف خالد عبدالشافي أحمد30004150147152709

99.48ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريشريف محمد عبدالرازق عبدالحميد30009180203752710

98.2ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبد الرحمن حمدي ابراهيم عطيه30004150138352711

77.71ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن صالح محمد المطاوعه29903210053152712



70.25ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن فرحان داوى الشمرى30002060091352713

93.64ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الرحمن فهد محمد الجعيدى30011260056652714

78.13ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز أحمد مبارك الحقان30008120078852715

93.67ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد العزيز تركى فاضل الشمرى30102140064352716

96.49ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا سالم يوسف صقر30102090074252717

79.03ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد هللا محمد يوسف الصورى30011190117252718

82.36ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبد الهادى راشد عبد الهادى الهاجرى30102280110752719

67.23ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالرحمن سالم مضيان الشمري30008230028952720

85.15ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدالرحمن عادل شعبان شحاته30008130123952721

99.3ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدالرحمن منصور احمد عبدالرحمن عبود30010250139652722

98.79ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعبدالعزيز حمزه عباس القالف30004040041752723

96.75ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريعبدهللا احمد عبدالحكيم اسماعيل كريشه30101020110452724

85.73ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريعالء محمد على عبدالعزيز30101130057752725

82.3ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى حسين شاكر حسن30008230058852726

70.19ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلى محمد حسن المرهون30010090011552727

90.39ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيعلي األكبر عبداللطيف صالح سنافي30012300168152728

85.27ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمر صالح السيد الخولى30009020161952729

84.93ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريعمر عمرو سيد أحمد محمد صقر30009010194152730

96.42ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريعيسى محمد محمد حافظ شرف30103290075852731

76.66ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينسوريفهد حسين سالم المصيطف29903250081852732

68.48ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينسوريفيصل علي الحسن29910310048452734

85.87ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيفيصل نايف فيصل الشيحه30007260017352735

97.02ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريكريم احمد محمد البقري30004140170252736

98ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريكيرلس هاني جرجس نسيم30007300178952738

86.75ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد احمد يسرى السيد30009020169452739

92.96ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد صالح عبدالفتاح ابراهيم30009150158452741

93.06ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عبد هللا مبارك مبارك30004260057852743

83.09ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمحمد عبدالعزيز حمود المعييف30101220108752744

98.41ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمد محمود محفوظ عبد الوهاب الجمل30011280160852745

98.74ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريمحمود سالمه بيومي حشيش30008070053752746

75.36ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتيمشارى صالح خالد السليمان30005290045152748

99.15ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريمصطفى أحمد مصطفى بكر الشامي30102210157352749

98.6ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريمصطفى ابراهيم حامد الجندى30005050133452750

90.8ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينسوريمصطفى احمد ابراهيم30004180176552751

98.54ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصريمهند هاني صالح عبدالفتاح سيد سالم30102020125552752

80.36ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينكويتينايف محمد نايف العتيبى30006070039652753

96.42ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينسورينجيب عبدهللا نجيب سالم30004200052152754

79.05ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنيناردنييزن منير احمد غانم30008310142552755

97.73ناجحالعلميعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديبنينمصرييوسف ياسر محمد احمد بالط30009040112752757

84.23ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآالء نادر جاسم سعود بوعباس30007030039652781

88.02ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسيل مبارك سالم فالح الملعبي30007150104252783

74.61ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديأنفال مانع صالح محمد اليامي29806100078952784

76.71ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيابتسام على راشد سليمان الجطيلى30006210009552785

98.43ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريابتهال السيد عمر عطيه أحمد الشاذلي30007010237352786

82.74ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرياالء نبيل سليمان الديب30008050158952787

76.33ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالبتول عبدهللا عبد اللطيف عبد هللا المري30012150023352788

80.06ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجورى وليد خالد الزعبوط30005020132352789

94.2ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجوهره محمد راشد شبيب الزعبى30103010029852790

79.12ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحوراء انور شرف على القالف30102030032552791

72.5ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخلود فهد ناشر العجمي30006040011552792

83.15ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانة خلف عبدهللا ضيف هللا البرجس30007140131652793

81.21ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه سعد على محمد السبيعى30003310035252794

70.58ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه مجبل نزال مجبل العازمي30008040024352795

86.46ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديدانه محمد حامد حسن المكاييل30009120179252796

85.48ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل محمد على الهوم شليل30101240119352799

71.31ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج حسين علي الفردان30006170108352800

73.67ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرحمه سالم عبد المحسن محمد المري30009220071652801

79.89ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديرغد سعيد عبدهللا على آل سالم30102210027152802

82.04ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرغد ناصر علي ناصر الشريع30004240090452803

77.91ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرفعة حمود عبدهللا طينان العجمي30007110018552804

74.85ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرقيه فاضل أحمد عبد هللا دشتى30010230049852805

98.94ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرنا احمد محمد عبدالرحمن عبدالوهاب30004010214552806

81.65ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف متعب مطلق العازمي30006170041952807

80.13ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريانه سعد محمد هادي العجمي30012110048352808

85.05ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيزينب عبد العزيز ناهى جبر الفضلى30011190093852809

86.93ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيزينب علي عبدهللا احمد المسرى30008060025352810

91.29ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره على مطلق منيجل العازمى30006230040952811

78.33ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق عبد العزيز عوض نمر الرشيدى30007030019352814

77.77ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه سعود ناصر العجمى30004250132652815

67.35ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه محمد عجيل مد هللا عجيل30009300048452816

67.13ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه محمد كنعان العتيبي30012270046452817

77.67ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديشيماء حميدان حميد سعيد العنزي30102040147652818

85.53ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه عايض حمدان السبيعى30007180011452820

78.53ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعبير احمد عتوان مرسال الفليج الفضلي30005240007852821

76.53ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعذاري حمد مكراد عامر المحفوظ29912070052952823

87.43ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعزيزه فيصل حمود مساعد الخضاري30008150083652824

73.14ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعواطف ثامر راشد دسمان30009300093552825

83.31ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغاليه ثامر صقر حمدان العنزي30101020096152826

67.21ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغاليه ماجد عبود سالم العتيبي29909170071352827

75.64ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه بدر صالح البذال30012230080752829

80.39ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه على عبد هللا حسين المطيرى30007280042352830

77.61ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه فؤاد ابراهيم علي غلوم29905110165252831

82.71ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه فهاد محمد العجمى29905110121452832

77.96ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر مشعل سعد مناحى القحطانى30007300002252833

79.64ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر ناصر عبدهللا صالح العنزي30005140006852834

87.82ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفرح ماجد نحيطر النويعم30007270050252835

89.91ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفى محمد على فهاد العجمى30101180016852836

80.25ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيكوثر سامي سيد هادي سيد محمد علوى30009110095952837

73.56ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه أحمد عبدهللا صالح30008310080152838

91.21ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه ابراهيم عبد الخالق على البناى30005070030952839

90.35ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلمياء سالم عوض فراج الحربي30004270020252840

88.63ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلولوه جمال زيد فهيد العازمي30009160088152841

84.29ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيليلى غازى فجر الشمرى30101120014652842

83.65ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم تريحيب كروز العجمى30012040129252844

71.88ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديموضي تراحيب ابراهيم براك العتيبي30004280016652845

96.78ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيميرفت فهاد حسين محسن العجمي30008170054752847

70.35ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينمشه عبد الرحمن سليمان عبد الرحمن الصعيب30010160125652850

94.62ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره حسن لهمان الدوسرى30101010025852851

93.62ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره سعد سريع عبد هللا العجمى30010190032852852

86.11ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره علي سالم المري30007180010652853

87.37ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديهبه مانع صالح محمد اليامي30002080091552855

92.3ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهدى عبد هللا عبد الرحمن محمد الكندرى30102270059252856

85.93ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهديل محمد عبد هللا محمد العتيبى30102190096352858

93.51ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوجدان نواف راشد صنح العازمي30101250013252859

81.61ناجحالعلميجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوالء ثامر منصور يعقوب صرخوه30102070129252860



80.5ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآريج عدنان ناصر العازمى30102060043252881

78.32ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآالء محمد فهد العجمى30008160091752882

88.02ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآمنه سعود فالح العازمي30011100030752883

78.46ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأروى خالد فهد العجمي30102090027552884

82.87ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسيل عبد هللا مسرع العجمى30007130031252885

83.41ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديأمل سلطان فيحان المطيري30007100071552886

65.98ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأمل على عامر المرى30011210096752887

75.47ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأنفال محمد مسلم الحجيالن30007040035452888

76.61ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأنوار متعب طالب العجمي30007020020552889

82.2ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأوضاح فيصل سالم الدوسرى30006050025552890

94.44ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيابتسام احمد رشيد العازمى30010120116452891

90.29ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيابرار محمد حمد العجمى30011090042652892

67.72ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياريج دغش مبارك العجمى30009050020552893

66.97ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياريج عادل غايب العازمى29905290127252894

83.25ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيافراح احمد رشيد العازمى29906060083252895

70.55ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجازى مبارك مبرج العازمى30006100002552896

80.5ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجازى منصور عبد هللا السبيعي30006160072552897

83.79ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجورى ناصر فارس السبيعى30008300084352898

95.59ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالعنود عجمي شافي الهاجري30006300125952899

78.41ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالهنوف محسن سمهور العجمي30008030051752900

75.25ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيامانى مبرك يوسف العازمى30007190011552901

78.35ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيامل عبد اللة اسماعيل السيار30004270110952902

67.47ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبديعه عبد هللا محمد ابو حماده30012060132352904

75.6ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديجميلة محمد حمد الهاجري30006110054452907

85.05ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجوهره عبيد صمعان الهاجرى30010130043752908

88.25ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحزوى ناصر محمد العجمي30005080064152909

77.63ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديحصه عايض دهيم الرشيدي30009010097352910

98.01ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحمده عبد هللا فدغوش الهاجرى30003160026552911

84.85ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحنان سعد سالم العازمى30102250056652912

69.46ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحنين بريكان فالح السبيعى30010190118752913

91.52ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحوراء على عبد الرحمن المهدى30008040090552914

97.94ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحوراء محمد احمد اصغر30008120066552915

95.39ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخديجه جعفر عبدالرضا قاسم30012180108752916

84.02ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخلود حمد ناصر العجمى30101020080652917

94.16ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخلود فهيد محمد العجمى30003300115152918

74.8ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانا ناصر خميس العجمي30101080011552919

85.43ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه فهد عبد هللا العجمى30012310088252920

85.7ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل راشد دومان المطيري30004220066252921

81.2ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل سعد محمد العجمى30101030133252922

91.33ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل عايض نايف العتيبي30010310091452923

76.78ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل فهيد سعود العجمى30103130020852925

88.33ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل مناحى مقعد الدوسرى30012260081852926

95.44ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدينا نايف دومان المطيرى30003210075652927

78.69ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج حسين بريكان العجمى30101300010552928

73.86ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج سالم ضيدان الشمرى30008050011352929

87.82ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج مرزوق عبيد المطيري30012020011652930

92.27ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرغد فيصل احمد العوضي30006250020852931

82.94ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرفعه سيف حمد الهاجرى30010030129452932

79.2ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف جزا سعد المطيرى30102130045852933

97ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرهف طارق محمد مهدى30009190067352934

88.75ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان راشد براك العدوانى30006020065852935

84.68ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان محمد عبد هللا سعد العبد هللا30009010002552937

85.52ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم ناصر فدغوش الهاجرى30006140061952938

76.89ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريماس سعود سارى العنزى30004280012352939

93.2ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريوف عبيد حسن العتيبى30004280029752940

80.64ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتالمملكة المتحدةساره خالد خليف العنزى30005220177352941

76.65ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره عبد الرحمن محمد االحمد29811170056552942

88.57ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره هميجان مصلح العازمي30006050067752944

70.27ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسندس جمعه نصيب الدرعى30008090053952946

92.58ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسوريشمس فائق ابوديكار30010110140352947

83.66ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد محمد شالح العتيبى30004270095852949

82.21ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه محمد عيد العجمى30007250047152950

76.69ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيماء رشيد محمد العجمي29911040092852951

81.07ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيف احمد حمود هويشل30008200086852953

79.95ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه صقر محمد القحطانى30010240020252954

92.45ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه فهد شخير العنزى30003060074952955

72.88ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه نواف فالح بن جامع30003220040752956

89.96ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعبير خالد خلف الشمرى30009200173352957

78.21ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعزه سلطان عبدهللا المطيرى30008220112552959

79.18ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعهد محمد شالح العتيبى30004270096652961

81.59ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديغاده ناصر حمد المري30012170113152962

82.87ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغدير معجب فهيد العجمي30003250097952963

82.37ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغزل بعثان طامى حديد30103110136452964

64.41ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمة الزهراء محمد عباس بخش29910100074652965

73.66ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه بدر خلف العنزى30010050053352966

96.92ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه بندر جزا العتيبى30102100120452967

87.26ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه جمال سالم جريان العازمي30003260042752968

97.26ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه وليد خلوف العنزى30004210110352970

65.57ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفرح عبد هللا أحمد عباس29909130023452971

70.43ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفرح منيف سعد العجمي30005220038352973

67.81ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفي سيف بدر المطيري30102050012452974

94.1ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةكوثر فيصل عجيل خلف30005290114752975

91.07ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه حسين على المطيرى30011020117452976

79.39ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلورا ناصر كريدى السبيعى30004030133952977

86.88ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيليالى ذعار نايف العتيبى30011230086252978

69.45ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيليلى خالد خليفه مبارك30101200029352979

97.51ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم مبارك مسفر المطيرى30005050109452981

84.94ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمطره ناجى عبد هللا مبارك30007180120552982

68.95ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمناوى عبد العزيز عميد الحربى30101120073652984

88.34ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمناير ثامر عقله العالطى30003260012852985

94.49ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيرة خالد عايض العتيبي30003260105952986

80.36ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره طلق هادى شميالن العازمى30012210126952987

83.18ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره علي سالم قمبر30009230039752988

77.84ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره محمد علي المطيرى30004220017952989

72.95ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضى حجى صنيتان المطيرى30012160103452990

62.71ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضى خالد سعد العميرى30006200074852991

98.08ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضى سعود خضير المطيرى30101110085852992

82.49ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضي شبيب عسيالن الخالدى30003230019252993

86.22ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمي عبد هللا عبيد المطيرى30101240091652994

88ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينجود فهد سعود المرى30005070010652995

74.6ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينرجس عدنان عوض العنزى30009230050652996

84.36ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوال فهيد محمد العجمى30003300114352997

85.67ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينورا سلمان عبد هللا العجمي30004250078852998

87.96ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينورا سيف قعيد العتيبى30011130041452999

87.66ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينورا محمد سعود العجمى30103050044353001



92.96ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره أحمد محمد ابوحماده30101220035953002

77.23ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره عبد هللا فالح العجمى30011260085753003

97.6ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره عبد هللا محمد العجمي30012140061153004

78.02ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره فالح عبد هللا العجمى30007100105653005

83.17ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره فيصل حمدان العتيبى30012310069853006

67.81ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةنوريه مجبل مطير غضبان30003310121653007

73.25ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوف رشيد منور المطيرى30010140111553008

82.21ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوف زيد حمود العميري30006200157253009

83.41ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوف فايز هميجان العتيبى30010220056953010

91.55ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر ثامر ناصر الشمرى30004190111753011

94.31ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر عبد هللا عبد الكريم ابو طالب30008240077353012

82.69ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهديل مزيد طالع المطيرى29908090051753013

68.49ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهالله شارع فهد العجمى30008250092653014

71.07ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهند محمد فارع العتيبي30005280070953015

87.13ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا برغش مطلق القحطاني30103080104353016

81.76ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا على ناصر الهاجرى30005250038653017

91.04ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا مبارك سكران السهلي30008130095753018

95.72ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوديان جمال مسفر العتيبى30102100089353019

73.44ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه دغش جمل العجمى30010200071953020

75.46ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه عبد هللا فهد السبيعى30006230009753021

74.29ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه عيد عامر العجمي30102120085253022

70.42ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه محمد هادى العجمى30007140086653023

87.19ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحى على عبدهلل العازمى30010280129253024

76.37ناجحالعلميالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوعد خالد شريم العتيبى30012100130353025

83.08ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأمثال عبد العزيز صالح العنزي30011040032553051

80.5ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأمل فالح فهد الجفين30009090002253052

96.13ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأمل متعب العتيبى30006150044153053

82.12ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيابتسام صعب ابداح الهاجرى30006190002353054

83.94ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتياسماء احمد موسى احمد30011260035553055

90.47ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتياسيل بدر ابراهيم العتيبى30010030050753056

78.6ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيالجازى فواز فالح المياس30006010054253057

83.86ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيالزين يوسف حمدان الخده30003270072753058

82.44ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيالعنود سلطان ضيف هللا العتيبي30003260088153059

77.24ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير على سعد الهاجرى30003260073453060

69.44ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيجنان ناصر عوض عبيد30010030105953061

77.91ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسعوديجيهان فوزي سعد الصقور30005280101553062

74.01ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيحصه بدر سليم السبيعى30007300061253064

81.9ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيحصه زيد محمد العتيبي30004210054953065

83.69ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيحصه منصور محمد الغصاب30101290123553066

75.17ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيحصه ناصر احمد الهبدان30003270080753067

82.89ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيدانه سلطان سارى العتيبى30103130081453068

89.05ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيدالل يوسف هجاج العازمى30102230064453069

87.18ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيديمه احمد على العنزى30102210119453070

81.13ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيدينا عبد هللا بداح العجمى30009040017553071

90.26ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريراما سمير محمد شكري الحبيب العاروض30005240083653072

82.96ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيربيعه عيد محمد العتيبي30009030088753073

80.89ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيرزان ضيف هللا حميان العتيبي30007250104453074

85.11ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيرغد بدر مسير الشمري30103150110653075

95.58ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيريم اخميس محمد المرى30101010146153078

96.36ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيريم طامى ناجم الهاجرى30007260102953079

90.77ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسعوديسارا ناصر رويبخ العتيبي30009020176653080

88.03ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره خالد سعود الهاجرى30011040003453081

75.92ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره عامر مترك الهاجرى30005280099553082

88.42ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره فايز راشد الصنيدح30007190028953083

87.96ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسعوديساره فايز عبد هللا الشمري30012270126453084

82.64ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره مشارى مبارك العازمى30006300104853085

92.76ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره ناصر غنيم ابو عنيج30005160045753086

77.28ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره ناصر مصلط الزعبي30007060114853087

77.34ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيسجى حمد عبد هللا الهمالن30010230016453088

88.74ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيسلمى سالم مبارك العجمى30010170092453089

83.84ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيشهانه فرحان حمد العنزى30005140022853090

79.43ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيشوق سلطان صالح العنزى30006100094953091

70.66ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيشوق ناصر غنيم الزيد30006060113653092

95.32ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه بداح جربوع ذياب30005180057153093

84.08ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه عبد هللا محمد العتيبى30008110099853094

86.84ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيعهود حمود عبد هللا الهاجرى30010090042253096

71.57ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيغاليه حمد سرور المطيرى30012100123153097

91.37ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه حمد راجح الهاجرى30102250065453098

96.92ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيفايزه سعيد مبارك الهاجري30103090001753099

73.65ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيفرح محمد دليم المطيرى30010220035853100

86.66ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيفريده عبد العزيز فالح ماضي العازمي30008270081353101

78.82ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيفهده نهار مشعان الخالدي30007210031253102

71.47ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيفى عبيد صلبى العتيبى30012230124453103

98.96ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه خالد جهز العتيبي30010140139353104

72.88ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه خالد سعد عبد هللا30012100122353105

82.93ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه فهد عبد هللا الغانم30004120080453106

91ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيلولوه خالد عبد الرحيم الهولى30004190059553107

86.83ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيلولوه محمد حسين حماد30003190023353108

98.49ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيليلى أيمن على الكندرى30010270019253109

79.28ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيماريا براك ضاري الشمري30006140136353110

87.49ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمريم أحمد محمد الحجيالن العازمي30007020051253111

95.12ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمريم اخميس محمد المرى30101010145353112

89.03ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمشريه طلب خليفه الفليج30010290081353114

77.38ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمنال احمد محمد العازمى30012270044853115

94.07ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمنى طلق غزاى العتيبى30009090019653116

83.83ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره فيصل محمد العجمى30011050089553117

89.41ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمها ناصر غزاى العتيبى30006050066953118

92.49ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيموج محمد حمد الهاجرى30103010031953119

90.5ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينبيله رباح صلبى العتيبى30004030110153120

93.23ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينجد سالم محمد شويرب العجمي30006270005853121

94.92ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينجد ماجد عيد العتيبى30101310047253122

84.4ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينجالء غزاى محمد الضليعى30103100032853123

93.56ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينجود حمد بداح جدعان بداح30012120073253124

88ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوال غازي جهز العتيبي30005080032653125

91.43ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينورا عبد العزيز نايف العتيبى30002210062153126

89.23ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره ابراهيم محفوظ الرشيدي30012030128353127

79.85ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره ايهاب محمد الدبوس30008110096353128

70.28ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره جلعود خلف العتيبى30102040048153129

95.59ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره جهز معيض العتيبي30006180047953130

94.56ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره خالد حسين برجس المثال30008250006153131

91.84ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره راشد عامر الهاجرى30008260063653132

97.79ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره سعد مطلق العازمى30102080056553133

89.36ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره صليهم عامر العجمى30010200065553134

97.09ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره محمد غزاى الحربى30007100085453135

79.31ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره مسلط عبدهللا الهاجرى30009150042653136



86.68ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر عبد هللا سلطان المجروب30010290019453137

81.59ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهاله محمد عبد هللا العتيبي30008180105753138

96.87ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريهبه جمال دعدوش30010010222853139

97.8ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريهدير رضا ابو الفتوح احمد حيدر30011040161953140

83.47ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهال أحمد مهنا الخالدي30003250060253141

92.44ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهيا خالد جاسم الدبوس30008150082853142

81.87ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهيا علي محمد سعود العنزي30004040092753143

94.92ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهيا ناصر محمد العصفور الهاجري30102190045353145

79.52ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيوداد فهد ضيف هللا العتيبى30006010101953146

85.23ناجحالعلميلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيوسن مشارى مطر العنزى30103050045153147

72.62ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأبرار جابر نظر محمد30010170068453171

70.64ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأبرار عياده عايض عيد الدرزى العازمى29809130127553172

72.55ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأريج يوسف عبدهللا العنزي30002150143153173

88.41ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأنفال خالد محمد العتيبي30103140120153175

72.36ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالطاف بدر شريدة العازمى30006300092653176

73.95ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتصوماليانتصار ابراهيم عبدهللا حسن29904210118353178

84.7ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيانوار فهد مفرج المطيرى30101110012953179

90.61ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسماء محمد مبارك العازمى30005010046953180

89.9ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجفول سودان على الشمرى30011040024553181

65.97ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبشرى طالل هالل الشمرى29906010139853182

81.73ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريجميله السيد فوزي المصيلحي30005070113353183

82.79ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةجميله عبدهللا احمد موسى29911200164853184

77.26ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةجواهر صباح ترف فجرى30007220125253185

84.03ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجواهر محمد صنهات العتيبى30007020047553186

87.1ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحنان راشد مبارك العازمى30101200088353187

78.32ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحوراء عقيل حمد العنزى30004150073553188

83.2ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخلود ممدوح مبارك المطيري30010050128853190

89.11ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه فيحان زايد المطيرى30004230075153192

68.02ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل محسن محمد العجمى29912270012753193

95.64ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل محمد حنيف العتيبى30101070085153194

68.19ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل ناصر محمد السبيعى30010210114953195

89.09ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديمه عبد هللا سعود العازمى30011050008653196

77.7ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديمه ناصر مبارك العجمى30010200057553197

74.16ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرزان سعود شمروخ السبيعى30009300026553198

83.75ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةرغد نواف خلف عباس30008170088953199

91.19ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرفعه حمود فالح اشنيتر العازمي30102030059553200

75.13ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرفعه سعد غالب الطعان30101290148953201

91.68ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف مناور مران الحربى30103030050553203

87.49ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره احمد خلف السعيدى30101230032553204

72.49ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره خالد سعران المطيرى30005290018753205

68.63ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره خالد فريح الشمرى30003010037353206

96.09ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره ماجد هايف المطيرى30011080113753207

74.95ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتصوماليسهام محمود عبدهللا30006050163753208

93.78ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشمسه بدر فاضل العجمى30006140046753209

85.05ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد عادل مطلق العازمى30006210018353210

72.93ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد مرزوق اسراهيد العتيبى30012130115453211

66.94ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق بجاد ناحى المطيرى30101230139553213

95.91ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه احمد سعود صنيدح30008220047253214

75.51ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه خالد فجر الشمرى30012060122753215

75ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديطيف عايش صعب الشمري30007010084553217

82.53ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديعائشه احمد متعب الرشيدى30003290105153218

66.95ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه على مران الحربى30010080041353219

94.35ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعبير محمد عمار العجمى30103080015553220

86.54ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعواطف محمد عطا هللا الفريش30006220021353222

86.3ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغال محمد على المطيرى30103050094553224

68.11ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاتنه أحمد مبارك العازمي30101140029553225

95.2ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه عبد هللا كايد العنزى30012230138353226

68.9ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه مصلط عبد هللا راشد30004110125953227

92.63ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر راشد عبد الرحمن مرزوق30008180072453228

85.9ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر عبد هللا عبد هللا الحضرم30007200107453229

75.46ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفي عبد العزيز سلمان المطيرى30003200003453230

90.08ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفي فالح مسعود المري30004260043953231

84.65ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلينه سلطان مكراد المكراد30010040109253232

82.02ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمرام خالد عنيزان الرشيدى30102060037953233

87.09ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم حمود شبيب المطيري30102110100253235

71.96ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم عادل ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي30007230030653236

74.8ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم عبد هللا عبد الرحيم احمد30003270028453237

78.26ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم مرزوق جريان العازمي30101080130253238

93.51ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمشاعل نايف فيحان العتيبى30004130015153239

85.66ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمشاعل نواف محمد العتيبى30012070034853240

72.74ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمعالى احمد عبدهللا الالفى30004010039353241

74.23ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار راشد عبد هللا البوص30010110100853242

86.34ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار سعد سلطان الزعبى30011170051453243

81.3ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار نزال قطوان العازمي30005240046553244

93.41ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنى عبيد عبيد العتيبى30011180053153245

76.06ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره دخيل االطوح العازمى30007290003753246

72.66ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره سويد جابر العجمى30010240103753247

79.74ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره فهد راشد الهاجري30004130025853248

83.39ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره مطلق على سلطان30006020084253249

77.82ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضى جبر معجب الهاجرى30102090082253250

85.75ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضى خالد محمد العتيبى30012280012353251

85.03ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضى فهد ناصر السهلي30003200071253252

81.54ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتصومالينصره حسين عبد هللا فرح30004020071453253

70.02ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينور سعود خلف المطيري30010230038353254

71.95ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره سالم منصور العازمي30004050048553256

89.91ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره عبد اللطيف صلفيج الشمرى30102010019853257

79.96ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر محمد مبارك الدوسرى30008110024253260

75.32ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهديل غازى فهد المطيرى30010200056753261

82.8ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهديل فالح محمد الدوسرى30011200045653262

82.34ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا محمد ندا المطيرى30008020091153263

78.24ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه جامع رفاعي العازمي30008280039853264

72.91ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه ناصر فهد العجمى30011290048953265

79.37ناجحالعلميالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوعد سعد خلف العازمى30012100105553266

88.35ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآالء عبد الهادى سالم الجداوى30003260001353291

89.83ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآيه فرحان كركان الشمرى30012050144553292

69.82ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأريج جمال عجاج العنزي30005030039953293

85.1ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسماء فهاد عيد الركيباني30102010083353294

89.51ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسماء نوار ناصر العازمي30008310004353295

94.35ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأمانى سائر فرحان العازمى30007180018153297

74.94ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأنوار عبد هللا غالب محمد30004290045853298

84.31ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسماء مشعل سعود العازمى30006100073853299

91.44ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياشواق فايز محسن العنزى30101180037953301

74.48ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالبندرى محمد شافي العجمي30010100068853302

89.11ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيايمان حسين حمود العازمى30103110134853304

87.02ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيايمان حسين مهدى العجمى30006220104853305



71.08ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبتول عباس اسماعيل القالف30001150153453306

82.68ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبدور مطلق حمود الفراع30010220007553307

91.67ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبدور مطلق مبارك العازمى30007250010553308

90.27ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيتهانى مطلق عبد هللا العازمى30101230009353309

90.96ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحصه محمد عبد هللا العتيبى30101130094853310

81.18ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحوراء مناور موسى الشمرى30005140158953311

89.59ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحياة فهد سالم الشمرى30102210048253312

87.12ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخلود ناشى فهد العازمي30103070021853313

75.46ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه بانى عبد الهادى العازمى30009130100553314

84.97ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديدانه طارق يوسف العوض30007040177953316

77.93ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه فالح مرزوق العازمى30007250070353317

70.28ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديما فواز مطر العنزي30004160111453318

91.12ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان سعد شبيب العازمى30004010060953319

78.97ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديروان محمد عبدهللا الحربى30005140113253320

85.73ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان محمد هادي الدوسري30005300127153321

98.88ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره أحمد عبد التواب ابراهيم30102040053753323

84.95ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره علي فالح الهاجري30004250152953324

98.52ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره فالح محمد الهاجرى30005290096153325

80.6ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره فالح مبارك الحجيالن30102030114153326

84.65ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشجون عيسى ابراهيم الضبيان30008200123853329

90.88ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشده قعيد غريب العازمى30009100104553330

73.87ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد يوسف محمد العازمى30101060118353331

86.87ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيصالحه احمد منور الرشيدى30004110004553332

92.21ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيف فهيد فالح العازمى30006110098253333

80.98ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه عبد العزيز ابراهيم الدغيشم30004160019753334

89.5ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه فهيد محمد العازمى30008030037353335

93.39ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعلياء على سالم جدعان30007040012753337

86.88ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغاليه باسم سفاح الفضلي30011190067153338

86.53ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغزوه ناصر الحميدى العازمى30011250013553339

71.32ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه محمد عبد العزيز الفليح30012170017153341

78.93ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه عبد الهادى سالم الجداوى30103060005753342

88.03ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمرام خالد على العازمى30005220063153343

84.7ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمرام ماضى عتوان العازمى30004170062253344

83.97ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتعمانيمريم خميس سعيد الساعدية30007310107753345

74.92ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم عبد الرحمن عبد الهادى العازمى30007040014353346

77.03ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم منيف حماد العجمى29910260109253347

75.71ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره فهاد محمد ابا الخيل30003190065553350

91.61ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديمها دغيمان عايض الرشيدي30006050111953351

94.3ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةمها عطا هللا على حريش30009060150853352

74.25ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمها نايف مطر العازمى30010110057453353

96.73ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتصومالينعيمه جامع عبدي اوداي30005240064153354

78.19ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينقوى جدعان فهاد العازمى30005210043853355

79.14ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعودينوال خضير نايس العازمي30007190120653356

96.59ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره حمد عوض العازمى30005240036953357

81.73ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره خالد عبد هللا الهاجرى30005110099753358

93.95ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره عمار سعود العجمى30004280067653359

89.68ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره عمر فالح العازمي29910180057553360

75.52ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره محمد جابر المري30003300128253361

81.23ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوف مشعل عبد هللا العازمى30005300041253363

96.56ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر سعود منير العجمى30103140002253364

84.34ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر مبارك فالح العازمى30006130021253365

92.1ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر مشعل طليحان الحربي30010170017453366

96.29ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهنوف بسام عبد هللا العازمى30003210045753367

95.68ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا جفين عبد الهادى الهاجرى30009230023153368

89.49ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوجدان راشد حسين العجمى30003210076453369

85.36ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيورده محمد عبد هللا الدوسرى30004180022853370

84.9ناجحالعلميمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه سعيد سعد الهاجرى30007080038253372

83.16ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةآمنه عبد هللا عباس محمد30009020137953401

83.13ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآمنه مجيد محمد جعفر30009280102853402

97.39ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسماء خالد محمد العجمى30003310021353403

72.99ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأوراد عيد محمد الرشيدى29908290122253405

86.7ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتبحرينيابرار على عبدالرحمن السندي30003240106553406

71ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسراء محمد علي رضا30008110016253407

90.13ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالزهراء اسعد مهدى طاهر30009010121253408

93.99ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيامل عبد هللا عوض العجمى30007180074753409

76.85ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيامينه عبدهللا خالد الفيلكاوى30009300122553411

74.19ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديايالف عطاهللا على العنزى30101180085453412

85.33ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبتول سعد كاظم الفضلي30009090043653413

71.94ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبلقيس نشمى شايم العازمى30103020048353414

86.73ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيتهانى بدر مسلم العجمى30005250090953415

88.66ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةتهاني حامد جوده حمود30010070138653416

74.75ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكنداجمانة سعد شريف29906010235853417

83.05ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجمانه على عبد هللا نعمه30012290077353418

94.84ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجواهر عوض ظاهر العازمى30009290041353419

74.06ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحوراء عبدهللا عبدالسيد سالم محمد30004250108653421

78.94ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخديجه اسامه روضان جوده30005260072353422

78.26ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخلود محمد رفعان العجمى30011130126553423

80.93ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه راشد حمود الهاجرى30103110078353424

89.48ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه عوض ظاهر العازمى30009290042153425

87.55ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل مبارك فهد الدوسرى30102250057453426

83.56ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديمه حمود غازى الحربى30004190087853427

89.88ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديمه دواس محمد العجمى30011300025553428

77.18ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج عبد البارى نجم الشمرى30010030051553429

91.23ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرزان اسحق احمد محميد30006190064853430

77.3ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرزان خالد سعيد الحربى30101050064953431

86.78ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرغد جاسم محمد الفضلى30004180141553432

87.39ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرغد سعيد محمد العنزي30102060020553433

88.29ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرقيه عيسى احمد عامر30006230072453434

96.94ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسوريرهف محمد عماد محمد الخالد30005250071453436

73.48ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان اسحق احمد محميد30006190065653437

89.76ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان عبد السالم توفيق الهندال30005020125153438

77.63ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم فالح سعد الحويله30009070046953439

97.38ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم ناصر جابر العجمى30103050117153440

77.56ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره أحمد مزعل نصار30003190057553441

96.84ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتارتيرياساره خلف عامر مانع30009140001153442

71.38ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره طارق سلطان المرزوق30008200134253443

84.35ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره عبد هللا صالح العتيبى30102240056553444

90.13ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره عبد هللا غازي العتيبي30003280014653445

93.65ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره ناصر فايز الهاجرى30004050015153446

79.58ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتصوماليسناء اسماعيل هيرسى نور30009010096553448

82.19ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد مبارك ضافى القحطانى30102170121953449

89.72ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه سعود جالل العتيبى30103050124353450

87.77ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه محمد مبارك العجمى30005200059253451

72.86ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعفاف مخلد مطر العازمى30102160012753452

90.3ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغاده عادل عبد الرزاق احمد العوضي30102120008653453



88.18ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديغزالن جزاء صالح الحربي30101190011853454

93.01ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتعراقيفاطمه اسماعيل كاظم شويرد30004200016953455

72.21ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه عبد الرحمن احمد عباس30008120126253456

79.12ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه مجبل سفاح مانع30103060039953457

96.45ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتالواليات المتحدهفى على مانع30007020118753458

78.54ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديفى مرزوق عايض المطيرى30009170123653459

84.48ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفي فرحان الهليم العنزي29906130029253460

89.44ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلولوه محمد حسن الشامري30009240052353461

83.32ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمرام سعود فرج الشمرى30101220098153462

98.96ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم عبد هللا عيسى الكندري30005160008653464

79.22ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم فؤاد رجب الفيلكاوي30012280087953465

95.3ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم مبارك موسى جمعه30006240041853466

81.3ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمضاوى ناصر الحميدى المطيرى30011190102553467

70.24ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمالك على محمد المهندى30010290054953468

88.42ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار راشد منور المطيرى30010040124453469

70.65ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار مشعل احمد الكندرى30006140027253470

85.09ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديمناير عوض سعدان العازمي30006180120153471

85.25ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره سعود مدعج الديحانى30006090110453472

88.71ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره عايض ضويحى المطيرى30006090036353473

80.58ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديمنيره فهد ناصر الهاجرى30008220171553474

95.63ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينور ناصر احمد الخطيب30005050028653475

92.87ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينورا سعد خلف الحربى30103010084553476

90.22ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره عبد هللا عوض العجمى30008210097353478

81.93ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوف سالم شافى العجمى30102040018253479

90.3ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةهاجر محمد برغش حركان30005060107953480

91.75ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر محمد شهاب الشمري30102170044353481

89.93ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهند شافى عايد السبيعى30004180043953482

83.65ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا طالل مسلم العجمى30004040142853483

84.1ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا محمد عقاب العتيبى30009270031553484

75.79ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوجدان على جابر المرى30102180079453485

68.05ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوصال احمد حجى العازمى30005160112653486

89.14ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه سالم تراحيب العجمى30007240009153487

72.12ناجحالعلميفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه علي سالم الحيمر المري30004120105753488

98.14ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريآالء هشام السيد ابراهيم جنديه30002080069153511

94.2ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريآية ايمن احمد ابراهيم الشامى30007050167353512

88.25ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيآيه احمد عمر العنزى30004250059353513

81.31ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأريج مبارك محمد المري30101250086153514

80.62ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأسرار بدر على بنيان30005020034753515

96.69ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريأسماء أبوبكر عبداللطيف تغيان30101260150753516

94.15ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريأفنان محمد عبد العزيز قنديل30102030137953517

98.99ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريأمنية محمد محسن محمد الكيالني السيد رضوان30009280137853518

98.05ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسورياسماء حسن صالح30009240143853519

93.26ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسورياسيل حسن صالح30009240144653520

97.33ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريافنان مالك الجنادى30007040150953521

95.5ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصرياالء بهجت بكر محمد30009120165353522

74.83ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيالعنود خالد يوسف الحقان30007190061753523

99.38ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريايالف توفيق حسن مصطفى30010310096553525

99.72ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريايه السيد محمد مصطفى30101010394253526

90.54ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتيمنيآيه معروف علوى جعفر السقاف30103100054753527

74.87ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأمل خالد مرزوق الغريب30012100043153528

99.24ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريايه عبدالقوى عبدالجابر عبدهللا30010230118353529

83ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيبتول محمد عبد هللا بخش30011200030953530

90.26ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيبدريه خالد عبد هللا احمد30010210069953531

91.04ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريبدور أحمد مسلم سيد30006140172653532

98.6ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريثويبه احمد السيد الديسطى30101010229653533

80.37ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيحصه فهد عبيد العتيبي30102030023753534

99.35ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريرانيا جمال عبدالناصر حماد30009300180753536

98.25ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريرحاب عبدالمعز محمد شوقي شحاته30009290063253538

98.73ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريرحمة محمد محمد عبد الرافع موسى مرعي30005290052353539

98.68ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريرحمه احمد توفيق احمد الشال30010210209653540

92.81ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريرحمه احمد محمد عبدالواحد30009270205453541

90.74ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيرغد محمد صالح مهنا30011020052653542

90.35ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريرنا رضا صالح محمد محمود جاد30101010947153543

97.89ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريرنا صالح جوهره30009050153153544

84.8ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيرهف خليفه خلف الحربي30011070105653545

99.43ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريرهف مصطفى عبدالسالم عبدالرازق30004250081753547

96.57ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريروان خالد ابراهيم محمد30004090155353548

77.79ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسعوديروان غازي مريزيق البرازي30101110039953549

99.33ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريروان محمد مصطفى عبد الوهاب30007070002353550

96.67ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريريم اسامه الحسينى محمد غالى30102010031553552

75.7ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيريم حسين ردن العتيبى30012130035453553

68.99ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريريم خالد الخميس30005040150153554

97.73ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريساره طارق الغريب ابرهيم الجوهري30009120177653555

72.02ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره عبد هللا عبد الصمد الباروني30005310083553556

73.54ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره فاضل هزيم الهزيم30006170013653557

99.12ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريساره محمد زياد عرابي30010010004653558

89.97ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريساره محمود ابراهيم الدسوقي عبدربه30102160102353559

83.9ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره نواف عبد الحميد الوادي30011060112753560

90.37ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريسلمى سامي محمد توفيق30011230123253561

97.91ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريسماح شعبان السيد الشواف30009010198453562

84.93ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيشروق حمود محمد المطاوعه30101070032553563

93.78ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريشروق طارق سيد زيد حمدان30102230075953564

99.52ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريشمائل عاطف رمضان التركى30004050143753565

79.58ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيشهد طالل جاسم البلوشى30012020154953566

97.86ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريشهد محمد سيد البدوي طه30102070161253567

65.24ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه يوسف محمد المسباح30011140083753568

93.4ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريشيماء جبر المحمد الموسى30007250156253569

91.57ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيصبا صالح ذياب المطيرى30009220043353570

83.85ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيضحى ناصر عبد اللطيف الخرسان30004160031453571

76.15ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيطيبه طارق خالد العيسى30004020092553572

93.48ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريظالل عبد هللا خطيب30007160142253573

98.31ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريعال كحالوي غانم محمود السيد30007120036253575

94.56ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريغنى محمد سعد رشدى حافظ30009020055253576

93.9ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسوريفاطمة غزوان احمد ازهر30011010024253577

77.66ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه احمد ابراهيم بوحيمد30012010026253578

97.2ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريفاطمه كمال محمد سيد رواش30012040127653581

93.46ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريفرح وفيق مصطفى علي محمود أبوزيد30005150033353582

95.28ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيلولوه مرزوق سالم العميرى30010160062453583

98.66ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريلينا حسام احمد عبدالوهاب30102010175653584

98.97ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريمروه عبد الفتاح حافظ ابو المعاطي30101070011453586

99.86ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريمروه محمد القطب محمد مهنا30003010224853587

96.33ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريمريم احمد محمد بهاء30008100160753588

79.45ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمريم حمد خلف الحمدان30011100072953589

76.25ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمريم دخيل عبد الحسن حياوى30007040170153590

92.54ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمريم زامل ادريس الزامل30004290035153591



99.36ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريمريم محسن صالح احمد خيوه30003110162653592

96.06ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريمنة هللا ممدوح احمد غراب30012090068153595

97.8ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريمنةهللا محمد جمال الدين علي30009060159153596

94.97ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريمنى الحسين رشدى تحلب30009260114953597

84.85ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمنى فيصل غازى المطيرى30012230123653598

90.83ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره محمد فهد الخالدى30101140088553599

98.89ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريمي نادى احمد عبدالرحمن29907050157153600

99.8ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريميار السيد فؤاد عبدالمقصود30010100129353601

97.31ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريميرنا محمد محمود محمدالسيد30008270165653602

97.72ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريندى على أحمد ريه30010010203353603

86.56ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريندى محمد خلف منصور30008070127353604

98.93ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريندى نادى حسن نادى زيدان30004200148753605

89.04ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسورينور محمد جهاد الشليان30012040101453606

93.47ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينورا مصطفى على التميمي30010280091953607

74.66ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره جراح جاسم السند30003250048553608

95.54ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصرينورهان عصام عيد نصر منصور30004170152953609

71.69ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر غازى مجهول عبد هللا30101020025953610

99.56ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريهايدي فايز فؤاد مجاهد زيدان30010010188253611

97.85ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريياسمين صبحي عطيه السيد30004100165353612

86.73ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتسورييسارا خالد القاضي30007170031653613

99.27ناجحالعلميالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصرييمنى ياسر محمد اسماعيل30101050060653614

81.65ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآمنه عبد الرحمن فرج اللميع30006080052253641

89.11ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديأروى مشعل نجر العتيبى30009030136153642

86.48ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأماني سالم مرزوق العازمي30007160019853644

70.13ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأنفال خالد سالم العازمى30009040123153645

83.96ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيابرار حمد مجبل العازمى30008220089453646

82.65ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياجياد جابر محمد الهاجرى30006250006453647

75.26ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياريج اسماعيل محمد بستكى30011220084553648

91.08ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسماء عبد هللا فالح راعى الفحماء30009040114353649

76.14ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيانفال فهد سعد المطيري30006150106553651

90.53ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديايالف خالد حسن الشمري30010310113253652

84.2ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيايالف خليفه عبد هللا المطيرى30006120069253653

76.74ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير مشعل عبيد محمد30004140122753655

91.85ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحصه منيف سداح الحويله30004240021853656

87.5ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه سعد راشد العبهول30101130096453658

79.58ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه عبد هللا فهاد العازمى30006120119353659

72.28ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه فهد سالمه الزعبى30012230095453660

86.67ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه محمد فهد العتيبى30006020095753661

84.38ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل ناصر مهدى العجمى30008300017353662

78ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديمه عجران شنيف العازمى30005190087153663

77.75ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف سالم سارى العازمى30006030082753665

80.25ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف ناصر فالح العجمى30010080084353666

89.5ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان حامد ياسر الفضلى30008160019153667

86.17ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان راشد سعد شايع30011260005653668

89.64ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم راشد فنيطل العازمى30009240050753669

91.27ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره جاسم جمعان المطيرى30006210075753670

88.16ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره جمال مبارك القحطاني30102070134853671

88.18ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره رجا مدغم الداهوم30005270144453672

93.88ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره سيف عبد الهادي العتيبي30004300002153673

75.77ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره ناصر مبارك العازمى30003200112553675

76.39ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد ضيدان حمد الرشيدى30006240071753676

80.48ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد مناور فهد العازمي30009150018653677

88.8ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق عبد هللا فالح راعى الفحماء30010190077453678

81.47ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق عيد سالم درزى30008050016453679

78.93ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق مخلد خالد البطحانى30103070088353680

95.25ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق ناصر محسن العجمى30009270115853681

85.88ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه فهد عبد هللا فهد30003270124453682

92.27ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيصبا شافى سلطان العجمى30006200144153684

87.77ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيف بدر فراج العازمى30007300022553686

69.95ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه عادل مرزوق العازمى30010230052753687

72.39ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعبير عبدهللا ظاهر الرشيدى30008140117653689

77.77ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغاليه نادر نفل العجمى30005040075253690

77.2ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغدير هليل محمد العازمى30007110026553691

76.54ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه جمال محي الدين سلمان29910190040253692

84.07ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه عبد الكريم دلي العنزى30102080035453693

80.56ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه مبارك فالح النامي30003250011953694

85.4ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه مساعد معوض الرشيدى30010080069153696

88.8ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه مشعان محمد الخشم المطيري30007250045553697

87.63ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر فيصل يوسف ذكر هللا30101170012453698

92.43ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر نبيل عبيد العازمى30006270046153699

71.87ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجوره علي حبيب الشويعي30012090008353700

95ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفرح ناصر غزاى العتيبى30101310045653701

80.18ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم عوض محمد العجمى29712220082853704

91.07ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمزنه جابر عيد العجمى30005130035853705

88.19ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمشاعل مشعل محمد العازمي30004110024853706

90.08ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمضاوى فالح سبيل العازمى30011230049153707

69.14ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمالك سعد صالح العجمى30011070141953708

91.35ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمليحه انور رجعان البحيرى30101050097253709

80.77ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنال الفى شويمى جديع30012150085853710

85.18ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنى سرحان محمد العازمى30101140009253711

92.33ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره عادل فرحان العازمي30012200100653713

80.53ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضي عجمي فالح المتلقم30005150041353714

79.28ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمي فارس زاهى العازمى30010020101553715

88.92ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيناديه على حمد العازمى30012300028353716

81.51ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينجالء حمود زنيفر العازمى30010160023753717

82.22ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينجود محمد سعود العازمى30012010020353718

72ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديندى صالح حمد الشمرى30004090058553719

88.66ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينشميه فالح مبارك العجمى30010090041453720

84.97ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينور محمد جابر الفضلى30005210001653721

93.7ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره حمدان محمد السبيعى30011150055553722

78.64ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره خالد سعد العجمى30006260077853723

71.22ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره صالح فالح العازمى30004040089853724

91.02ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره محمد براك العازمى30007010100453725

83.47ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره مسلم فالح العازمى30009210009653726

79.48ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره هادى حابس المطيرى30007080139353727

85.42ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوف عايض على العجمى30103070026953728

83.8ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهديل احمد فانخ مناور30010040061253729

73.64ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهند سعد عيد العازمي30007300055953730

75.14ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهند هادى حسن العجمى30010050138453731

73.26ناجحالعلميعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه فيصل رشيد العازمى30101120050953734

90.97ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآالء محمود صالح الوزان30008150041453761

92.82ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآيات عادل حسين كرم30101140036753763

99.29ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريآيه اشرف ابراهيم حفنى30101120125353764

97.74ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريآيه جابر ممدوح محمد30102240156853765

94.4ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآيه حسين عبد الكريم هاشم30005040019753766



95.21ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريآيه سامي جمعه الفرجاني30003190120153767

99.82ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريأبرار محمد محمد علي عبدالنبي30008180016953768

83.05ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأريج فهد ماجد الدوسرى30102210105553769

87.28ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأريج محمد دحيالن الحربي30007290010953770

98.42ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسوريأسماء رياض معروف الوتار30004020082953771

98.27ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريأسماء محمد قاسم عواد30006070159153772

91.83ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأمل احمد احمد الخباز30004040016953773

95.81ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريابرار عبد هللا بسيوني عامر30010050029353774

92.16ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرياسراء عادل عزت اسماعيل30210190186453775

80.66ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسماء سعد معجب العجمى30009120005253776

99.4ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرياسماء سمير عبدالرحمن متولي30009030181253777

79.79ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياصايل طالل صالح العتيبى30007270101153778

98.38ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرياالء عبدهللا العشرى البياعه30002010217253779

92.24ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالدانة حمدان عوض الحربى30012200063653780

99.32ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالطاف عبدهللا معاشى الفضلى30005090118653781

98.23ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريامنيه حمدى عيد عبد الرحمن30005010242153782

98.26ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرياميره محمد منصور صالح30001220210653783

86.29ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياوراد فارس هندى الشمرى30102040083653784

97.09ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريايه ضياءالدين شحاته سطوحى30009280151153785

88.56ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريايه محمد احمد عبدالعال30103020071553786

98.36ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريبتول أحمد ظريف عبدالمجيد30004010149253787

94.96ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير على مبارك العازمى30006030004253788

99.17ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريتغريد حمدي عبدهللا محمود سمرى30010210205353789

96.76ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريتقى محمد محمود زكي شعبان30006200229253790

80.03ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيثرى محمد ناجم الهاجري30007290024853791

90.5ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجوزه راجح سعد البوص30008120037453793

89.26ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحصه جلوى مبارك الجميعه30005240011553794

84.39ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخديجه يوسف حمود السويلم30004010026253795

80.1ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخلود جاسم علي الشريع30102080043453796

99.49ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسوريخوله يوسف الزعبي30005040170453797

88.05ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه جابر سعد العجمى30009020024553798

96.76ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه دحيم مبارك سعيد مبارك30005270025753799

84.99ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل احمد سيد عبد هللا الرفاعى30006250132353801

88.11ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل محمد سعد العجمى30101040140553802

99.69ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريدينا أحمد اسماعيل حمدي30012090162553803

98.26ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسوريدينا عبدهللا احمد فؤاد ملك30010090085253804

98.96ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرؤى محمد عبدالرحمن علي عبدالجليل30010170084453805

88.6ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريربا احمد عمر احمد السيد30012130123453806

77.6ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج عبد العالى شبيب الخالدى30011120091553807

93.46ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرحمة احمد عبدالحكم محمد الدابي30007090159753808

82.21ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرفعه فهيد محمد العجمى30003210072153809

97.87ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرنا حاتم اسماعيل النحراوي30008030128853810

89.41ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرنا قدرى الدمرداش السيد نوير30005260010953811

97.2ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرنا محمد البهى حراز30005060075453812

90.56ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرنين سامح حسن فهمى30006010078853813

67.33ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف فهد محمد العجمي29608170025753814

97.32ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريروان حاتم اسماعيل النحراوي30008030129653815

88.55ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريروان طارق محمد علي السيد30101140039153816

96.81ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريروضه ربيع عبدالعزيز عبدالسالم30010010195453818

78.07ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسوريريان علي رمضان30101090181353819

87.64ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم عبد هللا فيصل العتيبى30005200110653820

96.11ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريريم محمد سعيد مهلهل29910160188353821

74.61ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم محمد غازي المطيري30005310058753822

99.67ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريريهام صابر عبدالحميد عمران30010060083353823

98.42ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريزينب جمال عبدالحليم محمد على30009270201153825

76.27ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره احمد سيد سيد30011300150653826

97.76ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره احمد عبدالرحمن عمار30005200193153827

91.14ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره السيد محمد ابوالسعد زايد30007140073553828

86.77ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره صمعان عبد هللا الهاجري30102160013553829

99ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره طاهر عبدالفتاح السيد على30010230097353830

69.72ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره عبد هللا عبد الرحمن الرشيدى29910240118953831

90.01ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره عبيد حميد المطيرى30004260078953832

98.1ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره فهد مبارك العجمي30011150106453833

95.69ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره كارم محمود مصطفي30009020178253834

85.43ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره محمد خلف القحطانى30004220076953835

85.36ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره مرجى محمد العازمى30005140103653836

92.99ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريسلوان سامى محمد عبدالمقصود الجنزوري30002280181553838

83.81ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشريفه جري عبد هللا الجري30007160070253839

91.29ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد سابق ضيدان سابق30012290023953840

70.53ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد يعقوب يوسف الفيلكاوي29808060090753841

96.5ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه مرجى محمد العازمى30005140104453842

98.57ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريشيماء علي محمد علي30012230051653843

98.79ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريضحى ياسر أنور أبوطالب30006100183753844

99ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريضحي السيد أحمد االلفي متولي30103120180853845

74.02ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيبه رائد ابراهيم الفضلى30101060147453846

95.73ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه عبد العزيز سعود الرشدان30004120026553848

79.7ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه مبارك محسن الدوسري30009020087853849

98.5ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسوريعبير محمد صالح يازجى30101300017253850

93.61ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغدير سالم عبد هللا العجمي30009170119953851

93.69ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغدير مياس فالح المياس30004020054653852

91.41ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغنيمه عادل خالد الجرى30006030092353853

97.13ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه أحمد أحمد الخباز30004040014253854

84.69ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه دخيل راشد العنزى30102260016153855

93.64ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريفاطمه راضي قيس عبدالخالق30101020202753856

89.93ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريفاطمه سيد العربى محمد حسن30004210021553857

88.01ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه عبد هللا مبارك بن كتال30008220100253858

85.4ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفي الفى محمد الحربى30010280008953859

98.01ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريكارمن ناصر سالم حسين30009280153853860

77.87ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتارتيرياكوثر نعيم مزهر جابر30007190109753861

77.83ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه مجلعد محمد العجمى30011260106753862

83.98ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلولوه عماد ابراهيم الهاجرى30102250077753863

99.83ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريمرح مجدى محمد دراز30004110025653864

90.31ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريمريم امير محفوظ ابوغالى30011250161353865

97.93ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريمريم عزت عبدالمطلب الزفتاوى30007180156353866

67.46ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم مانع محمد العجمى30101300002553867

94.48ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريمريم محمد ابو العال حشمت30010160024553868

87.97ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم محمد جاسم علي30006070004653869

99.79ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريمريم مرتجي مصطفى عبدهللا29910130186453870

75.02ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم هادى عياف العجمى29807280021253871

82.4ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار حمود مطلق العتيبي30103040107453872

93.7ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار عبدهللا معاشى الفضلى30005090119453873

98.03ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريميرنا مجدي ميخائيل اسحق30003200229153874

98.91ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريميريام رافت عبدالمالك بيالطس30007110056453875

79.17ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرينادين محمد عبدالباسط محمد حافظ30003130163653876

95.09ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرينادين وائل أحمد السيد رستم30008260136453877



73.23ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريندا محمد عبد الرازق محمد محجوب30009010131953878

86.07ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريندى محمود عبد الصمد محمد30003150126753879

99.6ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسورينسيبه اسامه فران30004120183153880

91.54ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرينغم ممدوح عباس محمد30011140150653881

98.77ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرينغم نبيل محمود محمود الشربينى30009220099453882

70.06ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوال يوسف فالح عوض30009060108153883

77.03ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتبحرينينور جعفر احمد حماد احمد30002080151253884

99.39ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرينوران ايمن الحسينى محمد السرسي30003300004453885

93.69ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره حزام محسن العجمى30010150083453886

91.4ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره راشد عبد هللا العجمي30006030097453887

99.49ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرينيرة محمد شحاته بسيوني الحلو30008150121453888

97.27ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريهاجر أمير محسن عبدالعزيز30102090110453889

77.47ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريهاجر ياسر محمد محمد30102010163353890

97.42ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريهايدى محمود احمد محمود30004020155753891

90.47ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا منصور حسن البداح30010180010853892

79.88ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوجدان احمد مبارك العازمى30011150077453893

93.2ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوسن سعد فهد العجمى30101250084553894

83.71ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوصايف عوض ناجم الهاجرى30101110080753895

95.29ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرييارا ياسر مجدى توفيق30009130084653896

93.04ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريياسمين ابراهيم محمد زينه30007100143553897

92.22ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيياسمين سعد سعود الرشدان30008190048553898

99.02ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريياسمين محمد عبد الفتاح ابو الغيط30010210189453899

99.24ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريياسمين هاني عدلي ابوالعال قاسم30004080167553900

97.64ناجحالعلميأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرييمنى اشرف عبد الحكيم القاضى30009110181253901

77.54ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيآالء فهد سعود االصفر30006280136953921

97.22ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيآيات يعقوب رمضان مالعلى30004050102353922

88.88ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيآيه ناصر عبد هللا الزامل30006190054153923

93.92ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتمصريأبرار محمد ضيف محمد29910210106353924

91.64ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأريج سعود شلوان العجمى30101060075453925

83.62ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأسماء راشد مسيعد العازمي30006240017853926

90.81ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأميره طالل الفي الكريباني30012200011853927

72.93ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأنفال مخلد مطلق العتيبى30004180023653929

81.68ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتياسماء عيد عبد الهادى سيف الهمالن30102180057553931

86.5ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتياقبال ابراهيم عبد الرحمن المال30006110097453932

80.68ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيامينه ابراهيم عبد الغفور العوضى30010070015653933

80.62ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيأمار سعيد عبد الهادي العجمي30003210149253934

68.07ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيالهنوف سعود سعد العتيبى30007090104453935

68.41ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير بدر راشد الصنيدح30103140104153936

78.65ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير سعد روباج العازمى30101180063553937

76.56ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيخديجه حامد عواد اليحيى30102010029453938

92.74ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيدانه احمد غانم الهاجرى30101070117653939

83.19ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيدانه هشام سلمان الشاهين30003280021853940

86.96ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيدالل نواف عبد هللا المشوط30102170027553941

90.42ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيديما يوسف هليل الحربى30101050094853942

86.91ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج محمد مشعان رجا مشعان30009210089753943

80.63ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج نورى ابراهيم العنزى30008170102153944

77.02ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيرحمه نايف رجب العنزى30005210068153945

91.41ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيرفعه ابراهيم عبد الهادي العجمي30008310047353946

80.73ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيرهف مبارك ماضى الهاجرى30102260081553947

94.31ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيريمه مسفر سالم العجمي30006070067953948

86.29ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيزينب غانم فاضل درويش30004080066453949

85.99ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره فارس سند الشمري30006240035453950

90.03ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيساره يعقوب أحمد الكندري30009280008453952

85.47ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيسكينه محسن مهدي الموسوي30008170014153953

98.5ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيشاهه عثمان معجب الهاجري30008280063853954

71.43ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيشهد عيد فراج العازمى30009200084553955

89.5ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيصالحه محمد ناصر العجمى30005100111253956

81.72ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه عيد صنيدح العازمى30003210088753957

73.51ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيغاليه سعد محمد المقبول العجمي30103100047553958

91.87ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيغزالن عبيد محمد العجمى30010050042953959

89.41ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيغفران حمد وادي العنزي30102280095653960

75.5ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيغال على ضيف هللا المطيرى30009170051653961

88.9ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه ناصر رسام الهاجرى30012260054353963

89.08ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيفرح دخيل عبيد المطيرى30011080052153964

86.08ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه حسين ناصر العجمى30006120005153965

90.81ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه يوسف محمد الجمعه30009060128453966

74.94ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيلمى بدر مبارك العجمى30011100081753967

78.19ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمرام محمد موسى العلي30011030010553968

81.92ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمرام مشعل عبدالعزيز العنزي30002180119453969

90ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمريم حسين سلطان الشجاعى30005160017453970

87.08ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمريم طالب صالح الصراف30006260042853971

85.55ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمشاعل جالل عبد هللا العتيبي30003260020853972

91.22ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمشاعل عثمان خليل الخليل30103180015753973

81.88ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيمنار مساعد مبارك الطومى الصليلى30011100091353974

86.12ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيموضى عبدالكريم زيد السعيد30010310015653976

87.17ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيموضى منصور شامان المطيرى30102030030953977

90.27ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوال عبد هللا الفى العازمى30011220017553978

69.96ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره خالد بخيت الدوسرى29911150032253980

92.57ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره فواز خلف العتيبى30101100035553982

84.27ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوره محمد ارشيد الشدقم العازمي30006100058653983

71.59ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتينوف صالح محمد العجمي30008270034653984

79.29ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهديل عبد الناصر على شريف30007280010853985

90.77ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهال حمود عبد هللا الحويله30011040093153986

74.2ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهناء عثمان سعيد السعيد30004110012553987

71.62ناجحالعلميهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديبناتكويتيهند راجح هندى الحربى30004170087653988

90.55ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآمنه مطلق راشد ناصر العازمى30011130108954011

90ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأبرار مطلق راشد  حميد حويمد المطيري30005080021154013

80.97ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأريج سالم عبد هللا محمد فالح ارتيبان العجمى30006270073654014

93.13ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسماء خالد سالم صالح محمد الحيمر المرى30006040128154015

88.04ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسيل أحمد محمد جاسم العبد الهادي30006160042654016

99.26ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريأيه محمود سيد محمد30103150120254017

77.36ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسراء عمير سعد راجح العجمى30012190060854018

93.75ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياصايل دعيج جدعان مزبان الزهاميل30012080014654019

94.43ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالدانه حسن ذيب ناصر فهد30010180040754020

92.75ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالدانه مرزوق هادي محمد العجمي30009030017454021

96.45ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالهنوف مشعل عايض فراج العتيبي30003310084654022

76.74ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيانفال فهد سعود راشد الضرمان30009050093454023

84.25ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيانوار عبد الرحمن محمد ابراهيم الكندرى30003190073554024

90.87ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيانوار محمد حمد دايس المرى30007230040254025

87.06ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيايمان جديع زعيل مصطفى المطيرى30007290086254026

92.29ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيايمان فهد عبدهللا ضيف هللا البرجس30004090166854027

86.02ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير عبد العزيز محمد عبدهللا حسن30010090002754028

91.16ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيترفه محمد علي جدوع العدواني30009190123854029

85.39ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجنان صالح نعمه حايف خلف العنزي30101190118854030

85.3ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجنان يوسف عبد الرزاق حسن الوزان30008250035254031



79.27ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحوراء احمد عبدهللا ابراهيم الفرحان30001090011154032

85.8ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه سعد عيد محمد الفالح30010160049954033

87.19ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيربى فهد محمد العجمي30005030066354036

85.42ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج صالح نعمه حايف خلف العنزي30101190119654037

90.43ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرزان حمد نافل حمود العازمي30102020007654038

97.34ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرغد قبالن فهد العازمى30010020071754039

90.62ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرغد نشاء محمد هادي فالح القحطانى30004280096754040

93.11ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف حسن عيد ناصر بن فهد30008080083754041

92.73ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف صقر محمد حسين المطيرى30010130042954042

96.97ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم سعد عبد هللا علي الكندرى30008100019654043

86.71ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم فالح عدم بصيص الجبري30102170093754044

91.12ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديريم كديميس محسن نقاء السقياني30009060039654045

90.2ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيزهراء فاضل حاجيه محمد على حسن30004180004154046

77.97ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيزينب براك علي خليل بوحمد30012260036754047

95.45ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره خالد عبد هللا خليفه العبدهللا الشطي30101160059654048

85.92ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره علوش مبارك فهد ظافر القحطاني30012180009254049

93ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره محمد مفرح فهد هشام30102050056254050

97.07ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسجى ناصر محمد احمد شمس الدين30012190025354051

94.17ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسلمى سمير فهد جابر شهاب30005050038254052

82.53ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسمر مشعل عبدهللا مطلق العنزي30102100140754053

87.54ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسوريه مشعل محمد عبدهللا المسند30011010124554055

88.59ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد مبارك عبد هللا صالح بدو30007170032454056

77.86ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد محمد فاضل نجم الشمرى30101030108454057

90.01ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه حمود سعد ثانيه العجمى30005280110354058

80.45ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه محمد على سليمان علي العثمان30102100041254060

81.93ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيصبا فيصل بطى مطر الشمرى30003160043354061

78.35ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيصفاء سالم عبد الرحمن حسن عبدهللا الغيص30101280021554062

98.31ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيبه بدر عبد هللا    الكفيف30101200054154063

72.19ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه فهد علي دالي مسلم حجاب العتيبي30006150050554064

84.67ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعاليه فايز عبد هللا خليف العنزى30012080114954065

81.37ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةعذوب احمد يوسف محمد على30012100150654066

92.21ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعنود سلمان راكان حمد المكراد30011140053854067

78.24ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغاده محمد حمود محمد الخالدى30003290065754068

97.33ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه عبد هللا عبد العزيز عبدهللا الشبيب30005150097454069

78.7ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه عصام عبد هللا رمضان العيدى30005290034754070

91.79ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفتون محمد نهار محمد حزام العجمي30012260053554071

95.38ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر حسن على موسى الدوسرى30010120043654072

94.28ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمروج عبد الرحيم جمال محمد جمال30005060070354073

86.28ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم ناصر محمد ناصر السهلى30008180106554075

84.99ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار عامر مبارك سالم همل العجمي30004080117354076

99.28ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريمى ممدوح ابوالنجا على30009130172654077

74.41ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيناديه سلطان مشل صنيتان المطيري30102250063854078

86.46ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينعمه عبد الرزاق راشد عبدالرزاق عبدالوهاب الوهيب30007080075354079

93.79ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينغم عبد الهادي عبد هللا هادي العجمي30003170100754080

77.97ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينفود محمد عبد هللا خلف الحربى30003310034454081

91.66ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينور عبد العزيز حبيب أبل الكندري30002250106254082

87.63ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينور على عوض منهل العنزى30009100069154083

96.63ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينورا متعب ضويحى خالد السبيعى30008130041254084

88.87ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوران أحمد عبد هللا سلمان خضير الحربى30005010119754085

94.19ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره فهيد منصور فهيد منصور العجمي30007220085854086

82.99ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره وليد راشد عبد الرحمن النجدي30008150048154087

89.05ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر ملوح دغش ملوح محمد العجمي30004220036354088

95.99ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهند على حسين العبيد30008260036154089

96ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهنوف خالد سعد حضرم العجمي30007170041254090

98.52ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا عبد الرحمن عيد   المجيبل30011250121854091

88.53ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيله بدر مناور عجير العتيبى30005060001754092

80.19ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوجدان ناصر حسن مبارك ناصر العجمى30004200063654093

91.75ناجحالعلميام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحا حسن حضرم حسن السهلى30011160064454094

95.3ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآالء خالد طرقى العازمى30011290046254121

83.16ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآالء خالد عبد الرحمن الجمعه30009270014754122

84.69ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآمنه محمد فهد العازمى30103130047854123

71.44ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأبرار خالد ذياب العازمى30005050037454124

88.96ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأبيار رشيد محمد العنزى30010140132654125

79.84ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسماء فهيد هايف العازمي30103010099254127

84.27ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتارتيرياأفراح خالد مزعل عيفان30005310122154128

83.85ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديأفنان زايد هالل المطيري30101280145354129

72.16ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأمل بدر سعد العازمى30011140096854130

80.3ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأمل حمد محمد العجمى30007160033154131

77.97ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأمل خالد حشر العازمي30103050020854132

98.37ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأميره منير شديد السبيعى30004160050954133

86.85ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيابتسام هادى سعيد المرى30004050054954134

83.23ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسورياسراء عبد هللا خاتل حروبى الحمد30008230167954135

84.17ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسراء فارس سالم العجمى30012080086754136

80.54ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسراء محمد على العتيبى30005250107154137

78.99ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياشواق عوض مسفر العجمى30007130041954138

68.39ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياصايل مهدي مسفر العجمي30012210086454139

90.18ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالبندرى مشعل شبيب العازمى30008280078554140

83.45ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالبندري فهد سعد العازمى30010280049254141

93.79ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجازى محمد بتال السبيعى30102170106754142

77.78ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجازى مطر فرج الشمرى30103120015154143

78.16ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالعنود غانم على الهاجرى30102140096954144

82.47ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيامثال اسعد فراج الحربى30010250066854145

87.72ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيامل فهد ناصر االشيقر30101020078554146

92.98ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيانفال خالد محمد العتيبى30011080024954147

76.08ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيانوار بدر صقر العنزى30101140051954148

78.77ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيايمان فيحان عايد العازمى30010010018554149

75.69ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير عبد الرحمن محمد العجمى30010190041654151

78.51ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير عبد الرزاق محمد االحمد30011070073154152

85.31ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير مشعان رخيص البرازى30007090057854153

92.61ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديتيماء عبدهللا محمد العمري30007150069954154

89.13ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجواهر بداح فهد العجمى30005070024554155

79.88ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجود فايز تركى العنزى30011070021354156

74.84ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحنان سالم سعيد الدوسري30008250009654158

73.94ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحنان فايز فهيد العازمى30008060040554159

89.24ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخديجه أحمد حسن صالح30004090067354160

84.56ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخديجه محمد أحمد البلوشي30012040025754161

99.57ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخوله حبيب مهدى الشمرى30005110116454162

86.42ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه بدر محمد العازمى30009270044654163

81.89ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه عبد الرزاق منشد الهندال30012180134354165

67.65ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه عزيز عبد الرحمن العتيبى29901230117654166

70.13ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه فيصل زايد الهاجرى30005050006754167

78.89ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه مبارك صالح القحطاني30005230015754168

80.82ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه منصور عبيد الرشيدى30005140017254169

88.37ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل عيسى عبد الكريم النومس30010140137754170

75.92ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديما هادي سعد الهاجري30102060018454172



96.18ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديمه على سعد العازمى30011240025754173

84.26ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديمه منصور ثابت العتيبى30010040111354174

74.93ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج ذياب حمد العتيبي30007050066254175

83.13ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرزان نايف صنت العيباني30007260097454176

78.13ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرغد خالد علي العازمي30009190007554177

71.4ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف حسين مسفر العجمى30011230019254178

72.24ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف طالل جمعان العازمى30004200048454180

90.54ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف فارس سعد العجمي30006100095754181

92.05ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريروفيده عبدالستار عبدالعليم السيد30004010244454184

80.12ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريزه مهدى محمد العجمى30101310020254185

69.11ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم محمد زايد العجمى30006140009654186

93.01ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريناد حمد ماجد العجمى30009170101754187

89.88ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسارا سالم علي مفرح30012230024154188

99.06ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره سعيد عبد الرحيم العفيفى30102100180254189

84.71ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره على مفلح العازمى30003270049554190

73.87ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره فايز محمد العنزي30006280054254191

89.45ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره فالح ضويحى الهاجرى30009210050454192

90.78ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره محمد نافل العازمى30011290023554193

76.32ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره مساعد عمر العازمي30005050072954194

77.53ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره هديبان ناصر الدوسري30006040118554195

77.4ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسحر يوسف ذاعر المطيري30002060066554196

77.45ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسعاد مناع على العجمى30102160009854197

81.97ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسعده رباح حشر العازمى30012180020154198

73.41ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسعده عادل حزمان العازمى30005070095854199

98.47ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريسلوى عمر منصور شحاته30102270096354200

78.78ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسهام مساعد مسفر المطيرى30012300116354201

86.32ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد ماجد معجب العتيبي30103040066154203

79.4ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد نصار عثمان العازمى30007160056954204

93.93ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق أحمد سويلم الكريباني30012150128754205

79.34ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق ثفنان حسن العجمي30009130039554206

76.83ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق محمد منصور العجمى30003220012454207

82.05ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق مشعل محمد العنزى30009020143254208

73.91ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه فيصل محمد العتيبى30101170039454209

97.42ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه محسن محمد العنزى30006180005754210

95.84ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيماء خزعل خالد العازمى29909230081854211

78.44ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتعراقيصفا على كاظم رهيف29601010328754212

74.24ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطفله عبدهللا مطلق العجمي30003200108854214

84.15ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطفله فهاد فهيد العجمي30102060054754215

87.4ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيبه داود سلمان العود30007260018154216

89.59ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيف فهاد عبدهللا البرجس30108180190854218

80.3ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه سعد مصبح العازمى30004250112354219

65.7ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه عبد الرحمن عويضه العجمى30011020116654220

77.16ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعاليه فالح حسين العجمي30008060117654221

78.58ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعبير عوض معيض العجمي30011120134454222

74.93ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعذاري عبد المانع محمد العجمي29808260136454223

94.08ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعزيزه وليد عبد هللا بوربيع30102270007454224

83.41ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعلياء فالح حسين العجمي30008060120554225

76.6ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعنود فهد ثوينى الثوينى30008310016654226

83.57ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديعيده مهدي صالح العنزي30005170098454227

74.95ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغزيل محمد فهد العجمى30003220117854228

89.97ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه حسن فهد العجمى30009080017954229

95.53ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه سعد مرزوق العازمى30003220106354231

86.41ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه فهد ارشيد العازمى30007250079754234

90.63ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريفاطمه محمود عبدالمنعم شباره30103100184954235

78.19ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه مسند راجح الهاجري29909250130254236

80.84ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةفاطمه مصطفى رهيف الشمري30011260136654237

89.02ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر عطا هللا بيشان الحربى30004120143654238

85.52ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفرح مشعل فالح العازمى30101110037254239

88.11ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفرح ناصر غالب الدوسري30102170141154240

91.86ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفي مفلح مدغم العازمى30103100080354241

75.58ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيليالي جابر صالح المرى30007290100554243

67.91ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيليلى بندر منشر العصيمى30007240086854244

73.26ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم سالم فهد العازمى30004210035454245

91.94ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم عادل خلف الرشيدي30007260010654246

90.4ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم على محمد القحطانى30007250030854247

83.77ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم فهد عبيد الفضلى30103010042354248

74.85ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم محمد فهد الهاجرى30006260037254250

74.99ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةمريم مصطفى رهيف الشمري30011260135854251

86.71ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم ناصر ثابت العتيبى30007160035854252

88.18ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمزنه دهلوس على الكريبانى30010270004554253

98.99ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمزنه مفرح محمد العجمى29812250044654254

94.61ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمضاوي احمد عبد هللا العنزى30007200052254255

72.23ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمضيحه فالح على العجمى30004250162554257

75.36ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمالك عبد هللا حسن العتيبي30101100107554259

74.67ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار بدر صقر العنزى30101140049854260

79.81ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار حمد عبدهللا العجمي30005200052554261

85.61ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنال سالم منصور العجمى30012200032954263

90.79ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمناير حمد حسين العجمي29904260171954264

82.19ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنى خلف عبد هللا الوقيت الشمرى30103010156554265

82.15ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره سراج محمد العجمى29907100168354267

85.6ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره سعد محمد العتيبى30004100053854268

80.25ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنيره ناصر عبد الهادى الهاجرى30010260068554270

76.95ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمها نصار مزرم العازمى30004170011254272

67.27ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضى هادى عبد هللا العجمى30006280001654274

83.61ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمي ابراهيم دهيم الرشيدي30010280140154275

71.43ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينجالء على حسن العجمى30003160048454276

86.17ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينجالء مبارك فاضل العجمي30103100059854277

76.21ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينجالء ناصر فالح العجمى30004220006454278

85.17ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوال فهد عاطف القحطانى30005220025254279

90.39ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينور حمود ضحوى العنزى30004120071654280

94.49ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره برجس مصلح الدوسري30010080129954282

89.31ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره خالد محمد الرقيب30004210007154283

87.68ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره محمد سالم العجمى30012100089654285

80.94ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره مهدى محمد العجمى30102130024754286

92.46ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره ناصر سعد الدوسرى30007130122754287

82.12ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوف تركى فالح العازمى30008230146854288

87.26ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوير سعيد ناصر العجمى29906250073954289

87.51ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر حامد فالح العازمى30012080010354290

88.42ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر محمد فهيد العازمى30006020008454291

83.39ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر ناصر فالح العازمي30006070032954292

93.54ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهديل سعدي سالم العازمى30007290089754293

86.55ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا بشار طاهر الفضلى30009040092554294

85.43ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا محمد خالد العازمى30004220106754297

94.83ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا هايف محمد ابا الدعيات30010220132654298

86.48ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوجدان فيصل مفلح العازمى30103090023654299



72.9ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوسميه مبارك مسعود الهاجرى30007180069154300

68.05ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوسميه مناحى تركى الدوسرى29603120103854301

92.61ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه راشد محسن المرى30010230133554302

78.81ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه محمد علي العجمي30001300068854303

95.92ناجحالعلميام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوهج حمدان منيخر العنزى30008290043654304

88.89ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآالء محمد سالم العجمي30003280026954331

85.81ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآمنه عمر فهد الرشيدى30010020090154332

90.81ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأريج أحمد حمود العازمي30006210026354333

93.1ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأمل محمد مرزوق العازمى30011280103454335

92.32ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأوضاح فالح فهيد العجمى30006150118854336

87.38ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسماء محمد على الصقر30005170101254337

78.91ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسيل جزاء حنيف العتيبى30011140077354338

81.63ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةالجوهره فرحان جدعان الشمري30101190114554340

77.08ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالدانه محمد سفر الهاجرى30011050034254341

87.97ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالرتاج مشعل هالل شريف30012140151854342

86.58ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير محمد زامل العازمي30011250076854343

90.57ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجواهر خلف هزاع المطيرى30101180105654344

79.43ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحصه عبد الكريم محمد المطيري30012180084254345

81.12ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل عبد هللا على الصقر30101270106554347

74.44ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديما مبارك ناصر بوجما30005090045854348

72.35ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف ماجد هادي الدواي العازمي30012050097954349

91.65ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان جابر سيف النامي30012250066554350

93.23ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان محمد عفاس الشحومي30012290005254351

93.11ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره حسين على الشحومى30009300024954352

80ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره سودان جمعان المطيرى30007260114154353

85.54ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره عايض غايب العازمى30102140029954354

76.17ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره متعب نهار المطيري30010180080254355

84.24ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره محمد حبيب السبيت العازمي30006130037854356

86.04ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره محمد عبد هللا العتيبى30008050017254357

90.63ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره ناصر راجح العجمى30007110098654358

87.61ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتصوماليسهام محمد سعيد محمود30008210116754359

72.41ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشاهه محمد عامر المحفوظي30012170010454360

80.68ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشريفه صالح حمود الصالل30005090071454361

69.23ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد حامد لهمود الشمري30004120064454362

70.51ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد عادل مسلم العازمي30007150037354363

80.62ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد عبد المحسن محمد العازمى30012170107854364

75.87ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد فواز عواد العازمي30008300044854365

89.58ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشوق حسين على ابراهيم30102140106454366

86.44ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه سعود طراخم العتيبى30008230072154367

89.71ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيمه ناصر نايف أبوخوصة العتيبى30101070003454368

84.31ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديطيف نايض خبنان الرشيدي30101200138454370

81.29ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعاليه محمد راشد العجمى30010260055454372

76.67ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعبير سالم عفار العنزى30101250051154373

82.21ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعليا حوبان حزام الميع30103100025654374

87.37ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعهد جابر مرزوق العازمى30008040015554376

90.53ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغاليه صباح عيد الشريع30012080019754377

72.34ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغدير احمد عبد هللا العازمى30005220117554378

94.9ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتالواليات المتحدهفاطمة طه عسكر30012230040154380

95.28ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه على فهد النويعم30008050078954381

91.76ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه ماضى فهد العازمي30010030052354382

88.11ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه مشعل حمود اللميع30010210108554383

75.35ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمآثر غازى نايف المطيرى30010260077354385

89.35ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمرام خالد مفلح العازمي30004120044154386

98.3ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم عبد الرحمن عبد الخالق فرج30102130020454387

85.14ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم فايز فراج صايل30005300023654388

93.35ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم فيصل سعود العضيله30011010028554389

87.03ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم هادي حرفان السمحاني30004110086254390

87.87ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمالك فيصل حماد الكفيف30101300055154391

72.9ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار حمود عبيد الغريب30102020051954392

77.15ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمهيه مفرح مبارك العجمى30010220102754394

69.95ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيميس عيد عايض العجمى30011220051154396

85.22ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينادرة طالل ملفى الحربى30101190034554397

86.8ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينجود فارس فهيد الهاجرى30005180085454398

65.59ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينصره محمد على الرشيدى29908240067154399

88.18ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوال ناصر على الرشيدى30009160020854400

89.29ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره طالل منصور العجمى30009200021254401

85.56ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره فايز حمد العازمى30010140014754403

89.55ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره وليد رضيمان الصواغ30010060076154404

89.83ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوير حميد حمود المشحن العازمي30010040008154405

88.55ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر حمود مبرك العازمي30007140007354406

89.33ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهاجر مشعل حمود اللميع30010210107754407

93.43ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهديل عبد هللا سيف اللميع العازمى30012170009154410

70.68ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهند حماد مناحى الدوسرى30101290143854411

85.05ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا حمد حسين الدوسرى30006170113954412

91.26ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا عامر محمد الخشم30012290066954413

85.52ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا فالح سالم الميع30102250009954414

88.62ناجحالعلميلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه عبد هللا سعد العجمى30012130078454417

92.74ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآمنه راشد فليفل الداهوم30008050092254441

74.48ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآمنه محمد عبد هللا الصانع30003260057454442

94.85ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسماء بدر مطلق العازمى30004080008254443

82.68ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأمل عوض شقير المطيرى30007110014254444

91.96ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياسماء احمد مثال العازمى30101290049454446

84.14ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالبندري عبد هللا عماش شافي30103130035554447

80.67ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيامل على دغيم الحربى30008130082654449

97.98ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيانوار خالد عوض العازمى30009110069254451

72.15ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيايمان علي يوسف سليمان30007220123654452

84.56ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجميله محمد عبد الهادى الهاجرى30007240040354453

67.85ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل سلطان ذعذاع السهلى29904020065554454

78.53ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل وليد هالل الدريويش30003160014254455

69.73ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرؤيه شعيب نايف الفضلى30012270011454456

86.2ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج محمد عزيز العازمى30012020080254459

76.58ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج يوسف سليمان الشايجى30006250092954460

90.37ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرحب جابر احمد العدوانى30012280085254461

84.03ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرزان خالد حسين العتيبى30005180072354462

87.52ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرغد فهد سعود العازمى30012010072154463

82.53ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرفعه تركى سعد العتيبى30007090084254464

83.01ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف راشد خالد العويهان30011150061954466

72.1ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرهف هادى رجا السهلى30004110067854467

80.85ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديروان راشد حسيان المطيري30010090112654468

73.2ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان سعيد صالح العجمى30007250124754469

88.89ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان فالح شافي العجمي30101050120354470

97.14ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم فالح راشد العازمى30012240057654471

85.06ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيزينب عدنان علي العازمى30004260028754473

86.38ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره سعد فالح العازمى30102280011254474

65.61ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره عبد هللا ناصر العازمى30005240124954475



84.39ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره محمد ثواب السبيعى30011050005154477

87.73ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره مشيط فهاد العجمي30004090142254478

66.87ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسناء احمد صقر المخانجى29810230088554479

72.41ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه ناجي مسيعد العازمي30003190043654481

73.14ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيف صالح عبيد العجمى29812260141554482

88.93ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعذوب احمد رجا العازمى30008160007954483

83.78ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعيده فرج حمدان النويعم30101060032454484

85.76ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيغال محسن جهز المطيرى30004180125554485

88.82ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه احمد عياد المطيرى30007220078654486

93.94ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه بدر على عباس30005220121254487

82.31ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه شبيب فيصل الشمرى30004110092654488

87.96ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه عادل سعود العازمي30006150003854489

88.76ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفي أحمد يوسف العازمى30010070033254492

80.17ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةقطر الندى ايوب احمد مراد30004240149954494

79.51ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلولوه انور جار هللا الحبيب30102210023954495

77.13ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمرام خالد هليل الظفيرى30008030011154496

87.49ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمرام محمد منقاش الهاجري30007240057754497

96.93ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمرام يعقوب يوسف كندري30005160119354498

91.28ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم ربيعان مطلق السبيعى30010020022354499

73.99ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم ضاري هزاع العتيبي30102170124354500

87.63ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم فالح غشام العازمى30009230077654501

86.81ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم فيصل سالم المرى30101140119154502

75.44ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم يوسف فهد العجمي30103030119654503

75.06ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمضاوى حمود مرزوق العازمى30010230029554504

80.38ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمالك فهد رجب العنزى30010220043854505

88.07ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمالك مشعل سارى المطيرى30007130048654506

92.69ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار احمد شكحان العازمى30101160103854507

92.65ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار سالم فالح المرتجى30101250032754508

75.89ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنال فايز غزاى العازمى30009180057654509

87.39ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمناير مزيد طلق العازمى30101030002254510

78.39ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيموضي خالد فهيد الشغبان30012040128454511

96.92ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيناديه فارس اكنيفذ عوض اكنيفذ30101090112754512

77.93ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينجاح سعيد علي العتيبي29911300061254513

79.67ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوال عبد الهادي محمد العجمي30008290131654514

94.1ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينور فايز محمد اللميع30011280069954515

94.22ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينورا حرفان محمد السهلي30006040076454516

78.73ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره حمد سعد العجمى30012200083954517

90.37ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره سعود فهيد العازمى30012010061754518

80.29ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره شريده امعرى العازمى30101260050454519

97.58ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعودينوره مبارك هاشم الحربى30009260085954520

88.96ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره هادى ناصر العجمى30012240096354522

73.33ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوف سعود عزيز عنبر30006190095554523

82.06ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهدى سلطان نايف الهده30012010038554524

90.71ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهدير وليد داود سليمان عبدهللا السراج30101290034754525

89.83ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهند علي أحمد الفودري30102080019454526

76.16ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا مرزوق عبدهللا المطيرى30005150068354527

76.85ناجحالعلميالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيوضحه بدر ناصر الدوسرى30008310100354531

99.52ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريآالء محمد راشد السيد عبدهللا30004110100554552

94.28ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآمنه علي غازي العازمي30006090012854553

76.85ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيآيه خلف جوده الفضلى30004230015354554

72.23ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةأبيار سعود دهداب روضان30009130160354555

88.94ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأجوان ناصر حمود الدبوس30005020122754556

83.91ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأسيل نواف عبد هللا العوضي30009130098554557

84.04ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيأشجان عيد ساير الظفيرى30004210048554558

90ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيابتهال مسفر عبد هللا العتيبى30009260045354559

96.34ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرياالء محمود طه احمد29912100091154560

88.18ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجادل احمد خلف الدعاس30005300009254561

80.13ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالجازى محسن مبارك الحشار30005080061754562

80.35ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالزهراء عبدالعزيز على الحداد30008160085354563

88.77ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيالطاف سعود فهيد العجمى30005220083454564

83.64ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتياماني فهد عبد هللا العجمي30006040012354566

95ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريامينه طارق عليان عواد30011020087654567

89.14ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبدريه منصور صالح الراقع30009190029454568

74.13ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيبشاير احمد محمد مراد30002130111454569

98.44ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريتقى هانى مصطفى النجار30102180119954570

65.55ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيثنوى فهد محمد الدوسري30008070037754571

81.59ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيجمانه سعود عبدالعزيز محمد30012310047954572

76.65ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحصه حمد عبد هللا المشوط30101150092354574

66.86ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيحوراء صالح ظاهر حسين30010220128954575

80.44ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيخوله جابر مجيد صادق30101200065654576

94.59ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه ابراهيم حمد الزيدانى30011230048354577

80.65ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدانه بدر غازى الحربى30010170066854578

74.49ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةدره احمد حسن عبدالرحيم30011080131354579

85.88ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل احمد لفته الضفيرى30004150052454580

86.92ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيدالل مبارك على العتيبى30007130109154581

79.24ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيديمه فيصل عبد الكريم الفضلي30007110084754582

97.38ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريدينا خالد علي محمدعلي شعبان29912070186354583

97.3ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتاردنيرانيا وضاح اديب العامودي30101170034354584

77.3ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرتاج احمد عبد هللا الكندرى30101070049954585

81.25ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرزان احمد عبد هللا الكندرى30101070050154586

83.19ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرزان سمير عبدالرزاق السجاري30004300101654587

73.36ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيرشا عبد هللا حمد حشان القحطاني30006070030254588

99.23ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرنا احمد محمد شافعى30012090081754589

98.32ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرنا محمد محمد رضوان30012170156154590

72.74ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيروان حسن طه المال30101070074754591

78.75ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةروان رمضان عبد الرضا روضان30012080160854592

96.73ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريرويدا رضا محمد عبدة30102240146154593

98.92ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم ناصر غلوم كرمانى30012250110754594

80.09ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريم نوري هالل العنزي30008090003754595

77.63ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيريما حمد مبارك حمد30102180008154596

91.32ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةزينب الفى فالح خلف30004050138154598

73.41ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيساره ابراهيم عبد هللا عبد الكريم30012190009354599

99.76ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره ابراهيم عثمان محمد عثمان30004090014754600

96.67ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره ناجى زكى حسن30012120190354601

91.92ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريساره وجيه احمد عبد الجليل30007250139454602

98.96ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريسلسبيل ضياء الصباحى العوامى30012210033854603

95.19ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريسلمى خالد حسن علي30009010117554604

83.77ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيسليل على عوده الفضلى30006100119154605

93.71ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريسهيله صفوت عبد الباقى مصطفى30101040168354606

74.34ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشجون سعد فالح العجمي30012050031154607

78.08ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريشروق محمد منصور عين شوكه30010010249854608

77.31ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشهد يعقوب عبادي المجادي30101190056454610

81.95ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيشيخه طالل شايع الشمري30007210111254611

89.01ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتيمنيصافيناز اسامه سالم الحسنى30011020112354612

93.32ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتصوماليصباح محمد عبدى ادن30006070160454613



96.72ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسوريطيف حسن رزق الشعار30102180061254614

77.37ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيف فرحان محسن العنزى30007150089154615

92.74ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيطيف فهد غافل العتيبى30010180039454616

87.28ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه خالد على مبارك30006010009154617

77.07ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه ناصر مسلم الهديه30011200091554618

96.55ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيعائشه هادي عياف العجمي30004100130354619

99.05ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريغيداء حسن عبدالرازق سالم30102170170254621

70.9ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه سعود سعيد العجمي30006270141354622

81.97ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفاطمه فهد شمخى الهندال30012270085154623

86.63ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر جمال عايض العتيبى30102190093954624

93.46ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديفجر صالح مطر العنزي30101010077654625

89.93ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفجر عبد هللا ارشيد العازمى30010290057354626

82.1ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديفجر عبدهللا محمود البلوي30006120122254627

98.17ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريفرح محمد محمود محمد سليمان الفقى30006060143554629

77.22ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفي طالل خميس العقاب30010080018154630

81.94ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيفي يعقوب يوسف محمد30010140062254631

85.19ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتغير محدد الجنسيةكوثر احمد برغش حركان30010090130254632

86.88ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلجين عبد الواحد عبد هللا درويش ناصر30003310008854633

69.9ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلطيفه فهد عدنان محمد30007080168454634

76.55ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلورا أحمد عبد الرحمن الجمعة الدوسري30010180025554636

77.85ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيلورا خالد عبد هللا الكفيف30102110104554637

94.57ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيليلى حامد فرج حاجي30102070123354638

89.71ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريمريم فؤاد صادق على عقده30101200170454640

82.78ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمريم مبارك سعود الشريان30007150147254641

93.54ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمضاوي ماجد خلف الفضلي30007090108754642

79.03ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسوريملك عبدالرحيم الضاهر الخطيب30004210090154643

99.06ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصريمنار ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم30009060182354644

72.93ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيمنار وليد عبد هللا المهنا30007210080654645

95.11ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتسعوديمها عبد هللا نايف الدوسرى30102030047254647

99.05ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرينها عبدالكريم عبدالعظيم عبدالكريم30009010189654648

79.76ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوال فالح فهد الهاجرى30009100093154649

80.21ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينور نواف هزاع العنزى30008070050254650

86ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينورا أحمد راشد الغريب30006300049154651

93.57ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتمصرينوران محمد رشدي محمد30001010544154652

92.15ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره برجس عبد هللا السبيعى30012120027354653

78.2ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتينوره مبارك عبدالرزاق الهاجري30005060086954654

90.59ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهبه وليد هالل الدريويش30009070090154656

79.88ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا مبارك ضيرمان العجمي29912160082954657

90.33ناجحالعلميصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديبناتكويتيهيا وسمي ناصر الدوسري30006150119654658

65.22ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيأحمد حامد ناصر الرشيدى27804150123854681

73.02ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيحمد هادي حمد العجمي29103030064854700

74.81ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيخالد محمد مطلق الخشمان29510280008554709

70.03ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيخالد مسفر عبيد العجمي27707070161354710

76.98ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيزيد شريف احمد الشطى28005300087154718

73.46ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينسوريعبد العزيز على المحمد29307120160254738

81.35ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيعبد هللا مشعل عبد هللا الجري30005170103954742

70.08ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيعبدالعزيز خلف محمد المطيري28709110018954746

76.33ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيعبدالعزيز داهم عبدالرحمن القحطاني27911030152654747

64.33ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيفادى عبيد عبدالرحمن الرشيدى28310200150954761

78.86ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيفهد صبحي محي الدين محمد29104010007654766

65.28ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيفيصل ياسين فيصل الخالدى27811180103454770

76.7ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيمشارى رثوع عازم العنزى28901100073554787

73.19ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيمشعل على حسن الشراح28210070174254790

77.08ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيمشعل مضحي بداح العازمي28212230150454791

81.65ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتينايف خلف مرزوق أبو عوينه28402230086154801

64.58ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيهادى مناحى هادى العجمى29908130107354805

73.77ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيهانى حسين على الشهاب27905210077654806

77.16ناجحالعلميمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتييوسف خالد سالم غريب29103060003454808

68.33ناجحالعلميمركز عمر بن الخطاب الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينسعوديحمد سعد ناصر العازمي29506190151654851

71.06ناجحالعلميمركز عمر بن الخطاب الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيسند شداد سندى الرشيدى28311290120154863

79.75ناجحالعلميمركز عمر بن الخطاب الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيصالح مسفر مانع دواس العجمي28706100107554866

88.13ناجحالعلميمركز عمر بن الخطاب الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا صباح جابر شوكان29510070221154877

64.93ناجحالعلميمركز عمر بن الخطاب الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينسوريفهد عايد وادي29902040135354888

71.24ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيابراهيم مطلق طراخم العتيبي29401280085354937

72.42ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيخالد سلمان سالم المطيرى28804150080854955

71.13ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيخالد غازي خنيفر الرشيدي28507290185454956

76.56ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيصالح هليل شويهين الظفيرى28610300059554975

65.87ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيطالل احمد هجاج الجالوى28806120106354976

87.14ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينسوريعبد الرحمن محمد تركى الحسين30103010149354978

70.62ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيعبد العزيز فهد ضيف هللا العتيبى29109070034454980

69.31ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيعبد هللا علي هذيل العجمي29905270015554985

79ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيعبدالهادي زايد هادي الهاجري27903190105655002

72.69ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيعلى جمعه ساير الظفيرى29709230033355003

78.94ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيعمار عبدهللا علي النجدي28307220001255006

63.2ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينمصريمحمد اشرف محمد   الزناتي29809010258155027

69.11ناجحالعلميمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديبنينكويتيمحمد عبداللة محمد الشامرى29401060031355032

71.84ناجحالعلميمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينسوريسالم كامل االبراهيم29806090211555110

71.99ناجحالعلميمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينغير محدد الجنسيةسعد حمد عيد العنزي29707310117955112

73.12ناجحالعلميمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيماضى محمد سعد العجمى29207310079855147

70.01ناجحالعلميمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيمحمد تركى محمد الشمرى29305220082355149

63.76ناجحالعلميمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينكويتيمحمد مزيد سعدون العازمي28304100104555155

80.4ناجحالعلميمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديبنينسورييحيى عيسى بركات الحريرى29809180069955169

78.87ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتسعوديأمجاد حسين مسعود القحطانى29203050050555191

88.37ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتسورياسراء مخلف العبد العكله29908200172655192

70.79ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتياسيل صالح خلف العنزي29507120034255193

82.17ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتغير محدد الجنسيةامل حمود احمد حاجيه27805160128355196

79.05ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيانتصار بدر اخزيم الفضلى29601290097655198

78.65ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيبشاير حمد حسين العجمي29704260159255199

74.16ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيبشاير سعود فهم الهاجرى28707020014855200

76.92ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيجواهر محمد عبد الهادي تركي28108260109955201

76.09ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيحصه عبدهللا هادى المطيرى29210310101255203

78.75ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيشريفه مسفر حسين اليامى28001250084555208

71.54ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتسعوديشيخه سعيد صعب الشمري29504060100455209

66.79ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيشيخه هادى عويضه العجمى30001240049555210

93.69ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتسوريغاليه عبدالباسط الرحال29302080153655212

75.47ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتالبانياغدير صباح يوسف29506120171255213

81ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيفاتن جاسم محمد المطر26903160040655214

90.17ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيفاطمه سعد براك العازمى28112250150155215

89.89ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتمصريفاطمه عبد العاطي عبد السميع عبد الناصر29405160057155216

70.09ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيليالى سعد عبد الكريم العتيبي29704120090655219

86.33ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتعراقيمنى عالوى صبيح28308120303955223

69.92ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيمنيره حسن عوده الجالسى28408130208255225

70.84ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتينبوى محمد حماد الدوسرى28011130116355227

73.24ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتمصريهاله عبد العاطي عبد السميع عبد الناصر29306230008655229

73.59ناجحالعلميمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتسوريوالء رياض قنبر30007100168955231



93.92ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيانوار حمد مهلهل المري28804210052355253

76.17ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتسعوديايمان فايز راشد العنزي28912160216355254

80.57ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتافغانستانبدور اسماعيل شافعي رضا شافعى29906060114955256

94.58ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيترفه محمد طرجم الهاجري28311190151755258

80.39ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيساره صالح عويضه العجمى28512140127555261

82.92ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيغدير سعود عاقل الشمري27908210109155266

87ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيفاطمة مسند سند بريكان الهاجرى28706300003355267

83.17ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيمراحب مطلق فالح عبدهللا البادي28201210095555269

75.61ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيمنال عبدهللا عامر الهاجرى29209010055455271

71.81ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيمها هادي غريب العازمي29303290071855273

77.64ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتايرانمهناز محمد حسن عباس زارع حسين آبادى29105010078255274

73.67ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتينجالء عبد هللا منصور السبيعى30001260070255275

85.75ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتينساء سيد محمد حميد28505160120355276

72.03ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتينوير هيف بدر الحجرف28411130085555282

76.42ناجحالعلميمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتعراقيياسمين قاسم احمد خالد28601310171255286

72.05ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتياسماء محسن عمر العازمى29905050077455311

74.93ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيامينه خالد محمد الهاجرى29209200072555313

82.17ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيانتصار مطلق ابراهيم البطحانى28607140059355314

68.51ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيجمانه ابراهيم راضي جاسم الخالدي29311270054855316

74.95ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتغير محدد الجنسيةحوراء مجبل عبدالواحد الهندال29911210143855317

76.51ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيدالل عيد ثامر العازمى28611100015755319

77.78ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيساره على نهار على29806210015955321

74.97ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيساره ناصر نايف المطيرى30003150054755322

78.96ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيطيبه صفاء محمود الرفاعى29206250064955325

70.44ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيغدير سمير عبود السالم28304070038955328

84.42ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتارتيريافاطمه محمد عبد هللا28709230621855330

67.75ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتسعوديفي عبد هللا سعد الدوسرى29611270140555331

70.5ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيمريم سالم احمد الصباح29504180061155334

65.98ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتيمريم يوسف محمد كندرى29804100101255335

80.96ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتغير محدد الجنسيةمنى ابراهيم مزعل ثامر29701260039655337

82.5ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتينوره زيد مجدل العتيبى27910290140955340

89.3ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتغير محدد الجنسيةنوره فرهود رهيف حسن29611250116355342

71.39ناجحالعلميمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديبناتكويتينوف راشد زايد الهاجرى29210180071755343

74.9ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأحمد عادل عطيه فرج الحربى30006090090255621

71.44ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأحمد فالح مرضى العازمى30004220034755622

79.05ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأسامه فيصل مانع عبدالهادى الفضلى30005030055955623

71.9ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيابراهيم ايمن ابراهيم صالح الوزق30008230026255624

81.97ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيابراهيم سالم خميس السعيدى30008090033655625

86.32ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتياحمد خلف شفاقه الظفيرى30012040022255626

70.51ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيادخيل جابر ادخيل ابريم طالل29912140046455627

75.89ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر ذياب ثواب زياد المطيري30004220020855630

78.9ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر سالم حمود السعيدي30004040003855631

83.38ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر سعد مدرهم مسعود مدرهم العتيبي30005280017855632

81.8ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر ضاحى غريب ضاحى الحربى30003280086755633

80.26ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبراك ابراهيم حامد الخالدى30101150001855634

70.12ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبراك محمد مهنا عطوان العنزي30010280054855635

72ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبطى فالح بطى المتلقم30101130121155636

76.91ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبندر برجس عطاهللا ابراهيم العصلب الظفيري30006160036255637

71.03ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبندر سطام شباب الفى الشمالى30101040021855638

76.49ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركى طريف شقير المطيرى30102070028155639

67.65ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديتركى مطلق حسين العنزى30006280129755640

79.41ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيثامر عايش عبدالرحمن الرشيدى30009280059455641

73.55ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيجراح خالد رباح المطيري30009220033755642

76ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحسين مسند سعود محمد المطيرى30009100083555644

70.9ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد عصيدان عصيدان العجمي30003220093355645

85.34ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد علي طويرش الشمري30006300035255646

71.1ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمود نواف عجمي حمود المطيري29912100100955647

73.84ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد أحمد خالد بدر30007150049655648

81.37ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد حامد جاعد مسير العنزى30102150077555649

81.63ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد صالح محمد الظفيري30012270006955651

75.37ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد على خالد مشرف المطيري30009290047255652

75.64ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخلف عامر الحميدى الجحيدلى30004100004455654

73.52ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخليفه خلف مذكر العتيبى29812160035755655

78.01ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخليفه نايف بشير منيف الدوسري29911220087455656

83.8ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيدخيل نواف دخيل عبدهللا الشمري30005280041855657

70.91ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيراشد عبد هللا مطلق سعيد العازمى30101190041755658

67.88ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيراشد منصور منور مجبل الصليلى29905030047355659

71.79ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيرشيد حميد ربيع العنزى30008290048755661

72.34ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسالم خالد غانم الظفيري30004300022455662

77.35ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسالم عبد هللا فهد المطيري30004220116355663

81.38ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعد عامر خليل نمشان الجنفاوى30012100047455664

68.04ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعد ناصر سعد فالح العدواني30103120062955665

88.15ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسعود دوشق سمير صالح الظفيري30007270118555668

77.61ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود عبد هللا هالل ناشى الحربى30012200014255670

75.17ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود فيصل احمد طالع القديرى30102170084955671

89.31ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود محمد سعود دخيل الجبلي30103060053255672

81.77ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةسلمان جاسم عويد طليح30006210136255673

76.79ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان فيصل خليف ساير العنزى30005160133755674

85.84ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان مخلف بنيه العرف30102220003755675

71.62ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسند عبد هللا برجس عايد البرازي30006020070355676

66.72ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيشمالن شجاع دلي العنزي30003240086355677

78.19ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيصالح سالم خميس السعيدى30008090032855678

67.46ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضارى مطلق عابر الضفيرى30009040011655679

75.53ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضارى منور عامر هالل30101010160555680

85.11ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضاري أحمد جاسم محمد الغضوري العنزي30103090089355681

74.61ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضاري فواز نزال العنزي30006090048655682

82.2ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضاري محمد شليل عبدالرحمن المطيرى30007010080255683

80.61ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيطالل كمال سالم خلف30102110098255684

73.32ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعادل صالح رمضان حنش العنزى30008300032555685

88.04ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعايد صالح شريد المطيري30007210072655686

66.21ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن سالم مطر الرويعي30009070068855687

85.64ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن نواف خلف عبدالمحسن الحبشى30003300082955688

81.46ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن يوسف كميخ المطيري30012300109155689

74.08ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز سالم عيفان الصليلي29812260023655690

84.12ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز عبد هللا ضحوى عايد السعيدى30007230042955691

80.65ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبد العزيز معاشى مزعل الظفيري30009210068655692

73.87ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا حسين علي مطلق سلطان30003240059955693

67.9ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا خالد عيد المطيرى30005110014555694

71.3ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا فواز محمد خليفه عقله30101290020855695

79.74ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا مبارك مجبل المطيري30103240054255696

80.5ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا محمود عبد الرحمن الكمالي30010290129355698

85.04ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا نهار عبد هللا المطيري30008150092455699

70.12ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن حمود مروح العنزى30002190047555700

68.82ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبداللطيف زيد حمدان البذالى30004050051455705

75.27ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا على عبدهللا عمر الشمري30005200088355709



73.08ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالمحسن سعد حلو العنزى30004140121955711

78.15ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالوهاب احمد غنيمان محمد الظفيرى30010030058255712

75.26ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالوهاب على جابر الخالدى30101090008755713

81.59ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالوهاب فرحان سالم العنزى30007230123755714

70.5ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعشوى فارس عشوى شريع الضفيرى30008100060455715

85.4ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلى فالح على صالح راشد المرى30102260096255716

87.4ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلي أحمد أكبر غلوم حسين30010310009255717

71.96ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعلي غانم مبارك فارس30008090017655718

81.48ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر عبدهللا مجبل حمود المسانع30006190036555720

74.31ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر نواف عبيد عبدالعزيز العتيبي30008110053355721

76.18ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعواد فالح عواد الشمرى30012250007555722

75.43ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفرحان مطر هزاع العنزى30009180158755726

89.98ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد سعد بنيه الفضلى30010190020555727

81.28ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد سليمان محمد دغيمان سرهيد المطيري30011090074155728

79.09ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد فالح عبد هللا البرازي30002180037855729

81.53ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد مساعد حمود ضويحى السعيدى30012090019855730

83.29ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد ناصر هادى عبود العنزى30101300129855731

72.96ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل ابراهيم عايد جلفان الذايدى29905220086355732

75.87ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل عبد العزيز محمد الخليفه30102130134655733

89.23ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل على احمد على الصالح30011240101455734

88.16ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل ندا ناشر عوض الحربي30004050042655735

69.59ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيماجد الفى عبد الرحمن العتيبى29906240047155736

72.58ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمبارك عادل حسين الحربي30009250117255737

74.52ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمبارك فهد مبارك فهد العنزى30006010013955738

76.42ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمبارك محمد حامد على الشمرى30004260049855739

77.92ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمبارك محمود هويج سعود العجمى30005190017755740

72.15ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد حمدان بداح السليماني30007070026955741

81.47ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد خالد مزهد عبيد صلبوخ العنزي30007280078155743

73.16ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد سعد حمود المطيري30003260031255744

72.03ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد سليمان عويد عبكى الضفيري30012200017755745

76.81ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد سند محمد على العجمي30005300107955746

71.95ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد سيف محمد الظفيرى30012060069755748

72.53ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد صالح ناصر العجمى30008310074855749

81.14ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد عايد محمد دغيمان المطيري30009180091255750

72.36ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد عراك مجهول موازى عبدهللا30011090098755752

81.1ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد على دغيم الشمرى30004280039355753

74.65ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد على عواد حسن الشمرى30011150008855754

68.88ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد ماجد محمد الرشيدى30008210002555756

82.67ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد منصور غريب الحربي30005240028955758

91.69ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد ناشر عوض محمد الحربى30005090002855759

72.74ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد نواف محمد جميعان الحربى30008180032955760

83.88ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمرزوق فهد مرزوق فضى الرشيدى30007130066255761

71.54ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمزيد عايد مزيد الصليلى30008070048155762

74.52ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمساعد عادل محمد العنزى30012180010555763

71.81ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمساعد عبد العزيز حلو العنزي30009160114755764

84.86ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشاري منور فرحان مرزوق العنزي30006280010455765

89.38ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشاري نايف مفلح ارطام العجمي30007030016955766

72.58ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشعل عبد هللا محمد عياد المطيري30004190103755767

79.92ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشعل عقيل هزاع سالم المطيرى30006070076755768

82.09ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشعل فهد عايد المطيري30006300057155769

78.89ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمناحى الحميدى محسن فالح السبيعى29911250094955770

81.52ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر زيد عصويد الدلماني30101140092255773

71.67ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر عبدهللا معلث الرشيدى30004170025155774

78.49ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر متعب رشيد المطيرى30004210070955776

78.57ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر يوسف أحمد عكل الشمري30005190119655777

67.87ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناهى فيصل سفر مسفر العتيبى30009030139655778

69.07ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينايف بدر غريب المطيري30009210110155779

79.14ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينايف فرحان غافل محمد جدعان30003250124255780

71.87ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينايف فيصل نايف الرشيدي30007020106455781

82.38ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينواف محمد عبد هللا العجمي30102030060855782

80.16ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينواف نجم عبد هللا العنزى30005210128955783

74.04ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيهادى عبدهللا هادى فالح الصليلى30008130016455784

80.16ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديوليد هايف شعيب المطيري30102180059155786

82.19ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودييعقوب يوسف عقيل الحربي30012250072955787

82.47ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف حامد جاعد مسير العنزى30102150078355788

69.37ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف خالد عيد عبيد الخالدي30005240084455789

79.96ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف عبداللطيف غدير العنزى30010150020155790

88.65ناجحالعلميالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودييوسف فايز عبيد الظفيري30003240004655791

78.2ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكندااحمد برجس احمد الهجرس30102130005255814

81.15ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديبندر فالح فرج الرشيدي29911100067855817

94.02ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديتركي مسفر صالح القحطاني30008190079255819

67.29ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةحسن عباس مبهر سلطان30010100114655826

74.45ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديخالد فليح فهد الشرارى29905120152255835

75.4ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسالم فايد سالم النومسي30004210014355843

87.92ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسعدون سالم سعدون السعدون30010170029755845

69.57ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةسلمان خليف عبد هللا العنزى30007150129655847

75.45ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد اللطيف ايمن عبد الرسول ميرزا30101280043455858

84.43ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسوريعبدالرحمن محمد موسى المحمد30102260024155863

69.16ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبدهللا محمد حمود العنزي30005070098255868

70.29ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبدالمحسن عبد هللا كاظم الظفيرى30011170103155871

89.5ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعثمان فالح خضير الشمرى30103110131355873

79.25ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينالدومينيكانعلى مسعد هاشم سلطان30005100132355876

75.69ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعلي حمد قعيد النفيعي30009120039455877

89.85ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفواز عبد الرزاق مطشر بثيل30002240145955884

81.72ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد سليمان خليفه العنزى30007180119255894

98.09ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمد عالءالدين سيد عبدالوهاب30004030141955896

82.42ناجحالعلميثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةيوسف عايد خليف مطلق30003250129355910

95.55ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريأحمد عبده حسن رزق30005230140855941

98.3ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسوريأوس غسان حامد30101040167555943

71.11ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيابراهيم خليفه عبدهللا الشمرى30009100062455944

96.74ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريابراهيم محمد ابراهيم غيث30012020176855945

73.24ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيابراهيم محمد فهيد الهاجري30006070016955946

98.87ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياحمد ايمن محمد رضوان30011110001755947

96.21ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياحمد سعيد شوقى سالم30009180163255948

91.49ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياحمد طارق محمد شقرانى سليمان30005220095755949

95.34ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياحمد عماد ممدوح حبيب30004210173655951

97.75ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياحمد محمد صبحي ابو حشيش30009150183255952

99.76ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياسالم صابر دياب حسن30003250173655953

95.94ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياسالم عبده حسن رزق30005230141655954

74.94ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبندر رفاعى فهد المطيرى30009170039955956

75.8ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحبيب عبد هللا حبيب العازمي30008110011155958

99.25ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريحسام محمود سعد محمد الكبير30010230011355959

71.27ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحسن مشعل سعيد العالطي30010090114255960

73.52ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد محمد حمد العجمى30009130050455961

84.23ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريحمدى هانى امين حامد30007120158455962



69.79ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد عناد دبوس العنزي30005210103555963

85.16ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد فهد محمد العجمى30009030084455965

96.77ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريخالد محمد احمد على30103010205855966

86.59ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد محمد عبدالهادى المطيرى30011030045555967

88.15ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيرميح سعد بدر الهاجري30004040078355968

99.56ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريزياد السيد عبدالباري سليمان30010120161555969

97.39ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريزياد محمد عيسى محمد الحسينى30001090154455970

72.55ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعد علي فواز المطيري30007150045355971

66.5ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان طالب حميد ضاحى30010010083955972

81.78ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعامر مبارك حزام سعيد30101280011955974

95.33ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعبد الحميد ماهر عبد الحميد القاضى30011220007955975

96.4ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعبد الرحمن رجب ابراهيم مهران30011080150855976

88.99ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشمري29911140027655977

83.61ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز أحمد عبد اللطيف الحبشى30009060063655978

84.48ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز بدر رجا الحربي30005260011755979

77ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا سعود مسفر العنترى30103150072855981

98.02ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعبد هللا فتحي فرج عبدهللا سيد30004100134655983

92.93ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا نايف مطلق المطيري30011300067755984

99.56ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعبدالرحمن ابراهيم عبده عبدالعاطى30002060168455986

82.65ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن خالد مطلق الجاسر30011170005555987

96.38ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعبدالرحمن زكي انصاري الخويسكي30005200184355988

70.98ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن غنام غانم الشمرى30010220062255989

84.52ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن فالح طليحان الشمرى30102210017555990

75.19ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن مناحى عايض الميمونى30101300004155991

78.18ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز عبدهللا ناصر العساكر30008170057155992

99.76ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعبدالعظيم محمد عبدالعظيم عبدالخالق30005180148655994

85.63ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا احمد مرمى الرويعى30005050103555995

93.63ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا رضوان فرحان العنزى30012140036355996

91.08ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعبدهللا محمد عبدالرزاق بالبل29910300041655997

82.99ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسوريعبدهللا نواف الجاسم30101011052855998

85.55ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالمحسن فهاد عبدهللا العازمى30006290023655999

88.97ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبيد صالح فالح العنزي30003310119556000

88.84ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعصام أحمد محمد محيي الدين30010250060956001

67.93ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلى سالم صرداح الحربى30011120047256002

88.65ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعمر احمد محمد احمد االشرم30011130009456003

84.89ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر عباس رابح الرشيدى29804130106656004

99.29ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعمر هشام محمد قناوي يوسف30012160162456005

89.47ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيغازى احمد منيف الشمرى30006110139556006

95.36ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريفراس احمد عبدالفتاح خليل30004090007556007

87.75ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل حمود مجيدل السليماني30006190021856008

77.23ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسوريقيس محمد أبازيد30009190124656009

99.77ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريكريم عبد اللطيف الصديق محمد الصقار30012020180556010

92.9ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريكمال محمد كمال غرس الدين30005300166956011

97.6ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمبارك عبدهللا محمد العنزى30007130001356012

84.49ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمد احمد كامل عبد العزيز السيد30012240011156013

94.85ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمد اشرف فتوح عبدالجواد30001010838656014

70.57ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد ثامر قصيم شاهر29911100130456015

74.47ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد جاسم محمد السالم30010030001356016

83.17ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينعمانيمحمد جواد حسن العجمي30004200122556017

99.57ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمد راضى عز العرب عبدالرحمن30003010232856018

92.89ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمد طارق الشربينى عبدالوهاب الشربينى30004120108156019

91.37ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد عبدالهادى عامر العجمى30004250095656020

71.25ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد يوسف محمد نقيمش30005150014956021

92.1ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمود محمد محمود زيدان29910240189156022

83.82ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمروان محمد السيد أحمد جمعه30009300193856023

96.88ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمصطفى سعيد ابراهيم يوسف30103060131656025

99.14ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمعاذ محمدحمدي عبدالمنعم سلطان30001130166356027

98.73ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريهشام خالد ابوالعال احمد30010140179956029

87.16ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييحيى حمود حماد الصليلى30007290118756030

96.28ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرييحيى محمد علي منصور محمد30009300182356031

99.81ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرييوسف أشرف مصطفي محمد30008270128556032

77.15ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف خالد صياح المطيرى30012010066856034

79.22ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف رضوان فرحان العنزى30012140037156035

71.86ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف صالح راشد الماص29901030037256036

90.87ناجحالعلميالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةيوسف هادى رميح الظفيرى30101110131656037

77.65ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأحمد فهد ثروي الظفيري30009180106956061

78.75ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيابراهيم عادل كساب الماجدي30004180092256064

80.81ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةابراهيم عبد هللا شريف عقاب30004110182256065

81.95ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياحمد أسامه السيد عمر30006050019156067

98.37ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياحمد فايز عبدالسميع عبدالمنعم30009030159956068

87.52ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودياحمد نايف سعيد الوهبي الشمري30008220109656069

76.97ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيباسل غنيم عبيد الصانع30103130049456070

74.52ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر عوض نافل الحربى30008060008556071

86.29ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبرجس ضارى برجس محمد30103030052156072

76.41ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبسام سعود هالل العنزي30003200002656073

80.87ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركى سعد عبدهللا الحميدى30007080081756075

94.85ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركى محمد شرهان الشمرى30009170005756076

68.69ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركى مضحى حبيب السليمانى29902020097356077

78.78ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركي نواف مبارك السليماني30006060045956078

81.86ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديثامر طالل جفران العفتان30011270120156079

90.14ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيجراح عبدهللا أكياد الظفيرى30010110042756081

70.24ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد حميد سعد الفضلي30003160063656084

73.58ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديحمود سعد حمود الشمري30007300067156086

71.27ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد بداح حنيضل العنزى30011120140856087

68.55ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد جمعان معيبر الظفيرى29908180040356088

66.35ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد حمدان محمود العنزى30009260091256089

70.95ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد شعالن عبيد الشمري30005170093356090

77.46ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد صالح عقاب الشمرى30011150011756091

69.5ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد عبد هللا نمر السعيدي30009270068156092

79.75ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد عبدهللا حمود الشمرى30010200001456093

90.4ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد فالح محمد العنزى30005110088256095

72.57ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخلف علي سعد السعيدي30007270122256096

81.18ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيدعيج تركى لزام السعيدى30006170117156097

73.46ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيراشد عارف راشد الظفيرى30007300047956098

79.18ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيرافع بدر رافع الحسينى30011070051256100

75.33ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيرجا محمد عوض المطيرى30008150003556101

76.68ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيرومى مساعد نشمى الحريجى30012210129356102

71.09ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيزغيالن عبد الرزاق لطيف الضفيري30010300109456103

96.84ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريزياد محمد منصور عثمان شحاته30012220162256104

83.54ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسالم محمد سالم العجمى30010190013356106

77.17ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسالم مطلق ذياب الصليلى30004250083356107

82.85ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسالم نايف سعد الشمرى30012010028956108

81.98ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعد فيصل عبد هللا السعيدى30009270139356109

76.04ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعد مناور طعمه الشمرى30010160069156110

76.07ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود خالد محمد الحسينى30003210093256111



76.94ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود فهد عايد الظفيرى30011080095156113

71.72ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان بدر برغش الشمري30012110030156115

81.86ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسلطان فهد دهيم مقبل الظفيرى30006090088156117

78.69ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان فيصل صبار العنزى29907110141456118

76.14ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان مطر طليحان الشمرى30011050128156119

72.21ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان نافل هزاع الخالدى30009220069556120

77.1ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان فهد عبيد العجمى30005180093456122

74.35ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسلمان مرزوق كردى العنزي30003200037656124

76.16ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسليمان حسن عطيه المهيني الشمري30101280044256126

92.78ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيصالح مشعل بويش السعيدى30008150021156127

86.79ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيصقر رشيد سويد السعيدى30102120020356128

81.59ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضارى عايض لصف مجحم30003210167956129

87.78ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةضارى محمد على الشمري30002120147156130

70.6ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديضاري عدنان ضاري الشمري30009130139856131

79.23ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضاري مفلح عايف العازمي30011100044656132

83.3ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضاري ناصر محمد العصلب الظفيري30009070039756133

74.02ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضاهر محمد ضاهر الصليلي30006170099656134

75.77ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيطالل ضيف هللا منديل القحص العنزى30009030080156135

71.13ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن رضا ثاني العنزي29905170063956138

77.09ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا صالح عبيد العنزي30008060014956144

79.09ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا عبيد فراج المطيري30005310066756145

68.25ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا فهد عويد البذالي29812160073656146

90.28ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا محمد شباب السعيدي30011260068956147

76.88ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا مفرج ثنيان الدلماني30102170029156148

85.25ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن طارق عبدالرحمن العنزى30102170036356149

66.75ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن مشارى شحاذه الرشيدى30009190152956151

75.79ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن مفرح سعود باني30005270120956152

77.55ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبدالعزيز تركى هميم الظفيرى30103060010256153

81.1ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز زبن خالد العنزى30011300100456155

78.48ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز سعد ماطر الشمرى30006190102656156

93.78ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز سعود حمود السعيدى30006160001256157

76.56ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز سعود غريب الصليلى30010070041256158

63.16ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز فراج عبدهللا البذالى29812090051856160

73.63ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز فهد جعيثن الشمرى30009220070856161

76.85ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز مشرف مكمي العنزي30102020108756163

84.35ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا حباب عبدهللا الحربى30005110055956165

86.57ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا حمد سعيد ربيع30012090138556166

70.51ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا رخيص عيد المطيرى30008130094956167

73.6ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا طالل حميد خليفه30005220148256168

74.16ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا عقل سالم الظفيرى30103110042556169

74.12ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا مبارك حصينى الشمرى30012090134256170

79.63ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا منديل سعد الهدب30008160059756171

67.04ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالهادى ثامر هطيل العنزى30010210003156173

78.84ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبيد خالد عبيد المطيرى30102140005356174

72.51ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعثمان احمد الياس العنزى30005220082656175

85.28ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعثمان صبر علي العنزى30004120038856176

74.24ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلى فالح عواد الظفيرى30008300001856177

77.62ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلى محمد دخان عقله30007080146556179

73.16ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلي حسن علي دشتي30007040025856180

84.21ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلي صالح عبيد العنزي30008060015756181

72.18ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر فايز عبدهللا الشمرى30007180068356182

82.2ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر فرحان سند الشمري30008020042856183

77.16ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر محمد عويد العنزى30010120002256184

76.09ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر مزعل عطيه ربيع30007310122956185

72.92ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعيد حسين عيد الظفيرى30101160127356186

70.28ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعيسى سميحان خويلد العنزي30010300082556187

74.72ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفالح ابراهيم فالح العنزى30004230048756188

67.87ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد حمد عبدهللا فهد29806120012356189

72.63ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد خالد قصر العازمى30003260066256190

73.24ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد سعود فالح الحجرف30103120048556192

81.15ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديفهد على بردان راضى الظفيرى30007260130156193

87.2ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد علي مطر العازمي30101010050656194

83.82ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد مساعد عبدالهادى العنزى30003260007256197

77.32ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد منصور ساير الشمرى30012230055956198

81.93ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهيد نصار عزاره الضفيرى30005280116256200

79.97ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفواز محمد عطاهللا العصلب الظفيري30103020002956201

78.26ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل عطاهللا باجى العنزى30008310044956203

85.36ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل غازي دهام السعيدي30005090003656204

75.76ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديفيصل فايز عنيز الشمرى30012080103456205

91.04ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل محمد مسعد العنزى30007250040456206

70.51ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيماجد عبد الكريم ماجد المتلع30009270048956207

78.46ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد أحمد شهاب هنيدى30003050124956208

79.77ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد جاسم محمد الحربى30004150020956209

81.04ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد حمود عواض شعيب العنزي30007080112356211

84.02ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد سعود محمد الحجرف30007030083956212

86.5ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد سفر حباب العتيبى30012060116356213

97.4ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسوريمحمد سمير محمد الخالد زكريا30010110023256214

72.9ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد على حمود الرزنى29812040065256216

70.5ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينارتيريامحمد كريم غصاب منيخر30012080131756217

67.38ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد مشعل مصيخ الشمرى30003240016956218

83.28ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد نايف محمد الحجرف30006240092856219

73.38ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمرزوق غازى مرزوق المطيرى29905270133456220

72.66ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمرشد ماجد تويس الهزيمي30009040134656221

69.65ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشارى حمد جبار المطيرى30012110004556222

79.42ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشعل عبد هللا هويران الصليلي30012190068356225

68.37ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمشعل عليوى صياح الشمرى30005140162656226

82.45ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر شريف عيد العازمي30007260033356228

93.82ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر صالح مبارك العازمى30009290059556229

77.06ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديناصر عبدهللا محبوب الدوسرى30007100115256230

72.71ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر عبيد فالح الضويحى30010010033756231

76.82ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر كردى تراك الشمرى30008040115856233

73.78ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر معيشل ناصر الخالدى29905230074156234

77.84ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينايف أحمد عبد هللا العنزى30010210155256235

83.92ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودينايف سهل نايف العتيبى30009280138656236

77.16ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينايف غازي عبد اللطيف الضفيري30101270026556237

84.43ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينواف سليمان مرزوق الغضورى30103120030356239

74ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينواف محمد رخوان العجمى30103010025556240

79.9ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيهاشم خلف بنيان الخالدي30005260054756241

76.65ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيوائل أحمد حبيب الظفيرى30102070003856242

70.1ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييعقوب راكان سالم العالطى30004160003156244

73.09ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييعقوب صويلح محمد العازمي30004270071256245

76.38ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف حامد مبارك العايض30009080077756246

84.19ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف سند ناصر المطيري30006180012956247

74.6ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف عابر شيحان السعيدى30004010074856248

92.48ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف عبدالرحمن منسى الشمرى30009220030256249



71.52ناجحالعلميصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف مبارك ناصر العنزي30004300107556250

88.25ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديأحمد حمود باطح العنزي30101230151256271

73.78ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديأحمد فهد رمضان الظفيري30010160117656274

76.19ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةأحمد مبارك عيدان هليل30002090177556275

97.17ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريابراهيم سليمان محمود رجاء سليمان30006030168656276

87.99ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودياحمد حزام شافى الظفيرى30101040035756277

80.01ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةاحمد طوارى حمود الشمري29912040140656278

96.63ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرياالمير على حسن علي زعير30003210206556279

83.27ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةبدر على ثروى مطنى30008310135356281

88.9ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديبدر هزاع كساب العنزي30002090133756282

69.27ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديبندر مريف حسن الجميلي30007070050956283

66.88ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةتركي عبد الرزاق مذود طعان29907180173656284

71.95ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيجاسم أحمد غالم عبدالرحيم29907250062856285

80.35ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةجراح محمد عبيد عوض30006100197656286

72.82ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديحمد عيد خليف الظفيري30006130069356287

72.84ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمود تاجر قصاب العنزى29804080056856288

81.62ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةحميد مطلق هليل الشمري29710300126856289

79.85ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةخالد احمد عواد الشمري30007300133256290

81.97ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديخالد براك مضحى الظفيري30012060135856291

86.68ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديخالد خلف ظاهر الرشيدي29906010163856292

77.88ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديخالد شبلى صلفيق الظفيري30101030219156293

83.16ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد منيف راشد المطيرى30006250041956294

74ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةخالد نزال فاخر الشمري30006130184856295

83.17ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديرفاعي يوسف رفاعي المطيري30007200165656296

72.51ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسالم خضير عقله صياد العنزي30006260100956298

82.19ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسالم عبد الكريم صنت الحربي30005030022556299

74.63ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسعد سند خليف الظفيري29904180091956300

69.93ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود ساير صويان الظفيرى30011150136356302

83.25ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسالمه دخيل سالمه المطيرى30008030032256303

76.17ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسلطان عبدالرحمن على الشمرى30102080121856304

71.79ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسلطان عبيد فهد الشمري30006100129856305

72.01ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان حمد عواد الخالدى30012150007356306

86.94ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان سعد راشد المطيرى30008260021456307

74.87ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسلمان عبيد فهد الشمري30006100131956308

76.3ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسليمان سالم فالح العنزى29910170141156310

68.34ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةشعالن حامد طراد الشمري29909240118456312

73.64ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديصالح احمد صالح الشمرى29811250151756313

65.25ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةضارى احمد بشير العنزي30002280137256314

78.83ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةضاري محسن عريمش الشمري30009210181456315

78.64ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةطارق خلف محمد العنزى29911240139356316

80.55ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعادل عبد هللا فرحان مقطوف29910050142656318

65.58ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعامر فيصل محمود العنزي30001220153356319

77.31ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبد الرحمن راضي شنيف الظفيري30003230125956321

77.31ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبد الرحمن علي خلف العنزي30011130001956322

79.68ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينباكستانعبد الرحمن محسن عجيل حسن29904150147656324

81.52ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبد العزيز جاسم صقبان بنيان30008120112356326

79.87ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبد العزيز سليم مزعل محمد30005120117356328

85.05ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز فهد مثعى العازمى30101290005656329

81.48ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز متعب غربي الشمرى30102020041256330

88.79ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبد هللا عواد حمود الشمري30012220002156332

77.51ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبد هللا محمد سعود العنزي30101050111556333

85.69ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبد الهادي سعد عماش العنزي30009200182156334

71.43ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبد الهادي عزاره مد هللا الجميلي29910250107556335

77.17ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبد الوهاب محمد عايد الشمري30006120090856337

84.81ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن خالد خليف العنزى30008240038656340

86.84ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبدالرحمن سالم سدحان العنزى30101170048256341

77.34ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن فايز صالح السلطانى30102030020256342

74.83ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبدالرحمن ماهر شخير الشمري29901110184256343

87.66ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالسالم ضحوى خلف العنزى30011170019456345

85.73ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز فهد صفوق شوردي العنزى30009200056256348

82.17ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبدالعزيز نايف مقبل العنزى29911050066256350

92.16ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبدهللا سعود رشيد الشمرى30009030009456354

85.44ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبدهللا علوان مروح الظفيرى30009230001256355

87.21ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديعبدهللا فرحان مريف الجميلي30012040153256356

78.85ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا مجيد ساجد الشمري30010040131656357

85.3ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا يوسف محيالن العنزى30008200007556359

74.58ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبدالوهاب حسين عبد هللا جرو30006020133556361

75.11ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبدالوهاب حمد عبد العزيز عطوان ناهى30004070136756362

84.84ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينعراقيعبدالوهاب مبارك مطير فالح30008150168756363

83.43ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالوهاب محمد مريغ العنزى30007110006256364

83.66ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعذبي جواد حميد عجيمى30004290168856367

83.79ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلى عبدالرحمن مطر الضفيرى29905080119856368

81.66ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعلى مظهر محمد العنزى30007240133456369

97.59ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسوريعمار عماد كسيبي30102260005756370

80.35ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعمر ذياب رشيد دانوك30008250093456371

71.22ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفريحان خلف سلوم خلف30003090135756375

78.65ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفهد حمدان عبد هللا العنزى30002210106956376

92.48ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفهد سعد عيد مطر30006290123956377

73.13ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفهد فاضل فريح شالل30006030162756378

85.4ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفهد محمد خلف عطيه30010030133156379

88.58ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديفهد مناحي مطلق الحسيني30007080129756380

79.02ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفواز فهد عيد الخيوطي الحربي30012210003956382

82.8ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديكامل حمود حزول العنزي29907040086956384

78.78ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريكريم عبدالعاطى عبدهللا مشعل30006150165556385

73.2ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديماجد مزيد نشمي الظفيري30003280010356387

76.6ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمبارك دخيل عواد الظفيري30006260102556388

81.36ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمبارك مساعد عبد هللا الظفيري30008210098156389

81.62ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمتعب محمد جاسم محمد30011030126356390

91.14ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمجاهد السالل لطفى محمد حسن طه30003010221356391

78.62ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد احمد سالم ماجد فرحان العنزي30103060143956392

87.07ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمحمد الهيلم زبار شقير الظفيرى30011160083956393

78.85ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد براك عياده الدرعه30008030031456394

84.53ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمحمد جبر نادى الظفيرى30010010036156395

71.81ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد حسين خليف ماجد29901270177856396

86.42ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد حميد عبد هللا دحام30012190120556397

96.87ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمد خالد محي الدين نعيم30008250096956398

76.28ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمحمد خشمان صقر الشمري30008270115456400

80.58ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد رمضان حمدان مرشد30004150123656401

75.13ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمحمد سالم مزعل السعيدى30002190033656402

72.98ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد سعد خالد العنزى30010170045756403

83.99ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمحمد عايض ضبيب الحربي30004280087956406

65.9ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد عبد الرحمن محمد العصيمى العتيبى30003310069456407

80.7ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمحمد علي ملوح الهزيمي30102130037856409

90.5ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد ماجد مطشر حسين30006260154356410

73.75ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد مطلق شطيط محمد30008070104656411



89.09ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمود شعبان محمد فهمى عبد العزيز عثمان29911160185256412

75.11ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمشعان محمد سالم فرحان30006140174256413

76.9ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمشعل سعد غانم العنزى30005170142656414

90.46ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمفرح ابراهيم جبر محمد30006290121256415

80.71ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمنصور بذال صالح البذال30012200099456416

76.73ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمنصور نواف دخيل العنزى30007300015356417

70.73ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيميثم مكى عبد االمير طه30001030125856418

92.19ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديناصر فيصل محمد الشمري30003110060756419

84.62ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودينهار سداح حمود الشمرى30012260061556421

78.71ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةنواف جاسر غالى الظفيري30004250145756422

82.26ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودينواف عايد شيحان العنزى30003120007756423

84.26ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةنواف متعب محيسن العنزى30010020144556425

76.84ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيوليد عوده محمد الشمرى29711210029256426

91.7ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينمصرييحيى زكريا فاروق فرغل حسن30001190200456427

89.36ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودييزيد خلف ظاهر الرشيدي30004260110856428

81.96ناجحالعلميخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودييوسف عبد الرحمن على الشمرى30002010172756430

82.17ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأحمد راشد حطاب العنزى30001210047656451

70.63ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأحمد عبد الرحمن صغير البذالي29803050018256452

72.98ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأحمد عبد الرحمن عويد العنزي30005250064256453

98.42ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسوريابراهيم يحيى مصطفى احجازي30006250183356456

82.73ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينصومالياحمد اسماعيل عثمان بيكسي30012090051856457

83.38ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعودياحمد مبارك ضويحي الظفيرى30011110007656458

87.33ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر ضيف هللا محمد القحص30010290014356462

78.04ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر مبارك حميدى ابوظهير30008270072556463

82.01ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر مرزوق هذال المطيرى30009050050456464

85.03ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر منيف سليمان الرشيدى30101100001356465

82.77ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبندر منيف سليمان الرشيدى30002220008356467

90.3ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركى نشمى سماوى الظفيرى30011240005456468

87.84ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيثامر منصور داخل الفضلى30012270007756469

77.94ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيجاسم فهد حمود اللميع30009050065156470

94.55ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسوريحذيفه جاسم الجدعان30010010174356471

77.9ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحسن عبدالمانع فهد العجمى30006270042956472

85.82ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحسين على حسين الجبلى30006170004856473

89.2ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد فهد عصرى العنزى30011110118356474

75.36ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمدان عبدهللا حمدان العالطى30009200155756475

86.92ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمود محمد حمود الرشيدى30009170107656476

74.59ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد سليمان مناحى الضفيرى30102150042556477

89.42ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد عبدهللا حمد الصامل30007290016856478

77.32ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد محمد العاصي المجالد العنزي30012150021756479

90.78ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد منصور مشعل الشمرى30010170010756480

89.19ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةخالد يوسف طعمه الشمري30005230130156481

78.74ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةخلف سمير خلف صنهات30102210148556482

78.1ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيراشد صامل مرزوق الخالدى30010300068156483

87.81ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيراشد علي محمد ارطام العجمي30008170039556484

83.4ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديزيد بكر زيد الشمرى30011210015856485

97.18ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعد صالح سعد البناق30005280057356487

86.42ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود اسعد محسن عمر30004150004956488

79.94ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديسعود عبد العزيز سعد الرشيدي30007120026656490

76.56ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود مبارك عبدهللا بوظهير30012100138956491

77.09ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود متعب سعد الشمرى30011090003956492

84.9ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود محمد خليف العنزي30010310022856493

72.94ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود محمد على العنزى30102220041656494

79.8ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان محمد مبارك عقيل30010110006456495

78.19ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان سالمه عبدهللا الشمرى30004010016656496

74.62ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيصالح صالح الفى الشمرى30012100106356498

77.04ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيصالح ناصر نهار العنزى30010130089156499

88.04ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديضاري محمد منور الظفيري30005130132656501

73.59ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيطالل على غنمان الماجدى30003300093356502

78.01ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيطالل ميالن سعود النومس30005140063156503

73.99ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعايض فايز عايض العنترى30009170023356504

83.92ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الجليل سالمه فراج العنزي30005070057956505

75.36ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز مبارك عبد المحسن العظيمان العجمي30009050046756507

79.51ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز وليد فالح المصيريع30012170125456508

83.79ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا جاسم حمد المهندى30006090071856509

82.9ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا حمد عيد المخيال30003080059956510

86.95ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا سعد مدلول الشمرى30003230112856511

78.2ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا عادل عجيل الضفيرى30011090057356512

84.77ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا مشارى محمد العجمى30007040017856513

78.86ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد المجيد فراج صالح الماجدى30005150061656514

82.73ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد المحسن أحمد محسن السعيدي30008140006956515

89.52ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الهادى سالمه فراج العنزى30005070055256516

73.01ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن عواد خلف الحزيم الشمري30005060105256517

79ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالسالم سلطان مهيل العنزى30005230063256519

85.24ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز ناصر مناور العنزي30003250159256521

83.32ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا حمد محسن المخيال30011100008356523

77.53ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا خالد ضحوى الظفيرى30009250018856524

91.45ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعبدهللا خلف زكي عبدالحميد حسين29903080195956525

68.9ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا سعد اجفين العازمى30012180016456526

85.88ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا سعود الحميدى القحص30004100033556527

72.73ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا صالح عبدهللا البرازى30102010002456528

85.11ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا على مجبل المسانع30010240118456529

71.21ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا لزام عواد الشمرى29910270133356530

85.29ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا مبارك عبدهللا العجمى30005060039156531

84.41ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا منصور فهد العجمى30102260066356532

84.2ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا نايف سعد العجمى30004070063956533

87.04ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالمحسن طالل منيزل العنزى30009120070656534

74.87ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالهادى شايم معتق الرشيدى30012130128556535

81.44ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالوهاب شايم معتق الرشيدى30010280009756536

85.59ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالوهاب مشعان مرداس السعيدى30011270031356537

78.06ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينارتيرياعثمان سعود سبهان فزع30003110140756538

81.17ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعثمان فيصل حبيب العنزي30007220042856539

85.82ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلى محمد هزاع الخالدى30101300140756541

88.79ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمار عبدهللا محسن المخيال30102180007356542

77.33ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر خالد على العنزى30003170110356543

81.27ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر طالل عبد هللا المطيري30008190020756544

98.04ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر عالى هزاع المطيرى30008120074556545

95.94ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر عبدهللا راجح عيد المخيال30009270118256546

87.75ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر هادى ناهى العنزى30101180026456547

99.37ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعمرو سامح سعيد محروس المليجى30103010012456548

95.04ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريعمرو عالء عبدالعاطى خليل االسيوطى30002290106656549

86.27ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفارس سعد سعود النومس30008210084256550

77.63ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفايز نايف مجبل الشمرى30004260094956551

82.19ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفراس سعدون مشجر السعيدى30006240027456552

81.42ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفالح مشعل شجاع سعيدى30101260002956553

78.23ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد خلف فهد المطيرى30010090009456554



85.58ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد سعد سلمان العنزى30009280025256555

69.52ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد لطيف شريف الخالدى29910260035656556

80.58ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد محمد فهد الضفيري30006110088656557

84.35ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد نواف عبيد الشمرى30102050104756558

93.56ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفواز سالم عايد الظفيرى30005170056256559

72.8ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفواز فهد عماش الشمرى30103110018556560

72.58ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفواز محمد بنيا السليماني30007210026756561

75.51ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفواز ناصر عوض العنزي29912200030756562

98.7ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمبارك حجرف فالح الحجرف30102090055856563

71.64ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمحمد أحمد محمد الماجدي30007270021156564

96.11ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمد بدر احمد محفوظ30008250106456565

78.45ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد بشير شمروخ الشمرى30012070072756566

79.39ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد جبر ثوينى العنزى30005170009556567

82.41ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد حمود برغش الشمرى30011050054556568

88.19ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمحمد حميد دهيمان الشمري30009060142856569

95.74ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمد خالد مصطفى احمد30009140148756570

94.12ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد ريكان مشوط العجمى30101090019156571

77.62ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد سويلم قبالن الشمرى30102090095356572

88.33ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد عبدالرحمن محمد الفضلى30008150060956575

87.16ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينصوماليمحمد عمر عبده جامع30001100101156576

82.06ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد عياده عيد الظفيرى30003200127256577

83.76ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد محسن فهد العجمى30005060020156578

83.78ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمحمد مرزوق محمد العنزى30009120045856579

95.06ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد يوسف حميد العنزى30101240024656580

76.32ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمرزوق مشعل راشد العازمي30005020043556581

85.93ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشاري مبارك هذال المطيري30004250118256584

70.58ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشعل غريب محمد العنزي30012210094456585

66.84ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمفضي مزيد درويش العطيعط30012220080656587

79.43ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيموسى خليف بستان العنزى30007020112856589

83.59ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر حسن راشد العجمى30103050028356592

90.37ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر خلف فوار الشمري30012270132856593

71.44ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر سعد سعود النومس30007230101856594

86.86ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينسعوديناصر فهد عبد هللا الحربي30004090057756596

79.79ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر محمد عايض القحطانى30011100065756597

95.87ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينايف حمدان محمد الرويعي30003160001156598

87.52ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينواف بندر تركي السعدون30008050007656600

91.41ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينومان سعد نومان الشمري30007300071956601

78.92ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيهادى خالد هادى المطيرى30101250018356602

75.26ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينصوماليوليد احمد حاجي محمد ايليه30009110147656603

88.76ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف شهاب حمد العنزى30102110102956604

87.73ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف غانم بنيا السليماني30003260095356605

80.21ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينغير محدد الجنسيةيوسف محمد ذياب رخيت30102280105156606

85.99ناجحالعلمييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف هادي جزاع العنزي30006170006456607

72.85ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأبو بكر فواز محسن العنزي30004270059556631

73.71ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأحمد سعود مرشد العنزي30012080066456632

75.57ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأحمد صالح شدهان العنزى30011250038956633

81.02ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأسامه ضارى محمد الحربى30012080049656634

83.03ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتياحمد برجس عشوي المطيري30012240075256636

78.35ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتياحمد حسن سعد الحجرف30003260071856637

77.64ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر مبارك محمد العجمي30004110083856642

79.14ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر مرزوق سعود العنزى30003290062256643

73.34ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر ناصر سالم الهاجري30011040065956644

84.01ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبشار هادي سالم العنزي30006260151956645

79.18ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركى محمد شعف الحربي30008270026656647

75.35ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركي سعود الفي الظفيري30009190131856650

75.46ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركي محمد عبد هللا الديحاني30004270082756651

74.61ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركي مشبب عايض العتيبي30011060115156652

83.99ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد احمد طعمه الظاهر30007130022456655

75.54ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد جمال مطر الشمري30101120082456656

82.01ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد حورى هدل العنزى30101190006256657

77.6ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد خالد محمد العنزى30009240061156658

89.59ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد سالم عوده المطيري30101010122656659

84.06ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيحمد فارس نشار الخالدى30010120073556660

79.32ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد سلطان عبيد الميموني30101090054656665

96.83ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينمصريخالد شديد عبدالهادى شديد30006140178556666

89.4ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد فرحان محمد العنزى30012030011756668

80.22ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد محمد خالد العجمى30103150036556669

78.51ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد ملفى مبارك الشمرى30010020004756670

71.02ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد يوسف صويهد الصليلى29907080022156672

93.97ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيداود يوسف مطلق العازمى30101140071156673

76.37ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسالم مشعل سالم السالم29906060106956676

77.83ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعد صالح عذال العنزى30007060132456677

80.13ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعد عبد هللا صليبى العنزى30012240026956678

76.14ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعد فالح جاسر الرشيدي30011300039456681

93.25ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود جاسم عطيه الفدغم الفضلي30005220015656682

87.38ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود خالد فيصل الهيلم العجمي30003220100456684

81.95ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان داوود مذكر الخالدي30007230129656689

74.61ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان فهد مسلط العتيبى30005080017456691

80.06ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان فواز عبود ابوظهير30010090010756692

82.55ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلطان يوسف دميثير العنزى30003300008756694

83.64ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان خالد جدوع العنزي30007170017256695

83.99ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان عادل عوض الشمرى30007020109956696

90.59ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان محمد سعد الحربي30003050091656697

84.15ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان منصور صبيح الشمري30006280044656699

69.93ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيشايع طالل رحيل الجنفاوي الشمري30009250112156701

75.81ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضارى خالد عوض الحربى30008090133956704

79.85ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضاري نصار مزعل السرهيد30102130055456707

85.05ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيطالل أحمد عزاره السعيدي30006190019756708

74.48ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعادل سعد محمد العنزى30010120075156709

71.52ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعامر عبدالمحسن عامر حماد30006230054856710

74.5ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعامر عيد مبارك العجمي29907030068156711

82.56ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن حسين علي عباس30006030066756712

73.09ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن عويد عبد الرحمن شجعان30004160027756713

73.73ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن فراج محمد المطيري30101090026356714

73.57ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن محمد عبد هللا الحميدى30008230040656715

78.54ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز حسن عوده الشمرى30010120077856716

90.26ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز صالح صعفك الشمري30009090057556719

74.39ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز مشعل عزيز الشمري30006300055556722

81.44ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الكريم سعد عايض القحطاني30007080061456724

76.52ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا عبد الرزاق حسين بوعباس30010230109556730

79.41ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد المحسن غنام ذياب الحربي30102060107256732

80.98ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الوهاب محمد صبار العنزي30011180153456733

75.97ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالرحمن مجبل دليم المطيرى30004200057256735

87.75ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينسوريعبدالرحمن مهيدى المحمد الهزاع30005280154156737

75.53ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز احمد شطى العنزى30012100038656738



80.75ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز فرحان عماش العنزى30005030045256742

71.02ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا حميد سالم الشمرى29903300030556746

83.35ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا خلف فراج العنزى30101030151956747

78.29ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا سعود عبدهللا المطيري30004280072156749

79.05ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا صالح عبدهللا الحبشى30102200004356751

82.24ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا محسن راشد العجمى30103060078656752

81.21ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا محمد حمد العجمى30005100027556753

83.32ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا منصور محمد العنزى30010300083356754

82.78ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا منيف فرحان الشمرى30102170094556755

95.88ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا ناصر حمود العنزى30003270039956756

73.79ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعثمان احمد ابراهيم العنزى30008090107256758

76.45ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعثمان خالد علي العثمان30012130025856759

79.68ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعثمان عبيد منسى الشمرى30007300045256761

89.42ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلى خالد نايف الشمرى30102230021456762

84.18ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعلى ناصر على الجبرى30011080022256763

99.77ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينمصريعمر احمد عبدالغفار ابراهيم بدوى30006300113656764

70.37ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر خالد خليفه الذايدي30004070021756766

77.46ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر سعود عبدهللا الشمرى30008040056956767

85.96ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر سالمه عجاج العنزى30010270109956768

84.64ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر سلطان عيسى العنزى30004110054756769

82.26ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر سليمان محمد الحسيني30005240136156770

77.25ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعمر طارق عواد العدواني30009200075756772

94.79ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينمصريعمرو احمد عبد القادر ابو العطا30003290148156773

76.4ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعواد عيد محمد الشمري30009030031856774

66.03ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيغنام مساعد غنام العنزى30101060008456776

72.55ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفايز مرزوق طلق العتيبى29905200104756778

78.43ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد عبدهللا فراج العنزى30005210023556785

73.7ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد على سعود الكهيدى30011270086656786

85.01ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد فيصل زيد الصليلى30007130068956788

84.41ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد محسن محمد العجمي30011110063156789

82.18ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفهد مشعل عطيه الفضلى30009260106956792

89.53ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفواز خالد غازى محمد30005060036756794

74.15ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفواز مرزوق طنا العنزى30009160036356795

70.01ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل حامد عوض المطيرى30011300125856796

76.49ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل ذياب فهد الخالدي30012030115256797

75.67ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل ساير ثويني ساير29912190114656798

74.73ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل نواف عوض الرشيدى30009250086656800

74.99ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيالفى منصور الفى المطيرى30007180042156801

76.03ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينمصريمؤمن خالد محمد سليمان عيد30003260136656802

76.27ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيماجد رجا بانى العجمى30011070017656803

79.18ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمازن مسعود سعود النومس30006070149556804

81.7ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيماطر فيصل ماطر العنزى30101110004956805

78.44ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمبارك براك بريك العتيبي30010040072756806

67.34ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمبارك صقر صعب العنزي30102230083956807

85.43ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد بدر ملفي المطيري30010160135256809

82.63ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد ساير عفيف الشمرى30012080145656816

89.31ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد سعود محمد العجمى30006110111756817

94.94ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد عامر سالم العجمي30007230051756818

73.06ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد عبد العزيز محمد السبيعي30012060094556819

87ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينسوريمحمد عبدهللا محمد الجيسى30102220004556820

81.27ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد على محمد العنزى30101070108856822

92.49ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد على مناحى العنزى30006030070456823

80.07ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد فهاد عاصى الضفيرى30101300012156824

75.76ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد فهد فالح العجمي30004040113756825

83.71ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد مشعل محمد العنزى30008100004956826

81.39ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد منصور سهيل العتيبي30010310014856827

75.95ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد ناصر عبد هللا الحجيلى30003190087456828

75.71ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد نايف مدهش المطيري30011270057556829

86.98ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينمصريمحمود شريف محمود مصطفى البهى30001080151956830

90.78ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمرزوق ماجد مرزوق السالم30102280025156831

87.12ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمرزوق مبارك مرزوق العازمى30010150116756832

75.24ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمساعد نايف سعد المطيرى30011170014356833

72.75ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشارى مزهر جاسر الشمرى30007010160256835

70.93ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشاري محمد ناجم الهاجري29906210014556836

95.02ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينسعوديمشاري مشعل خلف المطيري30103030003856837

78.31ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشعل خالد خلف الشمرى30012300001356838

73.47ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمشعل فيصل ماطر العنزى30101110005756839

76.45ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمعاذ مشعل تركى الضفيرى30101100009956840

73.63ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمنصور بدر ملبس العنزى30010110007256841

92.12ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينسوريمهند محمد نجدت يوسف30012260055156842

91.39ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر بدر مشرى الضفيرى30005280052256843

79.67ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر حاتم خلف العنزى30012050003956844

72.98ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر عايد مبارك سمير نافل العنزي30008140055256845

71.09ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر فالح سالم الدوسري30001060042656847

69.17ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتينايف احمد فواز الظفيرى30012100085356848

80.2ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتينايف خالد حجي الهيفي29703200049456849

79.25ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتينايف سعد مبارك الحجرف30006030009356850

68.75ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتينواف جابر معيض العجمى29811110081856851

72.95ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتينواف حمد مطلق العنزى30011140034356852

91.7ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيهادى محمد سالم العنزى30101230150456853

77.81ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيهذال ناصر قصاب السبيعى30011250028256854

82.12ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيوليد خالد مخلد الديحانى29911020030156855

72.97ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيوليد فايز دبيان المطيري30009190068156856

93.14ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتيوليد محمد صالح العتيبى30007040149656857

89.31ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينمصرييحيى أحمد البدوى فريد عبدالحليم عوض30008260158356858

77.79ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينسعودييعقوب غازى وهيب الخالدى30102230035356859

90.86ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينسعودييعقوب فالح رحيل الشمرى30101060007656860

71.72ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف رائد يوسف عبد النبى30002220049756862

74.91ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف زايد عوض الحربي30011110125556863

88.6ناجحالعلميعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءبنينكويتييوسف عبدالعزيز عبيد العتيبى30010190047556864

75.73ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيأحمد عفيف أحمد المنديل30010060087656891

82.02ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتياحمد عباس عبد اللطيف الضفيري30007120048556894

87.23ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتياحمد هاشم عطيه الفدغم الفضلي30005210005956895

65.5ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر صالح عبد العزيز الخليفى30101160146856896

76.41ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيبدر مبارك اسماعيل الشطي30006300018456897

97.84ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيتركى عبد الصمد حاجى الشطى30004270060856899

90.9ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد رائد حربى العتيبى30009180115756902

96.7ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيخالد مبارك دخين الصليلي30006180131656903

93.76ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسعود غازي حامد العنزي30005270104956907

75.65ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسلمان محمد طاهر المرى30009180160856909

88.2ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسهو مشعل سهو الخالدي30012150117256911

88.91ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيسيف مرزوق سعود الهاجرى30005200010356912

78.43ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيصقر جزاع نواف العنزى30103040110356913

81.94ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضارى عبدهللا ازعيلى العنزى30012170043856914

83.19ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيضاري خالد عيسى عبد هللا عيسى30010070073856915



70.4ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد الرحمن خالد عبد الرزاق الشخرى30012040033756918

81.49ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد العزيز عادل صالح الفضلي30006290037556919

62.54ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبد هللا ظاهر رشيد الصليلي29902090047856922

90.17ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينيمنيعبدالرحمن طاهر احمد الريامى30011200184656924

96.04ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينيمنيعبدالصمد محمد شرف هاشم30101120139256925

71.68ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز طالل مزيد المطيري30008060045656926

75.76ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز فيصل مجبل العنزى30101210078856927

73.86ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعبدهللا سعود عشوى الظفيرى30009260023456928

72.18ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيعثمان مشعل منديل القحص30004250043856929

79.43ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيفيصل مبارك محمد الوسمى30008100072756933

89.16ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد غانم هزاع المطيري30003220122356936

69.84ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمحمد مطلق محمد رشدان30011230008856939

72.22ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيمساعد عطا هللا محمد السميران30008190044256941

75.52ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيناصر نداء مانع العجمى30012210021556942

77.33ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتينواف عبدهللا مانع العجمى30012260004156945

75.06ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيوليد بدر عبيدهللا الرشيدى30001170070156946

88.65ناجحالعلميمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءبنينكويتيياسين مشارى عبد العزيز الدعى30006160069656947

78.57ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديآالء عايد مدهللا العنزي30010230066656971

92.56ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيآالء فيصل حمود الشمري30003100067356972

86.11ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأريام خالد عواد الشمرى30011170003956973

95.66ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأريام نافع حورى الظفيرى30102040070556974

67.41ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسماء سعيد انحيطر العازمي30103140114856975

95.05ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةأسماء محمد شكر الشمري30012220015256976

70.36ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأفنان عسل محمد العجمى30012270076356977

90.08ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأمثال فيصل مزيد المسعود30009250116456978

88.66ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأمثال محمد محمد كميخ صغير العجمي30006260040156979

76.54ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأمل فالح العيبان الشمرى30011150010956980

73.05ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأنوار فالح سعد الحجرف30012060047856981

87.76ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياحالم عبيد حمود العنزى30008020002256982

90.59ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسماء فالح عيد العنزى30010230007656984

77.26ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتيمنياسماء فيصل عبدهللا الجوده29910190171256985

83.1ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسماء محمد عكاش العنزى30011010109356986

80.47ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسماء محمد فراج العجمى30007070074456987

87.87ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسيل متعب سعد الوليد30010280035356988

82.73ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياالء مشعل عقاب الشمرى30006250138256989

92.81ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالبتول على حسين العنزى30102090064656990

87.98ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالجوهرة بدر فالح الحجرف30102240115456991

71.85ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالعنود مبارك حبيب العنزى30102230039656993

84.63ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالهنوف خالد جدعان العتيبي30011090028256994

84.45ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيامانى منديل سوباط الفضلى30003260103256995

72.42ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيايمان شمالن سليمان العنزي30006260063956996

66.26ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيايمان مجهول محمد المطيرى29906070082556997

99.09ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريايه اسامه عطيه خضر30012110050456999

97.6ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريأسماء محمد حمدينو السيد محمد30009010185357000

95.31ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريتسنيم ياسر حماد محمد احمد30006210180557001

97.1ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيجمانه عبدالرحمن محمد العصفور الشمري30006140039557002

75.73ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيجمايل سعد فهاد العنزي30011260131557003

85.38ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيجمايل سعد محمد الشويعر30004060063857004

82.36ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيجورى عيد عكاش العنزى30009270067357005

79.52ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةدانه ناصر عشاق هندا30001140162157008

68.24ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدالل عبدهللا اجعيثن الحربى30102250030457009

85.74ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدالل فالح محمد الظفيري30006080126957010

90.98ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدالل الفى عواد عساف30006180098957011

79.95ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيديمه فاضل مناحى المطيرى30008290061257012

83.35ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيديمه فهيد فالح الحجرف30012190065957013

72.52ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديديمه فيصل عبدهللا العنزي30103030016957014

97.12ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرتاج بندر علوش العتيبى30101010149657016

70.54ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرتاج هانى تمران الشمرى30008280060357017

95.17ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرزان سليمان محمد الصريخ30010140103557018

80.86ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتارتيريارغد سعود سبهان فزع30003110139457019

97.07ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريرقيه ممدوح كمال عبد البر30102090013657021

87.05ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرناد خالد شالل الحربى30007250031657022

72.62ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرهف سعد محمد الفيله30011260026757024

73.56ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيروابى عبد هللا خلف الحربي30007030084757025

79.29ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيروز مشعل ماطر العنزي30005300016457027

77.53ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم بدر تركى المطيرى30005150042157028

96.55ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم خضير حليس الحربى30011130101157029

86.11ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم سعد ناصر السامح30011280002357030

82.86ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريما محمد عبيد عراده الرشيدي30009160048657032

95.22ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيسارا رجا محمد السعيد30007100077457033

87.54ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريساره اشرف محمد مبروك30102010177257035

82.75ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره حمود عايش الحسينى30101210124657036

92.32ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديساره سالم راشد الظفيري30101220127157037

99.21ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسوريساره عصام افيوني30008060139557038

75.5ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره على تنى العجمى30007030060157039

98.24ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره فهد سعود الكهيدى30003220046657040

94.2ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره محمد حمد العجمى30009270082557041

95.99ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريسلمى سعد السيد محمد حجى30004170153757042

79.83ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشريفه ناصر فهد السعيد30012290025557045

81.91ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد فيصل محمد العجمى30005260047557046

94.68ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق بدر فهد الشمرى30003270135957047

75.73ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق عبدهللا فهد العجمى30011100009157048

82.09ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيخه سعد عيد الخالدي30101230017357049

77.05ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيصافيه خلف فالح العتيبي30006010058557051

70.41ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيصيته نايف سعد الوليد29905010001757052

94.52ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريضحى محمود متولي محمد30007230179857053

92.51ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيضي ابراهيم عبد هللا المانع30012280064157054

87.21ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف سرحان الفى العنزى30010030090257056

74.57ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف سعد مشعل العنزى29903200073357057

88.19ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف سعود مروى المطيرى30004140057457058

81.17ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه حمد نادر العجمى30101130124657060

77.89ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه عايد جلفان الذايدى30102050080257061

82.88ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعاليه يوسف مرشد العنزي30101170004457062

92.59ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعذوب مشعل سالم العتيبي30012020115157063

80.2ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعواطف يوسف سعد العنزى30102150006257064

96.39ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغزيل راشد محمد ارطام العجمي30008070034257066

84.67ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه عبدهللا عبد العزيز الساير30011050113457067

91.39ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه فيصل حمد الهوالن30006070021457068

88.36ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه ماجد مجيد الصيرفى30008040118257069

79.2ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفتون مطر مفضى الشمرى30010240002657070

96.01ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفرح بدر مكاري العنزي30006230067957071

93.43ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلطيفه عبد الرحمن محمد العلي30012070086657073

79.46ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلطيفه عبداللطيف الحميدى القحص30103040065357074

90.31ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلطيفه فهد محمد العلي30012060152657075

67.15ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلطيفه محمد نايف ابوظهير30011170047757076



98.79ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلولوه محمد سرحان العنزى30009020028857077

78.64ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلولوه مساعد عبدهللا العريفان30007080021957078

99.35ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريمروة السعيد فاروق السعيد حماد30012140001357081

89.55ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريمروه عادل محمد عبدهللا30101300123957082

91.67ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم حمدان سعود الشمري30008150017457083

85.62ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم رايف دهاش الرويعى30004030054757084

97.92ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريمريم سعيد عنتر علي محمد30004140140357085

80.15ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم عايد شديد العنزى30005280026657086

90.02ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتصوماليمريم على حسين30103130161457087

82.72ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمريم فهد الفى الشمري30101190115357088

93.53ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريمريم محمد بدير ابو ورده30004110073157089

96.31ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم نايف مناحي القحطاني30003180088157090

85.58ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمشاعل ثامر جابر العنزى30006130133857092

81.49ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمضاوى سعد عبدهللا العجمى30009110020357093

75.15ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمالك مبارك محمد الحربى30011120011457094

78.06ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار مطلق محمد الحريجي30006250037157095

86.41ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنال عبد العزيز حمود الشمري30007120063757096

81.65ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنايف شعالن نايف الشمرى30006240160557097

85.55ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمنى فاضل وهيب الخالدى30001060070957098

86.72ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتصوماليمنى يوسف عبدهللا29307160151857099

90.87ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره ثقل مشوط العجمى30011210028957100

96.89ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره سليمان عبدهللا الفالجي30003250056557101

85.46ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها خالد مجبل المطيرى30101240112657103

77.11ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتعمانيمها عبداللطيف عراك الشمرية29812070140457104

90.43ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها لطيف شريف الخالدى30010150076257105

88.01ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيموضى خالد مسعود المطيرى30101080023857106

79.84ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريندى سامي أحمد حسن30102060152357108

74.6ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينفل محمد سلمان السليماني30002200098957109

80.52ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينواره عيسى مناحي العنزي30006220038757110

78.58ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينور فالح مبارك الحجرف30101300071157111

96.43ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره سالم راشد الشمري30010050080857112

86.27ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره فهد جبران المسامح العجمي30009100067557113

86.05ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره فهد جويعد الضفيرى30011160003857114

73.28ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره فهد راشد العجمى30007120004757115

71.75ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف جزاع فهد القحص العنزى30008150103857116

88.42ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف عجيج طارش العالطى30009230137357117

74.7ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر غدير خالد الغضوري العنزي30012240131757119

67.92ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهبه محمد طعمه الظاهر30101140060757120

79.9ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهذله محسن فهيد الحجرف30103130073457121

75.58ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوضحه صالح طعمه الظاهر30011010097157123

79.44ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوضحه عوض خليف الشمرى30010090003557124

89.49ناجحالعلميالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديوهج خلف حاكم الظفيرى29911020034457125

72.83ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيآالء صالح عبدهللا العنزى30009210142757151

92.97ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريأمل ياسر ابراهيم عبيه30008200132657153

75.86ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديأمالك احمد حامد الرشيدي30003030129857154

95.83ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةأنفال خميس ناصر جبر30006090098857155

77.11ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديالطاف سراى رحيل الظفيرى29904020035657156

73.42ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالطاف مطر مجلى الظفيرى29809020137957157

73.74ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةالعنود مبارك ناصر الشمري30008180116157158

70.24ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتعمانيانفال عادل طالب العامرية30007110062857159

73.95ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةانوار وهاب محمد العنزي30003220131157161

87.49ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديجمانه مرزوق مسعود الرشيدى30012040102257165

66.86ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديحصه غازي عواد الظفيري29903240051857166

82.3ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةخديجه اديب عيد العنزى30008050182957167

66.75ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةدانه خالد ضاحى الشمرى30001300148857169

93ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةدانه طرقى على العنزى30011020156157170

75.95ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديدانه محمد حمود العنزي30005070092357171

90.04ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدنيا ناصر سلطان الفضلى30008260134857172

94.19ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديديمه عويد سفر المطيرى30011160020657173

90.88ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةروان محمد طحان عرسان30001110162957177

75.37ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديريان نصار مفرح الظفيري30001190156257179

81.05ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسوريزهرة عبود العيسى30010210007457180

88.01ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسوريساره راكان رمضان الهيشان30011080072457181

74.99ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديساره ساير عبدهللا العدوانى30007240030757182

85.71ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديساره محمد عبدالهادي المطيري30008110038157183

91.8ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديشهد عطا هللا عايض المطيري30012120068757186

84.48ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديشوق سليمان عبد هللا العنزى30010200058357187

87.49ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشوق عبد الرحمن عبد العزيز جابر30006110145957188

73.26ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيماء حمود جبير الفضلي30010090173257189

64.79ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسوريطيبة تالى خلف الزوبع30101010073357190

73.93ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةعاليه محمد الفى محمد30004090139357191

96.94ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديعهد بداى تركى المطيري30006210098457192

67.87ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةعهد عايض محمد العنزي29808040147357193

84.42ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديعهد عطا هللا عايض المطيري29902200147657194

68.15ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديغدير سالم عبيد الرشيدي29711100063657195

75.12ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةغدير عطيه راشد شمخي30010080133657196

76.9ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفاطمه احمد صالح خلف30008070105457198

88.41ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفاطمه حيدر حامد سعد30011250135757199

92.81ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتالواليات المتحدهفاطمه فاضل ودعان30006160103157201

71.37ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةلينا غربى عطيش30001040143557202

88.45ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمراحب عوده طعمه الشمرى30102100135157203

81.89ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم عبيد عبد هللا الرشيدي30007310117357205

82.2ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم عماد سالم عبد الهادي30012230147157207

86.25ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمريم عمر حمد حسين30005020209457208

83.95ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمريم محمد سعد عبد هللا30008160139757209

88.68ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمزون جديع مرضى الهذال30006040114257210

92.74ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمشاعل المهادي يحيى السعدون30012220056657211

96.93ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمضاوي ناصر مفرح الظفيري30010180126657212

97.62ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكندامالك غانم مطير30005040125357214

89.89ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمنار راضى شاكر شديد30005290136657215

79.8ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمناير حمود رجاء المطيري30012280108957217

93.88ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتعراقيمنيفه جاسم نادر30001010604957218

66.48ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسوريمها خضر سيد حوران29911070120257219

76.65ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسورينور محمد الموسى30006060080357222

94.88ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديهند محمد حمود الخالدي30008210058657224

76.95ناجحالعلميام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديوفاء ذياب نزال الظفيري30006280022757225

66.35ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسماء محمد رشيد رشيد30007040154157251

84.98ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأصايل سعود سوعان الهديب30003260129457252

70.17ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةأفراح سعد مهيهى نعمان30003250157657253

75.94ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأنوار مبارك حييان العازمي30002060058557254

86.48ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديابرار مرضي عبد هللا العدواني29903230133357255

80.68ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةاريج خلف منوخ العنزى30102270126157256

86.44ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةاشواق حميد فرحان العنزي30004290133857257

90.99ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديافراح فرحان شريده الظفيرى29805100131557258

68.23ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالجورى خالد على العجمى30005240003557260



80.28ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالطاف خالد سالم النشوان30006100023657261

87.25ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةامانى راكد رمضان العنزي30001010164357262

79.3ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديانفال جريد مثال الظفيرى30006290104457263

86.11ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةانفال عواد صقر سمير30001150267657264

77.92ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديالدانه سالم عبدهللا الحريداوى30101240055357268

71.59ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيتهانى خالد عباس العنزي30011280013857269

79.05ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيخديجه بدر ناصر الشمري30003270129557272

72.44ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةخديجه عطا عيدان شريف30101170104757273

93.2ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه سالمه مطيران العنزي30002010207657274

90.32ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه ضاحى بردى العالطى30007070045357275

84.79ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانيه عبد هللا نشمى الضفيرى30101150009357276

83.04ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديدالل سلمان مطلق الشمرى29903090078957277

83.32ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةدالل قبيل سحيمان سودان30006120150557278

75.75ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرغد عواد مزيد المطيرى30007190001957279

82.16ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرهف خلف حديد العنزى30003140094157281

80.41ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديرهف عقيل راشد العنزي30012290106357282

70.06ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةرهف فيصل نمر ظاهر30007090174957283

95.03ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديروان مطلق سويدان الجميلي30004040135657284

80.51ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريانه ماجد مانع الفضلي30102200071357285

77.38ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم سعود الحميدى الحريجى30012230013757286

80.05ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريناد سلطان مطر الذايدى30011220015957287

64.8ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديزينب خلف وحش الظفيرى30003310004557288

77.68ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةساره دشر فالح العنزي30006040112657289

90.88ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره سالم بشيت الجميلى30008290016157290

63.74ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره طلب هادى العنزى30007230018957291

84.59ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره عبد العزيز مناحى الضفيرى30008260052157292

80.77ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديساره عواد حسين الظفيري30011250057357293

70.38ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره مطر حمدان البذالي30009240098857294

90.93ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيسالمه سعود محمد العجمي30005100131557295

79.46ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشمايل حبش غنيم ركيان30011090107457298

74.1ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديشمايل ساري الهوير الظفيري30008300121357299

83.36ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديشهد عويد نايف العنزي30009210019257300

67.16ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشيخة على كسار الشمري29906150182857301

93.26ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديشيخه فالح جاسر المطيري30006210089657302

81.77ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيضحى ماطر خالد الجنفاوى30008150164457305

73.95ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديضي مرزوق خليف الرشيدي30009290039257306

94.09ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف منيف مطر الرشيدى30006120015857307

79.45ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةعائشه يوسف تركى شعير30007150182757308

90.36ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديعبير نوران مدعج الرشيدي30007270052957310

83.67ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةعنود شهاب فياض الظفيري30001100230557311

83.74ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديغرام سعود على العنزى30006280117457312

80.75ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةغزالن فهد ثجيل عيد30102130206657314

71.62ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفجر ماطر سالم العالطى30103010003657319

82.86ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفرح هادى ديسان العنزى30004130108257320

79.63ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفي فهد سليمان المطيرى30010310068257321

81.59ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةقيروان على خالد سوباط30101180115257322

94.19ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلطيفه شايع سالم الشمرى30009130094257324

72.42ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمراحب مشعل فيحان العنزي30005130094857327

91.26ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمرام فرج محمد الخالدى30010150024457328

81.47ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمرام مطر جدوع العنزى30007300024157329

84.91ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمريم احمد عطاهلل الشمرى30002110144657330

77.95ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمريم حمود خلف العنزي30102230050557331

76.13ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمريم فريح محمد العنزي29902040096757334

86.18ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمريم فهد عايد فالح30101190124157335

82.95ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمالك غثيث خلف الفضلى30007240156157336

83.73ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار سعد عناد العنزى30010110114757337

68.25ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار هايف هدروس الظفيرى30103110145257338

68.03ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمنيره سعود مطر العنزى30006270131757339

91.59ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره سيف على العجمى30008240122357340

77.97ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمها طارق مهدي الظفيري30005210090557341

80.14ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديموضى محمد عياد الشمري30005010080557342

84.79ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمي فرحان سطم الشمرى30011080067957343

79.99ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوار غازي ناصر الدريعي الشمري30009110055357345

82.13ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعودينورا مطيلق مزعل الظفيري30010130003157346

81ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره حمد راشد العجمى30010160010657347

68.66ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةنوره محمد على الشمرى30103120146157349

84.1ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعودينوف ابراهيم حمدان البناقي30007130044357350

82.79ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةنوف فالح ظاهر الظفيري29809160151857351

74.03ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف مطر حمدان البذالي30009240096157352

80.27ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديهاجر فيصل ناصر الظفيري30010050013857353

73.21ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديهدى سالم جديع الرشيدي29903140103357355

83.15ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةهديل خالد زعل ثوينى30007150174757356

90.21ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهيا سعد مشجر السعيدى30103120022357357

98.44ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسوريوجد توفيق محمد البعينى30012140018757358

76.14ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةوديان غالب مهدى الظفيري30101230191857359

73.11ناجحالعلميام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيورود عيدان مناور المطيري30101270097857360

68.57ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيآمنه أحمد سيار الشمرى30011210009457381

92.52ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأروى محمد عطا هللا سلمان30006210016757384

81.08ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأميره فالح مدلول الشمري30102210101257385

77.69ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسراء احمد سنافى الشمرى30010230014857387

79.04ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعودياسماء سعد شافي العنزي30007270120657388

73.64ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسماء سعود محمد السعيدي30012100042357389

86.81ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياضوى محمد فهيد المطيرى30011190055957390

82.41ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيافنان تاجر عفر الظفيرى30011110053557392

70.21ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديالبندرى نافل نزال الحربى30003250074157393

66.88ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالعنود مصلح عماش الحربى30102240106657395

73.57ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالغالى حمدان ساعد الحريجى30008010009957396

93.37ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيامل مياح بردى المطوطح30010080026157397

68.13ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيانفال تركى بصرى العالطى30009030021157398

80.62ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيايام شجاع فهد العجمى30010010065257399

69.68ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيايمان حمدان مفلح العنزي30011130005157400

74.07ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدالل خالد زعل الظفيري30102060136357403

92.99ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتيمنيدالل سعد كرامه الجرارى30009120007957404

89.82ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرتاج راشد ناصر العنزى30012300007257405

86.8ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرضاب فهد قبيالن الشمرى30101150105357406

86.69ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرهف جابر منيزل السعيدى30012030012557407

74.26ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيروان صالح عوض الحربى29902130020457408

87.2ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم سعيد هالل المطيرى30011170034657409

75.06ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةريم صالح على محمد30007010138957410

95.64ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم طالل مبارك العازمي30005050040357411

90.74ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةساره احمد سعد سالم30012190127257414

78.49ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره احمد عيد رمضان الحربى30101270011857415

87.15ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديساره حمود سلمان الحسينى30011060003657416

83.12ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره عوض عبدالهادى المطيرى30009180008257417

89.02ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره وخيضر عبدالعزيز الهاجري30005110040157418



76.27ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيسلمى زيد فارس المطيرى30012300123557419

85.01ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشفاقه شجاع خالد الهرشاني29907140074857420

93.18ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد حمد رجا الرويعى30002200008157422

71.6ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق عيد هادى العازمى30101140001757423

78.77ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيخه خليفه ناصر طميان مخلف30008070101157424

67.58ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيبه مجبل هويدى البذالي30006050029857425

68.04ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف أحمد مزهر الشمرى30102030004257426

71.42ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف فارس محسن محمد30012070112157427

76.9ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه حمد عيد الشمرى30012300006457428

78.39ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه هالل مفرح الخيوطى الحربى30005280093657429

79.46ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغاليه سالم دريول الشمرى30007110042557430

87.75ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغدير خلف مطر الشمرى30010030145457431

79.05ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغدير سالم فهد الضفيرى30005160011557432

90.79ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغزالن بدر كامل الضفيرى30006090068957433

98.8ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريفاطمه محمد سالم عبدالحميد حشيش30009300178657435

91.71ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتيمنيفاطمه محمد عجيل النمر30010060081757436

71.85ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديفاطمه مزيد نايف المطيري30006120128157437

68.64ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفجر مبارك عوض حمود30102060145157438

77.5ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفرح مبارك مصلح الحربى30003230032857439

71.13ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديفلحه حميدى نزال الشمرى29808040038257440

77.43ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفنار نزال عيد المطيرى30101130102757441

81.76ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمروة مسفر عوض حمود30011300142657444

72.3ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم ناصر مبارك المطيري30005200049657447

65.88ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم نشمى حمد الشمرى30010300112357448

67.7ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمضاوى عالى على الحربى30005160069257449

69.33ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمطيره ثانى مسفر الحريجى30101080026257450

99.29ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريمنه هللا مصطفى محمد شقرانى30102170179657451

85.84ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره خالد محسن الحسيني30007210110457452

86.15ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينجالء عبدهللا جديع الضفيرى30012270002657454

79.11ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوال محمد محماس المطيرى30009180138457455

76.1ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينور ساير فرحان العنزى30011260004857456

65.57ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره سعد بريكان الماجدي30003170094457457

72.1ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره فالح سعد العازمى30005100058257458

82.15ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف على شريده العنزى30008310042257460

68.04ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف يوسف كريم العنزى30005280043457461

76.2ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر شايع سالم الضفيري30010030066257463

90.53ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر عبدهللا نجم الشمرى30006210054657464

87.74ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديهاجر مزيد صويان الدوسري30009080055857465

80.1ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر نشمى مونس جويعان30008080078157466

74.87ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهديل احمد دحام الشمرى29905200122357467

88.13ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديهديل راضي ظاهر الظفيري30005040048857468

71.62ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديهال خلف فالح الرشيدي30010150186157469

92.63ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهيا خلف سلمان الحسيني30005230142457470

72.24ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيورود فراج حمد حمود30102250022457471

94.96ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوضحه فرحان محمد المسعودي الشمري30006220072357472

97.74ناجحالعلميزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبناتمصرييمن محمد سمير عبدالرازق29905200051157473

89.72ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديأسماء خلف فريح الشمري30010090113457501

77.24ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيأصايل راشد عبد الكريم المطيري30006290044757502

71.68ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديألطاف باطن نوري الظفيري30012230163157503

91.84ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةأنفال قعيد عبيد الشمرى30002250180457504

77.84ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةأنفال مبارك هزاع العنزى30007160138557505

72.46ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعودياسماء عامر غالي العنزي30008290051657506

77.18ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةالرتاج يوسف جبر مغير30006040111857508

89.36ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديالطاف عواد جبر الظفيري30006030067557510

95.48ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديامنه خليف حاكم الظفيري30003240052157511

94.33ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتاردنيانفال عادل نواف المسلم30009020130157512

80.81ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديبدور فالح حمد الشمرى30003300113557513

73.31ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيبشرى مشارى خشمان الظفيرى30102100006857514

93.51ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيتهانى مشعل مطلق ثويني عبدهللا الشمري30010070053557515

92.67ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديجواهر بشير حمود عبيد الشمرى30003080107357516

77.36ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيحصه فيصل دخيل العنزي30101300057857517

74.62ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديحنان عيد صالح الظفيري30009190027857519

91.19ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديخلود فالح زهيان الشمري29907160120857520

73.68ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيدانه مناحى عطيه الشمرى30004220050757522

81.29ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةدالل شريف فالح عبد الوهاب30004050122657523

88.68ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةديما دخيل سعيد فارس29912160162957524

77.57ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةرزان احمد على حميدان30009100121357526

82.52ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديرزان شهاب نخيالن الظفيري30008010078557527

70.42ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديرهف عبد هللا عنيز الشمري30011050023857529

85.1ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيروان فهد محمد المطيرى30003300016757531

84.68ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةريم حامد رعيد سلمان29909200159457532

96.19ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيريم خالد قصر الشمرى30007060082357533

78.02ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديريم راشد خليف الظفيري30004030056357534

82.21ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديريم مذكر عبد هللا الحربي30009290069157535

93.89ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةريم مطر على العنزى30011040163557536

93.97ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديساره عناد الشنيفى الظفيري30003040121357539

75.2ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديساره فهد عبيد العجمى30003120121357540

69.25ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشجون رهيف عماش دهش29910080190457541

65.08ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديشمايل سمير ذياب الخالدي30009010024457542

79.77ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديشموخ مدهللا هايف الظفيري30102250034757543

76.86ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديشهد جابر رويان الظفيري30009080116357544

89.66ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشهد عايش رويضان محمد30008200148157545

63.43ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشهد مرضى ضاحى عوده30004080149957546

77.21ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيشوق راشد كريم النومسي30101140105257547

95.32ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديشوق طالل شافي الظفيري30005010015157548

74.4ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديشوق مطر بن فهد الظفيري29904170061957549

71.67ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديشيخه صالح فحيمى الظفيرى30007170083457550

82.78ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيشيخه مبارك جفال الظفيرى30007260076357551

92.16ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديشيماء عبيد عبدهللا الرشيدى30010160004257553

85.43ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةطيف أحمد نايف الشمرى30007230146457554

81.14ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديطيف الفى مزعل الظفيرى30012270120557556

80.7ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديعائشه حامد رجاء العنزي29912280044357557

79.56ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه عبد هللا حمود الجميلى30010110031257558

90ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديعاليه مرزوق حداد الظفيري29706150045557559

83.22ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديعايشه زايد نشمى الظفيرى30011170057357560

83.84ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيغاده فهد صالح المطوطح30004050066157563

77.6ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديغزالن مهلي ماشي الظفيري30001070057457564

76.73ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفرح عايد سعين باطح30005160134557566

94.39ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيفرح ناصر بكاي المطيري30004070095457567

87.4ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتالواليات المتحدهفى على جبر محمد مغير29906290160457568

90.02ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديلينه صالح فريح الشمري30009260042957569

74.65ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديمرام مرشد زيد الشمرى29910200061757570

71.7ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيمريم زياد جدوع العنزى29911080152957572

69.24ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمريم مظهر هادى شاهر30002220140657574

81.69ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمضاوى نايف هانى نايف30010250100357576



81.91ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيمنار فواز تركى المطيرى30005190085557577

71.45ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديمناير ثامر فرحان الظفيري29902240102357578

84.12ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره عبدهللا طعمه الشمري30011170073357580

81.45ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمها عطا هللا خايف شبه30007110183157581

79.66ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمها على عبد هللا العنزي30008250115257582

81.29ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديموضي حماد مطيع الظفيري30008310103857583

67.63ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمي فرحان مخلف الشمري30006300106457584

96.33ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعودينجد احمد دوجان الظفيري30009010109557585

83.33ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعودينورس خالد خشان الخالدي30001030103957586

79.66ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعودينوره فرحان عويض العنزى30005190004657588

85.74ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعودينوره منيف حسين محمد الظفيرى30010120001457590

85.35ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعودينوف سعود زائد الشمرى30011090036257591

68.79ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةهاجر غانم مطنى الشمري29910190177157592

76.94ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةهاجر محمد خضير الخالدى30102260091157593

81.37ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتمصريهبه الرحمن عبده رشاد عبده محمد30003290070257594

82.54ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديهديل عامر نادي الظفيري30011280115757595

82.29ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةوسن مطلق رحيم شنان30008270169957597

88.1ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديوهج خليوي خلوي الرشيدي30001160106857598

93.26ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتسعوديياسمين راهي منشر الشمري29909160146757599

90.09ناجحالعلميتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءبناتكويتيياسمين ماضى شباب الهاجرى30004030075857600

96.94ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديأرناج عيد عايد الرشيدي30012100133857621

83.49ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسماء حمود مزهر الشمرى30101070004257622

89.97ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةأسماء فهد مهنا خاطر30002030132357623

95.17ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعودياريج نايف صقر الشمرى30010270130457624

91.1ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصرياسماء حبشى عبدالعظيم محمد الحاطى30004120169857625

63.95ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسماء سالم مبارك الزايدى29912290073557626

91.47ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةاسماء محمد عبيد شبيب30101030166657627

77.65ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالبندرى عبدالعزيز محمد العنزي30012030144357628

92.78ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديالبندرى عزيز عبيد العجمى30011140093357629

76.99ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالبندرى نشمى شعف السعيدى30102280014757630

74.42ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالبندرى هليل مرشد الظفيرى30006230024957631

81.06ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالبيدر رخيص ساير الظفيرى30101010014357632

84.28ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديالطاف عيدان جديع الظفيرى30002110102457633

80.62ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالمها علي عبد هللا شامان30010210099857634

68.62ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيامنه خالد سيف البذالى30003140091757635

78.57ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديانوار خليفه رمضان المطيري29908080146357636

70.9ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيتهانى فيصل صبار العنزى30102040007857637

79.98ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحصه عادل شليوى العنزى30101040144857638

85.71ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحصه على سعد المطيرى30012150071957639

86.22ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحصه محمد عامر العجمى30102050002857640

83.77ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحياة خليل مفضى العنزى30011300066957641

77.75ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيديمه سلمان سلوم العنزى30004040049257643

69.75ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةرتاج مزيد سعود الشمري30005220175757644

81.91ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرحاب عوض رويشد الرشيدى30006070124157645

76.92ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيروان خالد كساب الظفيرى30101160111857646

68.72ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيزينب حبيب سعيدون السليماني30008080059757648

85.66ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره حجاج رفيد العالطى30008080088857649

80.35ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيسلطانه مشعل متعب الشمرى29901080064157651

98.5ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريشروق محمد احمد محمد محمود30009030185557653

80.9ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد حمود رحيم المطيرى30012050038957655

87.24ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد رمضان سعود العنزى30005310114157656

96.61ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد ماجد عوض العنزى30008090035257658

71.85ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق سطام عويد العنزى29712250048457659

73.74ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف مبارك محمد الصليلى30001010030957661

69.91ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديعبير الفي عامر الظفيري29905030122257663

70.34ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعروب عزيز عقيل الشمرى30010030122757665

97.49ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفاطمة منيف عياده مناع30003040185457666

86.56ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه اعجمى عبدهللا ابوعجيم30011020131857667

94.54ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه حمد مجيدل السليماني30010290006357668

74.56ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه فهد عابر الشمرى30010100004757669

82.41ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريفرح سيد عبد الحليم سيد30005180002957670

80.05ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفرح محمد سعد المطيري30101070036857671

82.99ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفرح منصور بنيه العرف30103070138457672

85.23ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفرح ناصر عبد هللا الصليلى30012130116257673

88.38ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلولوه فالح مشهور الجنفاوي30007100040857675

85.19ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةماريه محمد عياده العنزى30007200128557676

91.07ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمريم راكان دبوس الظفيرى30005230126457677

86.23ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمستوره احمد نزال العازمى30009050002957679

70.13ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمقرونه ضبيان نشمى الماجدى29804010171657681

81.2ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيملحه طالل سماح الرشيدى29810100089957683

91.9ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار نواف سعود العنزي30011020104357684

76.63ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنال عبداللطيف شحاذه الرشيدى30101180042457685

89.02ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمناير نواف سعود العنزي30011020105157686

95.2ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنى سالم منور الصليلى30006220019257687

78.9ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيا حميد طنا العنزى30101300028757688

85.06ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها بدر ناصر رويعى30012150138357689

77.06ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمها عبدهللا شطي العنزي30007030157557690

96.53ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريميرفت محمد فتحى النجار30004090168457691

96.32ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينور سعود عائد الشمرى30012010013157693

67.26ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره مشعل غضيان العازمى30004110078257694

80.77ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر حمدان مشرف العنزى30101240082857696

89.18ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر سعد جزال الشمرى30004090013957697

88.68ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهند فرحان مشرف العنزى30101010068857700

98.39ناجحالعلميالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريهند محمود محمد محمود30003100156157701

98.96ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريآالء ايهاب عبد السالم المتولي محمد30009060062857721

90.39ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيآمنه حمود حطاب العنزى30002210102657722

87.02ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأروى عبدهللا محمد العجمى30101170016757723

97.47ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأصايل محمد عبد العزيز السلطان30012180046357724

73.73ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالجوهره بندر بديوى الشمرى30102010101957725

71.99ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالدانه ضارى تمران الشمرى30004280040657726

83.34ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالعهود طالل خميس السعيدى30011100092157727

70.88ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيامانى يوسف شايم الرشيدى29908160141257728

93.35ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيانفال فيصل سعد الحربى30101090007957729

99.84ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريايه مصطفى حسين احمد 30009170179757730

97.6ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريأسيل محمد سمير عبدالرازق30012160082457731

94.56ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصرياسراء محمود على ابوالمجد ابراهيم29911070191557732

98.98ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريايه جمال محمد محفوظ29910240191257733

76.9ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبشائر منصور محسن الشمرى30005060084257735

82.63ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبشاير عبدهللا حمدان العنزى30003170066157736

87.8ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيتغريد حمد فالح المطيري30008220108857737

99.69ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريحبيبه رياض موسى عويس عبداللطيف30101170134657739

90.25ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحصه محمد فالح العجمى30005230117657740

89.18ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحنان عبدهللا محمد الخزي30103030001157741

75.66ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه سعد مطلق القمالس30102200072157742

99.66ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه طالل مانع بندر30006140037957743



74.6ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه على عبدهللا المطيرى30012040130557744

80.06ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه محمد فالح العجمي30004270067557745

91.96ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه منيف سليمان الرشيدى30103050071857746

83.77ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرحاب هزاع سفر مسفر العتيبي30004040046857747

84.75ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرهف حمد مبارك حمد حمدان البغيلى30101010114657748

98.79ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريروان جمال الدين حماد محمد30008140112557749

85.64ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةروان عبد الرزاق مبرد الشمرى30005250134657750

72.99ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريان عماش حمود الشمري30102250076957751

75.53ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديريم سند مرضى الظفيرى30003150045957752

80.73ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم فهد محمد العصفور الشمري30004270037657754

77.36ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديريم مسيفر محمد المطيرى30101200008257755

92.79ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم نواف مرسال الحسينى30102170119857756

87.29ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريما فالح مهدى الشمرى30011090044257757

97.79ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريما محمد مضحي الضفيري30005070125657758

70.8ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريهام نواف مشهور الجنفاوى30010190110157759

68.71ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره بدر غانم العتيبي30004090079657760

77.47ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره عيد خميس الشمرى30006220009657761

91.14ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره ناصر بدر عبدهللا عوده30012020162957762

67.61ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساميه عبدهللا على العنزى29708050015157763

97.38ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق عبيد ناصر عبيد المطيري30003270015357764

67.17ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيخه منصور مطلق المطيرى29909230045557765

72.82ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيصالحه عبدالعزيز عبيد الشمرى30009180088357766

91.98ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيصيته سعد عبدهللا المطيرى30012010091657767

75.17ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيصيته مهيدى حمد العنزى30102240064557768

76.71ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيضحى فيصل سعود السعيدي30009270087657769

73.7ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيبه بدر ناصر العنزي30006260066357771

93.63ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف بدر سعد السعيدي30005090050357772

74.43ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف مزيد زيد العتيبي30008080138957773

69.55ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه احمد مريح شاهر30003220143457774

93.8ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه اهالل مطر الرشيدى30004190067557775

83.66ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه حسين مجاهد العنزى30011060074957776

90.13ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه محمد مجبل بوظهير30103010002857777

66.96ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه يوسف عبيد الشمرى30004170099957778

91.42ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعاليه مهل عبيد الرشيدى30004160108557780

78ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعذارى مدهللا مدلول الشمرى30003250071757782

89.99ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعهد عبد الرحمن مفلح الصليلي30101250092557783

93.56ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغاده سالم سعد العويشير30102160063757784

77.14ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغاليه قايد نايف الرشيدى30004090041157786

87.26ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغدير دهيم مشعان البراك الرشيدي30001220043457787

82.65ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه حسن مبارك العجمي30006080014357788

96.36ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه عبد هللا مبارك العجمي30006250073457790

85.68ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه عبدهللا عوض العنزى30009150007157791

96.02ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريفاطمه محمد سالم السيد سالم30010010035357792

72.13ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفضه عبدهللا ذعذاع الشمرى29808020093857793

95.21ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةكوثر عبد المحسن شالش حسن30009080157757794

77.37ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيليال مرضى جاسم الهاجرى30009020001857796

87.48ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمرام خلف الطرقى الذايدى30008130022857797

75.55ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم تركى مطر الشمرى30101100018757798

82.68ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم خلف الطرقى الذايدى30008130020157799

76.78ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم سابح مجبل العنزى30006040048157800

74.43ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم سامى محمد عقله30009130043257801

68.31ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتيمنيمريم مبارك محمد راضى29912140108857803

87.47ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم مشعل مرزوق الرشيدى30006110083557804

76.95ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم هادى سعود العنزى30008040111557805

85.35ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمضاوى سعود دويح الشمرى30102140003757807

87.82ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمضاوي مشعل حمود الشمري30005060025257808

74.61ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمعالى مشعل منور العتيبى30010250002757810

99.35ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريمنه هللا جمال محمد احمد30012090174857811

78.92ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنى فضى مرزوق الرشيدى30012070043657812

87.45ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها عطا هللا ناصر المطيري30102060073157813

75.41ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها فواز فهد العنزى30101310009357814

98.87ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريندى احمد نبيل محمد علي30008010165757815

89.15ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينورا زيد طعمه الشمري30101250071457816

82.71ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينورا عبد هللا فهد الحسيني30008170073157817

96.78ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصرينوران شاكر عواد بدوى30008280136657819

94.32ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصرينوره حسن محمد الجيوشى البالشونى30101130021957820

87.68ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف نمر قائد أباذراع الظفيري30008310058857822

73.18ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوى حمد عقله العنزى30010180069357823

78.65ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر حابس مجبل العنزي30009070098757824

65.15ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر عوده نهار الضفيري30103110062857825

77.77ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهبه حسين كريم النومسي30010050054157826

88.3ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهديل سالمه هادى العنزى30012230012957828

76.9ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهناء حمود جاسم العنزى30011010116557830

87.23ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهند سالم دويح العجمى30010160059557831

89.86ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوجد فيصل صقر العضيله30012220026757833

67.65ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوجدان خالد ناصر الخالدى30006260023357834

97.57ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريياسمين ايمن حمدى عبد العزيز الشيخ30011070192957835

99.04ناجحالعلميعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريياسمين محمود حسين محمد30007170158957836

89.92ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأثير ناصر حمد المهندى30101190012657861

82.4ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسماء عبدهللا حاشوش الخالدي30008170026457863

90.79ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسيل احمد فرحان شاهر30008170107257864

77.04ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسيل بدر جفران الحسينى30009280030857865

80.24ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسيل مبارك مجبل المطيرى30012170065757866

96.88ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتسعوديأصايل غالي شوكي الظفيري30011250058157867

75.66ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأصايل وليد خالد العنزى30102100008457868

91.54ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأفنان محمد سعد الحربى30010260017557869

81.88ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأماني خالد عبدالعزيز العنزى30101110095457870

76.79ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأوراد مشعل نايف الشمرى30101130138557872

79.66ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتياثير انور فواز العنزى29905190054257873

95.86ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتياروى ناصر حامد الفضلى30006040120657874

89.6ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتياريج خليفه مطر الشمرى30101170023957875

82.55ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتياريج محمد سليمان الرشيدى30008290133257876

72.55ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتسعودياسيل علي محمد الشمري29903020032857877

70.29ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسيل مضحي نومان العجاجي الفضلي30009200004457878

75.61ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتسعودياصايل يوسف ذياب الخالدى30005090043157879

92.7ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالجوهره علي مفلح ارطام العجمي30103110047657880

76.7ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالعنود الفى صالح العنزى30009040013257881

82.91ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتياليمامه فواز تركى الشمرى30101220024457882

96.81ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيامل فارس فيصل العنزى30010060051857883

86.81ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتياميره حماد فراج الشمرى30010160120557884

97.99ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتياوضاح فرحان محمد العنزى30012030010957885

77.5ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيايمان عبيد حزام سعيد30101060006857886

87.67ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبدور يوسف عبدالمحسن الشمرى30006100079757887

75.42ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتسعوديبشاير جزاع حبيب الشمرى30004180060757888

65.18ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبشاير سعد سعيد الميمونى30012050118957889



82.62ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحبيبه محمد عبد الرحمن المطيرى30011270094657891

87.57ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحصه مشارى محمد السعيدى30012060006457892

74.97ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحنان صالح حساب السعيدى30006150005457893

80.54ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحنين قيس محسن العنزى30005020137457894

83.58ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحور ماجد سعد الرشيدي30011070071557895

68.89ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيخلود فرحان حميد الشمرى30004070090357897

75.28ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه حمود عابر العنزى30005090078157900

75.02ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه عبدهللا فالح الديحانى30011060008757901

91.51ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتسعوديدالل عبد الغني عبد هللا الدوسري30007200071757902

84.28ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيديمه خالد عبد هللا العجمى30012110002957904

79.62ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيديمه صالح سعد العازمى30011190143957905

75.09ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتسعوديديمه فرحان مهدي العنزي30008060122157906

72.31ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيديمه فيصل صنت الظفيرى30011040060857907

80.34ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرتاج وليد طعمه الظاهر30007090074657908

70.65ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرهف منيف عوض العنزي30101010031157909

95.08ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتمصريروان محمد بدير متولي علي ورده30012150175457910

73.15ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم حامد عايض الرشيدى29907100107757911

70.69ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم عمش فهاد الشمري30004110045957912

90.53ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم محمد عطيه العنزى30103140093857913

76.89ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم مساعد صباح الشمرى30010030076957914

79.4ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم مطلق غالي الفرحان30011130021157915

89.78ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم نايف حزوم الشمرى30103030064457916

72.14ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيزينب طارق عبدهللا العجمى30012010010757917

81.72ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيسارا الحميدى محمد المطيرى30009130033657918

78.58ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره جاسم محمد الصليلى30009150063757919

74.3ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره سعد مجبل المسانع30007200076857920

79.27ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره مفرح سعود العنزى30101110002257922

75.71ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشروق علي الحميدي الرشيدي30009100119257923

77.26ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد بندر مجول المطيري30003140100457924

90.58ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد حميدى عبد هللا العتيبى30009160108357925

73.6ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد محمد هالل الشمرى30010110103257927

72.07ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق سعد عبدهللا الحربى30005190046857928

84.02ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق عبد هللا مرشد الدويله30005220058657929

73.41ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق على مناحى العنزى30012050069657930

80.34ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشوق مطر عبد الكريم خلف هزاع30010160147557932

73.38ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيخه محمد محمود العنزي30004260111657933

97.87ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيهانه نواف ملعب الظفيرى30009050006157934

90.58ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيضحى نايف عيد المطيرى30005080037757936

76.33ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف عبدالعزيز حامد المشيعيب30008210014857938

82.49ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف علي عوده القحطاني30103090074657939

80.31ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف غازى عوده الجميلى30005190079157940

76.79ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف نواف سعد الحربى30006140003757941

90.59ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعاليه عساف بدر المطيري30006260101757943

89.73ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعاليه نايف مفلح ارطام العجمي30007030014257944

75.82ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعفراء معجب فهد العجمي30012100011657945

82.05ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتسعوديعليا خالد عبدهللا الشمري30011210112657946

72.4ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعهد محمد مالبش العنزى30005300113257947

92.79ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغاليه عساف بدر المطيري30006260099757948

68.91ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغاليه هزاع محمد الهاملى30012060010157949

85.92ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغدير سعود زيد الحربى30005150037657950

65.69ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغزالن محمد مناور الصليلي30009010049857951

97ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمة راضي فياض العنزي30004120062857952

93.17ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه ممدوح عواد العنزى30004030102157954

98.2ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفجر عيسى شعيب عبيد30012040136457955

77.91ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفرقان سليم فرحان البخيت30012210069657956

81.47ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفوز خليفه محمد العنزى30102250113957957

94.69ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتمصريلمياء جهاد عبدالحنان عبدالعزيز30009300174357958

80.13ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلولوه عبيد حزام سعيد29907120043957959

88.41ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلولوه محمد ماجد العجمى30101310038457960

74.19ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيليالى ناصر حمد العجمى30010020095257961

86.53ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمرام أحمد مرزوق المطيري30010290089957962

92.35ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمرام خالد خليفه الذايدي30007190037757963

84.69ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمرام عمش فهاد الشمري30004110043257964

78.67ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمروه خلف سنافى الشمرى30012090080957965

77.12ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم سالمه فراج العنزي30005070060857966

75.23ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم عبد الرحمن محمد البذالى30102200092457967

81.94ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم عبدالعزيز ضحوى الظفيرى30004270047257968

73.39ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم فهد نهار المطيرى30103030012657969

82.84ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم مبارك عوده الرويعى30005220037557970

95.46ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم مطلق ناصر العنزي30102040010757972

67.05ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمعالى عادل حامد العنزى29911110070857973

75.04ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمالك عسكر عويد العنزي30011130092457974

67.51ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمليحه فؤاد علي الجاسم29811270093857975

82.14ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار صالح صالح الرشيدي30003200104557976

95.24ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار مبارك طويحين المطيرى30011110017257977

95.04ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنوه عبدهللا عبيد الشمرى30012230129557978

67.82ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره خلف عايض الميمونى30004210009857979

80.8ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيه احمد حميد ضاحي30004270032557980

88.63ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها عايش نمر السعيدى30009020049957981

76.15ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها مطلق اليش العنزى30101200106957982

70.27ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها منيف سوهج الشمرى30012140006457983

86.43ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها مهدي محمد العجمي30102220026457984

95.67ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيموضى سلطان محمد العنزى30010030063857985

77.36ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينجود بدر مناور العنزى30103050099657986

98.84ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتمصريندى احمد امين عبدالمجيد30002020166457987

75.03ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينور صالح مشوط العجمى30011240080457990

95.12ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتبحرينينور عذال صالح العاكول30101160125757991

91.47ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينور فيصل عايد الشمري30005080025457992

71.67ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينورا خالد فهد الشمري30010270021357993

94.4ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينورا نايف عيد المطيرى30005080038557994

71.41ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره خالد عبيد الظفيرى30003310080357996

92.05ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره سالم مانع العجمى30004190081957997

80.95ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره صالح خلف السعيدي30102120013157998

92.22ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره عبد الرحمن ضايف الشمري30008120118257999

86.18ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره مشعل سهيل الشمرى30003290092158000

75.68ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف احمد فارس الخالدي30001222000558001

88.82ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف انور جدعان عباس30007020088958002

94.55ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتسعودينوف صالح محمد الشمري30009200163758004

90.89ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف عبدالعزيز غنيم السعيدى30012020027158005

73.51ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف فرحان خلف الشمرى30006230003858006

80.22ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوير بدر عبد الرحمن المطيري30005130133458009

91.99ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر حسين على القحطانى30011190030558010

90.18ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر عدنان عوض العنزى30007180067558011

72.36ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر غزاي فيصل العنزى30010060115858012

87.97ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر فواز حمود المطيرى30003160064458013



77.47ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر مطلق هدينى الظفيرى30005140150358014

81.69ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر نايف سوهج الشمرى30004100122358015

89.06ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهتون خلوي خلف الشمري30008310093258016

89.55ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهدى علي االدعس السعيدي30008200051858017

87.06ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهناء سعد تركى الرشيدى30011210003558018

65.15ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوجدان مطلق عوض الصانع30012200044158019

89.11ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوسن أنور فواز العنزى30009150023158020

80.56ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوضحه جديع فالح العجمى30103130109158021

83.16ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوضحه حشر الهيلم المتلقم30101290069758022

75.76ناجحالعلميريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوعد مزيد شجعان العتيبي30006170018758023

96.96ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسوريآالء عبدالكريم فريح العبدهللا30007220030558051

75.63ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةآيات محمد برغش حسين30103110165558052

73.39ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديأمل سعد عايد الخزيم الرشيدي30009070065358053

85.49ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةأنفال عواد محمد العنزي30003220134658055

92ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديالعنود ابراهيم سعيد العنزي30002180019158057

87.65ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسوريانتصار عطيه محمد الشحيمه30008140033358060

94.23ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةبدريه حسين على ابراهيم30007250109558061

89.38ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديحصه عبد هللا راشد السعيد30011210124958062

77.92ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديحال متعب فرج العنزي30011050165258064

88.55ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةخلود احمد راضى احمد30004110178558065

96.3ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديدانه عقل كياد الخالدى30103120026658067

80.96ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديروميه عايد عايش الرشيدى29912150070558071

94.32ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديريم بنت محمد بن عطيوي الظفيري30005200137658072

74.79ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةريم محمود احمد العنزى30009210120858073

88.98ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم مطلق فيحان الجميلى30101120057658074

84.59ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةزمزم صالح جدوع مبارك30012050175258075

91.98ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتارتيرياساره على زيد الشمري30101080138858078

78.52ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديشوق حسين علي المطرفي30002200085858079

87.5ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشيخه فرج مسير العنزى30008270130658081

80.04ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشيماء دلى محمد العنزى30010200123658082

75.44ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةشيماء موحان عبيد طهمير30004200156758083

88.21ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةطيف سليمان مشعان العنزى30011030120458084

87.82ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةطيف صباح بندر مشرف30102010140658085

90.16ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديطيف فايز عزيز الشمري30006280120358086

89.03ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديعاليه محمد عبدهللا الظفيرى30101230081958087

80.37ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفاطمه جمعه ناطع اصوين29904200131858089

91.51ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفاطمه سالم بديوى عرفج30007290151558090

80.58ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفاطمه فالح عبار سعود30005150110958092

74.24ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفاطمه ياسر خضير دحام29803060122358093

74.36ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةكوثر جابر حمد طاهر30009200162958096

82.97ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمريم فالح جابر جازي30011050085258099

67.55ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمها جابر حمود العنزي29906200176158103

78.45ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةمها سليمان راكان عيدان30011020150258104

74.38ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمهره احمد حمد الرشيدي30010070104458105

79.82ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةنور غربي كياد العنزي30010130106958106

94.4ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعودينوره بدر مرزوق العنزي30010170058858108

87.8ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةنوره حسين راشد عبد هللا30101190107358109

81.36ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةنوره هانى عواد فالح30007060119958110

82.73ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةهاجر سالمه غدير العنزى30001030169658111

85.85ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةهدى يوسف عبد هللا ساير30012010101158112

79.64ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديهديل عبيد الغيدى العنزى30010080139558113

89.84ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةهيا صباح عجم داثان30004290156558114

92.8ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةوئام صالح حطاب الخالدي30011070149458115

91.68ناجحالعلميفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةوضحه مفرح بانى العنزى30004010127358117

81.45ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأبرار صادق جواد االشوك30101180025658141

85.68ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسماء محمد مبارك بو ورعين30009240086558142

85.76ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسيل عبدالرحمن مزاح العنزى30002150103658143

86.34ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأمانى سليمان عابر الخالدى30101310061658144

80.94ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأمل مناور مانع الشمرى30012230066358146

80.19ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأنوار أحمد مبارك الدلماني30010050016258147

79.89ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأنوار دوخي محمد الفهيد30006290113258148

89.21ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيابتهال بدر مطر الرويعي30101140100158149

92.23ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيابتهال صالح رضوان الشمرى30007040049358150

86.52ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسراء احمد عبد الحميد محمد الفرج30011110060758151

89.82ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسماء عوده عوده الرويعى30009200058958153

63.75ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياسماء فهاد حمدان السليمانى30102130061858154

76.14ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالبندرى حسين جابر الشمرى30003300118658155

88.66ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديالبندري يوسف خلف السويط30008270098758156

86.83ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالجوهره وليد فهم المطيري30007160097258157

80.38ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةامال صالح عبيد العنزى30005030116458159

90.03ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيانوار بندر يوسف المطيري30009150095258160

76.11ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيايمان محمد زعل العنزى30102140062758161

90.9ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبدريه طراد سعد الخالدي30010280142858162

65.71ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبشاير زيد محمد المطيرى29805080119358164

93.38ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبشاير ضيدان محمد الضويحي المطيري30005060023658165

79.39ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيتسليم زاهد سعدى الشمرى30010200042858166

66.67ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيجيهان فهد عبيد المطيرى30005220068258168

67.72ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحصه طالل شعوي المطيري30007030040958169

87.04ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحصه مزيد عبد هللا الديحاني30010100013558170

96.06ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحنان طالل فواز العنزى30010130097158171

76.52ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحنان عبد هللا عبد المحسن السبيعي30004030096958172

75.12ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه عادل فهد المطيري30009110127358173

93.18ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه محمد سالم الحربي30009080117158174

77.82ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدالل عيد فهاد العنزى30009160130758176

80.15ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدالل ماجد محمد الحربى30011280082458177

82.1ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرتاج عبدالمحسن مناحى القحطانى30004090140658178

81.11ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرتاج قاسم محمد دشتى30102240119758179

64.08ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرحاب صالح مجبل الرشيدى29811300064258180

69.24ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرزان طالل عجالن العنزى30010300023558181

85.57ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتمصريرغد بديع بديع على الطوبشى30001020179158182

78.6ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديرهف عيد جاسم الظفيري30004200137258183

70.48ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيروان عسكر حامد الرشيدى29904240099258184

90.18ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيروان قاسم عبدهللا العنزى30012090001658185

81.65ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيروان ناصر محمد العتيبي30005210087658186

90.17ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديريم حمد عبد هللا الخالدي30003080126858187

78.47ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيزهوه دغيم جليعب السعيدى30006080130658188

90.7ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره راضي مرضي الشمري30009240027558189

82.28ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره ظويهر قناص زامل30004210101558190

72.44ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره مضحى سعود العنزى30101050001658193

85.22ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره يوسف نزال الصليلى30008230036958194

70.62ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيسلمى مسفر مبخوت العجمى30102200119358195

94.83ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيسلمى يوسف حسن العنزى30006050007958196

86.34ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشروق ماطر جابر الضفيري30004250103558197

89.75ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد ابراهيم خليل اللميع العنزي30008090056358198

83.3ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد حماد عبدهللا الشمرى30005190072458199



71.51ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد فهد مدرهم العتيبي30010160122158200

61.65ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق احمد عبدان الدوسرى29703020021458201

85.8ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق سعد مسعد المطيرى30007060074358202

78.42ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيخه فيصل محمد العنزى30003310041658203

86.34ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيماء جاسم رجا الماجدى30009210109958204

89.56ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيماء خالد عايض الحربى30101100049458205

81.51ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيطيف محمد عوض الرشيدى30004010100358206

75.93ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديعائشه شافى راهى الشمرى30009090120158207

87.19ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعاليه حمود جاسم العنزى30008220068358208

88.32ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعاليه يوسف برجس الشمرى30010100118958209

77.99ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعروب عادل شنان العنزى30009190006758211

91.26ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغدير أحمد عبد الواحد عبد الرحيم30008050117558212

75.07ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغزوه رجا خزام القصير30003230098558213

77.6ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه حسين على الرشيدى30010310036758214

95.04ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه منور جزال الشمرى30004120047658215

88.88ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفجر علي دخين الصليلى30004260030858216

97.18ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفجر محمد جهيران على30010170204958217

81.64ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفرح محمد ناصر الجفيره30010210150158218

92.63ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفرح نايف رحيل العنزي30101010034658220

75.32ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفضه جمال مطر المصيريع30011270135958221

76.89ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفي مساعد سعد الحربى30004120124158222

78.62ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفيء بدر عبدهللا الحربى30102090102458223

65.3ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمراحب ناصر متعب الظفيري29909200001458225

74.08ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم صالح محمد الشمرى30011300023958227

77.63ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم صالح الدين احمد شبكوه30006120089558228

91.38ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمالك مشعل مجيد الحمد30101140124758230

97.64ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار بدر ضيدان العتيبى30009280045558231

97.72ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار طالل صالح العنزي30006210148558232

87.5ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار عيد مفلح المسيلم30005210115858233

85.59ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار ماجد نزال العنزي30102280089258234

91.41ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار محمد نايف العنزى30005060096558235

84.43ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنال سليمان خالد المسما30101100111258237

79.25ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمناير جاسم محمد يحيى30103130056658238

94.53ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره غازي سليم الظفيري30005040088358239

92.37ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره فهد محمد الشبلى30012040011858240

84.14ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره مزيد قاصد الجفيره30011270112158241

94.6ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها حجاب سعدون الرشيدي30004110128358242

88.92ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها سعد ثجيل الشمرى30003230039558243

87.56ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها متعب محمد الدوسرى30010150043958244

68.11ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمى حمود ساكت العنزى30008180054858245

91.8ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيناديه فهد حجاب الحيان30009250063958246

85.59ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعودينجود فالح ساير الظفيري30010230155458247

77.86ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينور حمدان عوفى البذالى30102250023258248

88.72ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره بدر غريب الحربي30103080064958250

74.17ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره سعد مسفر العبدلي30007240066558251

91.03ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف أحمد نصار الخالدى30102120005158252

75.65ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوف سلمان حمود الرشيدي29909180004458253

83.21ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر عبد العزيز مسلم الرشيدى30011260084958254

80.88ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر مطر شنيف الصلبى30008280002158255

92.86ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهديل احمد مطلق الضفيري30008140087858256

79.8ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديهديل األسود أحمد الماجدي30006250001358257

96.1ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتسوريهيا مازن مصطفى محمد العوض30010010130558259

88.6ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوسام فيصل سعد الزعبى30012170011258260

92.05ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوسميه غليفص شافى العجمى30008240062658261

75.04ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوضحه عيد محمد الخالدى30101110090358262

81.32ناجحالعلميسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوالء فهد عبد هللا الحربي30005010060258263

85.36ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيآمنه حمدان زايد الضفيرى30103060040158291

85.24ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيآمنه راضى ابراهيم الظفيرى30101040023458292

90.9ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيآيه حمد صلبى المطيرى30008140001858293

78.87ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأبرار خالد يوسف الشطي30011180073458295

84.39ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأريج سطام شامان سميران30010150015658296

66.37ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسماء مناع قبالن الشمرى29903040080558297

85.47ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسيل سليمان محمد سليمان30012050004758298

76.63ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأسيل مشعل صالح الغضوري العنزي30011250074158299

75.2ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأصايل نواف صحن الصليلى30012070073558300

87.97ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأصايل يوسف مبارك المطيري30003190015358301

78.29ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأمانى منور فراج الشمرى30003280054158302

77.04ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأمل عبد هللا عبد الكريم المطيري30011050109758303

75.29ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيأمينه عبدهللا غالى العنزى30103110123358304

77.65ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتياحالم نواف خالد المطيرى30007230078758306

79.97ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالبندرى سعود ضارى العنزى30006080131458307

76.61ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالجازى ناصر زايد الهرشانى30102200037758308

72.68ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيالعنود عادل مراجى العنزى30101110072758310

83.57ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيايالف باسم صعفك العنزى30011260018758312

75.91ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبدور فالح مفلح الرشيدى30004300017958313

84.5ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبسايل مساعد خلف السعيدى30009020003458314

71.99ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبشاير فايز حمود الحربي30004230079458316

79.35ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيبشاير محمد سليمان الحداد30008010020858317

81.54ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيترف صباح ربيع محمد30012250150258318

89ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيتهانى صالح على المطيرى30103120085658319

94.7ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيجنان عبداللطيف محمد البصيري30006040009458320

81.86ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيجواهر عتقا حييان العازمى29912170053958322

76.86ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيجواهر مفلح دهيمان الشمرى30009110046558323

67.23ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحنان صالح عجيل الحربى30006230025758324

69.74ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيحوراء اسماعيل موسى حيدر30004190014958325

96.36ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدانه محمد سلطان المطيرى30004180071158330

75.68ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيدالل سالم طالع الصليلي30003290080958332

94.53ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيديما عايض مبخوت العجمى30101120093958334

91.5ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيديمه مزيد معيوف الظفيري30001190047158336

73.93ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيديمه مساعد بردي السعيدي30005280097958337

81.5ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرتاج خالد خلف الشمرى30006280019858339

69.42ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرحمه راشد علي الصدي30002070025258340

83.24ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرزان بدر غانم السعيدى30008110046158341

70.55ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرشا محمد ظافر العجمى30010050023458342

74.29ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيرهام تركى مبارك الصليلى30011050036958343

77.47ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيروان احمد جاسم العنزى30004050068858345

80.28ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيروان مجبل دخيل المطيري30012200112958346

82.18ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةروان محمد عيد الفضلي30004250155358347

76.38ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريان فايز فالح الحربي30009100102958349

78.34ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريتاج بدر ناصر العدوان30009110005158350

93.64ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم ابراهيم حمود العنزي30010020057358351

89.4ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريم رشود رمضان السعيدى30005140009258352

94.45ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيريناد مشعل ناصر الرشيدي30009140043358354

73.9ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةزمزم محمد ابريد سلطان30004130122658355

90.13ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديزينب فيصل فليح الظفيرى30009260079558356



96.22ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره جابر عبد هللا العجمى30103120014358358

76.83ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتغير محدد الجنسيةساره سعد محمد محمد30005070186258359

80.5ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره سعدون منصور الخالدى30008230007858360

76.37ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره سعود جهيم الصليلى30004010095958361

98.45ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره طالل فاخر صالح30007150052558363

87.79ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره عبدالرحيم رزق هللا الخالدي30007180085158364

75.69ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره محمد فهد الحسيني30005090139758365

73.94ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره محمد مسمار الجدعى30008260089858366

87.18ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره معتق عبدهللا العازمى30007290133958367

74.19ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيساره مقيت محمد العجمى30006110025358368

87.27ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشمايل الفى حمود الظفيرى30101130070258369

78.07ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشهد منير عبيد العنزى30005260069458371

66.03ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشوق أحمد كامل الخالدى30010170142558372

81.26ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديشوق محمد مطر العنزى30008240054658373

72.53ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيخه احمد عبدهللا الحميدى30006190038158374

78.64ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديشيخه فايز فهد الحربى30102220120858375

81.52ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيماء عادل حسن على30101050014758376

70.16ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيشيماء يوسف محمد البذالى30012170032358377

91.61ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيصافيه فالح سعد العجمى30003310038758378

80.64ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديضى موسى محمد العنزى30009250037258379

72.87ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه جاسم محمد السعيدى30005100086558381

81.13ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعائشه عبدهللا سعيد العنزى30101160063358382

69.87ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعاليه خالد وادى الحسينى30007120049358383

89.68ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعذارى سعد محمد العنزى30009160087358384

84.78ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعهد فهيد غدير الشمرى30009270066558385

72.85ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيعهد محمد معاشى العنزى30103010076558386

64.95ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغاليه على فريج العنزى30008070080158387

74.06ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغاليه علي مطلق المطيري30005240126558388

94.01ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديغاليه نايف جزاع الظفيري30010210042958389

82.7ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغرام خالد خلف المطيري30011230029958391

77.15ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغزالن طالل خلف الدوسرى30012060053158392

83.52ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيغصون احمد جاسم العنزى30103090081858393

91.54ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاديه نواف جابر الحربي30004260051958394

89.71ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديفاطمه فيصل فليح الظفيرى30009260080858395

74.74ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه محمد فرحان العدواني30008180043358396

74.15ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفاطمه مشعان حمود العنزى30102210045858397

66.68ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيفرح خلف عوض العنزى30011140010858398

68.58ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيكوثر فواز خلف العنزي30008090073158400

82ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيلمياء عمير محمد الهيب30007150010358402

82.92ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم عادل سالم الخالدى30009200185658405

94.75ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمريم يوسف علي أمين30007030085558406

66.77ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمزن عبدهللا محمد الحربى30102030017358407

90.69ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمضاوى عبدهللا عذاب العنزى30102100003358408

87.83ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمضاوى مشهور بجاد السعيدى30003210069258409

81.18ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمضاوى مفلح دهيمان الشمرى30009110048158410

86.41ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمضاوي مشعل نايف الشمرى30006130078158411

78.78ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمعيوفه زيدان خلف العنزي30003080148758412

79.96ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار عبيد فرحان فرحان30007180082758413

76.25ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتسعوديمنار فرحان سلمان الشمرى30007080090558414

88.38ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنار ياسين شدهان العنزي30102060049158415

78.44ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنال خالد مزعل الشمرى30007110055658416

87.91ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنال صالح معاند العنزى30012190085158417

86.71ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمناي ماجد مرزوق عايض30005080034258418

77.4ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمناير ناصر خلف الرشيدي30004220037158419

87.82ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمنيره محمد على المطيرى30009040091758421

90.51ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيمها بدر محمد المطيري30103140050858422

70.58ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوال عبدالرحمن داخل الفضلى30012170137758425

81.1ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينور بندر فالح الضفيري30003220075758426

83.15ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينور فهد مرزوق العازمي30009060028158427

75.11ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينورا سند مطر الجميلى30005230100258428

92.94ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره خالد صقر الخالدى30007140005758429

85.88ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتينوره سليمان حسين العنزى30008290072758430

77.33ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر سعد ابراهيم القحطانى30007210023258435

80.02ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهاجر مفرح هويران الصليلى30101280102358436

85.8ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهدى مبارك منور المطيري30011180136658437

91.08ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهديل خالد هليل العنزى30012030004558438

84.02ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيهند بدر عبدهللا البرازى30012090078858440

73.11ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوحش فايز ساعد الحريجى30008040089258442

81.9ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيوسن خالد صياح المطيرى30011240003858443

91.12ناجحالعلمينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءبناتكويتيياسمين عواد عنتر الفكر الظفيري30006300097758444

71.3ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةأحمد عواد حمد العنزي29901210136958471

71.32ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةابراهيم جاسم فيصل العنزي29901110158658472

65.57ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيبرجس فالح دويح العجمي29007240126658475

66.97ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةثامر نواف عبد هللا الشمرى29901190174358477

86.58ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيحمود مشعان حمود الهاجري28611060114558481

71.33ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسعوديخالد سعيد سعد البريعصي29906060057658482

69.78ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةخالد عبد هللا سالم الشمري30003140203158484

69.55ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيخالد فهد عيد العجمى29302020089658486

80.03ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسعوديخالد المي نداء الظفيري29309090016958487

72.73ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةراقب محمد حمود العنزى29701150099158490

66.67ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيعبد هللا حماد عبد هللا الشمري29410160138958506

69.71ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسعوديعبد هللا سالم رداد الظفيري29802090136158507

71.75ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبد هللا نايف بانى عبد هللا28807120014458508

66.52ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا كريم داود راشد29903090001758512

69.4ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسعوديعفيف قنيص هويدى الماجدى27712020089358513

66.08ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيعلى عامر سلطان المطيرى29505180133558514

72.72ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعلى غانم ساير الشريفى29909020034658516

68.72ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعلى مشعل راشد خلف29908160135958517

70.1ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعلي عبد هللا سبع لعيبى29912010237758518

72.67ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفواز حميد نهير حسن28107180151158525

73.4ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفيصل سليمان عيد شحاذه29905210096958527

71.21ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد معيض سرحان العنزي29804100111958530

67.55ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيمشعل عبد هللا ساير الحربى28805080072258532

80.5ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسعوديمشعل ناصر لهيميد الظفيري28907070112858533

71.01ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةوليد خالد فرج العنزي29906010160358535

77.64ناجحالعلميمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسعودييوسف محمد عواد الحسينى29612050022458540

67.15ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةأحمد عبد الرحمن سعود العنزي29709300132758562

76.38ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيبدر سالم محمد الشمرى27712040087958572

70.62ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيثامر جدوع عبيد العنزى28605160088958578

72.57ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيجراح سليم مطلق الصانع28903210052458580

71.73ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيحمد عوض رشيد العنزى29102120001258585

70.31ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةحمود ماجد حمود حمود30003180149758588

77.29ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيخالد شمالن مفرح العازمي28407190100658591

67.89ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةخليفه هذال سعيد الشمرى29904090169758595

70.33ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيزايد محمد سالم السليمانى29703040116358599



68ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةسالم عبد الواحد مدلول خفيف30007110152458601

67.12ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةسعد على مسير نايف29504300009558604

76.96ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيسعود محمد شعيفان الدوسرى28701090017758606

74.12ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيطارق عبد الرحمن ناصر العنزى27805170078358609

73.17ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةطالل حمود شحاذه سلمان27907120083658610

72.32ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيطالل خالد عناد العنزى29203020092458611

69.51ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيطالل راكان سالم العالطى28305010092658612

68.84ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعايد ساير مجهول الشمرى29910180021758614

70.77ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيعبد هللا عيد مصبح الحريجى28602010058258624

66.76ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيعبد هللا محمد عبد هللا المطيري29904160105558625

66.46ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسوريعبدالرحمن علي عبدالفتاح30001010999558628

76.08ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيعبدالعزيز محمد عساف الظفيري29007290030558632

76.17ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيعثمان حسن عايد موسى الشمري28707060038758637

73.62ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسوريعدنان ملحم ثليج حشاش29906170057958639

65.98ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينعراقيعلى مطشر شبرم خالد29312130034358642

86.67ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسعوديعمير  خلف خليف الظفيرى27011070087658644

78.9ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسعوديغنيم مبارك غانم الحريجى28709120022758646

73.59ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيفارس مغيظ سرحان الزايدي العنزي28107170088458647

72.49ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينسوريليث عواد العبش30001011063858666

76.3ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيمتعب مشعل متعب الشمرى29711200037158670

71.19ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد حسين حماد رشيد28810180037958672

69.42ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيمحمد دلول   مطلق مجيدل28209210077858675

67.16ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيمحمد عوده عيد البذالى29602100030458680

82.75ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيمحمد فهد سلطان صالح الحسينى29003170023558683

68.08ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد كريم عيدان نجم29706290123458686

69.21ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيمحمد مفلح خلف السعدى28608090134958690

71.83ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيممدوح ثانى جاعد العنزى27607070112558701

70.7ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيناصر فهيد مبارك العجمى28101230070958707

61.93ناجحالعلميمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتينواف صالح منصور الرشيدى29608210119258712

62.26ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتياحمد سالم سعيدان السليماني29508040066158741

68.86ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةاحمد عبداللطيف عطيه سرحان29607290137258742

70.85ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينبوليفيابندر مصلح هزاع العنزى29703210024158745

64.75ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةجاسم فهد فرحان مرى29804240099858746

92.14ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةحسين كريم ديحان ساكت28405070127558748

63.63ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيسعد عايض عقاب العنزي29005240177958757

65.27ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيضاري محمد حبيب الشمري30008160029858761

76.35ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيعادل نزال عقاب الهاجري29709170038658763

71.58ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبداللطيف حاكم محسن غليون28004100086658769

68.48ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا جاسم شالل العنزي28412010079158770

79.18ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةعلى ناصر هادى حمد29705040119558772

80.17ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةفيصل عواد محسن بطاح27709090095158778

77.6ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينغير محدد الجنسيةمحمد احمد هادى وادى29903180135258782

65.87ناجحالعلميمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبنينكويتيمشعل نايف مطر الرويعي29612230029358788

72.68ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديأشواق عيد قنان الظفيري29501310131158814

70.08ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتبحرينياحالم فياض عبد  مسيخ29505090167658815

73.28ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديافراح ناصر معتق الرشيدى29406110008758816

64.57ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيالبندرى ناصر سعود المطيرى29307090080758817

74.15ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيالبندري منيف سوهج الشمري29709260032858818

89.63ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيالبندري ناصر خلف الشمري29506300010558819

77.33ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديالجوهرة علي متعب المطيري29201300269458820

75.58ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيالعنود فرحان قبيل العنزي29003020148558821

79.67ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيامل  على  عبد هللا  مطر28410310082958823

73.79ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيانفال فهد عبدهللا العنزي29607060149958825

78.17ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتغير محدد الجنسيةايمان  منصور جابر عجيل28806040105558827

67.25ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيايمان مجبل عايد العنزي27712150137258829

72.42ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيحنان عيد عوض الرشيدى28305190086158834

71.25ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيخديجه نواف عبدالرحمن الخالدى29910180143958836

84.58ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيخزنه مطلق هليل شمالي28505200098758837

75.95ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتغير محدد الجنسيةخلده هاشم نفل عواد27610140050258838

74.37ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيدالل عواض شعيب العنزي29302180081858842

82ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيديانا فالح كنيان الهرشانى29012060023658843

84.67ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتغير محدد الجنسيةر يم  مناحى  مناور  هليل28201040079458844

92.67ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتغير محدد الجنسيةريم  حزام  عطا هللا  مرزوق27810030122958848

81.05ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتغير محدد الجنسيةزينب حسن مليحان مخلف28101210148658852

81ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتمصريسامية احمد سعيد أحمد جمال الدين 29901130199158857

66.58ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيسلسبيل صالح مجهول عبدهللا29411100090758859

68.89ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيشوق خلف فيصل الفضلي29210020015458862

76ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيصفيه حسين عتيق الشمرى29011180032458864

76.79ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيطيبه محمد طويان الحسينى29903060106858866

94.17ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيعائشة عبد هللا  شليويح  الهيلم27301280044758868

67.76ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيعائشه انور مرجي العنزي29801070084958869

64.4ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديعزيزه سالم عواد الظفيري29712160129158873

77ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديعليا حسين جروان الخلوي28807090001858875

70.45ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديعنود سمير ذياب الخالدى29310130007158876

89.33ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيعهود مطر بصرى حسينى28104100108958879

81.33ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتاردنيعهود هادي حسن حمود28710170002358880

78.11ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديغاليه المهادى يحيى السعدون29204220087658881

90.42ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديغدير خميس عبيد النعيمى28706210049758882

97.42ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتغير محدد الجنسيةفاطمة  شارع  ظاهر  سفاح28303120105158885

73.24ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسوريفاطمه سالمه خلف30010150215158888

76.02ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيفتون سامى سعد الحربى29707180072658890

72.83ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيلطيفه مبارك حبيب السليماني28003240076158895

68.89ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتغير محدد الجنسيةلمى مبارك محمد مطر29903240138558896

67.08ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتغير محدد الجنسيةلمياء مهدي عويد العنزي29012260151558897

75.46ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديمرام سعود رشيد الشمرى29707280019758898

73.17ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديمشاعل تركى فريح الظفيري28912170020658902

67.12ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيمنى سلطان متعب مناحى29311020079358907

75.36ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيموضى بدر نايف الحجرف28412130171258911

75.47ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتغير محدد الجنسيةندى فاضل حيال عبد هللا29801060142958912

72.81ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديندين حسين ماضي الظفيري29604240088458913

83.75ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعودينفود  على  طالع  الحربى28905190070358914

85.67ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعودينوال نحيطر محمد الجميلي28012040080958915

81.58ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديهدي جابر شتيوي هزاع28910200011658920

70.05ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتسعوديهنوف سعدون حمود الرشيدى29805170018358921

76.56ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيهيفاء نايف مساعد العنزى28907300138958922

76.42ناجحالعلميمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءبناتكويتيياسمين وسمى شارع الظفيرى28509250157558928

93.2ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأحمد جواد محمد القالف30011260111259131

75.75ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتياحمد اسماعيل عبد القدوس شاه زاده30012130076859132

86.08ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتياحمد جابر احمد السعد30007230015459133

82.35ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتياحمد سلطان مقعد العتيبى30011120110959134

91.07ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتياحمد ماجد حميد سليمان30008300085159135

73.24ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيالعباس عادل صادق الحسن30006030079859136

80.61ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيبدر ناصر محمد الوهيب30101210128959137

93.02ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيتركي ضاوي مجعد العتيبي30012010050259138

92.72ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريجبر محمد جبر الصعيدى30008160148559139



80.58ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسن خالد عبد هللا محمد30004180020159140

90.98ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسن سالم سعيد العجمى30101190095159141

64.4ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسن محمد سلطان القالف29808310130259142

77.5ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسن ناصر عبد هللا الشمرى30012020152259143

69.84ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين فاضل عباس الدريع30004060090259144

81.78ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين ناصر حسين بن يوسف30010190093459146

86.67ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحمد محمد جاسم العلي30010200060459148

83.34ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحمزه محمد حسن محمد30005240106259149

81.37ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخليفه احمد محمد الرمضان30005110008159150

82.07ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسعود عبد العزيز هالل الرومي العجمي30010260019159152

96.68ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسعود مشعل مبارك الديهان30007140028459153

67.81ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسلمان محسن محمد المطيرى30011150067859154

77.51ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيصالح بدر يوسف الشعبان30008220024559155

72.62ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن احمد محمد حسين30009280011359156

73.5ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن صالح حمد البناى30103110099459157

89.93ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن صنات سفر السميرى30008210090659158

66.72ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن فيصل عيسى علي بن محمد30006100029559159

80.54ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن محمد هالل الرومى30008310015859160

68.68ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز طارق صادق حسن30010090045759161

75.48ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز محمد ظاهر الهجاج30009050011759162

89.04ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا اسمير محمد الهاجرى30102280049759163

74.13ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا كامل رجا الرشيدى30101110091159164

94.65ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا نجم عبد هللا الشمرى30004010058859166

77.82ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد المحسن على راضى المطرود30101220015659167

72.78ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريعبدالرحمن محسن حسانين حجاج30003310139859169

86.69ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعدنان فيصل عبد هللا الوزان30102280003259170

67.96ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعذبى صالح عبد الرحمن الدوسرى30011180133159171

73.07ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى محمد هداد الفضلى30012170079659173

81.23ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي جاسم محمد الجدي30102040095959174

82.34ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي منير نعمان العمر30008080089659175

97.84ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريعمر محمد عيد كامل29912040162559176

75.59ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعمر وليد عبد هللا الصفران30102250093759177

66.18ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفارس مناحي فارس السبيعي30004090115859178

72.1ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفهد سعد فهد العجمى30009300085559179

80.7ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفيصل حيدر عبد الرسول بوعباس30101280129359180

78.88ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد ابراهيم جمعه مهدي30010080112559182

96.26ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريمحمد حلمي عبد المعطي محمد البيك30005200060559183

77.14ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد سعد مهل الهاجرى30012120147959184

82.05ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد عواد جمعان الهرير30011010027759185

85.04ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمصطفى حيدر صالح حسن30004030091859188

97.72ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريمصطفى منذر مصطفى حسن30001220172859189

84.61ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمنصور فرحان حمد العجمى30101220110859190

84.6ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيناصر بدر خميس الخميس30005010027459191

62.93ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيناصر بدر فرج سعيد29807270095959192

71.06ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيناصر نايف فايد رجا  الرشيدي30010270091859193

82.57ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيهادى مبخوت مفرح الزمانان30012070087459194

91.32ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييعقوب عيسى ابراهيم القطان30101030085859195

88.12ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف فرج خميس فرج خميس29910250078559197

83.15ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف فهد علي البريكي30009190059359198

76.55ناجحالعلميسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف يعقوب يوسف القطان30103150080859199

70.03ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأحمد بدر أحمد الديولى30005120056859221

89.33ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأحمد تركي معيض العتيبي30009160069759222

69.76ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيابراهيم حمد مطلق السهلى30001030015959223

82.88ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيبدر ناصر مبخوت الدوسري30008130079759229

76.34ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيبندر عصام فيصل الخالدى30007090003359230

64.07ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيجاسم خالد جاسم الحشاش30101020047859231

77.34ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين عبد اللطيف احمد الكندرى30102140104859232

85.52ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين على جاسم امير30004140069759233

75.63ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحمد منصور محمد العجمي30005300084259237

76.37ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد نواف جزاء العتيبى30005280084859240

82.92ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيراشد سعد ناصر الدوسري30007180111759241

80.74ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسالم احمد سالم العازمي30006250045159243

68.83ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسالم خالد سالم العجمى30103130015259244

66.13ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسعد طارق سعد المريفع30003240030259246

73.49ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسلطان شافي نهير السهلي30007030131359249

77.47ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيضارى راشد سالم الهاجرى30004300010159253

66.08ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعامر حسن علي ملك30007010015959254

89.93ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعباس ناصر حسين الناصر30102130021259256

76.78ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الجليل علي عبد الجليل ابراهيم30005220134359257

74.78ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن ارشود جديعان العنزى30008300049959258

69.88ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن علي حسين الزعابي30007040094459260

74.73ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن الفي فالح العازمي30004020007959261

75.63ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز خالد محمد القطان30009050086259262

75.41ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز ناصر عسكر العتيبى30011030063159264

86.42ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا جاسم عبد هللا القطان30005100072659265

84.87ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا جاسم محمد الحسن30009190115859266

78.81ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا علي عبيد الغربه30012160064859267

67.18ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدالعزيز عوض عيد المرتجي29909040111359273

76.98ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينيمنيعبدهللا ثابت محمد الركنه30005290174559274

73.27ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى خالد على مخصيد30007090008459277

68.56ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي عبد هللا علي العجمي30011120001859280

85.91ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعمار حسن محمد صرخوه30005280036259281

77.15ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعمر وليد علي الحساوي30003140068559282

76.96ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعيد علي عيد القربه30008120016359284

87.09ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفايز طالل حمود صعفاك30005310037659285

67.66ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفهد خليفه فهد الدعى30009030099159287

73.84ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفهد راجح فهد الدوسرى30103040076859288

67.24ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد بدر شبيب الشريعان30009130149459295

72.76ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد بدر هليل العتيبي30008160099259296

77.69ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد علي عبيد الغربه30012160062159297

94.17ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد مرزوق عناد مهنا30008190072559299

69.87ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينغير محدد الجنسيةمحمد مساعد عبد هللا الشمرى30006140121659300

91.13ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد معدي مهدي العجمي30004010054559301

91.36ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريمحمود شامل عبدالحليم ايوب30007010135459302

72.85ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينبحرينيمشعل هادي خلف حمود برغش30004220154259304

71.53ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمنصور معدى مهدى العجمى30101300073859305

84.25ناجحالعلميدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيموسى اثنيان سبع الشمري30006040052959306

71.69ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأنس خالد عبدالفتاح حمد المفتاح النجار30006240132259331

78.11ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأيوب أحمد على الكندرى30103080057759332

98.44ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينمصرياسامه نجم الدين السيد طلبه30010160017359334

75.69ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيبدر عبد هللا علي مال30003280067259335

73.07ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيجاسم وائل جاسم ريس29908150018759337

93.57ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين اسماعيل محمد بوشهري30012180041259338

86.17ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحمد عبد العزيز يوسف الهولى30005040013859340

70.41ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسعود احمد سعود العازمى30003290021959346



70.77ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسلمان عايد حمود العازمى30006190018959349

82.35ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسليمان علي حسن حاجى30101010085659351

86.37ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسيد على السيد محمد سيد موسى حياد30006260004959353

86.09ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن حمد عبد هللا الحوشان30103010114359359

91.36ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز انور عطا هللا العنزي30008310083659360

77.13ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز حجى مفرح القصبا30102070016959361

90.59ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز داود علي مراد30004270022959362

82.94ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا عبد اللطيف عبد الحميد صالح30010200072759365

74.45ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا عبد الهادى هالل على خان30004140041959366

71.63ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الوهاب جاسم عبد هللا الطوارى30005290066259368

92.76ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الوهاب جمال سعد عبد هللا30101170035159369

83.88ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدهللا ناصر عبدهللا العتيبي29904280030459371

77.25ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدالمحسن ناصر محمد العجمي30006160014359372

92.51ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدالوهاب خالد راشد النفيص30012270105359373

87.42ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى ابراهيم محمد الحبيب30005110004959374

66.94ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى ناصر مفرح السبيعى30102170107559377

75.97ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي عادل حسين المويل30012090037459378

78.59ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي محمد غلوم اشكناني30006090009959379

93.67ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعمار حسين غلوم حيدر30012220019559380

79.83ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيغالب مبارك غالب السهلي30011270100959385

74.65ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفارس داود سليمان الكندرى30008160078159386

79.07ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفهد فراج شباب العتيبى30004110141959387

72.7ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفهد محمد بداح السهلى30004250048959388

79.15ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد احمد فالح العتيبى30006270022659390

91.5ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد خالد احمد بعركى30006140072359392

77.21ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف ابراهيم يوسف القبندى30005150003459397

85.27ناجحالعلميجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف زياد غازى العتيبى30006190118159398

94.33ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأحمد عبدالرحمن جاسم الشيخ30005220047159422

68.95ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيابراهيم محمد جعفر الخطيب30008220132859424

86.18ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيبدر محمد عبد العزيز المعتوق30003170015159425

84.17ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيتركى حمدان تركى المطيرى30102270035759426

79.51ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسن عيسى عبد هللا الكندري30004270097459427

77.14ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين حامد حسين كمال قاسم30101220016459428

97.31ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين خالد عبدالرحمن سبتى30010310104459429

80.39ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين سالم عبد الجدي30005190039659430

78.71ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين على حسين المصيليخ30010200022559431

74.8ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينيمنيحمزه عدنان عمر باوزير30010070063159433

78.48ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد عبيد فهيد العجمى30005190018559434

75.59ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد مبارك ناصر الهاجرى30102110095859436

79.93ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسعد فهد على العجمى29802280042559439

71.9ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسلطان عبد هللا يوسف البراهيم30012210042659442

92.65ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسلمان عوض غازي العتيبي30103080037459443

69.43ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسيف ماجد سلطان المرزوق30012310100959444

80.13ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيصالح محمد مطيران العازمى30011020028659445

85.57ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الحميد خالد عبد الحميد العوضى30012090123859446

95.07ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرزاق فاضل محمد المسلم30004240152859448

64.95ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز طالل عبد هللا المليحان30009240080659449

80.06ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز مشارى عبد العزيز على30103030047659451

73.55ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا محمد سعود العنزى30101270087159453

66.86ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا محمد مدغم العازمى30007130076959454

74.8ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد المجيد مجول عناد سلطان30101020100859455

67.74ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الوهاب عبد هللا جديعان العنزى30102020017259456

65.44ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبداللطيف مطلق فهد العازمي30007120103159457

93.31ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبداللطيف هادى ناجى القالف30103070058459458

90.88ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى عادل محمد القطان30004250067359460

83.91ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى عايد سعدي الشمرى30007010105559461

64.69ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي أحمد محمد مراد29809040127459463

82.93ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي وائل محمد المساعد30007160052659464

91.96ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعمر أحمد عباس بن حسين30102200089559465

99.21ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريعمر عطيه نجيب بيومى30008250098559466

94.71ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفهد وليد عبدهللا الحمادي30101040032259469

84.14ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفيصل سامي عبدهللا العجمي30004200084759470

75.59ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيقتيبه عبدالعزيز عبدهللا الكندري30006290078959471

86.7ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد جاسم محمد الديولي30005010030359473

84.43ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد راشد عيسى بلوشي30006250117159474

91.68ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد عبد هللا محمد الخزام30011190104159475

95.47ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد عبدالعزيز فيصل المطوع30008160058959476

95.52ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمشاري صالح يعقوب البطى30102190031459477

91.19ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمشعل شاهين عادل القرينى30005130115859478

65.67ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمشعل عبيد سالم العجمى30009070060259479

82.72ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمشعل مطلق محمد العجمى30008110002359480

71.37ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمهدى حيدر حسين كمال قاسم30006260052459481

75.16ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيهاني سعود عبد النبي مندني محمد30007290047559483

71.78ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف أكرم سلمان كريدي29912250054759484

80.11ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف سامى يوسف الحنيان29910250119859486

75ناجحالعلمياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف عبداالمير عبدهللا المرهون30009260112259487

86.55ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأحمد حمد مطلق العازمي30102100016459511

80.13ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأنس عبد اللطيف محمد الهران30007020029959515

82.38ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيابراهيم خالد محمد العجمى29910100171459516

91.57ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتياسامه وليد محمد الكندرى30007220124459517

85.66ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيبراك خالد عيد البريكى30009190028659519

68.77ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسن احمد عبد الحميد حسين30003260027559522

74.88ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسن حمد يوسف الخضر30011090021559524

96.06ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين عبد الهادى عبد هللا الوزان30003270027659525

68.87ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحمد سالم راشد المري29904060102959526

76.85ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحمود احمد حمود العتيبى30011040062459527

80.08ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد صليهم محسن العجمي30003090137359530

90.69ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد مسعود فهد العجمي30005020027559532

92.86ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينسوريرجا الدين باسم محمد عبدالمولى30101010537459533

88.21ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسلمان صالح سالم العجمي30007310157959535

75.85ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسليمان محمد أحمد مير30011050042259536

84.22ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيشاهين محمد حسن الكندري30012030067859537

67.37ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيضاري سعد سعود الرويجح29906090083559538

87.92ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن حمد محمد العجمى30006250057459539

71.49ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن فيصل ناصر العازمى30010160111759540

98.14ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز محمد جدعان العازمى30102200029759542

86.46ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا خالد فهد حسين30012090056959543

80.28ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا عادل حبيب سليم30008060085159546

62.97ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا عبد العزيز حسين المذن30102270044559547

80.15ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا فاضل على المرى30008150124959549

68.22ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدهللا فهيد محمد العجمى30003220126659550

83.87ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى طالب عبد الرحيم علي30004260010559551

67.91ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى محمد سعيد الحسن29906150102759552

65.48ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي جابر عبد المجيد الكاظمى30005300067459554

69.51ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي منصور قاسم أسيري30008030038159557



87.6ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفاضل عباس ابراهيم محمد30007120073359558

83.22ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينغير محدد الجنسيةفهد محمد خلف جدران30008270179559560

90.94ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينسوريمحمد محمود الحافظ30011010078759565

77.79ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمطلق مسلم مطلق السبيعي30101060100159568

70.86ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمعاذ صالح يوسف الخالدى30007230122959569

67.67ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمناحى شافى عبد هللا العجمى30010250088759571

84.55ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمهدى ميثم حسن كمال30012140149759572

87.53ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمهند عبد اللطيف محمد الهران30007020030159574

89.73ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف عبد العزيز ذياب حجى30006290105259580

71.61ناجحالعلميعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف هشام عبد هللا الربيع30009280035959581

77.97ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأحمد حسين جاسم الهولى30011260043559601

98.97ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريأحمد طارق محمد عربي سالمه30005010166459602

92.19ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأحمد فاضل عباس محمد30005140004159603

78.08ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيابراهيم محمد سالم العتيبى30009250081559605

88ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتياسامه محمد فؤاد البدر30012300069759606

97.15ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصرياسالم مدحت فوزى عيسى30003230152359607

82.5ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينسوريانس طه روتو30011170144559608

73.37ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيبدر فهد بدر المطيري30012120153259609

74.56ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيبشار عبد هللا عواد الفضلي30004110050459610

75.52ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريبالل بدوى فوزى عبداللطيف اسماعيل30103070062159611

89.57ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحامد مطلق شليويح المطيري30007210012859613

81.79ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين خالد على احمد30004240115759614

77.56ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين مشعل حسن الشطى30004030033659616

87.37ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحمد مبارك خترش السهول30004170040359618

74.93ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد محمد سعد المقهوى30010030073459622

92.68ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد يوسف حمد بوعركي30009020085159623

81.35ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسعد محمد سعد العازمى30011140013259627

87.59ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسلمان عبد العزيز عبد هللا على30101050072959630

74.11ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسليمان ابراهيم احمد عبد الرضا30007030100659632

76.38ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسليمان ناصر احمد الهزاع30101260084659633

71.11ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيصالح احمد على بوحمد30011150034459634

69.09ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيطالل خالد معجون العنزى30012100096859635

71.65ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن وليد عبد هللا الدويسان30008120064959638

82.67ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا حسن محمد المهنا30004140074259640

94.18ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا سعد حمد العنزى30012050101559641

73.32ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا صالح سعيد ناصر30004050132259642

84.43ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا مؤيد عبد الحميد العيسى30010040071959643

76.27ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الوهاب أحمد غانم الدخيل30005290071859647

80.71ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الوهاب سمير صالح العبد الرحمن30011260095359648

78.95ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الوهاب عبد هللا سليمان الضيف29810180096859649

83.28ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الوهاب عمر عبد الرحمن القناعى30006270078759650

84.78ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدهللا رائد عبدهللا علي30008310005159655

91.1ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى احمد حسين حسن30003200135259657

75.82ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى جمال محمود حسين30003160110259658

81.68ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى حسين محمد الشمرى30010120055959659

81.42ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى خالد محمد جمعه30008080123159660

81.63ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى شاكر حسين االستاد30012040050559661

95.42ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى مهدى خليل القالف30007180071259662

75.34ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي بدر محمود حسين30009090078659663

68.4ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي جعفر صادق القالف30009170069859664

80.09ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي خليل عبد الوهاب القطان30011140125859665

92.45ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي عبد العزيز مراد جاسم30008240089659666

94.79ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي عبد هللا محمد اشكناني30101160074859667

83.53ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي عبدهللا علي القالف30004030027259668

85.4ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي محمد أحمد القالف30006230013459669

94.79ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريعمر سامي محمد توفيق30011230122459671

77.13ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعيسى فهد عيد الرشيدى30008220116859673

70.93ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفهد سلمان سعود العازمى30003010115759675

82.08ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفواز سلطان محمد العتيبى30009230003959678

81.29ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفيصل عبد هللا ناصر الهاجرى30009040136259679

72.79ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفيصل الفى شباط المطيرى30005280064559680

75ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمبارك موسى حمود الردهان الموسى30004290131159682

77.15ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحسن حسن بطى العتيبى30008050107959683

86.68ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد حسن أحمد القالف30010080074759686

75.71ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد حسين خضير بوشعبون30010180047459687

82.21ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريمحمد سعد لبيب محمد30101010196359688

81.5ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد عادل عباس المويل30007010009559689

73.02ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنيناردنيمحمد عبدالحميد محمد بدرالدين الربابعه30005070168659691

72.78ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد فهد خليف العتيبى30007010055459693

79.27ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد مشعان كامل الفضلى30103080137759694

92.12ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد ناصر حميد كمال30102080005559695

85.65ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد ناصر على العنزى30010070100159696

95.38ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد ناصر نايف الهاجرى30009020127259697

72.4ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد هادى سالم العجمى30003110120459698

77.9ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد وليد محمد بورحمه30007240006759699

81.31ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد يعقوب جعفر علي30005220094959700

66.41ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيناصر فهد سيف سفر30003290017159701

94.08ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيناصر نايف حجرف الهرشانى30012060086559702

78.08ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتينواف محمد على المطيرى30003300045859703

78.46ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيهانى عدنان ناصر المشموم30008070084459705

91.74ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف ايمن يوسف الصفار30012140009959708

68.44ناجحالعلميخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف خالد مبارك بن بحر30010050051759709

73.55ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأحمد حسن خليل بارون30010310002559731

72.62ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيأحمد علي مبارك العازمي30004200042559733

86.94ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينيمنيابراهيم باسم عبدالكريم عبدالرحمن30010310197659734

76.46ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتياحمد خالد ناجى الحداد30103020011759735

81.22ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيثامر مساعد صالح العويصى30010140113159737

79.97ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينعراقيجاسر ريكان ياسر30011220106359738

78.44ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسن علي عبد هللا العباد30102010011259740

80.33ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينسعوديحسن محمد سالم القحطانى30003200017359741

88.34ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيحسين خالد عبد االله بوزيد30012240049659742

64.62ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد عبد الوهاب ابراهيم الهولي30001120030159744

73.22ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد على عبد اللطيف مال هللا30008190007159745

86.98ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيخالد فيصل اسماعيل الكندري30004010007859746

81.58ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسعد هادي سعد الهاجري30011200036859747

71.93ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسعود عبد العزيز زيدان المطيرى30102010075359749

79.26ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسعود مشعل عبد هللا الحربى30102030026159751

71.97ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيسليمان حسين احمد الكندرى30003160049259752

83.76ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيصالح سالم خليفه العازمي30010120120159753

89.62ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيصقر عبد اللطيف حسين العنزى30010230053559754

82.04ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن أحمد محمد أحمد الحمادي30103280096859755

87.4ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن الكندرى30005120074459757

91.12ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد الرحمن عبد هللا عيسى بوناشي30010240040559758

70.02ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز محمد رجا العميرى العازمى30009020121359759

80.3ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا محمد علي القطان30010040022559760



96.49ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا ملحان علي القحطاني30010060038259762

70.4ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدالرحمن زامل رجا الرشيدي29902230022259764

82.79ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينمصريعبدالعزيز محمد صالح الدين حسن30010050056859765

84.19ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدهللا خالد عبداللطيف السرحان30004180061559766

77.92ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدهللا سالم عبدهللا الرشيدي30006260035659767

69.51ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدهللا عايض عبدهللا العتيبي30004060045159768

87.46ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعبدهللا فاضل عبدالكريم حسين30004020013259769

84.25ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى حسين عبد الرضا الصراف30009250051659770

91.1ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى عادل محمد العطار30011060011659772

82.54ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلى عدنان محمد بوحمد30009220024959773

84.43ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعلي بدر خضير بوشعبون30004210072559774

82.16ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعمر شقران بالل العتيبى30007200086459776

88.29ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعمر عادل على العصيمى30012070069859777

78.38ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعيد سعود عيد ابو عوينه30101050040359778

72.76ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيعيسى مطر عماش الرشيدي30004230055959779

88.21ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفارس على جاسم العباسي30009050057159780

80.91ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفهد متعب غريب المطيرى30004270102959782

79.35ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيفيصل علي حسن العجمي30005070059559783

86.35ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمترك زايد مسفر العجمى30004240022659785

94.05ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد حبيب عبد هللا صفر30006250096159786

73.52ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد صالح يوسف الغريب30010040082359787

94.84ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد طارق حميد الخياط30004050012759788

73.81ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد عبد هللا محماس العتيبي30007180034159790

80.65ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمحمد مانع محمد العجمى30003190075159792

74.09ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمشارى محمد ابراهيم العبد هللا30102100102859793

88.46ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمعاذ عبدهللا محمد القحطاني29902270010359794

67.7ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيمهدى محمد عباس دشتى30006200034259795

83.14ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتينايف ناصر هايف العجمي30012190077159796

72.46ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيهاني خالد هاني الجميعي30004160013859797

78.08ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتيوليد خالد هاشم العيدان30009130002959798

69.88ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيربنينكويتييوسف صالح يوسف الغريب30010040081559799

80.87ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآصايل فالح مشعان العجمي30004100106359821

90.83ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآالء عبدالعزيز فيصل بالم30008270062959822

88.5ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآالء فاضل بدر القالف30005270008959823

77.15ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآمنه عبد الواحد عبد هللا محمد30010070082659824

77.74ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأقمار أحمد خالد الحمدان30009150036259827

92.97ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتياروى محمد خالد على30101060047159829

78.49ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتياسماء مبارك جايز الديحانى30005270115359830

81.86ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيامل بسام داود الخريف30102140075859832

74.09ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيباريس محمد مسفر العجمى30101030101759834

90.09ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيبتول عباس محمد عبدالحسين محمد30008020075159835

81.21ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيبتول نواف شاكر العنزى30103110139959836

80.52ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيتسنيم سالم هادى العجمى30008120068159838

96.2ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجمالء احمد مرزوق العجران30101290138259839

73.16ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحور حبيب عبد الرضا الفرج30006130122359840

92.23ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه معجب محمد المطيرى30101310079859843

82.73ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانيه عادل حسين الكوت30007060005759844

71.15ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتغير محدد الجنسيةرتاج عبيد مزيد الخالدى30011290146559845

75.1ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرقيه خالد عبد الشمرى30010030044359846

81.85ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيروان مرزوق ضيف هللا العتيبي30009220076759847

92.66ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم سعد سعدون المطيري30101280093659848

76.9ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم مفلح عبد هللا فالح30007250071159849

84.47ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريميه عبد الهادى حمد العجمى30005180077459850

96.02ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب جاسم طاهر الدالل30008170006159852

95.48ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيخه طالل عيسى المطوع30012090101959857

77.15ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيخه يعقوب يوسف عبد الرضا30103030073259858

63.32ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيصالحه عبد هللا سليم المقيحط30006270160859859

95.92ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعايشه سامى مهدى الشمرى30011260015259862

77.45ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمة علي ابراهيم الجعفر30102210066959864

76.56ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمة وليد خالد بويابس30010010077559865

86.51ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه احمد عبد المجيد البو حسن30012180043959866

87.47ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه الزهراء حسين على محمد على30010210088359867

89.2ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه حمزه عباس الشطى30007300063959868

67.57ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفرح حسن جاسم الشمالي30004040124159869

75.97ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفي عايد ثامر العازمى29806160027459872

92.8ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيليلى مصعب محمد حبيب30004130019459875

85.65ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم اسماعيل تميم الدوسري30009180114959878

93.72ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم عامر محمد الجعيدى30008230066859879

64.32ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم محمد مصطفى شعبان29907060069259880

78.78ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمالك باقر على الفيلى30011170017859881

81.26ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمالك محمد على النعيمى30102030074759882

69.48ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنال ناجي حسين الوهيب30004200034559883

77.63ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمناير عيد شاطر العنزى30008150150559884

71.96ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنيره عدنان سالم الدواس30004080067259886

95.57ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنيره فالح مطلق الزعبي29908130078359887

92.76ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينرجس ناصر علي عباس30009240018759888

73.8ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينشوى منصور حسن الطويل العجمي30101160093259889

88ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوال غانم برجس الشمرى30006060118759890

74.21ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينور عادل حسين العبد الرزاق30012290051159891

78.52ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينور نواف احمد االنصاري30012300085759892

82.54ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره نبيل حبيب جسام30009060064459894

89.93ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهاجر بدر سليمان المطر30008260049259895

73.77ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهاجر محسن العوف العجمى30011050068459896

89.74ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهند مطلق مجبل التويس30009250029259898

77.93ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوضحه فهد سالم العجمى30009220113759900

80.71ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوضحه محمد فهد العجمي30011150053959901

93.67ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوضحه منصور فهد الدوسرى30005080059659902

80.53ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوضحه ناصر محمد العجمى30008200097259903

77.2ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيياسمين سعد سمران المطيرى30004120020659904

78.49ناجحالعلميطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيياسمين مسلم على العازمى30008070083659905

87.99ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآالء محمد عمران القالف30101230052859931

77.8ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآمنه ذيب سعود العجمي29912260016959933

79.53ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآيات جاسم محمد العلى30012210017859934

73.76ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآيه ناصر محمد النجار29611120020359935

79.54ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأبرار وليد يوسف مراد30012060045159936

74.25ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأسيل فهد عبدالرحمن السكوني29911240110759937

71.47ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأماني عدنان سيد كاظم الموسوي30003240084759938

72.19ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأمل محمد فالح العجمى30004300100859939

73.64ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأنوار محماس فهد الداهوم30007240096459940

78.2ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأوضاح موسى عبدهللا االستاذ30010140068159941

71.91ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأيه فهد حبيب جمعه30007140040159942

86.83ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتياسراء فاضل محمد زمان30009080023259943

79.07ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتياسماء وليد محمد المشارى30010290116259944

96.63ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيالزهراء عبد هللا عيسى سناسيري30101300117559946

88.05ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتعراقيامنه عبدالخالق سعود سيف الراشد30001010884559948



78.52ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيايمان حسن ناصر أمين العوضي30009080033959949

81.32ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيايمان مهدي صالح الدريع30006300045959950

73.32ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيبتول عدنان اسماعيل القالف30101270075959952

93.56ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجمانه سعيد محمد العوضى30009130011759955

86.16ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجمانه محمد أحمد عبد الرحيم30012050124259956

86.29ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجنان جاسم حسين عوض30005220024459957

92.52ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجواهر ساير مبارك المطيري30007210084959958

74.12ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحصه سرحان عبد الوهاب الشمالي30102070048459959

87.63ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحصه سعد منصور السبيعى30102220104859960

73.12ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحصه محمد منيف العتيبي30004100038659961

81.21ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحور محمد سعيد علي فيلكاوي30005070054459962

80.21ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحوراء خالد أحمد بهبهاني30003180023259964

78.04ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحوراء هاشم محمد امين30102180067159965

85.73ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيخديجه فيصل فرج صالح فرج30010220059359966

92.46ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه خليل صالح الخباز30005190016959968

87.79ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدالل انور فالح العازمى30006110052859969

83.18ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدالل حمد عبد الرحمن العسعوسي30012190044859970

85.88ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدالل فهد محمد الجمعه30012200059959971

79.5ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيديما محمد فهد الهاجرى30010080006959973

85.12ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيديمه عبد هللا عويضه العجمي30012150001459974

94.37ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتمصريرؤى عبدالعظيم رشاد محمد30010130138459975

94.69ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرباب علي عبد الحميد المحمد علي30010010150859976

97.81ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرجاء داود سلمان الناصر30007110017759978

74.34ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرهف فهد سعد الهاجري30006040016659980

92.59ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرهف ناصر سعد الهاجرى30101040115759981

87.25ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيروان هاشم حاجى الفيلكاوي30010140083359982

84.88ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريما خالد غزاي العتيبي30007240022759983

85.56ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزهراء حسن خليفه قاسم30008080113559984

85.85ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزهراء عبد العزيز عبد هللا هندال30012030134759985

93.28ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزهراء عدنان اسماعيل عبدهللا30004120114559986

70.51ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزهره عادل أحمد الصايغ30009040035159987

76.08ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب عزيز سعود اسماعيل30008040049759988

76.34ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره ثامر فرج الشمرى30102250045159991

78.89ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره ثامر قيس بوناشي30009060008959992

86.03ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره خالد فالح العازمي30004180123959993

89.38ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره عبد الهادى عوض المطيرى30006040119359994

93.08ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره عوض عيد المرتجى30012030033659995

93.47ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره فاضل محمد المجبل30103100094259996

76.7ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره محمد فاضل المطوع30006070059959997

73.32ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره ناصر عبداالله بوزيد30101160108959998

96.91ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره يوسف سعد الدويله30008270030359999

77.22ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره يوسف محمد شمس الدين30003290102760000

90.71ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيسندس خالد حميد نيروز30102230067960001

74.76ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيسندس عيسى محمد صالح السعيد30007190033460002

91.07ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشروق ماجد حسين العصفور30102280051860003

84.63ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشوق محمد شليل المطيري30011250111160005

79.73ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيخه مشعل ياسر السبيعي30010120087460006

70.42ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيماء جاسم محمد الخليفي30102240042660007

72.56ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيماء جراح يوسف على30012040091960008

89.02ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعلياء فايز خميس العازمى30012270093160012

82.3ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيغدير خالد حجى العازمى30102040045760013

85.94ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيغدير محمد موسى العتيبي30004190041360015

92.06ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمة عبدالعزيز احمد النجار30004230058360016

94.33ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمة محمد عبد العزيز المطوع30007170012160017

76.86ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتايرانفاطمة يحيى رجبي30011020084160018

72.99ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه احمد عبد العزيز حسن30009170077860019

83.28ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه حافظ ناجي البحرانى30009200168860020

77.2ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه حمد محمد المهنا30004240116560021

66.81ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه عبد هللا احمد المذكور30004140073460022

72.71ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه محمد احمد السعيد30103050069760023

68.68ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه محمد محسن الدوسري30005270024960024

88.88ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه مصطفى أحمد عبدالرضا30003270047960025

81.43ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه هادي محمد العجمي30012230079460027

65.79ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفجر سالم حمد المسباح30101050089260029

85.55ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفجر فهد هالل شريف30005180092660030

81.37ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفي حسام سامي الوتار30008290073560031

77.97ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفي صالح أحمد الحرب30102080050660032

89.35ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيكوثر مشاري خليل القطان30005230017360033

74.73ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلولوة طالل راشد الشمرى30011110107960034

83.48ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلولوه شريف حسن الخياط30007010093360035

87.59ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلولوه على خليفه الدهام30103120129360036

95.64ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلولوه فيصل عبدالمحسن الطبيخ30009270065760037

78.34ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلولوه وليد خليفه الصقر الدوسري30008100071960038

81.91ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمروه يوسف علي مال30101050005960040

92.95ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم حمود عماش الرشيدى30009080069760041

80.59ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم حمود فهد العازمي30010280021460042

96.89ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتمصريمريم عبده عبد الرحمن السنجيدي30101070146760044

89.28ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم علي حسين الصحاف30004020040760045

82.28ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم وليد حسين التقي30008190041860047

93.9ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم ياسر عبد هللا المال30102160055760048

81.86ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمكيه عدنان محمد البزاز30103040001260049

87.14ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمالك بدر فارس الخرينج30006170034760050

82.05ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمالك علي كرم عباس30101190051360051

74.59ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنى هيثم احمد بوغيث30007120006360052

81.14ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنيره ناصر عطا هللا المطيري30005010025860053

69.76ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينجود محمد حمود الفاضل30004290117860054

94.42ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينور حسن طالب شهابي30010090017460057

83.63ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينور مشاري عبد هللا الطرموم30012200060160058

93.9ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينورا عادل عبد هللا الغربه30005300031660059

77.95ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينورا عبد هللا عويضه العجمي29905090001460060

83.39ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره ابراهيم مرزوق العتيبى30010170095960062

72.33ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره جاسم فهد الدعى30010310030860063

93.82ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره عبد الرحمن رمضان الهاجري30005290037160065

90.79ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره فهد حمد الهران30006290038360066

70.82ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهاجر علي أحمد ملك29904240029860069

91.37ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهاجر عمر هالل المطيري30007190084460070

76.75ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهاجر فهد نوار العتيبى30003230109960071

86.12ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهاجر مالك سعود السبيعى30102270062160072

89.77ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهتان سامي ابراهيم الفويرس30101310092360073

70.53ناجحالعلميفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوجد محارب سعد العتيبي30102110045660075

75.92ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآالء يوسف يوسف حسن30003180035560102

86.84ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآمنه محمد شايع الجيماز30101220029560104

93.12ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآمنه يوسف عبد الوهاب القطان30004080064860105

82.99ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآيات محمد جاسم الصيرفي30012060151860106

74.59ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأريج محمد عبدالعزيز العتيبى29712030031560108



76.41ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأسيل راشد عواد الفضلي30102030024560109

89.09ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأمانى عيد فراج الكفيدي30004060049460110

78.26ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيابرار محمد سالم الدوسرى30010120085860111

75.08ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيالعنود فهد رفاعى الشمرى30009280049860112

74.09ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيامال على حسين الصراف30012110055560113

64.31ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيايالف حمد سالم العجمى29807040028260114

73.77ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيايمان جاسم محمد الكندرى30102040098360115

83.1ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيبدور مشعل بدر العياف30009160076960117

95.8ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجمانه محمد على الكندرى30007140032160118

71.2ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجمايل سعود على الزويد30004060004860119

77.18ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحصه نبيل عباس السلطان30010010011860122

75.2ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحنين عريف عبد الرضا أسود30006110089460123

80.73ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه فهيد فالح الملعبي30004250046260129

94.28ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرتاج عبد هللا ابراهيم الربيعه30006290054360131

77.47ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرتاج عبدهللا محمد القالف30008310079960132

68.15ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرغد محيل ابراهيم العتيبي30006180093860133

78.18ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيروان محمد عبد هللا الهاجرى30101210123860134

87.67ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم فالح رجعان الصواغ30005090039460136

86.14ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب ابراهيم على الصفار30008010025960138

86.42ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب حيدر عبد هللا الشيرازي30009170007360140

66.81ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب ماجد محمد حسين30008120060660141

73.38ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب محمد روضان الشمرى30101140070360142

89.57ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره ابراهيم صالح حمد30004070073560144

90.99ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره خالد احمد الحساوى30008290075160145

78.22ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره عبد هللا سلمان القطان30008050051960146

72.57ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيسكينه احمد على منصور30006010038260149

71.01ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشمايل فهد رفاعى الشمرى29905190134260150

81.69ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشهد ناصر محمد العجمي30007300031360152

84.57ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشهد نفاع رجاء الرشيدى30101180010960153

80.69ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشوق سعيد محمد الهاجري30007230117360154

89.37ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيضحي عادل علي الهزاع30009050026460155

82.43ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيطيبه عبد هللا عبد اللطيف الرباح30012300125160156

98.8ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيطيف متعب مطلق العتيبى30009220118860157

83.86ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعائشه ابراهيم محمد السماعيل30008100069860158

93.93ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعبير جابر عيد العازمى30012220081460160

95.62ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيغاليه محمد حسن الكندرى30010130038160161

87.94ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيغدير عناد صبر الشمرى30103130052360162

97.78ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمة سهيل جابر عبد الرزاق30007010109860163

88ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتصوماليفاطمه جامع موسى عيسى30004130069660164

93.93ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه سالم دخيل الرشيدي30010180077360165

90.99ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه شايع فرحان الشايع30007150114960166

90.58ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه فهد عبد هللا محمد30006050051160167

72.92ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفجر ناصر عيسى العطوان30004090117460168

73.89ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفرح مناحي فارس السبيعي30004090112360169

81.01ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفى حمود هايف العتيبى30101210148160170

83.69ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلولوه وليد خالد الرشود30009260018960173

82.03ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيليلى عبدهللا مهنا الهاجري30006080012760174

79.04ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمرام شبيب فهد المعتقه30011120041360175

74.58ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم أحمد محمد الورع30102170079360176

74.38ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم جمعه سالم الخشتى30004040032960177

76.93ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم على خلف العنزى30008280137460178

89.26ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم محمد ابراهيم القالف30006220046760179

90.44ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنار مشاري سفر السميري30004100093360181

96.43ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنيره ماهر عبد هللا الديحانى30008310105460182

95.45ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيميساء عادل احمد الكندرى30009270027860184

86.16ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيندى فيصل بطاح العازمى30011070012560186

92.83ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينصره نايف مفلح الرشيدى30011020032360187

71.43ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينور عبد العزيز حسين المكيمى30012250104360188

80.17ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره جاسم محمد الشعيبي30012080043760189

90.05ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره شافى دخيل العويهان العنزي30009010086960190

72.56ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره نواف سالم الصانع30012300044360191

81.61ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهبه على يوسف فرس30006290052760192

82.35ناجحالعلميبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهيا سالم جاسم الصليبى30101020036360193

76.97ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأبرار أحمد يوسف الراشد30004060019560221

74.05ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتياروى احمد عبد الحميد حسين30102250031260223

95.65ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتياسماء سالم خالد المرى30008100008160225

96.4ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتمصريايه خالد فاروق صادق سعد30102070165560227

93.92ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجمانه حسن حبيب عبد هللا30006300010960228

83.97ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحوراء حيدر سيد باقر الشخص30102180045260229

89.36ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانة عمر عبد الحميد العلى30012200102260230

83.18ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرتاج غانم عبد هللا سليمان30007070043760232

81.76ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرزان سليمان محمد الخويتيم30012160060560233

77.6ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرهام فهد عبدالرحمن الحسينان30004140017960234

84.44ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيروان عمر محمد العساف30011090082160235

84.02ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم عوض مرزوق العجمى30005070018160236

86.45ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزهراء حمد عبد الرضا بو حمد30009240053160237

82.08ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب حمزه عبد هللا غلوم30101190026560238

78.3ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره عبد هللا راشد الهاجرى30005290086560239

85.55ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره فايز محمد العنزي30101190055660240

69.61ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشهد بدر سعد المفرح العازمي29908030039460241

71.15ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيطيبة أحمد جوهر مبارك نصيب30102230078360242

76.93ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعاليه معلى فهيد المطيري30009080076960243

87.2ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه احمد غلوم سوزعلى30006080060260244

73.5ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه حسين أمان علي30011110111660245

95.77ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه حمد عوض حسين30006070068760246

67.85ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه ظاهر ابراهيم العتيبي29907170093560247

88.68ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفجر عويضه مصلح الدوسري30006160034660250

66.41ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفدك مالك سيد شهاب القالف29904250034460252

72.58ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفرح علي عبدهللا بوحمد30102150008960253

67.71ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلمى زهير علي النجار30005250058960255

83.03ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلولوه مرزوق سلطان العلى30004030121660256

77.3ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم بدر سليمان الديحانى30102240018660257

70.61ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم بدر يوسف بوحيمد30007270007860258

78.18ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم صالح هادى العنزى30006260069860259

88.88ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنيره مبارك مسفر العجمى30102120058860261

67.97ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنيره وليد حسن الزنكى30009110013160262

84.09ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينجالء حمود محمد العتيبى30009240020860264

81.4ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينور فاضل صالح المشموم30102230055660265

71.42ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره عبد هللا أحمد القطان30002220059360266

77.78ناجحالعلميفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهيا ناصر مفرح السبيعى29710290122160267

94.97ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتاردنيآيه عبد العظيم رضوان الخطيب30002100128560291

86.95ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآيه نواف حمد الكندرى30005290068960292

69.27ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأسماء سعد محمد العازمي30003190099760293

94.56ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأنفال سعد عثمان القحطانى30011210063360295

87.8ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأنفال محمد عبد هللا العتيبى30102160021560296



92.44ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأوضاح أنور بدر القربه30102090041960297

70.5ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتياالء محمود محمد الصراف30012110068660298

87.62ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيالدانه عبد هللا فالح العجمى30101240062560299

84.27ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيالزهراء عادل على بوحمد30007140036460300

83.02ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتياميره مفرح عايض صنيتان الرشيدي29809250170360301

86.54ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيبدريه بدر محمد سكين الكندرى30010170034260302

72.32ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيبيبى سالم محمد دشتى30004250001660303

81.87ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيتهانى عبد هللا هادى الهاجرى30011160028160304

88.26ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجمانه يعقوب عبدهللا الكندرى30009160031260305

75.26ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجميله علي محمد العدواني30009170036460306

67.74ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجواهر محمد جابر الصالح29908300048560307

68.94ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحصه مسفر سعود العجمى30003120001860309

72.34ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحوراء بدر عبد الكريم الشطى30010120034860310

71.11ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحوراء صالح عبد الحميد الحمر30011270037260311

96.54ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحوراء عبدهللا عيسى أسيري30008040048960312

75.37ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتالواليات المتحدهحوراء محمد جواد جاسم30011290121160313

86.06ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدالل عبد العزيز عبد الكريم الفودري30007010039460314

80.38ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدالل علي حمد العجمي30009110180460315

82.52ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرتاج سامي مراد علي30007310072860316

73.72ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرتاج عبد الكريم عبد العزيز المعتوق30103040063760317

74.97ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرتاج مشارى شافى الدوسرى30101250053860318

68.41ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرحمة محمد زايد العجمى30005070069160319

75.8ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرهف بشار جاسم االنصارى30006150013460320

92.91ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرهف عبد هللا سعد المطيري30008310034260321

94.93ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيروان خالد محمد الكندري30007080031560322

80.99ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيروان سالم ناصر المسند30004200003860323

71.34ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيروان عبداللطيف عبدهللا حيدر29910300062760324

82.03ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم صباح علي اليوسف30003160116160325

96.58ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم عبيد هللا ناصر الرشيدى30009040154960326

84.09ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم محمد على االذينه30003300050360327

93.42ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزهراء جاسم محمد التوبلى30010130013860329

85.04ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتالواليات المتحدهزهراء محمد جواد جاسم30011290123860330

79.8ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب خالد محمد سراب محمد30003200082760331

71.9ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب عبد المحسن جليل الكاظمي30012230086660332

93.88ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتسوريزينب يحى محى الدين30001200148660333

86.36ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره جمعان نومان العازمي30008080037860334

72.24ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتسعوديساره ساير فيحان الحربي30008070003560335

85.09ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره عبد الحميد عبد الرحيم علي30004230022560336

86.62ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره عدنان احمد الدرويش30003230084660337

82.94ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره عليان سعود العجمى30009180134160338

82.35ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره فهد بدر العويشير30009200114360339

97.87ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره يوسف أحمد المحمد30012040134860340

92.15ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيسلمى ضيف هللا فريح الرشيدي30012260049860341

86.85ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشروق احمد مرزوق العازمى30006170132360343

73.12ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشوق محسن ضيدان الشبعان30012170096460346

79.47ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيخه عادل محمد الفهد30006200044960347

81.01ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعائشه محمد صالح السعيد30007150106960349

80.15ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعاليه يوسف محمود الشرقاوى30006030015760350

69ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمة هانى عبد الرضا جوهر حيات30010180024760351

90.24ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه سعود عبد العزيز العسعوسى30101180009660352

87.7ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه عدنان مختار جراغ30008220070460353

86.87ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه فاضل مطر فرج مطر30011170072560354

83.36ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفجر عبد الرضا احمد الهندياني30009300027360355

97.96ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلطيفه رائد صالح الصفي30007030034560357

94.86ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلولوه بدر ناصر الفضلى30011010057660358

85.18ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمرام ناصر عبد هللا العتيبي30004180009260360

89.43ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم احمد محمد التتان30009090091160361

88.33ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم خليل على كريمى30006250095360362

79.92ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم زايد هزاع العازمى30101290025960363

81ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم عبد العزيز صالح العبوه30010170101160365

89.89ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم فاضل محمد معرفي30009170032160366

82.63ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمضاوى فيصل محمد الصعيب30007080109460367

81.54ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمالك بدر محمد القطان30010250013160368

97.45ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنى جمال ناصر المطوع30101240020360369

90.62ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينايفه سلطان فالح العجمي30102050074960370

93.99ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينور علي يوسف محمد30009110142560372

89.46ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره سعود عيد العازمى30010080106160373

89.32ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره ظاهر سعد العازمي30010250034260374

86.51ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره محمد على الرشيدى30012200131360376

87.48ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره منصور مرود العجمى30007070069960377

79.11ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوف ابراهيم ياسين الطراح30011200006960378

69.97ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهبه مشعل ذياب العنزى30006290073860379

96.08ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريهدى احمد عبده محمد رشوان30011200172360380

87.45ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهديل بدر رجعان الرشيدى30007140021760381

77.19ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهناء خالد عبد هللا الخالدى30101080028960382

74.43ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهيا خالد فهد العجمى30005250068560383

78.08ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوضحه ناصر فهيد العجمى30002010128460384

94.62ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوضحه ناصر محمد العجمي30006290047160385

95.89ناجحالعلميالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتاردنييقين ابراهيم محمد الكور30010220177260386

81.97ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأسيل محمد فالح العازمى30009280041260412

78.45ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيالجازى محمد سعود العجمى30007170027960413

77.62ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيالجورى عبد الرحمن هادي عبد هللا العتيبي30007230072860414

74.18ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيبشرى حمود هايف محمد العتيبى30002220152960416

69.62ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيبيبى حسين عبد الرسول الحسن30006260072760417

75.75ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيتسنيم صالح عبد الرحمن الهندى30003270004960418

93.21ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحنان حسن على الشطى30011300041560419

99.03ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحوراء جعفر محمد العبد هللا30009090013760420

91.66ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيخديجه عادل ابراهيم غلوم30010160159860421

86.95ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه صالح كاظم عبد العزيز الهندال30101190044160422

92.39ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز30008050028760423

98.39ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدالل بدر خلف مسلم عتيق الحربى30007200043460426

83.26ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيديما بدر متعب زايد المطيرى30006200048160427

96.01ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيديمه ناصر منصور الغانم30011100048960428

69.43ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرغد نامي سعود الضليعي الحربي30101300079760429

98.68ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرقيه حسن أحمد دشتي30009120016760430

92.03ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرقيه حسين على المتروك30005190112960431

79.48ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرهف ظافر بشير منيف الدوسري30101260043260432

79.28ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرهف محمد ضيدان السبيعى30011120023760433

82.13ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرهف هادي راشد العنزي30004070031360434

79.37ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيروز فواز تركي الهاجري30009010062360435

69.31ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريف غازى محمد ضيف هللا الضليعى30001010127260436

68.86ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم حمدان محمد بهيدل الشمرى30007050044360437

94.85ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم سليمان احمد مبارك المطوع30011270072760438

82.02ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزهراء عيسى أحمد المويل30012180003360439

90.35ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزهراء محمد عباس حسين محمد30004250146560440



66.34ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب اكرم سلمان كريدى30012130079260441

88.6ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره على سعود الضليعى30012160072860443

70.32ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره مبارك محمد مبارك ناصر العجمى30006160048560444

85.43ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره هداف رجا هداف رجا الهاجرى30103120113860445

72.76ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيسميه بسام محمد الخليفى30102020082660447

91.07ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيسندس يوسف جاسم فتح هللا الحاتم30008100010260448

88.93ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيخه حسين حمد الدوسرى30102100031660450

98.66ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيخه وليد علي30004030062760451

86.12ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعائشه سعيد عبدالعزيز العتيبى30004230107660452

71.13ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتغير محدد الجنسيةفاطمه الزهراء سالم حمد طاهر29904210127160453

82.84ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه سامى عبد العزيز الشرف30102280016360454

83.78ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه علي محراب دهراب30008150020360455

81.52ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه فيصل علي مراد الكندري30008290074360456

89.66ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفرح عمر بدر العمر30102250049460458

90.96ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلطيفه طالل مبارك فرحان الحربى30011150040860459

70.91ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمرام سعد محمد العازمى30101080088760460

75.44ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم احمد عبد هللا عبد هللا ابل30009300084760461

83.53ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم جابر جبر العتيبى30103010041560462

88.48ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم عارف صالح ملك30009260007460463

73.89ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم محمد عبد الرحمن مال احمد30007120047760464

70.69ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم يوسف صالح المطيرى30007200081360465

74.41ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنيره انور احمد العوضي30008060020260466

91.23ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمها شامان مجبل الشمرى30008130117560467

91.8ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره احمد حماد اللهو30004040028160468

76.88ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهاجر سعد يوسف الحداد30009160072660469

81.57ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهبه حسين احمد بن يوسف30009290114160470

71.2ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهديل وليد ابراهيم الغنام30004080035760471

89.26ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوجدان موسى سعد العتيبى30007170073860472

81.52ناجحالعلميليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوضحه بدر عبد الرحمن الحمدان30007160094860473

71.06ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيآيات فاضل على االشوك30010090104660502

95.41ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريآيه وجدى رفعت ابراهيم شهاب الدين30003230012560503

97.54ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأبرار جبران حماد الونده30004220047860504

86.87ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأسماء محمد سعود عبيد الرشيدي30012170030760505

71.13ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأمثال حمد فالح سعيد منصر ناصر30101120086760506

87.48ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأمل بدر سلمان سالم العازمي30008210020160507

86.59ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأمل شامان محمد عيد العتيبى30101060088560508

74.46ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيابتسام خالد مهدى العازمى30102230091960509

71.07ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيايمان أنور قعيد حشاش العتيبى30011010067260510

94.39ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريايمان عبد الجواد موسى عبد الجواد30007160104360511

82.18ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيبتول على جعفر غلوم جعفر30102280021960512

89.09ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريبسمله حسام جمال الدين محمد طلعت30011110175760513

90.3ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيتهانى ناصر مبارك ناصر العازمى30011300004460514

95.06ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيجواهر جابر حمد فاضل المري30006200138860516

72.19ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحصه بدر منشر عيد العصيمى30005170015960517

97.17ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحصه عبدهللا حسن حسين حسن30010260093360518

72.29ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحصه محمد رشيد عوض المطيري30004250009160519

93.19ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحنان حمود محمد المسباح30009110117760520

84.7ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحنين احمد على الكندرى30006150093560521

88.47ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيخلود عبيد حمد العجمي30005020109160522

72.6ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه عباس عبدهللا غلوم حسين30009300011860523

91.91ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه فالح ابراهيم الشمري30006230089860524

88.41ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدالل فهد فالح الزعبى30005220142360525

88.44ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدالل محمد عايض العتيبى30012050026660526

78.12ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدلما ناصر عايض الهاجرى30102150021460527

92.96ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيديما بخيت خالد سالم العجمى30012060017960528

91.55ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيديما بدر محماس عمر العتيبي30012140057460529

96.94ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريروان محمد عبدهللا محمد الشناوي30010010143660535

69.83ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم جابر عبد الهادى المرى30102140100560536

80.04ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم عبد هللا على عبد هللا ناصر العازمى30006120085260537

84.86ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم عبد هللا مبارك العتيبي30006290108760538

86.79ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريوف غانم شجاع غازي صفيان العتيبى30009140063660539

72.77ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب اسماعيل ابراهيم القطان30008280028360541

65.94ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره حمود ماطر جعدان العتيبى30011210045760544

85.91ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره سعد محمد العجمى30004140042760545

94.06ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره سعد مرزوق عوينان العازمى30008060038460546

87.19ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره عبدالعزيز صالح القالف30009260095560547

69.36ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره موسى راشد عوض سليمان العازمي30103050025960549

78.62ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره يوسف على حسين30007120058160550

97.49ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريسلسبيل محمد ابراهيم عبد العزيز احمد الزينى30009120190160551

91.6ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيسندس جالل حجى موسى جعفر30003280015460552

92.35ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشهد عابد عبد هللا مسفر العتيبى30007140022560553

83.74ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشهد عبد هللا محمد ابريك العتيبي30102020065860554

79.38ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشوق على عبد هللا علي المرهون30006040083660556

72.44ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيضياء محمد عساف مطلق العتيبي29908230121960559

89.12ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيطيبه راشد حمد جاسم البصرى30101090078160560

90.37ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعائشه عيد محمد الحجيالن30009010004160561

84.1ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعائشه ماطر حمد العازمى30008280033960562

98.57ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعائشه مبخوت محمد مبخوت الدوسري30007090115960563

74.97ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعهد محمد محسن محيل العتيبي30008190110360564

69.9ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعهود بدر أحمد المعيوف30004200018560565

94.95ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيغدير حجي فالح العازمي30012160104260566

75.65ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيغدير راجى براك حويل العازمى30005140098160567

84.67ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتسعوديغزالن مبارك صالح الشمري30008250071560568

80.25ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيغال نايف محمد العتيبي30101260094260569

82.23ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيغنيمه مبارك ناصر منصور المطيرى30010040031360570

81.56ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه حسين اسد حسن احمد30010190034460571

89.25ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفرح خالد عبد الرحمن محمد الشراح30102260052460572

77.92ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفوز محمد غويزى العويد المطيري30101300118360573

71.82ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمراحب فالح مرزوق الشتلى العازمى30009030046560574

76.87ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمرام فيصل معال جعدان العتيبى30103030018560575

87.6ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم جزيل حمدان الشمرى30101140097360577

82.46ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم طالل سلمان العازمي30101210054260578

94.44ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريمريم محمد رمضان حسن على30009170115660580

91.39ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمسك ضاحى عبد هللا سويرى العجمى30010230073860581

93.76ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمشاعل عبد الرحيم شامخ الرشيدي30007140066360582

80.33ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتسعوديمضاوي تركي مشلح العتيبي30005280119760583

80.27ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنيه ضاحى عبد هللا سويرى العجمى30010230076260584

82.21ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمها فهد ماجد جعدان العتيبى30005250011660585

81.2ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتسعوديموضي مبارك مستور المستور الجعيد30006130027160588

72.18ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينجالء حمد منصور حمد العجمى30003160036160589

95.05ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتاردنينور حسام احمد ابراهيم30007290165460590

89.79ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينور يوسف أحمد العلي30003190050860591

81.03ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره حسين مبارك العجمي30007230128860592

90.39ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره طالل حسن عبيد العتيبي30005060100160593

76.41ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره عبد العزيز عايش الرشيدى30102130053860594



82.39ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينوره مضحى قلفيص ناصر الهاجرى30012020130360595

93.38ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهبه محمد تومان حسين الشمرى30010160081960596

98.54ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريهدى احمد عبد الفتاح محمد مطاوع30007100022160597

77.99ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهنوف مفرج راجح جعيفن العبد هللا30006100117560598

88.22ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهيا سعود عبدهللا الهاجري30102280058560599

92.47ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيوضحه بدر هادى عيد العازمى30004250013960600

94.09ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريياسمين محسن عبدالعظيم ناصف30010210197460601

91.66ناجحالعلميصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيياسمين نواف نعيثل بخيت العجمى30008290007360602

85.26ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأثير مجبل عوض الرشيدى30006010045460631

89.54ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأسرار خالد سليمان المسيليم30102150050560632

71.77ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأسيل سمير حبيب االبراهيم30011120014960633

96.48ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأمانى مجبل مفلح العازمى30005070042160634

81.17ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأنفال على عايش الشمالى30007020032860635

75.73ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتيمنيابرار خالد حسين محمد30004260131960636

67.65ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيابرار عبد العزيز عذبى الداغر30012100126660637

98.67ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتياسراء امان محمد المسعودى30010240017360638

94.48ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيالبتول امين ابراهيم بوصلحه30007310011160639

84.28ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيالكوثر عبد الرضا محمد عوض30006130025560640

81.06ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيانوار نايف عيد العازمي30008080042360641

93.99ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيأبرار خالد عبد الخضر الخباز30007040089960642

82.23ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتياسماء سالم خليفه الخالدى30012250021960643

73.7ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيحصه محمود يوسف الحنيف30101290100860644

80.06ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه أحمد مبارك الحوطي30004240035760645

83.58ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه جابر مجبل الغريافى30005290055860646

85.2ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدانه سعد عقله العالطى30005230008560647

73.81ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيدالل بدر خليفه الفقم العازمي30003160022260648

75.79ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيديمه نايف حمد الدوسرى30011240021460649

86.97ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرتاج عبد المناف محمد اكبر30103090063160650

91.34ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرغد سالم فهد الطويل30011070129160651

81.18ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيرهف نجيب ابراهيم البلوشى30005090042360652

95.83ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيروان عبداللطيف على صادق30007310091260653

81.42ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيريم حنس عبيد الديحانى30010220060660654

68.47ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزهراء قاسم حاجي بارون30003290001660656

86.03ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب سالم صالح الجدي30008070079960657

96.01ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيزينب عبد هللا احمد العلي30011130109760658

80.86ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره أحمد مبارك الحبيب30007140015360659

76.49ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره ثامر مضحي السهلي30008060030960660

91.96ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره عمران عيسى الراشد30006120050260662

86.85ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيساره يوسف عبد هللا الربيع30003180087360663

76.84ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتمصريسلسبيل اسامه محمد الغريب سيد عبدالمتعال30007280094160664

86.06ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشهد دهام علي الشمري30103090109560665

87.96ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشهد صباح عدنان علي30011290103560666

65.67ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيخه عبد الوهاب على الخليفه30009260077960668

82.85ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيخه فهد حسين ميرزا30006090015260669

78.06ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيشيخه مرزوق حزام القحطانى30010140078860670

84.57ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيطيبه عبد اللطيف حاجى العوضى30007300004960672

96.44ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيطيبه عبد هللا على الكندرى30010250032660673

78.34ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعائشه عبد الكريم عواد العنزى29902170099660674

88.78ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعائشه عبدالرزاق احمد القبندى30012170087660675

81.44ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعائشه نواف نايف المطيرى30005080068460676

85.69ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعذوب منصور مشعل الشعالني30003300127460677

85.42ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيعلياء جاسم مندني حسين محمد30011110015660678

87.37ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيغدير متروك محمد المتروك30003310075860679

88.82ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه عادل سعيد فيروز30008080025560680

82.96ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه عبد العزيز يوسف الضليعى30011230025660681

94.78ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه وليد علي الصالح30011290113160682

84.36ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيفي عبد القادر عبد الرحمن الحمود30007030064460684

69.62ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيكوثر شريف سيد دعير شرهان30003310067860685

87.78ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلجين عبدهللا اسماعيل الخميس30102180029260686

76.81ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلطيفه حسن كرم شهاب30004110104860687

99.49ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتسوريلمى احمد البر30004250115860688

94.32ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيلولوه على سعد بو رسلى30008280014460689

84.98ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيماريا على حسين دشتى30008250040860690

77.96ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمرام عادل عبد هللا العصفور30103120056560691

82.48ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم جاسم على الشطى30010050059260693

87.43ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم حسين خليل العلي30102060053960694

91.6ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم رشيد خلف الشمرى30012020122360695

67.47ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمريم سالم خليفه الخالدى29911160032360696

88.57ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيمنيره سعود على العتيبى30008140069160697

77.27ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتعراقيمنيره عباس عبدالقادر صالح29904090110160698

79.26ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيندى ابراهيم حمد العجمي30102260102560699

76.66ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينرجس عباس محمد حسن ميرزا30010030074260700

86.78ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتينورا سالم محمد المرى30006280090560701

90.32ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهاجر مفلح مطلق العازمي30007310104260702

97.22ناجحالعلميالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربناتكويتيهال عبيد هباس السهلي30008170099360703

72.16ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتياحمد بدر ناصر العازمى28911160125560731

76.76ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتياحمد جاسم محمد بوحسن28708300086660732

66.83ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتياحمد سعيد مجيد عبد الواحد27012230105560733

68.58ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتياحمد عبد هللا خميس  جمعه29102030013460734

66.64ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيبدر صالح عواض العازمي28607020081360737

66.59ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيجاسم توفيق طاهر القطان29809140101460738

76.43ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيحسن صابر اسماعيل التميمي29001260090960739

80.49ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيحمد ابراهيم راشد القصار28604190004460740

69.6ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيحمد سالم طحيشل العازمى29208210059760741

81.13ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيحمد وليد محمد العماني29009200131560743

81.97ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيسعد يعقوب يوسف العمار28412240062460747

70.93ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيسعيد فقعان درنكس العازمى27906270047660748

72.62ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيسليمان صالح سيد عنبر الرفاعي28006210158660752

63.74ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز سعود عبد العزيز القضيبى28803310136460756

85.61ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز سعود عبد العزيز المذن29308250067560757

90.27ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعبدهللا أحمد ابراهيم خلف محمد29309270071860760

79.95ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعبدالوهاب محمود يعقوب موسى29010250042660762

72.96ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعلى بندر ضيف هللا العتيبى28807050007360763

70.08ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعلى سالم درويش ضيف29205110090660764

78.63ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيفهد جاسم حسن االشوك29003140184160772

64.2ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيمحمد علي نايف الهاجري30008110029360784

67.95ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيمحمد فالح سعد الشمالي العازمي27804200050760785

65.8ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينعمانيمشارى مالك سالم جمعان29004020168160791

65ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتينادر غازي محمد العازمي28105250055360796

67ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيناصر احمد عبد العزيز  حسن28806020052860797

83.05ناجحالعلميمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيربنينكويتيناصر وليد جعفر مهدي28907070009660799

73.48ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتياحمد خليل ابراهيم اسهلى28607060146560823

74.56ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتياحمد سعود عبد النبي مندني محمد28910170112160824

66.69ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيجراح علي زايد العدواني28508050181860828

61.2ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيخالد مرزوق مضحي العدواني27204240115160832



74.82ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعبد العزيز مانع ناصر العجمي29101200103860842

68.2ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعبد هللا احمد على الشراح29906200036360843

71.79ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعبد الوهاب خليل خميس البحروه29603160007160847

67.45ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيعواد سعد عواد العازمى29202150063460852

78.13ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيفهد نواف رباح الرشيدي29103050086960853

70.47ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيفيصل عبد الحميد شمالن الجناع28603270007560854

76.92ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيمحسن ناصر حسن بوصخر28607290110360856

80.38ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيمحمد عبد هللا احمد الكندري28202190060460860

68.25ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيمحمد مطلق سعد قريان العازمي27512250010260862

63.32ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيمحمد مناحي سعد العجمي29311080096760863

85.42ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيمحمد هزاع شاعي  المطيري28905070044360865

68.34ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيمشاري حمد الحميدي المطيري29107060072560868

64.23ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيمهدى حسين على محمد29805100090260869

64.73ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتيناصر حمود حمد العازمى29102270039360870

66.5ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينسوريوليد فريد الزعل29905010252260875

63.4ناجحالعلميمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربنينكويتييحيى جاسم سليمان بوغيث28009060179960877

72.92ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيايمان محمد حسين جاد28208010129860901

68.96ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيأسماء سعد مرزوق العازمى29908140058160902

69.89ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيأنفال خالد احمد القوماني29610190134860904

84.1ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيابرار خالد عون حسن المطوع28910310007160905

71.33ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتياالء عبدهللا ابراهيم المرزوق28907030148260909

66.73ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيانصاف عبد هللا هويدى الهاجري27407090097760911

86.21ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيانوار علي موسي بلوشي28606150188460912

94.5ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيايمان أحمد عبدالرحيم علي28603010028760913

71.24ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيباسمه عبد الكريم درويش حسن26806230049560918

75.67ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتايرانبتول احمد سليمان اصل29509040142260919

82.03ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيبدريه محمد سلمان الناجم28608140103960921

80.32ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيبشاير سالم حمد الحربي29204260042360923

90.75ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيبشاير غازي ناصر زيد العتيبي28705120044160925

83.18ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيجمانه احمد عبد الحميد الصائغ28302240128960929

74.15ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتسوريجواهر داوود سليمان البطى28807060007460930

94.75ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيخلود سلطان عامر سلطان المحزوم28503210025160935

77.78ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيدالل عبد هللا محمد الغمالس28607130070160938

73.45ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيساره محمد سالم العجمى29911290053960947

77.27ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيسباء عباس حسن الغانم29007170018460948

80.75ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيسلمى فهد سالم اللوفان28606290079960951

70.42ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيسميه محمد ثنيان عبيد28512020145860952

75.16ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيطيف محمد عبد هللا العجمى29902270125360955

70.1ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيعائشه عبد الرحمن محمد المال29603160063760956

68.58ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتعراقيعنود علي راشد جابر28208090165860958

76.91ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيعهود شعوان صقر عوض العتيبى29109130041460959

76.74ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيغدير ابراهيم اسماعيل حسن28303090018460960

81.05ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيفاطمة فيصل طاهر القطان28701070082960961

85.07ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيفاطمه حيدر حميد محمد الحسينى29212180011660963

66.92ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيفضيله يوسف حمد البطي بوطيبان26311110110860966

74.33ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيمريم احمد مرزوق مدغم العازمي28705030073160969

70.18ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيمريم براك مطلق العازمى29806040018260970

69.37ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتسوريمريم داوود البطى28301200185560972

63.14ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيمكيه عبدهللا يونس سعيد عوض28310200003960973

75.42ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتايرانمنا كاظم جعب فالحي29501100212560975

79.17ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيمنال متروك محيمل الرشيدي28304240113960976

69.33ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيمنيره فيصل محمد النويعم28909070039260979

67.32ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيمها محمد مبارك الكدادى29411030096760981

74.67ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيناديه زايد دواس العجمى29704100011160982

78.83ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتينرجس حامد كاظم العلى29509210046360983

89.08ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتينوف بدر سليمان خليوي الديحاني28705240048860985

69.33ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتينوف بدر مفلح محمد الحميدي العريرة العازمى28512310134860986

82.75ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتينوف ربيح محمد حسين العجمى28909230006960987

72.42ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيهدى محمد رمضان عبد الرحمن26610170113860990

75.92ناجحالعلميمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيربناتكويتيهيله مبارك مهدى على العجمى29006040167260992

70.27ناجحالعلميمدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بناتمنــازلمبارك الكبيربناتكويتيسليمه فواز فهد الفجي29502230021661075

72.6ناجحالعلميمدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بناتمنــازلمبارك الكبيربناتكويتيمريم تركي فالح الهاجري29910270093961081

85.91ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيأحمد على أحمد شعبان29912080054661211

92.4ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيبندر حميد خضير جراح29903270084461213

72.3ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينغير محدد الجنسيةحامد عطا هللا زبن جراح97730100001661214

78.87ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيحسن عبدالوهاب عبدالرزاق الشمري30006240172861215

86.34ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيحسين انور حسين النصار30002020071761216

90.18ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيحسين علي حسن السبع30006130084561217

83.97ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيحسين هيثم محمد البناى30004050044261218

82.7ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيسعود محمد سعود العجمى30009260070161220

90.91ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيعبد العزيز محمد عبد هللا ابوعدل30009090095461221

75.92ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينسعوديعبد هللا سعد عدهان الشمري30007030179461222

83.85ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيعبد هللا مشعل سالم الشمرى29708250052661223

91.08ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينسوريعبدهللا عابد حمد االبراهيم29810050091261225

90.35ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيعلى مرزوق على العتيبى30006290095761226

88.53ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيعلي عبد الرضا رجب الصراف29907200115961227

71.01ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيفايز مبارك عايض الصنوين30008130092261228

73.32ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيفواز سالم محمد العنزى30011140072261229

91.84ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيمحمد أحمد عبد هللا السيف30006150027361230

83.13ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينعمانيمحمد سعد سالم العلوي30102200055361231

89.65ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينمصريمحمد محمد مسعد العدلي30009260162461232

79.38ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيمحمد ناصر فهد العجمى30007180045661233

71.49ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةبنينكويتينواف فهد مهاوش الزهمولى29812140130761234

77.89ناجحالعلمياالمل و تأهيل االمل الثانوية للبنين المشتركةحكــومىالتربية الخاصةبنينكويتيعبد العزيز سعود فرج الشمرى29406030062661261

76.07ناجحالعلمياالمل و تأهيل االمل الثانوية للبنين المشتركةحكــومىالتربية الخاصةبنينسعودييوسف عبد هللا شعف الظفيري29703220118161262

96.89ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةبناتسوريجودى عادل مروان الصحن30004290003661291

87.42ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةبناتكويتيشهد فهد راشد العجمى29807040115461292

94.56ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةبناتكويتيشوق طالل محمد العازمى30007040131461293

88.35ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةبناتكويتيعهد زيد ذياب الشمرى30006110129961294

90.3ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةبناتكويتيمى مفلح مجبل العازمى29712070045861295

96.84ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةبناتمصريندى عماد عويس شعبان محمد30004160030661296

95.08ناجحالعلميالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةبناتكويتيهبه محمد وليد المطيري30102200099161297

91.2ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريابراهيم محمد ابراهيم عيد30005020071861322

82.82ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد زياد خليل عطية30003170113861323

96.82ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد قاسم الطالب30007210164961324

73.86ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيادم محمد احمد رمضان30001010667161325

81.03ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسن محمد اسماعيل عاصى30010190106461330

83.35ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهحسين عباس حيدر30007150159561331

73.08ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحمزه فائق احمد الحايك30001270096561333

96.17ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد جمال ابراهيم صباح30008230163661334

92.7ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيخالد محمد احمد مدلج30010010043361335

82.55ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد محمد عبدالعليم حسان30005070183861336

91.4ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد يوسف توفيق عكاس30012200075961337

75.25ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريسيد مجدي سيد علي29911240112361341

65.66ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الرحمن احمد عبدهللا30003300076561344



88.87ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا محمد سعيد الموصللي29905210109961345

67.38ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانعبد هللا محمود بوالدي30101010148861346

69.17ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالرحمن تيسير عبدالمعطي صنوبر30011220184861347

70.88ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبدهللا محمد فيصل لبده29712110066561348

69.23ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعلى زياد المصري30004160088361349

76.47ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعلي يوسف العتيلي30002210124561350

72.18ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمار غسان جميل العتيلى30007300101761351

71.94ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر غسان عبدالرحيم  عبدالرحمن 30007280119461353

86.8ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر معتصم عدنان حسن زايد30103080108661354

91.01ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهعمران احمد الهبشه30006200231361355

71.41ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمارك عبد هللا يوسف سليط30007040124261357

80.55ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد صالح عبداللطيف على30011150158261361

95.69ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عاصم محمد احمد سيداحمد30006290081861362

96.46ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عبد الجواد حامد ابراهيم30007110121761363

73.28ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عدنان التدمرى30005020135861364

65.22ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد عماد حبيب درويش30006230079161365

84.75ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى صالح عبداللطيف على30011150160361366

70.57ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمصطفى عصام مصطفى عبد الحق29906090125661367

79.23ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمهدي حسن محمد فرحات30103160060661368

89.03ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف حسين سمير شلبى30010310074661372

81.43ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف زياد صالح الشلبي30011240078361373

88.94ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانييوسف عماد نمر فقيه30006260087461374

74.29ناجحالعلميالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف محمود يوسف محمود حمد30012050023161375

73.62ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأيمن عبد الرحمن محمود عوض29910080118961401

69.94ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينمصريابانوب طارق فؤاد  سليمان عطا هللا30007310158761402

67.93ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينعراقياحمد علي عبود معله30007030166361403

62.05ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد لطفى محمد الخطيب30002040056761404

73.88ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينباكستانباسل سيد ممتاز احمد30009060026561408

66.13ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينايرانبدر رضا عارفي30010300090561409

79.92ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحسين سعيد حسين عبد الرحمن30011170092861412

76.83ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةحسين على سعدون عبد هللا29807080148161413

68.18ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينسوريحمزه ناجي الحريري29910210201561415

72.43ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد محمود احمد ابو عيده30102240034661416

72.74ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينسوريزكريا عامر قندقجي30001010391361418

66.23ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينسوريسامى سمير مصطفى البرادعى29910160001261420

76.31ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينمصريسفيان جمال محمد فتحى زغلول29912040073761421

76.12ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينالدومينيكانسلمان عبد االمير ام جى الفضلى30012100166161422

58.85ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينمصريشريف الحاج السيد السيد ابو رحاب29905200058961425

69.99ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينمصريطه خلف طه حسن30003150025661427

72.71ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد الرحمن راشد عبد هللا الخضر29812150117261428

68.69ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد الرحمن طارق عبد الرحمن عابد29806090020861429

72.87ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد هللا أمجد محمد على الجالد30012180096561431

76.59ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد هللا عبد اللطيف محسن العنزي29909030080661433

68.53ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن منصور شعار30001011050761434

80.65ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالواحد عثمان عبدالدايم عثمان30103020061961436

68.66ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينايرانعلى حسن دادور29905120158161437

80.63ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر ايهاب على عبدالفتاح جاد الرب30009180067261438

78.68ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر جمال المصري29902250068961439

71.54ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينافغانستانمحمد حاجي عبدالرحيم حاجي عبدالكريم داوي29903140086661443

96.89ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد حسان شعار 30011230078261444

98.71ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد سليمان السيد سليمان زياده30011050192761445

72.31ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد سمير حامد ابو الوفا30102200133761446

70.36ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد شمس معتصم ابوزيد30101011100261447

77.2ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينسورينصر عايش الحسين الزركه30009200216261452

92.43ناجحالعلميالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف طارق السيد محمد سعد30010010191161455

89.93ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأحمد بسام حسنى حماده30005200078761481

67.87ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد حسن سليم هندم30011180007261482

87.45ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانأحمد حسين أحمدي30010080032561483

99.43ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأحمد عمار فاروق حبايب30011140031961484

93.94ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد فتحي عبد هللا زايد30007200087261485

73.57ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد كاسر طارش30003090023161486

73.26ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيأحمد محمد أحمد حمود30005240114261487

90.61ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد محمد الحفار30001170179861488

73.29ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيأحمد ياسر ابراهيم ابوزرقه30004130048561489

87.58ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأشرف مجدي أحمد السيد جابر30002070164261490

88.06ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريابراهيم أشرف محمد عبد العال30012300058261492

77.27ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيابراهيم جميل جمال التميمي29905290164361493

76.94ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريابراهيم حمد زغير االعرج30006130154961494

83.45ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيابراهيم عمر ابراهيم خلف30011190078661495

68.27ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيابراهيم قاسم محمد خلف30009080087361496

71.7ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيابراهيم محمد ابراهيم الشوا30103240032361497

90.23ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينياحمد بسام محمود الحواش30009130027261498

85.74ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانياحمد حسن ديب عساف30101080062561499

87.75ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد رائد محمد الدميري30006200220961500

95.33ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد خالد السماحي29909090222561502

71.17ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد محمد عبدالحفيظ مسعد30006010209761503

74.67ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد كمال محمد عبدالسالم30003270162361504

92.39ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد محمود الغيطانى30009180110661505

67.62ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد محمد محمود حماده30005150062461506

82.38ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانياحمد مصطفى عبدهللا ويزانى30010060031561507

67.62ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد نهاد احمد الزركيه29910010008361508

68.06ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد يوسف احمد اليوسف29908070102461509

83.75ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياسامه سعيد مصباح على الجابر30004150195761511

79.64ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانياسماعيل شعالن عاصي30001170032261512

67.06ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانياسماعيل عزام اسماعيل ديب30006150042561513

69.17ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانياسماعيل محمد حسن الحاج30001170052561514

79.89ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةالسيد أحمد السيد ابراهيم السيد على الحائرى30009100157161515

97.07ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيانس عدنان محمود سليمان حسن30005160042261516

96.22ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياواب حسن محمد العتيبي30002250149261517

87.59ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياويس احمد الشامى30009180001561518

88.49ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيايهاب عمر محمد موسى حمدان30008140074761519

80.76ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيبدر ابراهيم جبر خليل30004240029361520

75.15ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيبدر اشرف محي الدين عون30010200031361521

82.33ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيبدر سمير فازع ابودرويش30007040026661523

82.97ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريبدر محمد ماهر الناعمة30012050090161524

88.15ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيبدر نادر صالح موسى30005070156361525

70.72ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريبيشوي ثروت جرجس القمص لوقا30006130112761526

98.19ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريتيسير فراس المحاميد30104040125461527

72.9ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيحبيب حسن اسماعيل ابراهيم اسماعيل30011280050961529

84.39ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسن امين نمر نبوه30011150020561531

84.37ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحسن عماد حسن اسحق30012290018361532

79.63ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسين علي مصطفى بكري30008040094861534

73.7ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحسين عوض حسين خليل30011020126261535

88.03ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحسين محمد يوسف الدعاس30010180027161536

76.22ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحمد محمد حسن حمد30010070086961537



86.98ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد جمال نعيم عصفور30007270201461538

74.48ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد حسام صبحي أبو الدروز30012120079161539

93.16ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيخالد محمد خالد سرحان30011260065461540

77.83ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد محمد على طراد30012190083561541

88.28ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيخليل حسين خليل عطيه30011180052361542

99.25ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيراكان محمود أحمد صوص30002150058661543

83.83ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريرامي عالء محمد متولى عبدالرحمن30008250148661544

80.43ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريرجا نضال الحلبى30007240137761545

91.44ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهسالم عبد الغنى الفرا30102230072461546

73.26ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيسالم نادر عبد الرحيم ابو حنينه30009230073361547

73.32ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيسعد رضوان سعد أسعد29805030090361548

73.26ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمغربيسعيد عوض سعيد باعطير30102260028461549

94.85ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريسمير محمد عامر قبطان30006070172761550

72.49ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيضياء شكري احمد مسعود30010140073761551

90.95ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريطارق جمال ضبعان30112210166961552

75.92ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينجزائريطارق مصطفى عشوى30102100207161553

96.06ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريطالل أحمد الجباوي30101130065761554

97.15ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيعامر مصعب شاكر الشواف30102240078461556

64.07ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الرحمن عباس محمد المطنى29808010074261557

87.33ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد الرحمن مفيد خالد المفيد30101030043661559

69.87ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد العزيز بسام ابراهيم نجيب30011240017761560

87.46ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيعبد الكريم محمد عبد الكريم الظاظا30005080020361561

87.32ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبد هللا حسين علي الزين30012100072261562

82.22ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا على بديع حمود30010110084961563

63.7ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناثيوبياعبد هللا محمد آدم موسى29705040102161564

96.64ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا هانى صبرى30004130077661565

97ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الناصر عبد الفتاح زهير قيقي30007280015961566

92.29ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالرحمن اشرف محمد كامل عبدالرحيم30012260068261568

89.36ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن جالل أحمد حسن30009040186461569

72.05ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن عبدالسالم أحمد ابراهيم30011010120261571

97.34ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن عبدالوهاب عبدالحميد على الجمل30005270005461572

92.55ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالرحمن عماد نادر داود عناية30006200093261573

83.81ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيعبدالعزيز على خضر دياب نصار30009150100761574

83.22ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالكريم عمار عبدالكريم قميناسي30006240006361575

93.92ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا زاهر كامل بدير30010290090161576

84.83ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا عدنان عزت عبدالعزيز محمد30008120070261577

98.34ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا على صالح على يوسف30002120029261578

90.52ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا عمر العوم30011190133261579

78.76ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا ماهر احمد ابو على30010130070161580

84.51ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا معتز عزالدين الزامل30103310145661581

74.11ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا نضال علي فرج30004280070561582

65.05ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالمجيد أحمد عبدالمجيد عيد30007310021861584

85.21ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالمجيد خالد عبدالمجيد احمد الرمحي30006220004561585

84.64ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبدالنبى عزت سليم ايوب30010060036661586

79.32ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبدالهادى ربيع على حالل30007220036461587

67.12ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعثمان عبدهللا حمود30006150108161589

97.11ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعدنان ايهاب عدنان سعادة30008210037561590

67.38ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعالء اسماعيل رحيل30010010220161591

85.51ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى حسن ديب عساف30101080061761593

77.15ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى حسين محمد عواضه30010260011661595

88.73ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعلى عدنان على طراد30010050108561596

67.72ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى عماد رامز بري30002250075661597

69.31ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى فادى جميل سرور29802030099661598

77.46ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالمملكة المتحدةعلي حيدر هاشم30101040166761600

86.21ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيعلي خالد يوسف حسن30103090029561601

76.14ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلي غسان حسين العجوز29904060092361602

73.89ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر عبدهللا حمود30006150110261603

90.74ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر ناصر محمد خلف30010190102161604

76.32ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو اشرف شوقى عبدة29812030148661605

95.26ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو بسام محمود محمد30009200213861606

68.13ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريفارس زياد محمد القبانى30012090007561608

64.9ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيفارس عزام عبدالفتاح الخطيب30010100143761609

97.31ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيفراس باسم شحاده داود اسماعيل30009170140461611

77.88ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيفراس محمد عزالدين أحمد29905100049961613

64.16ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيفراس ناصر محمود ويزانى30103050042761614

80.23ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهفهد خالد داود29911290188161615

71.92ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريفهد عزيز هجيج الوكاع30008100057561616

95.88ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيفهد محمد فهمى ابو حمده30004220073461617

85.87ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيلطفى نضال لطفي الدسوقى30011240081261618

98.99ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمؤمن محمد مختار حسن30103140073561619

89.68ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمالك عماد محمد القضماني30008080128261621

74.41ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريماهر بركات عبدالقادر29911080213461622

69.37ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمبارك امجد خليل التعمرى30012240147261623

81.98ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمجد عكله الرمضان30101010332861624

93.97ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانمحمد   حيدر احمدى30011270154361625

74.59ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد أيمن سعيد عوده30012130026661626

78.81ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينباكستانمحمد ابراهيم على محمد ابراهيم30002090112661627

95.71ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد احمد محمد زيدان سليمان30005250152261628

67.91ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد اسامه ياسين نجم30010050065661629

72.09ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد الخيري حافظ علي عبدالرازق30011050048161630

80.1ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيمحمد ايمن عبدالجواد عفانه30008240042361631

71.97ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد ايمن عبدالصمد السيد30011050127361632

76.32ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد باسم محمد عمران30006110011461633

85.48ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد حسن عمر الفراعى30012010167961634

73.25ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيمحمد حمد كريم30008090081161635

89.54ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد خالد حسنى يحيى30009020076361636

90.21ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد خالد محمد عوده هللا30101030053261637

98.23ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد زهير رياض عبد الهادي30008230046561638

99.79ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد سعد حمدى عبدالمتجلى ركب30006170175361640

77.18ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد سمير حسين عبدربه30010080147561642

89.11ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد سيد جمال عبدالقادر محمد عابدين30103220056761643

70.33ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عادل وليد محمد حسين30005030095461644

94.56ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيمحمد عبد الحسين غالم غالم30008180097861645

92.87ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد عبدالباسط محمد رشيد خلف30005040008261646

91.69ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عبده الزعبى30005020153461647

66.96ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد عدنان احمد عبدالعزيز منصور29909280186661648

85.47ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد عصام محمد صفاوى30004120006261649

74.74ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد علي تيسير شحيمى30008110120261650

93.53ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عماد عابد شيخ خليل30102240019461651

79.03ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيمحمد عمر شفيق محمد ابو حبيب30011100017161652

91.57ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد فهد نزار فوزي الحجار30103140075161653

77.44ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد محسن محمد غملوش30107070011661654

86.03ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد محمد بشار غنام30007170120461655

92.01ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد محمد فاضل محفوظ30101011065961656

79.27ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد محمود اسماعيل احمد30006250194861657



80.5ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد مراد محمد عبدالرحمن ابو شايب30009240138261658

94.1ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد مهدي معوض مسلم30003230147861659

90.91ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد نضال كامل جعفر30009300005461660

74.5ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد يحيى حسن عبد العزيز30009260168361661

72.35ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينروسيامحمود عبدالرزاق محمود أبونور30009270103561662

95.29ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود عبدالسالم مصطفى30012280126561663

81.84ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمود مصدق مفيد بريك30010260070661664

94.64ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمروان الحسين ابراهيم السبع30008110023461665

80.48ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمشارى عمر محمد ابو عيده30007230049661666

91.15ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمشعل سليم مروح صباح30004110002961667

77.97ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمصطفى عبد الكافى محمد الحموى30001270162661668

69.08ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى عبدالمنعم حسن بركات30102010120361669

82.98ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمصطفى عزام مصطفى سعيد30012120142861670

71.22ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمصطفى معروف ابراهيم30007010181361671

92.58ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيمهدى منير عاشور الخضرى30101180109961674

73.29ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينباكستانمهدي حسن محمد ابراهيم29811140170961675

73.59ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمهدي محسن سلمان30004110085461676

77.66ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمهدي محسن عواضه30010020170161677

90.09ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيميثم ابراهيم عنيسه30005210008361678

78.68ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمينا عوض عطاهللا عوض30004010151361680

73.73ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريناصر الدين عبد حديد29801280141661681

81.87ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنينصار عمر كامل نصار30010070103661682

94.63ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرينورالدين تامر مصطفى سيد على30012050052261683

85.16ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريهانى بسام حسن فرحات30010280040961684

84.35ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريهشام خالد زينهم سيد30005270172761685

93.25ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيهشام عمر هشام الطحل30008300070461686

99.05ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيهيثم عادل عثمان الشيخ محمود30008270157661687

63.43ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريوليد محمد بشار ابو الدهب29901010111161691

85.89ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييامن محمد نزيه شحادة30012200151661692

96.78ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييزن حسام يوسف محروس30008010065461694

94.39ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييزن حسن عبدهللا عبدالغنى30001020183961695

84.84ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييزن محمد عرفان فيصل29912020125261696

80.69ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوساب وديع بدروس عطيه30004100164561697

93.18ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف احمد المغاورى احمد30008180022261698

80.96ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف احمد محمود سليمان حسن30012270055261699

92.07ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف جمال يوسف على عطيه30005200163261700

71.74ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييوسف عبد السالم حامد األعرج30011160102261701

81.53ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف محمد جاد الحق المتولي30009070102361702

81.75ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف محمد لؤي الحنبلي29909150033261703

75.64ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانييوسف وهيب عبده الشعار30002290069661704

65.93ناجحالعلميالمشتركة- الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف ياسر عبدهللا عيد30011020148161705

96.38ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأبي عبدالرزاق بدره30008170012561732

71.37ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد جمال رشاد حافظ30011090065361734

74.95ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد خليل حافظ مرزوق29912260104961735

75.69ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد رشاد يحيى السيد30010300110761736

89.32ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأحمد سلطان جمال حنتولي30009130069461737

68.77ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيأحمد شوقى حسن شلق30006250077761738

76.65ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد عبد الناصر حسن قلم30004130064561739

88.24ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكنداأحمد عمر خليل30012270139561740

69.82ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد مجدى سيد على سيد30012280084461741

98.5ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد مجدى شافعى سالم30009040063461742

94.41ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد محمد عبدالعزيز ابراهيم30102100205561743

68.72ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيأدم عامر حمزه صالح29912200070261744

96.02ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأنس أكرم توفيق الزريقى30101220062361745

96.4ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأنس صادق ابراهيم برهم30004150064761746

71.11ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريابراهيم احمد مروان عبدالحليم30007250097361747

74.98ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيابراهيم ناصر ابراهيم ابو فنون30009290025361749

91.1ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيابراهيم هاشم ابراهيم ياسين30012290020461750

95.9ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحسان محمد عامر الحراكي30011020132661751

82.19ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينياحمد امجد عبد الرحمن زنداح30006270038161752

94.1ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد حسني رشدي حسن عثمان30011300062661753

72.18ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقياحمد سهم كاظم الشمري29910250013661754

99.03ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد شريف عبدهللا محمد30004230158661755

97.31ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد صبري حامد سالم حسن30009280123961756

90.75ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانياحمد عبد الوهاب محمد سنجر30012050087261757

96.49ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد عصام احمد على خالد30012180035961758

84.94ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينياحمد علي احمد ذياب30103190151361759

80.5ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد ماجد يوسف العريان30008110060561760

97.88ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد احمد اسماعيل30103150073661761

96.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد مصطفى السيد محمد الشناوى30102080116261762

82.32ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد وائل سالم مشهور30005270063661763

85.77ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريارسانى نعيم ثابت اقالديوس30010040154361764

94.62ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياسامة محمد المحمد30007140002261765

99.39ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهاشرف ضياءالدين السيد30005130180161766

62.88ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريالشيخ محمد عبدالصمد الرفاعي30009130179361767

75.56ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريامير رمسيس سعيد فرج30010210181961768

98.48ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياندرو نبيل حنا هللا ميخائيل30101300119161769

71.83ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيانس عبد الرحيم محمود الشرفاء30006010094861770

80.06ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريانس مأمون قاسم30007180132861771

96.14ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيانس نديم على حمدان30004020096861772

85.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيانس هشام ابراهيم سعيد بكركى30003150085461773

89.57ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياياد رشيد درويش30011040001861774

97.76ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريايهاب عبد المعين كامل الفحام30102040103861775

97.93ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالمملكة المتحدةايهم   حلوبي30010140166861776

99.57ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكنداباسل خالد عرفات30012110150761777

85.03ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريباسل علي حيدر ابو حسون30007010002861778

98.93ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريباسل هشام نمير30003100134261779

72.21ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيبدر خالد محمد سنجق30009150154161780

82.58ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيبدر سمير محمد أبو حشمه30012030107261781

77.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةبراك بدر ياسر جبر30001120171861782

95.19ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيبشار عمار توفيق الخضر30001010492461783

94.64ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهبيان جان مهيار رضواني30004010048161784

94.69ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريتامر نصر تامر حبيب30009210115261785

71.66ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكنداجاسم سمير السياب30012170062261786

66.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيجمال محمد الحريرى30011110161861788

75.23ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريجميل جمال الحجله30005190126861789

69.95ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريجوزيف اشرف سنيوت مرقس30005050124661791

87.01ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريجونى كمال اسبر حنا30007030108161792

65.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريجيسن شادي لباد30011040138761793

91.15ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسن خالد حسن العبدهللا30012170126261794

93.43ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحسن سيد عبد الشافى عبد الشافى30010160089461795

75.6ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحسن صبحى حسن حسين الخواجه30010010078361796

70.63ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناسترالياحسن على ملى29912100019661797

91.86ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسن غالب محسن جمعة30012260065861799

67.42ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحسين علي محمد كلوش30012070106861800



90.01ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسين فيصل قاسم قاسم30005010079261801

85.3ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحكم يوسف القيقى30003310127561802

74.2ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحمد صايل الدغيم30007030099461803

88.61ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحمزه ماهر عبدالرحمن تفاحه30006180170361804

96.3ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد باسل حسني ابوليلى30007250103661806

92.47ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد بسام محمود الحريري30007030068761807

86.05ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد جمال عبد هللا يوسف30010180063461808

97ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد سعد بندارى حجاج30007010083761809

98.92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد عبدالناصر الشمندى محمد30005210083361810

97.84ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد عمر توفيق االسمر30006190090461811

99.14ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد عمران عبداللطيف احمد30010100070961812

82.13ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد محمد عرجه30005020106761813

99.6ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد هشام محمد البسيوني30102270081661814

85.84ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد وليد نبيل محمد30010030010161815

97.97ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريداني نائل مقلد30008050166961817

86.06ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريديفيد نادي عجيب تاوضروس30009070089961818

69.87ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيرشيد يوسف رشيد يوسف نهيه30201010246961821

90.82ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيرضا محمد حسين فرحان30011290016361822

98.19ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريرواد بسام دحدل30006150135661823

63.17ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريروبرت نقوال جرجس عبيد30008260107361824

90.79ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيرياض سائد محمود عبدهللا30004130054961825

97.14ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيزكريا جواد ابراهيم عطير30007260079861826

98.21ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد خالد محمد النجار30004210156861827

90.82ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيزياد عبدالرحمن طحان30007210066261828

87.54ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيزياد عبدالفتاح عبدالرؤوف محمود التله30005020073461829

67.87ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهزيد كمال مسلمانى30012140095361830

94.33ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيسالم عبد هللا محمد العجمي30006100110861831

99.53ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريسالم عبداللطيف بديع القتابي30005250039461832

93.24ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيسعد وليد زكي فريج30007140123661833

80.58ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيسعود عبد العزيز محمد الفيلكاوي30006020016461834

78.63ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريسلمان جهاد حسين صعب30007300058361835

97.33ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانسيد ضياء سيد فاخر حسن موسوى جرف30006240055761836

82.01ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريسيف الدين شريف محمد فاروق30005090076561838

96.9ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريشريف السيد السيد كراويه30011040075561839

77.95ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريشريف عادل عبدهللا عبدالحميد بالل30004180015661840

99.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريشريف محمد ابراهيم محمد30007010150661841

84.87ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينجزائريشعيب ايدروج30008050132761842

77.57ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيصالح اشرف عاطف الشريف30102230081261843

94.68ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهصبري محمود مخلوف30005090148561844

73.13ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكنداضاري احمد عبدالقادر صالح30005060040461845

99.59ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريطارق احمد زياد انجو30009070115461846

69.7ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيطارق احمد عمر الدرعاوي30008230018261847

82.13ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيطارق حسام احمد عبدهللا30002290071761848

66.63ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريطارق حسان النص30007300152761849

83.39ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيطارق زياد سعيد عرار30006250106761850

93.2ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيطارق نادر داود ضمره30009270129761851

91.49ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهطالل عبدالحليم عبدالرزاق30010140141461852

92.63ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعادل ماهر عادل فهمي القمحاوي30005170034361853

82.71ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعاصم ابراهيم عبيسى30004010150561854

82.8ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعامر طلعت جادهللا غزاله30006090042761855

78.06ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعباده باسل دياب30007240136961856

93.13ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن أيمن مسعد القبرصلى30010240095861857

72.5ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبد الرحمن احمد صيوان بدر30012090150261858

84.99ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد الرحمن امجد عدنان الطيباوى30007310075261859

87.92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الرحمن محمد ياسين عيسى30012110105661860

95ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسعوديعبد العزيز بجاد شباب بن شميالن30010130096361862

85.91ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد العزيز محب عبد العزيز حماد30007240072961863

95.4ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا احمد ياسين الحلبى29908020084461865

69.98ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد هللا جهاد يوسف ابو داود30011180096161866

90.05ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد هللا حمد محمد الدنون30009050039561867

72.17ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد هللا عادل موسى االشوك30101300024461868

80.35ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد هللا عبد ابراهيم عايد ابو خليل30005080013161869

74.77ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد هللا عزام عرسان محمود30005130021961870

80.75ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد هللا منير مسعود سالم30006130061861872

67.36ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن أشرف محمد علي عثمان30003300083761873

89.52ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن ابراهيم احمد عبدالاله30009060139961874

71.99ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالرحمن حمدى غالب السائح30009030121461875

84.55ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبدالرحمن غسان بوعمر30011150109961876

88.58ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن محمد محمود االمين30103190060961877

91.94ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن محمد ناصر شغليل30101090082961878

87.3ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن ناصر مورللي30008060042161879

91.05ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالعزيز محمود أحمد رشيد جبر30004140103261880

83.43ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالعزيز ياسر عبدالعزيز عبدالاله امام29908110139761881

93.21ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالقادر محمد الكردي30009140078361882

87.96ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبدهللا احمد محمود ناصر30008030034961883

82.64ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا حسام محمد عبدهللا على30004030084661884

96.34ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا عماد عبد كامل الحسين30005160021161885

92.34ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبدهللا فادي احمد معاليقي30101060153861886

80ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا محمد كامل عبدالرحمن الجبالي30012140012861887

65.84ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا مهند تيسير محمد عيسى30012160007461889

67.64ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبدالهادي جالل خالد البب30005310031761890

85.72ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعزالدين مجدي كامل عبدالفتاح30007050102461891

87.42ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى ابراهيم محمد شيرى30012190100261892

77.6ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى حازم حبيب سلمان30006140102161893

86.52ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلى حافظ على حافظ30005260114461894

70.73ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى حسن عبدهللا هاشم30011010023461895

73.86ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلى محمد السيد على30103130149761898

99.25ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلى محمد زكى الصاوى30012130036261899

95.95ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلى محمود مصطفى كمال على30011280133361900

92.17ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعلى نافع على نافع30006240028261901

90.89ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى يوسف محمد صفا30011010118161902

72.4ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلي حسن غازى مقلد30103080028661903

96.69ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلي حسين سليمان30008040021961904

86.6ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيعلي خالد علي العزاوي30101250024761905

94.8ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلي عباس ابراهيم الموسوي30010210083261906

95.89ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعلي غسان عبد الحليم عبد الرحيم30102120039361908

82.18ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعلي محمد المربد30007200011961909

96.11ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمار هاني يوسف الجزار30011300077361910

93.83ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالمملكة المتحدةعمر   جزدار30007260125661911

90.75ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر أحمد حسين ظاهر30102220045961912

99.22ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر أسامه محمد صبحي عبدالحي30008080171761913

67.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر ايسر حنيفه30005250100461914

98.49ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر تامر عبدالجيد عوض30007110182361915

98.04ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر حاسم حسن محمد عبدالواحد29909060154561916

99.02ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر سيف الدين العمري30005150116861917



99.23ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر فواز عزيزية30002060152961919

99.06ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر محسن يس محمود غزالى30102210031961920

88.95ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر نبيل عبد المنعم عطيه30009040106361921

87.75ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو طارق السيد راغب عبد الحميد30010270145161922

99.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفادي اشرف كاريم شاكر30010150131961923

99.37ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريفارس مروان سليمان عبود30005290036361924

87.5ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهفراس ضياء شحاده30009090112161925

65.55ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهفهد عصام جميل نايفه30007200138161927

62.62ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيفهد فيصل عبدالعزيز الهاجري29905080087361928

71.84ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفهد هاني محمد عدنان العشي30008100110561929

89.76ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيفيصل على حبيب السماك30010040066361931

71.31ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيكرم نائل عبد السالم عطار30007090141561932

89.95ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم عابد السيد عنتر ابراهيم30004140166561933

84.15ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيكنان عقل نخله كالس30009220044161934

70.82ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكيرلس عماد مهنى عطاهللا30007070075261935

84.55ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكيرلس وجيه ميخائيل حليم30009120042361936

98.75ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمؤيد بسام شلبى30010110151861937

69.02ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريماجد منيف صعب30012120087161938

94.12ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيماجد هانى فاضل عبد الحلو30009250080761939

93.25ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمازن ابراهيم حامد العاسمي30007010021261940

79.01ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمازن خالد محمد متولي حسن30006160044261941

99.55ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمالك محمد عبدالسالم عبدربه30006220149461942

84.2ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمالك وفيق القنعبانى30102170152661943

89.75ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمايكل مرقص جرجس سالمه30008290174661944

72.79ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمجد عبد الكريم جمال ابريك30010200020961945

81.23ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالبوسنه و الهرسكمحمد   خطيب30006140041661946

75.08ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد أيمن محمد مطر30103260117661947

82.39ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد بسام شرفاوي29907200178161948

84.67ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد جاسم محمد بورباع30006090010161949

80.81ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد جهاد نايف فتونى30009210091861950

88.58ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهمحمد حسن   يوسف30012090073761951

99.92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد خالد صباح ابراهيم30008200017161953

95.7ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد خالد محمد عماد نورالدين قاري30003040156361954

98.23ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد خضير القاضي30006120058861955

78.09ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد خلدون جودات المصرى30009260021861956

78.92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد رشاد زهير جباخنجى30103310043761957

95.8ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد سعيد واصف عارف سعيد30008040046261958

94.69ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد شاكر محمد معاطى كشك30007060086661959

92.95ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد صبحي محمد مازن محمد صبحي فقاس30010230095761960

93.88ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد صالح ابراهيم محمد الكفراوي30003150047561961

85.88ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد طارق مروان عارف مخلالتى30005300120461962

97.34ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد طاهر معن كيالى30008180005461963

75.37ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد ظافر جميل عرابى30011300031961964

87.99ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عاطف محمد محمود سالمه30008150128161965

98.98ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عبدالحليم حمود30008230193561966

94.16ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عبدالعظيم محمد مصطفى شلبى30005180013361967

97.69ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد عبدالوهاب أحمد عبدالهادي30006140014161969

97.83ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد على عصام محمد على سلمان30103180066761970

96.17ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد علي السيد احمد30003260080661971

81.45ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد عماد محمد صعب30012230096261972

84.89ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد غسان جهير30002070108761973

67.65ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد فايز سليمان المطوع30008020026861974

76.76ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد قاسم محمد عبدالعزيز قاسم30006150046861975

68.49ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد كامل محمد بعلبكي30007140044461976

88.08ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد كامل محمد حسن الزالق30012250037461977

68.41ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهمحمد كمال الدين ابراهيم29907270151861978

62.03ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهمحمد مازن شفيق سالم جالد30101180106461979

71.54ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد مصطفى شعبان الشامى30102230017761980

78.82ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد معتصم محمود حسين خضر30008300053661981

72.92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانمحمد مهدى قادرى30102170129461982

95.6ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد نايف محمود سليمان30007290093461983

78.02ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد نجيب محمد جواد عبدهللا30007230109361984

70.59ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد نزار أنيس زهر29901260128361985

82.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيمحمد هادى محيبس الركابى30003060094161986

84.23ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد هانى محمد العلى30009080036361987

91.89ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد وائل المصرى30009070110361988

74.12ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد وليد عامر محمد وليد الترك30001010141661989

97.3ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد يسري على حسن30003120163561990

95.93ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمود حسني عمر عمر30101040001561991

96.7ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود سعدهللا الجبه30008120076161992

93.92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمود محمد فريد محمود صالح صيام30004250072961993

72.39ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمود مصطفى محمود قفاف30005150050161994

80.67ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود نبيل موسى منصور30005090134661995

86.02ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمروان خالد محمد متولي حسن30006160046961996

94.57ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمروان محمد عبداللطيف فهمي احمد منصور30209060157461997

99.34ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمروان محمود فوزي محمد طه30101010247261998

97.05ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى احمد خليل الحاوى30006150033761999

98.93ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمصطفى حسان على كمال الشرابى30007100098562000

94.59ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانمصطفى خليل شيرين باب30011300151462001

91.91ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمصطفى سامي مصطفى طه30007310133362002

95.19ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمصطفى عارف االسود30102100103662003

95.57ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمصطفى فياض أسعد مصطفى لحلوح30005270012662004

85.21ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمصطفى محمد هويلو30006160052262005

69.09ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى ممدوح السيد حسن30007190076462006

85.71ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمعاذ محمد روحى حمود الصمصام30007070031462007

70.1ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريممدوح محمد صفي نعساني29906090100262008

67.62ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمنذر محمد صفوح أحمد قيسر30010200016162009

72.34ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمنير فارس الصدقه30005020168162010

80.26ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمهدي عصام محمود الخطيب30010270055562011

98.98ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمهند وائل مصطفى احمد30007020160362012

74.74ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيموسى على موسى اسماعيل30008230045762013

95.95ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمينا جورج نسيم محروس30008030139262014

99.1ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمينا عدلي جندي عبده30006070056462015

76.32ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمينا ميالد شاكر وهبه30007180142462016

80.19ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورينائل محمد بديع اللحام30005020064662017

99.19ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرينادر احمد محي الدين عقبه29912070185562018

98.74ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانينبيل حسن يوسف ميري30012120105762019

90.53ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانينديم رأفت صالح30009300081262020

69.1ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورينور على محمود زقه30012110106462021

98.87ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيهادى كامل سلمان30005310049962022

75.24ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريهشام لؤي محمود التجار30011070022162023

97.19ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريهمام محمد بشر النورى30004240093962024

78.03ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريوئام اياد علي هالل30006060016862025

74.45ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريوائل محمد ظافر مريدن30010070158962026

84.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريوائل ياسر محمد ابودان30010270057162027



91.6ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريوسام انسي انيس سعيد30003200189762028

81.09ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريوسيم جرجس عبدالكريم قيلوح30103080073762029

85.93ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناسترالياوليد   الخيرى30102110120562030

90.21ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيوليد احمد محمد صبرى نجار30006210169662031

69.25ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيوليد خالد جمال30005300143162032

89.45ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهوليد عامر حلو30011290117462033

97.78ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيوليد عدنان عبدالفتاح عزايزه30007080091362034

81.32ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيوليد مفيد على جابر العلوى30102240077662035

80.59ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريوليد يوسف تسابحجي30004060061162036

78.08ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييزن عبدهللا عبدالرزاق عقيل30010130056862037

89.46ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف خالد النادى عبد الجليل30005180143562039

94.04ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف رؤف نيقوال عيسى خورى30009120031962040

90.08ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف رائد يوسف الداودى30103050007262041

86.78ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانييوسف ركان حسين الهق30101310109662042

64.91ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهيوسف محمد الرحيم30007160137762045

90.02ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف محمد عبدهللا محمد عبداللطيف30009170063962047

82.72ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف ممتاز عبد اللطيف حسني يوسف30006180053262048

95.2ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف هشام طاهر حمدان30006260018862049

94.89ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف هشام فتحى جادالرب30003040186262050

89.04ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييونس عبدالعدل محمدين خيرالدين29808260165562052

68ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةأحمد حسين مزبان شطيب30103010242962081

95.61ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد سعيد سعد محمد على30102220056362082

82.35ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد ناجي راوي عبد هللا30003040070462083

98.83ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد وليد بركات30008070150562084

81.02ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأسامه عبدهللا البرجس30101010173662085

88.11ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأنس عمر محمد عوده30010150068262086

76.79ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأنس منذر عبدالرحمن محمود العبدهللا30003290116662087

72.13ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريابراهيم خليل الزوبع30003290172162088

75.61ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريابراهيم محمود احمد علي30011050084462089

87.4ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريابراهيم يوسف النعسان30007140170362090

73.72ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد ثابت العبد29904050198462091

87.61ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد رفعت السيد خليفه30004010143362092

93.53ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد سامح فايز فهمي30008050159762093

90.38ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد صالح عبد العزيز عطيان30101010740962094

99.94ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عبدالحكيم لبيب عبدالحكيم ايوب30005110137562095

75.02ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةاحمد عجيل ناصر الفضلى30007240126262096

80.71ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عمر محمد سليمان30004230031362097

80.73ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد فايز خلف صويص30005020144662098

89.22ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد مجدي صالح شافعي30103030089862099

97.28ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد احمد البكري عبدالعزيز30008090185762100

70.38ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد فتحي محمد29907020002362101

80.61ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمدالعبد احمد عبدالنبي30012020163762102

83.18ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد ياسر كمال على30010010297362103

74.27ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياسامه جمال عوض الحريري30005300116762104

92.27ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياسالم أيمن سليمان السيد30101170089662105

86.05ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياسماعيل اياد اسماعيل طيب30009110133762106

77.05ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريامين عبد محل30006010146562107

76.06ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريباسل رفعت محمد احمد29909060144962109

71.23ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريبشير أحمد الغانم30008190078462111

68.57ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريتركي ياسر الحسين30101310030962113

77.5ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحسن احسان السخنى30001010875762114

73.1ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةحسين سعود مرزوق الحسينى30007010174162115

84.03ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحكيم خالد محمد علي30006070115362116

94.8ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد صالح الدين نافع عمر عبدهللا30005280013562118

70.79ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد عبد الناصر الدندل29912160149362119

86.02ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد محمد الرفاعى30011040079862120

80.2ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد محمد عوض صليعى30006040096762121

86.16ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد محمود حامد محمود عوف30008030082462122

99.6ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد وليد بركات30008070149262123

83.79ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد وليد خزاعي30101290071862124

99.4ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيراشد حسام الدين عطيه حماده30007290179362125

74.12ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد احمد شعبان محمود30010290158462126

77.44ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد سيد عبدالعال حسين30005130167662127

72.62ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةسعود جحيل ناصر فالح30010070155462129

74.93ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريسعود جدعان العالوش30007080159662130

89.88ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريسعيد خالد سعيد سيد احمد شهاب الدين30101040158762131

86.09ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيسعيد خالد محمد علي30006070116162132

72.72ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيسليمان ايمن سليمان فريز سقا30005140083462133

88.66ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريشهاب احمد محمد طيب30004020126662136

76.33ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعامر ثامر العبداللطيف30101310189762137

83.39ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعامر حسام سعيد سعيد30103100075862138

94.51ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعامر عبداللطيف على الرمحى30107240158262139

91.53ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الحميد هشام عبد الحميد جمال الدين30006090105962140

99.64ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن سعيد محمد سليمان30005290082262141

85.05ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينيمنيعبد الرحمن صالح علي صالح30011140111962142

95.13ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن عالء الدين محروس احمد30009130125962143

96.25ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن محمد عبد الحليم الطناني30101230169462144

79.25ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد العزيز حاتم مدلول الهراطه29907130038462145

89.69ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد هللا احمد شوقي محمد30010010180762146

76ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد هللا محمد حسن قاسم30010280122562147

83.41ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد هللا هشام صبري فضل30006290003362148

92.27ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد النور احمد الحريرى30003230137162149

76.88ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالرحمن توفيق جميل ياسين ياسين30010220167662150

99.36ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن حسن محمد عبدالباقى حسن30002200153562151

74.87ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن علي سيد احمد30001060148862152

88.56ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالعزيز حسن العبدهللا30003200197762153

74.26ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالعزيز سميح عثمان حتوه30010220066562155

73.07ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينيمنيعبدهللا احمد عبدهللا صواطر29909030189262157

72.83ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا جمعه الحريب30101050075362158

86.84ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدهللا خالد بكر محمد30012050047762159

90.11ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدهللا عمر شديد اسماعيل البرل30006290036762160

95.36ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدهللا محمد عبدالفتاح مصباح30004150183462161

81.4ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعذبى اديب نايف عزبه30009070026662162

82.68ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعصام توفيق عبدالرحيم يوسف حسن30001010656762163

95.78ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعالء احمد محمد الخنيزي30009290095862164

72.89ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعالء نشاءت صالح ابوصالح30004190034162165

84.43ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلى عباس سيد فراج30005180080362166

83.02ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلي الدين عمرو علي حنوت30005250151462167

78.22ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيعلي امير حسين29901010456662168

98.74ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانعلي سام  محمود مرادي30007220043662169

82.12ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلي هالل طعمه الضفيرى29801260218562170

87.19ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر عادل القناوى صديق30012120193862172

98.22ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو احمد حسين عبدالرحمن30004020101262173

91.95ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةغالي محمد جابر سايس30010130122962174

93.73ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفادى نعيم زاكى اخنوخ30010220153762175



78.73ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريفارس ابراهيم محمود الجاموس30102280088462176

67.84ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريفالح حسن الحميد30101011222462177

79.48ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةفيصل محمد عقله رامح30010160180362180

74ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيفيصل مسعود حسين صوص30106080117562181

98.33ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم عبدالحكيم رمضان محمد خليل30008120030762183

96.64ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكيرلس رفعت رشدي رزق هللا29910300168962184

83.92ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمؤيد اسامه جميل الجوده30012170169262185

81.16ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمؤيد عادل محمود علي30005220087762186

77.56ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريماجد محمد العبد الجبول30108010192662187

96.53ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريماجد مرتضى محمود صبحي الديب30004140129462188

77.46ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمتعب رافع الغنام29909010267462189

92.88ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد أيمن أحمد اسماعيل30008190031162190

84.07ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد احمد محمود ابوالحسن30009250162362192

85.46ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد اسامه محمد السعيد30005160084462193

99.84ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد اشرف عبدالرحيم30007010234962194

98.06ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد تامر عبدالمنعم الزناتي الجناينى30007220151962196

95.38ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد جمال عباسى عباسى30005130174862197

99.07ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد حامد عبدالعال مصطفى30002280174362198

98.11ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد حسام حسين محمد محجوب30101010928762199

92.41ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد حسام سميح ابوماضى30011040165162200

73.85ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد راغب المحيمد30004030065162202

83.56ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد سمير الظفري30004190054462203

95.81ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد سيد حسن محمد عيسى30005110104162204

99.57ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عطا أحمد علي30004020084562205

69.72ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عيسي العوده30101040187862206

93.85ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد قاسم محمد كنج ابوصليبه30008240008762207

90.02ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد مرهف مصطفى الزعبي30007180029662208

99.12ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد معوض السيد علي30007270173262209

99.62ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد نور منير حقوق30005180110162210

82.73ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد يوسف زعل30008290173862211

92.5ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمود أيمن محمود احمد احمد30004050158462212

98.62ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود طارق طه محمد عبد العزيز30005200154462213

72.03ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود عوض العياش30004100166162214

99.36ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى محمود حامد طلب30011270145562216

97.46ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمصعب محمد ايمن الغزاوي30007280117862217

72.18ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمصلح سامى حنشه29901010979762218

82.37ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمعاذ حسن موسى فارس30101070020262219

94.33ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريناجى هانى بطرس فرج30006110120562221

92.43ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيناصر محمود عبدهللا صالح30006060046762222

81.98ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةنايف سلطان راشد صفوق30101050188762223

78.13ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورينايف محمد الحميد30008050183762224

81.43ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيهشام نبيل ابراهيم الناطور30106100130562225

71.04ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيوليد خالد محمد علي30006070118862226

71.14ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيوليد نادر صالح جعاعره30011200168662227

85.88ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييزن نضال علي منصور30003080185862229

64.75ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييوسف راغب البطي30004210116262230

97.24ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييوسف صالح عيسى العكله30006010097262231

99.15ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةيوسف عارف ثوينى فرحان30007080182862232

98.11ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف عبدالحكيم رمضان محمد خليل30008120032362233

68.32ناجحالعلميالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينييوسف عمار فوزى ابو حيه30010210029362234

75.99ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيابراهيم حمد سعد البعيجان30012280117762262

84.66ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريبشار رياض عبدهللا30006220182262269

77.62ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحسن محمد عبدالحكيم عبدالرحيم30111030160462273

77.06ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيحمود حمد محمد الديحاني30008270080562277

73.22ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيسالم أحمد فالح الجدعي30012260030862284

76.6ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيسعد أحمد رميض العازمي30004120054862288

69.91ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيصالح حبيب جاسم بوشهرى30009270024362293

83.96ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيصالح عادل على الصويلح30008260129262294

75.98ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيضارى خالد سعد الوهيب30007050022462295

85.43ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد الرحمن منصور منوخ البدينى30101220074662298

80.84ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد العزيز خالد هجاج المطيري30102150019362300

78.65ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد العزيز سعد عبد هللا الضفيرى30101150108862302

73.77ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد هللا أحمد ابراهيم الفيلكاوي29904200043862308

74.53ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد هللا أحمد فاضل الفضل30005230074762309

77.62ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد هللا بدر خالد المطيرى30102120076462310

79.79ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد هللا خالد عيسى القروى30012150024162312

79.67ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبد هللا سعد عبد هللا هدروس30006140120862314

76.16ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد هللا صالح خالد المطيري30012130111162315

76.88ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبدالعزيز عماد عبدهللا الثاقب30004240136862321

81.72ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبدهللا جاسم خليل الضاهر30103170020162324

83.89ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدهللا مدحت طه سالم29909010225262325

93.18ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعلى خالد على الحبيب30005290041962329

91.07ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعلى عبدالرحمن على السالحى30004290083762330

69.72ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيفهد خالد محمد العجمى29807300063962337

68.27ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيفهد محمد فهيد العجمى30102180074362339

78.09ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد احمد فارس النصار30009190102762341

82.32ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد جاسم بطيحان المطيري30011010045362342

69.64ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد حمد على المياس30001160081562344

77.74ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد سيد محمد عمر بدير30101120088362345

72.25ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد صقر خالد آل بن على30007070006662346

81.64ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمشعل نواف حجاب العنزي30007150095562354

76.34ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيموسى ماجد موسى المطيري30011210121462357

75.91ناجحالعلميالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييحيى غزوان مصطفى حلبيه30010060089262362

78.87ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةأحمد جميل عبد العنزى29908110115162391

72.59ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالدومينيكانأحمد حسن حسين حنتوش30101130190862392

77.34ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد زكريا أحمد جاد الرب30102280073762393

95.44ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد احمد الدبوسي القط30010030153462394

95.75ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد ايهاب يحيى مصطفى30009010169362395

66.06ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد صالح عيبان30004180155462396

90.91ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عصام عبدالعزيز ابواليزيد30011060125862397

97.3ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد السيد محمد عبدالرحمن30004150149862398

95.64ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريبشار زهير محمد غره30011230069462399

74.52ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحازم احمد مصطفى احمد فراج30009010043962400

67.32ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةحسين فهد عيد محل30008180068762402

64.45ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيطارق اعمير محمود سعاده30101150089462404

90.94ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمغربيطارق زياد المعروضي30005050170562405

99.47ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعادل صالح حرب30006020143162406

87.54ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن عالء فتحى فراج30004250137762407

96.27ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن صابر عبدالرحيم محمد30006230110262409

94.14ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالفتاح نبيل عبدالفتاح حسن زبن30004160160862411

71.75ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا حسين الفرحان29808010196462413

72.22ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا صبري فهد عبدهللا29908060062962417

71.44ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلى عبد االحد عبد الحكيم عبدالمهين  سعده30102060021362418

70.56ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعلى ياسين خضير خلف30101080054562419

87.94ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيعمر رمضان عبدهللا حسن  اكريم 30011100088462421



98.91ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر صبري أبوضيف ابراهيم30010210048862422

77.94ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر عبدالحميد الصالل29903080213462423

98.23ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر محمد نبراس القتابي30010050096362424

71.23ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفادى على محسوب النبى عبدهللا على30101290115562425

76.73ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفادى يسرى فانوس غالى30103210144662426

71.81ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفارس حازم فوزي عبدالعزيز  جبر30006010221462427

96.35ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريليث عزات حمدوش سليمان30012050115462428

76.21ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمازن احمد عبدالرحمن مرسي30010290174462430

91.59ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد احمد عبدالواحد احمد مصطفى30008220184662431

96.56ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد المتولى سادات متولى30001130158362433

65.69ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد سامح السيد ابراهيم سلطان30010090146862434

97.39ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد سمير محمد بيازيد30008220034162435

74.98ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد عبدالهادي عيد منهي العنزي98826400010462437

91.76ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد عدنان محسن عجيل30005120112262438

75.86ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عنتر عبد الحميد سيد أحمد30012120106562439

86.84ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد مجدى رزق البيومى30102280103562440

84.95ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد محمود عبد الرازق السقيلي30010110052362442

76.08ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد هانى صالح احمد البدوى30103100201662443

97.71ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود مجاهد حامد نوفل30004090180162446

76.98ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى سليمان السيد محمد ابراهيم30001010477262447

91.26ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمصطفى على مصطفى قرقور30004300071862448

93.47ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى علي مصطفى عباس30102080142962449

78.9ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى محمد محمد السيد أبوالناس30006030085162450

92.9ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريوايل أحمد محمد العنزي30012220135862454

96.71ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريوليد خالد محمد عقل30008040144962455

69.55ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريياسر احمد صالحين محمد30005130179962457

83.54ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييوسف محمود جابر السراحين29801010495962460

85.88ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف محمود عطا  عيسى الناصر30006050075762461

72.96ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد جمال عبد العظيم عبد اللطيف محمود30009280079762482

75.76ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد خالد المحمد30011220185662484

93.86ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد شريف أحمد عادل عبدهللا خليل30005300006862485

97.73ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيأسامه حسام يونس على أبو عشيبه30102050066962487

80.7ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأشرف محمد الغزالى محمد محمد نعمة هللا30004090094862488

93.25ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأيمن ذياب عبدالكريم ابوساره30103090045562489

81.87ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريابراهيم احمد ابراهيم محمد  جاد الحق30009060190362490

98.16ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد بالل خليل عاليه30007040116262492

99.08ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد تامر محمد محمود عاصي30101010618262493

74.18ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد سالم المشوح30003060105562494

72.66ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد طفاش العلى الحمد30003020152962495

97.41ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عادل مسعود عبد الحافظ30008150212962496

91.67ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيبشاره (حسين حسنى  )احمد عامر 30004200119662497

92.8ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عبد العليم محمد حسن زمزم30008010180962498

83.85ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد علي عمر محمد30101010557762500

86.29ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد محمد قاسم ابو عون30103080150262501

82.46ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيقشوع (زهير احمد)احمد مروان 30004130033862502

82.63ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياديب صالح جاموس30008100155162503

83.61ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياسامه محمد عبد البديع امام سليمان30010010257862504

71.14ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريايمن زكريا حسين  مكاوى30006180135962505

73.93ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيبشار يوسف العبود30004170045462507

77.43ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريبهاء الدين أحمد جلود30007060099762508

85.05ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريجالل ايهاب جالل متولى هزاع30003020163362509

99.39ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيجهاد احسان محمد خضر30001020177562510

81.1ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحازم خلف عبد التواب محمد ابوزيد30008090173462511

82.12ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحازم فؤاد عطيه راغب صحصاح30009240154262512

78.67ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحسام الدين احمد محمد ابوالوفا حسن30004170094862513

67.93ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحسام واثق الزعبي30008090201662514

80.02ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحسن عبد هللا جراد30004110137162515

83.28ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحسن ماهر عبد الرحمن الحاجرى30011200092362516

70.61ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحمزه احمد االعرج30003050109762518

75.69ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحمزه مسعف كنعان30009160128662519

66.46ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحمزه يوسف ابراهيم طريش30011150100562520

99.33ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد حسن عبدالحكيم على محمد عطيه30103120142962521

85.86ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد سليمان المنفى30008200022762522

86.59ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد قيس بندر30011070065162523

93.72ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد كرم محمد السيد محمد سعيد30101250172562524

88.06ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد محمد الشالش30003120081962525

73.9ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيخالد منصور عتيق الرشيدي30101180012562526

87.63ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخليل ابراهيم المصري30001050253562527

69.18ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريريمون مجدى سعد بولس30102020146662528

93.67ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريزكريا كريم المحمد30004280139662529

69.37ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريسامى خضير حماده30004120057262530

78.38ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريسعد عبدهللا على سعد30005080099162531

83.54ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريسعود عبد العزيز محمد30007070082462532

98.5ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيسعود نافع جاسم النغيمش30001010729562533

82.92ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريشريف محمد الغزالى محمد محمد نعمة هللا30004090095662535

85.16ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريشهاب نادر عبدالمسيح جبرائيل30006180179762536

74.51ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريصالح عبد هللا القحطاني30010290076862539

94.39ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيطالل احمد محمد رزق30004040179462543

77.78ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريطالل عبد االحمد30008220057962544

79.05ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعامر عبد االحمد30009090153562545

74.82ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعامر فراس قنبر30009150082162546

92.55ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن شافعي حسن فرج السيد30005200144862549

71ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الرحمن هايس النايف30010020076862551

72.67ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد الرحمن هشام احمد صالح30010030158562552

88.19ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد العزيز حسين العبد هللا30011280030662553

85.26ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد هللا الصباح فرغلي اسماعيل فرغلي30007090078962555

97.77ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا عبد القادر عبد الرحمن30004280120662556

77.26ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن ابراهيم البطى30102010097262558

95.17ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن اشرف عبيد عبدالمنعم احمد30006140152362559

94.34ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن اشرف على ابوالعينين على30010170112662560

72.96ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن سليمان السليمان االسود30101010472662561

93.91ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدالرحمن عبد هللا لطيف مرعى30005010270462562

90.88ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن عيد المشوح30010130078762563

86.19ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن محمد الحسن30003230106462564

81.64ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن ناجح عبدالستار محمد30010190081162565

84.04ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالقادر حسنى الزعبي30011010136862569

84.6ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا باسم مرشد ابوماضي30101270050562571

85.95ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا جاسم العبد30010090068462572

84.3ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا جهاد مصطفى عبدالرحمن30010110137462573

71.66ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا حسن سليم بندر30004060001362574

94.66ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا سالم عنفوص30004020151462576

74.94ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدهللا سامى عثمان ابودشيش السيد30012170177262577

71.41ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا عدنان حسني قشوع30007240049762578

96.53ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا عدنان فارس ابوعايشه30009080135862579

81.87ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالعزيز (محمد سعيد )عبدهللا فايز 30005160097562580



67.16ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا محمد الديج29911200162162581

84.31ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا نصر عبدهللا عبدالرحيم صدقة30005300154662582

79.28ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبيد حامد الخلف30012010097562583

70.51ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعصام محمود محمد محمود الغزالنى30004090156162585

84.47ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعلى ماهر حسن الباشا30004090121162587

84.12ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلى محمد محمد المغاورى مصطفى عليوه30101170131162588

68.41ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلي جاسم عبد هللا دايل الفضلي30010230143162589

69.8ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلي حمدي علي السيد علي جماز30007070173962590

91.83ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلي سعيد علي  حسب عبد الرحمن30007070115762591

91.94ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمار اسماعيل السيد عبد القادر الشهاوي30101010706262593

99.36ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمار ياسر محمد عبداللطيف30009200227762594

97.29ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر اشرف عبد الموجود زكريا30102170167362595

83.95ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر صالح البطي30101300236262596

79.95ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهعمر علي العوفي30006030157162597

98.94ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر محمد ابراهيم عبدالخالق30002190182262598

66.81ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر محمد الغنطاوى30011050095962599

97.87ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر محمد فوزى اسماعيل نميله30008220170762600

96.87ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر مصطفى ممدوح سعيد30010150096562601

77.62ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر يحيى محمد بخيت30005050065762602

86.24ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر يونس الحريري30001011114762603

89.43ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمران صالح الدين األسعد30104210164262604

88.33ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعيسى محمد ابوزيد30011040156362606

88.9ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعيسى محمد محمد30004030119562607

79.61ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريغيث زهير اغزاوى30004250139362608

87.37ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريفادى زاهر الصدقه30003170065362609

97.17ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيفارس فاروق فارس الصعيدي30007030086362610

82.77ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريقتيبه محمد الكراد30101010573762612

98.81ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم رجب السيد البربرى30004110165462613

74.49ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم صالح محمد محمد29909170119362614

85.34ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم محمد محمود محمد عليو30101100088162615

79.73ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم مصطفى كمال محمد العطفى30009250016162616

70.58ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمالك كسار العلى30001011221162617

93.02ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريماهر عبدالعاطي مهيري جاد الكريم30008290086662618

81.78ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيماهر نائل عثمان حسين30001010608162619

78.71ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمجد رائد عبدالرحمن30005040069962620

83.42ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد احمد غنيم احمد رزق30001010749862622

91.66ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد بسيوني عبدالرحيم ابراهيم ناصر30005170148562623

73.3ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد ثائر عبدالرحمن الدبعى30010310170662624

93.25ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد جالل محمود المحله29910080035462625

83.68ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد جميل الطعمه29907010173862626

90.54ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد خالد الحموطه30011020001662627

82.37ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد صالح سعيد مبروك30007060175462628

90.41ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد طارق أحمد السيد ضفر30010220142262629

79.64ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد طارق سعيد احمد خطاب30103020070762630

81.7ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عبدالملك ابراهيم حمدان30006230115362631

69.44ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عطا عبدهللا الخلف االبراهيم30101010346762632

98.77ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عمر مازن عيون30006040104662633

93.32ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عمرو محمد اسماعيل  شوشه30008010216662634

98.69ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عوض محمد السيد30102030140862635

99.54ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد فؤاد عطيه راغب صحصاح30009240153462636

90.87ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد فريد مأمون حسن الجوجري30008090163862637

92.72ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحسين (تيسير رسمى  )محمد ماجد 30103280075762638

74.97ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد مازن مصطفى عياش30005160106262639

73.83ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد مصطفى احمد محمد الدالى30007160147362640

76.59ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد يحيي الرفاعي30008100162362641

75.55ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمود عباس توفيق عواد30008230194362642

70.16ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود عبد العزيز محمود حمدان30009150170162643

96.7ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمود عبد الناصر محمود حسن30009290145962644

91.06ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود عصام حنفى محمود حسن30010010119662645

93.92ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود محمد الرفاعي30006260184262646

98.03ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود محمد محمود منصور30006060133962647

70.36ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيمشارى على راهى منهى30011280150162648

84.6ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمصطفى وجيه مصطفى الحامد30001190172262649

90.95ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفي ايمن عبدالرحيم محمد30001100223362650

93.93ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفي عز الدين عبدالرحمن عبدالرازق30011030145862651

79.98ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمعاذ احمد المحمد30005110047962652

87.7ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورينادر عبدالرزاق الزكريا30011160104962655

81.34ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيناصر أسامه شوكت أبوريده30001010739162656

93.41ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريوليد أبوعمر محمد العزازى30007120085662658

87.07ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف حكم يوسف البكر30001010774662660

99.44ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف رياض متولي محمود30101080091662661

84.71ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف شريف محمد عبدالرازق30004130142962662

77.85ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف شعبان حامد علي30012050157662663

72.95ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف عبد المحسن يوسف عمر حماد30002190179362664

81.7ناجحالعلميالمشتركة- محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف عبده ابراهيم محمد عبد الجواد30010150189662666

93.09ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد السيد احمد مصطفى محمد30010010251962697

72.27ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد نزال الخرميط30005030127962701

92.47ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريبدر حافظ ابراهيم الخلف30005050094862705

84.68ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريحسين كمال محمد المهله30010190114462719

88.26ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد غريب قطب السيد جامع30008020173862727

93.13ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريسليمان ساير طليحان العذاب30006110118462740

89.45ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريضياء الدين اسماعيل العبد العكلة30001010745562743

76.84ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد الوهاب مال أحمد عبد هللا مال أحمد علي المال30007190071362753

89.73ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالعزيز احمد العلى الحسين30010010208462759

70.14ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينعراقيعبدالعزيز عبدالواحد حسن عجيل30001010792262763

75.75ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا محمد خضر عبد30010140099962766

85.11ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا نوري سلطان30004150188562769

73.81ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالوهاب حمود السالمه30005160152162771

84.63ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعلى حسين على االحمد30012040105762775

71.63ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر رويضان احمود الفنتوخ30011080147962784

70.48ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينكويتيفهد محمد عبد المجيد العوضى30005160053762788

82.75ناجحالعلميالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد اسعد الفريح29911010199562797

79.17ناجحالعلميالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيحسين سلمان سلطان المزعل30012250022762879

72.13ناجحالعلميالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحسين عصمت عمر احمد29906170095862880

69.33ناجحالعلميالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد العزيز عمير راشد العجمى30103080032362970

74.05ناجحالعلميالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن وكيم الغوثانى29911070202963007

77.45ناجحالعلميالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد احمد علي العازمي30012240016263056

72.32ناجحالعلميالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمشعل محمد جامع العازمى30002100084863095

77.57ناجحالعلميالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتييوسف مبارك شالش العازمي30006040013163117

86.87ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد ممدوح حامد حسن30008220168663142

71.99ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد سامى حسب هللا حسين زايد30008010152663145

85.01ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد ممدوح السيد علي محمد30004040006263148

75.04ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياألدهم محمد علي محمد أحمد30006220091863149

66.46ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريانس على رشيد الشبعان29906010026463150

87.52ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريباسم عالء الدين محمد طه حسنين30006180104163151



93.32ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيبدر رائد فايق وافي30005300081863152

92.69ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيجاسم محمد رسمي علي30008220155563156

70.5ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسام محمد الخطيب30102100169363157

69.82ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحسين علي الحطاب30010290149663159

72.26ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحماد محمد الغبره30011230101363162

94.88ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد عبدالغنى عوض30005270164763164

85.17ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد محمد محمد كمال أمين الوراقي30009040033563165

71.69ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينافغانستانخالد ميرزا محمد محمد29904130102863166

98.02ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريرامز فريد لوندى شحاته30101010565763167

96.76ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريرامى محمد محمود شويمى30006020141563168

90.18ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعادل ياسر حسين مشرف30002070031663174

80.67ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الرحمن عماد على خلف30103030048463176

73.89ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الرحمن منصور رفاعي الهزاع30010050141363177

75.74ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبد هللا محمود ذيب بشاره30103070158763178

88.8ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبد هللا مساعد تايه شخير30005120096363179

85.24ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبداللطيف مروح العلى30101011085163183

81.23ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا حمد ازغير الجوير30007310032263184

80.22ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا صالح الدين سعدى رباع30101030200163185

95.4ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعالء الدين محمد زياد عالء الدين سويد30101010127763187

84.92ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلى احمد شوقى محمود30001010614563188

90.52ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلي عبدالعال علي عبدالعال30007010256863190

68.87ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو منتصر احمد عبدالحميد29910010200363193

73.82ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعيسى خالد صالح الهريس30005010194763194

88.77ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفادي رشاد على احمد30101210043863195

75.47ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريفهد حمد خلف العنزي29911100156663197

83.61ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريفيصل عبدهللا عبدهللا العنزي 30011150180663200

97.65ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريقيس محمود خالد بركسيه30007110028163201

93.5ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريكنان عبد الحميد العينيه30007130110463202

70.18ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد الجرايحى محمد محمد السباعى30006100199263204

96.17ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد المنصورى لبيب عبد الغنى30005120125363205

89.57ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد حمود خلف العنزي30010190179363206

77.88ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عادل عبدالرحيم ابوبكر30010180149363208

68.42ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد محمود محمد ابراهيم30001160117263209

80.93ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد وائل ابراهيم احمد سابق29911250047163210

88.94ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود زكريا امين حسن محمدين30101120019763211

94.85ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود فرج عبد الباري السيد سالم30010050114963212

95.58ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود مصطفى سليمان محمد حسن30004210167263213

90ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمشعل حامد ناجى فالح30001090126163214

89.4ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمينا جرجس محيى الدين نخنوخ30005310026163215

68.9ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورينسيم سمير ابوسالم29705040180663217

93.4ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريوليد محمد رشاد عبدالرسول30009210096963219

75.31ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريياسر عماد رزق30005080134563220

92.26ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف محمد على حسان30001230173763221

76.45ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد طارق أحمد ابراهيم30009240057463243

75.05ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيأحمد فهد احمد الحداد29705290044963244

70.71ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيأحمد محمد جابر امين البورينى30004160028563246

70.45ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد مطر محمد المجول الزغيب30010190143563248

70.45ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأمير جابر أبوسالم29909160058763250

74.06ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقياحمد سالم كاظم طارش29801010711363253

79.77ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد عبدالرحمن احمد حمامره29805170192863254

80.53ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد فتحي جالل محمد30009020197763255

76.71ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقياحمد كاظم مساعد العتابي29801010496763256

96.6ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محسن ابراهيم احمد30011250173663257

73.2ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيامجد محارب عمادالدين الدندشى30002160040563258

85.24ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينافغانستانانس عبدالصبور عبدالقاسم29708270096663259

80.5ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيبدر خالد عبد هللا الحربى30008040031563261

80.81ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريجراح مرضي الحمد29906010207563272

75.83ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحسن معتصم حسن عثمان30012180153863277

73.99ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد جمال محمد على محمد اديب30010020034663285

75.19ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةخالد مبارك خالد سعد ناصر29907060195163288

77.01ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيراجح محمد بخيت العصفور29806010009163291

77.06ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيراشد عبدالرحمن تركي رواشده30008220165163293

71.24ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيسعد فهد هجاج العازمى30103050026763296

96.25ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيصالح ماهر عبدالكريم هنان30001220196363310

70.58ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيطالل مطلق مطر بطي30103100063563315

73.84ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد العزيز سعد صالح المطيرى30102200130263328

81.97ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد العزيز عبد الرحمن سعيد الرشيدى30101030016163329

75.25ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد العزيز عيدان عباس الخالدى30012220106763330

82.96ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد العزيز محمد جمعه العابدين30102220054763332

71.85ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد العزيز محمد عبيد الشمرى30005110066363333

74.07ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا ابراهيم احمد غازى30003100105163336

83.17ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبد هللا سهيل نجم الشمرى98827600002463341

74.68ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد هللا ماضى عبد هللا الهاجرى30001290090863345

85.32ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد هللا محمد المرسي صالح29903150162463346

75.93ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا موسى عبد هللا الحاجي30002090148463348

70.39ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبدهللا عادل عبدالرضا الخياط30010130035763355

74.27ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينافغانستانعبدهللا عبدالغفار محمد موسى29907210026163356

73.88ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا عماش الحمد العلى30001060178763357

85.74ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدهللا محمد احمد الزرقانى حطب30009260087563358

83.99ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبدالمحسن محمد ذيب العجمي30006130005263360

75.75ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعلى قيس على الشمالى30101110029263369

92.15ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهعمر باسل أبوعرف30007060124463380

82.38ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمغربيعمر مازن بن خضراء30005300078963382

68.24ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيفاروق ماهر فاروق مهدى30006160146163390

74.66ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةفواز عبود ياسين سالمه30007020174263399

82.4ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد اسامه عبد اللطيف ناصر30012240044563408

82.21ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد حسين راجح محمود سلمان30009300073263413

83.64ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد خالد اللحام30011230125963414

69.01ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد زهير نمر ابوعليان29903190119363417

71.64ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد سعود عبد العزيز السبيعى30012150077863420

90.67ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد طالع حميدان قدورى30004040123363423

72.12ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد محمود يوسف الزعبى29901310188963436

89.85ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد ناطق ثابت الهويه30009050081163439

75.96ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود طالل الشريف30101010218163441

83.23ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمراد حسن سالم30001010824763442

95.1ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى محمود مصطفى كمال محمد فوده30006090106763446

78.42ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمعاذ خالد محمد قنبر30005240141763449

78.18ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمعاذ فتحى المغاورى الشهاوى30012260094963450

91.26ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمعن خالد محمود شحاده30110220182263451

87.21ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمنذر حسين الحلقى30005140212763452

77.21ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمهند خالد عبده هديهد30012280055363453

73.27ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتينواف مقعد شالح العتيبي29910110037663458

80.09ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريهشام عامر مجحم الرجا المحمد30008290078663460

84.02ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريوليد احمد احمد حماد30007100042463461

74.05ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف ابراهيم محمود ملحم30009160028363463



76.81ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتييوسف صادق محمد قمبر30010310111663465

96.21ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد سمير احمد مرسي ابراهيم30006030022963492

92.4ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةأحمد غريب مطر الظفيرى30101220169363493

88.15ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسعوديأحمد محمد حسين الرضي30003230003763494

83.09ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيابراهيم احمد على الهاجرى30007290009663495

70.98ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسوريابراهيم خليل العدوي العدوي29903170206363497

77.27ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسوريابراهيم هايل أحمد البدوي29804130056563498

86.03ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد ابراهيم حسن محمد30011300158163499

84.45ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتياحمد اسماعيل احمد الكندرى30004130044263500

92.4ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد عبدهللا البج30005220184563502

89.53ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد كرم محمد عبد ربه30006180175463503

86.29ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد ممدوح زكريا محمود30007130130763504

90.93ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصريباسم أشرف فاروق محمد عوضاهلل30003070178563506

91.38ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيبندر ناصر فدغوش الهاجري30008030085963508

79.34ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيتركي عبد الرحمن جابر المرى30010110110463509

93.86ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةجابر محمد عبدهللا دهش30006040138863510

86.34ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيجراح مشعل حمد ضيف30003200049963511

92.12ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيجراح يعقوب على البكر30103130086563512

96.13ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسوريحسين انور العينيه30009100106163513

90.63ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيحمد بدر سعود الحويتان30010150073863514

84.06ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيخالد عبد هللا طعيس ذياب30004090040363518

78.47ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيخليفه جاسم محمد الصرعاوي30012160077963519

82.74ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد ياسر عبد العزيز جمعه30011210143363521

88.79ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيسعد عبدهللا عفر الخلف29911210031263523

92.58ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيسلطان عبد هللا نادر العجمى30102150054863525

81.17ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد الرحمن حمد محمد العنزى30005040087563527

78.54ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسعوديعبد العزيز حمد حمد آل عباس30009130065163529

88.23ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد هللا خالد مناحى العجمى30008060010663531

83.34ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد المحسن فيصل عبد المحسن المري30102150115363535

73.75ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينافغانستانعبدهللا عبدالولي حاجي لعل محمد29806270159563536

98.36ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسعوديعبدهللا محمد حسين الرضى30003230004563537

80.79ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهعلي فؤاد صدقي حميدان30011080139963538

68.72ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيعلي فيصل فالح العازمي30005010019463539

89.03ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيعمر عارف عبدهللا العجمي30008150090863541

92.75ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر عبدالرازق ابراهيم نعيم30007270187163542

77ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهعمر فؤاد صدقي حميدان30011080140163543

69.86ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيعمر محمد مزيد المطيرى30005050081763544

66.53ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيفهد عيد مبارك الدوسرى30008300025363547

84ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةفهد ماجد عطشان فارس30011060152263548

85.1ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيفهد نواف فهد الثويني30001290060963549

91.64ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيفهيد فالح محمد العجمى30005060088563550

86.31ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيفواز عبد العزيز عايد العتيبى30102110015763551

86.42ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيفيصل جمال عبد هللا العتيبى30101160087963553

76.39ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينعراقيفيصل مهند مطشر السعدى30004210131463554

96.97ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد طارق عبدالجواد محمد30005170178463560

68.96ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد طالل محمد العتيبى30012220017963561

87.55ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عادل محمد ابوغيط30005160074863562

64.92ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عبدالكريم حسن الرفاعى29702110160163563

87.52ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصريمروان تامر خميس ابراهيم على30004080173963566

77.34ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيمساعد عبد هللا سليم العتيبى30012070022563567

78.07ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيمشعل طالل عماش االسلمى30102170087363568

99.35ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيمنصور خالد سمير سريع30009100055263569

76.06ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصريمهاب احمد شوقي عبدالقادر احمد عبدالقادر30005250160263570

95.72ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسوريمهند علي اصوين المهوس30001080065563571

85.91ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيناصر عبدهللا عيد المطيرى30006160013563573

86.7ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتيهاجد عيد هاجد المطيرى30010120032163574

82.53ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينسورييزن اسامه عزالدين30006050040763575

75.03ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتييوسف عادل ملفي المطيري30010160138763576

95.3ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف وائل محمد محمد على ابوسيف30010010178663577

67.93ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركةخاصالتعليم الخاصبنينكويتييونس حسين على الكندري30009200156563578

84.74ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريابراهيم السيد محمد رضوان30003100023563602

71.98ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتياحمد خالد مطلق الهاجري29703050091163605

84.48ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد عاصم احمد عبداللطيف30006170064663606

96.63ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد عبدالمجيد السيد موسى30002150172263609

80.43ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياسالم احمد عباس البالسى30005300019963610

73.42ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةانور نواف مزهر حديد30009200152263611

78.17ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينارتيريابندر بدر مطر خاطر29909070174963613

70.57ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةبندر جلود رشيد الشمرى29902100198463614

74.22ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةجراح مبارك شنان ناصر30010280152463617

69.47ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحامد وسيم حامد الزيلع30003200015763618

80.02ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحمد محمد عبيد السالم29909100161363620

78.28ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةحمد هادى هابس متعب30003040162763621

72.08ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةحمود حمد حمود عزيز30008290136763622

75.82ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيحمود مشعل حمود السعدون29901010414463624

76.47ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةخالد عدنان هليل عبطان30003240137263625

66.02ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيرائد عبد هللا هدروس البذالي29707010065663626

73.14ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةسالم فايز سرحان سرحان30005140146663627

83.58ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريسامح ايهاب مبروك وهبه30011150088963628

93.18ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةصقر جفات غانم قمر30007180173163631

79.08ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريطالل محمد عبيد السالم30101010836463633

70.55ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبد هللا يوسف عبد هللا خلف30004090131863637

99.09ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن تركي مخلف الشمري30008200170563639

78.3ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدالعزيز صالح محمد بشير30006110130163642

73.73ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبداللطيف احمد عبداللطيف المصري29901010423263644

71.95ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا مرزوق شمران عبد هللا30009010170663647

88.47ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا يحيى جدوع هالل30004160122963648

86.17ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلى سعد على فالح30011270163163652

70.35ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينليبيرياعلى هليل سعد الظفيرى30012280111863654

69.77ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلي شوكان عيد خشان98822600015263657

91.39ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلي عبدهللا رديني شنيار30010070206363658

89.91ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعمر صالح محمد العنزى30006290112463659

72.26ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةفيصل سمير لطيف ظاهر29903030143663666

78.87ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد رضا محمود علي30007140130863670

75.65ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد صالح الدين محمد الولى30008150047363671

70.48ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد صالح مطر العتيبى30012060159363672

80.09ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عادل احمد الخلف30005130074563673

75.82ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عبد الكريم هاشم عياد30006300062763674

88.89ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد وائل فتحى عبداللطيف30007130180963679

96.49ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى رضا متولى على30102090015263683

76.08ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةيعقوب يحيى جدوع هالل30102120108963685

83.28ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم30010150172263686

74.58ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةيوسف حمد عداى وسمى30005170121563689

95.35ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد خالد محمد مرسى محمد30006110042163711

76.88ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد مشعان ثامر الذويلف الشمري30002080147563712

91.99ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد طلعت محمد محمد مصطفى30009240099663715



71.87ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد محمد العيد30001100206563716

70.22ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد محمد طارش شاهر30003130142563717

70.59ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد نوري العبدالمحمد30001011242263718

69.46ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريايمن طباش حمادى الغضبان30008190012763720

89.83ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريباسم جالل جالل الدين الجبالي العبد30007250060763721

69.97ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةبدر خلف بدر شبيب البدر30005120097163722

93.19ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريبسام محمد العبد30008080192863723

76.66ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريبشار عذال الحمد30004010234863724

99.23ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريحلمي حمدي حلمي عبدهللا عنتر30008010157763725

74.92ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةحمزه فيصل خلف سعد30005010244863726

82.15ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةخالد خليف فرحان مهنا العنزي29902220172663728

93.25ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد محمد انس محمد ابو زيد30012160002363729

94.13ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةخالد محمد جابر محمد30002150133563730

79.15ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةراشد عبد هللا راشد فهد30101080172463731

83.79ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةريكان رشاد جابر محمد30007050140363732

68.24ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبد الرحمن جمال ظاهر جبر30012020192863735

76.42ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا حمد الشاجى30006040029763738

98.22ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالحميد طارق السيد السيد ابراهيم30006170153463739

97.92ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن ادم احمد ادم29912140141663740

71.62ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن علي كوان الشاجي30003210092463741

98.3ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن كامل عبدالجواد على الحداد30102090129463742

80.96ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدالرحمن مطر ثجيل حسن الظفيرى30011130162863743

76.92ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدالعزيز عبد هللا ثجيل متعب30011200161963744

83.32ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا أحمد الشاجي30005200064863745

66.03ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا عوده مطر رضا29909220166863748

74.1ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا فاضل الخضير30009090174663749

71.64ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعثمان خالد حسين حسين30101060189663751

87.25ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعلي حميد الحاج30007190148463752

82.73ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعلي عبدالسالم النعمه30001110199563753

73.66ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر اسعد ساير المحمد30003090098763754

75.47ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعيسى لطيف رخيص ظاهر30005200136863756

71.78ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريفؤاد عزيز حميد29908220172863757

70.18ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريفارس احمد حسن الخلف29911080172163758

75.82ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةفهد راشد عبدهللا العتيبى98821100027063759

93.19ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد السيد احمد السيد30001170203763760

98.54ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد بسام الدنيفات30007070152863761

78.52ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد سالم عبدهللا فتحي العنزى30010020160563762

69.86ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد سهيل الرفاعي30001050215663764

95.6ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد شريف امام وفا غنيم30008020085863765

93ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد صفوت محمود محمد زايد30008140075563766

89.53ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عطا محمد ابراهيم30012090177263767

87.43ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد علي عبدهللا علي الشمري98821100033163768

71.39ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد فرحان ساير  علي30010080163563769

75.58ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد لطيف سعد علي30001140173663770

96.12ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد مالك نادر محمد هاشم العرعورى30101010588463771

76.43ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمصعب سلمان مهدى راشد30012300176163773

80.95ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةناصر حمدان عويد عبدهللا العنزى30003050149263774

67.07ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةناصر عيد ناصر سلطان30008060138763775

94.12ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةنايف رافع مطر بدر30011120137963776

77.42ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرييحيى زكريا عبد الخالق عبده داوود30008220028863778

87.43ناجحالعلميالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف حمدي صالح العكفه30005010240563779

85.75ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمود ابراهيم احمد30007020068663804

85.52ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريبدر محمد جريش حبنى30004290106363808

77.49ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم30102080081363817

76.72ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد جاسم الجعيفص30008010124363819

72.52ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيزين العابدين على عجيل البطبوطي29901010644963822

71.34ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبد هللا مجبل سعد جابر30010210153663830

86.48ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالعزيز قاسم محمد البدر30012230174663833

84.75ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا حسين محمد سبع30010040190663835

75.48ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلى سعود خيون شلواح29911020195363838

82.97ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلي تركى دواس العنزى30011010181963841

89.18ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلي حمد سعدون محمد30010090159963842

91.18ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالمملكة المتحدةعلي شبر محمود سيد سعيد30103010098463843

87.41ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلي صاحب ضيدان خلف30002190196163844

92.91ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلي محماس عويد عيدان30012050149663845

73ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفهد احمد امين سليمان29902150057263848

70.08ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيفواز عداى يوده30001010840763851

75.6ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةفيصل سيار نومان حسن30002020189163853

73.33ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عبدالمطلب عبدالعاطي الغريبي30004010192763860

71.48ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد ناصر عماش حماد30004240049663862

79.61ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمدسعيد فزع العليوي30101010767963863

80.23ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود فيصل ياسين30008080029863864

77.22ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريناصر بدر ناصر الجاسم المطانى30011200206463868

88.87ناجحالعلميالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةيوسف عادل عقال راشد30005310118463870

90.54ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينسوريآفو نرسيس ملكونيان30007260112563891

75.88ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيانتونى سركيس هندويان30101220061563892

83.16ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينسوريجورجيو بدروس جوصاغيان30006150063663893

66.89ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينسوريسركيس ارشاق طاطويان29909070079763894

77.72ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينسوريكارو فريش خاشو30009160095363895

72.26ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينسوريكاروناريك واسكين قره  باتيان30005070142463896

95.86ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينسوريكريست رافى ابيكيان30005300102863897

93.11ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينسوريمانو بدروس اوسبيان29912310015863898

80.84ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمايك ارا مكرديج كشيشيان30006230084763899

78.14ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينسوريمايك هماياك جوبانيان30009030076463900

68.83ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبنينسوريهاكوب هوسب عربيان30007080062263901

74.2ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيأحمد جمال جميل30004110123263921

88.28ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد عادل عبد النبى محمد30009240060363922

63.17ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيأحمد محمد أحمد كنج29903230064863923

92.79ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيابراهيم جودت ابراهيم رحال30007220031363925

79.85ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيابراهيم خالد حسن محسن30007270169563926

83.42ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريابراهيم عمرو محمد غز30103110175163927

89.14ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريابراهيم محمد محمد عباس المغربي30012310138363928

72.53ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد اشرف االمام عبدالفتاح نور30007010151463929

95.89ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد جواد عزت الجوالنى30005170032763930

81.54ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقياحمد زكى نورى خضير30006210039463931

86ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عبد التواب احمد عنتر30002110101663932

97.06ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد وحيد انور30008280173763935

91.46ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريبدر ساريه جاموس30006060150763937

67.6ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيبدر فؤاد مصطفى احمد30004200113763938

80.01ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيتوفيق محمود فاروق حبايب30007140138363940

83.93ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهجميل ناصر الحجلي30101180130463941

64.69ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريجورج بول قسطنطين29801040163863942

70.91ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيحسن حمد ابراهيم محمد29910040004363943

75.65ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحسن محمد كمال شيخ فضلي30006270024263947

74.28ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسن محمود الوزير30101310169463948



82.73ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحمدان فواز حمدان30008050168563949

78.65ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد وليد جميل اسعيد30003290032363951

96.97ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريديفيد سمعان توفيق30006100175763952

87.59ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريديفيد مدحت لطفى ابراهيم30008180051363953

93.08ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريرعد كمال نصار زهر الدين30006010139363954

82.41ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيروحى عبدالقادر روحى ابوزرد30012040034563955

82.4ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريرودي تيودور رامز ابراهيم30004140058263956

78.29ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد عثمان محمد القاضى30005040029363957

82.49ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيسارى محمد يوسف فراشه30004300029163958

70.34ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيسراج الدين محمد العتر29903200188363959

73.77ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيسليمان صبحى يوسف نجار30007300184263960

90.51ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانسيد محمد سيد مهدى حسينى30008120048963961

96.98ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعباده احمد عبد اللطيف العسسي30009070017863963

84.21ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الرحمن احمد عبد اللطيف ترك30007060010263965

81.83ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن احمد على احمد30012080081663966

95.38ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد العزيز صبحي عبد الرحمن محمد30002190051263967

82.6ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبد هللا محمد عبد الرضى عواضه30012050013563969

82.6ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالحميد محمد عبدالحميد الديات30005180123263970

68.23ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينجزائريعبدالرحمان ساعي30001160220463971

77.2ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسانت كيتس ونيفيزعبدالرحمن   الكراد30003280064863972

68.94ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانعبدالعزيز اسماعيل غالم باقري30003230049163973

98.67ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالعزيز حسين هارونى30005200189463974

83.16ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالغنى ايمن النصيرات30007150220563975

80.99ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيعبدهللا حسن محمود حمو30010230111663976

66.36ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا ماهر صالح اسعد30009240049463977

73.25ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالمجيد فراس نعال30005290151863978

74.39ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعدنان عادل الشحادات29908140181663979

91.25ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعالء احمد حسن اغا30101030024163980

76.86ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعالء محمد العليوي30004150082363981

66.62ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى حسن ناصرالدين29709240032663982

73.29ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعلى سامى عبدالرحمن ابوجعب30101100056663983

82.02ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى سمير عبدالنبى العلى30008120052663984

86.32ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى فريد احمد جرادى30007220024163985

94.42ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلي احمد حرز30007210116363986

78.01ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيعلي سالم علي القحطاني30012210084863988

94.03ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعماد محمد خالد علي قرا30004190074763990

84.02ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمار ياسر عقاب اسعد30009170147163991

87.04ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمر حسن عواد30006300107263994

79.28ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر حسن محمد فتحي30008110080863995

89.01ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر خالد سيد علي30006150128463996

92.26ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمران خالد فضل هللا دويعر30011160052163997

87.74ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيفادي هيثم عبدالقادر جمال30101300038363998

63.36ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفيصل عامر شيبه عبدالراضى29901170156564000

95.67ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيفيصل فادي احمد زقوت30006070181564001

68.78ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيقصى باسل نعيم محمد30006020067464002

74.49ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم رأفت حميد االلفي30101010189164003

96.05ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكيرلس هشام تادرس30010030170264004

72.58ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريماجد شكرى عبدهللا بريغش30005260089764005

99.39ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمازن وحيد انور30008280174564006

68.89ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمالك كمال سنتيني29907230121564007

82.51ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريماهر منذر محمد بشير الزعبي30006270052564008

80.9ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمايكل رفيق عزمى حنا30101050032364009

86.74ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد اسامه جابر الدسوقي30008290036464011

93.47ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد امين مروان الزعبي30004070004964012

85.93ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد انور محمد محمد صابر30008040013964013

66.98ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد توفيق محمد سرور30007190023864014

91.88ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد حازم محمد اسعد30007180139564015

90.51ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد حسن محمود صبره30008160015964016

96.95ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد خالد محمد هاشم عالن30004050166464017

69.96ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد عباس حسين سمحات30008090104864019

87.69ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيمحمد عباس حياوى مسرمد30001010773864020

78.09ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عبدالرحيم سلمان30001010716464021

87.42ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عالء الدين صالح30004290143464022

82.89ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد على حالل30006170020864023

81.25ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عمار محمد عامر محمد وليد اوشر30006070034564024

86.15ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عمر قاسم محمد المصري30101160069264025

67.98ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد فراس عبدالمهيمن محمد كرد30101010261664026

95.54ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد كمال ابوالحسن جمجوم30008100182664027

68.1ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد كمال خالد شويش30007290077464028

83.09ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد محمود على عايد على30001050086364029

97.66ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد موسى محمد شبلي30102140097764030

66.67ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد نادر الصمد29806290059464031

77ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد يحيى عبد الحميد احمد رشوان29905110059664033

69.11ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمود عثمان درباس30008160125864034

78.5ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود محمد عبد المنعم المزين30101280154164035

80.96ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحي الدين مصطفى سيد مصطفى30102020145864036

77.35ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمصطفى مؤيد مصطفى الزعبى30004060073464037

73.62ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى ناصر مصطفى محمد30005170041564038

97.98ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمعاذ أيمن فهمى جبرالشايب30010130075264039

67.75ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمنير يحيى الحلو30006300011764041

85.68ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمهند ابراهيم موسى أبوصيبعه30007200111164042

91.31ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمهند محمد محمود الترجمان30011150075864043

70.75ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرينادر محمد حامد طنطاوى30005250162964044

95.42ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورينعيم عبدالعزيز نعيم ابو رشيد30008020050864045

98.8ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورينور رفيق قاسم حمدان30004130063764046

94.78ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيهادي باسم سعيد فقيه30006080023164047

87.1ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيهادي مصطفى مزهر29906070169264048

66.37ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةهاشم عباس اكبر حسين البلوشي30007030164764049

81.08ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريوليد حاتم الشعار30101080178364050

81.42ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيوليد خالد محمد يوسف فارس30005210092164051

78.58ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييسر بسام صياح الحلواني30102140086264054

79.59ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف احسان احمد صباح30101310016564055

73.13ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف خالد عمردياب العرابي30007270191964056

71.42ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف طارق ابراهيم محمد اسماعيل30101070157164057

90.7ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينييوسف معتصم يحيى محمد حمدان30006050059764058

62.98ناجحالعلميالمشتركة- الجميل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانييوسف منير عادل قالوون30006010001664059

67.91ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيأحمد عماد احمد الطنبور30008290166664082

88.97ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسعوديأحمد محمد أحمد النافع30004150048764083

96.06ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد محمد دهش30007180135264084

94.89ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيأسامه موسى زهدي موسى شحاده30004080044564086

89.36ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريابراهيم احمد المحمد30101110130864087

96.37ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريابراهيم محمد برهان عبدهللا30005170068564088

98.41ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريابوبكر حسن بكر حسن30103100177764089

85.66ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانياحمد اهاب احمد ماضى30009180090464090

96.91ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد ايمن محمد عبدالفتاح عبدالواحد30009020100264091



82.65ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد تامر عبدالعال عطيه30011220186464092

83.72ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد جمال احمد عبدالباقي30011300174164093

91.99ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد رضا فتحي محمد30009170176264094

96.25ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد زهير ابراهيم على30005010201864095

98.23ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عايد علي احمد30004230159464097

87.33ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عبدالحميد على المرسى ابو هرجه30006130017564098

85.33ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد عبدالكريم العبدالنبى30001010744764099

84.2ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد مجدى عبدالفتاح30009010075464100

93.05ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد احمد فراج30005270075964101

98.53ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد عوضين محمد على30007040187564102

89.14ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد محمود احمد سالم عوده هللا30008130075464103

73.29ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمود محمد هارون29906170164364104

90.56ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد ياسر محمد صالح30009240015264105

77.02ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمغربيالياس   الهرده30002190160364106

66.43ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريانور رمضان سعد حامد حسن30103070173964109

91.54ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيباسل حسن محمود حسن الواوي30007160158864110

95.42ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريتميم عمر الحمد النويصر30006190137664111

98.93ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريثابت عبدالحميد السيد رمضان30007010226964112

80.03ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيجاسم محمد رفيق غاليه30007130063864114

64.32ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريجالل رضا جالل محمد ابوزيد30005220209864115

84.52ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريحاتم محمد بسطاوي عبدالراضي30006010234564116

79.76ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريحازم محمد حازم يوسف فوده30008200192464117

98.51ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريحسام خالد كمال محمد  محمود30006060135564118

83.51ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريحسام سيد محمد  الجمال30101130185264119

97.88ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةحسن عبد الهادى حسن الظفيرى30011250182464121

85.36ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيحسن لؤى تيسير مصطفى30011130105464122

68.97ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيحسين حسام حسين ابوشنب30002040140464123

65.19ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريحسين حسن الشحاذه30002080089464124

73.1ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريحمد خالد البرك30007090137864125

75.24ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينافغانستانخالد احمد على هللا30005230028864127

97.25ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد عصام سالمه حرب30007300176264129

84.95ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد عمر اسماعيل الكيالنى30102230034564130

97.13ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد عمر محمود خضر30011190040164131

69.96ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد ماجد محمد يوسف المحتسب30004240007464133

85.66ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيخليل ابراهيم سعد الدين ماني30009290058764134

77.19ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريخليل عدنان رحيل30007020038764135

83.27ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيداود قدري داود ابراهيم30006270134164136

78.67ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيرياض محمود كمال الدين30004220153464137

83.71ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريزهير مازن زهير قاووق30006040063364138

98.6ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد احمد عبدالمنعم صالح30007270148464139

89.22ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد احمد محمد نصار30008060159864140

79.92ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيزياد جهاد محى الدين حيبه30006250036364141

94.88ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد عالء الدين ابراهيم احمد30005060108764142

92.79ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد محمود عبدالفتاح محمودعلى شبانه30001010965364143

71.48ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد هشام محمد البدرى عاشور30004070100964144

78.56ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيزين ياسر حسن ابوطاحون30103080112364145

79.71ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيسالم ربيع سالم ضو30011270075164146

75.5ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريساهر محسن البرنس محمد30011300172564147

94.72ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريسيف خالد حسن ابراهيم حسن الحديدى30001010955764148

72.36ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيطالل اسامه محمد محمود الشوابكه29901010615864150

66.81ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةطالل محمد تركى متعب30008160112764151

75.75ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعاصم محمد العلوانى30007060139164153

86.06ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن احمد محمد عبده نجم30009180126164154

88.96ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن ايمن فاروق حسن محمد بدر29906280150764155

80.81ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينعراقيعبد الرحمن سعيد سامه30101020086564156

97.44ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد الرحمن عامر محمد شوقي محمد30002080116864157

65.67ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الرحمن عبد الهادي صالح حمامي30003310122464159

96.27ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن محمد محمد مصطفى30004210068864160

89.77ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن نادى عبدالراضى مدني30001050223664161

93.69ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد العزيز عطيه احمد السيد علي30005300024464162

81.12ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد اللطيف محمد عبد اللطيف ابراهيم سليمان30005040062164164

92.05ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبد هللا احمد حبيب خلف30101240130264165

96.72ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبد هللا محمد ابراهيم الهلسه30012050051464166

91.57ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن حسام الدين محمود مساعد30003180121964167

82.06ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن خالد محمد الحريري30101060014864168

85.79ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالرحمن رائد كامل جبر30007280122364169

89.24ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن زياد سوكانى30002190034464170

77.31ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن على عبدالحفيظ السيد30011030054364172

96.9ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن فواز فواز30002140168464173

90.14ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن محسن صادق عبده محمد30006010220664174

79.65ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف  ابوعبده30006190088364175

85.55ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن مدحت على احمد وربى30006200108964176

64.44ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالعزيز سمير الرفاعى30101200067264177

95.91ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا بسام عاطف يوسف عبدالعزيز30008120044664179

80.3ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا ثائر البرم30007130161464180

76.62ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا جهاد عبدالقادر سعيد30005060014864181

98.23ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيعبدهللا حسام رشدى الدبيكى30009170093864182

87.32ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدهللا خيري أحمد وربي30004210087264183

69.85ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدهللا عيد حافظ اسماعيل30006080142964186

93.15ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا محسن نجم أبونجم30004120014264187

75.05ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدهللا محمد مهدى هاشم طافش30006020015664188

78.48ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعالء الدين قاسم أحمد30001010572464189

98.5ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعالء جهاد حموش30007200162164190

91.05ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعالء على محمد متولى عبدالرحمن30102230032964191

95.09ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى احمد غازى االشهب30012070055964192

87.08ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى محمد على محمود دقيق30010290111164193

63.68ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريعلى نزار الشلبى30101011011464194

65.81ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعلي سعد كامل جبر30009150174464195

79.5ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلي فاتح هاشم30004210017864196

65.71ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعلي وائل غازي حمد30012080037364198

81.48ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعمر باسم محمد فاروق مرحبا30003170033864199

71.46ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر خالد خلف عوض حسن29912290135964200

80.08ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر عماد محمود اسعد30004060021664201

68.83ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر فايز عبد العظيم أحمد30001010139564202

84.77ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر محمد حسين محمد30004200191164203

84.33ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر محمد محمود حسن30004170132664204

71.85ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر محمود عبد العزيز القاضي30008280084964205

71.07ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو اشرف محمد علي30004030081164206

96.62ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو حامد ابوبكر عبدالوهاب30011180190564207

66.85ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو طه اسماعيل عبدالرازق عوض30005050025164208

76.62ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو محمد نصر محمد القاضي30003220200764209

71.57ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريغيث محمد جميل الموصللي30101010952764210

81.47ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريفارس عبدالناصر عبدالودود احمد30101260063564211

90.66ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريفارس عماد محمد الحفار30011150098564212

84.05ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريفريد هشام عبداللطيف الزهيرى30004040182364213



79.27ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيفيصل محمد على موسى احمد29902110010664214

77.65ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيقاسم محمد الصمد30012010162864215

77.02ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيقاسم يوسف الصمد30006300030164216

97.62ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم حمدى عبد هللا اسماعيل رزق30006010068164218

94.84ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم عادل أنور حسن30008030026964219

86.39ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم هشام محمد عبدهللا30005080117764220

83.41ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم وائل رزق ابوالفتوح29911150165964221

68.56ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمأمون منير الشحاده29901270044164222

72.57ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمؤمن ابراهيم عبدالشافي احمد29905170147164223

68.55ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريماجد مرسي عبد المنعم مدبولي30011080038864224

69.12ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمازن محمد عويس محمود30005050160964226

71.11ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد أشرف عبدالحكم عفيفي محمد30006300040864227

67.81ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد احمد عبد الكريم الرفاعى30006230087164228

77.29ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد احمد محمد خليل محمد30006150078364229

81.18ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد امجد محمد قاسم30112270159264230

64.11ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد جمال عبد هللا الطنطاوى30008290014564231

94.09ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد جمال عبدهللا ذياب30008050153864232

88.27ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد جوده محمد عبدهللا30006290119164233

91.45ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد حاتم يسرى محمد30101100167364234

83.56ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد خالد النصيرات30004050106664235

67.48ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد خالد محمد السيد توفيق29906260160164236

81.81ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد خضر بسام الجزائرلي30008150167964237

74.47ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد رائد اورفه لي30001270032464238

70.89ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد زاهي الرفاعى30006230122564239

98.22ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد زكريا علي درويش المشنب30012160150164240

96.76ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد صالح سيد عبدالرحمن محمد30004130105864241

93.83ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد طالل محمد طعمه30006150160464242

90.01ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عادل حامد على30003230148664243

95.29ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عاطف ابراهيم الصواف29908270150364244

80.31ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عبد االله ذياب ابو جيش30004110021364245

82.27ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عبد السالم احمد البطى30103100188164246

90.89ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عفت سيد محمود30007300165864247

86.42ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد عالء راسم سعيد30008160093364248

96.14ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عالء محمد بكرى محمد30010010239164249

68.56ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عالءالدين لطفى محمد حسن30006050177664250

98.74ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد على صيوان ضاحى30008050180264251

94.84ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد علي محمد أحمد30009250115664252

90.9ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عماد فتحي عبد الحميد30006170098864254

90.38ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عمر اسامة عبدالكريم عدي30005100100864255

75.84ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد غسان يونس عريقات30009240148964256

77.11ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمحمد قاسم الصمد30008120011264258

93.43ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد قاسم محمد عيسى30004180131964259

74.77ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد كامل يوسف الحمد30005290116364260

73.09ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد محمود غازي السيد30010200035664262

98.03ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد مصطفى كامل محمد ابراهيم30011070081164263

86.72ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينعراقيمحمد هالل حميد العبدالواحد30102020140764264

80.07ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد ياسر عمر احمد30010010166364266

83.76ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود احمد عبدالحكيم فهيم30007010179264268

93.4ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيمحمود خالد خليل30006300071564270

78.86ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود عبد المحسن عبد الرحمن عبدالمحسن مصطفى30009170166664272

88.94ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمود عماد الدين نمر عابد30004040051364273

95.1ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود ورداني علي احمد30009290141664274

98.62ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينعراقيمشاري علي حميد التميمي30006210070664275

77.49ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمصطفى سامر محمد زهير قهوجى30006120016664276

92.19ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى عصام الدين محمد عبدالفتاح30102070183164277

93.39ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفي ابراهيم كامل ابراهيم30102200144164278

77.56ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفي ياسر محمد عبدالوهاب30102210063464279

95.35ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمصعب منجد ابراهيم مصطفى30001010788564280

92.9ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمعاذ فرج ابراهيم سيد احمد29910100184564281

92.05ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمعتز عبدالكريم محمد قطاش30011170100764282

89.3ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريمعتز ماهر بحبوح30010310138664283

73.21ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينجزائريمنير سعيد حجازى30005220190964284

99.46ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمهاب محسن محمد عبدالصمد محمد  سرور30008020127964285

90.18ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيمهند احمد نعيم احمد30101010994964286

95.53ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريمهند السيد أحمد على محمد يوسف النجار30005230011464287

75.38ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمهند محمود المغربى30102280075364288

95.34ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرينادر جمال عابدين العراقى ربيع30005070169464289

73.6ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريناصر اسماعيل عيسي30010010151664290

94.38ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيناصر حسن عبدهللا حسن30006210130364291

83.8ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسورينصار محمد الحجى30003290144964292

85.3ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريهادي محمد رشاد محمد محمد ياسين30007140152764293

87.63ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريهشام خالد محمد عبداللطيف قناوى30011160065264294

73.34ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريهشام زياد الحريرى30005010218164295

84.72ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريهمام محمد العاسمي30008140183864296

88.04ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصريوسام ايهاب ابراهيم مسعود30012120140164297

92.44ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينسوريوليد خالد محمد30005050096464298

89.57ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنيوليد كمال عبد القادر قدوره30011230012564299

95.95ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرييحيي محمد يحيي احمد  حسنين30004300052364300

96.29ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناوكرانيايوسف أحمد الحجار30009040173364301

98.04ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينكويتييوسف بدر شفاقه العنزي30012190069164302

68.45ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينعراقييوسف شاكر فاضل الراشد30008210010564303

96.1ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف طارق خليل حسن الجنيدى30008260094364304

96.11ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف عالء عبد الجواد احمد30007020136364306

79.46ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانييوسف غسان سرحان30011030016464307

82.87ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف محمود يوسف احمد خليل30007100120864308

74.18ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينلبنانييوسف مصطفى زيباره29909090231364309

88.53ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف ممدوح رجب محمد30005010165664310

80.64ناجحالعلميالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف ياسر احمد المهيد29906260179164311

88.04ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةأسامه عطا هللا مزهر حديد30004160123764331

91.01ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةابراهيم شناوه جراد فهيد30007090131964332

82.78ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةاحمد رسول شناوة مرزوق30007130188464333

81.47ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةبدر ناصر كريم حميدان30002110138264334

95.07ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريبسام عبدالرحمن محمد30006150174364335

79.8ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةبندر حمود شحاذه الشمري30001190155464336

92.3ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيثامر فهد عبد هللا البرازي30012250095664337

98.21ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحسين اسماعيل الزعبى30001011233464338

76.74ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيسعد نهار سعد المطيرى30004230020964339

83.04ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريسلطان علي احمد العنزي30102070136464340

97.59ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةضاري على ناصر راشد30010240188964341

69.37ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدالرحمن عاصى عبد اللطيف دخيل30010310204764342

99.6ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن كمال عبدالفتاح محمد علي30010150006864343

97.02ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبدهللا محمد رمضان خليل بريك30008230098364345

66.73ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبدهللا هادي خلف العنزى30102020027964346

91.93ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلى جابر عوده جبر30012020142664347

86.91ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعمر ياسر راشد دهش30012100195264348



84.96ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعمران رائد خالد عنفليص30011170009864349

87.05ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعيسى عقله راشد حسين30007220171164350

89.83ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعيسى على حسن الصلخدى30010110058264351

95.35ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيفيصل دحام حميد الشمرى30008240013264352

99.61ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم محمد عبده عبدالحميد محمد30112250176964353

83.88ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد عايد سعود عايد30011220194464354

90.33ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد عبدالعزيز خلف ظاهر30005210200364355

94.75ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد عواد طارش دخيل30007070165964356

99.02ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عيد محمد الشافعي30101020229764357

85.82ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسعوديمحمد هايل راضي العنزي30007270048164358

82.23ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد يوسف محمد العلي30012030061964359

92.56ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمساعد عدنان مشرى الضفيرى29905120026364360

97.2ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمشعل فهد هادى الخالدى30006220114464361

83.27ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريموسى فيصل محمد محمود30003190071964362

88.03ناجحالعلميالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةوليد خالد عبد اللطيف دخيل30005180161164363

74.08ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريحمزه عبدالحي الزعبي30002100161364398

73.25ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةسيف على عبد هللا حمود30102200187164402

80.9ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد العزيز غزوان منير الحلبى30008140042164404

72.25ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا حسان محمد باكير30012110022164406

73.44ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرزاق خالوى ثليج الشحاذه30008100103364410

75.41ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالعزيز فؤاد محمد قاسم30001010741264411

79.97ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيعبدهللا راشد صباح الشريفات30001010738364414

65.14ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعبدهللا عيد نهار ذياب29904120116664417

76.52ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد الباز عبد الكريم علي عبد العال30007280154964430

79.38ناجحالعلميالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورينضال محمد دينار عزالدين الطحان30012240013864441

97.39ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد أسامة محمد رمضان محمود السبع30010220148164471

87.86ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد أمجد علوى عبدالعليم بالبل30010030060364472

99.09ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد جمال أحمد البهوتى30005050008364474

74.7ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيأحمد سامي أحمد الحمالوي30008140103764475

82.9ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد عبده رزق عبد الجواد30101230047264477

74.02ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد عصام الدين محمد بندق30101250076564478

89.31ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد كمال محمد جبر30009020204864479

98.07ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأحمد محمد احمد الشاذلي30009200103964480

99.18ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريأسلم محمد محمد عبدالسالم ابراهيم30008120097264481

78.56ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأمجد محمد مصطفى قربيصه30003070135564482

68.54ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةابراهيم سعد هالل صغير30102120163664483

86.07ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيابراهيم صابر حمد قاسم30004120084764484

99.31ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريابوبكر الصديق انور منصور عزازى30004200121764486

98.75ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد انور منصور عزازى30004200120964488

96.29ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد ايهاب احمد بخيت حسين30008240003664489

76.34ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينياحمد باسم عبدالجابر الصليبى30009200136264490

84.47ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد حسنى سعيد جمعه30102070050564492

96.55ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد حمدى احمد ابراهيم30103020091864493

91.6ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد رفاعي شرجي برجس30003030098164494

99.48ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عابدين محمد نجاه30010310178164495

93.66ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عادل محمد علي30009090159464496

83.7ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد عبدالحكيم الوردى29701010634364497

93.52ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد عمر عبدالغنى عبدالمعطى كراره30011270035664499

76.25ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد ماهر حامد محمد حبيب30007260140864500

88.98ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياحمد محمد احمد احمد حسين30007280136264502

96.11ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياسامه دعيجل المحمد الحسين30007300043664503

78.34ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياسامه رأفت فوزي حماد30010200080764504

98.64ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياسامه محمد عبد الرحمن قاسم30008200146564506

97.22ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياسالم حسن محمد نعيم عبدالحميد30011280086764507

67.45ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيامين حسان امين فالحه30101100241464509

78.54ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريانس حماد فؤاد عبد السالم30010190059864510

86.98ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريانس سليمان الصبيخان30401010526364511

77.98ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينجزائريايوب   يمونى30009220145264513

94.89ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيباسل محمود اسعد العلى30006070011864515

89.56ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيبدر محمد نعيم ابو الجبين30010030123564516

92.13ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالدانماركبالل   رشواني29912200174864517

95.49ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريبالل محمد محمد السبسبى30012150073564518

90.31ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريتوفيق محمد توفيق محمد عبدربه30005010222964519

80.97ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحازم معتز صالح عبدالحميد30011040150464520

98.39ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحسام حسن عبدالغني محمد30012070143964521

76.82ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريحسام حسن عبدالفتاح السباخي30009280171464522

82.59ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيحمزه طالب محمد احمد رزق30004220014464525

79.88ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانحيدر على مهدى يغقوب30012130071764526

95.19ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد السيد ابراهيم ابوالمعاطى حسن30011080085564527

86.01ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد ايمن حسن محمود30007220007364528

77.58ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيخالد رافت مصطفى سليم زيدان29907220056164529

80.9ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريخالد محمد احمد عبدالحميد30005030154364530

76.92ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريخالد منصور محمد السقال29706300062264531

76.33ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيخالد نائل خالد أسعد30006140054764532

97.15ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيراكان مجدى مفيد الجبشه30009180059264533

72.46ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريرفعت سمير احمد المغربي30003080093564534

94.3ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد محمد عبدهللا محمد30006200235664535

97.98ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد محمد محمود محمد سيد احمد30008110026964536

99.35ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد هيثم احمد شاهين السيد شاهين30010080083564537

93.98ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريسيف احمد عبدالفتاح شريف30009270177264538

94.96ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريسيف الدين خالد محمد ابراهيم30009010143164539

75.91ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريسيف الدين طارق بخيت سلطان29911300165864540

74.33ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيصالح خالد صالح الصالح29803190002264541

65.81ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيصالح الدين هيثم محمد علي حيدر30012250090564542

67.86ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةضاري غالب دعيج فرحان30012190139564543

79.96ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيطالل عبد الكريم محمد الفيلكاوي30102270030664544

81.01ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعاصم محمد وجيه يوسف30001010575964546

85.59ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهعامر ابراهيم عمران30211180204264547

97.14ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد الرحمن أمين عيد البقاعي30005070117664549

71.06ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبد الرحمن ايفان مصطفى الظنط30006250033964551

70.14ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد الرحمن عادل عبد الرحمن السويلم30101030065564552

69.99ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينالواليات المتحدهعبد الرحمن مازن عبد الرحمن30011120132864553

93.44ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن وجيه ضيف هللا خليل30008280130764555

95.68ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد الرحمن ياسر عباس عبد المطلب30010250041464556

78.47ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبد هللا حسن مهدى خليل30002220031564558

96.17ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبد هللا سامى كمال احمد30103070035764559

73.7ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن عادل محمود الصواف30006140133964561

70.95ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن عالء الدين عبدالستار سليمان30101150083564562

99.56ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن محمد حسن سليم العدلى30103180046464563

83.61ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن محمد عبدالعزيز جمعه29912140148364564

80.26ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالرحمن محمود طاهر احمد29909100074164566

83.02ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن محمود عبدهللا حسن عبدهللا30005290069764567

94.68ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالرحمن نسيم عبدالرحمن طاليب30009230066164568

83.38ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالعزيز عمر على سعيد حسن30012190036864569

81.1ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدهللا اسماعيل محمد محمود30006220184964570



97.84ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا عبدالكريم حمد29909140142264571

85.46ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا ياسين عبدهللا العليوى30001050107364572

65.3ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعثمان عبد الوهاب أحمد الدوسري30005140007664573

73.84ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيعثمان عبداللطيف حميد التميمي30006010052664574

76.06ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعالء الدين احمد عامر احمد عبدالكريم30010060025164576

90.12ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعالء وليد عرب30011120113364577

92.01ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلى طارق حامد عبدالرازق30008280168164578

87.89ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلي أحمد محمد فاروق حسنين حسن30009230014364579

81.4ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعلي عبد الحميد علي مطحنه30006140155864580

73.06ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةعلي فراج ناصر صغير30008130135164581

90.45ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعلي مصطفى صدقي ياسين30103080062264582

80.48ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر أحمد عبدالمنعم ثروت دعبيس30101170165364583

98.22ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر احمد محمد متولي30008260153264584

92.89ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر جميل محمد مزهر30009120105564585

84.29ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر خالد عبدهللا طه خليفه30010260024764586

87.73ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعمر سعيد عديلي عادل30004060065464587

98.09ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر عماد الدين سيد حسن30102250096164588

66.77ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر فؤاد صديق محمود29908230183364589

78.31ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر كمال هاشم عبد المقصود30011150130464590

78.97ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر محمد سعيد عبد البر30008120116664591

64.03ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر محمد محمد على النجار30003270022564592

83.01ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر محمود صالح السعدى30004270147564593

96.46ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمر مختار عبد الرحمن ابو العال30101300135164594

98.8ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعمرو ياسر السعيد محمد جالل30006010136964596

93.52ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيغانم سليم غانم درويش30004090030764597

94.44ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفارس ايمن هارون حسن عبيد30010030162264598

79.51ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريفاروق محمود فاروق محمود محمدعوض30101011196964600

84.9ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريفهد محمد بشار ترجمان30101100152664601

85ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيفواز احمد ظاهر الشمرى30009040107164602

87.82ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيفيصل بدر أحمد الكندري30012100082964603

98.6ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيفيصل كمال ابراهيم علي  فرح30102110020264604

99.37ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيفيصل محمد خليل عنايه30007300051664605

92.39ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم عمرو محمد فتحي محمد30005270186664606

97.79ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم محمد احمد عبدالغني30010120153564607

98.56ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريلؤى خالد محمود محمد30006200228464609

72.3ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمالك احمد سرور احمد الصمادى29912290059164610

97.32ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريماهر عصام الناعم30009050142764611

74.78ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيمحسن عباس عوده باهض30010200051664612

70.41ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد أديب مصطفى سامر أصفري30101110077864613

99.6ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد احمد عبدالرحمن خضر29911160175664614

92.71ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد احمد عمر القاضي29911040160564615

97.42ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد ايمن محمد عبد الحليم30006300115264617

99.21ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد ايهاب ابوالسعود30102050143464618

96.92ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناستراليامحمد ريحان عمر ريحان30003240140164619

70.85ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد سعود عبد الرحمن العتيبي30101060137864620

76.09ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد سلمه ياسر نجار30101010461164621

87.63ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد سيد ابراهيم محمد حسن30005020172964622

99.09ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد صبرى السعداوى عبدالعزيز30001150175364623

74.05ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عادل السيد هاشم30009300104964624

92.21ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيمحمد عادل محمد العبدالعزيز بن ناصر30009100052864625

97.61ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عبد الجواد لطفى اسماعيل30003230026464626

84.37ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عبد هللا العلي30001010225964627

88.04ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد عبدو نخله30008290141264628

83.71ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عصام ابراهيم عطيه30005010208564629

71.72ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عصام الشحات محمد30006220142764630

77.51ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عالء حامد الطوخي30005040080864631

83.63ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عمر فرغلى شحاته30009200234964632

81.52ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد عمرو عبدالسميع المتولى على30011270078664633

91.88ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد غسان محمد رضوان30007170058664634

80.88ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد فتحي سيد حسانين30101100127864635

83.93ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد لؤى وائل عيسى النايف30005190073264636

96.4ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد لطيف جاسم عباس30007070132564637

83.15ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد محمود مبروك الشرنوبي30004290032764638

97.97ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد محمود محمد أمين30005140166964639

93.96ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد محمود محمد سيد احمد صالح30001010263864640

93.63ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد نادر بدر الدين حباب30003220026364641

93.51ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد هشام محمد أحمد30011220047464642

76.21ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد هشام مصطفى صديق30103040103164643

91.32ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمد يسري محمد ابوالمعاطي30006200178364644

81.39ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود ابوزيد ابوزيد متولي علي30011150153164645

80.07ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيمحمود احمد محمود سعيد القيشاوي30010210031464646

98.19ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود ثروت محمود محمد30101050152964647

89.31ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود حسن حمشو30101020212364648

76.69ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود حكمات هزاع30009210156664649

97.22ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمصطفى احمد سرور30001280134464651

95.15ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى صبري عبدالعزيز عبدالجواد30012060154264652

97.81ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمصطفى ناجي محمد خليل30010170192764653

72.82ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمعاذ محمد نجيب عبدالجواد30008010242264654

68.38ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمعتصم غازي عكاشه30101200182764655

92.58ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمهند اسامه فخري سعيد30102240116264656

70.43ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيموسي زهدي موسي جبر30004020085364658

95.23ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورينورس غياث بابي30102020078964662

76.35ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريهشام زياد عسكر30005090015964663

94.05ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييحيى اشرف السيد يوسف سعيد30004060055864664

73.28ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييحيى زياد محمود طحان30008100047964665

66.72ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييحيى محمد يحيى حسنه30008260006264666

99.78ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييحيى ياسر عبدهللا يونس30003220045864667

95.08ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييعقوب يوسف عبد اللطيف يوسف30012050015164668

87.11ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف احمد ابوسريع ابراهيم سالمه30004230034864669

90.28ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييوسف اسامه عثمان الخطيب30006050062664670

74.38ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف ايهاب محمد عبد هللا30009240035564671

74.24ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف ضياء الدين محمد محمد29908150189264672

74.2ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنييوسف محمد حسن سليمان30007190087964673

98.31ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف هانى مصطفى يوسف  الحبشي30006250143864675

90.43ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييوسف هيثم حسن مغربل30010290097964676

74.31ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرييوسف ياسر فوزي عبدالحكيم محمد30007050215864677

64.48ناجحالعلميالسالمية- النجاة االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينييوسف يحى خليل ابراهيم ابو عماره30008060102964678

68.1ناجحالعلمياالمتياز االهلية الثانوية المشتركة للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةأحمد فيصل ضيف هللا شريف30102240145364703

75.63ناجحالعلمياالمتياز االهلية الثانوية المشتركة للبنينخاصالتعليم الخاصبنينكويتيحسين علي خليل الصفار30006280048964714

68.99ناجحالعلمياالمتياز االهلية الثانوية المشتركة للبنينخاصالتعليم الخاصبنينكويتيسلطان عبد هللا علي الخالدي30103080072964726

73.23ناجحالعلمياالمتياز االهلية الثانوية المشتركة للبنينخاصالتعليم الخاصبنينغير محدد الجنسيةمحمد ياسر هادى درويش30005290178864770

65.03ناجحالعلمياالمتياز االهلية الثانوية المشتركة للبنينخاصالتعليم الخاصبنينكويتيمرزوق عبد هللا مرزوق الخالدي29805280145364771

77.47ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأحمد رياض العودات30101040196664802

81.94ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانأحمد محمد عبد الصاحب جادراني بور30101070084364803

75.24ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريأغيد لؤى احمد شربا30011010069964804



77.01ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد ربيع سليم30007100199664805

80.01ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانياحمد على محمد سعاده30012150094664806

82.94ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنياحمد عماد رزق محمود الحمد30010270097764807

76.59ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياحمد نعيم رحيل29911130188464808

76.75ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصرياسحق مجدى اسحق30007180147564809

85.66ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياسماعيل فهد اسماعيل السيوفى30009180152864810

79.67ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيانس بدر صبحى يوسف30003140205864811

90.25ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورياياد محمد جمال المبارك30006030170764812

75.84ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينعراقيبدر انور مجيد بيجانى30101310139564813

78.98ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيبدر ناصر محمد غملوش30007200054964814

93.29ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسن وسام حسن االشقر30007260014964817

84.21ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيحسين خليل الزين30001120070764818

72.01ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريزياد عاطف محمود ابو دالل30007260023764821

68.21ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريسعد عبد هللا محمد شبطه30009050102164822

77.93ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريشربل رزق هللا رشح30101020141164823

78.78ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريشعيب عبداللطيف محمد حلفاوى30005240056164824

68.07ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعبد الرحمن فيصل ابراهيم هاشم30008290123664826

83.08ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبد هللا احمد توفيق الحمود30004200068764827

71.11ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالرحمن الرحيم رضوان االيوب29909110175364828

69.47ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبدالرحمن حسنين الصمد29911260129964829

73.68ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريعبدالرحمن عمر حسن عمر30009010219464830

79.18ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيعبدالرحمن كمال عبدالرحمن مرعى30003150122464831

70.87ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدالعلى ضياءالدين عبدالعلى29902210177664832

82.85ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعبدالكريم فؤاد عبدالكريم سيد يوسف30101080084464833

77.85ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبدهللا محمد االسعد30004110042464837

88.9ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريعبيده احمد عزام30101100138264838

82.4ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعلى رجب عبد الفتاح علوش30012210107464839

79.86ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيعمار محمود عيد30008070147664842

75.25ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينكويتيعمر أنور اسماعيل محمد حسين30012090044664843

80.43ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيغالب رباح محمد عبد المعطي30006080047764845

64.59ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينفلسطينيفوزى هشام فوزى العطار30102230057264846

78.88ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريكريم ثروت عبد العظيم عبد الرحمن30004280011564848

71.07ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيلؤي جمال احمد سنجر29903290102164850

81.24ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمد زاهر على الجمال30009250087464854

67.8ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمد زياد العودات29908030184864855

65.39ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمحمود خالد محمود29903140124464857

86.18ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيمحمود خالد محمود النجار30009020050164858

83.5ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمحمود عيسى صياح29906180149264859

90.73ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمراد محمد القمش29910200200664860

69.5ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمصطفى مروان مصطفى المحمد29909050120264861

89.57ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمصطفى يحيى اعسر30008220201364862

68.01ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمنصور راتب الرفاعى30001010727964863

74.44ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينلبنانيمهدى محمد احمد بيضون30009190019864864

90.28ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسوريمهند منيب ابوجيش30005150164364865

66.81ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينمصريمينا رزق وهبه سليمان30008250063564866

96.35ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنيناردنيوليد فهد احمد عبدالرحمن30006250099664869

94.03ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييحيى زكريا عصام االسعد30010070118364870

73.99ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينسورييحيى محمد مبدع الدندشى30007200039764871

83.11ناجحالعلميالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصبنينايرانيوسف حمزه بور منصوري30101190046864873

70.3ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسوريأسماء عزام احمد الحموطه29911030147964931

72.87ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتمصريايمان رمضان سعيد محمد خليل30007060138364932

70ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسوريايمان محمد عبد هللا العلى29707200084364933

87.84ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتاردنيجود احمد رضوان خلقى30001010892564934

82.77ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتمغربيحبيبه عبدهللا عزيز30012190004264935

85.54ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتعراقيحوراء عادل حسين كنعان30005130082564936

78.47ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةدانه بدر سعيد محمد30008060157164937

94.45ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتمصريسهيله هانى محمد كامل فؤاد شعراوى30103250178164938

78.63ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسوريغاليه ناصر حماده ماجد30010070127164939

74.37ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه محمد ضيف هللا شريف30011260160664941

79.58ناجحالعلميالمشتركة- بنات - ام هاني االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتمصريمها عبدهللا عطيه يوسف السيد30005150075564942

90.59ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتارمينيااربي اسمنيان30009040199564971

92.87ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتارمينياالينا كولوزيان30008240150664972

64.05ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسوريباليك انستاس خاشو30010270092664973

92.21ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتارمينياسيرلى قاطرجيان30009260082464974

94.31ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتارمينياسيرلي رافي صاموئيل هارتونيان30009130030164975

89.03ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسوريفارتي اوهانيس كجه جيان30005030170364976

75.64ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسوريفالنتين ارا جوالقيان30003120059564977

90.08ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتارمينياكارني طوقما قجيان30010050032264978

82.5ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتارمينياكريستين بوغوصيان30101300046364979

72.64ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسوريليال رافى ميشليان30005250086164980

93.32ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسوريماريا مهير اسادور30011300034364981

87.37ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتارمينياماريانا سركيس30004070075164982

97.09ناجحالعلميالمختلط- التضامن االهلية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتارمينيانايرى ميكائيليان30010160142464983

78.04ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسعوديأالء عبدهللا فهد سلمان الدوسرى30004200035365012

91.11ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتياوان سيد محمد محمود الموسوى30012060081465013

95.55ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدنيا فيصل فاروق محمد عطا30008200190865015

85.25ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرانيا اياد خالد ايوب30008220067565018

70.98ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعمانيرتاج  ربيع  ماجد  الجعفري30004260015665019

88.89ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان احمد الهانى حسنى30102050156565020

86.78ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيريم سعد محمد الرشيدى30007020100565021

77.57ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيزينب رمضان موسى العطار30005270036165023

93.89ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريزينب محمد حسن شحاته30007010139765024

70.21ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيسرى عصام جاسم العيسى29806020153865025

74.24ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى وجيه عبدالنعيم عريشه30103300135965026

88.03ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشمس عالء الدين عبد الجليل علي29911070038165027

74.92ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيعيده وسام مبارك العازمي30012200062865029

90.5ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم حسين عبدالهادي ابوالقاسم30009150128565030

67.74ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسعودينجد طالل هويدي المطيري29612180149165032

80.58ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسعودينرجس ربحى حسين الرضى30009190168465033

78.37ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةهديل سمير عناد جاسم العنزى98825500013065035

94.92ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهيا سمير محمد المليجي30010160093165036

92.58ناجحالعلميالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيوضحه محمد محسن المري30006200011565038

97.16ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء حسن محمد امام موسى29908210147965061

98.21ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيآالء عارف زكريا احمد حسين30009060085565062

93.11ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريآالء محمد سعيد العابد30101100077765063

93.41ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيآيه اسعد يوسف جاموس30102130092565064

66.43ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيآيه ايمن محمد احمد االشقر30008110069965065

90.57ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيآيه حلمي فتحي اسليم30005050138565066

85.7ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريآيه محمد علي السمان عالم29906300153665067

85.12ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريآيه محمد محمد على وهبه30011030019965068

75.15ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريآيه مهند بيطار30008280098865070

97.68ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريأبرار عبدالمعطى محمد البكور30002090117765071

83.17ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريأروى أشرف كامل عبد الخالق30009180179865072

86.44ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريأسماء عمر الجعيله30101010274765073

97.97ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرياريج ابراهيم طلب عبد الكريم30009210020565075



95.11ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنياريج احمد اسماعيل سرعاوي30003260109165076

96.48ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنياريج يوسف محمد سعيد30010220065765077

99.23ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنياسراء ابراهيم كامل محمد عبدالرحيم30101020137465078

63.62ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنياسراء جالل سليم شقير30010300125465079

95.56ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرياسراء سامي السيد حامد حشيش29912200180165080

90.01ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسورياسراء عماد سرور مالح30010260115165081

91.34ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرياسماء احمد حسن عبدالحليم حسن30012080158765083

92.56ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانياسيل حسين خليل شحيمي30006010076165084

95.96ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنياسيل زكريا ابراهيم لبده30003200185465085

95.15ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريافنان وليد حسنى حمدان30003080098665086

84.73ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتفلسطينياكرام عطيه حسن على البيطار30103140072765087

86.28ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنياالء بسام محمود غضيه30006240191265088

82.22ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيالزهراء حسين عبدالنبى ريحانى30002280085565089

89.42ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيانسام سامر زكريا العظم30003250182465090

92.07ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيايمان توفيق شبلى30006290116765091

87.83ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريايه جهاد احمد العبد30001010699765093

90.97ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريايه عفيفي محمود عفيفي30007160032365094

86.5ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريايه محمد خلدون الشربجي المزيك30003190006565095

93.49ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيبتول عباس أحمد حرز30007180090765096

73.09ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيبتول عبدهللا محسن زيدان30004250051865097

93.05ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيبتول فؤاد اديب فرحات30003270077865098

89.08ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيبتول محمود فقيه30008120019865099

94.65ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريبدور عبدالرحمن احمد عبدالرحمن30005170154965100

85.59ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريبشرى توهان احمد زطام30011260099665101

98.98ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريبشرى خالد روميه30011010001565102

90.67ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريبشري عبداللطيف الخبي30101150200565103

95.53ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريبشري علي حلمي شالبي30009210102165104

83.42ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريتاال محمد سامر الناعمه30011060024765105

96ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيتاال محمد يوسف ياسين30005250165365106

88.85ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريتاله مازن كعيد30101010175265107

95.13ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيتسنيم محمد ابراهيم فيات30012110156665108

93.21ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريجهاد ايهاب حسن عبدالخالق30004080152865109

92.96ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريجود مجدالدين عبدالوهاب سواس30010270022165110

81.6ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسودانيجوري محمد  المعتز سيد  محمد على بشير30012250155365111

88.91ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريحرير عمر اسماعيل30101160172465112

77.39ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريحنان عمر محمد عبد اللطيف قناوي30012240061365113

79.45ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريحنان مجدى حميده عبدالعزيز30101190143665114

82.76ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيحنين محمد ابراهيم فيات30012110157465115

90.87ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةحوراء محمد عبد الرحمن غانم30007190146865116

98.14ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمغربيخولة عبد اللطيف اورحو30006270006665117

77.27ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريداليا اشرف على لطفى محمد30007100061965118

95.19ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريدانه صفوان احمد العلى30005240096765119

68.26ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه عيسى احمد ابوعيده30008210015665120

86.42ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه محمد عبد هللا دنون30011110154665121

95.79ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانيه عماد محمد عبدالخالق30101090115165122

93.22ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيدعاء داود سليمان الشاعر30003210192765123

94.56ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيدعاء عبد هللا رفيق احمد الحاج شحاده30012150100965124

73.39ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريدعاء فاخر السالمات30005190159165125

96.98ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيدالل جمعه عبدهللا جوده30005160077265126

88.26ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيديما جمال صقر عبد الخضر30003030024465127

81.31ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيديما نزيه على عواضه30011300093365128

98.43ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيدينا رائد ذو الكفل غوشه30011190125265129

99.18ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريدينا محمد عبدهللا عبدهللا أبو الخير30008220077165130

96.04ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهدينا نضال الخطيب30102050106365131

98.49ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريرؤى حاتم محمد علي عباس30008210142365132

81.54ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريرؤى زياد المعمولي30007230141365133

95.51ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريراما عماد حتاحت30008080151465134

90.46ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيرانيا هاشم حسين هاشم30008300065965135

92.83ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيرانيه عماد محمد عبدالخالق30101090117865136

75.21ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيرزان أكرم محمد جاسر صالح30006290030865137

90.59ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريرزان احمد عبدالرحمن العلى30006130054665138

82.41ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيرزان حسام حسن العتيبي30101140154665139

96.07ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريرزان وليد حسنى حمدان30003080097865140

85.35ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيرغد طارق زياد دياب العمصى30010140049765141

96.76ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيرغد قاسم احمد محمد هندى30008290024165142

78.47ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيرغد ياسر منيف الكرمى30011190024165143

92.19ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيرغد يوسف حسن حسن30005310102965144

98.94ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريرفا مصطفى باسط30010020019465145

94.49ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيرفيف محمد محمود تهتموني30008130159765146

80.15ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريرنا مجدى عبد الحميد رمضان30006230064465147

88.52ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيرند مفيد صدقى احمد30011110057865148

85.15ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيرنيم مجدى ابراهيم احمد مهداوى30004020032765149

97ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيرهف خضر خليل ابونصار30102270134165150

76.05ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريرهف عبدهللا الهنداوي30001270163465151

91.88ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريروان احمد الدسوقي محمد البهى30101011239865152

96.01ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريروان احمد السيد قمر الدولة30102220010965153

98.53ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريروان حمدى عبدالرحمن شاهين30006110008565154

92.51ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريروان داود الصبح30009070134965155

85.59ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريروان عماد الدين عبدالتواب محمد30103090071165156

77.78ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريروان محمد مسعد محمود العدلي30009260163265157

94.01ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيروان نبيل صدقي أحمد30102130013265158

81.62ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريروان وليد احمد متولي 30101010558565159

95.85ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهروزانا منير بركات30008200139365160

97.98ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيروال صايل فتحى جبر30007110085565161

87.03ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريريم احمد عاصي30101050184465162

85.62ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريريم جمال رحيل جرو30008060050165163

77.63ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيريم سمير ظهير كمزول29811280107765164

75.56ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريريم فرج كمال احمد على30007140012965165

96.14ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريريم محمد الخلف30101060176565166

98.52ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريريم مصطفى باسط30010020013565167

87.12ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيريما هشام حسن عطيه30012150065565168

79.99ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزهراء حسين محمد دعبول30012170153765169

72.84ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريزينة محمد ماهر الناعمة30012050093665170

92.23ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزينه نزيه على عواضه30011300094165171

85.15ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيسارة أسعد محمد عبد هللا30005020079365172

93.88ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريساره احمد عبد الموجود عبد الرحمن30102190144865173

97.63ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريساره بدر الدين نور الدين القالش30009160136665174

91.43ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريساره بسام محمد30009060040965175

99.2ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريساره بهاء عبد المنعم المغازى محمد خليل30102090007265176

82.08ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريساره رافت عبد الراضى احمد30103100143565177

97.49ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيساره عالء الدين محمود احمد النخال30006210104765178

85.95ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريساره عوض رياض عوض ابوالخير29906070110765179

92.81ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاسترالياساره فالح30103040157665180

94.23ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتالدانماركساره ماهر الحسني30009260173965181

83.52ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريساره محمد اسعد30101010554265182



83.88ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريساره محمد زكريا حبيب30009090086665183

98.01ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريساميه عبدالعال مصطفى صالح 29911150132565184

83.88ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريساندى نشات ناثان عبده30005050145765185

78.72ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيسجي نضال العبد محمد عطيش30006200080165186

91.06ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريسلمى احمد عباس30004070103365187

95.16ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى عبدهللا فوزي المنجي30012120028165188

93.63ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى هشام حسن احمد سالمه30012240116565189

98.59ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى هيثم حبيب احمد30008200212665190

76.28ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيسلمى هيثم عثمان حمدان30010150201265191

93.95ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريسما طارق سعيد سليمان29910040052965192

90.71ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيسمر حامد عبد السالم السيد30011280104265193

93.66ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاوكرانياسميره سرمد عيد صوصين30011230119565194

97.02ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريسنابل اسالم ابراهيم الدسوقى مدين مبروك30102250140365195

75.57ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيسندس احمد عطا عليان30102190145665196

82.79ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيسهر علي عبدهللا قشوع29801310162265197

75.02ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيسهى على محمد سالمه30002090015865198

80.2ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريسهيله أمير هالل بحبوح30010060142265199

93.5ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريشام أحمد مبارك30006300077465200

84.37ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريشروق سعيد محمد عبدالشافى على30007110181565201

73.35ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريشهد احمد محمد على حسن30009280111665202

79.74ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيشهد حسن خالد البب30011120093165203

80.01ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيشهد عادل مير الكردى30009060155965204

90.13ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد عدنان الشامي30002040049565205

90.03ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد محمد صباح حمامى30009080031265207

97.92ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيشهد محمد فؤاد فايز منصور30010100085665208

97.34ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريشهد نورى عبدهللا محمد الشمري30004210049365209

93.99ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريشيرين احمد شاكر30008290147165210

73.07ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريصبا عبدالوهاب الصدقه30003130100365211

93.16ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهصفيه محمد هالل30005230034165212

94.69ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهضحى خاناتي30008140127265213

78.98ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريطيف بسام حمد المحمد30010150049865214

73.01ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتكويتيعائشه زيد عبدالرزاق ابراهيم30001010691165215

78.81ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريعبير محمد سمير جمعه زبادنه29805160140965216

93.47ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريعزيزه خليل اجداد30005020164965217

86.92ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيعفاف اشرف سليم عريقات30102140165465218

94.55ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريعال ايمن محمد غالب السرميني30005030087465219

74.84ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريعال فراس القادرى30109200144765220

82.98ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريعليا عمار يوسف حبيب29909220110765221

88.02ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريغدير جهاد حراجلى30103310147265222

85.5ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريغزاله زياد غزالن30005230058765223

71.4ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريفاطمة منير توفيق خلف مصطفى30101110040165224

65.02ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتعراقيفاطمه الزهراء جواد هاشم الربيعي30010290050665225

98.25ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريفاطمه خالد عبدالستار عطيه هيكل30005170169665226

94.72ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفاطمه عباس علي شيت30008150032665227

71.47ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفاطمه على محمد امون30010250046565228

71.58ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفاطمه على حرب30006160030365229

93.59ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريفاطمه محمد السالم30009100171565230

97.6ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفاطمه محمد شحيمي30012150015365231

67.51ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريفاطمه محمد علي ياسين حسين30003110166965232

84.06ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيفرح احسان محمود ابراهيم الشيخ عبدهللا29911070190765233

88.44ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيفرح حازم زياد دياب العمصي30006070009765234

96.02ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريكلثوم وليد نموز30001010329465235

94.95ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيلبنى خالد خليل علي30009180137665237

84.4ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريلمى محمود الجدي30005080124965238

97.16ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيليان امين محمد ابومحمد30011100089265239

73.63ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتكويتيليلى سمير عبد الفتاح قرطم30010020124265240

98.75ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتكنداليلى شماع30103030044165241

91ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريلين محمد صالح طه30011110124765242

81.3ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمارتينا صالح لمعي العبد30101240141765244

78.96ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمارى جرجس فكرى مهنى30010080052865245

90.12ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمارينا ممدوح عبدهللا روفائيل30008120142265246

92.57ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمارينا ميالد شاكر وهبه30007180141665247

99.29ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمرام حازم السعيد محمد احمد يوسف30101060185365248

96.4ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيمرام هشام  محمد     أحمد30012060015265249

91.48ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريمروه احمد المصري30008120187965250

65.88ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم روماني عبده ابادير29905100169465251

79.16ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم سيد محمد نجيب فؤاد30006240082165252

93.1ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم عاطف يونان صادق30006100078965253

96.37ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم عبد هللا جمال زين عبده30009250102565254

90.41ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم عالء الدين حسنى عبد المجيد30003070182265255

91.76ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيمريم محمد ابراهيم سليمان الحاج اسعد30004110069465256

81.04ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريمريم محمد الزعبى29906270144265257

97.72ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيمريم محمود عزت سليمان30007080030765258

95.84ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمريم موسى شبلي29910230019365259

86.65ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم ياسر محمود محمد محمد حامد االزهري30009040120765260

90.15ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريمالك عبدهللا العنباوي29808100162365261

99.59ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيمالك مالك سليم محمد عريقات30012260096565262

93.53ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمغربيملوك عوض سعيد باعطير30004080021865263

82.24ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار احمد يوسف محمد قناوى30004040167165264

80.84ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار سيف النصر فؤاد على متولى30011050055365265

98.09ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار محمد مختار عبدالرحمن حسن30103140074365266

77.7ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار محمود عبدالرحمن احمد اسماعيل30010220104365267

96.63ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنة هللا مصطفى بهي الدين مصطفى30004050150965268

82.41ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنه هللا على ابراهيم على الشعراوى30010250007865269

99.08ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنه هللا ماهر محمد المنسى30004260025265270

96.57ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنوة السيد محمد السيد عطيه30006270124565271

98.17ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنى مصطفى خليل ابراهيم30005240180465272

73.64ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمها غسان خليل كريم30006020036765273

91.16ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيمها ماهر فتحى جبر30005190052165274

87.06ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمها محمد مدحت محمد ابراهيم30010010181565275

83.02ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمها محمود عبد الرحمن اسماعيل30010220103565276

81.92ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريموضي موسى محمد شبيب29912120146565277

91.67ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريمى مجد الدين محمد رجو30005030005765278

89.56ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمي أحمد محمد أحمد30006200059665279

65.07ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريميرنا محمد ماهر الناعمة30012050092865280

83.72ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيميس عواد أحمد سعيد30009180169165281

69.52ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريناديه محمد عبدالرزاق محمد عبدالرزاق30008240067765282

98.37ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرينانسى محسن السيد احمد30011020065765283

87.48ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسورينجوى زياد تللو النشواتي30010030095365284

95.38ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريندى السعيد مسعد محمد الطنطاوى30009300033765285

85.05ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيندى ماجد نمر الشامي30009250137565287

93.88ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيندى نمر محمد على30101030095465289

96.42ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنينور خالد حسن حسين30006030120565290

99.23ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسورينور مصطفى اكتع30005010199865291

77.87ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسورينورا محمد عصام حسين دك الباب30007050096165292



98.27ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرينوران رضا مرشدى ابراهيم احمد30012060071865293

87.46ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرينوران مجدى محمد ابراهيم حسين30102130119465294

87.62ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرينورهان رايد رمزى  سعيد30101010449465295

96.26ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرينورهان وائل بكر سليمان30009270208965296

81.8ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرينورين عالءالدين علي شحاته حسن على جاد30008200174865297

98.46ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنينوف محمد حسين عريقات30008220092365298

92.49ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرينيروز فوزى عوض عبدالحافظ30006200212965299

95.48ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيهاجر محمد عبد الرحيم فرح الخطيب30010090050265300

91.39ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريهايدى اشرف احمد شيحه29912190178765301

83.93ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتالدانماركهدى ظافر سليمان30104200179965302

93.81ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيهديل عونى مصطفى العبد حمدان30012150101765303

90.75ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريهال ايمن محمد غالب السرميني30005030088265304

83.85ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيهال محمود دياب30011020147365305

74.67ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريهيام ابراهيم حامد موافي30004010147665306

84.23ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريوسام نضال فندي30002100131465307

94.58ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريوصال على حلمى شالبى30009210101365308

79.34ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريوعد انس سالمه29906290179465309

75.7ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريوعد سمير محمد السباعي30009150047765310

96.2ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانيوعد لجين كمال المصري30005120124565311

88.14ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريوالء خليل محمود االسود30005260091865312

82.51ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتلبنانييارا محسن عزالدين30009040083765313

73.64ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين احمد رمضان ابراهيم السيد نافع30010100137365314

67.94ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين عاشور محمد ابراهيم30006140107265316

98.12ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين عبد العزيز محمود احمد السيد30012190071265317

77.81ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريياسمين فؤاد محمد تيسير التجار30102030105365318

92.37ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيياسمين محمد موسي الدرعاوي30005030061265319

94.68ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسورييمنى محمد عمر محمد صبحي مصريه30101240039365320

96.79ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرييمنى هشام عبدالصمد محمد علي30001011282865321

95.32ناجحالعلميالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرييوستينا صالح لمعي العبد30001240135965322

95.39ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء اوسم محمد احمد30102110129965351

97.04ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآيه عبد المعز فؤاد محمود30103190147665352

97.75ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأبرار السيد السيد عبد الرازق30012300110465353

91.18ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأسماء احمد محمد حداد30004140010165354

91.7ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأمامه حيدر علي29912020094665356

90.89ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأمه هللا ابراهيم سيد ابراهيم خشبه30007160164165357

82.75ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيأنوار حسين زويد مطر30102150110265358

99.22ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأيه حسانين عبدالمنعم ابراهيم30011070188165359

79.1ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعمانيابتسام راشد سالم العلوى30010060086865360

89.62ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيابرار محمد عيسى القرنه30012140174565361

89.93ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنياسراء ابراهيم سليمان دنون30012130170165362

97.17ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياسراء احمد محمود بيطار29911050055865363

92.06ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياسماء ايهاب عبدهللا محمد30006050128265365

91.69ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهاسيل محمد جمال الخطيب30008170128365366

84.17ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيافتخار ياسين محمد صالح الجناعي29901010659665367

99.11ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريافنان عيسى محمد السيد30003220185665368

91.62ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياالء راشد عبد الجواد يوسف30003040173165369

99.59ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياالء شهاب الدين محمد عبد القادر30006010057765370

84.71ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنياالء محمد عيسى عويضه30101240105465371

84.17ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيامل امجد كايد الحلو30008110155265372

92.2ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياميره محي الدين محمد مصري برعي30004290177665374

89.98ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيايمان ابراهيم داود محمد ضمره30012210054965375

97.14ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريايمان محمد جمال الدين امام ابوالسعود30009050166265376

71.75ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريبدور فيصل هالل العلى30010190112865377

72.87ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيبدور محمد عبدهللا سرحان محسن30101130006765378

96.12ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريبسمه سمير سيد احمد سرحان30006040134565380

81.21ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريبشاير مصطفى العيان30004140100865381

77.97ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريبشرى حسن اليونس30001010416665382

98.16ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريتحيه مصطفى احمد صالح الدين عبد الهادي30011300127465383

99.3ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريجمانه خالد خليل الوردانى30008020029265384

80.51ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحبيبه عصام على يونس30010240088665385

96.68ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحال طارق سامي حسنين30009030142565386

96.38ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحنان أيمن محمد السيد30011100108665387

98.16ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحنان طارق محمد عبدالجواد30009010154665388

79.19ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيحوراء محمد عبد مطر30006190089165389

82.21ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيحياة غانم قاسم29912210008465390

98.22ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيخديجة حسن محمد نعيم30006180157865391

82.71ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريخلود تامر محمود عبدالظاهر30009090157865392

83.78ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيخلود خالد جواد ابراهيم30004110098565393

82.93ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه سليمان محمود االحمد30007060048765394

94.75ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيدانه محمد فتحي صالح خليل العزب30006250028365395

99.74ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدعاء محمد فتحي احمد30002190168965396

78.41ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريدعاء محمد نزار جاويش30005270152465397

90.02ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيديمه على محمد العرعر30008080174165398

98.91ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرؤى ايمن محمد عبد الحليم جالل29907200098165399

89.35ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريراما حسن عبد الرزاق السليم30001010694665400

99.66ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريراما محي الدين عرابي30001010305965401

92.67ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريراندا محمد مرسي حسن29910110145965402

85.01ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيرتاج فهد صالح المقبل30008040027865403

99.64ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرغد احمد محمد الرفاعى30012050030365404

99.39ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكندارغد وائل عبدهللا30102100172265405

96.91ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرغده فتحي سيد حسانين30101100128665406

86.16ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرنا رماح عباس محمد السيد30011220083765407

99.39ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرنا ممدوح محمود حسب النبي30010180078165408

99.85ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرنا هانى بكر محمد30001010178265409

92.16ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرنده وهيب محمد العيسى30009020199365410

94.17ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرهف اكرم مال حويش المحمود30008100081565411

96.95ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان رمضان عبدالسالم احمد30009180107765412

97.85ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيروان سعيد حمدان ابوسيدو30011200076365413

92.05ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريروان عبدهللا محمد الزعبى30012130122665414

75.04ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهروان نصر مزهر30103110185865415

97.92ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان وسام سعيد سيد30009150172865416

97.21ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريريم السيد محمد الديداموني احمد30008210038365417

95.79ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيريم سالم أحمد بحر30004040005465418

98.07ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيريم طارق صبحي الحدرب30001010539665419

85.8ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريريم محمد عبد القادر قابل30009270075365420

98.69ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريريم محمد عيد رجب30008240080265421

87.14ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريريهام طارق محمد سالم الجميعي30004260083465422

98.29ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريزهراء حيان االورفلى30002180013265423

85.25ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريزهراء خالد عبدالرزاق حبيب30006060107265424

95.39ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريزينب ايهاب السيد نورالدين30006060125965425

79.19ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتجزائريزينب بن سي علي30008160083765426

87.28ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيزينب محمد احمد الذويب30011240134865428

98.79ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساره محمد احمد30006240185965429

96.75ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساره محمد حسن مسعد30007030145265430

90.26ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيساره محمود فؤاد الحاج عباس30006040085265431



98.85ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره محمود كحلوس30007130159365432

78.01ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيساره مندنى على كندرى30005010132265433

94.81ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيسدن عبد الحكيم عبد هللا برهوش30009190070265434

98.41ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسعاد جابر عبدالحميد احمد30008140140865435

98.36ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى مصطفى عبدالعظيم سنبل30005290146265437

99.89ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسمر أحمد محمد علي30004100120765438

78.76ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسندس حمدى فتحى محمد30004250195965440

66.81ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيسندس سائد صدقى  خاطر30101310074765441

61.85ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسهام ياسر محمد رجب29912060097465442

99.09ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسهيله حسام الدين احمد احمد ابوشادى30006120100365443

98.51ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشرين مجدي محمد عبد القوى ابوخميس30007010214665444

83.96ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيشهد شمخي جبار نخيالن30009150038965445

89.33ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريصبا عمار الخميس30001011061165446

93ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريصفا وليد المصرى30010020136565447

98.06ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريطيبه عبدهللا محمد عبدالرحمن  ابوطبيخ30007180076365448

96.25ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيطيف ضياء الدين محمد مصطفى مصطفى30006130123165449

93.69ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعائشة ابراهيم جمال30005140138665450

95.12ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتافغانستانعائشه   تاج محمد29909020101565451

94.16ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريغادة مازن محمد العامرى30012080101865452

99.78ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريغاده حسام صبرى ابراهيم حموده30004020134665453

81.25ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيغاده رشيد مصطفى عبد الكريم30006190059265454

94.67ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفاتن أنس محمد ضفار30101290132365455

97.4ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفاطمة الزهراء مرزق حمادة30005170173365456

94.26ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيفاطمة محمد اياد سعيدان30012310034865457

90.3ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفاطمه عبد الكريم حمد30008260165565458

89.91ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفخريه عارف حسين حمدان30006180129565459

82.46ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيفرح فاروق عادل يوسف30004300006465460

70.67ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيقمر سمير أحمد شعبو29904260079165461

70.16ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريكنانه معمر الحريرى30103230137665462

88.81ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريماهينور طارق محمد فيصل عبدالرحيم على29911010187265463

70.34ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمجدولين احمد محمد عطاهللا30101050023565464

80.54ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمرام أحمد حسن محمود30010070029565465

90.1ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمرح خالد عبدالعزيز كريز30011050001965466

98.04ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمريم باسم يونس محمد30011150113665467

97.51ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم خالد عمران على محمود30008060087865468

87.16ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمريم خليل ابراهيم الحطيطه30006130121565469

91.44ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمريم عبدالباسط عويضه30101010429165470

69.9ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمريم عبدالوهاب علي الخمايسه30102250084965471

84.36ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم محمد حسن التهامي30012100134665472

94ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم محمد كمال الدين محمد على30004160106965473

95.12ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسودانيمالذ ادم محمد اسماعيل دفع هللا30012010021165475

90.12ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمالك سليمان حسن دحبور30001010673565476

74.26ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار ناصر حسن محمد على30011180019565477

96.19ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنه هللا عادل سيد عبدهللا30010230081865478

84.01ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنيه حليم عبدهللا عبدالحميد30010050179865479

78.78ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمى محمد احمد عثمان30002070170665480

92.34ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميار السيد محمد اسماعيل30101010266765481

97.85ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميار تامر عبدالحى عبداللطيف30102080157665482

94.51ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميار سيد سليمان محمد سليمان30008010138265483

72.35ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميرنا وائل عبدالفتاح سليمان30006060168965484

96.13ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينادين اشرف محمد احمد يوسف منسى30009280091465485

67.61ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينانسى عبد الهادى السيد على30101260067865486

91.29ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينجال نزهت احمد مارديني29909060108665487

84.21ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيندى باسل عبد العزيز الدبه30008270111165488

97.46ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى حازم فهمي الزهري30009010153865489

98.98ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى طارق محمد شحاته30012040032965490

88.51ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى نبيل على عبدالمنعم30102080126965491

91.44ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى هانى محمد ابراهيم30006290150365492

97.64ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينعمات حمدى عصفور30103110153265493

75.99ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينغم ثابت محمد حمدان30010200098965494

95.75ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينهال شريف عبدالمجيد احمد30008270153365495

88.52ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور جمال سامي احمد حمدان30102080049365496

98.18ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور طارق سلومي30010210167565498

90.46ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتينورا حسين زويد مطر30102150112965499

97.46ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينورهان محسن فؤاد محمد30008020129565500

82.88ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالسويدنورية محمد حمود الصقر السعدون29912210140765501

91.42ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهاجر محمد الشحات بركات30007060081565502

88ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهاجر يحيى زكريا حسن30009280156265503

97.87ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهدايه بسام عمر الحنفي30012190070465504

83.1ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتبحرينيهدى معاذ سامى الدالل30012290093365505

87.88ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهديل أشرف محمد رواش30005190113765506

93.73ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهديل محمد براء محمد الجاهوش30010270073165507

95.7ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهديل محمد حسن كسبر30009300181565508

99.74ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهند احمد عبد الغنى عتمان30004150166665509

94.34ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهند احمد هشام عبدالحى30012150124465510

69.85ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةورده متعب جوده الخالدى30006060127565511

87.31ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريوالء جمال محمد محمود على30010280119665512

97.58ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيوهيبة جالل عبدالحسين محمد ضاهر30012050046965513

74.59ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورييارا سمير احمد المغربى30003080091965514

94.64ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين السيد السيد احمد محمد30101310095865515

95.14ناجحالعلميالمشتركة- السالمية - النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييمنى سمير جمعة البراج30008300127265516

98.13ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيايه ناصر محمد خليل30106250153965541

99.32ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء اشرف محمود امبابى على30011200007765542

96.59ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء عبدالخالق بدران عبدالخالق المرسي30011080081265543

93.27ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريآالء يوسف عبدالكريم يوسف30001290118565544

71.72ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريآيه موسى محمد حمد30005220119165545

97.6ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيأحالم نائل فوزي مدوخ30005210094865546

99.08ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأروى خالد محمد سيد احمد خليل30007050204365547

96.26ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيأريج محمد اسماعيل أبو حمد30005040115765548

77.84ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأسراء أنس كناكرى30103310157965549

87.59ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأالء مشعان رشيد المحمد30004130031165550

99.27ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأمنيه خليل عبدالحميد محمد عوض30005260073165551

94.72ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأنوار فيصل الحسين29907150201565552

95.05ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيابتسام محمد عبدهللا حسين30009140093565553

93.08ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياسراء حميد غربي حمد30004030050465554

68.97ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنياسراء عبدالفتاح محمد سالمه30012240152865555

96.23ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياسراء محمد فتحى ابراهيم30010250091665556

74.31ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيامنه عيسى موسى الغوير29905110173265557

93.64ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريامنيه خالد عمر احمد عميره30011230080365558

99.56ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريامنيه مأمون عبدالعظيم عبدالحميد محمود30006040154865559

89.38ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياميره محمد العلى30001010358565560

97.69ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريايمان ايمن ابراهيم منصور30103010195265561

67.81ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريايمان راكع عزو الموسى29912310090865562

94.17ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريايه مدحت سعد اسماعيل30009050151565564

81.31ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريباسمه عبدالباسط عبدالعزيز29908280193465565



95.16ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريبسمه هشام عوض الدبسي30007030153265566

71.7ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريبشاير عبدهللا محمد الشاحوذ30009100140865567

98.69ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيبشرى سفيان محمد ابوعاصى30009150084865568

76.87ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيجمانه لطفى فواز العلى30009190088465570

75.62ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيجميلة جالل جميل جواد العطبي29901010727365571

98.8ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيحنين أشرف فواز العلي30008240163765572

70.47ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيحنين نواف محمد الحاج قاسم30103150019765573

82.05ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريخديجه احمد المحمد30007230190765574

84.28ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريخديجه سعد زيدان العنزى30009020112565575

78.49ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريخديجه محمد جواد العبد الجبول30008010174565576

97.15ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريداليا أحمد اسماعيل عمران30005190043365577

82.44ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيدانه طارش ساجت الطرار30102190111465578

90.75ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه هشام ابراهيم النصر30005130032365579

93.98ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريدانه هيثم محمد شميط30101020114765580

93.82ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدنيا خالد كمال محمد بدوي30102220118765581

83.81ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدينا فايز علي فرج30010010241265582

96.55ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيراما عصام علي منصور30101170147765583

97.75ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرانيا أحمد حمدان حدرب30006130050365584

93.66ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرانيا احمد على ادريس29811010198265585

84.55ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرانيا رياض الحريري30001080160765586

71.08ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرانيا محمد حسين نصر هللا30008310048165587

94.47ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرانيا ياسين الحريرى30101150194265588

88.81ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرحاب محمود حنفى محمود30012160097165589

79.45ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرحمة عصام عبد الرؤوف الصياد30002280173565590

92.91ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرحمه عاطف عبدالشافي محمد30004010221765591

83.58ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرزان حسام عبدالرزاق هنوش30006160129365592

97.16ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرزان رضوان عبد هللا محمود30006110134465593

87.31ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرغد جبرين السهو29909030130765594

99.07ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرفاه احمد الناصير30002170142565595

91.36ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرناد طارق موسى الزعبى30012180120465596

94.74ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرنده محمد محمود مهداوى30101090088865597

91.68ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان غانم ابو العينين غانم ابوالعينين30004190161965598

95.4ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريروان ناصر حسن الزعبى30005160067665599

90.09ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريريم سلمان ابو سالم30011200170765600

88.39ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزهراء راكان عبيد عنتيك الشمرى30010110174565601

86.53ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيزينه رائد عبد العزيز الدبه30102090096165602

95.37ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيساره محارب محمد سعاده30101300134365603

99.27ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيساره محمود ابراهيم اسماعيل فياض30003110097365604

94.25ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساندى ابراهيم احمد خليل30005290133165605

98.99ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيسجى فوزى محمود سليمان حسن30009060160465606

77.99ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسدره ماهر عبدالرزاق عصفور30103030108165607

92.06ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيسلمى سائد صبحى قطوم30101220153865608

80.4ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيسنا ماجد باقر حسين30004030174265609

82.63ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسناء عبدهللا على سعد30005080100365610

84.47ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسناء محمود بركات الزعبي29806280103565611

74.24ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةسندس راكان موسى عبيد30010190137165612

86.46ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسوسن عماد الغانم30101011230465613

83.98ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد أحمد البكور30006170157765614

98.68ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد ماهر كريم الحسين30101190069565615

76.93ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشيماء ياسين عيد محمد30001150237765616

95.97ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريصبا موسى عرسان30001010725265617

89.21ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيضحى عبدالحميد محمد الشل30103030024965618

66.26ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعائشه احمد طالل السعدى30010110107565619

82.12ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعائشه محمد على الحواله30004300057465620

99.7ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعنود ثامر سراي العبد المحمد30101110108465621

84.61ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريغزاله عبدالناصر الدندل30101020145465622

74.43ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريكوثر انور احمد30005160130265624

83.24ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيلوجين اياد أحمد مرعي30103100122465625

91.26ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريماهيتاب حلمى حلمى نبيه الزير30005180083865626

94.12ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمروه اشرف حامد السبكي30007290173465627

88.09ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمريم حردان الخلف30001010439365628

93.53ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمريم سعد مطشر عساف30102030124865629

83.66ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمريم على جابر سايس29912080123165630

98.35ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم محمد ابراهيم الدسوقي مصطفى30008130103665631

88.82ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمريم محمود جابر السراحين30009190116665632

77.98ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمالك حسين عايد اليتيم29901010667665633

83.07ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنه هللا جمال عبدهللا احمد محمد مصطفى30007230124565634

83.84ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنه هللا سيد محمد عويس30102280141465635

92.87ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمها سالمه عبد هللا خليفه29902230121765637

89.97ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمي محمد هاني رجب عبد الكريم30009290090765638

91.66ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريميس محمود فخرالدين30011280026965639

86.81ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيميس نعيم عبدالقادر ريده29910210168865640

96.08ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريناهد فوزي محمد محمد ابوسليمان30005250139765641

81.62ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينجود محمود علي العبد هللا30009130085465642

98.47ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى رمضان اسماعيل الجندى30010240173165644

89.78ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيندى مصطفى خليل غنيم30101120031465645

77.28ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندين خالد كمال علي عبدهللا30006200218865646

73.25ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينرمين احمد علي عبدالحى29907020080865647

96.46ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسودانينسيبه النعيم محمد علي30011120163565648

96.67ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينهى مشهور نصر هللا30006210151465649

78.53ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور ابراهيم فارس هندي30012290139765650

86.75ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور عونى مصطفى محمد30006220047565651

89.28ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور محمود سعيد شلش30001010698965652

92.25ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور محمود عطاهللا الشبلي30005190100665653

82.67ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينورهان جمال عبدالعال احمد30003130040665654

77.08ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينورهان عبدالسميع عبدالبديع عبدالواحد29911010216265655

82.07ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهاجر محمد لؤى عيسى النايف30010050045365656

69.69ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهدي ماهر احمد الشلبي30012030150765657

82.25ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهديل يوسف يعقوب فضل30002100015165658

97.73ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهمسه عصام احمد محمد30007290152365659

86.51ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهيا محمد أحمد فرحان30011040103765660

80.08ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييارا عبدالهادي محمد عبدالهادي30005040162465661

95.66ناجحالعلميالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييوستينا صفوت ناعوم لبيب30004040177865663

97.21ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء امجد محمد حشيش30102280068165691

97.59ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء محمد فتحى منصور30006060144365692

97.14ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيآيه بالل مصطفى عوض30012240060565693

92.09ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآيه عبدالمنعم احمد محمد عبدالعال30101180112865694

99.15ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآيه محمد احمد دعبس30101020044365695

96.35ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأماني بردي العبد هللا الشمري29808010181765696

97.72ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأماني رشوان عبدالجواد عبدالاله عبدالمتجلي30007310086765697

92.04ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأمل يسرى أحمد عبدالحميد30101280073365698

74.27ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيأمنه محمد راضي محمود30102190142165699

94.85ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأمنيه ايمن مصطفى الجمل30007300082365700

95.14ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأيه عفيفي عبد المنعم عبد النعيم30009230041865701

85.53ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياروى السعدنى عبدالمنصف السعدنى29910110070465702



91.77ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياسراء أحمد مصطفى عبدالفتاح سليم30008020154365703

88.6ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياسراء حسام محمد علي30102130080265704

99.31ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياسراء طه محمود طه30005280071765705

78.26ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنياسراء عبدالسالم محمد باشا30003220182165706

82.28ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياسماء احمد مصطفى سليم29906020104965707

90.38ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانياسماء زكريا علي بري29909160032565708

85.04ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياشواق محمد حسن الهبه30103020139865709

91.49ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياالء عشرى ابوالريش على30008310109765710

82.69ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياالء محمد حمود الحويجه30102190037365711

93.21ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياليسار عبد هللا العلى30005060146665712

91.45ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريامال اسالم محمد السعيد شمعون30012020184865713

89.27ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةامل محمود محمد الكندرى30103090124765714

83.57ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيامنة غالب محمود30001010795765715

95.6ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةامنه حسن شطب شطب30001290177565716

96.3ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريايات الغريب الغريب الصعيدى30002120183465717

98.35ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريايمان انور احمد عبدالرحيم ابراهيم خليفه30102150099465718

73.3ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةايمان راشد حسين مطلق30003160122565719

67.01ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريايمان محمد حسن علي علي30012130087265720

89.76ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيايه ابراهيم احمد الزبده30101010704665721

96.97ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريايه خلدون الزبدانى30004050194765722

96.53ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريايه محمد سعيد عسكر30103080155365723

93.04ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريبسمه طه محمد شعبان30012090164165724

83.2ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريبسمه نشأت عبدالمطلب احمد الباز30012020165365725

99.1ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريبسنت عوض خليفة عوض30002010195465726

71.7ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيبيسان وائل تيسير الحورانى30012050082165728

91.28ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريتسنيم عبد المنعم عوض الناصير30011120034165729

96.06ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانجنان حبيب نيك راي30009280113265730

99.01ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريجيهان سعد السيد عليوه محمد العبساوي30004230153565731

93.69ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحبيبه محسن محمود محمود30009290133665732

91.9ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاثيوبياحفصه سيراج حسين29801220086465733

89.46ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحنين محمد حسن سيد30012200159165734

79.98ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريخديجة محمود الدراوشة30009240001365735

98.49ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةخديجه عبدالكريم حمود نايف30007270152165736

92.58ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريخلود عبد القادر فوزى منتصر30004110133965737

85.84ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريخلود محمد محمد زكريا زيدان القلشى30007130156965738

83.38ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدينا هشام سامي محمد عبدالرحمن30009120156565739

98.3ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرانا اسامه ابراهيم محروس30004180139465740

96.88ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرانيا حسام عبد الرحيم سالمه30010290110365741

92.43ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرزان بهاء حمزه30101010660965742

77.53ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرزان محمد العلوه30005140200465743

95.35ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرزان محمد حسين حميد30006230128465744

99.8ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرغد حسين كرم حسن صيام30010260131165745

75.02ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرغد عمران ابراهيم ابو شنب30008210176565746

75.6ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريروان احمد الفريح30006100161865748

90.15ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان عمادالدين الديب رضوان30006010124665749

76.27ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريروال قحطان الدريس30001010290265750

92.51ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرويدا سليمان السيد محمد ابراهيم30001010479965751

92.97ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرويده عارف محمد الخطيب30011270116465752

97.42ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةريم الحميدى عشوى فرج30004280105465753

92.42ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريريهام رجب عبدالحميد محمود30103030161265754

79.24ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزهراء يونس محسن حسين30008270174465755

71.26ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزينب نايف لفته راشد29901270123365757

83.55ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسارة داوود البطي29810090139665758

81.39ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةساره عبيد حسن بدر30006240162165759

99.32ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساره محمد عبدالمنعم احمد30101010490265760

95.22ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساره هشام عبدالعزيز محمد البلك30011260159365761

78.86ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيساره وليد احمد الجمال30008220042165762

93.05ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى صالح سيد سعداوي عمر30006090045165763

95.65ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى محمد احمد جوده حرزهللا30006150172765764

72.62ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسمر داوود البطي29710200010865765

90.41ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسندس محمد فاروق حسن30006160041865766

90.47ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسها فاروق همام عبدالرحمن30007270011565767

92.81ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسهيله حاتم صالح عوض30007240132665768

99.82ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشارن سعيد عبد العزيز ابو العزم30101010246465769

84.52ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشام خليفه هالل عبدالرحمن30101260073165770

82.1ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشام محمد زيواني30011250146165771

93.44ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشام مصطفى محمد ماهر30003210122265772

97.42ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشذى خالد جمال محمد29906130012965773

95.12ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشروق سمير كمال راشد30103120055765774

92.21ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشريهان محمد محمد  مختار29906230168465775

72.49ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشهد عماد حسن عبدالجواد30011030138665777

79.64ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشيماء على عبداللطيف سماره30007140109265778

71.83ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريصفا عبدالعزيز االحمد الشمرى29709250158165779

82.33ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريصفا عناد الرفاعي30001010599465780

77.9ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيصفيه عبدالرضا كزار المنتفكي29801010680765781

93.3ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريضحى علي محمد سوكاني29911160101965782

94.36ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريعاليه محمد مصطفى جاد هللا30010120137565783

78.11ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعبله حسين شرجي برجس30103020064365784

91.53ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريعال وليد عبدالمتعال محمد30007190135365785

80.63ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتارتيرياعهد أحمد زومان ضاحى الشمرى29907110163365786

75.43ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريعهد احمد عبد الموجود محمود30102190024265787

92ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريعهود عزت عبد السميع عبد الناصر30008010143865788

83.63ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةعهود لفته جابر مزعل30009110202265789

86.49ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريعهود محمد عبدالرازق30001190185365790

73.54ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةغدير جليل عيد منهي98826400011465792

87.36ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةغزالن خالد كاظم نايف30010160154765793

98.26ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفاطمة محمد صالح عواد عبدالعزيز30012190105365795

85.72ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفاطمة مصطفى سامى طه30009150126965796

86.54ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمة منصور ثجيل حسين30101290195665797

93.75ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه سماح عطب30007220182665798

94.92ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفاطمه صالح امام سليمان30011140038665799

89.07ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفاطمه محمد اسماعيل محمد مراد شلبي29910170151865801

86.44ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه هادى نجم فندى30102150178665803

84.53ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفرح محسن منصور الغانم30011170129365804

89.93ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيفرح هارون رشدي عبدالشولي30102050040765805

95.76ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيكوثر شريف سنبل الشمرى29912110129665806

77.62ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريكوثر عماد حسان الخليلى30011090017865807

83.51ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةكوثر مطلق هالل باهى30002130134165808

96.63ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريلبنى عبد الغنى ابراهيم عبد الرحيم30005030140465809

99.56ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمايا ابراهيم محمد عبدالمقصود محمد سعيد30005120144865811

92.57ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمرام محمد الخواجه30001020151365812

99.13ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم احمد يسرى محمد سيد احمد30012210030365813

95.78ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم خالد يوسف الخياط30007110165565814

78.08ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم شوقي جوده الغزالي30101100202765815

98.57ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم كمال محمد فتحى عبدالفتاح30101180049165816



99.3ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم محمود صورى جابر فراج30007010053865817

75.44ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمالك خالد عوده شافي موسي30006230150865818

99.29ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار أحمد السيد عبد الغفار شعالن30101170150665819

80.38ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمنار حلمى مصطفى عدس30004240133365820

79.96ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار طه عبدالرحيم علي30002070154665821

96.7ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمنار على حسين30011100053465822

92.59ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار محمد عبدالفراج محمد30011050187165823

90.1ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنة هللا عصام محمد صالح الدين عبداللطيف30011050163665824

79.91ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنه هللا ابراهيم مصطفى حسين30010020130665825

91.91ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمنى مسعود سعيد مسعود30010120119965826

98.58ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميرنا سامح توفيق حنين30101250168865829

87.11ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيميمونة غالب محمود29901010629765830

98.04ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينادين ايهاب احمد خليل30008060170765831

99.66ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينادين جالل الدين عبدالعزيز سيف الدين آدم30101210174865832

95.91ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينادين محمد سعد ابوعيانه30001040156665833

99.53ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى عادل احمد منصور30101110143965834

73.05ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيندى عدنان شاكر خنفر30101020073465835

96.21ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى محمد فؤاد عبدهللا30010010223665836

94.44ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينغم ابراهيم احمد29911180176665837

95.24ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينوال نزيه ابراهيم البيلي30005160157265838

87.29ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور الهدى عبدالسالم العلي30101010717765839

88.82ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينوران خالد محمد مراد عبدالحى وحش30003200218765840

96.42ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينوران رمضان محمد عبدالفتاح على30005270018565841

94.75ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينوران عيد طه محمد30008180049265842

99.46ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينوران مدحت حسن حسن محمد ملش30011120012265843

98.02ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينورهان هانى رزق عفيفى30012090070265844

81.73ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينيره اشرف نبيل محمد30006290153865845

82.44ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهاجر عادل السيداحمد سعيد30005100159365846

77.3ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيهاديه أحمد وجيه مرعب30008190144565847

94.83ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكنداهديل بشير ابوجالله30007030051365849

97.46ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريوعد يوسف مشرف30008240147765850

89.91ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييارا ممدوح محمد السيد30012310071965851

68.45ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين صالح الدين عبد المجيد الشاذلي30005210101965852

78.86ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين عبدالعظيم محمد على30101100161465853

99.11ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييمنى جمال قاسم حسين30101160201465854

93.8ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييمنى سالم احمد حسان سالم30012240097165855

98.81ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورييمنى محمد يوسف الرفاعي30005290027565856

81.39ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييمنى محمود محمود عطيه الحفنى30002200147165857

99.06ناجحالعلميالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييمنى وليد عبدالمتعال محمد30007190134565858

94.94ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريآمنه عبدالجليل الحاجى30004050154165881

95.18ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياسماء صالح جاسم الجليدان30008010087365886

84.8ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريتيماء مشرف مشرف29908250168365888

87.72ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرانيا نوري حسين وكاع30004270083565891

91.37ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد صالح الغازي29909130152865899

84.44ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشوق سالم النايف30002180150665900

84.09ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشيماء مشرف مشرف29908250167565904

88.69ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيفرح احمد عبدالجليل ابراهيم30012060130765908

82.11ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةلطيفة فرحان قعيد30012310147165909

71.29ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمرام منصور عويد خنجر30006050173365911

90.37ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمريم سامي العكله30010210122965913

73.64ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمريم كريم طراد98827400028565914

72.05ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمنال تركى امحيمد30002080149165918

72.99ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمنال محسن محمد29912040096465919

91.67ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينسرين عبدهللا الحاجي30001140169965920

88.44ناجحالعلميالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقينور الزهراء باسل داخل شاوى30001010917865922

85.13ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريآيه محمود الدراوشه30012010138865952

94.14ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياسراء عبد الرحمن احمد محمد29907240139865955

74.24ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنياسيل بهجت شحاده محمد حسان30011050170865957

71.33ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةالبندري عوض ساير طياح عجيل29706140185265958

79.24ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياليمامه احمد اديب الراوى30004080031465959

69.7ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياماني مجدي حنا29911150192365960

96.02ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةبتول حمود شهاب حسون29912310138865964

69.4ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةبتول علوان عودة دخيل30008150242865965

88.56ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريبثينه حمود الحسين30008240154965966

76.93ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريبثينه علي الشافي29911020117965967

70.23ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيبدور عبدالستار جبار29701010579765969

75.32ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحنان خليل رشيد الجبارى29903240054265973

79.74ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريخلود اسماعيل دخيل المحمد30001190162665975

71.32ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه حسين أحمد السعيد30006020138665977

75.86ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرجاء اسماعيل العبداللطيف29903150177165980

98.81ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرضوي خالد محمد محمد أبوطاحون30103030185865983

81.98ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرهف خضير حماده29904110035765986

73.45ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان على محمد موسى30110010158865987

91.65ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان محمد رضا احمد عبدالوهاب30007200012765988

81.61ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريريم جسام االحمد29907070143465990

89ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزينب عبدهللا موسى جابر30102150186665993

88.47ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزينب فرحان هداد ناصر الفضلي30001020199465994

70.61ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسماح سليمان متولى عبدالسميع30012100202365998

85.11ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيسندس صابر محمد حسين30010030182566000

82.65ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد سالم العذاب30001140136566001

75.15ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةشهد محمد خريجان محمد30112090187366003

72.22ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةشوق بدر راشد شمخى30004080177166004

70.47ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةشيماء على حيال صالح29912070150566005

90.91ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشيماء عيسى محمد العبد30009080092966006

75.37ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشيماء محمد خليفه االحمد29901040083266007

75.39ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةشيماء وليد عبد هللا الخالدى30102040176766008

90.03ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشيماء يوسف سرى محمد ابراهيم30012190055266009

73.33ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريطيف عبدالعزيز صباح العنزي29809030091666012

90.32ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةطيف فيصل سالم نتوش29902210186466013

72.24ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريغاده جمال ابو العطا مطاوع29910280164166014

68.48ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه جمال حنظل خزعل30003290175666016

73.74ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفاطمه محمد سوادي العويد29811010226466020

72.06ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةليلى الفى اسماعيل حاكم29904290127966026

83.8ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمروه سالم السلطان30002260046666028

83.45ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمريم عبدالكريم االحمد30007110025766030

97.99ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمالك حسن ذياب عجيل30010210218466034

78.29ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمنى هادي سويد عجيل30010190178566036

82.37ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمها على العمر30101011199366037

96.71ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمها فالح فرحان فارس طريف30005070191866038

94.58ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةنرجس فليح جميل صالح30007230202966041

91.29ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور جمعه لطيف30008250141966042

74.64ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهبة اسامة المديد29908090188666047

77.48ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةهديل ظهر زغير الشمرى30002190199666050

71.57ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهند محمد الصياح30004010156466052

86.62ناجحالعلميالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةوضحه حمد مطشر مرضى30004300165766054



91.64ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيآالء مصطفى فاروق رضا30004120016966081

95.23ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريآمال راضى عبود المحمد30005040003166082

95.08ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريآية عميد العينيه30001070110466083

79.71ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأصايل فائز عبود الخضر30002150063166084

85.91ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأمانى احمد حصية30011070075866085

79.25ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأنسام طارق الزامل30101260014166086

96.07ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياروي احمد نصر ابوغالي30101140075466087

88.67ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنياسيل غالب حمد شتيوه30008080190166088

72.11ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريافراح حسن حامد29909050165966089

96.7ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياالء احمد العمير الصالح30007200199866090

98.82ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريالطاف خالد الرفاعى30001010546866091

85.21ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريالهام حميد سمحان خلف العنزي30005160144166092

96.82ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيامل باسم محمد الحاج سعيد30010070027966093

73.18ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياميره ناصر تيسير قداح30103110100666094

70.63ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريانهار حكمت عيد االسعد30009010124766095

74.7ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةايمان حمد وبدان لطيف30011140173366096

74.55ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريايمان على حوريه30012010126566097

78.77ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريايناس السيد شبل عبد الجليل30003090132266098

98.93ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيايه زكريا على عبدالحليم عبد30101010601966099

89.4ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريايه سمير ابوسالم29908100191966100

98.66ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريبسمة ابراهيم أحمد موسى30101011008566101

86.14ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريتقى عيد حسين عيد30004120157566102

83.88ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريجمانه محمد احمد موسى30102220047566103

91.13ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريجمانه ياسر خليفه30006220057166104

88ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريجنى سهيل سمره30006170176166105

69.39ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريجواهر صالح الويس30002090046566106

85.97ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحال عبدالرحيم الزامل30008300133666107

85.75ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحنان عابد حمد االبراهيم30003130041466108

88.78ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحنين محمد قنبر30104250163866109

84.59ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحنين وليد عبد المنعم عوض30007230176366110

75.24ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانحوراء عبدالعزيز تقدم30004260155466111

94.85ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةحوراء نواف عبد العزيز نايف30002120138366112

87.68ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةخوله رمضان طعمه نايف30011160169866113

83.31ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهدانه اسامه المدهون30005310130166114

76.72ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريدانه حامد رشيد المحمود30009130101366115

93.78ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيدانه زياد صبحى سالم النجار30008010092966116

96.43ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيدالل عبدهللا عبدالكريم ناصر30101310083566117

91.98ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرانيا منير عوده ابو صيبعه30007200116266118

94.54ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكندارزان هشام سالمه30004180174966120

94.33ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرشا منذر الحسين30001010647966121

95.45ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرغد احمد جابر عبدالحليم30011120102966122

67.8ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرفاه حسين الحريري30010270160366123

98.27ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرنيم محسن محمد رشاد امبابي30005270161266125

94.89ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرهف هاني الرفاعي30005040078766126

68.86ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيروان سليمان اسماعيل ابومحفوظ30005170170966127

99.1ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريروان شفيق حسن الكيال30011270015366128

93.81ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيرويده ماهر صبحي الجمله30003190085866129

85.61ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيريم على يوسف زيدان29912310067666130

97.17ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريريمان عزت الحريري30009200249666131

96.62ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريريناد مجدى  بشير عبد العزيز شرابي30102160122666132

84.08ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريريهام اشرف يوسف محمد30008250122466133

81.93ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريريهام خلف هللا شاكر محمد30102180115666134

98.86ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريزاد ابراهيم احمد بريك30011010145666135

64.21ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزهراء مبارك خالد ناصر30012160185166136

84.89ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزينب ابراهيم شهاب30101180093466137

94.59ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريزينب محمد أحمد حسن29807220139166138

84.29ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساجده يوسف العبدهللا29907210159866139

81.25ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره عبد الخلف29908270139466141

86.5ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره عبد السميط30101010330166142

68.66ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره فهد مطلق العنزى30008220156366143

95.33ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساندى عادل حشمت تادرس30003010198266144

70.78ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسناء خالد اعبيد محمد30006080056566145

90.83ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيسندس جمال جميل عبد هللا30103100016866146

69.45ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسندس صالح الزعبى30005010268366147

94.55ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسندس عادل سعد شعبان احمد30006240033866148

92.67ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسهيله اكثم خالد قصاب30001260023566150

91.47ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسيماف عمر سيف الدين زكريا30007300104166151

91.01ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد ابراهيم محمد حميد30001270164266152

89.44ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد بشار فراس خراط30008150175966153

84.85ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةشهد حمود مرداس بزان30011110171466154

90.19ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد زهير درويش قصاب30003300026366155

74.61ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةشهد عشوان عدوان محمد30003210221766156

94.86ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشيرين ايمن محمد زكى30005020180966157

97.45ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشيماء اعبيد خلف المطلق30102250073466158

88.65ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشيماء محمد الجارى30003090123466159

69.25ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعبير رمضان كريم سيد30005030093866160

98.34ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريغفران كاسم عبدالعال30111230125366161

69.68ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريغويه محمد حسين المحمد30009190128966162

70.98ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفاطمة عبد المخموش29904250193766163

79.48ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه سعود عطيه سرحان30007010130366164

75.57ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه على داخل فهد30004040210566165

74.14ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه محمد وبدان لطيف30005010253666166

96.42ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفاطمه مهند سعيد عيناوى30012180094966167

94.69ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه ناصر خلف الشمرى98838200000966168

80.45ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهفرح اسامه المدهون30005310132866169

91.52ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيالنا عمر عبد الفتاح صالح29909030151866170

84ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريلمى عبدالستار الدخل هللا30009220100666171

98.2ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريلمي عبدي محسن زين الدين30010090061766172

85.62ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريلمياء حسام عبد المنعم الصغير30103030144466173

83.91ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةلولوه فايز مشرع سليمان30004140186866174

88.59ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريماريا نشأت ولسن حلمى30101300235466175

85.79ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمروه منير الزامل30001010338266176

59.42ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمريم بدر راهى شنات30011180188466178

92.99ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم هشام محمد الغزاوى30011210099166179

96.55ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمسك نبيل رجب محمد السوقى30010280098666180

84.65ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمالك محمد طاهر الشربجي30102170048666181

68.04ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار ابراهيم مصطفى زايده30103280074966182

64.16ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمنار حامد حوران المحمد30001010171566183

66.59ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمنال عبد هللا قاطع الشوكه29907300130266184

98.58ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيمني معين محمد حماد30103150094766185

76.6ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريميعاد حسن سالم30101010801466186

78.96ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريناريمان عادل بدوي طايع30101030119966187

90.92ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينبال عمر السحلى30006280152966188

85.4ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينجاح محمد زغيب30101090184866189

84.54ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى احمد كمال عبدهللا عمران30010090105466190



68.85ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريندى عادل الهتيمى29906010208366191

78.47ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيندى وائل عبد الكريم ياسين30010060102766192

97.06ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور احمد ظافر عيسى الخطيب30103060055966193

81.08ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينوران احمد صال ح ابوالدهب30009150177966194

93.29ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينوران صابر ناصر30010310188866195

73.8ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهاجر مروح العلى30009060193866197

97.68ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهايدى وليد محمد محمد جمعه30005010033866198

68.46ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهديل اسعد المحمد30008250143566199

84.21ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهديل مامون ذياب عبدالغنى خالد30007230014666200

99.16ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهديل موسى القداح30012210108266201

98.95ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهند علي عبدالفتاح قنديل  زمزم30007130173766202

98.58ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهيفاء مهند سعيد عيناوى30012180092266203

98.1ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين عبدالمجيد السيد ابوالعز30103070036566204

83.19ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين منير وهبه حبيب30003200121366205

77.84ناجحالعلميالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييمنى محمد شبل السيد30009160180966206

77.55ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةأصايل احمد ضيف قبيل30002240102966231

76.26ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةابتسام زبون عبد طرفه30006080138166233

93.78ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةابرار عامر نصار منصور30009240175366234

96.99ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياسماء سعدالدين الكنعان29908160184266236

66.68ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةالبندري خليفة صبر مرزوق علي98827100043066237

96.86ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريامانى محمد سيد ابراهيم30010220161766238

68.32ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريامل محمد الزعبى30007200209366239

95.66ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريامينه عبد العليم محمد عبد الصمد سيد30004300073466241

81.96ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةانفال خالد خلف جار هللا30101270155966242

78.59ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيانوار عقله عبدهللا العنزي30004180175766243

79.7ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةايمان حمود عمير الشمري29912190151766245

80.9ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةايمان عبد هللا مهنا خميس30010300115866246

96.47ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريباسمه محمد رئيف عدى30001010285766247

70.37ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةبتول فالح عيد جبر30011290167666248

73.43ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةبدريه حافظ عويد صالح30006090093766249

72.84ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةبلقيس سعود عبد الرزاق مرضي30006020125566250

90.24ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةتهاني حاوي موحان عبد هللا30004010245266251

70.61ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةجمانة عبد هللا صقر سمير30004150203666252

65.74ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةجوري فايز جمعه صلبوخ30101290201966253

94.17ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحال محمد العلى30011270174666254

77.16ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةحنان عبود محمد الشمرى30101130148166256

75.53ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةحوراء ناصر صابر ضاحى30004120151666258

68.42ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةدانه سعود خلف راشد29911070203766259

90.6ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه عصام محمود محمد30007160058566260

82.03ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةدعاء نايف محمد حمود30101120103466261

82.18ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريدعاء يوسف عبدالرحمن الرحمن30012180055166262

79.81ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةدالل جابر مزعل الظفيري30003130138866263

89.8ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةديما صالح مدلول مراد غالب30012260186166264

74.28ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرغد عبدهللا محمد العبدهللا30006280110766265

85.66ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةروان حطاب خالد عبد العزيز29904070132966266

64.96ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةروان خلف حمد ثامر30102030033366267

75.78ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريروان خليل الحريري30009230173666268

82.71ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريروان محمد الشاجى29911140114866270

95.26ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةريم سلطان عامر عبود98827100044266272

79.73ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزهره صالح طعمه حمود الخالدى30102150121766273

69.42ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزينب سعد راضي الظفيري30103050176166274

94.99ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزينب عايد مضحى مدعث30010290151766276

75.52ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةساره حجرف نعمه سلطان30005040139266277

70.9ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةساره يوسف نايف داعوس30012270161966280

97.39ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى ممدوح يوسف محمد29909180107166281

98.55ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسندس مسعد محمود محمد بركة30004150151966282

77.15ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةشهد حميد على حميدان30012150147166283

87.37ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد محمد الشحادات30001010973366284

97.11ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشيماء غسان فرحان30004070138366287

92.93ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشيماء محمود الحميد السالم29908110106366288

85.01ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةضحى راشد سيد عجرش30005140209866289

77.04ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةطيف خالد عقاب مطلق30009090109266290

70.88ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعبير علي كوان الشاجي30003210091666293

81.15ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعفراء نصوح العرعوري30007110163966294

72.95ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةعواطف عيد عبدهللا روضان30006290132766296

92.95ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةغزالن منصور حمد مطلق30010020165666299

97.1ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريغفران حمود جدوع حميد30005190080466300

67.63ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمة جمال ثويني رشيد30003200226766301

75.24ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه ثجيل سعود عوده30012150182666302

67.66ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه خالد شاهر محمد30009200245366303

84.89ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه ساير ناهي زغير صالح30005140207166304

77.19ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفاطمه سعيد رمضان الشيحان30007060080766305

87.13ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه شريف معدى عبد هللا30005260110166306

79.38ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيفاطمه عبدالرحمن صباح30001020180466307

71.42ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسعوديفجر على هادى الشمري30009170153566308

76.74ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريماري سراى المزيد30101250151466309

89.76ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمروه فوزي رمضان عطيه شحاته30009080080666310

97.33ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم اسامه صالح الشريف30009150208566311

97.06ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمريم جلود رشيد الشمري30004190188966312

91.03ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمريم جمال حنظل خزعل30103030191166313

99.23ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم حمدي محمد الغرباوي30103140128766314

70.99ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم محمود ابراهيم صالح الدين محمد29903290155866315

71.95ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمريم مسعد لفته عكله30012140071866316

84.41ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمسك فالح محسن حربي30103080182866317

84.33ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمالك ناصر سعد حزام30010230189666318

98.01ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار عيد محمد الشافعي30101020231866319

91.68ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمنار يعقوب يوسف خلف30005020025966320

93.17ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنه هللا محمد حلمي عامر محمد30009020022966321

70.26ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمنى مسعد اليذ موسى30003300136266322

72.68ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمها مسعد لفته عكله30001310115566323

69.49ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةموضى على حمد غنام29902040125766325

92.62ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمى رضا بدر الدين محمد30009100018166326

95.47ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى خالد محمد عبدالغني30008010175366328

94.72ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى موسى صديق محمود30012070060466329

88.04ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينسيبه احمد الزعبى29906060204566330

67.31ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةنمارق جمال حمد شنان30007220175466331

81.77ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينوال حمد السالم30006050156566332

97.01ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينوف حمود على العقاب29911100147866333

74.27ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةهاجر فاهم رشيد الشمري30012270125666334

91.9ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهاله مشعل احمد المقداد30008130001766335

98.99ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهبه عنتر كامل سيد30011290006766336

99.22ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهديل سامى عبدالعزيز خطاب30008100086666337

91.92ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهديل على على ابوالوفا30004010218866338

84.21ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهديل فياض ابراهيم30011010138466339

64.34ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةهيا خالد خضير ناصر جبر29912020189366340



85.68ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةهيام جابر موحان عباس30006160108266342

85.64ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريوديان محمود االبراهيم29911080108666343

72.53ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةوضحه حامد عشوي سعود29906260184766344

83.27ناجحالعلميالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةوعد راشد فرهود مزعل راشد30006100196866345

96.23ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريأمانى نبيل ابراهيم محمد حسن30007070122966371

96.31ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيابرار حسام ابراهيم العتيلي30005030090366372

94.99ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسورياسراء زكريا الشامي30011120058766373

75.46ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسورياسيمه قاسم القليح30009300139966374

97.64ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرياعتماد محمود علي السنجيدي30010010273866375

91.59ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيامل عمران حفظي  محمود كتانه30001010763166376

91.9ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريايناس فواز القادري30001230162266377

82.43ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيخيريه محمد مصطفى عمور30005180053966380

84.85ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه خالد يوسف عليان30006030041366381

84.6ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريدانيه بسام يونس30101010185966382

92.63ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريرؤى ابراهيم مشوح30011200071266383

72.64ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريروال محمد ابوحوران29806230198966384

84.22ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريريم عالءالدين الزعبى30007130148966385

98.23ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريريما محمد خير  العطيش30002270055566386

68.74ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريرينان محمود البرم30008050150366387

87.09ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريساره احمد بهجات محمد عبدالمولى30008070139666389

95.69ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريساره خالد محمد قدرى30011070137166390

92.96ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيساره زكريا محمد عبدالجواد30001300164866391

89.23ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريساره محمد توفيق احمد عشماوى30010310075466392

86.89ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريسمر سمير االحدب30010070091466393

79.32ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريسولينا احمد قاسم30008310155666394

77.2ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريشام خالد هالل29912290128766395

85.91ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد عصام العودات30101070185466396

73.92ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريصابرين حجازي حسان حسن29807300106866397

97.78ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتاردنيفاطمه جمال محمود القرنة30007290056366398

69.76ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريفرح حمدي حسن الخولي30003310148666399

73.18ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريكوثر ابراهيم البرم29905220169866400

95.19ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريلبنى بسام الزيدي30012310082366401

79.58ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريمرجان محمود المحاميد29808050199266402

73.54ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنال محمد احمد حسن مدني29904160139766403

87.82ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصريمنى محمد احمد حسن 30012170152966404

92ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسورينوار عبد هللا التركاوي30007110027366405

89.1ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتمصرينور حسام فهمي يوسف يوسف30101240042266406

85.91ناجحالعلميالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصبناتسوريوعود عبد اللطيف جبر30101080160166407

83.52ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيآالء خالد يوسف فراشه30008270036266431

88.74ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريآالء مهند محمد جابر خشو30004160079566432

76.31ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء يحيى ابراهيم عرفه السبع30102100161866433

65.39ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآن ماجد فوزى رياض حنا29904150136166434

97.26ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيآيات محمد على بوصلحه30102140037966435

75.45ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيآيه حسن حسين30005190128466436

97.09ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيآيه على عبدالعزيز بزى30101180094266437

91.43ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأسماء محمد عبد الناصر الداغستانى30005160088766438

96.88ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيأمل نبيل عزت المساعفه30001010621766439

80.27ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأيه لؤي بزه30009050068666440

91.51ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأيه مجدى السيد ياقوت محمد30011220104766441

81.55ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيابرار ايمن عبدالحى ظاهر30011150099366442

81.65ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياحالم صالح محمد الحداد30005110058366443

79.46ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتياريج محمد فاضل علم دار30004260074666444

93.87ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياستيفانى عماد وليم بولس30004140143866445

92.07ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتياسراء حسن علي كمال30101040044566446

82.19ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياليمامه تركي النصر30004010191966448

92.35ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياميمه فيصل علي30008140129966449

71.11ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالبوسنه و الهرسكامينه   كال30011090018666450

96.83ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريانجي ممدوح السيد حسن30007190072166451

99.41ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريايمان محمد ايهاب عبد هللا30102090099666452

98.99ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتليبيايناس عبدالفتاح العريفي علي دندي30008190087266453

86.11ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيايه اكرم احمد ابراهيم30007230045366454

88.76ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريايه زياد طه30001011217466455

99.47ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيايه صالح عادل بيدس30004280058866456

82.28ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيبتول علي سعد30103180077166457

97.51ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريبدور بهاء الدين محمد العشماوى30004070019666458

95.79ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريبدور محمد معتز محمد نزار السعدى30006160033866459

96.24ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيتاال محمد نمر الزبيدى30006100088566460

96.71ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريتسنيم حسين عطيه حسين احمد30010140177266461

92.67ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريجنا عبد الرحمن نوح رحماني30005310095866462

78.91ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيجنا محمد الحسين المرعبى30101280014366463

98.87ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيجود جهاد خالد عبد هللا30011090013566464

96.92ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريجود فهد عبدالقادر حمامه30101060058666465

96.98ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريجودى مصطفى بشبش30012280016666466

94.26ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريجوسل خالد ثابت كراس شرقاوى30004290024766467

72.17ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيجوليا بولس يوسف شرشر30101280023166468

91.21ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريجوليا منهل الشحادات30101010626266469

80.03ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيجويل نبيل يوسف شرشر30102170041966470

91.92ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريجيراسيال جمال حلمي سولاير30006130151466471

98.82ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحبيبة عالء الدين محمد نصر مخيمر30008200147366472

95.16ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحبيبة محمد احمد مصطفى30011030038366473

78.77ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيحال ماجد عدنان الطيباوي30012080038166474

94.22ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحنين حسن احمد بدوى30006040108966475

95.41ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحنين عصام كمال الشيخ30010260086166476

87.48ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحنين محمد ماهر البوشي29904180134866477

74.91ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحوراء حسان بيوض30007090135166478

90.19ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيخلود رائد حسين جراد30012200081266479

87.22ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدارين ايمن احمد مصطفى ابو عوده30012160040266480

95.23ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيدارين خالد عبدالرحيم غادر30010100014366481

99.02ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدارين زهير شحاده درسيه30009280108766482

70.4ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيدارين سمير سلمان هانى30011080040966483

80.63ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدارين عبد هللا شوكت اسماعيل30006060014166484

98.9ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريداليا أحمد محمد أحمد30001120217166485

97.05ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيداليا فيصل محمد بدير30012130034666486

84.95ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه اسماعيل محمد نزيه قمحيه30103190076466487

89.88ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيدانه رياض منير30008030116566488

84.66ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايراندانه عبدالرحمن محمد زيارت زاده30101040008266489

97.09ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريدانه مامون حمزه30102080071766490

98.18ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدانه محمد زكي اسماعيل موافي30103180084366491

88.42ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيدانه محمود غلوم اشكنانى30011090047766492

99.46ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكندادانه نزار مصطفى30007090025266493

86.79ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيدانه وليد عبد الرزاق المهدى30012240087566494

97.8ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدرين السيد احمد مصطفى القط30003110174966495

90.65ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدعاء محمد يوسف جميل كوري30010190071566496

78.25ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيدالل حسين محمد اسد حسين30005090016766497

97.55ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدنيا وائل محمد السيد30011180087366498



94.01ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريدونا هيثم خليل العساف30008300066766499

93.13ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالسويددياال   قزمار30006250018766500

90.71ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناترومانياديانا   الصادق30103010011666501

93.52ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيديانا سامى ايوب محمود30012210055766502

98.57ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكنداديمه   شاميه30005200086766503

88.95ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيديمه خالد حسين الجبعي30004090087666504

92.23ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيديمه محمود نعمان30101260042466505

99.41ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالمانيارازان رائد زهير شاهين30009220165566506

71.26ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريراما منذر محمد صهيوني30101080050266508

83.28ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيرتاج محمد خليل السعدي30006080084866509

96.1ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرزان احمد عبدالهادى حسنى الصدر30103050081466510

85.32ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرزان مفيد احمد جازى30005180051266511

84.52ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرغد حمدى عبد العاطى ابو زيد30004220055866512

92.15ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرنا خالد احمد ابو الخير30101050179966513

95.66ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرنا مدحت سيد احمد عبدالمنعم30011170084866514

97.01ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرنا نادر داود ضمره30009270126266515

86.05ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرند خالد مصطفي عادل كالرجي30006130071466516

99.11ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرنيم خلدون محمد العدوى30007040113866517

96.92ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرنيم رياض شيخ الغنامه30010140048966518

77.62ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرهف ساهر انور حمدان30010180055466519

73.43ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيروان جهاد محمد ابراهيم30102110023766520

99.17ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكنداروان زياد قاسم نبعه30011160044166521

86.73ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيروان عصام لطفى الصابر30004180053566522

73.45ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيروان مفيد احمد جازى30005180049166523

83.02ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروجينا هاني فوزي اسرائيل ابراهيم30012050137366524

76.72ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيروزان محمود حسن عبد هللا30101130126266525

96.25ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيريان حسين خليل فواز30009040144266526

99.64ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريريم احمد محمد المصرى30010250070566527

80.03ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيريم بهاء توفيق قاسم القاسم30005160092466528

90.03ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيريم حسين محمد عصفور30010030072666529

82.03ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيريم سمير نصري القيشاوي30010060033166530

91.88ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيريم علي حسن30005080036966531

88.01ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيريم علي محسن الظفير30005060081866532

94.44ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريريم ماجد بسام ريحاوي30011040071266533

84.88ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيريم نواف عبد هللا الحمادي30008200083366534

83.93ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيريم وليد سلمان الشعيب30101080053766535

94.83ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزهراء ايمن على السمره30102120007866536

77.83ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزهراء قاسم محمد سعد30101240080166537

94.09ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيزينب الحوراء عبدالهادي على الشمالي30102220117966538

70.42ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيزينب عادل موسى االشوك30101300029566539

94.95ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيزينب علي عبدالحسين30001030197966540

92.4ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزينب محمد على ابو زيد30006200118566541

96.51ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزينه ابراهيم عبد االمير رمال30007170037566542

97.54ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيزينه عبد الحفيظ رضوان غزال30006070119666543

95.44ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيزينه عماد محمد صدقى قمحيه30011180045166544

99.74ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريزينه نبيه صادق30008040139366545

98.9ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهساره اسامه رحال30010050140566546

99.55ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساره كرم جورجي رخا30005090080266547

89.72ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره محمد خلدون المكي الجزائري30004120118866548

97.18ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره منجد يوسفان30005240077266549

93.02ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساره هشام محمد عبدالغنى محمود30102260116466550

89.36ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيسالى مسعود خميس محمد المغربى30102080076866551

94.17ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيسالى يوسف عبدالرزاق محمد30008060114166552

98.71ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيسالم محفوظ فهيد عكاشه30005130080966553

63.55ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلفانا مخلص شفيق ميخائيل30008250152366554

99.07ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلفستيا سامي شكرهللا يوسف30008170040866555

97.63ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى حمدي سيد حسن30004030034466556

98.83ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيسلمى علي توفيق الفوال30007070014666557

97.2ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى كريم محمود جاد الكريم بكر30009100135266558

67.54ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيسلمى محمد على موسى30006040067666559

82.17ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسلمى نزار غالب فليحان30004260017266560

72.5ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيسليمه توفيق بسام ابو غربيه30103270009466561

98.34ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسمية محمد غنيم سالم30004150144766562

65.33ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهسميره سمير القيشاوى30010090135366563

95.62ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسنا عبدالكريم عبدالرزاق كوجان30102170114766564

68.65ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهسهام سمير القيشاوى30010090134566565

84.85ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسهام علي أبو عباس30101010859166566

91.2ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسهى السيد محمد شمردل30011200098266567

77.09ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيسوسن محمد الباقر شامي30004190134466568

84.34ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيسيبل رجاء نجمه30012210057366569

79.57ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسيلفيا سامى لطيف القس بسطوروس30012230050866570

89.03ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشام وائل الحافظ30003220169666571

85.28ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشروق على حسين شلبى30009260152866572

99.02ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيشهد ابراهيم عبدالكريم صالح30101170092566573

92.47ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشهد ابراهيم نمر داود30010200127966574

92.79ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشهد امجد انور قاسم30103040043466575

80.65ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد دريس محمد جبر30011080075966576

95.32ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشهد رزق هللا جمال عبدالكريم ابريك30008110015466577

86.17ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد عماد فوزي فتال30101110093866578

86.79ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد فهد محمود خضير30009200123166579

63.53ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيشهد نبيل حسين الحشاش30008150155666580

99.3ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشيرين سمعان لبيب ايوب30006080044266581

95.75ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريعزه وائل فهمى عيد30101170067766582

99.28ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيعزيزه سليمان محمد ملك30007160084166583

70.37ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيعليا محمود متيرك30004130110366584

99.54ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعلياء عمر عبدالعظيم عبدالعظيم30005220133566585

84.37ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعنايت محمد اياد محمود الحمصى30011220109866586

95.2ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهغادة عبد الرضى بزي30008060154766587

96.9ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريغادة عبدالرحمن محمد الراعي30004020118666588

97.78ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريغاليه محمد طالل الوكيل30101130074566589

78.15ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيغدير خالد عواضه30101150057966590

96.62ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيغدير سعد حمدان الحربى30011190020966591

98.11ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيغيد جاسر لطفى نصار30009060104966592

97.43ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيفاطمة صالح مرهون القالف30010100080566593

86.55ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيفاطمه حسين غلوم عاشور30011080035366594

72.7ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفاطمه محمد سليم رمضان30101200048866595

73.07ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه يوسف عبد هللا احمد30003250123466596

87.59ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفرح أحمد علي عربي كاتبى30004120050566597

80.83ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفرح اسامه عبدالحميد شعبان30101010162166598

98.88ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفرح حسن احمد فؤاد30010180005266599

99.33ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفرح حمد الحمد30008090161166600

96.99ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفرح شافع ياسر شقير30008020132466601

99.51ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيفرح عبد هللا عبد اللطيف الحساني30010300052666602

97.94ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفرح علي ديوب30101260144366603

95.95ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيفرح عماد محمد محمود30002030065466604



93.01ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيفرح لؤى محمد صالح محمود30006200132966605

82.58ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفرح محمد بسام مريش30008010049466606

79.73ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفرح مفيد حسن نكد30103110087166607

87.38ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفيرينا فوزي وليم عبدهللا عبدالملك30006300148666608

76.18ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفيوليت سهيل بشاره شربين30011220068566609

93.23ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريكارول سمير مخول30006240048566610

90.35ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريكالريتا بسام عبود30101010245666611

95.7ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريكلوديا هانى بشرى فرح30005040099866612

99.71ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريكيندا باسل الياس عبيد30009110124966613

83.5ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيالرا حسين داود عون30009210105666614

92.31ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريالنا عمار برما30006100137866615

91.92ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيلمى فواز راتب البظ30010210049666617

74.43ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيلوجين هاني مروان الهندي30005030085866618

91.77ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريلورا اياد محمد عبداللطيف30005010156866619

79.86ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيلورين نائل سرحان30007130096166620

98.57ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيليال رائد محمد الحلبوني30101210032366621

96.75ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيليان حسن فوزى ابودهيس30012160070166622

88.22ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريليديا غبلاير حنا ابراهيم30005080055366623

99.7ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريلين جهاد الحاتم30012040004666624

98.12ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريلين غزوان الخاير30005210145766625

96.66ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيلينا حسام ابراهيم لبد30102150048466626

99.25ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيلينا عماد صبحى ابو ليلى30005240090866627

99.16ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمارتين ماجد فوكيه حكيم30012170147366628

88.49ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمارينا جمال وليم عزيز30008300122166629

97.5ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمارينا سمير كميل فهمى30102160085666630

98.98ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمايا نضال الحاتم30009070122666631

97.21ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمرام عامر عبدهللا محمد30009100001866632

97.83ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمرح سامر عبدالسالم30005050140666633

79.37ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانمريم أفشين جان نثار30102110117666634

97.39ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم حسن محمد الديربى30012040097866635

88.13ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمريم ستيف حسان كرامي30011280011166637

97ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمريم على محمد شعيتانى30103230010366638

95.53ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمريم غالب داوود انيس ابو زنط30010100031166639

91.66ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمريم غسان فهيم الخطيب30010140089266640

99.71ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم كميل جندي عبده30010010185866641

97.93ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيمريم محسن مصطفى صالح جعرور30103110092766642

80.16ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيمريم محمد سيد علي العلوي30005300092266643

98.59ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيمريم مسعود جراق ناصر30009100100266644

97.72ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم نجاح احمد ابراهيم30009160085766645

94.68ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالمانياملك   سعيد30011140076566646

98.23ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمنار ثابت عبد الحفيظ بعباع30008300030966647

97.82ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمنار علي حسين ضاهر30012070026866648

99.5ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمنار محمد احمد شبيب30011090108266649

74.56ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار محمد عبدالحي محمد الطواب30011240020666650

94.57ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار محمود محمد سعد الدين30004210140266651

96.69ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنة هللا حمزه يونس حمزه30004160078766652

99.48ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنى أشرف محمد عبد هللا30003080025766653

81.81ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمنى علي عارف عفوف30007180002666654

97.89ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمها احمد الرمال30010310060766655

93.94ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهمها عمار الحكيم30008170100566656

95.15ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمينرفا مجدى عدلى هابيل30008180144466658

73.52ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانينادين حسن محمود وهبى30008210108766659

96.83ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينادين غسان محمد خنفر30004290088866660

97.8ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى  نبيل احمد خفاجي29912110137666661

96.13ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى حسين عبد الرحمن عبدالعاطى رضوان30008140119266662

83.91ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيندى نبيل شعبان اسكندرانى30012160056866663

96.6ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى وحيد السيد حسن عامر30007310123766664

83.19ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانينور أحمد على عكر30102110085166665

95.47ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور أحمد هانى ابراهيم الجبان30102240085666666

89.22ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتينور جمال محمد البديح30005010036266667

94.78ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور حسين علي الطالفحه30005160172466668

95.89ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور رياض محمد ابودقر30005270064466669

80.83ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور هيثم عبد الرحمن جالد30006290008466670

99.68ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور واثق صالح عبيدو30005180019266671

99.04ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور وضاح أمين العلبى30004010096766672

98.5ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور وليد فوزى عطيه مهداوى30011230068666673

91.94ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهبه كمال مصطفى محمود30012280105466674

96.22ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهبه ماجد رفيق دبس30009060035366675

95.79ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيهدى خالد جمال مركيز30006050078166676

87.39ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهديل اياد محمود على محمد صباغ30101080085266677

99.39ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيهديل سمير عبد الوهاب الطرودي30101200104266678

99.71ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهديل مدحت احمد النجار30005300002566679

89.44ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهال محمد نعيم حسين سكريه30006040064166680

97ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهند عصام يونس عواد30011050092466681

97.68ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيهيام عبدالقادر يموت30011180018766682

98.03ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهيام مهدى درويش قمحيه30008310112666683

73.48ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيهيلدا اسامه محمود صالح30011010036566684

90.69ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيوجيهه محمد مصطفى الشقيرى30011280058466685

93.96ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتييارا حبيب منصور القالف30012010068466687

98.56ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورييارا سعيد عبدو زقزق30102110112566688

97.58ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورييارا نبيل حنا30010010032966689

98.78ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييارا وائل عز الرجال فؤاد حامد30005070172366690

93.49ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين أحمد جاد قاسم30007170126366691

99.27ناجحالعلميالمشتركة- فجر الصباح الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيياسمين سليم سليمان ابو لحيه30010040088266692

97.36ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآيه محمد توفيق عبدالمنعم حبوشه30011180140366722

78.51ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيأمينه حمد طاهر السيافى30010190043266724

84.95ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتياسراء عادل ساير الظفيرى30010250012366725

76.71ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاماراتياسرار قاسم محمد كرامه29905230103166726

80.51ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيبدريه حمد يوسف العربيد29904290063966732

81.99ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيترف طالل معني الرشيدي30009090040166733

78.51ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانحوراء جواد محمد نوبخت29804300042766736

80ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةدانه احمد حاكم حمد30010220164166737

78.13ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيدانيه زيد محمد الدليم30006020057866743

87.49ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيرتاج انور عمر الرفاعي30011060055466748

75.5ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريروان جمعه ثابت الهويه30008030016266752

83.65ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيريانه خالد عويد الرشيدى30102240004766753

81.96ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيزهراء علي حسين كرم29908300015166756

81.32ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيساره مشعل تركى العنزى30006030121366760

78.68ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيسبأ علي عويضه العجمى30004250138566762

70.68ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيسيده جنان محمد سيد حسين إبراهيمي30010190061966765

96.7ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشاهنده حمدي عز العرب امام طباجه30008040152966766

80.29ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيشوق وليد لفته السلمان30002100019466769

77.11ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةشيماء ثامر مديد خليفه30006260190666770

81.74ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيعايده طلق صقر الهيم29908300006366774

80.88ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسعوديعليا على عيد الرشيدي30007230022666779



72.2ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيفاطمه حسن محمد مهنا30103120106666780

79.17ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيكوثر على حمزه خورشيد29809150048566785

72.48ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم عادل عطيه متولى30009230191266789

81.43ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيمريم ناصر بدر االشوك30012280069266791

80.69ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيمنار وليد شاطر العنزى30009090032166794

99.89ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميراي رزق هللا رمزي سليمان30012100170966802

99.44ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميرنا محمد سليم خليل30001060172866803

75.69ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيندى براك فالح العازمى30003270029266806

89.43ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى عبد الناصر كرم سيد خليل30006110091566807

84.89ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى علي محمد سالم30101230138766808

82.2ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتينور حسين علي العروج30011260058266809

83.66ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور رائد يوسف كوري30006270087566810

79.46ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتينوره أحمد ناشي العازمي30001010059566811

70.99ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيهديل خالد نزال العازمي29809280071166823

80.59ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيهال عبيد على البادى30103140010266824

77.48ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيهنادي محمد فجري العجمي30102140056366825

90.5ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهند السيد محمد امبابى السيد30011300051166826

81.73ناجحالعلميالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيوالء يوسف احمد سبوبه30009200013266828

93.55ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةآمنه هادى راشد علي30007140135966851

75.03ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتافغانستانبتول حسن خان علي29907040134366852

97.4ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةبتول حسين جبر صباح30010240038466853

92ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانبتول حميد جوالنيان30012060030466854

92.71ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةحوراء جواد شريف غانم30007220179766855

74.09ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةحوراء عذيب راشد شاكر29912230134566856

75.06ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيريحانه علي محمود العلي30005130113166859

88.97ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزهراء سعد خيون مشاى30012310146366860

80.42ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزهراء عبد هللا كالب شويرد30006060121666861

87.52ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةزهراء محمد عطشان جابر30007240184466862

96.96ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيساره محمد قاسم الصراف30005220020166864

72.25ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيسكينه جاسم محمد علي30004190061666865

67.37ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيصديقه عيسى موسى الربيعي30012040049266866

68.32ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه بدر طعمه مسعود30005150161966867

87.69ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفاطمه حسين علي صبرا30010120110566868

85.88ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه حمود خلف وذاح الظفيرى30102060190266869

68.22ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيفاطمه محمد جميل الصيرفى30102200064166870

90.67ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه محمد غافل خلف30012300137466871

97.07ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكندافاطمه محمد قاسم معتوق30007230168366872

71.64ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكنداكوثر احمد حمود   عفات30007030078366873

77.92ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةكوثر فرحان هادى فارس30010150222366874

69.23ناجحالعلميالمشتركة- االسالمية الجعفرية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةليلى محمد عبد االمير ناصر30008070106266875

94.74ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء شبل احمد شبل احمد30003200001866901

73.41ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيآيه خالد خلف29901010558566902

97.32ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةأميره عقيل حسن العنزي29907220104666903

66.24ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتافغانستاناسماء غالم رسول30003310130466905

90.09ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةاسماء محمد شريف الشمرى30011100103566906

82.35ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياالء عبد الكريم عبد الكريم29801020180466908

75.25ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريامانى احمد الفروان30008130132766909

93.18ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةامل عبد مزعل الشمرى30004300135866910

89.98ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةانوار محمد نفل الشمرى30002130125366912

93.67ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريايمان عبد السالم الكردي30003250038966913

85.18ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةبتول اسماعيل حمد حوران30012270159866915

67.23ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةبتول بدر راشد معيش30004160150166916

71.16ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةبلقيس موحان شامان العنزى29902170143866919

73.36ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةدانه كريم محسن جديع30101250111966922

67.63ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرنا جميل محسن فنار29911080144966925

71.5ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريروان انور ابهيت الصالح30005280134966926

84.36ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةريم ابراهيم حميد موازى30003110151166927

78.27ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةريم خالد مسلم عوده30101100247366928

72.1ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره مهند برغل30006050020466930

78.03ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةساره نواف راشد كريدى30011170158466931

74.11ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةسحر مخلف عايد الشمرى30002290160566932

97.88ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشذى خالد الحسين29808110120266933

93.5ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد شهاب بسيس السالمه30102170012866934

75.97ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةشيخه عيد عوده محمد30011210167966935

93.82ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانصالحه عديم غانمى29802100136566936

75.83ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقيعائشه مشعل صالح المنتفكي29911290195366937

90.08ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةعاليه ناصر عاجل هذال30103080183666938

74.03ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةعهد حمد زامل عبد هللا30003080164766939

72.6ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفاطمه حميد شناوه مقصود29910140125966941

84.4ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةفريحه بندر ضاحى الحسيني30007120134966942

81.13ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةكوثر صباح خضير جياد30012090168466943

68.45ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةلطيفه صالح سعد سالم29908110120766944

80.67ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةلولوه جابر مشكور الشمرى30001180134266945

62.32ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريليلى محمد الضاحى29907110174866946

76.33ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمروه فايز عامر سلطان30003050177566947

89.58ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمريم احمد جابر نزال30005040173966948

73.85ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةمنى عيد عناد غالب30007230204566949

73.72ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةموضي سالم محمد العنزى30010130137666951

85.53ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميساء سامى عبدالستار سعد29807190047366953

80.47ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةناديه حران سالم فرحان العنزي98820900038266954

91.16ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور غانم جاسم المنفي30003070133966956

82.06ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةنوره حسين محسن حمزه98820900032166957

88.69ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينوره حمد غضبان29911210151866958

76.53ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةهاجر سعد نعمه فواز98820900033166959

66.12ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةهديل عطا هللا مطلق الظفيرى30009210133966960

81.23ناجحالعلميالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريوعد محمد الجاري30005190148766961

85.06ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريآصال محمد أحمد حجار30003190058366981

81.83ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريآالء احمد عمر النحاس30011160043366982

97.61ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء محمد ابراهيم عوض هللا30003120089466984

99.23ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآالء محمود رشدي حميد30011180131566985

82.58ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيآيه رائد حسنى حمدان29908130064466986

85.43ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريآيه سمير علي السيد النكالوي30101030067166987

67.15ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيآيه سمير وهيب فاعور30103070069966988

93.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانآيه علي خنافري بور30004040057266989

74.23ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأريج محمد ربيع قطرميز29912220008566990

82.25ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأسماء هانى حمدى الليثى30004170091366991

96.69ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيأسيل عبد السالم نمر أبو عليان30009080095366992

89.82ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيأسيل ماهر أسعد ابو عابد30009050034466993

78.69ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيأالء طارق أحمد السعايده30012080023466994

79.69ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريأمانى عادل العتيلى30004240089166995

94.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأمنيه شهاب عبد العزيز عبد الرحمن30007150183566996

86.85ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياسراء مصطفى قيسر30006220123266998

77.89ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنياسراء نعيم أحمد عودة30010260003666999

98.28ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورياسراء ياسين عبدو البوش30011080104967000

73.1ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنياسماء سمير محمد العبادي30006050174167001



91.8ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينياسيل حاتم راغب عاشور الشوا29905200082967002

93.89ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيالعنود على عبدهللا شبانى30103200073367003

71.78ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيالين ظهير تنيان30005230093167004

97.4ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريامال حسام جاويش30006010184467005

78.32ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريامانى عادل حامد على ابومطر29902220153167006

94.45ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانامل سعيد رمضانيان30006030037667007

77.34ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياميره رضا عبدالهادى محمد29911150193167008

89.05ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنياميره محمود احمد القرع30010110081467009

83.81ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريايه حسين على االبرص30012020076567010

68.66ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيايه سميح أحمد زين30009040061867011

93.49ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريبسنت خالد على محمد30008250078267012

67.92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيبيرال نضال خليل محمود30005110002267013

92.17ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريتؤه خالد عبد المنعم عبد الرحمن30011150026467014

79.64ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريتالين محمد سمير السواح30103150064867015

96.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريتسنيم جمال على حمزه30009120061867016

89.73ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيثراء سليم نجيب راغب30002230137867017

94.68ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيجنى غانم محمد غانم30009270092167018

72.88ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريجود مصطفى قاسم المطر29801010181167019

94.68ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحبيبه السيد عبدالمنعم زبادى30102070157567020

81.03ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحنان احمد رامي محمد ماجد مراد30105050002967022

80.91ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحنين اكرم على حماد30012020136267023

76.49ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحنين عبدالصمد الرفاعي30009130180667024

99.31ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحنين عصام سيد محمد30005210163367025

96.41ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهحنين وائل عيد30006210146967026

87.93ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريخديجه رشيد خطار عبود30003220109867027

95.28ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريداليا بهاء الدين مال حويش30102010145767028

93.7ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيداليه عبد العال عبد القادر عبد الكريم30012120126867029

98.39ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه احمد عوده محمد30101050066567030

91.4ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيدانه حسن سعد30102070093567031

91.96ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيدانه سمير عوده شبير30011010040267032

72.79ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه مهند رجا محمد30006180127967033

90.33ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانه نضال حسن البطه30011020037467034

68.78ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدانيا وائل فارس مسعود جالد30004060114767035

92.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدالل احمد شكري نزال30101100041967036

93.36ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدنيا تامر خليل عفيفي30011130171667037

78.11ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدنيا فيصل محمد ابوعوده30012190145967038

73.12ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيديمه محمد فوزي العطار30008150058867039

99.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدينا أسامه محمد صبحي عبدالحي30008080172567040

87.39ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدينا حاتم زهدى سمور30101210087667041

99.69ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدينا نهاد محمود السيد محمود30008060172367042

89.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرؤى عادل راسم كمال30001010554867043

95.01ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرؤى نضال محمود ابو رمح30103040084867044

76.09ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرؤي باسم محمود قيروط30008150044967045

88.7ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريراما مرعي القاضي30004250074567046

93.78ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيربا احمد عزت محمد30008020149867047

93.24ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرغد حسين صبحي حسين هندي30012290058967048

94.02ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرغد رائد محمود المغير30006160031167049

90.04ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرلى محمد المصري30102020118367051

92.63ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرند غسان عبد الرحمن الزريقى30103130043567052

93.6ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان حمدى محمد عبدالسميع30004260121267053

96.79ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان محمد السيد الشلقاني30004180164267054

78.02ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيروان مصطفى محمد عارف ابوسيدو30005270099467055

96.25ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان هشام المحمدي محمد عوض30004210012767056

74.24ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهروز عائد داود30007170124767057

80.56ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرويدا ممدوح محمد محمود30006020087767058

75.83ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيريم حسين احمد غملوش30006110137967059

84.36ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريريم زياد الدخيل30003030137867060

95.18ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريريما عبد الرحمن فؤاد العطار30010200037267061

87.52ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزهراء حسين محمد داغر30005050031567062

81.68ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريزينب حسن فرج عبدهللا سيد30010030037167063

82.98ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيزينب على حاجى الحسين30010060010467064

88.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانزينب محمد اوريان29907300003567065

92.07ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريزينب منير ابوزعالن30101010484967066

88.67ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيساره جمال فهمى حمدان30009070034667068

85.59ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيساره خليل جبر احمد30006040098367069

93.34ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره سهيل محمد غره30010170119367070

75.88ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره طارق زريق30011180160667071

77.53ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيساره مازن ذياب خالد30101260069467072

77.79ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهساره محمد داوود30103280143467073

89.18ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيساره نضال عبد الرؤوف الحسن30012070098967074

72.46ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساره وائل حسين سيد30008290183467075

87.23ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيسالي جواد جميل التيماني30009200092567076

97.41ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهساميه يوسف زيتاوى30008180118867077

96.72ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساندي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المعداوي30102120080167078

97.46ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسلمى أحمد سالم حمد سالم30011220144267079

94.37ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيسلوى احمد حامد ابوناموس30006120083667080

95.19ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريسماء صابر العريان حزين30001250183567081

87.61ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانسيده حوراء سيد قاسم ساعتجي30007260092367082

92.8ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشذا خالد سعيد محمود سعيد30011260077767083

80.11ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشذى شاكر يوسف حسن30012250139367084

98.42ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشروق محمد فؤاد محمد30004060144667085

77.12ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيشهد عاصم عبداللطيف طرابلسى30101020172967087

84.16ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيشيماء غازي غياض30010290103167088

83.72ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشيماء مغاورى عبدالكريم جالل30012150158667089

88.04ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيصبا خالد احمد صقر30005270065267090

82.47ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريصفاء محمد خالد عبدهللا29811020104367091

74.03ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيضحى حسان منيف نعمه30011030032467092

92.41ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريضحى هشام السيد الزناتي الزناتي30008230096767093

96.05ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيعاليه رائد ابراهيم الدلو30012030155867094

75.88ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريعبير سمير حسن بدوي30004290074967095

97.78ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريعصماء ايمن عبد الصادق عفيفي مبارك30009250093867096

89.56ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيعقيله على عباس المطوع30010060027867097

93.75ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيعال حسن عبدالرحيم30010160173167098

69.38ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريعنود على جاسم مهلهل30012270036867099

97.21ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيغدير غسان فتحي ابوجاموس30005250031967100

92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيغيدا خالد محمد سعدالدين30005080136167101

75.55ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفاطمة الزهراء محمد حسين فخرالدين30010060006767102

83.37ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانفاطمة عبدالحسين حسن ايماني30005190047667103

95.46ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيفاطمه باسم محمود نجار30012200175167104

90.17ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفاطمه جمال زعرور30008300074767105

92.61ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيفاطمه محمد عبد هللا الصايغ30004030135567106

72.21ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفجر محمد يوسف عبدهللا خليفه30006080035467107

99.22ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفرح احمد يسري شمس الدين كمال أشرف30009030075667108

88.01ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفرح عبدالبارى فرحات عبدالباري30103270147667110

68.7ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيفرح عدنان ابراهيم ابراهيم30103190080167111



97.45ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفرح عمرو صبحى على دسوقى30004190146767112

88.12ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيفيان نمر علي داود زامل30012050019467113

96.9ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفيرينا امير زكي حنا يوسف30101130072967114

70.39ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريكاتيه خالد محمود بيطار30101130150267115

83.32ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيكوثر أحمد قاسم قاسم30103100100567116

71.61ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيكوثر خالد محمد المطوع30009190030767117

91.19ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالمملكة المتحدةكوثر نزار رافانى30002230138667118

85.62ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكنداالنا   عواضه30009220107367119

95.89ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيلجين غسان يوسف محمد دولة30007140018867120

90.46ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيلمى عصام غازي الشيخ30011190029267121

82.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريلميس جالل صابر محمد30009180044567122

88.57ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيليان امجد احمد عبد الفتاح30007140161567123

88.5ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهليان عصام السرابى30006040121467124

93.85ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيليلى مصطفى محمد أسعد30005270092767125

94.71ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريلين ظافر زيدان30008180127667126

76.42ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيلين فادى دندشلي30007010004467127

94.48ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريلين محمد نافذ عبد الحميد30002290038967128

86ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريماريا رائد بكور30012130004767129

86.08ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريماريا نبيل رسمى ناشد بشاى30101140123967130

91.92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمارينا ناصر صبحى عزيز اسحاق30103050106767131

88ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمايا سمير حكمت الشوفى30011150115267132

94.97ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمايا محمد الصغير سعيد كمال30007300167467133

88.98ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمايا محمد فهد محمد30012070018867134

92.05ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمرام احمد خليل االبيض 30012150067167135

95.55ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمرح منتصر محمود الحلو30005200089167136

92.12ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمرح مهند يوسف الزعبي30010050176367137

88.24ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمروه حسن الحاج30003260081467138

82.81ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمروه خالد السيد30101250040767139

96.43ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمروه عبدالكريم عزمى عبدالكريم عقل قنديل30006180039967140

95.48ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم جمال مصطفى عبدالحكيم30006070062867141

89.67ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتجزائريمريم جوهر احسن بوزيداني30005260013367142

99.52ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمريم خالد يوسف العتيلي30010170040667143

97.1ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمريم سمير ناظم خليل30110120157267144

98.62ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم عادل عجيب بخيت سمعان30004240206167145

88.67ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم عاطف ناصر فانوس30009300153267146

80.24ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيمريم عبد الرزاق ناصر المطيرى30007090110867147

95.91ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمريم عماد احمد وحيد30012240023467148

96.34ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم عمرو أحمد الطيباني30102180028467149

76.41ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم مدحت محمد عبد القادر30011120095867150

99.28ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار احمد سعيد وهدان30004040186667151

94.45ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار شريف صالح حميده30009010116767152

96.41ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار عبدالغني احمد محفوظ عبدالغني30011210144167153

74.93ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار ماهر السيد جمعه30012100146967154

84.75ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنة هللا عبد المحسن ابو الحسن حسن30004200092767155

92.92ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمنى واصف سليم دكناش30012030034467156

81.85ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمياده محمود داود فندي30010190040867157

88.14ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيميرا علي احمد ذياب29906070163367158

78.98ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريميراي جوزيف النوح30001060154167159

84.86ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميرنا ميالد ابراهيم غالى30006230107367160

83.59ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيميس رامي عبدهللا احمد حجاوي30101260113667161

84.66ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينادين رضا أحمد جاب هللا30004170096467162

84.13ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينادين مخلص محمد عبدالعال30101200137667163

99.05ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريناريمان رائد رمزى حموده30007200105867164

88.39ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى اسامه عطيه عبد الموجود احمد30103260091567165

98.84ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى حاتم محمد محمد شاهين30104130086967166

98.01ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندي احمد احمد محمد30011250020767167

72.73ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتعراقينرجس عامر محمد صالح الجزائري30005130011267168

90.87ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور اياد محمود عبد هللا30006080108267169

87.06ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانينور رضوان محمود يوسف30008040061467170

83.48ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور محمد بشار ابوالذهب30005120032267171

80.94ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانينور محمود خليل سعيفان30103160045467172

92.06ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالواليات المتحدهنور موسى علي30101300170667173

95.65ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينورا عادل محمد حسين30011110078967174

80.67ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانينورالهدى نادر الصمد30001020072167175

85.55ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينوران مجدى عبد الفتاح محمد30104010201967176

93.35ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالدومينيكاننوره عطا مصارع30108120134767177

90.88ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينورهان خالد على برهام30010030013667178

98.2ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينورهان طارق عمر حسن30004090123867179

74.55ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتالهندنيدا فاطمه شاهد حسين30010060148167180

96.52ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهبه هللا اسامة سليم يوسف علي30009170190667181

96.93ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهدير أنور عبدالحليم رضوان30007150168367182

95.01ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهديل على الحمد30008180027367183

95.08ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهديل عماد زكي ابوياسين30001010778967184

83.71ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهديل قصي خالد ابو صبره30101310046467185

96.01ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهديل هشام طاهر حمدان30006260016167186

85.97ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهنادى محمد عباس الصادق30007180093167188

83.23ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهيا اسعد حسين صعب30009120056267189

74.48ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهيا عمار الشور29912090143567190

89.33ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهيا نورى الدرويش30101300192567191

96.73ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريوداد ماجد خليفه العطيش30009030119367192

75.03ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيوضحة على مصطفى اسعد30008100117267193

73.71ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانييارا حسان حرب30103030152467194

95.41ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييارا عبدالعليم انور عامر30008070112667195

82.61ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنييارا عمر قاسم رجا المكحل30008090045967196

89.63ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانييارا هشام يوسف مراد30008290071967197

85.71ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريياسمين خالد شحاته اسماعيل30006010126267198

93.63ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانييسره عماد ابراهيم غياض30007210015267199

78.51ناجحالعلميالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورييمان محمد مضر اسطواني30004150061267200

83.59ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيآالء سامي ناظم صدقه29905010038367221

84.01ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيآيه باسم غالب غانم30003250151767222

94.91ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريأبرار صابر عبد الحميد محمد29903130047867223

68.55ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيأسيل ماجد الصمد30009170087467224

75.71ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيأمر شكري عبدو الشعار30101090111967225

83.8ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانياسراء احمد المالح30010070200467226

98.35ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياسراء ياسر رمضان حموده30104010143867227

96.89ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيالكوثر محمد أحمد رمضان29909230115967228

69.36ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريامنه عبدالرحيم محمد حسون30005310092367229

92.17ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرياميرة محمود محمد الطحان30102110147567230

89.19ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريايه سامى كامل خضر30008280057467231

81.23ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريبارعه محمود عبدالرحمن حنيفه30008250076667232

75.62ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيبتول نبيل أحمد سالمه30009090005767233

98.89ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيبدور سامى سمير ابو عافيه30006220014167234

92.41ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريترنيم محمد نصحى محمد ابراهيم30009170131667235

81.24ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيتيا حسن طويل30001010634867236

83.54ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيجنان محمد عصام حميد29911200146167237



79.62ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيجنى فاضل احمد فقيه30005250021267238

75.03ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريحنان محمد عبدالرحمن العودات30011260001367239

87.69ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةحنين سليمان رشاد عوض98821600000767240

91.6ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيحنين عمار عمر سالمه30006130026367241

85.69ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيحنين محمد صعب30006200125767242

74.39ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيحوراء طالل محمد دمشق30001120010967243

87.04ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريخلود على حسن سالمه30101210108667244

89.5ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسانت كيتس ونيفيزدانه   الكراد30103100041667245

90.98ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيدانه سمير حيدر احمد30007310089167246

93.33ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيدعاء على فتحى محمود30008260097867247

72.15ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريدعاء علي حميد الحمد30007100064367248

79.36ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيديانا بسام كايدمحمد القاعود30002140189567249

94.07ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريدينا ايمن رمضان عبدالحليم29906070189567250

88.7ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيدينا محمد ابراهيم عبد هللا30006190046167251

84.66ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريراما محمد عمار عوده30006050117867252

87.26ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريرانيا محمد عكاشه30101011229167253

99.42ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيربى جالل داود االشقر30011230135567254

93.13ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرتاج نبيل محمد خالد العتيبى30012070063967255

96.88ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرحمه مهيار على ناصر30003280139267256

92.97ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرزان احمد سليمان قاسم30004150060467257

90.56ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرزان مجدى احمد عيسى29908280188967258

94.68ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرغد غسان محمد صدقى قمحيه30006150112967260

90.19ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيرنا سالم زين29907210079867261

98.08ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان ابراهيم عبدالرحمن عوض هللا30011250103167262

96.95ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيروان زيد علي ابو زيد30004250134267263

92.1ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان محمد حسين محمود البرمه30008270175267264

82.99ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريروان محمد علي محمد عجاج30006080103167265

94.24ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريرويدا عماد خليل الوزير30101100137467266

89.33ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريريام خالد مصطفى الهنا30009060036167267

82.8ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريريم السمان ابو زيد السمان30103230029367269

92.58ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيريم خالد محمد غياض30010090033467270

97.48ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريريهام سعيد السيد ابوالنور30005180073167271

90.55ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزهراء حسان على مهدى30010090037767272

89.92ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزهراء عبد هللا أحمد جغبير30101220057867273

94.41ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريزينب على اعسر30006210112767274

85.88ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيزينب مصطفى احمد دمشق30009050130467275

99.37ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساره احمد حسن سليمان حسن30008140015767276

94.16ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره حسان حامدالباشا30007040182467277

93.35ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره عبدالكريم عسكر30001010252367278

98.45ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريساره محمد عبدالعزيز عبدهللا30005220192567279

89.76ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريساره محمد ياسين السحلى30001011232667280

67.56ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيساره يحي عوض المرعي30101010084867281

90.73ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيسجى نعمان صعب30010040053267282

89.82ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد سامر عبدالكريم قميناسى30101100125167283

86.39ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريشهد سمير رفيق دوارة30101300161867284

88.69ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشهد عدنان محمد العوض30011160156767285

93.24ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانشهد علي سالمي30103150029367286

97.84ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشهد فؤاد حسن زعرور30008270004767287

86.96ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيشهد فخري ابراهيم حامد30001240157867288

94.36ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيشوق ربيع محمد البوز30006010089267289

95.36ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريشيماء حسن احمد عجوه30011150157467290

94.46ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيطيف محمود عمر حسن30006070013467291

72.81ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريعنود سيد حسن حامد حسن30004240077967292

96.95ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيغدير محمود جعفر الصغير30009200093367293

99.49ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريغزل عامر حسين عموكة30004080074467294

71.23ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفاتن مدحت احمد ابو الفضل30102220005367295

97.09ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريفاطمه على عباس خطاب30103100194567296

89.77ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيفاطمه محمد على العدوانى30010030085767297

81.55ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفاطمه نضال محمود متيني30007140072767298

87.24ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريفرح محمد علي القاضي30009140102267299

87.13ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيقمر فادى محمد سلطان30007090027967300

91.47ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريقمر محمد سمير صالح صالحاني29903130115567301

84.67ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريكنده خالد جمول30005040132567302

95.44ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيالرا محمد عبد اللطيف عالونه30103010088867303

97.11ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيلجين ماهر احمد عبدالحفيظ30007030185867304

96.51ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتفلسطينيلميس وليد خالد خليل حموده30011050059667305

92.37ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيلولوة بهاء الشعار30001070151867306

73.99ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريليديا سمير توفيق رستم30007250168567307

79.87ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتغير محدد الجنسيةليلى ابراهيم حمد عابر30012150136767308

97.08ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريلينه احمد بريغش30006100162667309

81.45ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمديحه محمد ناصر حافظ29501010477967310

74.2ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمروى وائل الرفاعي30101030209567311

98.37ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيمريم امين على محمد30011230024867312

95.42ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم عادل حسن فراج30101290181767313

68.95ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمريم على سعيد فقية30012250027867314

93.16ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم محمد محمود السباعى30006150089867315

74.81ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم وجيه عبدالمقصود القلش30103120126967316

78.35ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانيمالك كامل محمد غملوش30003300061867317

99.02ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار أحمد محمد واعر30005120134167318

97.21ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار علي رجب هارون30005050152967319

85.85ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنة هللا مصطفى عبده سليم30011240042567320

72.1ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنةهللا محمد ناجى لملوم30011290108667321

94.56ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكندامنى خالد جعفر العثمان30006050136267322

76.26ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريمها داود الحميد29802230098167323

88.01ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمهرائيل رومانى حشاش عبدالملك30005080148467324

67.74ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريموضي داود الحميد29904050088567325

86.37ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريميار عماد محمد رضيه30011180094567326

82.56ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريناتالي خالد محمد االديب29912130100167327

97.61ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينادين ايمن عبدالرحمن محمود30102130172567328

84.04ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينبال سامي جالل ملحم30006040159967330

80.53ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينباهه ابراهيم والي29910010205467331

97.81ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريندى عمادالدين عفيفي دسوقي30006010166867332

79.26ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور الهدى علي قطاش30012040120967333

71.57ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور باسم عزو خلو29803100180167334

90.33ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنينور محمد عبدالهادي الحمد30001260016367336

91.42ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينور ياسر ابراهيم حافظ30005220066667337

78.46ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسورينوره احمد محمد ذيب بركات30009060119667338

89.17ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهبه هاني محمود زريق30007240021967339

97.62ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريهديل أحمد محمد روميه30007120119767340

87.61ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهديل محمد على الدرعاوى30008250051267341

92.7ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيهمسه موسي فتحي حلوه30005300037567342

83.88ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريهنا محمد هادي سعيد30007290199667343

91.39ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريوضحه هيثم عبد الرؤوف عبد القادر30007120012767344

90.93ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريوفاء بسام عدنان كشتو30012110035267345

68.85ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرييارا شعبان منتصر بهلول30010010110267346



75.24ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتلبنانييارا مظفر رياض خليفه30006120038567347

93.16ناجحالعلميالمشتركة- االكاديمية العربية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنييمنى عاطف محمد على محمود30007200056567348

98.94ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتايرانبشري محمد عبدهللا باقر زاده30006110085167372

86.53ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريبنان احمد ابراهيم عبدالحليم30012040132167373

75.2ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيبيادر يوسف نعيس المطيرى30009070073367374

80.69ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتاردنيتيماء حمدان ابراهيم عواد30008020168267375

98.35ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريجهاد أيمن كامل مسعود30007020145167376

92.62ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريحبيبه احمد محمد فكرى ابراهيم فرج30002110156967377

86.52ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريداليا هشام بدر علي30102010062267378

90.02ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتسوريسدره حسان قديح30008310128167379

79.24ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيغزالن حامد مبارك العازمى30102240033867380

91.11ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمرام وليد عبد هللا عبد الموجود30102010155367382

89.86ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمريم عادل محمود سليمان الكومى30009080159367383

86.1ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنار محمود شحاته عبدالوهاب30011260137467384

99.13ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصريميرنا نبيل عبدالعزيز ابوالخير30004040195467385

97.2ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتمصرينشوه هشام شبل حسن محمود30101100092967386

82.56ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتينوف كميخ هادى العجمى30010190091867387

91.63ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيهاجر عارف عبد هللا العجمي30008150085267388

82.38ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيهيا عيد بطاح الدويهيس30012030088967389

85.47ناجحالعلميالنجاة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبناتكويتيوجد محمد زيد الغصاب30102160071767390

85.7ناجحالعلميالمشتركة- بنات - الفحيحيل النموذجية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتمصرياسيل حسن عماد الدين علي 30005010069667411

95.93ناجحالعلميالمشتركة- بنات - الفحيحيل النموذجية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتكويتيجواهر فرحان جابر العنزى30011110116767412

91.44ناجحالعلميالمشتركة- بنات - الفحيحيل النموذجية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسوريدعاء خالد الجدوع30101011169467413

96.94ناجحالعلميالمشتركة- بنات - الفحيحيل النموذجية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتمصريسهيله ياسر احمد محروس احمد ابراهيم30001310179667415

99.81ناجحالعلميالمشتركة- بنات - الفحيحيل النموذجية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتمصريمنى محمد فتحي حسن مسعد30009140173567419

94.86ناجحالعلميالمشتركة- بنات - الفحيحيل النموذجية الثانوية خاصالتعليم الخاصبناتسورينور احمد البيطار30005120042967420

77.84ناجحالعلميمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةبنينكويتيناصر حمد فالح الدوسري29709190011867441


