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وع  اسم الطالب/ ـــة  إدارة التعليم   الصف الدراس   المدرسة   رمز المشر
المعرض  
 المركزي 

ي  بنات   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث المتوسط  متوسطة منارات الرياض األهلية  CHEM -63174 رسيل عبدالكريم هديان المطير

ك   بنات   -إدارة تعليم الرياض 
( BMED -82868 جوري فاضل بن صالح الير  الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 

ه  بنات   -إدارة تعليم الرياض  ن حامد ابن حسن مير  الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية الرياض األهلية  BMED -64788 لجير

  الثانوي  مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  EGSD -78816 يارا عبدهللا مسفر الوادع   بنات   -تعليم الرياض إدارة 
 الرياض  الصف الثانن

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  - العقيق  -ثانوية المتقدمة دبلومه امريكيه  BMED -96275 رغد حسن عبدهللا الغامدي  بنات   -إدارة تعليم الرياض 

  الثانوي  ثانوي  -التعليم المتطور العالمية  EGSD -98596 سارا ابراهيم بن عيىس الشدي  بنات   -إدارة تعليم الرياض 
 الرياض  الصف الثانن

(  ROBO -104809 جيهان محمد ابراهيم الصغير  بنات   -إدارة تعليم الرياض  بية اإلسالمية )الدبلوم األمريك 
 الرياض  لثانوي الصف الثالث ا  ثانوية الير

   بنات   -إدارة تعليم الرياض 
  المتوسط  المنصورة -متوسطة الرواد األهلية EGSD -110527 سديم يح  محمد آل ظافر القحطانن

 الرياض  الصف الثانن

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات   - 161الثانوية الـحادية والستون بعد المائة  CELL -118289 ليان فهد عبدهللا المعجل  بنات   -إدارة تعليم الرياض 

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  MATS -94232 طيف احمد عباس الحدم   بنات   -إدارة تعليم الرياض 

  فجر عبدالمجيد بن عبدالعزيز  بنات   -إدارة تعليم الرياض 
( MATS -94243 الخليفن  الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية الشمس األهلية  CHEM -95896 ماريا غالب عبدهللا الغامدي  بنات   -إدارة تعليم الرياض 

ن رايد عبدالرحمن الرجراج    بنات   -إدارة تعليم الرياض  بية األهلية  EGSD -96225 تولير   الثانوي  مقررات  - ثانوية الير
 الرياض  الصف الثانن

 الرياض  الصف األول الثانوي  مسارات  -ثانوية موسوعة العلوم األهلية  BCHM -98235 ليىل حسام مأمون زواوي  بنات   -إدارة تعليم الرياض 

 الرياض  الصف األول الثانوي  متوسطه العروبة العالمية  MCRO -99684 صالح بن سالم الجري   شوق بنات   -إدارة تعليم الرياض 

( CBIO -99707 لينا بندر بن عيد الحرن    بنات   -إدارة تعليم الرياض    الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 
 الرياض  الصف الثانن

   بنات   -إدارة تعليم الرياض 
 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات   -ثانوية رياض نجد األهلية  MCRO -102886 غدي عبدالخالق ابن محمد القرنن

( EGSD -109972 نجد فيصل صالح الفضل  بنات   -إدارة تعليم الرياض    الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 
 الرياض  الصف الثانن

ن  بنات   -إدارة تعليم الرياض  ( MCRO -110794 عبدالعزيز محمد الرشيد التميم   لير  الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 

هه(  MATS -117232 بتيل رشيد بن محمد السليم  بنات   -إدارة تعليم الرياض  ن بية النموذجية األهلية )الين   الثانوي  مقررات  - ثانوية الير
 الرياض  الصف الثانن
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 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات   -ثانوية الرواد األهلية )الروان   (  MATS -120709 أريــــج محمد سعود السعدون  بنات   -إدارة تعليم الرياض 

  العتيب    بنات   -إدارة تعليم الرياض 
  الثانوي  ياض العالمية ثانوية منارات الر  EBED -1268 الجوهرة عبدهللا بن شمروخ السيحانن

 الرياض  الصف الثانن

ن  - متوسطة ابن خلدون األهلية  ENEV -59497 رسيل محمد سعد الدورسي  بنات   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث المتوسط  الياسمير

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات   -ثانوية دلتا األهلية  ANIM -121818 جوري عبدهللا عبدالعزيز الشعالن  بنات   -إدارة تعليم الرياض 

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  SOFT -126861 نوره عمر محمد المسند  بنات   -إدارة تعليم الرياض 

( CHEM -128739 اسماء حمد عبدهللا القصير  بنات   -إدارة تعليم الرياض    الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 
 الرياض  الصف الثانن

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات   -ثانوية األوائل األهلية  BMED -84672 جوري محمد عىل  السالمه  بنات   -إدارة تعليم الرياض 

( BMED -50408 عاليه فواز سعود العتيب    بنات   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 

بية األهلية  ENEV -111471 جبن عبدهللا عبدالمحسن الزامل  بنات   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات  - ثانوية الير

   بنات   -إدارة تعليم الرياض 
 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات  - 84الثانوية الرابعة والثمانون  EGSD -112634 الجوهره محمد عطيه المخلفن

( EGSD -120178 فاطمه ايمن حسن خليفه  بنات   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 

( BEHA -127975 رهف فالح عيد العتيب    بنات   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف األول الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 

   بنات   -إدارة تعليم الرياض 
نامج الدول   -متوسطة التعلم الذك   CHEM -127994 لولوه ماجد منصور المرزوقر  الرياض  الصف الثالث المتوسط  -الي 

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات  - 158الثانوية الثامنة والخمسون بعد المائة   PHYS -69744 منتىه محمد نارص الدريــهم  بنات   -تعليم الرياض إدارة 

( PHYS -129462 سلوى عادل صالح السيار بنات   -إدارة تعليم الرياض   ض الريا  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الرياض األهلية )برنامج دول 

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات  - 158الثانوية الثامنة والخمسون بعد المائة   EBED -119778 هياء ماجد محمد آل غنام  بنات   -إدارة تعليم الرياض 

ي  بنات   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية جواهر بنت عبدالعزيز  ENBM -104078 لمار فهد بن عبيد الجبىل  المطير

ن   -إدارة تعليم الرياض     بنير
كستانن  الرياض  الصف األول الثانوي  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  CHEM -89708 عمار عبيدهللا عدنان الير

ن   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  CELL -97314 يوسف عصام عبدهللا الصبان  بنير

ن   -إدارة تعليم الرياض    الثانوي  ثانوية رياض نجد العالمية / دبلوم أمريك   MATS -99295 وليد ممدوح سعود القثام   بنير
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض    الثانوي  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  EAEV -105619 ريان عمر بن عبدالحميد  بنير
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض    الثانوي  ثانوية الرياض األهلية  ENEV -104176 حمد محمد نارص بن ضاج   بنير
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض  ي أنس سعود مساعد ال بنير   الثانوي  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  EGSD -109726 مطير
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض     بنير
 الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الملك فيصل العالمية  CHEM -78619 سليمان وهدان سليمان القاضن

ن   -إدارة تعليم الرياض    الثانوي  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  BEHA -109457 ريان عالء عىل المشهدى  بنير
 الرياض  الصف الثانن
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ن   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية منارات الرياض األهلية ) مقررات (  CHEM -37091 محمد هيثم موىس فيده  بنير

ن   -تعليم الرياض إدارة  وق المعرفة النموذجية األهلية  CHEM -45714 مهند مسفر محمد مغرم الغامدي  بنير   الثانوي  مسارات   -ثانوية رسر
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الفارس العالمية  CBIO -129955 عبدهللا عىل  بن عبدهللا الغزيوي  بنير

ن   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات   -ثانوية االمتياز األهلية  PLNT -14296 بدر مطلق بن عوض الرقاص  بنير

ن   -إدارة تعليم الرياض    الثانوي  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  EGSD -88527 نواف محمد سليمان العقل  بنير
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض    المتوسط  متوسطة الرياض دبلوم أمريك   EGSD -95923 راكان طارق عىل  الفايز  بنير
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض  وق المعرفة النموذجية األهلية  CHEM -45955 أنس عبدالرحمن عبدهللا الزامل  بنير   الثانوي  مسارات   -ثانوية رسر
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض  ي  بنير وق المعرفة النموذجية األهلية  CHEM -45886 نارص خالد بن نارص الصعيب   المطير   الثانوي  مسارات   -ثانوية رسر
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض     بنير
وق المعرفة النموذجية األهلية  CHEM -50915 محمد صالح حسن القحطانن   الثانوي  مسارات   -ثانوية رسر

 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض     بنير
  الثانوي  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  CHEM -115116 خالد سلطان فريــــج العويضن

 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الملك فيصل العالمية  PLNT -125271 يزن سعد بن محمد الفليح  بنير

ن   -إدارة تعليم الرياض     بنير
  المتوسط  متوسطة سعود العالمية  EGSD -127725 محمد ماجد منصور المرزوقر

 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الرياض   الرياض  الصف الثالث الثانوي  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  PHYS -64743 عبدالمحسن خالد بن محمد المنصور بنير

ن   -إدارة تعليم الرياض    الثانوي  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  BMED -121513 محمد ابراهيم عبدالعزيز الشهيل  بنير
 الرياض  الصف الثانن

  إدارة تعلي 
 الرياض  الصف األول الثانوي  مسارات  -الثانوية الثانية ) (  EAEV -63356 وجد عبدالحكيم بن احمد الحمدان بنات   -م الزلفن

ه عىل  بن صالح العجالن  بنات  -إدارة تعليم القصيم    هللا   BEHA -126416 أمير
ن عائشة رضن  الرياض  الصف الثالث الثانوي  عنها للموهوبات  أم المؤمنير

   بنات  -إدارة تعليم القصيم 
  هللا عنها للموهوبات   CHEM -105401 نوره عبدالرحمن بن عبدالعزيز القيضن

ن عائشة رضن  الرياض  الصف الثالث الثانوي  أم المؤمنير

بية النموذجية )المسار الدول  ( BEHA -37216 ابراهيم الرقيبه سالف أحمد بن  بنات  -إدارة تعليم القصيم 
 الرياض  الصف األول الثانوي  ثانوية الير

ن  -إدارة تعليم القصيم  يدة  مجمع األمير فيصل بن مشعل بن   CHEM -86301 يزن طالل بن مساعد الحرن    بنير ن بي    الثانوي  سعود للموهوبير
 الرياض  الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم القصيم  ي  بنير يدة   EGSD -54854 بتال عبدالعزيز بن صالح الخضير ن بي   الرياض  الصف الثالث المتوسط  مجمع األمير فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبير

ن  -إدارة تعليم القصيم  يدة   MATS -73718 ازن عبدالعزيز عبدهللا المهوس م بنير ن بي    الثانوي  مجمع األمير فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبير
 الرياض  الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم القصيم  يدة   ENEV -56828 عبدالعزيز رجاء يح  الفريدي الحرن    بنير ن بي   الرياض  الصف الثالث المتوسط  مجمع األمير فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبير

ن  -إدارة تعليم القصيم  يدة   ETSD -59708 احمد فيصل احمد الحجيالن  بنير ن بي    الثانوي  مجمع األمير فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبير
 الرياض  الصف الثانن

ن  -تعليم القصيم إدارة   الرياض  الصف األول الثانوي  القسم الثانوي مقررات  -مجمع األمير سلطان  BMED -73282 صالح يارس بن صالح المقبل  بنير

ن عمر عبدالسالم القبالن  بنات   -إدارة تعليم الرس   الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات   - -الثانوية االول MATS -129151 الير
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ة إدارة  ن    بنات  -تعليم عنير
 الرياض  الصف األول الثانوي  الثانوية الخامسة لنظام المقررات  ENEV -114133 توليان نايف بن سعود الحنيبن

ة  ن ة لنظام المسارات  CHEM -116224 حصة عبدالرحمن حمد العبيد  بنات  -إدارة تعليم عنير   الثانوي  الثانوية الثالثة عشر
 الرياض  الصف الثانن

ة إدارة تعل ن ن  -يم عنير ن  EGSD -113733 فيصل يوسف عبدهللا الحنط   بنير  الرياض  الصف الثالث المتوسط  متوسطة ابن صالح للموهوبير

ة  ن ن  -إدارة تعليم عنير ن  بنير ن  SOFT -68102 ابراهيم محمد بن ابراهيم الونير  الرياض  الصف الثالث المتوسط  متوسطة ابن صالح للموهوبير

   بنات   -تعليم تبوك إدارة 
  المتوسط  متوسطة الملك عبد العزيز النموذجية األهلية بتبوك  ENEV -98762 النا مانع محمد ال مفرج القحطانن

 الرياض  الصف الثانن

ون بتبوك  MATS -118698 شوق عناد عيد العطوي  بنات   -إدارة تعليم تبوك   الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات   -الثانوية الرابعة والعشر

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  نظام المقررات  -مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية  BCHM -25786 شادن بدر عليان الشوله البلوي  بنات   -إدارة تعليم تبوك 

ن   -إدارة تعليم تبوك   الرياض  الصف األول الثانوي  مسارات   -طلحه بن عبيد هللا الثانوية  ETSD -30029 يزن محمود يوسف البوق  بنير

 الرياض  الصف األول الثانوي  مسارات  -الثانوية الثانية بجازان  CHEM -69973 غال ترك  نافع المعبدي  بنات   -إدارة تعليم جازان 

   بنات   -إدارة تعليم جازان 
ن نارص معىسر   الثانوي  مسارات   -ثانوية السادلية  BCHM -96073 جنا حسير

 الرياض  الصف الثانن

ا عالءالدين حمد صغير حكم   بنات   -إدارة تعليم جازان    الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس جازان االهلية للبنات  BMED -103221 مير
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم جازان   الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات  -ثانوية الريان  EAEV -39436 عبدهللا محمد يح  فقيه  بنير

ن   -إدارة تعليم رساة عبيدة     بنير
 الرياض  الصف األول الثانوي  مقررات  - ثانوية األمير سلطان  BMED -63462 محمد عبدهللا ابن محمد آل قصود القحطانن

   بنات  -إدارة تعليم صبيا 
  الثانوي  مسارات -ة الورود ثانوي EGSD -102542 العنود مفرح سليمان غزوانن

 الرياض  الصف الثانن

  المتوسط  متوسطة ضمد الثانية  ENEV -123451 مسك محمد عىل  عقيىل  الحازم   بنات  -إدارة تعليم صبيا 
 الرياض  الصف الثانن

 الرياض  الصف الثالث المتوسط  متوسطة حبس  ENEV -92493 ليان عىل  بن فرحان المالك   بنات  -إدارة تعليم صبيا 

  الثانوي  مقررات  - ثانوية ببيش الثالثة  MATS -123372 ريناد محمد بن احمد االعجم  بنات  -إدارة تعليم صبيا 
 الرياض  الصف الثانن

 الرياض  الصف الثالث المتوسط  متوسطة خارسر  CHEM -52815 عهد حسن احمد الخالدي  بنات  -إدارة تعليم صبيا 

  المتوسط  متوسطة الشقيق  MCRO -3743 ايالف موىس هادي قرن    بنات  -تعليم صبيا إدارة 
 الرياض  الصف الثانن

   بنات  -إدارة تعليم صبيا 
 الرياض  الصف األول الثانوي  مقررات   -ثانوية عيبان  ROBO -10754 ريتاج قاسم بن حسن غزوانن

ن  -إدارة تعليم صبيا   الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات  - الداير الثانوية  ENBM -67451 عمار حسن احمد الخالدي المالك   بنير

   بنات   -إدارة تعليم عسير 
 احمد عىل  القحطانن

ن ن وعراب بأحد رفيدة PHYS -108991 ألير  الرياض  الصف االول المتوسط  متوسطة الدربير

ن   -إدارة تعليم عسير   حمد آل البيد اليام   بنير
ن  الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات  -ثانوية صدى اإلبداع  BMED -103715 فارس حسير

ن   -إدارة تعليم عسير     بنير
 الرياض  الصف االول المتوسط  مدارس الذكر النموذجية االهلية المتوسطة  ANIM -86526 حسان عبدهللا ابن سعيد الشهرانن

ن   -تعليم عسير إدارة     بنير
 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية االبناء الثالثة  MATS -117866 يزن عوض محمد الشمرانن
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ن   -إدارة تعليم عسير     بنير
 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية أبو العتاهية  ENEV -121977 بدر عائض عىل  القحطانن

ن   -إدارة تعليم عسير    الثانوي  مسارات  -ثانوية االبناء الثالثة  EGSD -116945  سعد محمد ال السلوم  يارس  بنير
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم عسير   الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية األندلس األهلية بأبها  MATS -120262 خالد محمد احمد بن عبيد  بنير

   بنات   -تعليم محايل عسير إدارة 
 الرياض  الصف الثالث المتوسط  متوسطة المنيظر للبنات  ENEV -6706 ريتاج زاهر غازي البارقر

ن   -إدارة تعليم محايل عسير    الثانوي  نظام المقررات  - ثانوية صقر قريش  ENBM -57855 فارس زاهر رسحان العماري  بنير
 الرياض  الصف الثانن

 نات ب  -إدارة تعليم نجران 
ن ال جعفر   غيداء فارس بن حمد بن حسير

 اليام  
ROBO -59636  الرياض  الصف الثالث الثانوي  المدرسة الرابعة الثانويةــ مقرارات 

   بنات   -إدارة تعليم الجوف 
 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية أندلس الحضارة األهلية  EAEV -97528 آيه محسن بادي الربيعان الفهيفر

 الرياض  الصف األول الثانوي  مقررات   -ثانوية التجديد االهليه  MATS -104311 جبن خالد عبدالمصلح المرزوق الرشيدان بنات   -إدارة تعليم الجوف 

 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مقررات   -بدومة الجندل المدرسة الثانوية األول للبنات   CHEM -57187 شيم عبدالعزيز مرزوق الزارع  بنات   -إدارة تعليم الجوف 

  -إدارة تعليم الحدود الشمالية 
ن   بنير

ي  ن   العين
  الثانوي  مسارات -ثانوية واحة المعرفة األهلية  PHYS -43338 نواف وسم  عثمان المضيانن

 الرياض  الصف الثانن

  -إدارة تعليم الحدود الشمالية 
ن   بنير

  فاحس الصقري 
 الرياض  الصف األول الثانوي  مسارات -ثانوية واحة المعرفة األهلية  BEHA -72148 حسام شاقن

  -إدارة تعليم الحدود الشمالية 
ن   بنير

ن العلم  بطريف  EAEV -35635 عمر سلمان بن عىل  الشمري    الثانوي  مسارات  -ثانوية التمير
 الرياض  الصف الثانن

  -الية إدارة تعليم الحدود الشم
ن   بنير

ن العلم  بطريف  EAEV -35561 عويجان محمد عويجان الفريح   الرويىل     الثانوي  مسارات  -ثانوية التمير
 الرياض  الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم الخرج    الثانوي  مسارات   -ثانوية ابن النفيس ـ  ENEV -127462 عبدهللا فهد مطلق العتيب    بنير
 الرياض  الصف الثانن

تعليم المدارس خارج  إدارة 
ن  - المملكة   بنير

ن بكري    كوااللمبور  CHEM -17937 عىل  محمد حسير
ن
 الرياض  الصف الثالث الثانوي  مسارات  - المدرسة السعودية الثانوية ق

  
 

 

 

 



 

 

 املعرض املركزي ) الظهران (
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 الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية دور العلوم األهلية  ENEV -100286 سارة اياد بن محمد العثمان  بنات  -إدارة تعليم األحساء 

 الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية االنجال الدولية  SOFT -94202 فاطمه محمد بن عبدالرحمن الغنام بنات  -إدارة تعليم األحساء 

اهيم العرفج فاطم بنات  -إدارة تعليم األحساء   الظهران الصف األول الثانوي  ثانوية االنجال الدولية  CHEM -102991 ه عبدهللا بن عبدالرحمن الي 

ز  CBIO -108299 كوثر عىل  بن حح   البودريس  بنات  -إدارة تعليم األحساء   الظهران الصف الثالث الثانوي  مقررات   -الثانوية السابعة بالمي 

  الثانوي  مسارات   - -ثانوية األنجال األهلية ENEV -105015 فاطمة ناج   بن عبدالمجيد الشخص  بنات  -تعليم األحساء إدارة 
 الظهران الصف الثانن

  الثانوي  ثانوية االنجال الدولية  MATS -117782 زينب عىل  بن احمد العيثان بنات  -إدارة تعليم األحساء 
 الظهران الصف الثانن

 الظهران الصف األول الثانوي  مدارس أكاديمية الكفاح األهلية للتعليم   ENEV -99057 لينه عبدالمحسن موىس الهاجري  بنات  -ألحساء إدارة تعليم ا 

  الثانوي  مسارات   - -ثانوية األنجال األهلية CHEM -123554 فاطمه عىل  ابن عيىس الخلف  بنات  -إدارة تعليم األحساء 
 الظهران الصف الثانن

 الظهران الصف الثالث الثانوي  مدارس أكاديمية الكفاح األهلية للتعليم   EGSD -124362 فاطمه عبدرب االمير بن سلمان البوعىل   بنات  -إدارة تعليم األحساء 

 الظهران الصف األول الثانوي  ثانوية االنجال الدولية  EGSD -129011 كادي جمال بن محمد البوعبيد  بنات  -تعليم األحساء إدارة 

 الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية االنجال الدولية  PLNT -83318 نور يوسف بن محمد الحماد  بنات  -إدارة تعليم األحساء 

 الظهران الصف الثالث الثانوي  مدارس أكاديمية الكفاح األهلية للتعليم   EGSD -118997 فاطمة عىل  احمد الحح    بنات  -تعليم األحساء إدارة 

 الظهران ول الثانوي الصف األ دوحة االبداع العالمية الثانوية  MATS -65548 عبير عىل  بن نارص اليوسف  بنات  -إدارة تعليم األحساء 

ن  -إدارة تعليم األحساء    الثانوي  مسارات  - ثانوية األحساء النموذجية األهلية  EGSD -99908 عبدهللا فهد بن سعد السعيد  بنير
 الظهران الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم األحساء   الظهران الصف األول الثانوي  مقررات   -ثانوية األنجال  ROBO -107702 عبداالله عادل بن عىل  النارص  بنير

ن  -إدارة تعليم األحساء   الظهران الصف األول الثانوي  اإلمام جعفر الصادق الثانوية مقررات  BCHM -127169 عمار محمد بن عبداللطيف العمير  بنير

ن  -إدارة تعليم األحساء   الظهران الصف الثالث الثانوي  مقررات   -ثانوية األنجال  ROBO -131495 عىل  عادل بن عىل  النارص  بنير

ن  -إدارة تعليم األحساء    الثانوي  دول    -ثانوية أكاديمية الكفاح  EGSD -118662 فيصل فهد بن يوسف المحيش  بنير
 الظهران الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم األحساء  ن بن عبدالمحسن الشايب  بنير  الظهران الصف الثالث الثانوي  مقررات  -ة الجبيل ثانوي EAEV -127354 عبدالمحسن حسير

قية    الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  MATH -80721 جبن جمال عبدالرحمن الشلفان بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية  ( ENBM -82529 حال احمد بن جعفر آل ماجد  بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية الظهران األهلية )الي 

قية    المتوسط  مدرسة العالم الجديد العالمية المتوسطة للبنات  EGSD -86455 ساره طارق بن فهد الجندان بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن
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قية  إدارة تعليم  الظهران الصف األول الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  CHEM -67805 فاطمة محمد صالح باشماخ  بنات  -الشر

قية     بنات  -إدارة تعليم الشر
  الثانوي  مسارات  -للبنات ثانوية مدارس الجامعة االهلية   ENEV -93156 نورا خالد بن حسن العظيمان القحطانن

 الظهران الصف الثانن

قية    الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  CHEM -95514 نوره ماجد بن مقبل القرعاوي  بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية    الثانوي  مسارات  -ارس الجامعة االهلية للبنات ثانوية مد ENEV -74587 لم سعيد أبوبكر بادغيش  بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية  (  ENBM -97286 زينب احمد بن محمد الوباري  بنات  -إدارة تعليم الشر /امريك    الثانوي  ثانوية الحصان النموذجية بالدمام)دول 
 الظهران الصف الثانن

قية   الظهران الصف األول الثانوي  مسارات  -الثانوية السادسة بالقطيف  EAEV -100295 ماريا علوي بن عباس الصناع  بنات  -إدارة تعليم الشر

قية    بن احمد األحمري  بنات  -إدارة تعليم الشر
  الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخي   PHYS -84836 رند هانن

 الظهران الصف الثانن

قية إدارة تعليم ال   الثانوي  ثانوية اإلعجاب العلم  العالمية  MATS -86311 نردين باقر بن باقر آل فرج  بنات  -شر
 الظهران الصف الثانن

قية  ي  بنات  -إدارة تعليم الشر ن   العين
  الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  ENEV -95524 نورا موىس بن صالح الشمالنن

 الظهران الصف الثانن

قية     بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  EGSD -96343 ساره احمد بن عبدهللا الغبيبن

قية  ف  بنات  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف األول الثانوي  مسارات  -هلية للبنات ثانوية مدارس الجامعة اال MATH -96503 زهراء نوح بن عىل  الشر

قية     بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  -الثانوية السادسة بالقطيف  EGSD -101904 روز عمر بن سعيد الجىسر

قية   الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخي   MATS -102765 مها مدعج عبدهللا السبيع   بنات  -إدارة تعليم الشر

قية   الظهران الصف األول الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  ROBO -103603 صبا احمد بن محمد العثمان بنات  -إدارة تعليم الشر

قية   الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات   -الثانوية األول بسنابس  CELL -105815 آل حبيل  فاطمه أحمد حسن بنات  -إدارة تعليم الشر

قية  ( MATS -108262 سارة عصام بن محمد السليم  بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول    الثانوي  ثانوية البسام األهلية )الي 
 الظهران الصف الثانن

قية إدارة    الثانوي  مقررات   -الثانوية الثانية بسيهات  MCRO -109028 جود زكريا بن حسن البقال بنات  -تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية    الثا  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  CHEM -109861 الجازي جي  بن محمد ال هندي النعيم   بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران نوي الصف الثانن

قية    الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  ROBO -110856 ديمه عبدالعزيز محمد آل سليمان بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية    الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخي   PLNT -111257 ليان بندر سالم المالك   بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية   الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية الحصان األهلية للبنات بالجبيل  EAEV -112893 ديما محمد عيىس  مروج   بنات  -إدارة تعليم الشر

قية    غال خالد بن عىل   بنات  -إدارة تعليم الشر
  الثانوي  مدارس الفرسان العالمية الثانية بنات ثانوي  MATS -121939 آل فارح القحطانن

 الظهران الصف الثانن

قية    بن عبداللطيف الحاج    بنات  -إدارة تعليم الشر
  الثانوي  ثانوية مدارس المنــــارات األهلية )مقررات( للبنات  ENEV -122438 ليان هانن

 الظهران الصف الثانن

قية   الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخي   MATS -124451 دانه زياد بن عبدالرحمن البنعىل   بنات  -إدارة تعليم الشر

قية  ن عبدهللا بن محمد العىل   بنات  -إدارة تعليم الشر   ثانوية مدارس  EGSD -79804 حنير
 الظهران الصف األول الثانوي  ( الفيصلية االسالمية للبنات العالمية ) بريطانن

قية  ( PLNT -80635 سديم محمد بن صالح ال منيف النهدي  بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية الظهران األهلية )الي 
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قية إدارة   الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية اإلعجاب العلم  العالمية  ENBM -80775 سكينة احمد بن حسن آل عبدالجبار  بنات  -تعليم الشر

قية    عادل فضل احمد  بنات  -إدارة تعليم الشر
  الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  MATS -94753 تهانن

 الظهران الصف الثانن

قية   الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  ENEV -98713 لم عبدهللا بن حمد السيد  بنات  -إدارة تعليم الشر

قية  ي  بنات  -إدارة تعليم الشر ن  الظهران الصف الثالث الثانوي  بالقطيف)مقررات( الثانوية الثامنة   CHEM -103697 فاطمة نبيل بن محمد سعيد الخنير

قية  ( MATS -108674 ورد وائل حمد السليمان  بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   الظهران الصف الثالث المتوسط  متوسطة البسام االهلية )الي 

قية     بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف األول الثانوي  ثانوية رواد الخليج العالمية  MATS -118724 دانه فيصل ترك  القوقن

قية   الظهران الصف األول الثانوي  مقررات -ثانوية مدارس البسام االهلية للبنات  ENEV -121029 سحر عثمان بن رياض الحميدان  بنات  -إدارة تعليم الشر

قية  ( ENEV -122558 ريم عبدهللا بن نارص الخفره الدورسي  بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   الظهران الصف الثالث المتوسط  متوسطة البسام االهلية )الي 

قية  ( EAEV -128038 ليان أحمد بن عبدهللا المغلوث  بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   الظهران الصف الثالث المتوسط  متوسطة البسام االهلية )الي 

قية إ    الثانوي  مقررات -ثانوية مدارس البسام االهلية للبنات  CHEM -114017 شهد محمد بن عىل  بن خمام الغامدي بنات  -دارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية   الظهران الصف الثالث الثانوي  مقررات   -الثانوية الخامسة بسيهات  MATS -129652 فاطمة عيىس بن عىل  الباشا  بنات  -إدارة تعليم الشر

قية  ( EGSD -129896 لولوه مصطفن عبدهللا الجار بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية الظهران األهلية )الي 

قية    الثانوي  مقررات   -الثانوية الخامسة بسيهات  EAEV -131508 بنان فاضل بن محمد الكاظم  بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية  ( BMED -122677 زهراء احمد بن سلمان ال شي   بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية الظهران األهلية )الي 

قية   الظهران الصف األول الثانوي  مقررات -ثانوية مدارس البسام االهلية للبنات  PHYS -126093 رغد يارس بن عىل  الشيخ  بنات  -إدارة تعليم الشر

قية  ون بالدمام  CHEM -68312 الجود بدر بن عبدالقادر أبوصابر  بنات  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مقررات  -الثانوية الحادية والعشر

قية إدارة تع   الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية مدارس الظهران االهلية )مقررات( BMED -129819 فاطمة عىل  بن حسن آل رمضان  بنات  -ليم الشر

قية   بن عىل  آل داؤود  بنات  -إدارة تعليم الشر
ن   الثانوي  ثانوية رواد الخليج العالمية  PHYS -78169 فاطمة حسير

 الظهران الصف الثانن

قية     بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف األول الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  CHEM -84538 ريم خالد راشد الحوشانن

قية  (ثانوية الظهران األهلية )ال PLNT -86726 سارا انور بن سلمان آل نارص  بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   الظهران الصف الثالث الثانوي  ي 

قية     بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات   -الثانوية الثامنة بالخي  ) (  CHEM -100489 هاجر حسن مسفر النجرانن

قية  ن احمد بن خليفه الملحم  بنات  -إدارة تعليم الشر   الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  EGSD -104483 لير
 الظهران الصف الثانن

قية  ي  بنات  -إدارة تعليم الشر   الثانوي  مقررات(   -الثانوية الثانية بالظهران)تطوير MCRO -107598 غدي عبدالعزيز بن عبيدهللا البشر
 الظهران الصف الثانن

قية    الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الجامعة االهلية للبنات  EGSD -108895 بدالرحمن الغناملطيفة هشام ع  بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية    السبيع   بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخي   EGSD -47332 مبن سعود فارس العمانن

قية  ون بالدمام  EGSD -52922 سما عبدالرحيم بن نارص اليوسف  بنات  -إدارة تعليم الشر   الثانوي  مقررات  -الثانوية السادسة والعشر
 الظهران الصف الثانن



 

 

وع  اسم الطالب/ ـــة  إدارة التعليم   الصف الدراس   المدرسة   رمز المشر
المعرض  
 المركزي 

قية    الثانوي  مدارس الفرسان العالمية الثانية بنات ثانوي  ENEV -115344 الزهراء عىل  عبدالوهاب العبدهللا  بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية    الثانوي  مقررات -ثانوية مدارس البسام االهلية للبنات  EGSD -115525 حصه غيث بن عبدهللا الصخيي   بنات  -إدارة تعليم الشر
 الظهران الصف الثانن

قية  ( BMED -120095 فرح خالد بن محمد آل سليمان بنات  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   الظهران الصف الثالث المتوسط  متوسطة البسام االهلية )الي 

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية المنارات األهلية بالدمام  PLNT -88424 نواف رائد سالم المطير  بنير

ن  -قية إدارة تعليم الشر   الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  ENEV -90202 محمد عبدهللا بن محمد آل ظفر  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية نور اإلسالم األهلية بالدمام ـ مقررات  EGSD -76495 محمد أحمد حامد الجويد  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف األول الثانوي  مقررات   -ثانوية الجامعة األهلية  MATS -102636 حماد احمد بن حماد الدورسي  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر    بنير
  الثانوي  رات مقر   -ثانوية الجامعة األهلية  MATS -85607 ابراهيم عايض مشيخص الكرعان القرنن

 الظهران الصف الثانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر   الثانوي  مقررات   -ثانوية الجامعة األهلية  EGSD -88517 سعد احمد ابراهيم الصغير  بنير
 الظهران الصف الثانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر    بنير
(  CELL -104686 وسام فهد عبدالمعط  العواضن القرىسر  الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية منارات الخي  )امريك 

قية  ن  -إدارة تعليم الشر   الثانوي  مقررات   -ثانوية الجامعة األهلية  EGSD -104656 عبدالرحمن سام عبدالوهاب الجوهر  بنير
 الظهران الصف الثانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  - ثانوية مشكاة المنار األهلية  MATS -107779 مهند عىل  سعيد الغامدي  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف األول الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  EBED -110549 خميس عقيل بن منصور بن صالح بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية اجيال المواهب االهلية  EGSD -123442 سامه منير احمدباسل أ  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   -متوسطة البسام  CHEM -77775 محمد عادل فارس الحواج  بنير   المتوسط  الي 
 الظهران الصف الثانن

قية إدارة  ن  -تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  ENEV -82778 عىل  عبدالحميد بن حسن العلوان  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر اهيم  بنير (  ROBO -84348 بندر محمود بن سالم الي   الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية منارات الخي  )امريك 

قية  ن  -إدارة تعليم الشر   الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  ENEV -89769 أديب سالم بن عىل  ال مغلف الشهري بنير
 الظهران الصف الثانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر ن ماجد بن جعفر آل هاشم  بنير ن  ENEV -106095 أمير نامج الدول   –مدارس الظهران األهلية الثانوية بنير  الظهران الصف الثالث الثانوي  الي 

قية  ن  -إدارة تعليم الشر   زيد السهىل  بنير
ن
  الثانوي  ثانوية نور اإلسالم األهلية بالدمام ـ مقررات  ETSD -110638 ترك  شاق

 الظهران الصف الثانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر   الثانوي  ثانوية المنارات األهلية بالخي  ـ مقررات MATS -112471 دي آل الحارث خالد فيصل مه بنير
 الظهران الصف الثانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مقررات  -ثانوية الظهران االهلية  BMED -119217 صهيب محمود عبدالرحيم صبان  بنير

قية إدارة  ن  -تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات   -ثانوية الشاطئ  EGSD -122862 مهدي عيىس بن عىل  الجعفر  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف األول الثانوي  مسارات  -ثانوية الملك عبدهللا بن عبدالعزيز   ENEV -113266 سلطان أحمد بن سلطان السويع   بنير

قية إدارة ت ن  -عليم الشر    بنير
  الثانوي  مقررات   -ثانوية الجامعة األهلية  EGSD -116542 عبدهللا سعد عبدهللا الشهرانن

 الظهران الصف الثانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية المنارات األهلية بالخي  ـ مقررات MATS -120395 خالد محمود صادق المحمد بنير
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قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  EGSD -120933 فيصل عثمان صالح الصالح  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر    بنير
 الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -هلية بالدمام ثانوية المنارات األ  EGSD -128332 سعيد خلوفه بن سعيد الزهرانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر ن  SOFT -655 ماجد شاكر بن عىل  الفرج  بنير نامج الدول   –مدارس الظهران األهلية الثانوية بنير  الظهران الصف الثالث الثانوي  الي 

قية  ن  -إدارة تعليم الشر ( بالدمام  CHEM -77323 محمد غسان بن محمد الماجد  بنير نامج الدول   الظهران الصف األول الثانوي  البســـــام الثــــــانوية األهلية ) الي 

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  CHEM -82908 فارس محمد عمر بابصيل  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر نامج الدول  ) أمريك  –متوسطة مدارس الحصان بالدمام   CHEM -83913 نارص ماجد حمود العمري الخالدي  بنير  الظهران الصف الثالث المتوسط  ( الي 

قية  ن  -إدارة تعليم الشر نامج الدول   -متوسطة البسام  CHEM -84163 خالد عمر بن خالد البالل   بنير  الظهران الصف الثالث المتوسط  الي 

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  ROBO -85005 فارس اسامه بن عبدالحميد الدبيكل بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  ROBO -85189 لدعيجترك  خالد بن محمد ا  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر   الثانوي  مقررات   -ثانوية الجامعة األهلية  PHYS -94113 أحمد عىل محمد المير  بنير
 الظهران الصف الثانن

قية إدارة  ن  -تعليم الشر   الثانوي  مقررات   -ثانوية الجامعة األهلية  ENEV -100662 محمد مروان بن راشد الخييىل  الدورسي  بنير
 الظهران الصف الثانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران انوي الصف األول الث مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  ROBO -104009 ريان رازي بن طارق شجاع  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  EGSD -104735 عبدالعزيز عبدهللا بن سليمان الروق الزامل  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مقررات  -ثانوية الظهران االهلية  ENEV -108462 محمد احمد بن محمد العرفج  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر ن  بنير   الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  ROBO -110826 مهدي محمد بن معتوق الحسير
 الظهران الصف الثانن

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  ثانوية نور اإلسالم األهلية بالدمام ـ مقررات  BMED -112791 الدورسي بدر خالد بن عيد العماري  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر    بنير
ن القحطانن   الثانوي  ثانوية المنارات األهلية بالخي  ـ مقررات CELL -112863 خالد عىل  بن حسير

 الظهران الصف الثانن

قية إدارة  ن  -تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مقررات   -ثانوية الجامعة األهلية  MATS -64489 مشاري عبدهللا بن محمد الدورسي  بنير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف األول الثانوي  مقررات   -ثانوية الجامعة األهلية  MATS -68367 جمال محمد بن سليمان اللقمانن  بنير

قية إدار  ن  -ة تعليم الشر   الحجيالن المهاشير  بنير
ن
  محمد الق

ن
 الظهران الصف األول الثانوي  مسارات   -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالجبيل  BMED -78215 الق

قية  ن  -إدارة تعليم الشر كات  بنير  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية المنارات األهلية بالدمام  EBED -78704 محمد عبدهللا بن سلمان الي 

قية  ن  -إدارة تعليم الشر ن  بنير ن محمد الممير  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  MATS -80025 عبدهللا أمير

قية  ن  -إدارة تعليم الشر  الظهران الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية مجمع االمير سعود بن نايف التعليم   EBED -69315 ح كعك راكان حسبن بن صال بنير

إدارة تعليم الهيئة الملكية  
ن  -بالجبيل   بنير

 بن عىل  الخليفه 
ن    CHEM -86507 عبدالعزيز حسير

ن
 الظهران الصف الثالث الثانوي  مقررات  -ثانوية الدق
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تعليم الهيئة الملكية  إدارة 
ن  -بالجبيل   بنير

  الثانوي  مسارات  -ثانوية الرواد  ENEV -109674 الياس يوسف بن عبدهللا البطاط 
 الظهران الصف الثانن

 انالظهر  الصف الثالث الثانوي  مقررات   -االبناء االول الثانوية بنات  BEHA -108683 شموخ مريــــع نارص نجع  بنات   -إدارة تعليم حفر الباطن 

ن   -إدارة تعليم حفر الباطن  ي  بنير ن   العين
 الظهران الصف االول المتوسط  شعلة اإليمان األهلية المتوسطة  ROBO -99762 خالد فهد عطيه الفدعانن

ن   -إدارة تعليم حفر الباطن    الثانوي  مسارات  -االمير سعود بن نايف الثانوية  ROBO -36708 بدر نارص عبدهللا الفراج  بنير
 الظهران الصف الثانن
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 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية المعرفة العالمية  CELL -86175 نور رضا عبدهللا جمجوم بنات  -تعليم جدة إدارة 

 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  MATS -93373 ريتال محمد ابراهيم جدع  بنات  -إدارة تعليم جدة 

  سديم مازن عبدالرح بنات  -إدارة تعليم جدة 
اء الثانوية األهلية  SOFT -94148 من السحيبانن  جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات  -األندلس الخضن

  عىل  نارص شجاع  بنات  -إدارة تعليم جدة 
 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  ENEV -97663 ضن

   بنات  -إدارة تعليم جدة 
 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  MATS -107356 رأف صالح محمد القحطانن

   بنات  -إدارة تعليم جدة 
 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية دار جبن العالمية بنات  ETSD -108977 ماريه عبدالرحمن ابراهيم قمصانن

   بنات  -إدارة تعليم جدة 
 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  BMED -106325 رأد صالح محمد القحطانن

اء الثانوية األهلية  MCRO -115042 سماهر فيصل بن عىل  نصار بنات  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات  -األندلس الخضن

  الثانوي  منارات جدة الثانوية العالمية  CHEM -115834 يف بن احمد مؤمن خانفاطمة عبداللط بنات  -إدارة تعليم جدة 
 جدة الصف الثانن

 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  ENEV -117491 ليان محمد بن عمرخان نورول   بنات  -إدارة تعليم جدة 

اء الثانوية األهلية  ETSD -82293 جمانة ابراهيم سعيد باداوود  بنات  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات  -األندلس الخضن

   بنات  -إدارة تعليم جدة 
  الثانوي  نظام مقررات   -الذكر الثانوية األهلية MATS -93254 لمار عبدالرحمن احمد الزهرانن

 جدة الصف الثانن

 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  EGSD -118705 اج عبدالرحمن ضيف هللا السلم  رت بنات  -إدارة تعليم جدة 

  الثانوي  مقررات  - الثانوية الثامنة عشر  CELL -49868 دنيا طالب مطر المحمادى  بنات  -إدارة تعليم جدة 
 جدة الصف الثانن

  الثانوي  ثانوية دار جبن العالمية بنات  EGSD -128835 منال ممدوح أسعد العسكري  بنات  -إدارة تعليم جدة 
 جدة الصف الثانن

 جدة الصف الثالث الثانوي  دار الفكر الثانوية العالمية  MATS -127633 مودة مازن محسن باروم بنات  -إدارة تعليم جدة 

 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  BMED -129764 صالحه عاصم بن عبدالعزيز قاري  بنات  -إدارة تعليم جدة 

 جدة الصف الثالث الثانوي  دار الفكر الثانوية العالمية  MATS -122179 ماريا صالح بن محمد بن صالح باشنفر  بنات  -إدارة تعليم جدة 

 جدة الصف الثالث الثانوي  الثانوية الثالثة عشر بجدة نظام مقررات  ENEV -125534 كر العامودي ليان يح  ب بنات  -إدارة تعليم جدة 

 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية اليش العالمية  ENEV -128168 حنان عمر محمد سايس  بنات  -إدارة تعليم جدة 

ن بيت المال  بنات  -إدارة تعليم جدة    امير
 جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات  -الثانوية الحادية عشر بعد المائة  PHYS -80751 رؤيا بسام زيبن
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 جدة الصف الثالث المتوسط  دار الفكر المتوسطة العالميه  BMED -105117 جود عبدهللا دخيل هللا الحازم   بنات  -إدارة تعليم جدة 

 جدة الصف الثالث المتوسط  دوحة الجزيرة المتوسطة العالمية  BCHM -112523 بدالعزيز محمداسلم شودري ميار ع بنات  -إدارة تعليم جدة 

 ماجد عىل  قنش  بنات  -إدارة تعليم جدة 
ن  جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  ETSD -52444 لير

ة بعد المئة  PHYS -119064 الرين فهد احمد العباىس   بنات  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف االول المتوسط  المتوسطة العارسر

 جدة الصف االول المتوسط  متوسطة الموهوبات  PHYS -64497 شهد عدنان عاتق الحرن    بنات  -إدارة تعليم جدة 

يف  بنات  -إدارة تعليم جدة    الشر
  الثانوي  منارات جدة الثانوية العالمية  CELL -130633 ليان فواز زامل الغيب 

 جدة الصف الثانن

 جدة الصف الثالث الثانوي  منارات جدة الثانوية العالمية  ROBO -122926 عزوف حسن علوى باعقيل  بنات  -إدارة تعليم جدة 

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث الثانوي  مقررات   -قرطبة الثانوية االهلية  PHYS -94829 عبدالرحيم فؤاد احمد النقىل   بنير

ن  -إدارة تعليم جدة     بنير
 جدة الصف الثالث الثانوي  دار الذكر الثانوية االهلية  CHEM -104559 بسام عبدالرحيم محمد تركستانن

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف األول الثانوي  مسارات  -االقض األهلية )نظام ال(  PHYS -125081 حسن ابراهيم سعيد الصقاع  الغامدي بنير

ن  -إدارة تعليم جدة    الثانوي  دار الذكر الثانوية االهلية  PHYS -126883 معن عبدالعزيز عبدهللا بخاري  بنير
 جدة الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث الثانوي  مقررات   -قرطبة الثانوية االهلية  ENEV -96878 عبدهللا بامفلح عبدهللا احمد  بنير

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات -ابن خلدون الثانوية  BCHM -109925 عبدالملك فهد احمد العباىس   بنير

ن  -إدارة تعليم جدة    الثانوي  دار الذكر الثانوية االهلية  MCRO -129682 نواف رعد عبدالرحمن الحمدان  بنير
 جدة الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات  - مدارس المنارات الثانويه االهلية  ENEV -127482 طالل صالح عىل  الصقالوي  بنير

ن  -إدارة تعليم جدة  ن ) نظام مقررات (  EGSD -129439 حمن العتيب   مهند محمد عبدالر  بنير  جدة الصف الثالث الثانوي  الفيصلية الثانوية للموهوبير

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث الثانوي  المعرفة العالمية الثانوية  EAEV -121072 احمد بندر احمد حافظ  بنير

ن  -إدارة تعليم جدة  ن ) نظام مقررات (  ROBO -76556 بالل زك  عبدالعزيز زك   بنير  جدة الصف األول الثانوي  الفيصلية الثانوية للموهوبير

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث الثانوي  مقررات   -قرطبة الثانوية االهلية  TMED -81071 بسام هشام عبدهللا الوجيه  بنير

ن  -إدارة تعليم جدة     بنير
 جدة الصف األول الثانوي  مسارات  -االقض األهلية )نظام ال(  BMED -88371 محمد عماد محمد الجهبن

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث الثانوي  منارات جدة العالمية الثانوية  PLNT -110095 يزن حاتم بن قاسم المغرن    بنير

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف الثالث المتوسط  دار الفكر المتوسطة العالمية  CHEM -117422 أحمد فائق بن مصطفن كمال بنير

ن  -إدارة تعليم جدة   جدة الصف األول الثانوي  مسارات -ابن خلدون الثانوية  EAEV -48969 فيصل ترك  عبدهللا مليباري  بنير

ن  -إدارة تعليم جدة    المالك   بنير
 جدة الصف الثالث المتوسط  االمير خالد بن فهد المتوسطة  EAEV -68538 عبدالرحمن سعيد بن خميس العصمانن

ن  -إدارة تعليم جدة    الثانوي  مسارات  -االقض األهلية )نظام ال(  ROBO -73187 سعيد احمد ابن سعيد الفقيه  بنير
 جدة الصف الثانن
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ن  -إدارة تعليم جدة  ي  بنير   الثانوي  مسارات  - منارات الثانويه االهلية مدارس ال CHEM -106927 مبارك اسماعيل مبارك البشر
 جدة الصف الثانن

 جدة الصف األول الثانوي  1ثانوية البتول الدولية فرع الخالدية  BMED -99771 دانة فيصل بن عتيق المالك   بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 

   بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 
 جدة الصف الثالث الثانوي  1ثانوية البتول الدولية فرع الخالدية  MATS -104577 ريناد يوسف بن عمر تكرونن

ى األهلية ) نظام ال (  ROBO -125749 لميس بندر محمد الربيع   بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة   جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات -ثانوية دار البشر

   بنات  -مكرمة إدارة تعليم مكة ال
ان بن محمد بن القرنن  جدة الصف الثالث الثانوي  مقررات  -أم سلمة الثانوية للموهوبات  EGSD -89787 أسداف خضن

 جدة الصف الثالث الثانوي  مقررات  -أم سلمة الثانوية للموهوبات  BMED -95726 هنادي حسان بن عبدالرحمن عريف  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 جدة الصف األول الثانوي  مسارات  -ثانوية دوحة العلم األهلية )نظام ال(  EAEV -120051 مشاعل خالد بن راشد السعيد بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 

  الثانوي  مسارات -من فقيه للبنات ثانوية عبدالرح BMED -109905 جود ابراهيم بن سيدي محمد الشنقيط  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 
 جدة الصف الثانن

 جدة الصف األول الثانوي  مسارات  -ثانوية األندلس األهلية ) نظام ال (   ETSD -127852 ايالف عبدهللا صالح الغريب   بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 

  الثانوي  1ثانوية البتول الدولية فرع الخالدية  BMED -83735 لمار اسامه بن حسن المقري الشنقيط  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 
 جدة الصف الثانن

 جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات  -ثانوية الزهراء األهلية ) نظام ال (  CHEM -87085 غال متعب عائض النفيع   بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 جدة الصف الثالث المتوسط  متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  SOFT -47721 أبتسام فهد عىل  تريم   بنات  -المكرمة  إدارة تعليم مكة

ون بمكة  BCHM -109918 حال احمد بن عبدالقادر ينكصار  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة   جدة الصف الثالث الثانوي  ( المساراتالمكرمة )نظام الثانوية الرابعة والعشر

   بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 
 جدة الصف األول الثانوي  1ثانوية البتول الدولية فرع الخالدية  BMED -54757 أريــــج عبدهللا بن محمد القرنن

   بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 
 جدة الصف الثالث المتوسط  متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  BEHA -119336 رقية عبدالقادر بن عبدالرحمن فطانن

   بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة 
  جيالنن

 جدة الصف الثالث الثانوي  1ثانوية البتول الدولية فرع الخالدية  BMED -78882 رن  عاصم بن لطفن

  الثانوي  مقررات  -أم سلمة الثانوية للموهوبات  BMED -56293 رن  سعد بن عىل  الغامدى  بنات  -تعليم مكة المكرمة إدارة 
 جدة الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ن  EGSD -100428 أنس عبدالرحمن ادريس عبدالرحمن بنير  جدة الصف األول الثانوي  مسارات  -بكة الثانوية للموهوبير

ن  -تعليم مكة المكرمة  إدارة   بن سليم الحرن    بنير
ن  CHEM -81229 عبدهللا هانن  جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات  -بكة الثانوية للموهوبير

ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة   جدة الصف األول الثانوي  الحكم بن هشام مقررات  MATS -85015 عبدالرحمن وجدى بن صدقه قطان بنير

ن  -تعليم مكة المكرمة إدارة  ن  MATS -126565 عبداالله محمد عبدالرحمن بن رعيدان بنير  جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات  -بكة الثانوية للموهوبير

ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة     بنير
  الثانوي  مسارات  -ثانوية عبدالرحمن فقيه االهلية  MCRO -97869 أحمد محمد بن عواض القرىسر

 جدة الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ن جالوت مقررات  BEHA -62485 نواف فيصل عبدالعزيز ريم هللا  بنير   الثانوي  ثانوية عير
 جدة الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ن  MATS -128633 فاضل عبدهللا محمود بخاري  بنير  جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات  -بكة الثانوية للموهوبير

ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ن  EAEV -25589 زياد ترك  ظافر الشهري  بنير ن المتوسطة للموهوبير  جدة الصف الثالث المتوسط  البلد األمير
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ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ن  بنير  جدة الصف األول الثانوي  مسارات  -ثانوية الفالح  CHEM -121016 محمد عادل بن محمد بن ياسير

ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ن  PLNT -62471 عبدالرحمن عمرو بن عبدهللا المغرن    بنير  جدة الصف األول الثانوي  مسارات  -بكة الثانوية للموهوبير

ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ي عمر ا  بنير ن  EGSD -71439 حمد ابن عمر العمير   الثانوي  مسارات  -بكة الثانوية للموهوبير
 جدة الصف الثانن

ن  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ن  بنير  جدة الصف األول الثانوي  الحكم بن هشام مقررات  EGSD -112562 عبدالعزيز مازن عبدالمجيد امير

  رايد ابن عبداللطيف الثمال   بنات   -إدارة تعليم ينبع 
  الثانوي  مقررات   -الثانوية األول بينبع الصناعية  EGSD -116474 قن

 جدة الصف الثانن

ناوي  بنات   -إدارة تعليم ينبع   جدة الصف األول الثانوي  مسارات  -الثانوية الثانية بينبع الصناعية )(  EGSD -96398 مرام عبدهللا محمد الي 

  الثانوي  ثانوي  - مدرسة رضوى العالمية أمريك   BCHM -109078 بيان احمد عصام سالمه  بنات   -إدارة تعليم ينبع 
 جدة الصف الثانن

 جدة الصف األول الثانوي  ثانوي  - مدرسة رضوى العالمية أمريك   CHEM -62969 جوان معاذ بن عمر زلىل   بنات   -إدارة تعليم ينبع 

وك القثام  العتيب    بنات   -تعليم ينبع إدارة  ن بدر مي   جدة الصف الثالث المتوسط  المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية  CHEM -72365 تولير

   بنات   -إدارة تعليم الباحة 
  الثانوي  مسارات  -ثانوية أم المنذر بنت قيس بالظفير   PLNT -54269 جبن حسن عبدهللا السعدي الزهرانن

 جدة الصف الثانن

   بنات   -إدارة تعليم الباحة 
  الزهرانن

  الثانوي  مسارات  -ثانوية أم هشام بنت حارثة باألطاولة  BMED -125293 هتون خالد مطر القرىسر
 جدة الصف الثانن

 جدة الصف األول الثانوي  مقررات  - ثانوية الجيل األهلية النموذجية بالطائف  SOFT -124909 جوري سلطان محمد البصيىل   بنات  - إدارة تعليم الطائف 

وق المملكة العالمية  BMED -125163 الجوهره عبدهللا سليمان الجميعه  بنات  - إدارة تعليم الطائف    الثانوي  ثانوية رسر
 جدة الصف الثانن

وق المملكة العالمية  MCRO -117293 ريما عالء بن عبدالرحمن شافع   بنات  - إدارة تعليم الطائف    المتوسط  متوسطة رسر
 جدة الصف الثانن

   بنات  - إدارة تعليم الطائف 
وق المملكة العالمية  CELL -9726 ريماس سعد عىل النوفىل  الحارن   جدة الصف األول الثانوي  ثانوية رسر

 جدة الصف األول الثانوي  فصول ملحقة ثانوية الطائف الدولية MCRO -15751 سدره رمزى محمد فلمبان  بنات  - إدارة تعليم الطائف 

ن عبدهللا زويد السواط  بنات  - إدارة تعليم الطائف  ن الهدى  BEHA -28271 ألير   المتوسط  متوسطة بساتير
 جدة الصف الثانن

 جدة الصف الثالث المتوسط  األندلس األهلية المتوسطة  BMED -126358 لمار سالم حامد النفيع   بنات  - إدارة تعليم الطائف 

ن  - إدارة تعليم الطائف    احمد ابوزيد  بنير
  الثانوي  مسارات  -األندلس األهلية الثانوية  ETSD -83698 مؤيد هانن

 جدة الصف الثانن

   بنات  -إدارة تعليم القنفذة 
 جدة الصف الثالث الثانوي  مقررات  - ثانويةالفائجه  ENEV -98023 ندى صالح بن احمد آل ان   سعيد القرنن

ن  -إدارة تعليم القنفذة     بنير
 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية موىس بن نصير )مقررات(  ROBO -58406 عبدهللا عبده ابن عىل  الكنانن

ن  -إدارة تعليم القنفذة     بنير
 جدة الصف الثالث المتوسط  متوسطة عمر بن الخطاب  CHEM -38151 خالد عبدالرحمن بن خالد الكنانن

ة حسان محسن المالك   بنات  - إدارة تعليم الليث    الثانوي  مقررات   -ثانوية اضم  EAEV -100526 أمير
 جدة الصف الثانن

   بنات  - إدارة تعليم الليث 
 جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات   -سقة الثانوية الو  ROBO -5422 وجود محمد حسن المدنن

   بنات  - إدارة تعليم الليث 
كانر ن ال ابراهيم الي  ن حمزه بن حسير  جدة الصف الثالث المتوسط  الوسقة المتوسطة  ENEV -75437 مادلير



 

 

وع  اسم الطالب/ ـــة  إدارة التعليم   الصف الدراس   المدرسة   رمز المشر
المعرض  
 المركزي 

ن  - إدارة تعليم الليث    الثانوي  مسارات   -ثانوية اضم  ANIM -86794 نواف عيىس  بن حسن المالك   بنير
 جدة الصف الثانن

ن  - إدارة تعليم الليث  ي  بنير   المطير
اقن   المتوسط  سعيد بن العاص المتوسطة لتحفيظ القران  SOFT -66543 زياد محمد بن رجاء المشر

 جدة الصف الثانن

ن  - إدارة تعليم المخواة   جدة الصف الثالث المتوسط  متوسطة أن   بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم  ANIM -594 مشاري عىل  بن محمد آل أحمد العمري  بنير

ن  - إدارة تعليم المخواة    الثانوي  مسارات   -ثانوية الفيصلية  TMED -2056 باسل ضيف هللا بن محمد هدهده العمري  بنير
 جدة الصف الثانن

ن  - إدارة تعليم المخواة    الثانوي  مسارات   -ثانوية الفيصلية  ANIM -30388 معاذ خالد جمعان المدايسه الغامدي  بنير
 جدة الصف الثانن

ن  - إدارة تعليم المخواة    الثانوي  مسارات  -ثانوية الملك عبدهللا  EAEV -38289 هيثم سعيد يح  الغامدي  بنير
 جدة الصف الثانن

  -إدارة تعليم المدينة المنورة 
 بنات 

  الحرن   
  الثانوي  مسارات  -الثانوية السادسة والثالثون بالمدينة  ENEV -95271 فجر محمد دخيل الحسيبن

 جدة الصف الثانن

  -إدارة تعليم المدينة المنورة 
 بنات 

  الثانوي  الثانوية الرابعة واألربعون بالمدينة  EGSD -118298 ليالس عبدالعزيز ترك  الرحيىل  
 جدة الصف الثانن

  -عليم المدينة المنورة إدارة ت
 بنات 

ن عوض مفلح الرويىل     الثانوي  مسارات   -المرحلة الثانوية  -مدارس الحياة األهلية  EGSD -78459 لير
 جدة الصف الثانن

  -إدارة تعليم المدينة المنورة 
 بنات 

 جدة الصف األول الثانوي  مقررات   -ثانوي   -مدارس الريان األهلية للبنات  BMED -116618 صبا عبدالكريم منصور الحرن   

  -إدارة تعليم المدينة المنورة 
 بنات 

 جدة الصف الثالث الثانوي  مقررات   - مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات  CHEM -123741 رواء عبدهللا بن محمد مبارك  

  - إدارة تعليم المدينة المنورة
 بنات 

  
  الثانوي  مقررات   - مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات  ETSD -100507 سما بدر بن محمد الجهبن

 جدة الصف الثانن

  -إدارة تعليم المدينة المنورة 
 بنات 

 CBIO -59536 رنيم خالد بن عبدالعزيز الحجيىل  
  
يطانن - مدرسة المنارات األهلية العالمية المنهج )الي 

 )  األمريك 
 جدة الصف الثالث الثانوي 

  -إدارة تعليم المدينة المنورة 
 بنات 

  
 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوي   -المنهج األمريك   - مدارس العقيق األهلية للبنات  ROBO -78877 جوري ابراهيم بن قسام الجهبن

  -تعليم المدينة المنورة إدارة 
ن   بنير

ن هادي العواج      حسير
 جدة الصف الثالث الثانوي  ثانوية طيبة  BCHM -109498 عبدالغبن

  -إدارة تعليم المدينة المنورة 
ن   بنير

  الثانوي  ثانوية طيبة  PHYS -111304 عبدالعزيز سعد مرزوق السحيم  الحرن   
 جدة الصف الثانن
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  -تعليم المدينة المنورة إدارة 
ن   بنير

  الشوج   
 جدة الصف الثالث الثانوي  مسارات   -ثانوية األمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز  CBIO -96655 محمد ايهاب بن هادي ساعانر

  -إدارة تعليم المدينة المنورة 
ن   بنير

  الرحيىل  
  الثانوي  مسارات  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  CHEM -30902 احمد حسن بن نويىسر

 جدة الصف الثانن

ن   -إدارة تعليم المهد  ي  بنير  جدة الصف الثالث المتوسط  المأمون بالسويرقية  ENEV -1673 يوسف حسن سعد العزيزي المطير

إدارة تعليم الهيئة الملكية ينبع  
ن  -  بنير

ان حي   الثانوي  مدرسة ابن حيان الثانوية  ANIM -122104 ان نواف محرق جي 
 جدة الصف الثانن

إدارة تعليم الهيئة الملكية ينبع  
ن  -  بنير

  
  الثانوي  نظام المسارات  -مدرسة ابن النفيس الثانوية  ROBO -6868 نواف نايف بن فرحان الحرشبن

 جدة الصف الثانن

تعليم الهيئة الملكية ينبع  إدارة 
ن  -  بنير

  
  الجهبن

  الثانوي  مدرسة ابن حيان الثانوية  CHEM -129933 باسم ايمن بن عايد العلونن
 جدة الصف الثانن

إدارة تعليم الهيئة الملكية ينبع  
ن  -  بنير

ن المحضار  جدة الثانوي الصف الثالث  نظام المسارات  -مدرسة ابن النفيس الثانوية  ENEV -74149 الحسن بكر حسير

إدارة تعليم الهيئة الملكية ينبع  
ن  -  بنير

  الثانوي  نظام المسارات  -مدرسة ابن النفيس الثانوية  ENEV -56077 محمد سام  عبدهللا الغامدي 
 جدة الصف الثانن

إدارة تعليم الهيئة الملكية ينبع  
ن  -  بنير

  الثانوي  نظام المسارات  -مدرسة ابن النفيس الثانوية  MATS -66248 عبدهللا محمد عبدهللا الشويلع  الرشيدى 
 جدة الصف الثانن

 


