






















زهراء عبداهلل اخلنيزي خليفة حمد خليفة 99.36يا�شمني عبداجلليل الع�شريي  99.6 99

مدر�شة ال�شناب�س الإعدادية للبنات مدر�شة النور العاملية الثانوية للبنني مدر�شة خولة الثانوية للبنات

�شعود في�شل البوعينني

زينب نبيل علي مراد

عمار ح�شن عبا�س 

لطيفة طه ال�شاعر

فاطمة جعفر ح�شن

عبداهلل فا�شل عبداجلبار

نيلة بدر �شامل

زهراء فا�شل عبداجلبار

زهراء ح�شني عي�شى جعفر

حوراء عالء ال�شيد جا�شم

منار حمد احلمد نعيمة حممد ال�شفار

�شلمان فوؤاد اأحمد حجاب

مدر�شة الإميان اخلا�شة

مدر�شة النور الثانوية للبنات

مدر�شة مدينة عي�شى الإعدادية للبنني

مدر�شة احلد الثانوية للبنات

مدر�شة �شرتة الثانوية للبنات

املعهد الديني اجلعفري »العدادي«

مدر�شة خولة الثانوية للبنات

مدر�شة �شار الثانوية للبنات

مدر�شة �شار الثانوية للبنات

مدر�شة اأميمة بنت النعمان الثانوية للبنات

مدر�شة خولة الثانوية للبنات مدر�شة جدحف�س الثانوية للبنات

مدر�شة ال�شيخ عي�شى بن علي الثانوية للبنني

95.5 95.9

98.5

دعاء فا�شل ال�شرتاوي 

مدر�شة خولة الثانوية للبنات

95.1

98.1

95.64

99.3

98.7

98.1

98.3

99.7

99.8

حمد حممد اأحمد الكوهجي

مدر�شة الرفاغ الثانوية للبنني

98.4

95.8

97.4



جوهرة عادل ح�سني

�سيخة خالد الدو�سري 

ح�سني حممد عبدالعال

غدير اأمين اإبراهيم 

منى �ساهر حممد �سحادة

اإليا�س علي حممد الها�سمي 

فاطمة �سهيل دار عمار

نوراء حممد عبدالعال

مرمي جالل املن�سور

خولة خالد اجلابر 

عهد حميد اأحمد حماد

مالك عبدالنبي �سلمان

زينب حممد جا�سم النجا�س 

�سارة خالد الدو�سري

زهراء حممد مو�سى 

مدر�سة احلد الثانوية للبنات

مدر�سة �سار الثانوية للبنات

مدر�سة مدينة حمد الإعدادية للبنني

مدر�سة لوؤلوؤة اخلليج

مدر�سة الرفاع ال�سرقي الإعدادية للبنات

مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنني

مدر�سة احلد الثانوية للبنات

مدر�سة غازي الق�سيبي الثانوية للبنات

مدر�سة جدحف�س الثانوية للبنات

مدر�سة زنوبيا الإعدادية للبنات

مدر�سة العهد الزاهر الثانوية للبنات

مدر�سة مدينة حمد الإعدادية للبنات

مدر�سة حليمة ال�سعدية الإعدادية للبنات

مدر�سة البديع البتدائية الإعدادية للبنات

مدر�سة خديجة الكربى الإعدادية للبنات

98.8

96.3

97.8

97

97.5

99.6

96.5

97.2

97.8

99.4

97.1

95

98.6

99.2

96.2



مرمي علي عبدالـله اآمنة �صالح عزالدين �صيد ايليا ح�صن احمد عبداهلل

�صيماء حمد احمد علي احلمدمالك هاين نا�صر

فاطمة ح�صن احلداد 

غ�صق جواد زكريت 

مالك اإبراهيم امل�صقطي 

علي عبداالله احمد

عبدالعزيز يعقوب العلي

�صريين حممود فوزي 

ندى عبداملنعم اخلويل

مرمي ح�صني �صكراهلل

زينب ال�صيد ح�صن �صعيد 

عبداهلل ماجد النقيب 

مدر�صة زينب االعدادية للبنات مدر�صة املعرفة الثانوية للبنات امليثاق االعدادية للبنني

مدر�صة اال�صتقالل الثانوية للبناتمدر�صة زنوبيا االعدادية للبنات

مدر�صة الدير االعدادية للبنات

مدر�صة جدحف�ص الثانوية للبنات

مدر�صة مدينة عي�صى الثانوية للبنات

مدر�صة �صماهيج االبتدائية االعدادية للبنني

مدر�صة احمد العمران الثانوية للبنني

مدر�صة خولة الثانوية للبنات

مدر�صة خولة الثانوية للبنات

مدر�صة احلد الثانوية للبنات

مدر�صة خولة الثانوية للبنات

مدر�صة املحرق الثانوية للبنني

98.22 98.4 96.1

96.2598.1

97.22

98.3

95

98.55

95.1

97.3

99.7

98.3

98.1

97



فاطمة جا�سم مريزا امل�ؤذن 

علي ح�سني حممد علي

�سيخة خالد �سالح

�سيد ح�سني �سيد عقيل �سيد اإبراهيموئام اإياد الط�يل طاهره اإحمد عبدعلي

نيلة نبيل الأن�ساري

�سيد عمار حمم�د عدنان

ح�سن علي �سعيد

مرمي ح�سني حممد

مدر�سة ال�سروق الثان�ية للبنات 

مدر�سة اأوال العدادية للبنني

مدر�سة الرفاع الغربي الثان�ية للبنات

مدر�سة ال�سيخ عي�سى بن علي الثان�ية للبننيمدر�سة الدير البتدائية الإعدادية مدر�سة �سرته الثان�ية للبنات

مدر�سة املعرفة الثان�ية للبنات

مدر�سة اأحمد العمران الثان�ية للبنني 

مدر�سة البالد القدمي العدادية للبنني

مدر�سة �سرتة الثان�ية للبنات

95.5

99.1

98.4

99.697.8 96

97

98.6

99.2

96.4

زهرة حممد جا�سم النجا�س

زينب عادل عبا�س اأحمد جا�سم

مرمي علي الفردان

99

98.7

97.7

حال طالل عيد

العن�د خالد املاجددانة طالل عيد

البديع العدادية للبنات

مدر�سة احلد العدادية للبناتمدر�سة �سار الثان�ية للبنات

98

9597

مدر�سة خ�لة الثان�ية للبنات

مدينة حمد الثان�ية للبنات

مدر�سة �سار الثان�ية للبنات
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