
املرحلةالنقل إىلقطاع- إىل حمافظة التخصصاالسمالسجل املدني

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة عربيابتسام امحد صديق مدخلي1031175654

ابتدائيةكتام ظهران اجلنوب كيمياءابتسام حسني مسهي الوادعي1027761053

ابتدائيةالسبلة  هتامة قحطان كيمياءابتسام سعيد سرحان الغامدي1060850003

ابتدائيةالعلوبي العرين دينابتسام سهيل جربيل عبداهلل1063840910

ابتدائيةاخلنقة العرين اجتماعياتابتسام علي ثامر الشهري1015931809

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب فيزياءابتسام علي عبداهلل آل سامل1004993703

متوسطةم طريب العرين كيمياءابتسام حممد سيف الشهراني1004894919

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان كيمياءابتسام حممد علي ال حيافه1074441856

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان اقتصاد منزيلابتسام حممد فائز الشهري1077005468

متوسطةم الوهابة سراة عبيدة رياضياتابتهال صاحل محدان الشهراني1020029185

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب رياضياتاحالم امحد خالد جمرشي1048279507

متوسطةم الطلحة ظهران اجلنوب ديناحالم امحد عبداهلل الصبحي1033423714

متوسطةم آل لشعث سنحان ظهران اجلنوب رياضياتاحالم حسني سالمه احلويطي1038332613

ابتدائيةالقصب ظهران اجلنوب ديناحالم سعيد علي العمري1048963308

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب Eاحالم طامي حممد الصاحلي1059556892

ابتدائيةوادي كحال هتامة قحطان عربياحالم حممد بن مفرق املسعودي1015501628

متوسطةم عني اللوي سراة عبيدة جغرافيااحالم حممد حسني منري1014357675

متوسطةم الغايل هتامة ظهران ديناحالم حممد خليفه الشيخ1009724525

ابتدائيةآل لشعث سنحان ظهران اجلنوب ديناحالم حممد عايل اللهيب1009437987

متوسطةم العرين العرين اقتصاد منزيلاحالم حممد علي الشهري1025709484

متوسطةم االوىل بالربوعة هتامة قحطان رياضياتاحالم مشبب سعيد القحطاني1046180871

ثانويةث العرين العرين Eاحالم معاشي خلوي الرويلي1025853910

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان رياضياتامحديه ابراهيم عيسى مدرمح1027309226



ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة اجتماعياتارجوان حممد بن أمحد القرني1023133778

ابتدائيةاملتيه  هتامة قحطان عربياروى رزيق نقاء الرحيلي1056942152

ثانويةتانوية اجلوه سراة عبيدة كيمياءاريج راشد مريشيد احلربي1008128579

ابتدائيةال عبد القادر بشريف ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلاريج عبداهلل بن ناهر املغربي1015040932

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة حاسباريج علي عبداهلل االمسري1041611490

متوسطةم الغرس العرين Eازهار فهد موسى اخلالدي1057229666

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان كيمياءامساء حسني ابن عبد الرمحن قحطاني1032899427

أطفالرياض األطفال بطريب العرين رياض أطفالامساء عايض مذكر القحطاني1084997418

ابتدائيةالثافرة  هتامة قحطان دينامساء عائض علي الشهراني1063841157

ابتدائيةطريب األوىل العرين رياضياتامساء عبداهلل بن امحد عسريي1005483092

ابتدائيةاملتيه  هتامة قحطان عربيامساء عبداهلل سامل البلوي1013730286

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان كيمياءامساء حممد ابن ناصر القحطاني1013070022

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة اجتماعياتامساء حممد بن علي ال عوض1016394908

ابتدائيةعمس  هتامة قحطان Eامساء معيض هباش الوادعي1060940416

ثانويةث الفرشة  هتامة قحطان اجتماعياتامسهان خلف عوده البلوي1076676327

متوسطةم خشم عنقار هتامة قحطان اقتصاد منزيلاشواق رشيد جويرب العمريي1051251211

متوسطةم املضة العرين رياضياتاشواق عبداهلل سعيد الشهراني1037368675

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة اجتماعياتاشواق كامل بن حامد القرشى1018746691

ابتدائيةاملسنى هتامة ظهران اجتماعياتاشواق حممد بن محد عرييب1088485402

ابتدائيةفصول دمج مع أودية عبيدة  سراة عبيدة مسعيافراح ابكر عثمان شيخاني1029612759

ثانويةث الطلحه ظهران اجلنوب احياءافراح فهد سطام العنزي1073689976

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة رياضياتاقبال عيسى امحد ضائع1042245686

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان فيزياءاجلوهره علي حممد القحطاني1003411582

ثانويةث كتام ظهران اجلنوب جغرافيااجلوهره معيض حممد القحطاني1044091732



ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان رياضياتالطارقيه عائض بن عوض الغامدي1021538010

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة اجتماعياتالعنود جازي شارع السبيعي1062092521

ابتدائيةطريب األوىل العرين عربيالعنود عائض حسن القحطاني1011206834

ابتدائيةآل عرفان العرين رياضياتاهلام حممد ابن امحد القحطاني1031974353

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان اقتصاد منزيلاهلام مفرح عبداهلل القرني1022250326

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين دينامال محدي مصلح الغامني1042931483

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة اقتصاد منزيلاماني حسن امحد جنار1001901139

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان ديناماني عبداهلل ابن علي احلسنيه1009576347

متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان اقتصاد منزيلاماني علي حيي مطهري1057480129

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة عربياماني عمر بن حيي مدخلي1056488438

متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان اقتصاد منزيلاماني حممد سليمان بن درع1045515275

متوسطةم وادي الغيل  ظهران اجلنوب عربيامل بركات عوض الغامدي1038444822

ثانويةث طريب العرين Eامل مجعان با لقاسم الشهري1058058726

ثانويةث العسران سراة عبيدة اقتصاد منزيلامل سعيد معيض الغامدي1006486896

متوسطةم العرين العرين جغرافياامل سند بن مبارك القرني1056266875

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان اقتصاد منزيلامل عبداهلل وهيب املبارك1014103889

ثانويةث العسران سراة عبيدة فيزياءامل علي شويل ال ملحان1010586855

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفرشة هتامة قحطان دينامل علي مشبب القحطاني1030731416

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان اقتصاد منزيلامل عواض بن عايل احلربي1065068718

ابتدائيةبنات القبل  سراة عبيدة جغرافياامل حممد ابن سعيد قحطاني1016522862

متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة اقتصاد منزيلامل حممد عوض القحطاني1061555700

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان دينامل مشبب جربان القحطاني1033670967

ابتدائيةالغرس العرين دينامل ناصر منصور احلربي1008130369

ابتدائيةراحة سنحان ظهران اجلنوب رياضياتامل حيي هادي جوحلي1037798962



ابتدائيةاجملازة  ظهران اجلنوب دينامنه حسني مريع جمرشي1056668500

ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان كيمياءامنه سعد عبداهلل الشهراني1031188004

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة دينامنه ضيف  اهلل بن صقر احلربي1042986818

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة اجتماعياتامنه طويلع عابد املعبدي1012572531

ابتدائيةالعتاب  هتامة قحطان رياضياتامريه بنت  عويد بن عون اهلل السلمي1086738794

ثانويةث العرين العرين عربيامريه حامد امحد الصبحي1035475258

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين رياضياتامريه حسب  اهلل عبدالرمحن احلسين1012286306

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب دينامريه محود ردود السفياني1024565259

ابتدائيةالغضاة العرين عربيامريه حممد طحيمر احملمدي1029234513

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب دينامريه مرعي ابن عوضه قحطاني1049321035

أطفالرياض األطفال بطريب العرين رياض أطفالامريه يوسف بن سلمان البوعينني1087444335

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة دينامينه سعد بن زايد القحطاني1039838253

ابتدائيةآل لشعث سنحان ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلامينه عايض مريع آل بكره1044108403

ابتدائيةالوادي األبيض سراة عبيدة رياضياتامينه علي بن معيض القحطاني1039870165

ابتدائيةب املضة  العرين رياضياتامينه هندي ابن عطيةاهلل البشري1005343270

متوسطةم دار العرق ظهران اجلنوب عربياجنود حممد بن فارس ال مجاهر1029367297

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب ديناهنار سعيد عبداهلل القحطاني1034553725

ثانويةث االوىل بالربوعة  هتامة قحطان دينانوار صالح بن سلمان احلربي1057696138

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة رياضياتاميان ابراهيم مساوي محدي1068189776

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان Eاميان حسن علي الشهري1054202823

متوسطةم الغايل هتامة ظهران اقتصاد منزيلاميان سليمان عبداهلل احلماد1057893560

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين ديناميان صقر وخيضر السلمي1064562018

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان رياضياتاميان عبداهلل محيدي بن منشه1022771685

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب ديناميان علي بن صاحل القحطاني1099647495



ابتدائيةالقصب ظهران اجلنوب ديناميان علي مسفر القحطاني1043595840

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان كيمياءاميان عوض حممد الوادعي1015871377

متوسطةم العسران سراة عبيدة اقتصاد منزيلاميان حممد علي الشهري1020190284

ابتدائيةكتام ظهران اجلنوب جغرافيااميان ناصر حممد اجلهمي1017397017

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان ديناميان حيي مشبب آل حشان1081967083

متوسطةم الغايل هتامة ظهران دينأروى عوده بن محدان املرواني1034569002

متوسطةم طريب العرين دينأمسا منصور حممد العسريي1044545166

ابتدائيةاملسنى هتامة ظهران عربيأمساء ابراهيم نغيمش احلربي1067230555

ابتدائيةالوادي األبيض سراة عبيدة Eأمساء جباد شارع العتيبى1057955070

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة Eأمساء حسني علي آل مشحم1059265973

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان عربيأمساء مربوك ابن امحد الغامدي1023963794

ابتدائيةملحة احلباب العرين Eأمساء حممد عبداهلل دمام1063602229

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين دينأمساء حممد حيي غزواني1071241457

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران رياضياتأمساء مداهلل عوده الشمردل1014625493

ثانويةث كتام ظهران اجلنوب Eأمساء مسفر هادي الوادعي1063775728

ابتدائيةكتام ظهران اجلنوب رياضياتأمسهان عبدالعزيز بن رافع العمري1057651695

متوسطةم زهرة بين بشر سراة عبيدة Eأسيا سعيد ابن علي الربيعي1031564956

ثانويةث الفرشة  هتامة قحطان حاسبأشجان خالد فهد اجلري1064533035

ثانويةث العسران سراة عبيدة اجتماعأفراح علي عبداهلل السرور1003088216

ابتدائيةاملسنى هتامة ظهران Eأمال حممد بن مسفر الوادعي1060562715

ثانويةث ال بسام  سراة عبيدة حاسبأماني بندر بن عبداهلل العتييب1075549301

ابتدائيةقاعة هتامة قحطان  هتامة ظهران Eأماني حممد علي آل مشحم1037769724

ابتدائيةالفرحة سراة عبيدة Eأماني مطر امحد الزهراني1074748086

ابتدائيةالدافعة هتامة ظهران Eأجماد سعيد بن شهوان الوادعي1064091851



متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان اجتماعياتأمل ابراهيم بن حسني املالكي1070163116

ابتدائيةالدافعة هتامة ظهران عربيأمل بركه طعمه الشراري1016904581

ابتدائيةاحلفائر العرين العرين Eأمل حسن زارب القحطاني1083192862

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان Eأمل محود حممد ابوحديد1065577502

متوسطةم الطلحة ظهران اجلنوب رياضياتأمل ظافر بن سعد األمحري1031743360

متوسطةم العرقني سراة عبيدة كيمياءأمل عبدالرمحن فهد غوينم1014863755

ثانويةث الطلحه ظهران اجلنوب رياضياتأمل عبداهلل محزه أبوعسكر1045651468

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان اجتماعياتأمل علي ظافر الشهري1050380748

ابتدائيةعني اللوي سراة عبيدة جغرافياأمل مانع سعيد القحطاني1043354347

ابتدائيةالغول هتامة ظهران اقتصاد منزيلأمنه حضيض بن عوض الرويثي1010610242

متوسطةم جوف ال معمر سراة عبيدة فيزياءأمنه سعيد ابن عبداهلل القحطاني1005248271

متوسطةم أودية عبيدة سراة عبيدة دينأمريه فائع علي الشهرانى1005299126

ثانويةث جوف آل معمر سراة عبيدة كيمياءأمينه حممد عائض القحطاني1045833728

متوسطةم العرين العرين جغرافياأميان امحد حيي العلكمي1058360031

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان اقتصاد منزيلأميان سليمان حممد الرشودي1082264753

ابتدائيةالغرس العرين Eآمال فرحان اسيمر الدغماني1066412949

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان اجتماعياتبثينه عتيق بن عبدالعزيز ال ثابت1094578513

ثانويةث أودية عبيدة   سراة عبيدة احياءجبيداء على امحد جباري1062026552

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان فنيةبدر بنت  شرف بن حممد الشريف1048304909

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين رياضياتبدريه امحد حسن خليل1058614387

ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان دينبدريه امحد علي الشهري1056161522

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة دينبدريه امحد علي دغريري1050051109

متوسطةم الغرس العرين جغرافيابدريه امحد مشبب عسريي1024672881

ثانويةث املضة العرين رياضياتبدريه خلف علي السواط1001191657



متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة رياضياتبدريه ظافر ابن عوض القحطاني1026922896

متوسطةم الغول هتامة ظهران اقتصاد منزيلبدريه عايض حممد ابوداسر1066939057

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب عربيبدريه عبداحلافظ ابن حممد الغامدي1061949663

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين دينبدريه عبداهلل سافر املالكي1002136636

ابتدائيةاخلنقة العرين رياضياتبدريه عبداهلل مرزوق املالكي1025698596

ابتدائيةالثافرة  هتامة قحطان دينبدريه عبداملعني حممد السفرى1062796352

ابتدائيةبشران واخلريص سراة عبيدة فيزياءبدريه حممد سعد الشهراني1022285140

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان جغرافيابدريه حممد علي آل سرور1020071773

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين عربيبدريه حممد حمسن السهلى1013699150

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان عربيبدريه مزيد دخيل اهلل اجلهنى1066362003

ثانويةث البصرة ظهران اجلنوب Eبدريه مشبب صاحل آل صاحل1059286409

ابتدائيةكتام ظهران اجلنوب رياضياتبدريه حيي بن موسى بن حيان1001948353

متوسطةم طريب العرين Eبدور حسن سعيد الشهراني1068677267

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة دينبدور محيد رزيق اللقماني1022494338

متوسطةم وادي كحال  هتامة قحطان عربيبدور عثمان بن فهيد اخليربي1061933782

ابتدائيةقريةاحلباب بوادي مالح ظهران اجلنوب عربيبديعه هاشم حسن اجليزانى الشريف1050074739

متوسطةم وادي كحال  هتامة قحطان كيمياءبسمه حممد علي شبيلي1050431822

ابتدائيةاجلربة ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلبشاير مشعل بن شرف الصويف1010645735

متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة Eبشائر بنت نبيل بن حممد الدوغان1056017559

متوسطةم العرين العرين Eبشائر عبدالعزيز عوده الذياب1069162038

ابتدائيةنتاور  هتامة قحطان اقتصاد منزيلبشرى سكران علي الرويلي1045065677

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة اقتصاد منزيلبقيشه حممد عيد احلربي1017464031

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان رياضياتبنه امحد علي هياش1075250397

ابتدائيةجوة آل حماضي هتامة ظهران رياضياتتركيه حاضر حممد السعدي1042775054



ابتدائيةاحلاجر ظهران اجلنوب جغرافياتركيه سعيد امحد االمسري1025955400

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفرشة هتامة قحطان كيمياءتركيه عائض حسني القحطاني1019341088

متوسطةم خشم عنقار هتامة قحطان Eتركيه مشبب حممد القحطاني1031852799

متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة رياضياتتغريد جنادي ابراهيم قمري1021717150

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفرشة هتامة قحطان دينتغريد سعود هاجد العمري1037498357

ثانويةث املضة العرين اقتصاد منزيلتغريد علي موسى الشهراني1010663233

متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان رياضياتتغريد موسى حمسن مشرقي1044672390

ابتدائيةالدافعة هتامة ظهران دينمتام ماطر مغريان العنزي1001313418

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة عربيهتاني امحد حممد مدخلي1040364943

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين عربيهتاني ضيف  اهلل علي الثمايل1006764375

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة حاسبهتاني ناصر سلوم العتييب1061959233

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة احياءتوقه حيي جابر جمرشي1007594615

ابتدائيةمرمى احلباب العرين Eثريا حممد بن حيي القحطاني1068122959

ابتدائيةاملتيه  هتامة قحطان دينمثراء عبدالرمحن بن علي الشهراني1048391146

ثانويةث العرين العرين كيمياءمثراء عبداهلل محود الشهراني1026280576

متوسطةم العسران سراة عبيدة عربيمثراء عبداهلل علي القحطاني1034443679

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران دينمثراء عبدالوهاب سعيد بين هشام1018412591

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران دينمثراء علي بن زاهر الشهري1061577134

متوسطةم الغول هتامة ظهران دينمثراء حممد غيدان آل سحيم1059023786

ابتدائيةآل خلف سراة عبيدة رياضياتثنوى حسن حممد الشهري1043039518

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة اقتصاد منزيلمجال عواض وصل اهلل الذوييب1089476293

ثانويةث كتام ظهران اجلنوب عربيمجيله امحد حممد عواض1081701755

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان رياضياتمجيله جابر بن سامل الفيفي1042478311

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب عربيمجيله سامل بن صالح البلوي1070080732



ثانويةث الطلحه ظهران اجلنوب فيزياءمجيله سعيد علي القحطاني1024010603

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب عربيمجيله علي حيان املالكي1016966382

ابتدائيةآل عرفان العرين عربيمجيله حممد عبداهلل القحطاني1056655473

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب كيمياءمجيله حيي حسن القحطاني1000799385

ثانويةث آل عبيدية  سراة عبيدة دينمجيله حييى بن مجعان الزهراني1106746199

ثانويةث طريب العرين رياضياتجواهر عبداهلل صاحل املنتشري1054827108

ابتدائيةالفرحة سراة عبيدة رياضياتجواهر عبداهلل مانع األمحري1005722101

متوسطةم الغايل هتامة ظهران رياضياتجواهر عطيه حسني احلارثي1041168210

ابتدائيةاجلربة ظهران اجلنوب دينجواهر علي مخيس الزهراني1042780757

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب احياءجواهر قاطع نغيمش العنزي1012540462

ابتدائيةالغول هتامة ظهران دينجواهر حممد سعد ال مغرد1020647077

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان اجتماعياتجواهر حممد عبداهلل الشهراني1001900412

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب دينجواهر مشبب سعيد القحطاني1009341676

ابتدائيةجوة آل حماضي هتامة ظهران دينجواهر مفلح مسعود القحطاني1050430170

ثانويةث املضة العرين Eجواهر نافع بن مبجح احلربي1057483370

متوسطةم العسران سراة عبيدة رياضياتجوهرة فهد ابن علي القحطاني1023699737

ابتدائيةكتام ظهران اجلنوب فيزياءجوهره سامل حممد آل جروان1031841610

ابتدائيةالعنثري ظهران اجلنوب عربيحسناء علي بن صاحل الغامدي1026668754

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب دينحصه سعد طراد القاضب1042807618

ابتدائيةال عبد القادر بشريف ظهران اجلنوب عربيحصه سعيد سحيم الزهراني1034155448

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان Eحصه حممد حسني ال قذله1056511965

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان فنيةحليمه سعد عبداهلل احلارثي1033837624

ابتدائيةاملسنى هتامة ظهران اجتماعياتمحده امحد ابن علي الغامدي1064547696

متوسطةم االوىل بالربوعة هتامة قحطان اجتماعياتمحيده صاحل شهوان شوك1044165510



ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة اقتصاد منزيلحنان امحد حسني عامري1055384950

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة اجتماعياتحنان امحد عطيه اهلل احمللبدي1034665222

ثانويةث وادي الغيل ظهران اجلنوب جغرافياحنان بنت حممد بن حسني املوسى1025671817

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان رياضياتحنان تركي قهيدي احلارثي1050087913

ابتدائيةبنات القبل  سراة عبيدة جغرافياحنان حسن ابن ناصر بن غوينم1032018986

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان فيزياءحنان محدان محد العقيبى1055651457

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم باحلرجة ظهران اجلنوب تاريخحنان صاحل بن خملف الصقر1032367011

ابتدائيةاملتيه  هتامة قحطان اقتصاد منزيلحنان صنيدح بن صاحل املطرفى1051378535

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان كيمياءحنان عبدالرمحن ابن محري القحطاني1034350569

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة سراة عبيدة جغرافياحنان عبدالعزيز امحد آل ناجي1022360059

ثانويةث طريب العرين دينحنان عبداهلل علي العمري1013500275

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان اجتماعياتحنان عمري ابن عبداهلل الشهراني1052541750

ثانويةث آل عبيدية  سراة عبيدة Eحنان حممد ابن عايض القحطاني1071247967

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين رياضياتحنان حممد ابن مسفر الغامدي1008010777

متوسطةم االوىل بالربوعة هتامة قحطان دينحنان حممد سعد القحطانى1037195128

متوسطةم العسران سراة عبيدة دينحنان حممد عبداهلل القحطاني1016894071

ثانويةث البصرة ظهران اجلنوب Eحنان ناصر صاحل آل دوسري1055802621

متوسطةم زهرة بين بشر سراة عبيدة فيزياءحنان حيي عايض عسريي1033697457

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة رياضياتحنني عبداهلل عائض العمري1038625412

ابتدائيةاحلاجر ظهران اجلنوب فنيةحوريه عبداهلل حسن الشهرى1000622470

ثانويةث العرين العرين عربيخدجيه بنت فهد بن علي الغامن1018143246

ابتدائيةآل لشعث سنحان ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلخدجيه محدان ابن صاحل الغامدي1021399173

ابتدائيةقرض هتامة ظهران اقتصاد منزيلخدجيه حممد امحد املرحيب1066562362

أطفالرياض االطفال بالوهابة سراة عبيدة رياض أطفالخدجيه مقبول منصور كريري1039558224



ابتدائيةالغايل هتامة ظهران عربيخدجيه حيى امحد الزهراني1041283969

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان رياضياتخلود امحد عبداهلل حممد1042868016

ابتدائيةوادي كحال هتامة قحطان Eخلود ثاني برد الرويلي1057458869

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب كيمياءخلود حسني معتوق اخلليفه1028596086

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران Eخلود محود فرحان الوادعي1039691397

ابتدائيةالنعضاء ظهران اجلنوب اجتماعياتخلود خالد هديبان العويف1050865235

ابتدائيةوادي كحال هتامة قحطان كيمياءخلود سعيد محزه الغامدي1004703664

ثانويةث آل لشعث سنحان ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلخلود سعيد عبدالعزيز الغامدي1079783096

ابتدائيةالثافرة  هتامة قحطان اجتماعياتخلود سعيد حيي العسريي1061516009

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب عربيخلود ناصر سعد القحطاني1040582759

أطفالرياض االطفال بالوهابة سراة عبيدة رياض أطفالخوله حممد بن جابر علواني1064091463

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان اجتماعياتخرييه جربان ابن علي القحطاني1049237827

ابتدائيةاحلاجر ظهران اجلنوب عربيخرييه سفر غرم الشهراني1063491078

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان رياضياتخرييه شديد شداد القثامي1011826946

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة عربيخرييه عبداهلل جرمان ال قشاد1027974268

ابتدائيةالغرس العرين عربيخرييه حممد سعيد جمود1000761591

متوسطةم االوىل باحلرجة ظهران اجلنوب جغرافياخرييه حممد عبداهلل القحطاني1023266453

متوسطةم الغضاه العرين Eخرييه حممد عبداهلل الوادعي1029315221

متوسطةم طريب العرين عربيخرييه حممد مفلح آل مصلح1015437617

ثانويةتانوية اجلوه سراة عبيدة فيزياءدالل محد صاحل القحطاني1024643213

أطفالرياض األطفال بسراة عبيدة سراة عبيدة رياض أطفالدالل حممد عبدالعزيز ابوحنيط1063620866

ثانويةث العسران سراة عبيدة رياضياتدالل حممد حيي الشهري1021454259

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة عربيدوله امحد حممد مدخلي1061363675

متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة فيزياءدوله حسني سعد القحطاني1059301570



ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفرشة هتامة قحطان رياضياتدوله على ناصر العكاسي1059173094

متوسطةم الغول هتامة ظهران Eدميا بنت سامي بن سعود النعيم1060207253

ابتدائيةالدافعة هتامة ظهران اجتماعياتذروه عبداهلل حممد األمحري1007724766

ابتدائيةفصول دمج مع اجلوة سراة عبيدة فكريذروه عبداهلل مسفر آل ضعني1054245202

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم األوىل بالربوعة هتامة قحطان رياضياترانيه ناصر بن محود اللهيبى1033076975

ثانويةث آل عبيدية  سراة عبيدة اقتصاد منزيلراويه حسني بن حممد القرشى1039548522

ثانويةث دار العرق ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلراويه عايش بن عبدالرحيم النباتي1024055764

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين رياضياترائده امحد حسن القامسي1051154886

متوسطةم خشم عنقار هتامة قحطان دينرجاء عوض مشبب القحطاني1063812927

متوسطةم الرفغة ظهران اجلنوب اجتماعياترجاء حمسن رفيع الشهراني1010069340

ثانويةث زهرة بين بشر  سراة عبيدة احياءرحاب صعب منيس الشمري1014164188

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان رياضياترحاب عايض فرحان القرني1045634449

ابتدائيةالعطف هتامة قحطان كيمياءرمحه ضحوي بن امحد العمري1051887444

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة سراة عبيدة جغرافيارمحه عبداهلل علي القحطاني1030031569

ابتدائية شيبة  هتامة قحطان كيمياءرحيمه حصن بن عقال املزروعي1063937195

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة رياضياترزان سعد سامل القحطاني1009454305

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باملضة العرين عربيرزنه سفر غامن ال جابر1048435794

ابتدائيةوادي آل ثابت ظهران اجلنوب تاريخرزنه ناصر امحد القحطاني1039700735

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة Eرشا حسني ظافر القحطاني1103418354

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان Eرشاء عائض سعيد بن دعجم1052182985

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين Eرشاء حممد سعيد الشهراني1061402655

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان رياضياترشيده فايز علي االمسري1014146458

ابتدائيةفصول دمج مع اجلوة سراة عبيدة فكريرفاق حممد عطيه جبلي1032143289

ثانويةث جوف آل معمر سراة عبيدة فيزياءرفعه سامل عائض القحطاني1013102601



ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان عربيرفعه سعيد امحد الغامدي1038726376

ابتدائيةوادي آل ثابت ظهران اجلنوب عربيرفعه سعيد حممد ابوعوه1049701418

متوسطةم الغايل هتامة ظهران دينرفعه علي حممد السريعي1015643719

متوسطةم كتام ظهران اجلنوب عربيرفعه فهد بن فهاد الدوسري1017993120

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان دينرفيعه سلطان علي البيشي1022135410

ابتدائيةالعنثري ظهران اجلنوب دينرفيعه علي رده الفراحني1025955285

ثانويةتانوية اجلوه سراة عبيدة اقتصاد منزيلرقيه بنت حسن بن علي العباد1007477951

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة كيمياءرمزيه جربان سعيد أبونافص1060277793

ابتدائيةآل شحاك ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلرمله بنت خليفه بن عبداهلل اجلعيدان1046798821

ثانويةث الغايل  هتامة ظهران دينرنا معيض ضيف  اهلل املطريي1073107565

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب رياضياترؤيا بركات ابراهيم هتان1026227973

ثانويةث أودية عبيدة   سراة عبيدة اقتصاد منزيلريم ابراهيم حممد ابوعيسى1017302215

ابتدائيةاجلربة ظهران اجلنوب عربيريم امحد عبداهلل الغامدي1011200068

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان دينريم أمحد علي الشهري1070643828

ابتدائيةامللحة ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلريم عواد جرب الرويلي1010576005

ثانويةث املضة العرين رياضياتريم معتز بن حسني احلربي1034780781

ثانويةث العرين العرين عربيرميا سعيد حممد االمسري1042626489

ثانويةث املضة العرين Eرمياس عايد مسفر العتييب1079246565

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب جغرافيازانه مشبب حممد عسريي1020174130

ثانويةث زهرة بين بشر  سراة عبيدة فيزياءزرعه سعيد ابن علي آل غامن1046310312

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان دينزرعه حممد حيي بكري1043134533

ثانويةث آل لشعث سنحان ظهران اجلنوب دينزكيه عبدربه بن حمسن البالدي1048640401

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلزكيه حممد بن حممد الضاحي1012870166

ابتدائيةالغرس العرين كيمياءزمله شبيب بن مشبب القحطاني1038092712



متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة سراة عبيدة جغرافيازهبه سعيد ابن صاحل القحطاني1033581719

متوسطةم العسران سراة عبيدة جغرافيازهبه عبداهلل علي القحطاني1035178027

ابتدائيةعرقة ال سليمان العرين اجتماعياتزهرا سعيد حجاب القحطاني1004830319

ابتدائيةالغول هتامة ظهران دينزهراء عوض سعد القحطاني1057890921

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران اجتماعياتزهراء مبشر بن عبداهلل االمسرى1012549299

ثانويةث أودية عبيدة   سراة عبيدة رياضياتزهراء حممد حسن آل مكوش1016510719

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة سراة عبيدة دينزهراء حممد صاحل القحطاني1045393483

ثانويةث جوف آل معمر سراة عبيدة كيمياءزهراء يعن اهلل عبداهلل أل فائق1011582689

ابتدائيةزهرة بين بشر سراة عبيدة جغرافيازهرة عبدالرمحن مبارك القحطاني1014870230

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالبوطة سراة عبيدة فيزياءزهره امحد سعيد القحطاني1032735159

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان دينزهره أمحد حممد القحطاني1065632984

متوسطةم طريب العرين عربيزهره جربان حممد القحطاني1018782027

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان اجتماعياتزهره حزام عبدالعزيز الشهراني1045875901

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان عربيزهره سعيد رفيع الشهراني1057534685

ابتدائيةكتام ظهران اجلنوب كيمياءزهره سعيد مشبب آل ناحي1015344912

متوسطةم كتام ظهران اجلنوب فيزياءزهره علي بن حسني برغش1041049618

ابتدائيةجوف ال معمر سراة عبيدة اقتصاد منزيلزهره علي سعد القحطاني1070314933

ابتدائيةالعتاب  هتامة قحطان اجتماعياتزهره علي حممد القحطاني1066932565

متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان فيزياءزهره حممد ابن جابر القحطاني1024101055

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة دينزهره حممد سعيد آل عفيه1019248762

متوسطةم العرين العرين فيزياءزهره مسفر عبداهلل الشهراني1045755053

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة Eزهور علي حممد آل مزهر1060387063

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة سراة عبيدة جغرافيازهيه سعيد حممد ال سيف1020574743

ثانويةث زهرة بين بشر  سراة عبيدة اقتصاد منزيلزينب ابراهيم بن امحد العلي1018164770



ابتدائيةقرض هتامة ظهران عربيزينب سعود نبط الدغمي1015508136

ابتدائيةاحلرجة ظهران اجلنوب عربيزينب علي بن حسن صميلي1051311007

ابتدائيةآل خلف سراة عبيدة كيمياءزينب حممد علي محدي1026565653

ابتدائيةالثافرة  هتامة قحطان رياضياتزينه حسني ابن مسعود القحطاني1065823799

أطفالرياض الطفال بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب رياض أطفالزينه دشن ابراهيم القحطاني1063905762

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفيض  ظهران اجلنوب اجتماعياتزينه سعيد علي القحطاني1027577269

ابتدائيةقاعة هتامة قحطان  هتامة ظهران رياضياتزينه عثمان بن مسفر الغامدي1024725036

متوسطةم الطلحة ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلزينه علي بن يعن اهلل الشهري1003084777

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب دينزينه علي جابر الشهري1043866167

ابتدائيةآل عرفان العرين دينزينه علي عبدالرمحن ابوساعد1035566320

ابتدائيةاحلرجة ظهران اجلنوب دينزينه حممد عبد الرمحن النعمي1110085048

ابتدائيةبشران واخلريص سراة عبيدة دينزينه حيي بن حممد صميلي1040309716

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باملضة العرين دينساره أمحد بن حسن حوذان1074422344

ابتدائيةقرض هتامة ظهران عربيساره تايه بن حممد اليامي1040563593

متوسطةم الغضاه العرين اقتصاد منزيلساره سعيد بن معدي القحطاني1015946393

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان عربيساره عبداهلل بن سعيد آل سعيد1059442325

ابتدائيةآل شحاك ظهران اجلنوب Eساره عبداهلل ناصر آل صبحان1040920033

متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان اقتصاد منزيلساره علي بن عبداهلل البيشي1028930160

متوسطةم املتيه هتامة قحطان فيزياءساره فاحل زميل الشمراني1067628543

ابتدائيةاملسنى هتامة ظهران دينساره حممد سعيد الشهراني1064721929

ثانويةث املضة العرين اقتصاد منزيلساره مرعي عبداهلل الشهراني1006889339

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان اجتماعياتساره مفلح حسني الشهراني1012175624

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان حاسبساره منور ماطر املطريي1067847788

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة سراة عبيدة جغرافياساره مهدي مسفر آل مبارك1037212097



ثانويةث طريب العرين Eسامله ظافر مرعي القحطاني1058372291

متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة اقتصاد منزيلساميه سروي ناصر الكناني1014359135

ابتدائيةعرقة ال سليمان العرين كيمياءساميه سلمان حممد العمري1021419989

متوسطةم عني اللوي سراة عبيدة حاسبساميه صاحل بن ابراهيم الشعييب1065722926

ثانويةث آل عبيدية  سراة عبيدة رياضياتساميه عبداهلل سامل ال مناع1024707968

ابتدائيةوادي قيان العرين رياضياتساميه حممد عبدالرمحن الزهراني1007855727

ابتدائيةاخلنقة العرين رياضياتسحر عبداهلل صاحل الزبري1012817704

ابتدائيةاحلفائر العرين العرين اقتصاد منزيلسحر عوضه سعد الشهراني1080937392

ابتدائيةطريب األوىل العرين رياضياتسحر حممد امحد عسريي1019567278

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب عربيسراء سعد علي الشهري1031518721

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان دينسعاد سعيد رفيع الشهراني1070974645

متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان دينسعاد سيف عائض الشهراني1058828052

ابتدائيةوادي قيان العرين عربيسعاد عبداهلل بن ابراهيم حكمي1067378321

ابتدائيةوادي قيان العرين دينسعاد عبداهلل بن حسني مساوى1069073375

متوسطةم وادي كحال  هتامة قحطان دينسعاد عبداهلل سعيد الشهراني1018678837

ابتدائيةبشران واخلريص سراة عبيدة رياضياتسعاد عبداهلل سليمان الشمري1037778444

ابتدائيةالنعضاء ظهران اجلنوب اجتماعياتسعاد حممد ابن مستور الغامدي1016287565

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين دينسعدى علي ضيف  اهلل االمحري1011097399

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان عربيسعدى علي ظافر الشهري1065720334

ابتدائيةاجملزعة ظهران اجلنوب عربيسعدي حيي ابن جابر القحطاني1008761718

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين دينسعديه عبداهلل امحد الزهراني1005101462

متوسطةم خشم عنقار هتامة قحطان كيمياءسعيده امحد حسن القامسي1029416573

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان عربيسعيده ساعد سعيد الزهراني1011920590

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان اجتماعياتسعيده علي بن ناصر القحطاني1048043903



ابتدائيةزهرة بين بشر سراة عبيدة جغرافياسعيده علي مفرح السريعي1030753121

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب كيمياءسفره مسفر علي اخلثعمي1028867578

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين دينسلمى عوض بن سعد الشهراني1053176416

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان رياضياتسلمى حممد مساعد العلياني1048002693

ابتدائيةطريب الثانية العرين عربيسلمى ناصر عبداهلل الشهراني1041157965

ثانويةث أودية عبيدة   سراة عبيدة Eسلمي امحد بن عائض الشهراني1056298076

ابتدائيةبشران واخلريص سراة عبيدة عربيمساح جابر علي حكمي1069787347

متوسطةم الغايل هتامة ظهران دينمسحه ابراهيم عبداهلل محران1094241856

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان عربيمسر سليم طلق االمحدي1032806604

ابتدائيةسروم الثانية ظهران اجلنوب Eمسر عوض حسني القاضي1055491482

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة جغرافيامسريه امحد علي آل مزهر1012213839

ثانويةث املضة العرين احياءمسريه سعيد مجعان الزهراني1043933157

متوسطةم العسران سراة عبيدة رياضياتمسريه سعيد سعد الشهراني1028391397

متوسطةم خبت آل سلمان ظهران اجلنوب اجتماعياتمسريه عبداهلل امحد القحطاني1044380986

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين دينمسريه عبداهلل حممد بن هبران1055290835

متوسطةم العسران سراة عبيدة جغرافيامسريه حممد سفر الشهراني1038546410

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان رياضياتمسريه حممد عبداهلل رزقان1022753741

ابتدائيةالعلوبي العرين عربيمسريه حيي بن حسن عريشي1025819358

ابتدائيةوادي قيان العرين دينمسريه حييى حممد حدادي1013629975

ابتدائيةجوة آل حماضي هتامة ظهران دينسنأ حممود محيدي اجلهين1002842241

ابتدائيةاحلفائر العرين العرين عربيسهام امحد حممد الزهراني1048954117

ابتدائيةالعطف هتامة قحطان اقتصاد منزيلسهام أمحد عبداهلل الرديين1015579350

ثانويةث املضة العرين جغرافياسهام جاراهلل جاراهلل القحطاني1012042659

ثانويةث زهرة بين بشر  سراة عبيدة Eسهام عبداهلل بن سعد القحطاني1046538326



متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان دينسهام علي ابن عبداهلل القحطاني1059027217

متوسطةم العبيدية سراة عبيدة رياضياتسهام حممد ابن علي القحطاني1020447502

ابتدائيةاخلنقة العرين اقتصاد منزيلسهام حممد حسني كوسى1030714503

متوسطةم االوىل بالربوعة هتامة قحطان رياضياتسهام مريع ابن علي بن عوير1048822942

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين اقتصاد منزيلسهري عبداهلل بن عدنان العبداحملسن1003366836

ابتدائيةالدافعة هتامة ظهران عربيسهري حممد مجال قوته1003740543

ابتدائيةالثافرة  هتامة قحطان اقتصاد منزيلسوسن متعب ملفي املقاود1044309829

متوسطةم الطلحة ظهران اجلنوب كيمياءشاهره سعيد ابن حممد شعالن1034616217

ابتدائيةاملسنى هتامة ظهران عربيشاهره عوض حممد آل بوعزيزه1003231477

ابتدائيةاجلربة ظهران اجلنوب كيمياءشاهره حيى ابن علي القحطاني1032442079

ابتدائيةالعلوبي العرين عربيشذى امحد امحد محدي1040001701

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان كيمياءشرعاء مانع سعد الشهراني1027840451

متوسطةم املضة العرين جغرافياشرعاء مفلح مسفر آل منيف1005020233

ثانويةث العرين العرين تاريخشرف جربيل ابراهيم دريب1072491846

ثانويةث الطلحه ظهران اجلنوب رياضياتشريفه امحد عبداهلل الشهري1007486465

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان اجتماعياتشريفه سعيد علي االمحري1078370747

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران كيمياءشريفه سعيد معيض القحطاني1024502773

ابتدائيةالغول هتامة ظهران عربيشريفه سفر بن حيي الشهراني1059104222

ثانويةث طريب العرين احياءشريفه عبداهلل بن على الزهراني1028835989

متوسطةم االوىل باحلرجة ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلشريفه عبداهلل بن حممد الغامدي1056396581

ابتدائيةوادي كحال هتامة قحطان رياضياتشريفه عبداهلل حزبان العماري1070384365

ثانويةث العرين العرين جغرافياشريفه عبداهلل سعيد الشهراني1062069933

ابتدائيةالغرس العرين عربيشريفه عبداهلل حيي عسريي1057846147

ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان كيمياءشريفه حممد ابن عبداهلل القحطاني1055484875



ثانويةث آل خلف  سراة عبيدة جغرافياشريفه حممد مرعي القحطاني1052484191

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان دينشريفه ناصر بن حممد متوم1002409553

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة رياضياتشعاع عبداهلل سعيد الزهراني1042862720

ابتدائيةالعطف هتامة قحطان دينشفياء سعيد رفيع الشهراني1014644676

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين عربيشهره حممد حيي آل مقبل1022684961

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان عربيشوق مشهور ابن حامد الغامدي1061244180

ثانويةتانوية اجلوه سراة عبيدة رياضياتشيخه يوسف بن عبداهلل الشاهني1018141141

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفرشة هتامة قحطان عربيصافيه حممد سعيد القرني1051607628

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة رياضياتصاحله امحد حممد ابوشوخه1029523444

ابتدائيةعني اللوي سراة عبيدة كيمياءصاحله امحد حممد املطوع1047068935

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان عربيصاحله جابر حيي صهيفي1068721586

ابتدائيةالعنثري ظهران اجلنوب دينصاحله راشد سعيد زهيان1038020416

متوسطةم العبيدية سراة عبيدة جغرافياصاحله زارب ابن حامد القحطاني1038398168

ثانويةث العرين العرين رياضياتصاحله ظافر بن سعد األمحري1016882191

ثانويةث العرين العرين عربيصاحله عايض بن منسي القرشي1032818567

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة دينصاحله عبداهلل بن حممد القحطاني1018312189

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان دينصاحله عبداهلل سعيد االمحري1006968109

ابتدائيةبشران واخلريص سراة عبيدة اجتماعياتصاحله علي بن امحد الشهري1078895479

متوسطةم خبت آل سلمان ظهران اجلنوب دينصاحله علي بن حممد القحطاني1057231902

ثانويةث العرين العرين كيمياءصاحله علي سعيد االمحري1002159778

متوسطةم العبيدية سراة عبيدة دينصاحله علي عبداهلل االمحري1023781147

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان رياضياتصاحله كريم سامل احلمراني1050356979

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان اجتماعياتصاحله حممد بن عيسى سفياني1050411808

ثانويةث زهرة بين بشر  سراة عبيدة رياضياتصاحله مشبب سعيد ال ربيع1044526901



ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان دينصاحله معيض عوض القرني1059301380

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان كيمياءصاحله هادي احملب عسريي1056877325

ابتدائيةآل خلف سراة عبيدة Eصباح حسني منري الشهراني1066054667

متوسطةم املضة العرين تاريخصربا مناحي بن علي السبيعي1046610109

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة اقتصاد منزيلصفاء ظافر امحد القرني1071183139

ثانويةث زهرة بين بشر  سراة عبيدة رياضياتصفاء عبده هادي ماطر1106445586

ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان عربيصفاء ناصر عايد املغامسي1043703063

ابتدائيةاحلاجر ظهران اجلنوب كيمياءصفيه جابر علي اجلواهره1026132512

ابتدائيةاخلنقة العرين اجتماعياتصفيه عبدالرمحن حممد الشهري1034014330

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة احياءصفيه عبداهلل حممد محدي1043042603

ابتدائيةآل عرفان العرين عربيصفيه حيي احممد ال جابر1019131588

ابتدائيةالغول هتامة ظهران كيمياءضحي امحد حيي كريري1050026119

ابتدائيةآل لشعث سنحان ظهران اجلنوب دينطلوع حسن حممد الغبيشي1080785536

ابتدائيةوادي قيان العرين عربيطيبه علي علي رداعي1072914870

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة جغرافياظبيه حسني ناصر القحطاني1086703020

متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان دينظبيه سعيد حممد آل زربه1062541758

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان عربيعافيه حممد بن سعيد الشهري1021751324

متوسطةم االوىل بالربوعة هتامة قحطان عربيعاليه غيث بن مسعود الردادي1051796314

متوسطةم الغول هتامة ظهران رياضياتعايده امساعيل حممد شوك1100726023

ابتدائيةعني اللوي سراة عبيدة جغرافياعايشه سعيد بن عواض القرني1039386022

متوسطةم االوىل بالربوعة هتامة قحطان عربيعايشه سليم مسلم السنانى1058989987

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة سراة عبيدة دينعايشه عبداهلل موسى آل مصلح1047861180

ثانويةث املضة العرين احياءعايشه مرشد بن عبدالرمحن العتييب1031985268

ابتدائيةب املضة  العرين Eعائشه ابراهيم امحد الزايدي1050868015



ابتدائيةسروم الثانية ظهران اجلنوب دينعائشه ابراهيم امحد الشهراني1052315247

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين عربيعائشه ابراهيم بن علي سفياني1093904926

أطفالرياض االطفال بعني اللوي  سراة عبيدة رياض أطفالعائشه ابراهيم ظافر كريري1042867596

ثانويةث وادي الغيل ظهران اجلنوب Eعائشه جربوع حممد القحطاني1043678737

ثانويةث الغايل  هتامة ظهران فيزياءعائشه حسني امحد غليسان1040327213

متوسطةم الغرس العرين اقتصاد منزيلعائشه سعد ابن علي القرني1017945138

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان دينعائشه سعد حسن الشهراني1025229319

ابتدائيةالعطف هتامة قحطان دينعائشه سعد عبداهلل الشهراني1042003663

ابتدائيةخبت ال سلمان ظهران اجلنوب عربيعائشه سعيد بن حممد القحطاني1033272335

متوسطةم االوىل بالربوعة هتامة قحطان اقتصاد منزيلعائشه طلق ابن سعود املقاطى1066044296

ابتدائيةزهرة بين بشر سراة عبيدة كيمياءعائشه عبدالرب عبداملعز عمر1100373032

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة اجتماعياتعائشه عبداهلل ابن محدان الغامدي1069081014

متوسطةم العبيدية سراة عبيدة دينعائشه عبداهلل ابن سعيد آل راقع1060866074

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين Eعائشه عبداهلل بن حممد آل أمار1051216586

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان عربيعائشه عبداهلل حسني الشهراني1026785541

ابتدائيةاجلهمه سراة عبيدة Eعائشه عبداهلل حممد الزهراني1044237962

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان اجتماعياتعائشه عبده حممد محدي1021159882

ابتدائيةنتاور  هتامة قحطان كيمياءعائشه عطيه خبيت الزهراني1021040322

ابتدائيةاحلاجر ظهران اجلنوب جغرافياعائشه علي ابن عائض القحطاني1030349375

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان اجتماعياتعائشه علي ثابت ال غنوم1060521117

متوسطةم طريب العرين عربيعائشه علي سعيد الشهراني1073894790

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باملضة العرين رياضياتعائشه علي مشبب الشهري1045227053

متوسطةم كتام ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلعائشه عمر حممد الزغييب1039786064

متوسطةم الغول هتامة ظهران دينعائشه عوض اهلل عبداهلل احلربي1011067269



ابتدائيةاملتيه  هتامة قحطان Eعائشه عوض خبيت احلربي1058298793

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة عربيعائشه مبارك ابن سعد آل الراحله1051831038

ابتدائيةاخلنقة العرين اجتماعياتعائشه حممد ابن علي مصعودي1040589606

ابتدائيةالعطف هتامة قحطان رياضياتعائشه حممد امحد االمسري1044198867

متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة فيزياءعائشه حممد عبداهلل القحطاني1016850909

ثانويةث كتام ظهران اجلنوب رياضياتعائشه حممد علي محدي1049387853

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان رياضياتعائشه مزهر بن حيي االمسرى1038164131

متوسطةم العسران سراة عبيدة دينعائشه ناصر سعد القحطاني1040582742

متوسطةم الفيض ظهران اجلنوب فنيةعائشه هليل بن علي السلمي1050950243

ابتدائيةراحة سنحان ظهران اجلنوب رياضياتعبديه مشبب ابن علي آل عبود1022824807

متوسطةم العسران سراة عبيدة فيزياءعبري حسني سعيد القحطاني1006698862

ابتدائيةالثافرة  هتامة قحطان عربيعبري سامل مرشود احلبيشى1037982780

متوسطةم الغرس العرين عربيعبري عايل عواض الثبييت1027428943

ابتدائيةزهرة بين بشر سراة عبيدة رياضياتعبري عبدالرمحن بن ناصر السويلم1033214816

ابتدائيةنتاور  هتامة قحطان عربيعبري علي بن حسن احلربي1047245756

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة رياضياتعبري علي حممد القحطاني1034492379

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة دينعبري علي معيض آل سريع1014187098

ثانويةث طريب العرين اقتصاد منزيلعبري عون مفلح الشهراني1015364423

متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان رياضياتعبري حممد بن ناصر النعمي1054082027

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين Eعبري حممد راشد الطويرب1068629953

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة جغرافياعبري هادي علي غروي1026293975

ابتدائيةعمس  هتامة قحطان عربيعزه مجعان فطيس العمري1017665181

متوسطةم العسران سراة عبيدة عربيعزه سامل ناصر آل كريدس1028149761

ابتدائيةملحة احلباب العرين رياضياتعزه علي حممد الشمراني1019290350



متوسطةم راحة سنحان ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلعزه عوض عبداخلالق القرني1039701808

ابتدائيةآل لشعث سنحان ظهران اجلنوب عربيعزيزه حسن عائض الزهراني1010034237

ثانويةث العرقني سراة عبيدة كيمياءعزيزه محود حممد الشهري1075516599

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران عربيعزيزه سعد فرحان القرني1007311440

ابتدائيةقاعة هتامة قحطان  هتامة ظهران دينعزيزه سعيد غرم الشهراني1022278590

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران فيزياءعزيزه سليمان اسعد الفيفي1056789140

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب تاريخعزيزه عايض رده العتييب1021349673

متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان عربيعزيزه علي عبدالرمحن الشهراني1044594412

أطفالرياض األطفال بسراة عبيدة سراة عبيدة رياض أطفالعزيزه علي حممد القحطاني1042180099

ثانويةث العسران سراة عبيدة اقتصاد منزيلعزيزه علي مفرح الصميدي1039609712

ابتدائيةملحة احلباب العرين اجتماعياتعزيزه حممد حسن مسملي1081036228

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة Eعزيزه حممد صاحل آل مهدي1096226483

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب رياضياتعزيزه مطر بن امحد الزهراني1017956200

ابتدائيةالعرين العرين فيزياءعسله علي حممد الشهراني1025452440

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان رياضياتعسله علي حييى القحطاني1033736529

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة رياضياتعطره عامر حممد عسريي1009514777

ابتدائيةعمس  هتامة قحطان فيزياءعطره حيي عبداهلل حافظ1065630160

ثانويةث طريب العرين اقتصاد منزيلعفاف امحد حامد اجلهين1021368350

متوسطةم االوىل باحلرجة ظهران اجلنوب تاريخعفاف امحد سامل البلوي1001387552

ابتدائيةعمس  هتامة قحطان عربيعفاف محيد بن محيد اللقماني1015571365

متوسطةم خشم عنقار هتامة قحطان دينعفاف سامل علي الوهابي1051487351

متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان Eعفاف سلطان بن عباس النفيعي1026801579

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلعفاف عبداهلل صاحل الغامدي1021601842

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان اقتصاد منزيلعفاف حممد صاحل املغامسي1047078686



ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة فنيةعال علي حممد املكرمي1017632587

ثانويةث وادي الغيل ظهران اجلنوب عربيعليا على حسن الناصر1026426534

ابتدائيةخبت ال سلمان ظهران اجلنوب جغرافياعليه علي سعد القرني1046731087

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان اقتصاد منزيلعليه كويرب بن عبداهلل العبدىل الشريف1057049791

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة رياضياتعمره عبدالرمحن ابن عوض آل دكني1033939057

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين دينعمره علي ابن حممد بن شرعا1006432601

ثانويةث آل خلف  سراة عبيدة جغرافياعمره علي سعيد القحطاني1019836467

ابتدائيةروضة بن نورة العرين عربيعهود جرادان جرادي الثقفي1031914805

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران عربيعهود حممد أمحد الشمراني1043517745

ثانويةث دار العرق ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلعهود مسعود سعود احلربى1036643060

ثانويةث الفرشة  هتامة قحطان كيمياءعهود ناصر بن عبداهلل العويس1005627557

متوسطةم العسران سراة عبيدة اقتصاد منزيلعواطف حسن حممد االزوري1006703456

ثانويةث العرين العرين جغرافياعواطف سعيد علي الشهراني1038762975

ابتدائيةنتاور  هتامة قحطان دينعواطف عطااهلل فارس اجلهين1020385488

ثانويةث طريب العرين Eعواطف فضل عبد اهلل القرني1050963733

ثانويةث املضة العرين تاريخعواطف مسلم رحيل البلوي1008907188

ابتدائيةجوة آل حماضي هتامة ظهران كيمياءعيده جاراهلل صويع القحطاني1033477348

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران رياضياتعيده سليم علي احلويطي1065534693

ابتدائيةجوة آل حماضي هتامة ظهران عربيعيده مسفر بن حيي الشهراني1057099036

ابتدائيةالغول هتامة ظهران عربيعيش محود حممد عواجي1038953368

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالبوطة سراة عبيدة رياضياتغاده مجعان شراز الزهراني1065054411

ابتدائيةفصول دمج مع اجلوة سراة عبيدة فكريغاده محود عبداهلل العمري1014585978

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين حاسبغاليه طريفان عايض احلربي1043981644

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب رياضياتغاميه سامل شايع القحطاني1028664256



متوسطةم الطلحة ظهران اجلنوب فيزياءغاميه حممد معيض آل جملب1037356340

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران دينغزيل مشبب سعييد القحطاني1019901378

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة رياضياتغفريه عبدالوهاب حممد الشهراني1013101991

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم األوىل بالربوعة هتامة قحطان فيزياءغلباء عبداهلل معجب الشهراني1027299427

ابتدائيةآل عرفان العرين اقتصاد منزيلغنيه عابد مستور االنصاري1049940347

متوسطةم الغول هتامة ظهران كيمياءغيثه حيي بن حممد جمرشي1088227028

متوسطةم العبيدية سراة عبيدة Eفاتن صاحل مسفر القحطاني1023772484

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين اقتصاد منزيلفاتن عادل حافظ العويضي1073736561

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان دينفاتن عامر عائض الشهراني1046641815

ابتدائيةنتاور  هتامة قحطان رياضياتفاطمه امحد سعيد القحطاني1032735175

ابتدائيةكتام ظهران اجلنوب تاريخفاطمه امحد شوعي عواجي1042483071

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة كيمياءفاطمه أمحد بن سعد الشهري1001669801

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة اقتصاد منزيلفاطمه بنت  عبدالرمحن بن زايد الطويان1000434546

ابتدائيةالعطف هتامة قحطان رياضياتفاطمه تركي ناصر الشهراني1040845305

أطفالرياض االطفال بالعسران سراة عبيدة رياض أطفالفاطمه جربان ابن شائع القحطاني1045119318

متوسطةم وادي كحال  هتامة قحطان دينفاطمه جربان عبداهلل القحطاني1023512120

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان كيمياءفاطمه حسني بن علي احلميد1011256318

ابتدائيةاحلرجة ظهران اجلنوب عربيفاطمه راشد عبداهلل بن دخيل1034744449

ابتدائيةالدافعة هتامة ظهران عربيفاطمه زايد معيض اجلميعي1008721985

ابتدائيةنتاور  هتامة قحطان رياضياتفاطمه زائد علي العمري1052042122

متوسطةم الغضاه العرين رياضياتفاطمه سامل بن امحد بن عتودي1070863822

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب كيمياءفاطمه سعد بن مجعان الزهراني1003032974

ابتدائيةوادي كحال هتامة قحطان رياضياتفاطمه سعد سعيد حالص1028430054

متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان كيمياءفاطمه سعد على دربى1018885978



ثانويةث آل خلف  سراة عبيدة رياضياتفاطمه سعيد ابن امحد آل هادي1069118386

ابتدائيةقاعة هتامة قحطان  هتامة ظهران دينفاطمه سعيد بن سامل الصاعدي1072386392

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب فيزياءفاطمه سعيد حسن القحطاني1031419441

ابتدائيةالغول هتامة ظهران عربيفاطمه سعيد غيث احلبيشي1043952793

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة Eفاطمه سعيد مقبول القحطاني1038208516

متوسطةم اخلنقة العرين Eفاطمه سلمان امحد الفيفي1060409289

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان كيمياءفاطمه شعبان عبداهلل ال عمر1012579833

ابتدائيةدار العرق ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلفاطمه صاحل سلمي البالدي1016000356

ابتدائيةآل عرفان العرين Eفاطمه عائش مرزم العتييب1015053190

ابتدائيةآل شحاك ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلفاطمه عبدالرمحن امحد الشهري1005413958

ابتدائيةزهرة بين بشر سراة عبيدة Eفاطمه عبدالرمحن بن شعثان القحطاني1051760278

ثانويةث أودية عبيدة   سراة عبيدة رياضياتفاطمه عبدالرمحن عبداهلل الشهري1019437928

ابتدائيةالدافعة هتامة ظهران جغرافيافاطمه عبدالعزيز حسني ناجي1024600197

متوسطةم العرقني سراة عبيدة كيمياءفاطمه عبداهلل أمحد بدوي1002127957

ثانويةث الطلحه ظهران اجلنوب عربيفاطمه عبداهلل بن حسني القحطاني1051795738

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان رياضياتفاطمه عبداهلل بن علي القحطانى1039096704

ثانويةث الوهابة سراة عبيدة فيزياءفاطمه عبداهلل بن حممد الشهراني1044581070

ابتدائيةبنات القبل  سراة عبيدة جغرافيافاطمه عبداهلل حممد القحطاني1033213644

ابتدائيةجوف ال معمر سراة عبيدة فيزياءفاطمه عبداهلل حممد آل دايل1017767656

ابتدائيةالعنثري ظهران اجلنوب عربيفاطمه عبده عبداهلل صميلي1035593183

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة اقتصاد منزيلفاطمه علي بن مجعان الزهراني1021196983

ابتدائيةاحلرجة ظهران اجلنوب دينفاطمه علي زاهر آل مقطع1004190870

ابتدائيةخبت ال سلمان ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلفاطمه علي سعد القرني1108428812

ابتدائيةالغرس العرين عربيفاطمه علي سعد آل شبالن1004383178



ثانويةث الفرشة  هتامة قحطان احياءفاطمه علي صيادي جعفري1066029529

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان اجتماعياتفاطمه علي عبداهلل الشهري1017840578

ثانويةث العسران سراة عبيدة دينفاطمه علي عقيل كناني1040862987

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين دينفاطمه علي حممد مباركي1074547744

أطفالرياض األطفال بسراة عبيدة سراة عبيدة رياض أطفالفاطمه عمر منصور احلجي1000421253

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان اجتماعياتفاطمه عوض حممد العمري1042601524

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة رياضياتفاطمه عوضه بن عوض عوضه1039581200

ابتدائيةآل عابس سراة عبيدة Eفاطمه عون سعيد آل السند1060059191

ثانويةث الطلحه ظهران اجلنوب عربيفاطمه عيد علي الكليب1020555288

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب عربيفاطمه مبارك بن علي الشهراني1036888673

ثانويةث العرين العرين حاسبفاطمه مبارك عوض احلارثي1064618570

متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة رياضياتفاطمه حممد ابن عبداهلل القحطاني1055484883

ثانويةث العرين العرين فيزياءفاطمه حممد امحد اخلالف1046750400

متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان Eفاطمه حممد سعد الشهراني1039938574

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان اجتماعياتفاطمه حممد سعيد الشهراني1066686195

متوسطةم أودية عبيدة سراة عبيدة دينفاطمه حممد عبداهلل البحريي1017823285

ابتدائيةالغضاة العرين عربيفاطمه حممد عبداهلل القحطاني1013103666

متوسطةم طريب العرين كيمياءفاطمه حممد عبداهلل آل عوض1033645142

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان عربيفاطمه حممد علي حناوي1005334782

متوسطةم أودية عبيدة سراة عبيدة Eفاطمه حممد مبارك القحطاني1071180416

ابتدائيةجوف ال معمر سراة عبيدة رياضياتفاطمه حممد حممد صرييف1055476137

ابتدائيةآل عرفان العرين دينفاطمه مساعد مسعود احلربي1021328610

ثانويةث العرين العرين رياضياتفاطمه مسفر صاحل القحطاني1045483474

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان فيزياءفاطمه مشبب حممد ال لبدان1012694152



ثانويةث احلرجة ظهران اجلنوب Eفاطمه معوضه سامل الوادعي1045272463

ابتدائيةكتام ظهران اجلنوب رياضياتفاطمه معيض حممد ال مقدر1028676003

ابتدائيةامللحة ظهران اجلنوب دينفاطمه مفلح مساعد الشهراني1043708922

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين دينفاطمه منصور عبداهلل القرني1051888558

متوسطةم طريب العرين دينفاطمه موسى حيى الفيفي1002026365

ابتدائيةنتاور  هتامة قحطان فيزياءفاطمه ناصر بن حممد املتعب1020473797

متوسطةم عني اللوي سراة عبيدة عربيفاطمه حيي جابر دوش1058408525

ثانويةث العرين العرين رياضياتفاطمه حيي حممد شجاع1072457987

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان رياضياتفائزه امحد علي الغامدي1037021258

ابتدائيةاجملمع ظهران اجلنوب اجتماعياتفائزه مخيس ابن امحد الزهراني1014561185

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان اجتماعياتفخريه النشمي مالهد العنزي1035324910

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان عربيفطيمه دخيل اهلل مساعد اجلهنى1057827394

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان كيمياءفكريه حمسن مطاعن طميحي1083702934

متوسطةم الوهابة سراة عبيدة دينفلوه حممد غامن القحطاني1016856799

ابتدائيةقرض هتامة ظهران دينفلوه مشبب سعييد القحطاني1019901360

ابتدائيةروضة بن نورة العرين عربيفوزا االسود جريبيع العنزي1060720909

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة كيمياءفوزيه ابراهيم امحد آل فرحان1030310260

متوسطةم الرفغة ظهران اجلنوب رياضياتفوزيه بريك بن بركي العمريي1035151198

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم باحلرجة ظهران اجلنوب تاريخفوزيه بنت امحد بن حسني العايش1011789961

متوسطةم زهرة بين بشر سراة عبيدة رياضياتفوزيه حسني عزالدين النعمي1034475028

ثانويةث طريب العرين رياضياتفوزيه دبيس بن عبداهلل القحطاني1035377900

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفرشة هتامة قحطان دينفوزيه سعيد حمي القحطاني1041503069

ابتدائيةال بسام سراة عبيدة Eفوزيه سعيد موسى القحطاني1066390327

ثانويةث البصرة ظهران اجلنوب جغرافيافوزيه عبداهلل بن حممد الشهراني1030569774



متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة رياضياتفوزيه عبداهلل عوض مصر1067281384

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باملضة العرين كيمياءفوزيه عبداهلل حمي الشهري1016611467

ابتدائيةالعرين العرين جغرافيافوزيه علي مفلح القحطاني1033100312

متوسطةم املضة العرين كيمياءفوزيه علي حيي القحطاني1023368341

ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان رياضياتفوزيه حممد سعيد العسريي1074802131

متوسطةم جوف ال معمر سراة عبيدة كيمياءفوزيه ناصر عبدالرمحن الشهراني1041121920

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب رياضياتفوزيه ناصر فهد الشهراني1040332502

ابتدائيةالعرين العرين اقتصاد منزيلفريوز مجعان عمر الزهراني1024617803

ثانويةث الوهابة سراة عبيدة رياضياتكلثم علي بن امحد النويصر1019871365

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان اجتماعياتلطيفه دهل حممد حمنشي1049320177

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة اجتماعياتلطيفه سعود عبداهلل العلياني1065893461

ثانويةث العسران سراة عبيدة Eلطيفه سليم بن سامل اللهييب1056481557

متوسطةم وادي الغيل  ظهران اجلنوب عربيلطيفه شايع حممد القحطاني1036125522

ابتدائيةأودية عبيدة سراة عبيدة Eلطيفه عبداهلل عبداللطيف النعيم1073361717

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان دينلولوه سعد بن عايش اجلعيد1041201524

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان رياضياتلولوه سلمان بن حممد امللحم1002645453

ثانويةث الفرشة  هتامة قحطان عربيليلى ابراهيم بن حممد آل القحيم1012164115

ابتدائيةجوف ال معمر سراة عبيدة رياضياتليلى امحد بن امحد املقري1026149573

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة عربيليلى امساعيل علي مدخلي1059946044

ابتدائيةالغرس العرين دينليلى حممد بن مقبول مباركي1062774334

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب عربيليلى حممد عائض الزهراني1022432940

متوسطةم عني اللوي سراة عبيدة رياضياتليلى حممد حممد غوير1067130276

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة كيمياءليلى معيض بن حسني حصوصه1011481361

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة علومليلى حيي بن حممد ابوطالب1010208260



متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان اجتماعياتليلي حييى بن امحد العبديل1037490537

ثانويةث البصرة ظهران اجلنوب رياضياتماجده بنت حممد بن علي العلوان1020544787

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب عربيمائده بنت فهد بن علي الغامن1018143253

ابتدائيةالغرس العرين دينمباركه عبدون عابد املزمومى1063488199

ابتدائيةاجملمع ظهران اجلنوب اجتماعياتمتعبه عبداهلل حممد مباركي1016464966

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة عربيمذهبه حيى ابن حممد القحطاني1031978743

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة رياضياتمريم بنت عيسى بن علي اجلمعه1022126914

ابتدائيةقرض هتامة ظهران عربيمريم حبيب بن حممد احلميد1020072664

ابتدائيةبشران واخلريص سراة عبيدة عربيمريم حسني عبداهلل خرباني1042894814

ثانويةث العسران سراة عبيدة Eمريم محد عبداهلل النعيم1053900245

ابتدائيةوادي كحال هتامة قحطان عربيمريم خالد علي آل شقيه1020471197

ثانويةث احلرجة ظهران اجلنوب Eمريم سامل حممد آل حسني1048808263

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة جغرافيامريم عبدالرمحن ابن طالع القحطاني1026326981

ثانويةث الفرشة  هتامة قحطان دينمريم عبداهلل عايد الرتوعي1022093296

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب دينمريم حممد شحات دامو1023149741

ابتدائيةالعتاب  هتامة قحطان فيزياءمريم مرضى مفلح الرشيدي1089048720

ابتدائيةقرض هتامة ظهران رياضياتمستوره سامل عبداهلل الزهراني1013825342

متوسطةم طريب العرين دينمستوره سفر مبارك ال بوعجله1020660344

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب دينمستوره موسى علي آل حلمان1032902338

متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان عربيمسفره حسن حممد الزهراني1064650185

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان اجتماعياتمشاعل سعد عبداهلل الشهراني1042003655

ابتدائيةجوف ال معمر سراة عبيدة Eمشاعل عبداهلل بن حممد القحطاني1059233328

ابتدائيةبشران واخلريص سراة عبيدة اجتماعياتمشرقه هاشم بكري احلسين1006986481

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب دينمشريه جربان ابن علي القحطاني1049237785



ابتدائيةاجلربة ظهران اجلنوب فيزياءمضاوي علي حممد دهل1045700695

ابتدائيةخبت ال سلمان ظهران اجلنوب جغرافيامطرفه عبداهلل حممد آل فائع1031062324

متوسطةم آل خلف سراة عبيدة اقتصاد منزيلمطره حممد بن علي القوزي1026774453

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب عربيمطره مشبب حممد األمحري1029179684

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة دينمعتوقه عتيق عتيق اهلل اللهييب1028911129

ثانويةث جوف آل معمر سراة عبيدة فيزياءمعديه علي سعيد القحطاني1044179263

ابتدائيةقرن وقشة  سراة عبيدة رياضياتمعيضة علي بن جابر الشهري1043866183

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان كيمياءمفيده عبده موسى حكمي1032958124

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة رياضياتمنال سعيد بن عبدالرمحن بن عائض1052553599

ابتدائيةالعرين العرين فنيةمنال عبدالرمحن عائض القرني1015473323

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان Eمنال علي ابن سعيد القحطاني1065678086

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان اجتماعياتمنال فراج اليف الرحيلي1005936818

أطفالروضة كتام  ظهران اجلنوب رياض أطفالمنال مرزوق فحيمان اجلهين1077279451

متوسطةم وادي الغيل  ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلمنال نزال محود الشمري1036796512

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب رياضياتمنصوره رحيل خليدان الرويلي1030542797

ثانويةث العسران سراة عبيدة دينمنى جاراهلل سامل آل قذله1005895329

متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان رياضياتمنى حسني سامل املسعودى1042093052

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان عربيمنى حسني حممد الغامدي1020574883

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان اقتصاد منزيلمنى سعد عبداهلل بن جلهر1013514854

ابتدائيةاحلفائر العرين العرين كيمياءمنى سعيد سفر الشهراني1018469401

متوسطةم خشم عنقار هتامة قحطان عربيمنى سعيد علي بن هيف1019385911

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم األوىل بالربوعة هتامة قحطان عربيمنى عاتق مبارك احملمدي1010423901

ابتدائيةروضة بن نورة العرين كيمياءمنى علي بن حممد العمري1048040750

ابتدائيةطريب األوىل العرين عربيمنى علي سعيد الزهراني1092418480



ابتدائيةاملسنى هتامة ظهران كيمياءمنى عوضه بن عوض عوضه1039581192

ابتدائيةالعنثري ظهران اجلنوب عربيمنى مانع مشهور الشهراني1042697985

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان رياضياتمنى مبارك حممد القحطانى1001379567

متوسطةم االوىل بالربوعة هتامة قحطان دينمنى حممد عبدالرمحن آل بالقرب1039023427

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة دينمنى مسعود مسعود آل حامد1033225556

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان Eمنى مشبب حممد حصان1079209142

ثانويةث طريب العرين كيمياءمين سعد عبداهلل ال صياد1023611781

متوسطةم اجلوة  سراة عبيدة Eمين سعييد سعد الشهراني1054047384

ابتدائيةطريب األوىل العرين فيزياءمين علي بن عبداهلل القحطاني1055241853

ابتدائيةاجلربة ظهران اجلنوب دينمين عويض منيع اللحياني1008203901

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان رياضياتمنريه بنت عبداهلل بن حممد السلطان1024756734

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين عربيمنريه جابر ابن سعيد آل امحد1061565733

ثانويةث دار العرق ظهران اجلنوب رياضياتمنريه محيد سامل العلوني1071846313

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم باحلرجة ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلمنريه عبدالرمحن بن عبداهلل املعيوف1018922128

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب جغرافيامنريه عبداهلل حسني الشهراني1026785517

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان رياضياتمنريه عبداهلل سعيد القحطاني1059261352

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة اجتماعياتمنريه عبده علي محدي1024914895

ثانويةث الفرشة  هتامة قحطان دينمنريه علي بن حسني القحطاني1063592768

ابتدائيةقاعة هتامة قحطان  هتامة ظهران رياضياتمنريه فايز فهد السهلي1025125244

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان جغرافيامنريه قمشع علي القحطاني1002890943

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان دينمنريه حممد بن مبارك الشهراني1052999677

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة دينمنريه حممد عبداهلل الشهراني1006741548

ثانويةث زهرة بين بشر  سراة عبيدة كيمياءمها امحد شعيب القحطاني1048997892

ابتدائيةزهرة بين بشر سراة عبيدة رياضياتمها حسني سعد الشهراني1026969392



ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفيض  ظهران اجلنوب اجتماعياتمها سامل سويد املطريي1045444617

ثانويةث طريب العرين عربيمها سامل علي العمري1023168634

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران اجتماعياتمها علي ابن حممد الغامدي1048814956

متوسطةم العرين العرين عربيمها علي بن عبداهلل آل عاليه1060689286

ابتدائيةبشران واخلريص سراة عبيدة دينمها حممدنور بن سامل احلربي1036358594

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة دينمها حيي عبداهلل األمحري1051640983

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان دينمهره سامل مشهور العمري1020639819

متوسطةم االوىل بالربوعة هتامة قحطان فيزياءمهره سعيد ابن حممد القحطاني1025422138

ابتدائيةاخلوايس والبياض ظهران اجلنوب اجتماعياتمهره علي ابن امحد الغامدي1037668686

ثانويةث وادي الغيل ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلمهره علي معيض القحطاني1049109232

ابتدائيةالعتاب  هتامة قحطان اقتصاد منزيلمهره غامن سعد القحطاني1016254771

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة جغرافيامهره حممد جريس اجلثانني1020015507

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان دينمهره مرعي ابن جابر القحطاني1006574345

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان كيمياءمهره هادي سيعيد ال كزمان1055817728

متوسطةم املضة العرين رياضياتموزه حممد سعد القحطاني1033033265

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة جغرافياموضي عساف عبداهلل العمرى1035561669

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب فيزياءموضي علي عبدالرمحن الشهري1006618803

ثانويةتانوية اجلوه سراة عبيدة اقتصاد منزيلمي سعيد ابن عبيد املولد1069941571

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان اجتماعياتمياده علي خضر الثقفي1005075385

متوسطةم املضة العرين حاسبميعاد علي بن محود الشهراني1063099194

ابتدائيةال عبيدية سراة عبيدة Eميمونه ابراهيم بن عبدالعزيز الدبيخي1062611064

ابتدائيةفصول دمج مع أودية عبيدة  سراة عبيدة مسعيناجيه امحد حممد زكري1059064624

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان اجتماعياتناديه سعيد ابن حممد الغامدي1023536368

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان اقتصاد منزيلناديه سليمان ضيف  اهلل املرعي1014254377



ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة اقتصاد منزيلناديه عايض بن مرزوق احلربي1062697360

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة عربيناديه حممد علي القحطاني1035388543

ثانويةث أودية عبيدة   سراة عبيدة فيزياءناله حممد امحد ال مشعي1030389835

متوسطةم الغول هتامة ظهران رياضياتناهد خضر عواض العتييب1055050205

ثانويةث الطلحه ظهران اجلنوب دينناهد حممد عايض الشهراني1013698293

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة اجتماعياتنايفه اقبال بن مقيبل السهلي1053782940

ثانويةث آل خلف  سراة عبيدة ديننبته سعد بن سلمان آل الغوري1037493242

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة عربيجناة عبداهلل حممد القحطاني1045404835

ابتدائيةقريةاحلباب بوادي مالح ظهران اجلنوب دينجناح علي حممد القحطاني1046794887

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة رياضياتجنمه محدان حممد الذوييب1038699441

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين دينجنود سليم على اهلل سليمان الربج1028438586

ابتدائيةسروم الثانية ظهران اجلنوب رياضياتجنود عبدالرمحن علي ال منفر1000587798

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان رياضياتجنيبه عبدالغنى بن عبداحملي الغربانى1040512954

ثانويةتانوية اجلوه سراة عبيدة Eندى عبداهلل ظافر الشهري1072157546

متوسطةم زهرة بين بشر سراة عبيدة اقتصاد منزيلنزيهه سامل سامل الربكاتى الشريف1023883703

ثانويةتانوية اجلوه سراة عبيدة رياضياتنسرين حممد عمر حكمي1056545278

ابتدائيةخبت ال سلمان ظهران اجلنوب Eنسيم معجب حممد الوادعي1068070075

متوسطةم املضة العرين كيمياءنسيم منصور بن سعيد الشهراني1009123009

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان ديننشطاء سعيد عبدالرمحن القحطاني1013343973

ثانويةث طريب العرين فيزياءنشطاء سعيد عبدالعزيز الشهراني1029907878

ابتدائيةاحلريقهسراة عبيدة اجتماعياتنشمية عبيداهلل زايد احلربي 1076789609

ابتدائيةالزاوية سراة عبيدة رياضياتنصره سلطان ابن سعيد القحطاني1052354600

ابتدائيةالغول هتامة ظهران عربينعمه سيبان مريع جمرشي1055314379

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين عربينعيمه حسن رحيم خبش1060278965



ابتدائيةقريةاحلباب بوادي مالح ظهران اجلنوب عربينعيمه سامل فهد الطالب1045033923

متوسطةم الطلحة ظهران اجلنوب حاسبهنا فهد بن عائض القحطاني1050066644

متوسطةم العرين العرين رياضياتهنى محود مسعود اجلهين1016035006

ثانويةث سراة عبيده  سراة عبيدة Eهنى دويم سعد السبيعى1033237916

ابتدائيةاملسنى هتامة ظهران اجتماعياتهنى سعيد ابن علي الغامدي1015348657

متوسطةم املضة العرين تاريخنوال امحد حممد قاضي1074820679

متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان اجتماعياتنوال جابر حسن الفيفي1011121108

متوسطةم خشم عنقار هتامة قحطان رياضياتنوال سعد ظافر الشهراني1026580728

ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان عربينوال سعد عبداهلل الشهراني1057946178

ثانويةث آل عبيدية  سراة عبيدة ديننوال سعيد دبيس القحطاني1032672188

ابتدائيةزهرة بين بشر سراة عبيدة رياضياتنوال سعيد سعد الشهراني1065684233

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان ديننوال سعيد حمي القحطاني1025590397

ابتدائيةوادي قيان العرين عربينوال شالع بن امحد املالكي1058057991

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب رياضياتنوال صاحل علي الزهراني1060299516

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين عربينوال عايض علي القحطاني1006081739

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة ديننوال عبداهلل ابن عوض القحطاني1032145052

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم األوىل بالربوعة هتامة قحطان ديننوال علي امحد الزهراني1018187888

متوسطةم األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب عربينوال علي عايض الشهراني1006474553

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب عربينوال مبارك ابن سعد آل الراحله1051831046

ثانويةث آل عبيدية  سراة عبيدة اقتصاد منزيلنوال مبارك ابن حممد سعيد املولد1042290070

ثانويةث آل عبيدية  سراة عبيدة احياءنوال حممد امحد جباري1051632725

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالبوطة سراة عبيدة فيزياءنوال هادي عوضه القحطاني1023707373

متوسطةم ال بسام سراة عبيدة Eنوره امحد علي القحطاني1043399748

ابتدائيةسريان هتامة قحطان Eنوره جابر فراج الشهري1032584920



ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان ديننوره درع امحد عطيف1096430820

ابتدائيةعني اللوي سراة عبيدة جغرافيانوره سامل حممد احلصان1019548351

متوسطةم العسران سراة عبيدة كيمياءنوره سعد ابن سعيد القحطاني1035806577

متوسطةم خشم عنقار هتامة قحطان عربينوره سعد بن علي القحطاني1049745548

ثانويةث العرقني سراة عبيدة كيمياءنوره سعد سعيد حيدان1043259389

ثانويةث البصرة ظهران اجلنوب رياضياتنوره سعيد جبار الشهراني1027570199

ابتدائيةوادي يعوض ظهران اجلنوب Eنوره سعيد عبداهلل الوادعي1059613065

ابتدائيةنتاور  هتامة قحطان Eنوره سعيد عروان الوادعي1062166226

متوسطةم العسران سراة عبيدة عربينوره سعيد علي السريعي1021387103

ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان عربينوره شحات حممد الصحفي1013323017

ابتدائيةالثافرة  هتامة قحطان Eنوره صالح رافع العمري1058714161

ابتدائيةقرض هتامة ظهران عربينوره عايل ظاهر الردادي1008268524

ابتدائيةزهرة بين بشر سراة عبيدة جغرافيانوره عبدالعزيز امحد آل ناجي1022360034

ابتدائيةوادي كحال هتامة قحطان احياءنوره عبدالعزيز حممد املقرن1063999682

متوسطةم الغرس العرين رياضياتنوره عبداهلل ابن امحد الغامدي1054853278

متوسطةم الغرس العرين جغرافيانوره عبداهلل ابن مسفر القحطاني1046665392

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بطريب العرين ديننوره عبداهلل بن سعد الشهراني1056579798

ابتدائيةاملسنى هتامة ظهران عربينوره عبداهلل بن سعد القرني1019876000

متوسطةم حتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين كيمياءنوره عبداهلل علي احلسنيه1019154077

ابتدائيةآل عرفان العرين فيزياءنوره عبده حممد دغريري1008044628

ابتدائيةخبت ال سلمان ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلنوره عبيد ناصر القحطاني1041019918

متوسطةم وادي احليا  هتامة قحطان عربينوره عطيه ابن فطيس العمري1023171315

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة Eنوره علي بن امحد حكمي1037633151

ثانويةث آل خلف  سراة عبيدة اقتصاد منزيلنوره علي سعد العمري1024797043



متوسطةم آل خلف سراة عبيدة جغرافيانوره علي عبداهلل االمسري1040921650

ابتدائيةكتام ظهران اجلنوب عربينوره علي حممد القحطاني1027463825

ابتدائيةال عبد القادر بشريف ظهران اجلنوب عربينوره فرج بن سعيد الدوسري1038298715

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين عربينوره مبارك بن مربوك العجمي1090456383

ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان Eنوره مبارك بن حممد الدوسري1049437427

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان ديننوره حممد بن عتيق احلربي1059999225

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان Eنوره حممد بن مرعي الوادعي1061604987

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران رياضياتنوره حممد حسن البليهد1072113648

ثانويةث آل لشعث سنحان ظهران اجلنوب ديننوره حممد عبدالرمحن الشهراني1024929273

ثانويةث الفرشة  هتامة قحطان عربينوره حممد علي ابومغايظ1008008540

ثانويةث املضة العرين كيمياءنوره حممد ناصر القحطاني1044251526

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان Eنوره مسفر حيي الوادعي1053484133

ابتدائيةعمس  هتامة قحطان اقتصاد منزيلنوره مشبب حممد ال لبدان1012694160

ثانويةث طريب العرين Eنوره مشعل خنيفس الثبييت1002020772

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة ديننوضه ظافر حممد الشهراني1053592901

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفرشة هتامة قحطان Eنوضه فزعان هادي القحطاني1062759616

ثانويةث االوىل بالربوعة  هتامة قحطان ديننوف بشري محدان احلربي1083030815

متوسطةم ال بسام سراة عبيدة رياضياتنوف بنت خليفه بن صاحل امللحم1023362906

ابتدائيةاخلالدية العرين Eنوف دبيس بن عبداهلل القحطاني1059578359

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة ديننوف سعيد عبداهلل القحطاني1033009612

ابتدائيةمرمى احلباب العرين رياضياتنوف صرب عوض العنزي1054929276

متوسطةم خشم عنقار هتامة قحطان كيمياءنوف عبداهلل بن سعيد القحطانى1007203373

أطفالرباض االطفال وقشة سراة عبيدة رياض أطفالنوف عبداهلل بن حممد اهلاجري1005469380

ابتدائيةآل معمر سراة عبيدة رياضياتنوف علي مسفر الشمراني1002173555



متوسطةم دار العرق ظهران اجلنوب رياضياتنوف مرعي ابن حممد القحطاني1032017913

أطفالروضة كتام  ظهران اجلنوب رياض أطفالنوف نايف سليمان العبديل الشريف1062014814

ابتدائيةالبوطة األوىل سراة عبيدة Eنوف يوسف حيي الرتكي1059132470

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة اجتماعياتنوير راجح عامر العجمي1039051436

ابتدائيةعرقة ال سليمان العرين رياضياتهاجر بنت حممد بن عبداهلل الناصر1006605834

ابتدائيةآل مسعود  هتامة قحطان اجتماعياتهاجر مفرج بن بشيبش احلربي1045166756

ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان Eهاله علي سعيد القحطاني1033900901

متوسطةم احلاجر ظهران اجلنوب دينهدايه مجعه مسران اجلهين1007768128

ابتدائيةزهرة بين بشر سراة عبيدة اجتماعياتهدبا سعيد عبداهلل القحطاني1013502396

ابتدائيةالقائمة هتامة قحطان اجتماعياتهدبا حممد احلسني القحطاني1035684164

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة جغرافياهدباء سعد محد القحطاني1025153600

ابتدائيةاالوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب رياضياتهدباء مبارك ابن علي آل سويد1038942056

متوسطةم آل لشعث سنحان ظهران اجلنوب رياضياتهدى امحد خلوفه عتني1061341366

متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان دينهدى امحد علي الشهري1063148470

ابتدائيةخشم عنقار  هتامة قحطان اقتصاد منزيلهدى محود مشعل السهيان1022070419

ابتدائيةاجلربة ظهران اجلنوب دينهدى سامل بن سعيد الزهراني1037291133

ابتدائيةالغضاة العرين دينهدى سعيد علي شهراني1022424806

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان عربيهدى سعيد معيض القحطاني1116071497

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان رياضياتهدى علي مسفر الشمراني1030203556

ابتدائيةاجلوة سراة عبيدة دينهدي حسني عبدالرمحن مسعد1063833816

ابتدائيةالبقعة هتامة قحطان اقتصاد منزيلهدي حممد سلمان القحطاني1051248282

متوسطةم االوىل باحلرجة ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلهديل ابراهيم عبدالرمحن الثويين1031599184

ابتدائيةالزاوية سراة عبيدة Eهديه صليب غنام العنزي1053775829

متوسطةم املضة العرين رياضياتهناء سعيد علي ال سرور1013247778



متوسطةم آل لشعث سنحان ظهران اجلنوب Eهناء صاحل عبداهلل الوادعي1046588800

ابتدائيةسريان هتامة قحطان اقتصاد منزيلهناء علي ربيع األمحدي1075728152

ابتدائيةب املضة  العرين دينهناء حممد عبدالعزيز املقرن1024263608

ابتدائيةعرقة ال سليمان العرين Eهناء واصل عويض اجلهين1052030010

ابتدائيةالربوعة هتامة قحطان عربيهنادي سعييد سعيد آل فاهده1051422077

ابتدائيةقاعة هتامة قحطان  هتامة ظهران عربيهند حسب  اهلل سعد الغشمري1050139433

متوسطةم آل خلف سراة عبيدة جغرافياهند عبدالرمحن ابن طالع القحطاني1026326965

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب دينهند عبداحملسن دخيل اهلل الثبييت1002499604

ابتدائيةالعتاب  هتامة قحطان رياضياتهند عبيد االدهم العنزى1071901498

ثانويةث طريب العرين دينهند على سعد سحاب1063984577

متوسطةم اجملازة ظهران اجلنوب دينهند مبارك بن خليل احلربي1023917022

ابتدائيةعلب ظهران اجلنوب Eهند حممد امحد القحطاني1060503347

ابتدائيةآل معمر سراة عبيدة Eهند حممد عوض القحطاني1061555742

ثانويةث العسران سراة عبيدة احياءهند حممد حممد محدي1044619441

ابتدائيةقريةاحلباب بوادي مالح ظهران اجلنوب Eهند مسفر أمحد مشين1076346103

ابتدائيةسريان هتامة قحطان فيزياءهند معلوي سعيد الشهراني1046487706

ابتدائيةب املضة  العرين كيمياءهند ناصر حممد احلبشي1013615065

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة كيمياءهند حيي بن بكري حمنشي1051099669

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة سراة عبيدة Eهند حيي حممد القحطاني1066288489

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان دينهيا سعد جويعد القحطاني1051103511

متوسطةم القائمة  هتامة قحطان اجتماعياتهياء دبيس حممد القحطاني1040299990

متوسطةم الرفغة ظهران اجلنوب حاسبهياء عبداهلل بن سليمان اجلميعه1065879908

ابتدائيةاحلر يقة وبن نشوان سراة عبيدة اجتماعياتهياء فاحل ابن سعد الشهري1055075657

ثانويةث العسران سراة عبيدة كيمياءهيفا علي سعد القحطاني1005852825



ثانويةث طريب العرين رياضياتهيفاء عامر حممد الشهراني1004921480

ابتدائيةالصحن سراة عبيدة Eهيفاء عبداهلل ملفي القحطاني1040475855

متوسطةم البقعة  هتامة قحطان اجتماعياتهيفاء مسلم فهيد الفزي1061084586

ابتدائيةعمس  هتامة قحطان رياضياتهيفاء هالل مناي املطريي1035768074

متوسطةم األوىل بسراة عبيدة سراة عبيدة عربيهيله حسن عبداهلل القحطاني1036120762

ابتدائيةالغايل هتامة ظهران دينهيله عبداهلل سامل العمري1022643223

ابتدائيةالغرس العرين Eهيله عبود حممد آل محاد1075067486

متوسطةم الطلحة ظهران اجلنوب دينهيله حيي عبداهلل الشهري1029183520

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بوادي احليا هتامة قحطان عربيوجدان عبداهلل سعد الشهراني1061611388

ابتدائيةآل معمر سراة عبيدة رياضياتورده سعيد بن حسني القحطاني1054074172

ثانويةث كتام ظهران اجلنوب تاريخورده علي امحد الغامدي1027863370

ابتدائيةالعرقني سراة عبيدة اجتماعياتورده معيض سعد القحطاني1048956898

متوسطةم وادي كحال  هتامة قحطان عربيورده مقبل رده الصبحي1020195846

أطفالرياض االطفال بالغضاة  العرين رياض أطفالوصايف وصل اهلل قائد العتييب1092407889

متوسطةم ال مسعود هتامة قحطان اجتماعياتوضحاء سعيد بن حالص القحطاني1051821161

ابتدائيةوادي احليا هتامة قحطان دينوضحى غازي وازن الصاعدي1028883781

ابتدائيةالغول هتامة ظهران كيمياءوعد سعد سعيد القحطاني1033514850

ثانويةث العرين العرين Eوفا عبد الرمحن امحد الغامدي1046516355

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة دينوفاء احلسن امحد احلفظي1005542525

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالعرين العرين دينوفاء درويش امحد هادي1076696978

ابتدائيةالغول هتامة ظهران رياضياتوفاء سعيد امحد املالكي1025388503

ثانويةث األوىل بظهران اجلنوب ظهران اجلنوب اقتصاد منزيلوفاء سعيد بن عبد ربه الصاعدي1050427200

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم بالفرشة هتامة قحطان اقتصاد منزيلوفاء عبيداهلل سليم القنيفد1043359148

متوسطةم الفرشة  هتامة قحطان اجتماعياتوفاء عطيه ابن امحد العمري1043777547



ابتدائيةالفرشة  هتامة قحطان كيمياءوفاء علي عبداهلل الشهراني1027057775

ابتدائيةملحة احلباب العرين اجتماعياتوفاء حممد سعيد الشهري1007666660

ثانويةث حتفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة سراة عبيدة دينوفاء حممد عبداهلل امحد1019624541

ثانويةث العرين العرين فيزياءوالء مقبول حسني كبيسي1071307837

ابتدائيةحتفيظ القرآن الكريم باجلوة سراة عبيدة اقتصاد منزيليسرى رضا بن عبدالكريم احلداد1013062771

متوسطةم زهرة بين بشر سراة عبيدة اقتصاد منزيليسرى عواد جريص الطرخيم1015843590


