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95522088 كويتي  99.50  1  األدبي  مريم محمد خويشان الديحانى  مركز ام عامر االنصارية الثانوي   بنات 

66585368 كويتي  99.42  2  األدبي  عواطف محمد عاشور القالف  مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء  بنات 

55512040 لبناني  99.41  3  األدبي  هيا نبيل هاني المجذوب  الجيل الجديد االهلية الثانوية للبنات  بنات 

99791122 كويتي  99.27  4  األدبي  داليا حمود محمد المطوع  قرطبة الثانوية للبنات    بنات 

97670728 مصري  99.23  5  األدبي  دنيا السيد هاشم المصري  الفروانيه الثانوية للبنات   بنات 

55755811 كويتي  99.17  6  األدبي  ابرار مبارك محمد شعيل  مركز الصباحية الثانوي نساء  بنات 

99744564 كويتي  99.17  6  األدبي  ريم مشعل مزيد المطيري  مركز ام عامر االنصارية الثانوي   بنات 

96972627 غير محدد الجنسية  99.17  6  األدبي  عايشه خلف صالح صياح  مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء  بنات 

99595357 ايران  99.17  6  األدبي  عبد هللا عبد العزيز حزباوي  مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال  بنين 

99946492 كويتي  99.17  6  األدبي  منال حمود سعد ناشى الرشيدي  مركز ام عامر االنصارية الثانوي   بنات 

90998001 كويتي  99.16  11  األدبي  فرح فهد عبد الرحمن المطيري  حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبنات  بنات 

67047187 مصري  99.13  12  األدبي  منار اشرف محمد احمد علي  السالمية الثانوية للبنات  بنات 

66499160 مصري  99.13  12  األدبي  يمنى احمد حسين البصيلى  الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات - المشتركة  بنات 

97189236 مصري  99.10  14  األدبي  يارا ايمن حامد صابر الحصري  الفروانيه الثانوية للبنات   بنات 

65858215 غير محدد الجنسية  99.08  15  األدبي  أحمد ناصر صالح مزعل  مركز جليب الشيوخ الثانوي رجال  بنين 

99418694 كويتي  99.08  15  األدبي  حياه  غالي راشد غازي  مركز الصباحية الثانوي نساء  بنات 

97661640 كويتي  99.08  15  األدبي  غدير راشد عبدهللا العجمي  مركز الرقة الثانوي نساء  بنات 

98889079 سعودي  99.00  18  األدبي  خديجه سالم عدهان منذر  مركز الصباحية الثانوي نساء  بنات 

50111537 كويتي  99.00  18  األدبي  منار متعب محمد الهاجري  مركز ام الهيمان الثانوي نساء- المشترك  بنات 

97489989 مصري  98.97  20  األدبي  اريج مصطفى ابراهيم عبدالموجود  السفر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة  بنات 

99716874 كويتي  98.97  20  األدبي  سعد عدنان سعد العصفور  عبدهللا العتيبي الثانوية  للبنين  بنين 

60920804 مصري  98.96  22  األدبي  فرح يوسف الشحات على الزفرى  الفروانيه الثانوية للبنات   بنات 
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99764848 كويتي  98.91  23  األدبي  عبد العزيز سعد عبد هللا العتيبي  النجاة النموذجية الثانونية للبنين المشتركة  بنين 

99044502 لبناني  98.90  24  األدبي  شهد على حسين شحيمى  االخالص االهلية الثانوية للبنات - المشتركة  بنات 

66117201 مصري  98.86  25  األدبي  مريم محمد احمد شوقي احمد عريبه  الفروانيه الثانوية للبنات   بنات 

65552950 غير محدد الجنسية  98.83  26  األدبي  ليالي  بري  مريهج  شخيب  مركز الدوحة الثانوي نساء  بنات 

97226617 مصري  98.81  27  األدبي  جنه محمد رشاد اسماعيل شهيد  النهضه الثانوية للبنات   بنات 

66243839 مصري  98.80  28  األدبي  عبدهللا محمد احمد عبدالحميد  الواحة  الثانوية  للبنين  بنين 

97988260 سوري  98.79  29  األدبي  اميره محمد رحيل العنزي  مركز ام عامر االنصارية الثانوي   بنات 

60699588 سعودي  98.75  30  األدبي  مبارك الدريبي بخيت العازمي  مركز جليب الشيوخ الثانوي رجال  بنين 

55363677 كويتي  98.75  30  األدبي  محمد حماد ماجد محسن الرشيدي  مركز جليب الشيوخ الثانوي رجال  بنين 

51111234 كويتي  98.75  30  األدبي  منيره دوخى عبدهللا الدوخى  مركز ام عامر االنصارية الثانوي   بنات 

65594488 مصري  98.73  33  األدبي  فرح أشرف محمد القشالن  االخالص االهلية الثانوية للبنات - المشتركة  بنات 

97104244 مغربي  98.69  34  األدبي  مريم دوائرى  السفر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة  بنات 

51119461 كويتي  98.67  35  األدبي  حنان مطلق رجا  العازمي  مركز الصباحية الثانوي نساء  بنات 

97313233 كويتي  98.67  35  األدبي  سطام عبدالكريم سطام العنزي  مركز جليب الشيوخ الثانوي رجال  بنين 

97798090 كويتي  98.67  35  األدبي  لولوة  خير هللا مجلى  الشمرى  مركز درة الهاشمية الثانوي نساء  بنات 

60060860 غير محدد الجنسية  98.67  35  األدبي  محمد ريكان عبد هللا  حبيب  مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال  بنين 

67752881 كويتي  98.67  35  األدبي  مريم شريده محمد على  مركز درة الهاشمية الثانوي نساء  بنات 

51277757 كويتي  98.67  35  األدبي  نوف عوض فالح مفرج المسيلم  مركز ام عامر االنصارية الثانوي   بنات 

50707155 سوري  98.67  35  األدبي  وفاء قرين عسكر العنزى  مركز الصباحية الثانوي نساء  بنات 

50070049 مصري  98.66  42  األدبي  رقيه حاتم فتحى سليمان وهبه  النجاة االهلية الثانوية للبنات - المشتركة  بنات 

99635863 كويتي  98.63  43  األدبي  ابتسام مشعل سعود العماني  اميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات   بنات 

90980708 مصري  98.62  44  األدبي  مريم مصطفى محمد علي ابراهيم  الجيل الجديد االهلية الثانوية للبنات  بنات 
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90969266 كويتي  98.58  45  األدبي  حوراء على اسد احمد  مركز الصباحية الثانوي نساء  بنات 

94468248 كويتي  98.58  45  األدبي  خلود فراج الهبي سويد العازمي  مركز الرقة الثانوي نساء  بنات 

94097332 كويتي  98.58  45  األدبي  دالل بدر محمد رضا  على  مركز الصباحية الثانوي نساء  بنات 

94066671 كويتي  98.58  45  األدبي  دالل شالش سيف العجمي  مركز الصباحية الثانوي نساء  بنات 

60455595 كويتي  98.58  45  األدبي  منى عبدهللا ابطيحان العازمى  مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء  بنات 

97916176 كويتي  98.57  50  األدبي  وضحه مشاري عبد الهادي المطيري  الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات  بنات 


