
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34exam                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة االمتحانات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34exam1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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مالحظاتالتوقيعالمادةالمدرسةاسم المعلمرقم الملف
الرياضيات التطبيقية(9-5)ابن النفيس للتعليم االساسي عبدهللا بن سالم بن خميس االخزمي111694190

األحياء(9-5)ابن النفيس للتعليم االساسي سمير المختار عامر خشارم2216166459
هذا وطني(9-5)ابن النفيس للتعليم األساسي أحمد سعود سالم المعشري331688199
هذا وطني(9-5)ابن النفيس للتعليم األساسي فهد خليفة حمود العبدلي441694369
الكيمياء(10-5)ابن رزيق للتعليم االساسياحمد بن دمحم البوصافي5116126653
(العالم من حولي)التاريخ(10-5)ابن رزيق للتعليم االساسياحمد بن سالم بن خلفان الغماري 6216132616

التربية اإلسالمية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفخليل دمحم ساعد السيابى7116130826

التربية اإلسالمية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفعمر طالب حمد الريامى8216150428

التربية اإلسالمية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفيعقوب سالم راشد الشامسى9316113150

التربية اإلسالمية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفناصر سيف ناصر العزرى1041679524

اللغة العربية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفعبدهللا احمد حسن الزدجالى11516148619
اللغة العربية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفعامر سليمان سالم الهنائى1261694476
اللغة العربية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفخالد عبدهللا دمحم المزينى13716158610
اللغة العربية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفاحمد دمحم راشد العمرى14816150343
الرياضيات البحتة(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفيوسف بن جمعة بن خميس السيابي1591689887

الرياضيات البحتة(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفيونس بن ناصر بن سليمان النعماني161016130812

الرياضيات البحتة(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفأشرف احمد شريف عبدالعال171116130281

الرياضيات التطبيقية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفخالد دمحم السيد سويلم 181216178571

الرياضيات التطبيقية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفسهيم بن سالم بن عبيد الهنائي191316113791

الرياضيات التطبيقية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفوليد توفيق دربالي201416166724

م2020-2019العام الدراسي-بيان بمصححي امتحانات مواد الدبلوم الفصل الدراسي األول 
م



مالحظاتالتوقيعالمادةالمدرسةاسم المعلمرقم الملف

م2020-2019العام الدراسي-بيان بمصححي امتحانات مواد الدبلوم الفصل الدراسي األول 
م

اللغة انجليزية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفصالح الدين دمحم عبدالفتاح فرغل21151684082
اللغة انجليزية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوففتحى احمد السيد عالم221616157807
اللغة انجليزية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفعماد مسعود دمحم حيدورى23171695000
اللغة انجليزية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوففرحات خليفه حامدى حامدى241816166489
اللغة انجليزية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفحمدى ابراهيم البسيونى الشحات251916120032
اللغة انجليزية(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفعصام شحاته عبدهللا دمحم262016161711
العلوم و البيئة(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفبدر حبيب سعيد سالم المحرزي 272116117428
األحياء(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفزياد أحمد شعبان العطيات28221689124
األحياء(12-11)ابو تمام للبنين الصفوففارس بركات" دمحم غالب"المعتز 29231695008
الفيزياء(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفدمحم  حلمي هريدي يوسف302416172118
الفيزياء(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفعبد الستار علي دمحم موسى312516162161
الكيمياء(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفمصطفى زايد دمحم ابوزيد322616157039
الكيمياء(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفانس بسام محمود بني عيسي332716166390
هذا وطني(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفخليل صالح حمود الحبسى342816173183
هذا وطني(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفزاهر سعيد سيف السعدى35291690686
(العالم من حولي)التاريخ(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفعبدالعزيز محفوظ حمود السيابى36301689980

الجغرافيا(12-11)ابو تمام للبنين الصفوفاسحاق هديب محسن الحبسى373116124071
التربية اإلسالمية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعلى حسين على محمود38116165025

التربية اإلسالمية(12-10)االمام المهنا بن سلطاناشرف على شاطر العرب على39216161605

التربية اإلسالمية(12-10)االمام المهنا بن سلطانخالد ناصر سعيد الحسنى4031694103
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م

التربية اإلسالمية(12-10)االمام المهنا بن سلطانراشد على سالم الكندى41416160225

التربية اإلسالمية(12-10)االمام المهنا بن سلطانمحسن دمحم احمد إبراهيم42516182385

التربية اإلسالمية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعيد احمد سيد منصور43616180270

نوعياتالتربية اإلسالمية(12-10)االمام المهنا بن سلطانجمعه عامر سعيد النافعى44716150427
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعيسى ناصر عبد هللا البوصافى45816133649
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانجاسم دمحم ناصر السعدى46916169009
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعزيز سعيد عبدهللا  سعيد التمتمى47101694241
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانيحيى خالد صالح البطاشى48111694242
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعبدالعزيز حميد سالم الفارسى491216150177
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانسعيد حميد سالم العمرانى501316158343
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانماجد على احمد الحسينى511416144823
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانسعيد حامد احمد الراشدى521516103033
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانسلطان سيف سليمان المقبالى531616169042
اللغة العربية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعبداللطيف تيسير ياسر العبرى541716102835
الرياضيات البحتة(12-10)االمام المهنا بن سلطانصالح بن سعيد بن عبدهللا التمتمي55181694260

الرياضيات البحتة(12-10)االمام المهنا بن سلطاناسامه فاروق علي561916127334

الرياضيات البحتة(12-10)االمام المهنا بن سلطانخليل بن سالم بن حميد الجساسي572016142696

الرياضيات البحتة(12-10)االمام المهنا بن سلطانسعيد محمود علي شرباش582116143759

الرياضيات البحتة(12-10)االمام المهنا بن سلطاناحمد عبد المنعم محفوظ59221675335

الرياضيات البحتة(12-10)االمام المهنا بن سلطانمدحت محمود علي602316157872
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الرياضيات البحتة(12-10)االمام المهنا بن سلطانممدوح صبحي زكي  عطاهلل612416143722

الرياضيات البحتة(12-10)االمام المهنا بن سلطانمدحت عبدالتواب عبدالمعبود أحمد622516145935

الرياضيات البحتة(12-10)االمام المهنا بن سلطانايمن السيد شلبي عبدهللا632616146161

الرياضيات التطبيقية(12-10)االمام المهنا بن سلطانبدر بن سيف بن دمحم الهديفي642716119617

اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعبدالتواب حسن عبدالقادر علي 652816156995
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطانانيل كومار كوالن تونديل66291684523
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطانبدر مهناء سالم الراشدى673016145200
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعصام سالم هارون سليمان683116120350
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعادل الحسين دمحم المحمودى693216123422
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطاندمحم عبدالمنعم دمحم بن السيد نصير703316123380
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطانجمال دمحم المبروك غرى713416166051
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطانخالد على محمود قاسم723516116753
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطاناحمد دمحم حسن نصرالدين733616147234
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطاناحمد مصطفى عوض هللا صالح74371692962
اللغة انجليزية(12-10)االمام المهنا بن سلطانعاطف عطيه دمحم دمحم كسر753816127647
العلوم و البيئة(12-10)االمام المهنا بن سلطانعمر علي سليمان الرحيلي763916121375
األحياء(12-10)االمام المهنا بن سلطاندمحم علي الشقران77401698150
األحياء(12-10)االمام المهنا بن سلطانأحمد دمحم محمود حسين784116166518
األحياء(12-10)االمام المهنا بن سلطانأحمد صبحي مهيدات794216167129
الفيزياء(12-10)االمام المهنا بن سلطانعيسى ناصر دمحم الحسني80431689935
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الفيزياء(12-10)االمام المهنا بن سلطاندمحم جمعه ابراهيم عمر 814416161390
الفيزياء(12-10)االمام المهنا بن سلطانمازن سعيد سيف الهادي 824516111843
الفيزياء(12-10)االمام المهنا بن سلطانسليم بن سعيد بن سليم الجابري834616111837
الكيمياء(12-10)االمام المهنا بن سلطانخالد حمود سالم اليعربي84471694348
الكيمياء(12-10)االمام المهنا بن سلطانعبدهللا سعود سعيد اليعربي854816102998
الكيمياء(12-10)االمام المهنا بن سلطانعاطف عوض عبدالفتاح864916161112
الكيمياء(12-10)االمام المهنا بن سلطاندمحم حسني عبدالرحمن محمود875016160484
هذا وطني(12-10)االمام المهنا بن سلطانناصر سعيد دمحم السعدى88511689650
هذا وطني(12-10)االمام المهنا بن سلطانعبدالعزيز  عبدهللا  يوسف الراشدي895216132418
(العالم من حولي)التاريخ(12-10)االمام المهنا بن سلطانناصر سالم خلفان البادي90531697321

الجغرافيا(12-10)االمام المهنا بن سلطانشبيب سالم سيف النبهانى915416150157
الجغرافيا(12-10)االمام المهنا بن سلطانفيصل عبدهللا دمحم الكلبانى925516150399
الجغرافيا(12-10)االمام المهنا بن سلطانتميم بن مصطفى هنشيري935616182479
التربية اإلسالمية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد مازن عديم جمعه الفورى94116123958

التربية اإلسالمية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد سالمه عبدالخالق مرسى عقيلى95216161653

التربية اإلسالمية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد بهاء الدين دمحم ابراهيم ابراهيم96316149946

التربية اإلسالمية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد سيد يوسف دمحم عبدالرحمن97416172225

التربية اإلسالمية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد ايهاب عبدالحميد عبدالصادق سالمه98516180077

اللغة العربية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد دمحم ناصر دمحم ناصر الجهوري99616177675
اللغة العربية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد احمد دمحم سليم الحسنى100716113205
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اللغة العربية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد مالك على ناصر الناعبى101816102983
اللغة العربية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد سلطان دمحم عبدهللا الذيابي102916178147
اللغة العربية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد سالم ناصر على البرهومى1031016150125
اللغة العربية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد دمحم ناصر حمد الشعيلى1041116173786
اللغة العربية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد وليد ناصر سيف المعمري1051216178199
الرياضيات البحتة( 12-10)اإلمام جابر بن زيد خالد بن راشد بن ناصر الجابري1061316102525

الرياضيات البحتة( 12-10)اإلمام جابر بن زيد عالء الدين عبدالعظيم دمحم إسماعيل1071416143735

الرياضيات البحتة( 12-10)اإلمام جابر بن زيد هاني سعيد حمزة سلمي1081516146513

الرياضيات البحتة( 12-10)اإلمام جابر بن زيد صالح عبدالعزيز أحمد الفقي1091616167952

الرياضيات التطبيقية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد محمود عيد دمحم عيد1101716143733

الرياضيات البحتة( 12-10)اإلمام جابر بن زيد كمال عمردمحم بلطيفة1111816156955

اللغة انجليزية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد كمال أحمد الوبري1121916165746
اللغة انجليزية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد رائد سليمان عبدالعزيز قبج1132016119506
اللغة انجليزية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد عبداللطيف عبد العزيز احمد قعيش114211663605
اللغة انجليزية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد رضا عطيه دمحم دمحم كسر1152216147202
اللغة انجليزية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد دمحم ربيع دمحم فضاله1162316157159
اللغة انجليزية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد دمحم احمد راشد الحايك1172416104267
اللغة انجليزية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد روى جورجي 118251681669
اللغة انجليزية( 12-10)اإلمام جابر بن زيد عماد اسماعيل محمود فرارجه119261673348
العلوم و البيئة( 12-10)اإلمام جابر بن زيد مجدي دمحم أحمد علي1202716157751
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األحياء( 12-10)اإلمام جابر بن زيد قمداد دمحم عبد الرحمن الفارسى1212816150333
األحياء( 12-10)اإلمام جابر بن زيد على دمحم دمحم على1222916162871
الفيزياء( 12-10)اإلمام جابر بن زيد أبراهيم بن مبارك بن حمد الريامي1233016102872
الفيزياء( 12-10)اإلمام جابر بن زيد يوسف بن خميس بن خلفان النبهاني124311690729
الفيزياء( 12-10)اإلمام جابر بن زيد نصحى عبدالشهيد فؤاد صليب1253216160714
الفيزياء( 12-10)اإلمام جابر بن زيد أنوربن خميس بن رجب البلوشي1263316118634
الكيمياء( 12-10)اإلمام جابر بن زيد ناصر بن صالح بن علي الصلتي1273416125645
الكيمياء( 12-10)اإلمام جابر بن زيد صالح عبدالموجود عبدهللا السيد1283516157000
الكيمياء( 12-10)اإلمام جابر بن زيد صبري بن سالم بن دمحم السليمي1293616182682
هذا وطني( 12-10)اإلمام جابر بن زيد خالد حمود سالم الوهيبى1303716130731
هذا وطني( 12-10)اإلمام جابر بن زيد حسن محمود دلشاد الزدجالى131381682711
هذا وطني( 12-10)اإلمام جابر بن زيد صالح عيسى صالح النبهانى132391697642
(العالم من حولي)التاريخ( 12-10)اإلمام جابر بن زيد محمود فتوح ابراهيم دمحم1334016175306

(العالم من حولي)التاريخ( 12-10)اإلمام جابر بن زيد هالل ناصر دمحم الجهورى1344116143551

الرياضيات البحتة(6-5)الحارث بن خالد  سلمان بن علي بن سعيد الجرداني13511649312

األحياء(6-5)الحارث بن خالد  دمحم ربيع خلفان البلوشي136216139465
األحياء(6-5)الحارث بن خالد  ثامرعلي فرح ظاهري 137316166122
هذا وطني(6-5)الحارث بن خالد  خالد بن حمدان بن عبدهللا الزدجالي138416175432
الجغرافيا(6-5)الحارث بن خالد  دمحم سيف سعد الشعيلى139516117778
نوعياتالتربية اإلسالمية10-7الحارث بن خالد ماجد سعيد حمد الوهيبى140116117917
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اللغة العربية10-7الحارث بن خالد حمود سعود حمدان الراشدى141216113202
اللغة العربية10-7الحارث بن خالد احمد سعيد احمد المعمرى142316143223
اللغة العربية10-7الحارث بن خالد سعيد مبارك سعيد العامرى14341694177
العلوم و البيئة10-7الحارث بن خالد أحمد سليمان بن دمحم العامري144516102977
العلوم و البيئة10-7الحارث بن خالد يعقوب سالم سليمان العاصمي145616101629
العلوم و البيئة10-7الحارث بن خالد أحمد ناصر الشيذاني14671691236
العلوم و البيئة10-7الحارث بن خالد طالل أحمد سالمين الجابري14781694397
العلوم و البيئة10-7الحارث بن خالد دمحم عبدهللا علي امبوسعيدي 14891615837
العلوم و البيئة10-7الحارث بن خالد عبداللطيف الشارني1491016156943
العلوم و البيئة10-7الحارث بن خالد قاسم علي يعقوبي يعقوبي1501116157340
العلوم و البيئة10-7الحارث بن خالد خليفة دمحم علي عبداوي1511216157580
األحياء10-7الحارث بن خالد سالم ربيع خميس السلماني152131655511
األحياء10-7الحارث بن خالد أيوب أحمد راشد المقيمي1531416179240
الكيمياء10-7الحارث بن خالد أحمد أنور وراد الطوالبة1541516166407
هذا وطني10-7الحارث بن خالد زهران سيف عامر الهنائى1551616150465
هذا وطني10-7الحارث بن خالد حميد مبارك راشد الغزيلى1561716139479
هذا وطني10-7الحارث بن خالد هيثم مسعود سعيد السلطى1571816132684
هذا وطني10-7الحارث بن خالد على عبدهللا حمود الوهيبى1581916124256
(العالم من حولي)التاريخ10-7الحارث بن خالد يحيى جمعه عامر العذارى159201694504

(العالم من حولي)التاريخ10-7الحارث بن خالد مروان سالم عمران الشهيمى1602116140169
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التربية اإلسالمية( 12-11)الحسن بن هاشم ناصر حمود على الحلحلى161116175444

التربية اإلسالمية( 12-11)الحسن بن هاشم سالم خلفان سالم القيضى162216102889

التربية اإلسالمية( 12-11)الحسن بن هاشم سيف حمود دمحم الوائلى16331682723

التربية اإلسالمية( 12-11)الحسن بن هاشم صالح سعيد خلفان الشرجى164416129532

التربية اإلسالمية( 12-11)الحسن بن هاشم الزبير حمدان عبدهللا دمحم المعمري165516177641

التربية اإلسالمية( 12-11)الحسن بن هاشم داوود سليمان عبدهللا النبهانى166616133430

التربية اإلسالمية( 12-11)الحسن بن هاشم دمحم عبدهللا سويدان السعيدي167716180896

التربية اإلسالمية( 12-11)الحسن بن هاشم على خلفان عبدهللا الغيثى168816121191

اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم منير نافع سالم الجهضمى169916143064
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم خميس حمود حبيب الوهيبى1701016102738
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم حميد مبارك فريش الجهمنى1711116101375
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم يوسف عبيد سليم العطابى1721216102611
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم سعود حميد حماد السعيدى1731316148848
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم عزيز سعيد حارب الحضرمى174141686542
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم عبدالرحيم عامر مالك المالكى1751516133657
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم بدر عبدالعزيز صالح الكندي1761616102739
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم دمحم عامر مالك المالكى1771716138029
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم احمد مصبح سالم المعولى1781816149657
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم حمود خليفه حمد الهنائى1791916137743
اللغة العربية( 12-11)الحسن بن هاشم خالد سعيد حميد السيابى1802016101542
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الرياضيات البحتة( 12-11)الحسن بن هاشم علي بن سليمان بن ناصر الصباحي181211694196

الرياضيات البحتة( 12-11)الحسن بن هاشم هالل بن راشد بن خلفان الطالعي1822216102962

الرياضيات البحتة( 12-11)الحسن بن هاشم زايد بن حماد بن نصيب الهنائي1832316113757

الرياضيات البحتة( 12-11)الحسن بن هاشم احمد عبد المعطي عبدالحميد حسن1842416157661

الرياضيات البحتة( 12-11)الحسن بن هاشم زياد الصحبي دمحم شريفه1852516165911

الرياضيات البحتة( 12-11)الحسن بن هاشم ايهاب عبدالصبور فرغلي عبدهللا18626167400

الرياضيات التطبيقية( 12-11)الحسن بن هاشم سالم بن عبدهللا بن مبارك العامري187271689941

الرياضيات التطبيقية( 12-11)الحسن بن هاشم حمد بن سليمان بن حمد العبدلي188281689952

الرياضيات التطبيقية( 12-11)الحسن بن هاشم عبدالكريم بن سعيد بن دمحم الهنائي189291695618

الرياضيات التطبيقية( 12-11)الحسن بن هاشم دمحم علي بو عزيزي1903016166010

الرياضيات التطبيقية( 12-11)الحسن بن هاشم فريد البشير صالح حطابي1913116157343

الرياضيات التطبيقية( 12-11)الحسن بن هاشم قاسم احمد قاسم العدامي1923216182340

اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم عبد الستار حسين احمد عبدهللا19333
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم كمال حسن محمود صقر194341695007
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم صابر الطاهر منصور زكرى1953516148176
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم عبدالسالم على عبدالسالم الزديرى1963616148252
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم غازى سليمان اسماعيل عثمان197371694969
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم عصام على عبدالعزيز على الهراوى1983816157700
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم المهلهل عبدهللا سالم البحرى1993916118024
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم ابراهيم دمحم احمد امين2004016178499



مالحظاتالتوقيعالمادةالمدرسةاسم المعلمرقم الملف

م2020-2019العام الدراسي-بيان بمصححي امتحانات مواد الدبلوم الفصل الدراسي األول 
م

اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم عبد الرحمن بدوى عبد هللا اسماعيل2014116171431
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم جالل دمحم احمد جوارنه2024216114745
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم على دمحم االمين كلثوم2034316137016
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم احمد اسعد حسين جمعه204441674016
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم على بدر ابراهيم متولى2054516157528
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم ناجى حسن حسين الشهيمى2064616113252
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم حامد عبيد الصادق ابن مبروك207471694995
اللغة انجليزية( 12-11)الحسن بن هاشم احمد احمد فتح هللا دمحم رمضان2084816178504
العلوم و البيئة( 12-11)الحسن بن هاشم احمد دمحم حامد الغماري2094916113284
العلوم و البيئة( 12-11)الحسن بن هاشم أيمن حسني دمحم البغدادي2105016157058
األحياء( 12-11)الحسن بن هاشم ناصر بن علي بن سعيد الصالحي2115116134013
األحياء( 12-11)الحسن بن هاشم بن عبدهللا الزدجالي  عمر بن حمد2125216133919
األحياء( 12-11)الحسن بن هاشم جمال الطيبتعيين جديد21353
الفيزياء( 12-11)الحسن بن هاشم سعيد بن سالم بن سيف المعني 214541690685
الفيزياء( 12-11)الحسن بن هاشم منذر بن حمد بن دمحم المنذري215551699023
الفيزياء( 12-11)الحسن بن هاشم محمود جهاد خلف حسن سيد2165616171457
الفيزياء( 12-11)الحسن بن هاشم خالد بن دمحم بن حميد السليمي2175716102922
الكيمياء( 12-11)الحسن بن هاشم حمد بن سالم بن سليمان المحفوظي2185816117803
الكيمياء( 12-11)الحسن بن هاشم دمحم كمال عبده خميس 2195916162166
الكيمياء( 12-11)الحسن بن هاشم احمد دمحم عبدالرحيم السين2206016161549
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الكيمياء( 12-11)الحسن بن هاشم مسعد عبدالستار دمحم 2216116171092
هذا وطني( 12-11)الحسن بن هاشم حمد دمحم سيف الريامى2226216138454
هذا وطني( 12-11)الحسن بن هاشم خليفه خميس سليمان السعيدى223631636939
هذا وطني( 12-11)الحسن بن هاشم حسن عبدهللا سلمان العجمى2246416144861
هذا وطني( 12-11)الحسن بن هاشم ناصر جمعه حمود المغيرى2256516113136
هذا وطني( 12-11)الحسن بن هاشم احمد رمضان يوسف احمد2266616162043
(العالم من حولي)التاريخ( 12-11)الحسن بن هاشم راشد سيف مبارك العامرى2276716109161

الجغرافيا( 12-11)الحسن بن هاشم محمود راشد علي العبري2286816175567
الجغرافيا( 12-11)الحسن بن هاشم محمود سالم سيف الشقصى2296916144952
التربية اإلسالمية(12-10)الخوض خالد مسعود راشد الشملى230116139930

التربية اإلسالمية(12-10)الخوض معاذ جمعه سالم الشكيلى231216145023

التربية اإلسالمية(12-10)الخوض احمد ناصر مصبح السيابى232316109353

التربية اإلسالمية(12-10)الخوض قذافي سيف دمحم سالم الهنائي233416178241

التربية اإلسالمية(12-10)الخوض هزاع سيف حمدان السعيدى234516109484

اللغة العربية(12-10)الخوض عدنان راشد حميد السعيدى235616140274
اللغة العربية(12-10)الخوض يونس خلف مرهون المجيزى236716125664
اللغة العربية(12-10)الخوض يوسف عبدهللا صالح السلمانى237816158358
اللغة العربية(12-10)الخوض سلمان دمحم سيف القاسمى238916109452
اللغة العربية(12-10)الخوض طاهر حمد على البرزنجى239101689643
اللغة العربية(12-10)الخوض خالد هالل سيف الراشدى240111697725
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اللغة العربية(12-10)الخوض هالل حمد مرهون العامرى2411216130919
الرياضيات البحتة(12-10)الخوض عماد أحمد مصطفى السيد2421316161541

الرياضيات البحتة(12-10)الخوض يوسف بن سليمان بن غاشم العامري2431416108359

الرياضيات التطبيقية(12-10)الخوض صبري بن خلفان بن احمد الدغاري24415130764

الرياضيات التطبيقية(12-10)الخوض خالد حسن أحمد مصطفى2451616178569

الرياضيات التطبيقية(12-10)الخوض عمر عبد العزيز نصيبي2461716166852

الرياضيات التطبيقية(12-10)الخوض دمحم بن خميس بن مسعود  الحراصي2471816102895

الرياضيات التطبيقية(12-10)الخوض أحمد بن سعيد بن علي الدغيشي248191690691

الرياضيات التطبيقية(12-10)الخوض وليد بن حمد بن سويلم الحبسي249201694285

اللغة انجليزية(12-10)الخوض عمار على سعود المنذرى2502116160239
اللغة انجليزية(12-10)الخوض توماس باندانت فركي 2512216114555
اللغة انجليزية(12-10)الخوض انو جاكوب انو جاكوب252231671968
اللغة انجليزية(12-10)الخوض جوليوس سلفيريو جولو تريا253241699656
اللغة انجليزية(12-10)الخوض الخذيرى جلول الخذيرى العرفاوى254251699807
اللغة انجليزية(12-10)الخوض تامر دمحم لبيب دمحم2552616161193
اللغة انجليزية(12-10)الخوض عبدالسالم احمد عبدالسالم ابو جراد2562716118957
اللغة انجليزية(12-10)الخوض بالل نجار 2572816182902
اللغة انجليزية(12-10)الخوض راشد سليمان مغرب العاصمى258291625728
األحياء(12-10)الخوض  الهاشمي االخضر الشارني2593016166041
األحياء(12-10)الخوض جبران البشير أبي2603116166907
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الفيزياء(12-10)الخوض ناصر بن دمحم بن حبراس الشرياني261321694258
الفيزياء(12-10)الخوض عبدهللا سليم سالم المعمري262331694231
الفيزياء(12-10)الخوض خالد بن خلفان بن سالم المحروقي 2633416102892
الفيزياء(12-10)الخوض فهد بن حمدان بن سعيد السيابي2643516108588
الفيزياء(12-10)الخوض حسن عبد الرؤوف دمحم2653616146603
الكيمياء(12-10)الخوض يونس بن حمد بن عبدهللا الهوتي266371686918
الكيمياء(12-10)الخوض يوسف مسعودعلي المعني2673816133936
هذا وطني(12-10)الخوض داود سليمان سعيد البوسعيدى2683916117776
هذا وطني(12-10)الخوض عيد عبد الحميد حميده عبدالكريم2694016182399
(العالم من حولي)التاريخ(12-10)الخوض احمد حمد هاشل الرحبى2704116113127

(العالم من حولي)التاريخ(12-10)الخوض سعيد سالم عبدهللا الزكوانى2714216110321

الجغرافيا(12-10)الخوض طالل احمد دمحم الجابرى2724316116022
التربية اإلسالمية (9-5)الخوير حمد عبدهللا دمحم الحوسنى273116123977

العلوم و البيئة (9-5)الخوير أحمد عواد محمود قواقنة274216166404
العلوم و البيئة (9-5)الخوير دمحم عبد الفتاح دمحم دمحم275316136060
هذا وطني (9-5)الخوير سيف سلطان أحمد الصلتي276416158134
هذا وطني (9-5)الخوير سعيد سليمان ناصر التوبى27751694226
(العالم من حولي)التاريخ (9-5)الخوير ابراهيم صالح عبدالوهاب دمحم حسن 278616160734

(العالم من حولي)التاريخ (9-5)الخوير مانع سعيد مسلم الشكيلى279716118572

الجغرافيا (9-5)الخوير نصر عبدهللا حبيب الحارثى280816135865
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التربية اإلسالمية(12- 5)السعيدية احمد دمحم احمد حسين281116177083

التربية اإلسالمية(12- 5)السعيدية احمد ابراهيم على البلوشى282216144965

التربية اإلسالمية(12- 5)السعيدية عطيه دمحم عبدالعظيم دمحم283316171125

نوعياتالتربية اإلسالمية(12- 5)السعيدية نبهان دمحم قحطان البطاشى28441694255
اللغة العربية(12- 5)السعيدية هزاع خليفه سالم السنانى285516163444
اللغة العربية(12- 5)السعيدية دمحم راشد حميد العميرى286616163445
اللغة العربية(12- 5)السعيدية احمد دمحم سالم البريكى287716163449
اللغة العربية(12- 5)السعيدية خالد دمحم على المعمرى288816150449
اللغة العربية(12- 5)السعيدية على راشد دمحم البادى289916163447
الرياضيات البحتة(12- 5)السعيدية عبدهللا جمعة سالمين البلوشي 290101697641

الرياضيات البحتة(12- 5)السعيدية خالد عبدالمعطي بوجردة 2911116147919

الرياضيات البحتة(12- 5)السعيدية سيف حمود سيف الحبسي2921216130817

الرياضيات التطبيقية(12- 5)السعيدية عبدالرحيم عمار عطية2931316157108

الرياضيات التطبيقية(12- 5)السعيدية فتحي عبدالحميد ضاحي2941416164995

الرياضيات التطبيقية(12- 5)السعيدية السيد عبدالعزيز ابو الوفا2951516180121

اللغة انجليزية(12- 5)السعيدية صالح الدين محمود احمد حسين2961616123446
اللغة انجليزية(12- 5)السعيدية كمال مبارك بلقاسم العرفاوى297171678933
اللغة انجليزية(12- 5)السعيدية انس درويش دمحم دمحم عبد الهادى2981816178492
اللغة انجليزية(12- 5)السعيدية خميس سعيد عامر الشماخى2991916141125
اللغة انجليزية(12- 5)السعيدية سامى دمحم قحطان البطاشى3002016125886



مالحظاتالتوقيعالمادةالمدرسةاسم المعلمرقم الملف

م2020-2019العام الدراسي-بيان بمصححي امتحانات مواد الدبلوم الفصل الدراسي األول 
م

األحياء(12- 5)السعيدية عادل خميس حميدة3012116104197
األحياء(12- 5)السعيدية السعيد عبد هللا أحمد السعيد3022216182283
الفيزياء(12- 5)السعيدية دمحم مصطفى حسبو3032316160137
الفيزياء(12- 5)السعيدية موسى باران بهرام البلوشي304241629265
الكيمياء(12- 5)السعيدية رجب دمحم فتح الباب3052516162177
الكيمياء(12- 5)السعيدية حسين موسى علي احمد3062616148807
هذا وطني(12- 5)السعيدية مانع بن احمد بن ناصر الكلباني3072716130830
(العالم من حولي)التاريخ(12- 5)السعيدية احمدعلي حسين جاد3082816178486

الجغرافيا(12- 5)السعيدية راشد بن ناصر بن سلوم الوهيبي3092916117793
التربية اإلسالمية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين محمود خميس سلوم السيفى310116109355

التربية اإلسالمية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين سعيد راشد عبدهللا المعمرى311216145013

التربية اإلسالمية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين ابراهيم دمحم عبدالحفيظ دمحم312316162099

اللغة العربية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين زكريا يحيى سفيان الراشدى313416135382
اللغة العربية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين على عبدهللا على المقبالى314516163458
اللغة العربية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين دمحم سليمان سالم الحديدى315616101411
اللغة العربية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين سالم ناصر سالم الجديدى31671694420
الرياضيات البحتة(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين جمال الطيب ضو الجامعي317816157447

الرياضيات البحتة(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين أشرف وليم تناغو عبد النور318916146518

الرياضيات التطبيقية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين هالل بن حمد بن مبارك الصلتي3191016130783

الرياضيات التطبيقية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين هالل بن دمحم بن سالم العبدلي320111690493
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اللغة انجليزية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين الغالى عبدالرحيم ابراهيم ننّه321121631685
اللغة انجليزية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين حسن دمحم شوقى حسن مبارك3221316116714
اللغة انجليزية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين بيجو ابرهام بيجو ابرهام323141688880
اللغة انجليزية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين دمحم خميس دمحم الشلى3241516114683
اللغة انجليزية(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين فرجيس فليابادى ثيل جوزيف325161694061
العلوم و البيئة(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين ابراهيم بن جمعه بن سعيد الشكيلي3261716109762
األحياء(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين محسن سيد حسين عبد الوهاب3271816171473
األحياء(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين عماد عادل عبد اللطيف علي3281916118958
الفيزياء(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين دمحم بن أحمد بن ناصر الوهيبي3292016111350
الفيزياء(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين خلفان بن راشد بن خلفان البطاشي3302116111309
الكيمياء(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين عماد عبد المسيح دانيال3312216157254
(العالم من حولي)التاريخ(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين شهير بن المولدي الخليفي3322316166806

الجغرافيا(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين دمحم سيف ناصر البطاشى3332416150534
الجغرافيا(12-11)السلطان فيصل بن تركي للبنين علي بن خلفان بن  صالح  الغداني334251694370
(العالم من حولي)التاريخ(9-5)الشيخ أبو عبيدة البلوشي للتعليم األساسي دمحم جمعه ناجم المشرفي33511691240

(العالم من حولي)التاريخ(9-5)الشيخ أبو عبيدة البلوشي للتعليم األساسي عبدهللا دمحم  سعيد السناني 336216150191

الرياضيات البحتة(10-5)الشيخ أبو نبهان الخروصي لسعد دمحم صالح المكي337116161029

األحياء(10-5)الشيخ أبو نبهان الخروصي كمال دمحم األخضر مسعودى338216165751
األحياء(10-5)الشيخ أبو نبهان الخروصي اإلمام عبد المجيد على عباس339316182328
الكيمياء(10-5)الشيخ أبو نبهان الخروصي دمحم سعد دمحم خلف340416180298
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الكيمياء(10-5)الشيخ أبو نبهان الخروصي رشاد عبد العظيم توفيق عبد الجيد341516182571
الرياضيات البحتةمسائي (6-5)الشيخ حمدان اليوسفي للتعليم األساسي احمد جمعه ابو الفتوح342116157405

هذا وطنيمسائي (6-5)الشيخ حمدان اليوسفي للتعليم األساسي عمر عبدهللا حميد الهنائي34321696716
هذا وطنيمسائي (6-5)الشيخ حمدان اليوسفي للتعليم األساسي يوسف خميس  عبد هللا الهنائي344316117438
(العالم من حولي)التاريخمسائي (6-5)الشيخ حمدان اليوسفي للتعليم األساسي ياسر سليمان دمحم العلوي345416103026

الرياضيات التطبيقيةصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفييحيى راضى العوضي عثمان346116157285

الرياضيات التطبيقيةصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيالخموسي بوبكر بوشريكه347216166847

الرياضيات التطبيقيةصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيمحمود عطية ابو الوفا348316142306

الرياضيات التطبيقيةصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيدمحم عبدالجابر فؤاد دمحم349416147169

الرياضيات التطبيقيةصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيالطاهر سالم دمحم غميض350516157358

األحياءصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيلطفي علي أحمد عزديني351616165976
الكيمياءصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيدمحم رمضان احمد علي 352716162017
هذا وطنيصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيبدر ناصر دمحم المشرفى353816132661
هذا وطنيصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيجمال خلفان على الوهيبى354916133319
هذا وطنيصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفييونس سيف محسن المعمري 3551016150572
(العالم من حولي)التاريخصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيماجد سعيد هالل الحوسنى3561116127185

الجغرافياصباحي(10-7)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفيعيسى على سعيد العميرى3571216116027
الرياضيات البحتة(9-5)الشيخ سالم بن حمود السيابي دمحم غنيم دمحم عبداللطيف35811693507

الرياضيات البحتة(9-5)الشيخ سالم بن حمود السيابي محمود عبدالصمد محمود359216123415

العلوم و البيئة(9-5)الشيخ سالم بن حمود السيابي سليمان بن ذياب بن عديم الجديدي360316110138
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هذا وطني(9-5)الشيخ سالم بن حمود السيابي خلفان هاشل خلفان السلطى361416144877
هذا وطني(9-5)الشيخ سالم بن حمود السيابي ناصر سعيد حمد المحروقى36251689945
هذا وطني(9-5)الشيخ سالم بن حمود السيابي هالل راشد ثانى العامرى36361694328
هذا وطني(9-5)الشيخ سالم بن حمود السيابي هيثم دمحم سالم المشيفرى364716137838
األحياء(7-5 )الشيخ سعيد بن حمد الحارثي اسحاق احمد عبدهللا البوسعيدي365116181300
األحياء(7-5 )الشيخ سعيد بن حمد الحارثي عبدهللا بن سليمان بن دمحم السيابي366216146304
هذا وطني(7-5 )الشيخ سعيد بن حمد الحارثي دمحم بن سالم بن حمد الحبسي367316181021
هذا وطني(7-5 )الشيخ سعيد بن حمد الحارثي أسعد ناصر سعيد العبري368416181194
هذا وطني(7-5 )الشيخ سعيد بن حمد الحارثي عبدهللا خلفان فريش اليحيائي369516109448
هذا وطني(7-5 )الشيخ سعيد بن حمد الحارثي زهير بن بلهوشات هواشتية 370616182419
(العالم من حولي)التاريخ(7-5 )الشيخ سعيد بن حمد الحارثي سامي سالم سعيد البلوشي 37171694333

الجغرافيا(7-5 )الشيخ سعيد بن حمد الحارثي دمحم هدوب عبيد المشايخي372816158280
األحياء(10-5)الشيخ دمحم بن شامس البطاشيخالد بن راشد الغماري373116121357
الكيمياء(10-5)الشيخ دمحم بن شامس البطاشيراشد بن ناصر الوهيبي 37421689936
هذا وطني(10-5)الشيخ دمحم بن شامس البطاشيأحمد بن سعيد بن هديب الفارسي37531694457
التربية اإلسالمية(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  المنذر عبدهللا ناصر الحارثى37611670269

التربية اإلسالمية(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  سالم دمحم ناصر ولدوادى377216111713

التربية اإلسالمية(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  ادريس سعيد عبدهللا المعمري378316181631

العلوم و البيئة(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  أحمد بن الذيب بن سيف المعنى 379416145226
األحياء(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  غانم موسى غابش الهاشمي380516175410
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هذا وطني(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  خالد حمد سعيد الهنائي381616124057
هذا وطني(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  ماجد عبد هللا حمود الدرمكي382716180864
هذا وطني(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  ايمن دمحم حامد383816165186
(العالم من حولي)التاريخ(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  عبدالملك حمد سعيد الهنائى38491694594

(العالم من حولي)التاريخ(10-5)الشيخ ناصر الخروصي للتعليم األساسي  راشد دمحم راشد الفارسي 3851016140178

التربية اإلسالمية(9-5)المثنى بن حارثةناصر حمود سعيد السيابى386116109426

التربية اإلسالمية(9-5)المثنى بن حارثةدمحم هالل دمحم اليحمدى38721694326

التربية اإلسالمية(9-5)المثنى بن حارثةخميس عبدهللا دمحم البادى388316150466

األحياء(9-5)المثنى بن حارثةصالح بن ناصربن دمحم السيابي389416136504
األحياء(9-5)المثنى بن حارثةصالح بن عبدهللا بن سيف السبتي390516141164
هذا وطني(9-5)المثنى بن حارثةدمحم سعيد حميد آل عزان39161640347
هذا وطني(9-5)المثنى بن حارثةعادل خلفان سالم العبري392716179585
الكيمياء(9-5)النعمان بن عدي نصر بن محسن البطاشي393116113780
هذا وطني(9-5)النعمان بن عدي ناصر بن راشد بن ناصر الشعبني 394216132693
الجغرافيا(9-5)النعمان بن عدي طارق بن سالم بن مبارك الجابري 395316117771
الجغرافيا(9-5)النعمان بن عدي دمحم بن أحمد بن مبارك الفارسي39641662067
التربية اإلسالمية(10-7)النهضة صباحي عامر راشد عامر السلطى397116109450

التربية اإلسالمية(10-7)النهضة صباحي السيد دمحم على سالم398216161619

التربية اإلسالمية(10-7)النهضة صباحي التوهامي بن حمه النفاتي 399316160160

التربية اإلسالمية(10-7)النهضة صباحي عصام السيد السيد احمد400416170214
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التربية اإلسالمية(10-7)النهضة صباحي محمود عبدالعزيز محمود يوسف401516161394

اللغة العربية(10-7)النهضة صباحي خالد ناصر دمحم الصبحي402616179735
الرياضيات التطبيقية(10-7)النهضة صباحي سامي بن يعقوب بن مبارك الشهيمي403716130843

األحياء(10-7)النهضة صباحي جمال دمحم أحمد الصغير حمديمعلم جديد 4048
الفيزياء(10-7)النهضة صباحي فتحي حمود سليمان الحبسي405916117860
الفيزياء(10-7)النهضة صباحي سيف مرهون سيف الرحبي4061016124765
الفيزياء(10-7)النهضة صباحي ماجد ناصر عباهلل الكندي407111690668
الفيزياء(10-7)النهضة صباحي سليم عبدالرزاق يوسف الحجري4081216158899
الفيزياء(10-7)النهضة صباحي كمال حمادي جروحه4091316157022
الفيزياء(10-7)النهضة صباحي الحبيب النوري البحري4101416157382
هذا وطني(10-7)النهضة صباحي سيف عبدهللا سيف المشايخى411151690995
هذا وطني(10-7)النهضة صباحي يونس عزان عبدهللا السوطى4121616135763
الجغرافيا(10-7)النهضة صباحي مختار دمحم مختار4131716182387
هذا وطني(6-5)النهضة للتعليم االساسي للبنبن الصفوفسالم بن حمدان بن سالم السلماني414116136051
(العالم من حولي)التاريخ(6-5)النهضة للتعليم االساسي للبنبن الصفوفسيد أبو العطاءعبدهللا محمود415216178770

التربية اإلسالمية(9-5)الوطية  عبدالفتاح دمحم كامل حرحيره416116148070

التربية اإلسالمية(9-5)الوطية  هشام هاشم محمود العيسوي417216160173

التربية اإلسالمية(9-5)الوطية  احمد يوسف دمحم الصاوى418316161553

العلوم و البيئة(9-5)الوطية  أحمد محمود أحمد419416157078
األحياء(9-5)الوطية  أحمد إبراهيم عوض كايد420516166507
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الجغرافيا(9-5)الوطية  خليل سالم حارب  العبري42161694094
األحياء9-5الوليد بن عبد الملك أيمن سعد علي الزويدي422116171416
(العالم من حولي)التاريخ9-5الوليد بن عبد الملك عبدهللا سالم نصيب البريكى423216135754

الجغرافيا9-5الوليد بن عبد الملك راشد سليم راشد الضاوى42431694368
التربية اإلسالمية(11-8)أنس بن النضر اسامه رفاعي عبدهللا 425116163053

التربية اإلسالمية(11-8)أنس بن النضر ابراهيم احمد ابراهيم محمود426216165129

التربية اإلسالمية(11-8)أنس بن النضر خالد عبيد سالم المالكى427316139992

التربية اإلسالمية(11-8)أنس بن النضر الحبيب عبد السالم بنسليمان428416166870

اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر عبدالعزيز مبارك سالم السيابى429516135549
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر خميس سلطان سعيد الخروصى430616157989
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر خالد على عامر الشعيبى431716130774
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر دمحم خميس سعيد المخزومى432816150258
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر عيسى خليفه سالم الخميسى433916158303
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر هالل سالم عبدهللا الذيابي4341016176274
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر عبدالرحيم راشد جمعه السيابى4351116144814
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر خالد حمد مبارك الصلتي436121695583
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر قتيبه ناصر هاشل الروشدى4371316150027
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر ابراهيم خلفان جمعه السيابى4381416150000
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر ناصر احمد عبدهللا الحوسنى4391516163422
اللغة العربية(11-8)أنس بن النضر دمحم بشير ناصر الخالدي 4401616173657
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الرياضيات البحتة(11-8)أنس بن النضر قيس سالم خلفان الجرداني441171689656

الرياضيات البحتة(11-8)أنس بن النضر مجدي دمحم عبدالعزيز دمحم4421816157808

الرياضيات التطبيقية(11-8)أنس بن النضر دمحم سعد السيد4431916161234

الرياضيات التطبيقية(11-8)أنس بن النضر سفيان عبدالواحد البعزوزي4442016165946

الرياضيات التطبيقية(11-8)أنس بن النضر رؤوف بلقاسم عاللة4452116165947

الرياضيات التطبيقية(11-8)أنس بن النضر فريد مسعود دمحم المنصوري4462216165636

الرياضيات التطبيقية(11-8)أنس بن النضر جالل الدين إبراهيم عمار العباسي4472316157344

اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر البشير بو حالب سودان سودان4482416165969
اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر سلطان دمحم راشد الحراصى4492516149459
اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر خالد دمحم أحمد النبهاني4502616134024
اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر امين عبدالحافظ دمحم سالم4512716178541
اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر طارق جالل ابو المعاطى ابراهيم452281653963
اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر دمحم رمضان عبدالحافظ احمد4532916123382
اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر وائل محفوظ عبدالعال الغرباوي4543016162164
اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر اسماعيل طالب زايد الشيادى4553116158422
اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر احمد حسين السيد محمود4563216167946
اللغة انجليزية(11-8)أنس بن النضر نعمان بن عمر 4573316160075
األحياء(11-8)أنس بن النضر طارق بن مسلم بن ناصر العميري4583416179033
األحياء(11-8)أنس بن النضر عماد دمحم عبدالجليل الحاج4593516114823
الفيزياء(11-8)أنس بن النضر سالم بن صالح بن خلفان الراشدي460361697650
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الفيزياء(11-8)أنس بن النضر عمر بن حمدان بن سالم الحوسني 16181052 46137
الفيزياء(11-8)أنس بن النضر أحمد بن دمحم بن خميس العمري4623816102894
الفيزياء(11-8)أنس بن النضر دمحم الحسين الصادق بوقارص4633916157385
الكيمياء(11-8)أنس بن النضر مبروك الحسيني ابو العزابراهيم4644016147226
الكيمياء(11-8)أنس بن النضر احمد ماهر عبدالموجود4654116174299
الكيمياء(11-8)أنس بن النضر عيسى بن حمد بن سالم البادري4664216125147
الكيمياء(11-8)أنس بن النضر احمد بن شعبان بن مفتاح4674316148031
هذا وطني(11-8)أنس بن النضر دمحم سالم دمحم  العدوي4684416177898
هذا وطني(11-8)أنس بن النضر عبدالعزيز دمحم راشد الروشدي4694516181344
(العالم من حولي)التاريخ(11-8)أنس بن النضر عدنان موسى سلطان البوسعيدى4704616109545

(العالم من حولي)التاريخ(11-8)أنس بن النضر رجب عيد حسين عبد السالم4714716174668

الجغرافيا(11-8)أنس بن النضر بهاء الدين الساعدي السيد4724816167456
الجغرافيا(11-8)أنس بن النضر سليم راشد خلفان المحرزى4734916139480
هذا وطني(7-5)أبو أيوب الحضرمي للتعليم األساسي  دمحم سيف حمد العامري 474116139497
(العالم من حولي)التاريخ(7-5)أبو أيوب الحضرمي للتعليم األساسي  الحبيب دمحم بنينة 475216166728

(العالم من حولي)التاريخ(7-5)أبو أيوب الحضرمي للتعليم األساسي  خليفة جمعة علي الحراصي47631690712

الكيمياء(9-5)أبو عبيدة البلوشي للتعليم األساسي عمر بن ناصر الوهيبي 477116108208
هذا وطني(9-5)أبو عبيدة البلوشي للتعليم األساسي سالم بن خلفان بن سالم البطاشي 478216144884
هذا وطني(9-5)أبو عبيدة البلوشي للتعليم األساسي يوسف سعيد صالح العبدلي47931694461
هذا وطني(9-5)أبو عبيدة البلوشي للتعليم األساسي بدر سيف ناصر  البطاشي48041694364
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هذا وطني(10-5 )أبو نبهان الخروصي خالد أحمد محمود عبد الغنى481116178567
الجغرافيا(10-5 )أبو نبهان الخروصي احمد  بن حمد حميد الحسني48221689973
الجغرافيا(10-5 )أبو نبهان الخروصي عيسى محفوظ خلفان الخنجري483316109447
الفيزياء(12-5)أبي بن ثابت التعليم األساسي بدر بن سعيد بن هديب البطاشي484116135792
الكيمياء(12-5)أبي بن ثابت التعليم األساسي حسام عبدالحميد عبدالغني485216182478
هذا وطني(12-5)أبي بن ثابت التعليم األساسي محمود بن سعيد بن حمد السناني 486316130706
التربية اإلسالمية( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي حبيب سالم دمحم البوسعيدى48711690510

التربية اإلسالمية( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي خالد دمحم دمحم فايزى488216165344

الرياضيات التطبيقية( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي أسامه يوسف جندوبي489316165952

الرياضيات التطبيقية( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي أحمد عباس بيومي محمود490416178512

الرياضيات التطبيقية( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي أحمد عبدالمحسن حسن491516157857

األحياء( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي جابر عبدهللا خميس وليد المشيفري492616179768
الكيمياء( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي رائد عبدهللا سويدان الراسبي493716143968
هذا وطني( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي سليمان سعيد دمحم الحسنى49481686497
هذا وطني( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي حمد على سعيد الصالحى495916139500
هذا وطني( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي على دمحم سعيد البحرى4961016124064
هذا وطني( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي عمران الرويس يقضان العامرى4971116137849
هذا وطني( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي وليد يوسف حمد العبرى4981216144867
هذا وطني( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي سعيد خميس  جميع الرشدي4991316144876
هذا وطني( 10 – 5 )أحمد بن النعمان الكعبي دمحم خليفه علي الهاشمي5001416179547
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التربية اإلسالمية( 12-11 )أحمد بن سعيد عرفه جاد عبدالعال على501116148076

التربية اإلسالمية( 12-11 )أحمد بن سعيد ناصر سليمان حمد الشكرى502216175485

التربية اإلسالمية( 12-11 )أحمد بن سعيد حماده دمحم عبدالستار عبد الحى503316177117

التربية اإلسالمية( 12-11 )أحمد بن سعيد السيد السيد حمد السيد504416177092

التربية اإلسالمية( 12-11 )أحمد بن سعيد سيد دمحم عبدالعال دمحم505516161314

نوعياتالتربية اإلسالمية( 12-11 )أحمد بن سعيد احمد عبدهللا حبيب الوهيبى50661694323
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد مالك دمحم درويش راشد البلوشي507716179660
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد أحمد دمحم سالم حمد الراسبي508816177800
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد اسحاق على ناصر الجردانى509916109527
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد عبدالرحمن سعيد دمحم الكعبى5101016163462
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد محفوظ حامد سليمان المعمري5111116179618
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد احمد دمحم سيف الشبلى5121216102614
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد عدنان سالم دمحم الوهيبى5131316113313
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد دمحم خليفه منصور الهاشمي5141416179773
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد عبدالحميد دمحم مسعود المغيزوى5151516150175
اللغة العربية( 12-11 )أحمد بن سعيد راشد هزيم خلفان هزيم الحوسني5161616177958
الرياضيات البحتة( 12-11 )أحمد بن سعيد حمود بن دمحم بن سعيد الهديفي517171694208

الرياضيات البحتة( 12-11 )أحمد بن سعيد سعيد بن احمد بن سعيد الغداني518181694319

الرياضيات البحتة( 12-11 )أحمد بن سعيد حمد بن خميس بن سعيد الرويضي519191694293

الرياضيات البحتة( 12-11 )أحمد بن سعيد أحمد رجب دمحم مدبولي5202016147931
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الرياضيات البحتة( 12-11 )أحمد بن سعيد جمال ابراهيم يوسف شحاته5212116162174

الرياضيات التطبيقية( 12-11 )أحمد بن سعيد عماد عبدالملك فطومي5222216166105

الرياضيات التطبيقية( 12-11 )أحمد بن سعيد عماد العروسي العياش النوري5232316166829

الرياضيات التطبيقية( 12-11 )أحمد بن سعيد يوسف بن ناصر بن علي الهادي5242416109775

اللغة انجليزية( 12-11 )أحمد بن سعيد ديفاسيا جون جون ديفاسيا525251688859
اللغة انجليزية( 12-11 )أحمد بن سعيد عبدالسالم دمحم الطاهر ورغى5262616123233
اللغة انجليزية( 12-11 )أحمد بن سعيد نورالدين حسنى حسن احمد527271696346
اللغة انجليزية( 12-11 )أحمد بن سعيد ابراهيم صالح  دمحم 5282816182264
العلوم و البيئة( 12-11 )أحمد بن سعيد سيف حمد سيف الحارثي 529291690708
العلوم و البيئة( 12-11 )أحمد بن سعيد جمال بن سعيد بن عبدهللا السيفي5303016131009
العلوم و البيئة( 12-11 )أحمد بن سعيد دمحم دمحم الدمحمي أبو طالب5313116146612
العلوم و البيئة( 12-11 )أحمد بن سعيد أحمد فتحي دمحم أحمد5323216161672
األحياء( 12-11 )أحمد بن سعيد أحمد صبري أحمد عامر5333316165035
األحياء( 12-11 )أحمد بن سعيد الضاوي حميدة بوجاللتعيين جديد53434
الفيزياء( 12-11 )أحمد بن سعيد بدر عامر سالم الجرداني535351690518
الفيزياء( 12-11 )أحمد بن سعيد خالد ناصر علي الحراصي536361696874
الفيزياء( 12-11 )أحمد بن سعيد يونس ناصر سالم الشيذاني5373716102861
الكيمياء( 12-11 )أحمد بن سعيد ابراهيم بن خلفان بن سعيد الغسيني5383816125618
الكيمياء( 12-11 )أحمد بن سعيد دمحم عبدهللا سالم السلماني5393916130893
الكيمياء( 12-11 )أحمد بن سعيد ياسر سعد ابراهيم5404016157096
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هذا وطني( 12-11 )أحمد بن سعيد ناصر سالم راشد المقبالى5414116130709
هذا وطني( 12-11 )أحمد بن سعيد سالم خميس راشد الصلطى5424216158148
هذا وطني( 12-11 )أحمد بن سعيد راشد عبدهللا شنون السيفى543431691228
الجغرافيا( 12-11 )أحمد بن سعيد علي صدقي فؤاد محمود 5444416160707
الجغرافيا( 12-11 )أحمد بن سعيد محمود خلفان حميد الوهيبى545451694366
الجغرافيا( 12-11 )أحمد بن سعيد راشد بن علي بن سالم الوهيبي546461690517
التربية اإلسالمية(10-7)حارثة بن النعماناسماعيل ابراهيم ابراهيم عيسى547116148103

التربية اإلسالمية(10-7)حارثة بن النعمانيعقوب خميس دمحم الكويلى54821690688

التربية اإلسالمية(10-7)حارثة بن النعماندمحم سيد توفيق عبدالرازق549316167389

التربية اإلسالمية(10-7)حارثة بن النعمانابراهيم محمود احمد محمود550416180057

التربية اإلسالمية(10-7)حارثة بن النعمانجميل دمحم على زيان551516162044

التربية اإلسالمية(10-7)حارثة بن النعمانبهاء الدين جاد عبدالغفار قحيف552616161393

الرياضيات التطبيقية(10-7)حارثة بن النعماناحمد بن سالم بن مصبح النيري553716125768

العلوم و البيئة(10-7)حارثة بن النعمانخالد بن دمحم بن سالم النعماني554816112364
العلوم و البيئة(10-7)حارثة بن النعمانأحمد بن سليمان الشبيبي555916126366
العلوم و البيئة(10-7)حارثة بن النعمانطالل بن حسين بن سالم السعدي 5561016111831
األحياء(10-7)حارثة بن النعمانحسين بن الكافي زنيدي5571116182395
هذا وطني(10-7)حارثة بن النعمانبدر بن خلفان بن ناصر الوهيبي5581216179570
هذا وطني(10-7)حارثة بن النعمانسعيد بن سليمان بن دمحم الوهيبي5591316133956
هذا وطني(10-7)حارثة بن النعمانسالم بن سعيد بن سالم الهنائي5601416115997
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التربية اإلسالمية(10-5)حازم بن هماممدحت دمحم محمود دمحم561116148081

التربية اإلسالمية(10-5)حازم بن همامعرفه جالل عبدالجيد دمحم562216148295

التربية اإلسالمية(10-5)حازم بن هماماشرف عبدالسالم عبده الشيخ563316148296

التربية اإلسالمية(10-5)حازم بن همامدمحم عبدالفتاح احمد خليل564416148074

التربية اإلسالمية(10-5)حازم بن همامالخليل أحمد ناصر المنذري565516180586

اللغة العربية(10-5)حازم بن همامعدي فهد علي الكلباني566616169106
اللغة العربية(10-5)حازم بن هماماحمد سالم راشد المعمرى567716169055
الرياضيات التطبيقية(10-5)حازم بن همامدمحم سعيد دمحم البوسعيدي568816135511

الرياضيات التطبيقية(10-5)حازم بن هماماحمد سعيد سليمان الجهوري 569916112904

األحياء(10-5)حازم بن همامأنيس دمحم عياشيمعلم جديد 57010
هذا وطني(10-5)حازم بن همامعبد التواب دمحم رسالن عوض5711116148291
(العالم من حولي)التاريخ(10-5)حازم بن همامحبيب حسين خلف الرحبى572121694448

(العالم من حولي)التاريخ(10-5)حازم بن همامخالد سعيد سالم البوسعيدى573131696721

الجغرافيا(10-5)حازم بن همامحسن عون 5741416182234
الجغرافيا(10-5)حازم بن همامفهد دمحم قحطان البطاشى5751516109387
العلوم و البيئة(9-5)حسان بن ثابتحمد بن سالم بن خميس الشيذاني576116115679
العلوم و البيئة(9-5)حسان بن ثابتمكرم العربي577216157140
العلوم و البيئة(9-5)حسان بن ثابتالعابد دمحم علي الجابلي578316165368
األحياء(9-5)حسان بن ثابتسلطان بن دمحم الهنائي579416167995
هذا وطني(9-5)حسان بن ثابتاحمد ناصر درويش المغيزوى580516135722
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هذا وطني(9-5)حسان بن ثابتوليد عبدهللا دمحم ال عبدالسالم581616140170
هذا وطني(9-5)حسان بن ثابتياسر ابراهيم دمحم العجمى582716135765
هذا وطني(9-5)حسان بن ثابتالخامس بن دمحم عباس583816182310
التربية اإلسالمية(12-11)حفص بن راشد ناصر خلفان نغموش الرحبى584116110143

التربية اإلسالمية(12-11)حفص بن راشد على دمحم ابراهيم دمحم585216172230

التربية اإلسالمية(12-11)حفص بن راشد حسين عبدالحميد حسن دمحم586316161568

التربية اإلسالمية(12-11)حفص بن راشد محمود على محمود سعيد587416165896

التربية اإلسالمية(12-11)حفص بن راشد احمد دمحم سعيد البلوشى588516160228

التربية اإلسالمية(12-11)حفص بن راشد سلمان سعيد فريش الهنائى589616109428

اللغة العربية(12-11)حفص بن راشد فهم خلفان حميد السلطى59071690671
اللغة العربية(12-11)حفص بن راشد اسماعيل سلطان يوسف االغبرى591816102590
اللغة العربية(12-11)حفص بن راشد زكريا سالم دمحم النوفلى592916150110
اللغة العربية(12-11)حفص بن راشد احمد سعيد على الجهورى5931016158344
اللغة العربية(12-11)حفص بن راشد عبدهللا على سعود الشامسى5941116148633
اللغة العربية(12-11)حفص بن راشد يوسف خميس خلفان العامرى5951216113244
اللغة العربية(12-11)حفص بن راشد فهد تعيب خلفان اليحيائى596131690670
اللغة العربية(12-11)حفص بن راشد ابراهيم ناصر صالح الحديدى597141686914
اللغة العربية(12-11)حفص بن راشد عبدهللا ناصر خليفه الربيعى5981516135356
الرياضيات البحتة(12-11)حفص بن راشد نصير بن خلفان بن نصير الجابري599161694197

الرياضيات البحتة(12-11)حفص بن راشد مرهون بن سالم بن مرهون المعمري6001716113265
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الرياضيات البحتة(12-11)حفص بن راشد سيف بن دمحم بن سيف السعدي6011816130766

الرياضيات البحتة(12-11)حفص بن راشد يونس بن سالم بن خلفان الحبسي6021916102935

الرياضيات البحتة(12-11)حفص بن راشد طالل بن مبارك بن حمد الهنائي6032016113718

الرياضيات البحتة(12-11)حفص بن راشد ممدوح أبوزيد عبدالحميد أبو زيد6042116164997

الرياضيات البحتة(12-11)حفص بن راشد أحمد سيد دمحم عبدالقادر6052216146164

الرياضيات التطبيقية(12-11)حفص بن راشد خالد بن سليمان بن حمد الرحبي6062316102964

اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد فيصل دمحم الهادى بن لكانجى607241659553
اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد مصطفى دمحم شاكر على6082516148180
اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد زيد موسى سلمان الهباهبه6092616122757
اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد حسين رابح دمحم عروس6102716115676
اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد المهدي مسعود اوالدعمر 6112816165394
اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد عبد الستار حسين احمد عبدهللا6122916114653
اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد بالل لبان 6133016182651
اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد على سعيد على المعمرى6143116138804
اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد مازن صابر عبدهللا ابوالعينين6153216111212
اللغة انجليزية(12-11)حفص بن راشد خالد السيد هاشم احمد6163316123295
العلوم و البيئة(12-11)حفص بن راشد هيثم بن سيف بن أحمد الحراصي6173416123926
األحياء(12-11)حفص بن راشد صالح عمار محاربيتعيين جديد61835
الفيزياء(12-11)حفص بن راشد سعود بن خلفان بن حمود الحضرمي 619361690705
الفيزياء(12-11)حفص بن راشد خالد بن حمد بن ناصر األغبري6203716121493
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الفيزياء(12-11)حفص بن راشد أسامه عبدالباعث دمحم عيسى 6213816157880
الفيزياء(12-11)حفص بن راشد محمود حسين دمحم خليل 6223916171480
الفيزياء(12-11)حفص بن راشد سلطان هالل أحمد الحارثي623401690707
الكيمياء(12-11)حفص بن راشد خلفان بن عبدهللا بن خلفان المفرجي6244116113287
الكيمياء(12-11)حفص بن راشد أحمد نور الدين أحمد6254216157533
الكيمياء(12-11)حفص بن راشد ماجد بطرس سيف6264316157656
هذا وطني(12-11)حفص بن راشد نبهان علي مهنا السعدي6274416177740
هذا وطني(12-11)حفص بن راشد يونس احمد ساليمى ساليمى6284516166782
هذا وطني(12-11)حفص بن راشد على عيسى صالح النبهانى6294616100741
(العالم من حولي)التاريخ(12-11)حفص بن راشد خالد على صالح الخايفى630471689946

الجغرافيا(12-11)حفص بن راشد عادل يوسف عبدالحفيظ مسعي6314816182369
اللغة العربية(10-8)خريس الحبوس  مروان صالح سعيد النعمانى632116173788
اللغة انجليزية(10-8)خريس الحبوس  صفوت دمحم بديع بيومي633216160997
اللغة انجليزية(10-8)خريس الحبوس  ابو العزم كمال انور ابو العزم634316178482
اللغة انجليزية(10-8)خريس الحبوس  عمر راشد سعيد الغدانى635416150223
اللغة انجليزية(10-8)خريس الحبوس  محمود احمد عبدالقادر علم الدين636516162843
اللغة انجليزية(10-8)خريس الحبوس  احمد رمضان يسن غانم637616162186
العلوم و البيئة(10-8)خريس الحبوس  احمد علي امين امام638716146033
األحياء(10-8)خريس الحبوس  السيد رمضان نصر مصباحي639816166039
الكيمياء(10-8)خريس الحبوس  طالل خليفة سالم الشكيلي 640916118461



مالحظاتالتوقيعالمادةالمدرسةاسم المعلمرقم الملف

م2020-2019العام الدراسي-بيان بمصححي امتحانات مواد الدبلوم الفصل الدراسي األول 
م

الكيمياء(10-8)خريس الحبوس  فهم سيف سعيد المكتومي6411016134046
الكيمياء(10-8)خريس الحبوس  عبدالسالم ناصر سعيد العدواني6421116136695
هذا وطني(10-8)خريس الحبوس  عقيل سالم خلفان السيابى6431216110322
هذا وطني(10-8)خريس الحبوس  مصطفى خلفان دمحم الراشدى6441316124284
هذا وطني(10-8)خريس الحبوس  ماجد هالل دمحم العامرى6451416143464
التربية اإلسالمية(12-5)راشد بن النضرامام على عبدالحليم عبدالرحيم646116148161

التربية اإلسالمية(12-5)راشد بن النضرعباس ابراهيم عباس أحمد 647216163073

التربية اإلسالمية(12-5)راشد بن النضرطارق دمحم احمد بركات648316160111

التربية اإلسالمية(12-5)راشد بن النضروائل علي ابراهيم علي 649416161417

اللغة العربية(12-5)راشد بن النضريحيى خميس زايد المعشرى650516130921
اللغة العربية(12-5)راشد بن النضرحمود خلفان سالم الوهيبى65161694410
اللغة العربية(12-5)راشد بن النضرسالم خلفان سعيد الشامسى652716163495
اللغة العربية(12-5)راشد بن النضربدر سعيد عامر العامرى653816169041
اللغة العربية(12-5)راشد بن النضريونس سيف دمحم السعدى654916169040
اللغة العربية(12-5)راشد بن النضرناصر جمعه خلفان السيابى655101692516
الرياضيات البحتة(12-5)راشد بن النضرهالل مصطفى تميم تمام6561116160188

الرياضيات البحتة(12-5)راشد بن النضرسامي بلقاسم بليلي6571216182242

الرياضيات التطبيقية(12-5)راشد بن النضرطارق دمحم إبراهيم العريبي6581316157136

اللغة انجليزية(12-5)راشد بن النضرصادق على عبدهللا اللواتيا659141629280
اللغة انجليزية(12-5)راشد بن النضرنور سليم دمحم رضوان6601516156982
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اللغة انجليزية(12-5)راشد بن النضرخالد عثمان حمدان عبدالمطلب6611616161106
اللغة انجليزية(12-5)راشد بن النضربخارى عثمان بكير احمد662171632221
اللغة انجليزية(12-5)راشد بن النضرمحمود دمحم صالح على6631816130051
اللغة انجليزية(12-5)راشد بن النضردمحم عبدالمنعم حداد عثمان6641916137052
العلوم و البيئة(12-5)راشد بن النضرسليمان أحمد سليمان 6652016143720
العلوم و البيئة(12-5)راشد بن النضرنشأت أحمد فتحي دمحم6662116143720
األحياء(12-5)راشد بن النضرحسام الدين دمحم عثمان علي6672216162169
الفيزياء(12-5)راشد بن النضرمجدي محمود قطب احمد سالم6682316157517
الكيمياء(12-5)راشد بن النضرأيمن محمود رزق علي عوض6692416157403
هذا وطني(12-5)راشد بن النضرعبدهللا دمحم قحطان البطاشى670251686922
الجغرافيا(12-5)راشد بن النضرماجد بن راشد بن مهيدي البطاشي6712616175565
الجغرافيا(12-5)راشد بن النضرسالم بن عطيه بن خليفة6722716182339
التربية اإلسالمية (12-10)راشد بن الوليد أحمد راشد شوين السيابي67311686405

التربية اإلسالمية (12-10)راشد بن الوليد أيمن حمد سيف الحميدي674216163465

التربية اإلسالمية (12-10)راشد بن الوليد عالء خميس زكي حويرة675316182390

التربية اإلسالمية (12-10)راشد بن الوليد دمحم حسانى عثمان احمد676416171439

التربية اإلسالمية (12-10)راشد بن الوليد احمد دمحم هاشم دمحم677516177102

التربية اإلسالمية (12-10)راشد بن الوليد محمود حسين دمحم على678616160676

التربية اإلسالمية (12-10)راشد بن الوليد سعد على شحاته على679716149973

اللغة العربية (12-10)راشد بن الوليد حميد حمد سيف القعنوني680816173661
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اللغة العربية (12-10)راشد بن الوليد يحيى عبدهللا دمحم البوصافى681916138025
اللغة العربية (12-10)راشد بن الوليد سالم دمحم سيف الرواحى682101629449
اللغة العربية (12-10)راشد بن الوليد احمد راشد سعيد المعمرى683111686539
اللغة العربية (12-10)راشد بن الوليد سليمان هديب سعيد السيابى684121691276
اللغة العربية (12-10)راشد بن الوليد سعيد خلفان راشد سيف المعمري6851316179834
اللغة العربية (12-10)راشد بن الوليد محمود دمحم عبدهللا الوهيبى6861416125802
اللغة العربية (12-10)راشد بن الوليد خليفه دمحم سالم الغزالى6871516109541
اللغة العربية (12-10)راشد بن الوليد يعقوب سعيد راشد الصوطى6881616125772
اللغة انجليزية (12-10)راشد بن الوليد احمد عبدهللا عبد الرازق على6891716157692
اللغة انجليزية (12-10)راشد بن الوليد ناصر دمحم سعيد الفراجى6901816105694
اللغة انجليزية (12-10)راشد بن الوليد اشرف السيد امين عبد العظيم6911916146927
اللغة انجليزية (12-10)راشد بن الوليد نبيل ابوالسعود حامد ابوسمره6922016120038
اللغة انجليزية (12-10)راشد بن الوليد خالد دمحم دمحم حمد693211696292
اللغة انجليزية (12-10)راشد بن الوليد أحمد اسماعيل ابراهيم عياد 6942216157291
العلوم و البيئة (12-10)راشد بن الوليد أشرف بن دمحم البلوشي6952316132163
العلوم و البيئة (12-10)راشد بن الوليد زهير بن دمحم بن سليمان البوصافي6962416118284
العلوم و البيئة (12-10)راشد بن الوليد دمحم أحمد محمود درويش6972516181842
األحياء (12-10)راشد بن الوليد أحمدخلفان مبارك العلوى698261694376
الفيزياء (12-10)راشد بن الوليد يوسف أحمد سالم العامري 699271691239
الفيزياء (12-10)راشد بن الوليد مسلم سالم مسلم السعدي7002816121497
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الفيزياء (12-10)راشد بن الوليد مازن سعيد سالم الوضاحي7012916121322
الكيمياء (12-10)راشد بن الوليد جمال بن منصور السناني702301694473
الكيمياء (12-10)راشد بن الوليد احمد بن سعيد الوهيبي 7033116111929
هذا وطني (12-10)راشد بن الوليد راشد بن عبدهللا بن سعيد المشرفي  7043216117783
(العالم من حولي)التاريخ (12-10)راشد بن الوليد ناصر سيف خلفان التمتمى705331686911

(العالم من حولي)التاريخ (12-10)راشد بن الوليد دمحم على عبدهللا الوهيبى706341694304

الجغرافيا (12-10)راشد بن الوليد حمير عبدهللا سليمان الجهضمى7073516129886
الجغرافيا (12-10)راشد بن الوليد فهد جمعه سعيد الفراجى708361690516
الجغرافيا (12-10)راشد بن الوليد صالح احمد خلفان المشرفى7093716132616
اللغة العربية(10-5)سعيد بن ناصر الكنديغسان سالم خليفه الجرادى710116163448
اللغة العربية(10-5)سعيد بن ناصر الكندييونس سعود على الهطالى711216132211
اللغة العربية(10-5)سعيد بن ناصر الكنديامين درويش سالم البلوشى712316140289
اللغة العربية(10-5)سعيد بن ناصر الكنديعلى سالم نصيب المريخى713416158329
اللغة العربية(10-5)سعيد بن ناصر الكنديدمحم سعيد حمود المعشرى714516109364
اللغة العربية(10-5)سعيد بن ناصر الكنديسالم سيف حبيب الوهيبى715616102844
اللغة العربية(10-5)سعيد بن ناصر الكنديفيصل دمحم سعيد الكيومي716716179811
اللغة العربية(10-5)سعيد بن ناصر الكنديخالد سالم على السعيدى717816148632
اللغة العربية(10-5)سعيد بن ناصر الكنديفيصل حمد سعيد الوهيبى718916128828
العلوم و البيئة(10-5)سعيد بن ناصر الكنديمراد بن علي مرزوقي7191016156947
األحياء(10-5)سعيد بن ناصر الكنديعزيز بن سعيد بن سليمان الهادي7201116111301
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األحياء(10-5)سعيد بن ناصر الكندييوسف بن دمحم بن علي الصخبوري7211216133985
الكيمياء(10-5)سعيد بن ناصر الكنديناصر المتولي محمود البرعي7221316161014
هذا وطني(10-5)سعيد بن ناصر الكندياحمد على احمد رجب7231416178485
هذا وطني(10-5)سعيد بن ناصر الكنديطارق السيد احمد7241516182171
هذا وطني(10-5)سعيد بن ناصر الكنديماجد بن خليفة بن أحمد العلوي7251616177771
الجغرافيا(10-5)سعيد بن ناصر الكندييعقوب خلفان سعيد الحسينى7261716137675
(العالم من حولي)التاريخ(10-5)سلطان بن دمحم البطاشي للتعليم العام ناصر  دمحم سالم العبدلي 727116115993

التربية اإلسالمية( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري عبدهللا سيف دمحم البريكى728116160227

التربية اإلسالمية( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري زاهر دمحم سالم آل عبدالسالم729216179740

التربية اإلسالمية( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري احمد عبدهللا سعيد العلى730316145004

التربية اإلسالمية( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري نواف سالم راشد المعمرى731416150332

التربية اإلسالمية( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري فهد ناصر سعيد الخالدى732516145021

الرياضيات التطبيقية( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري ناصر خلفان ناصر الرحبي73361697779

العلوم و البيئة( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري بدر خميس الهي الرواحي734716102554
العلوم و البيئة( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري عبدهللا دمحم حمود الصباحي735816127461
العلوم و البيئة( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري حسني المهدي المهدي736916138154
هذا وطني( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري عادل خليفة علي التوبي7371016115992
هذا وطني( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري سليمان حمد دمحم السالمي7381116179190
هذا وطني( 9 - 5 )سهيل بن عمرو العامري علي سليمان سيف الصباحي7391216101213
التربية اإلسالمية( 10 - 5 )شجاع بن وهب خالد دمحم علي الوشاحي740116178060
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التربية اإلسالمية( 10 - 5 )شجاع بن وهب سالمه فالح دمحم الصالح741216165877

التربية اإلسالمية( 10 - 5 )شجاع بن وهب طه خلف عزام الفقهاء742316166388

التربية اإلسالمية( 10 - 5 )شجاع بن وهب سعيد سليم سالم العريمي743416179934

العلوم و البيئة( 10 - 5 )شجاع بن وهب جمال السيد إبراهيم الزهيري744516182617
العلوم و البيئة( 10 - 5 )شجاع بن وهب نبيل عمر احمد زعبي745616157565
هذا وطني( 10 - 5 )شجاع بن وهب دمحم حميد عبدهللا الحوسنى746716157999
(العالم من حولي)التاريخ( 10 - 5 )شجاع بن وهب السيد فؤاد عبدالعال احمد747816164970

الجغرافيا( 10 - 5 )شجاع بن وهب سالم ناصر حسين السيابى748916116051
التربية اإلسالمية(12-5)طلحه بن عبيد هللا دمحم عبدالباسط حسين حسن749116161569

التربية اإلسالمية(12-5)طلحه بن عبيد هللا فيصل عبدهللا حمدان الشيزاوى750216150419

الرياضيات البحتة(12-5)طلحه بن عبيد هللا أنور رشدي أنور عامر751316180073

الرياضيات التطبيقية(12-5)طلحه بن عبيد هللا دمحمعلي بن دمحم المرابط قسومي752416166045

الرياضيات التطبيقية(12-5)طلحه بن عبيد هللا صابر علي العربي موالهي 753516166895

اللغة انجليزية(12-5)طلحه بن عبيد هللا عادل خلف عبد الجابر رستم754616178629
اللغة انجليزية(12-5)طلحه بن عبيد هللا طارق احمد دمحم ابراهيم755716178553
العلوم و البيئة(12-5)طلحه بن عبيد هللا المعز بن عمر بن غربيه756816174076
األحياء(12-5)طلحه بن عبيد هللا طارق بن دمحم سليمي757916166055
الفيزياء(12-5)طلحه بن عبيد هللا ساري عزت السيد عبدالرحيم7581016149943
(العالم من حولي)التاريخ(12-5)طلحه بن عبيد هللا زكريا دمحم سالم العجمى7591116150111

التربية اإلسالمية (10-5)عاصم بن عمر المعتصم باهلل ابراهيم سليمان الصقري760116180615
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التربية اإلسالمية (10-5)عاصم بن عمر احمد سعيد حمدان الجابري761216177941

التربية اإلسالمية (10-5)عاصم بن عمر دمحم شوكت طاهر عبد النبى762316171436

التربية اإلسالمية (10-5)عاصم بن عمر يعقوب ناصر بشير علي الكيومي763416179772

اللغة العربية (10-5)عاصم بن عمر خالد سالم خصاف السنانى764516150085
الرياضيات التطبيقية (10-5)عاصم بن عمر علي خليفة سلطان العامري76561697563

الرياضيات التطبيقية (10-5)عاصم بن عمر خزيم خلفان خزيم الهنائي7667120669

هذا وطني (10-5)عاصم بن عمر ثامر دمحم السعداوى767816182244
هذا وطني (10-5)عاصم بن عمر موسى سالم حميد الحضرمي768916175576
هذا وطني (10-5)عاصم بن عمر سالم يعقوب سالم الخصيبي7691016181195
(العالم من حولي)التاريخ (10-5)عاصم بن عمر بو راوى عمر توميه عياد7701116166746

الجغرافيا (10-5)عاصم بن عمر أحمد راشد علي السعدي7711216178211
التربية اإلسالمية10-6عبدهللا بن سالم عبدالرحمن عبدالحميد حسن بهلول772116161340

التربية اإلسالمية10-6عبدهللا بن سالم سالم حميد سالم السيفي773216123974

التربية اإلسالمية10-6عبدهللا بن سالم عصمت على عبدالرحمن حسن774316161624

التربية اإلسالمية10-6عبدهللا بن سالم السيد احمد حمزه الشيخ775416161566

التربية اإلسالمية10-6عبدهللا بن سالم جاسم دمحم على العجمى776516139998

التربية اإلسالمية10-6عبدهللا بن سالم محمود محمود احمد طه777616171429

التربية اإلسالمية10-6عبدهللا بن سالم نبيل عبدالسالم السيد عرفات778716161507

نوعياتالتربية اإلسالمية10-6عبدهللا بن سالم فهد مرهون دمحم الوهيبى779816109455
األحياء10-6عبدهللا بن سالم أنيس عبد الستار خميس780916166721
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األحياء10-6عبدهللا بن سالم بوجمعة صالح عمار عبيدي7811016171465
الفيزياء10-6عبدهللا بن سالم ابراهيم سالم سيف الوهيبي7821116102594
الفيزياء10-6عبدهللا بن سالم موسى سالم عبيد الرزيقي783121694233
الفيزياء10-6عبدهللا بن سالم طارق مبارك صالح العلوي7841316157371
(العالم من حولي)التاريخ10-6عبدهللا بن سالم سعيد ناصر مبارك الشعيبى785141689981

(العالم من حولي)التاريخ10-6عبدهللا بن سالم اسالم دمحم دمحم احمد7861516178523

(العالم من حولي)التاريخ10-6عبدهللا بن سالم بدر فوزى دمحم بدر7871616178548

الجغرافيا10-6عبدهللا بن سالم موسى دمحم سيف الشبلى7881716117767
الجغرافيا(9-5)عدي بن حاتم للتعليم االساسى للبنين الصفوف عبدهللا بن دمحم بن سعيد البلوشي78911688910
الجغرافيا(9-5)عدي بن حاتم للتعليم االساسى للبنين الصفوف عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبيد البطاشي790216138466
الرياضيات التطبيقية ( 9- 1 )قنتب للتعليم األساسي اشرف عبدالسالم دمحم صالح التركي 791116160049

التربية اإلسالمية 10 - 8كعب بن زيد  زياد دمحم على رواجيه792116165899

نوعياتالتربية اإلسالمية 10 - 8كعب بن زيد  دمحم حميد دمحم الشرجى79321689431
العلوم و البيئة 10 - 8كعب بن زيد  دمحم مصطفى عبد الحميد شلبى794316171068
العلوم و البيئة 10 - 8كعب بن زيد  مصطفى عبدالحميد مصطفى795416181812
األحياء 10 - 8كعب بن زيد  طالل سالم الوهيبي796516130931
الكيمياء 10 - 8كعب بن زيد  دمحم دمحم الحسينى نصير797616149978
هذا وطني 10 - 8كعب بن زيد  خليل سعيد عدى الرحبى798716127539
هذا وطني 10 - 8كعب بن زيد  مطر هالل سالم الرواحى799816124062
هذا وطني 10 - 8كعب بن زيد  حمد على سعيد العدوى80091640710
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(العالم من حولي)التاريخ 10 - 8كعب بن زيد  سلطان دمحم سيف القاسمى8011016110328

(العالم من حولي)التاريخ 10 - 8كعب بن زيد  بدر حمود سالم الحبسى8021116109532

(العالم من حولي)التاريخ 10 - 8كعب بن زيد  مرعد سعيد عامر المعولى803121689982

الجغرافيا 10 - 8كعب بن زيد  سلطان سالم عبدهللا العامرى804131694572
الجغرافيا 10 - 8كعب بن زيد  عيسى دمحم سالم السيابى8051416110323
الجغرافيا 10 - 8كعب بن زيد  فهد مبارك طانف الحجرى806151692438
الرياضيات البحتة( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي فتحي المزيوني دمحم الهاللي807116157113

الرياضيات التطبيقية( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي الحبيب علي عمار عبيدي808216165951

العلوم و البيئة( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي إبراهيم بن سعيد بن دمحم المقبالي 809316117847
العلوم و البيئة( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي نعيم مسعود ناصر الحضرمي 810416132328
العلوم و البيئة( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي محمود السيد دمحم صادق 811516171417
العلوم و البيئة( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي عبدالستار بن إبراهيم بن دمحم الالفي812616161030
العلوم و البيئة( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي يوسف بن دمحم بن علي الرواحي813716101449
األحياء( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي ابراهيم دمحم أنور سيداحمد الفرت814816161742
الكيمياء( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي سالم بن ناصر بن سالم التوبي 815916135592
الكيمياء( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي عصام دمحم عبد الراصي احمد8161016162138
الكيمياء( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي قيس بن احمد بن زهران العزري8171116130898
هذا وطني( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي هيثم مرهون ناصر الحسنى8181216117782
هذا وطني( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي خالد خلفان حميد الغيثى8191316163446
هذا وطني( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي احمد سليمان دمحم المعمري8201416179801
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هذا وطني( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي قابوس بن سعيد بن سليمان الجهوري8211516128899
(العالم من حولي)التاريخ( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي سلطان حمد سعيد القرينى8221616163423

الجغرافيا( 10-7 )دمحم بن شيخان السالمي بدر خالد بدر المزروعى823171694359
العلوم و البيئة(9-5)دمحم بن علي المنذري نصير بن سعيد بن حمد االغبري824116111311
العلوم و البيئة(9-5)دمحم بن علي المنذري يوسف بن سيف بن سعيد السيابي825216115972
األحياء(9-5)دمحم بن علي المنذري حسين بن سالم بن مبارك الشامسي826316130925
(العالم من حولي)التاريخ(9-5)دمحم بن علي المنذري سعيد ناصر على السيابى827416110335

الجغرافيا(9-5)دمحم بن علي المنذري أحمد عبد هللا خصيب الجلنداني828516113124
الجغرافيا(9-5)دمحم بن علي المنذري أحمد دمحم سعود الخروصي829616124072
التربية اإلسالمية(9-5)مصعب بن الزبيرسيد عوض رمضان شعبان830116162162

الرياضيات التطبيقية(9-5)مصعب بن الزبيرعبدالرزاق ابراهيم البوغانمي831216157225

العلوم و البيئة(9-5)مصعب بن الزبيرسعود سعيد حمد السناني832316134000
العلوم و البيئة(9-5)مصعب بن الزبيرعبدالناصر محمود عبدالحافظ طحاوي833416171408
العلوم و البيئة(9-5)مصعب بن الزبيرعبدهللا هاشل عبدهللا الهديفي83451694433
العلوم و البيئة(9-5)مصعب بن الزبيردمحم إبراهيم حسين البلوشي835616115680
األحياء(9-5)مصعب بن الزبيرالمولدي قرويمعلم جديد 8367
األحياء(9-5)مصعب بن الزبيرعماد دمحم محمود حسين837816178645
هذا وطني(9-5)مصعب بن الزبيرسيف ناصر سيف ناصر الدرعي838916179630
هذا وطني(9-5)مصعب بن الزبيرحمادة سيد احمد ابراهيم8391016170218
هذا وطني(9-5)مصعب بن الزبيرمنصور ياسر سعيد الريامى8401116116035
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هذا وطني(9-5)مصعب بن الزبيرعدنان على راشد المعمرى8411216144953
(العالم من حولي)التاريخ(9-5)مصعب بن الزبيرخالد منصور ناصر العامرى8421316109546

الجغرافيا(9-5)مصعب بن الزبيرايوب سعيد سالم الشعيلى8431416139471
اللغة العربية( 12 - 5 )معاذ بن جبل راشد سالم حمد الناعبى844116137739
اللغة العربية( 12 - 5 )معاذ بن جبل عبدهللا خلفان على المشرفى845216144956
الرياضيات البحتة( 12 - 5 )معاذ بن جبل سعيد بن ناصر بن سالم الرحبي 846316128857

الرياضيات التطبيقية( 12 - 5 )معاذ بن جبل خالد بن عبدهللا بن سعيد العادي847416111882

اللغة انجليزية( 12 - 5 )معاذ بن جبل احمد عبداللطيف دمحم نجيب848516122911
اللغة انجليزية( 12 - 5 )معاذ بن جبل احمد محمود خليفه احمد849616143602
اللغة انجليزية( 12 - 5 )معاذ بن جبل رجاء مخلوف تونى شحاته850716147227
اللغة انجليزية( 12 - 5 )معاذ بن جبل حبيب سليمان عبدهللا الناعبى851816140784
اللغة انجليزية( 12 - 5 )معاذ بن جبل احمد صالح رفاعى حسن852916181947
اللغة انجليزية( 12 - 5 )معاذ بن جبل دمحم الشحات مصطفى عبدالحافظ8531016146970
اللغة انجليزية( 12 - 5 )معاذ بن جبل نصر خلفان دمحم الوهيبى8541116140934
العلوم و البيئة( 12 - 5 )معاذ بن جبل مصطفى علي علي عيسى 8551216146515
األحياء( 12 - 5 )معاذ بن جبل عمر بن خلفان بن مبارك العلوي8561316131082
الفيزياء( 12 - 5 )معاذ بن جبل دمحم احمد مبارك الروتاني8571416113272
الفيزياء( 12 - 5 )معاذ بن جبل ميمي دمحم دمحم أحمد قاسم8581516142041
الكيمياء( 12 - 5 )معاذ بن جبل سالم بن خليفة بن سالم العامري8591616131007
الكيمياء( 12 - 5 )معاذ بن جبل عصام عبدالحميد علي8601716182583
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هذا وطني( 12 - 5 )معاذ بن جبل بدربن ناصر بن دمحم الغماري 8611816113564
(العالم من حولي)التاريخ( 12 - 5 )معاذ بن جبل دمحم عبدهللا شنون الناعبى862191694412

(العالم من حولي)التاريخ( 12 - 5 )معاذ بن جبل سعيد  راشد حميد المقيبلي8632016141903

العلوم و البيئة(9-5)منار العلم للتعليم األساسي يحيى إبراهيم خلفان الناعبي864116126422
األحياء(9-5)منار العلم للتعليم األساسي رضا دمحم المرابط قسومي865216182140
الفيزياء(9-5)منار العلم للتعليم األساسي نبيل دمحم الطاهر الشتوي866316157025
الفيزياء(9-5)منار العلم للتعليم األساسي أحمد راشد راجح867416157153
هذا وطني(9-5)منار العلم للتعليم األساسي بدر ناصر سيف الخروصي868516117774
هذا وطني(9-5)منار العلم للتعليم األساسي عبد المهدي مبارك سالم العجمي869616177732
(العالم من حولي)التاريخ(9-5)منار العلم للتعليم األساسي وليد سليمان ناصر المخمرى870716168958

(العالم من حولي)التاريخ(9-5)منار العلم للتعليم األساسي داوود سليمان عبدهللا الكندى871816110376

التربية اإلسالمية( 12-11 )موسى بن نصير ابراهيم هالل سعود الغافرى872116111889

نوعياتالتربية اإلسالمية( 12-11 )موسى بن نصير عبدهللا حميد ماجد الشريقى873216102586
اللغة العربية( 12-11 )موسى بن نصير صالح عبدهللا درويش السعيدى874316107496
اللغة العربية( 12-11 )موسى بن نصير ابراهيم سليمان حمود الجلندانى875416116263
اللغة العربية( 12-11 )موسى بن نصير احمد ناصر عبدهللا الرحبى876516149651
اللغة العربية( 12-11 )موسى بن نصير محسن عبدهللا سالم المشيجرى877616144810
اللغة العربية( 12-11 )موسى بن نصير سويد دمحم سويد المنعي878716177632
اللغة العربية( 12-11 )موسى بن نصير دمحم سعيد سالم الخروصى879816150486
اللغة العربية( 12-11 )موسى بن نصير عبدهللا على عبدهللا السيابى880916102836
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اللغة العربية( 12-11 )موسى بن نصير عبدهللا علي صالح المجرفي881101694236
الرياضيات البحتة( 12-11 )موسى بن نصير هيثم بن سعيد بن سالم السيابي8821116113829

الرياضيات البحتة( 12-11 )موسى بن نصير احمد حسن  احمد 8831217123048

الرياضيات البحتة( 12-11 )موسى بن نصير اسامه خليل ابراهيم معوض884131657691

الرياضيات البحتة( 12-11 )موسى بن نصير بدر بن خلفان بن حميد السيابي8851416102967

الرياضيات التطبيقية( 12-11 )موسى بن نصير دمحم بن سعيد بن ناصر الحارثي886151694301

الرياضيات التطبيقية( 12-11 )موسى بن نصير حمد بن موسى بن حمد العبري8871616102540

اللغة انجليزية( 12-11 )موسى بن نصير نجيب البشير محمود الرياشى8881716120653
اللغة انجليزية( 12-11 )موسى بن نصير ابو زيد مصطفى ابو زيد دمحم8891816161468
اللغة انجليزية( 12-11 )موسى بن نصير ايمن وحيد صادق على8901916161168
اللغة انجليزية( 12-11 )موسى بن نصير خالد فاروق مجدى عبدالعليم891201696357
اللغة انجليزية( 12-11 )موسى بن نصير مصباح ابوالعال صبره موسى8922116130515
اللغة انجليزية( 12-11 )موسى بن نصير صالح خميس مجلى دمحم893221684186
اللغة انجليزية( 12-11 )موسى بن نصير على احمد دمحم احمد8942316161386
اللغة انجليزية( 12-11 )موسى بن نصير خالد عبدالكريم خميري 895241699701
اللغة انجليزية( 12-11 )موسى بن نصير دمحم عامر سلّوم الهنائى8962516146303
العلوم و البيئة( 12-11 )موسى بن نصير سليم بن حمود بن عامر الطالعي8972616124771
األحياء( 12-11 )موسى بن نصير دمحم مختار القادري سعودي8982716167317
األحياء( 12-11 )موسى بن نصير سعيد بن خلفان بن حميد السلطي899281645245
الفيزياء( 12-11 )موسى بن نصير محمود بن سليمان بن علي الهنائي900291694152
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الفيزياء( 12-11 )موسى بن نصير أحمد بن سعيد بن علي الجابري9013016108860
الفيزياء( 12-11 )موسى بن نصير حمد حميد خلفان البهلولي9023116116159
الكيمياء( 12-11 )موسى بن نصير بدر ناصر حسين السيابي903321694391
الكيمياء( 12-11 )موسى بن نصير ناصر خليفة سليمان الضوياني9043316109761
الكيمياء( 12-11 )موسى بن نصير هشام سليمان سالم المحار بي9053416125907
الكيمياء( 12-11 )موسى بن نصير عبد الرحيم  دمحم راشد الشكيلي9063516125853
(العالم من حولي)التاريخ( 12-11 )موسى بن نصير يحيى خليفه سليمان الضويانى907361689983

(العالم من حولي)التاريخ( 12-11 )موسى بن نصير سيف يعقوب سيف القاسمي908371694547

الجغرافيا( 12-11 )موسى بن نصير سعيد بن دمحم بن خلفان البوسعيدي909381692350
الجغرافيا( 12-11 )موسى بن نصير علي بن خزام بن سعود الهنائي9103916124067
الجغرافيا( 12-11 )موسى بن نصير مدحت حسين أحمد عبدالمعطي9114016182388
التربية اإلسالمية(12-5)يتيعبدالعظيم يوسف خلف هللا حسن912116161192

التربية اإلسالمية(12-5)يتيطارق دمحم حسين913216182383

التربية اإلسالمية(12-5)يتياحمد عبد الفتاح نور914316177132

التربية اإلسالمية(12-5)يتيدمحم ابراهيم ابراهيم احمد العاصي915416181815

نوعياتالتربية اإلسالمية(12-5)يتيحمود سعيد حمود الجابرى916516102501
الرياضيات البحتة(12-5)يتيسمير دمحم علي عطي917616166913

الرياضيات البحتة(12-5)يتيالشحات حسين يوسف عامر918716180124

الرياضيات البحتة(12-5)يتيرشيد علي الميساوي919816171401

الرياضيات التطبيقية(12-5)يتيحافظ السيد شعباني920916146038
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الرياضيات التطبيقية(12-5)يتيعبد الكريم جلول الطياري 9211016166007

الرياضيات التطبيقية(12-5)يتيمحمود دمحم علي المعشري922111694092

اللغة انجليزية(12-5)يتيدانى جايكوب زكريا زكريا923121684453
اللغة انجليزية(12-5)يتيالسيد عبدهللا دمحم ابراهيم9241316147206
اللغة انجليزية(12-5)يتياحمد عبدالمنعم احمد دياب9251416177104
اللغة انجليزية(12-5)يتيحمد شهاب عبدالرسول الزدجالى9261516140739
اللغة انجليزية(12-5)يتياحمد دمحم رفعت عبد الواحد دمحم9271616182565
العلوم و البيئة(12-5)يتي  عاصم حمد خليفة المقيمي9281716133932
األحياء(12-5)يتيأحمد سالم سالم أحمد9291816180092
الفيزياء(12-5)يتيسيد عيد إبراهيم9301916130417
الفيزياء(12-5)يتيأحمد البدري دمحم حامد9312016157073
الكيمياء(12-5)يتيحاتم يوسف دمحم حسن9322116174223
الجغرافيا(12-5)يتيحمود بن سعيد بن ناصر الجابري9332216142664
الجغرافيا(12-5)يتيياسر بن دمحم بن سعيد الجابري9342316139470


