
 

 للصف الثالث المتوسط - تفوقالحاصالت على أسماء الطالبات 

 هـ 2441عام  األولالفصل الدراسي 

 الشعبة المعدل اسم الطالبة م
 %30.89 ريما رافت يماني  .1

 1ط / ــوســـث متـالـث
 

 %39.39 جنى عبدهللا الزهراني  .2
 %39.9 جنى وليد السقاف  .9
 %39.19 جوان سامي الخديدي  .4
 %39.03 زينه حسن باجحاو  .5
 %39.54 دانه فهد الغامدي  .9
 %39.44 غال سلطان البقمي  .9
 %39.95 سارة اسامه العزوني  .0
 %39.29 ألين غازي مظفر  .3
 %39.29 علياء سالم مزاحم  .18
 %35.35 ريم رضوان رضوان  .11
 %35.94 حال حمزه باهارون  .12
 %35.99 جود سليمان بادريق  .19
 %33.24 ليان محمود الشريف  .14

 2ط / ــوســـث متـالـث
 

 %33.1 غدي علي القثمي  .15
 %33.83 يارا ايمن الرويثي  .19

 %33.89 لين هشام الدريبي  .19
 %33.84 ساره هاني الجليدان  .10
سالم الحطامي ةفاطم  .13  30.99% 
 %30.99 لينا خالد االنصاري  .28

    



 

 للصف الثالث المتوسط - تفوقالحاصالت على أسماء الطالبات 

 هـ 2441عام  األولالفصل الدراسي 

 الشعبة المعدل اسم الطالبة م
 %30.99 ليان خالد قحطان  .21

 2ط / ــوســـث متـالـث

 %30.45 شهد محسن باسرده  .22
 %30.44 غدي ناصر المنصوري  .29
 %30.93 جوري موسى الكردي  .24
 %30.90 لمى سعيد العمودي  .25
 %39.19 تولين  محمد الشريف  .29
 %35.04 نجود مروان الجهني  .29
 %35.49 جنى بسام بافرط  .20
 %35.49 لين اكرم السيد  .23
 %35.42 ليان محمد العتيبي  .98
 %30.93 ليان عبدالعزيز ازهر   .91

 9ط / ــوســـث متـالـث
 

 %30.93 ياسمينا مساعد الغامدي   .92

 %30.99 جود سعيد القحطاني   .99
 %30.24 اسراء بشار الدمشقي   .94
 %30.89 تالين ممدوح السبيل   .95

 %39.9 لمار ماجد ربوعي   .99

 %39.59 ريم فهد سرحان   .99

 %39.89 مشاعل اسامه أبوملحه   .90

 %39.82 جنا فهد الثبيتي   .93

 %39 دانه معاذ باعيسى   .48

    
    



 

 للصف الثالث المتوسط - تفوقالحاصالت على أسماء الطالبات 

 هـ 2441عام  األولالفصل الدراسي 

 الشعبة المعدل اسم الطالبة م
 %39.34 الجوهرة وليد الشيباني   .41

 9ط / ــوســـث متـالـث
 

 %39.39 سارا عبدالرحمن اليحياء   .42

 %39.49 رامه خالد العمري   .49

 %39.95 جنى عثمان بخاري   .44

 %35.03 طيف ايمن سلطان   .45

 %35.99 جنى ايمن أبو جبل   .49

 %35.83 ماريه اسامه المغربي   .49

 %33.19 دانه احمد المحمادي   .40

 4ط / ــوســـث متـالـث
 

 %30.09 ميسم خالد بن محفوظ  .43

 %30.9 في عبداللطيف المتعب   .58

 %30.5 لونا علي االشولي   .51

 %30.94 حال عبدالعزيز احمد   .52

 %30.29 راما ناظم إبراهيم  .59

 %30.13 سديم أنور الحربي   .54

 %39.3 عهد عمر حلواني   .55

 %39.59 سديم ايمن ذالنون   .59

 %39.49 جود رافت أبو شال   .59

 %39.21 نرام ياسر جوخدار  .50

 %39.13 رفيف عمر ميمش   .53

 %39.81 ريمان عبدهللا المغربي   .98

    



 

 للصف الثالث المتوسط - تفوقالحاصالت على أسماء الطالبات 

 هـ 2441عام  األولالفصل الدراسي 

 

 الشعبة المعدل اسم الطالبة م
 %33.03 وتين حسن بجيلي   .91

 5ط / ــوســـث متـالـث
 

 %33.09 جنى فراس دمنهوري   .92

 %33.99 لمار هاشم شلى   .99

 %33.91 تاال موسى الزهراني   .94

 %33 ميار محمد كوشك   .95

 %30.93 ريماس محمد العمودي   .99

 %30.95 روز عاصم قوقندي   .99

 %30.94 وله سامي الصخري   .90

 %30.4 ارين انور المحمدي  .93

 %39.95 جنى بندر مليباري   .98

 %39.49 عاليه علي كراني   .91

 %39.89 سلطانه محمد باشراحيل   .92

 %39.89 ميان عبدهللا الشمراني   .99

 %39.33 لينا جمعان باسعيد   .94

قطمه  –زينب مازن   .95  39.39% 

 %39.20 حنين ماجد محسن   .99

 %35.39 جويريه احمد الزيات   .99

 %35.32 يارا محمد الشقحاء   .90

 %35.99 رينا محمد الشيخي   .93

 %35.11 جلنار سلطان غنيم   .08


