
المركز األول 
الممتاز( أ ) الطالبات  المتفاعالت عن بعد الفئة 



جنى فهد المحمدي             جوان منصور القاضي

جود محمد الزهراني            رؤى سالم باسعيد

ريم واصف مصطفى          ساره فرج الجهني 



لمى عبد هللا العيدروس        ليان عبد الحميد الخيفي

نوف نواف الطويرب            هدى حسن سميط

والء حمزة السكتاوي            لمى ممدوح بخاري 



المركز األول 
جدا  جيد( ب ) الطالبات المتفاعالت عن بعد الفئة 



تولين أنس مؤذن             دانه حسن العماري

ريتاج غسان يغمور            ريفال محست الزايدي

ريوف خالد عبادي                 نور امير عطية 



المركز األول 
الممتاز( أ ) الطالبات المتفاعالت عن بعد الفئة 



تاال عادل حمدان                   جمانة سالم الثبيتي

رسيل حماد الحبيشي                    ريم علي باسواد

ساره فهد الدوسري           سجى عبد الرحمن القاضي 



صفيه طه النهاري           ضحى سعد عوض

فريدة أحمد زقزوق             لمى باسم مليباري

نسرين حسين الغامدي        نفوذ سمير اللهيبي 



نور خالد االنصاري         هال ماهر المعيوف

يسر ماجد اصفهاني 



المركز األول
ا  جيد جد( ب ) الطالبات المتفاعالت عن بعد الفئة 



تالين محمد مكي                  جود عبد الهادي بافرط

شموخ حامد السفري               فجر رائد الصباحي

النا مازن المصري              هاجر عبد العزيز الغامدي 



المركز األول
ازممت( أ ) الطالبات  المتفاعالت عن بعد الفئة 



حنين محمد المدني                   حورية حسان سندي

ديم سامي المورعي                  ريتال خالد بامردوف

اري سلسبيل حسن الشيشاني              سلمى بدر االنص



فاطمه خالد باجابر         كنانة حاتم فطاني

هاجر حسن حجازي 



المركز األول 
ا  جيد جد( ب ) الطالبات المتفاعالت عن بعد الفئة 



أشواق ناصر الغامدي                  تولين سامي نايته

جود سلطان سعد                    ريما محمد القحطاني

زهراء عبد العزيز الزهراني           الرا أحمد الزرنوقي 



لولوة عبد هللا أبو الخير        مارية عبد الناصر يوسف

يارا سهيل السهلي 



المركز الثالث
(جيد)



نوال احمد رجب



المركز األول
ازالممت( أ ) الطالبات المتفاعالت عن بعد الفئة 



بهاء سعود شرمان                     تاله ابراهيم بهلول

تولين حاتم العباس                  جنى عبد الرشيد أيوب

حال تركي دفع                           ديما خالد لمفون 



رند أحمد الثنيان                    سما فراس أبو زيد

صبا رياض الخضري                ضياء عيسى الراشد 

النا وليد البركاتي                      ليان محمد بنونه  



لين كارم برغوثي       يارا سالم الحضرمي 



المركز األول
جدا  جيد( ب ) الطالبات المتفاعالت عن بعد الفئة 



جوري مازن مناع                 ليال أحمد زارع

لينا سمير فالته



المركز األول 
ازممت( أ ) الطالبات  المتفاعالت عن بعد الفئة 



جنى بشير شريفي                  راما حسام نصيف 

صبا سعيد الغامدي                  غنى صالح باكلكا 

فرح عبد الكريم القحطاني              النا رامي نور 



لتين عرفات سيفين                 لمار صالح الجهني 

نوفا محمد الجحدلي                وجن سامي الصخري

يارا أحمد سيف



المركز األول 
داجيد ج( ب ) الطالبات المتفاعالت عن بعد الفئة 



تالة يوسف خوجه              حال خالد أشقر

رانيا عبد هللا العمودي          رغد ايهاب أبو ركبه

غنى نواف التركي              لمار أحمد شبيلي  



تاني لينا عبد الحميد العقل      هيفاء حمزة داغس



المركز الثالث
(جيد)



لميس ياسر العقبي



المركز األول
تازالمم( أ ) الطالبات المتفاعالت عن بعد الفئة 



أفنان عبد القادر باشنفر                 آيه أحمد أتاسي

بدرية فيصل أبو رديف                 رنا تركي قملو

ريفال عبد القادر باوزير             سرين جالل صالح



عفاف هزاع الشريف

ليان فرعون                        ليان ياسر الصبحي

مايا منير حسنين                    نور خالد الغامدي  



المركز األول
داجيد ج( ب ) الطالبات  المتفاعالت عن بعد الفئة 



فرح موفق التوتنجي 



المركز الثاني
الممتاز( أ ) الفئة 



يغالية محمد عابد مفتي       نورة بندر البشر



المركز الثاني
جيد جدا  ( ب ) الفئة 



جنى محمد السوادي 



المركز األول 
تازالمم( أ ) الطالبات  المتفاعالت عن بعد الفئة 



الزهراء طالل عبد الرزاق           العنود عمرو الخطيب 

تالة محمود المدني                  جوان المعتز سمباوة

حور خالد ثابت                       رغد محمد مقيبل  



ساره خوجه                       سوار وسام فلمبان 

فرح حيدر بوحسن                  فيروز علي الشهري 

النا بندر النوساني                 النا عثمان الرفاعي  



مودة مازن باخيور         نور أحمد باخشوين 

ياسمين عبد الرحيم قاري 



المركز األول
داجيد ج( ب ) الطالبات المتفاعالت عن بعد الفئة 



حور زهير باسمير 


