
المركز األول الطالبات الحاصالت على 

 %100مع مرتبة الشرف األولى بــامتٌاز 

 للصف األول المتوسط 

 

 قسم الموهوبات      



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف األول متوسطالنا رامً نور الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف األول متوسطٌارا سالم الحضرمً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



المركز الثانً الطالبات الحاصالت على 

 %99مع مرتبة الشرف األولى بــامتٌاز 

 للصف األول متوسط 

 

 قسم الموهوبات      



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف األول متوسطكنانة حاتم فطانً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز الثانً لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 99مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف األول متوسطبهاء سعود شرمانً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز الثانً لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 99مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف األول متوسطفرح عبدالكرٌم القحطانً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز الثانً لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 99مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



المركز األول الطالبات الحاصالت على 

 %100مع مرتبة الشرف األولى بــامتٌاز 

 للصف الثانً المتوسط 

 

 قسم الموهوبات      



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطاسراء الدمشقً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطالبتول حلوانً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطجود القحطانً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطلٌان أزهر الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 الصف الثانً المتوسطٌاسمٌنا الغامدي الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسط المحماديدانة الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطرامة ابراهٌم الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطسدٌم ذا النون الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطمٌسم بن محفوظ الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطأرٌن الدمحمي الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطجنى دمنهوري الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطوتٌن بجٌلً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطتاال الزهرانً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسط لمارهاشمالطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



المركز الثانً الطالبات الحاصالت على 

 %99مع مرتبة الشرف األولى بــامتٌاز 

 للصف الثانً المتوسط 

 

 قسم الموهوبات      



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثانً المتوسطوله الصخري الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز الثانً لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 99مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



المركز األول الطالبات الحاصالت على 

 %100مع مرتبة الشرف األولى بــامتٌاز 

 للصف الثالث المتوسط 

 

 قسم الموهوبات      



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثالث المتوسطشجون نواف البلوي الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثالث المتوسط جمبًالمار محسن الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثالث المتوسطزٌنب حسن حجازي الطالبة  

 بــامتٌاز معالمركز األول لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 100مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



المركز الثانً الطالبات الحاصالت على 

 %99مع مرتبة الشرف األولى بــامتٌاز 

 للصف الثالث المتوسط 

 

 قسم الموهوبات      



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثالث المتوسطرٌماس حمٌد السلمً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز الثانً لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 99مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثالث المتوسطسندس خلٌل الهندي الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز الثانً لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 99مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     



 شهادة تفوق

 إدارة مدرسة البٌان النموذجٌة المرحلة المتوسطة تهنئ 
 فً الصف الثالث المتوسطتالة دمحم عشً الطالبة 

 بــامتٌاز معالمركز الثانً لتفوقها وحصولــها على 
 اإلثرائٌةفً جمٌع المواد % 99مرتبة الشرف األولى  

 هـ1441/1440 للفصل الدراسً الثانً لــعام
 وفقها هللا وبــارك جهودهــا وإلى القمة دومــًا

 قسم الموهوبات     


