
            

 المتوسطة( )المرحلة التسرٌع نظام لدخول المرشحٌن اسماء

 9349/9331 لعام                            

 الماضً( للعام موهبة مقٌاس فً ب الطال درجات مجموع من %2ىاعل)       

 المدرسة اسم الطالب اسم م

 االهلٌة االمجاد  متوسطة الشهرانً العمودي رجاء سعٌد تركً 9

 االهلٌة النموذجٌة التربٌة متوسطة سعد بن جمعان بن سعد محمد 2

 االهلٌة النموذجٌة التربٌة متوسطة السماري ابراهٌم محمد ابراهٌم 4

 االهلٌة النموذجٌة التربٌة متوسطة القاضً عثمان خالد حمد 3

 االهلٌة الرواد متوسطة باحكٌم حسن حسٌن الحسن 5

 الشفاء متوسطة الدرٌس محمد منصور فارس 6

 االهلٌة الشمس متوسطة الدرٌهم عبدهللا بن اسعد عبدهللا 7

 االهلٌة العناٌة متوسطة صالح محمد نبٌل الدٌن لٌث 8

9 
 المحسن عبد بن عبدهللا سلٌمان
 الخرٌف

 االهلٌة المجد متوسطة

 االهلٌة المجد متوسطة فرحان ال علً حسن عبدالعزٌز 91

 االهلٌة المجد متوسطة العوهلً عبدهللا محمد عبدهللا 99

 االهلٌة البراء دار  متوسطة النوٌصري منصور ولٌد منصور 92

 االهلٌة التربٌة رواد متوسطة العنبر عنبر ناجً خالد 94

 االهلٌة الرٌاض منارات متوسطة القحطانً  الشبالن عبدهللا خالد معاذ 93

 االهلٌة الرٌاض منارات متوسطة عتى بن سعد محمد خالد 95

 االهلٌة الرٌاض منارات متوسطة عبٌد بن عبدهللا عبدالعزٌز عبدالرحمن 96

 االهلٌة الرٌاض منارات متوسطة الشهري الجاسر علً مشعل محمد 97

 االهلٌة الرٌاض منارات متوسطة الكٌشان عبدالقادر ابراهٌم عمر 98

 االهلٌة الرٌاض منارات متوسطة العدالة ال ٌحً سعٌد حسان 99

 االهلٌة الرٌاض منارات متوسطة فٌده موسى هٌثم محمد 21

 االهلٌة الرٌاض منارات متوسطة العٌدي علً محمد بدر 29

 االهلٌة الرٌاض منارات متوسطة الشمري السلمانً حمدان محمد ٌوسف 22

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( االبتدائٌة )المرحلة التسرٌع نظام لدخول المرشحٌن أسماء

 9349/9331 لعام                            

 الماضً للعام موهبة مقٌاس فً ب الالط درجات مجموع من %2اعلى)       

 المدرسة اسم الطالب اسم م

 االهلٌة خلدون ابن ابتدائٌة فهدالشارخ عبدالعزٌز 9

 درٌد ابن ابتدائٌة الزهرانً سرور ال احمد عصام ندٌم 2

 االسالمٌة التربٌة ابتدائٌة الطباع عبدالغنً محمد مالك 4

 االهلٌة النموذجٌة التربٌة ابتدائٌة عماٌره احمد فؤاد هشام 3

 االهلٌة النموذجٌة التعلم ابتدائٌة المالكً الدهٌسً سعد مازن سعد 5

 القبانً عمر عبدالعزٌز عمر 6
 لتحفٌظ االهلٌة النموذجٌة التعلم ابتدائٌة
 القران

 االهلٌة الرواد ابتدائٌة العضٌبً عبدهللا بن فارس عبدهللا 7

 االهلٌة الرواد ابتدائٌة الجٌالنً عمر عقٌل اٌاس 8

 االهلٌة الرواد ابتدائٌة الكبٌدان عقال فهد مشعل 9

 االهلٌة الغد ابتدائٌة جنٌد با احمد محمد احمد 91

 القران لتحفٌظ االهلٌة الفرسان ابتدائٌة الجطٌلً عبدهللا سامر البراء 99

 االهلٌة المطورون ابتدائٌة الزهرانً العدوانً عبدهللا سعٌد عمر 92

 القران لتحفٌظ االهلٌة المنتقى ابتدائٌة الٌحً محمود احمد قٌس 94

 االهلٌة المنهل ابتدائٌة الشهري حمدان عادل عبدالملك 93

 القران لتحفٌظ االهلٌة ابتدائٌةالنبالء القصٌر ابراهٌم بن خالد قصً 95

 القران لتحفٌظ الدؤلً االسود ابً ابتدائٌة العتٌبً العصٌمً سعد ماجد عبدالرحمن 96

 االهلٌة الهداٌة اضواء ابتدائٌة السلمان عبدهللا انس عمر 97

 القران لتحفٌظ االهلٌة البدٌعة افاق ابتدائٌة السلمً الورٌكانً رضوان مصلح عامر 98

 االهلٌة البراء دار ابتدائٌة السعٌد خالد نواف خالد 99

 االهلٌة نجد رٌاض ابتدائٌة مصوي سعٌد ٌحً الولٌد 21

 عمرو بن زٌد ابتدائٌة التمامً جمعان ال زٌد بن سعد ٌزن 29

 االهلٌة الرٌاض علوم ابتدائٌة المطٌري السعدونً محمد سعد عبدالعزٌز 22

 عبدالعزٌز بن سعود الملك مجمع ابتدائٌة المطٌري العارضً سعٌد محمد فواز عزام 24

 العزٌز عبد بن سعود الملك مجمع ابتدائٌة الجضعً سعد بن سامً عاصم 23

 القران لتحفٌظ الراجحً صالح مجمع ابتدائٌة الصقعبً ابراهٌم بن عبدهللا 25

 القران لتحفٌظ الراجحً صالح مجمع ابتدائٌة القدٌمً محمد ولٌد محمد 26

 االهلٌة التربٌة معالم ابتدائٌة خالد بن سعد منصور عبدالعزٌز 27

 النموذجً العاصمة معهد ابتدائٌة الدخٌل محمد عبدهللا عبدالعزٌز 28

 القران لتحفٌظ البصري ٌعقوب ابتدائٌة الشوٌمان صالح بن ٌوسف محمد 29

 القران لتحفٌظ البصري ٌعقوب ابتدائٌة الشهري علً فاٌز حسام 41

 االهلٌة المنهل مدارس الناصري محمد بن سلٌمان عبدهللا 49


