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بأخيـه  اإلنسـاُن  يلتقـي  أن  السـرور  دواعـي  لمـن  إنـه 

يتشـارك معـه لحظـات  النجـاح، وأن  اإلنسـان فـي محافـل 

البهجـة واالبتسـامة.. وإننـا اليـوم نلتقـي فـي حفٍل هـو األعزُّ 

عـى قلبـي، ألنـه الثمـرة الحقيقية لعمليـة التعليـم التكاملية 

بمجهـوداٍت كبيـرة بذلهـا الطـاب فـي التحصيـل الدراسـي، 

المخلـص، واألسـر  المهنـي  أدائهـم  التعليـم فـي  ومنسـوبو 

والمؤسسـات المجتمعيـة فـي الدعـم والشـراكة، باإلضافـة 

إىل التخطيـط والرعاـية مـن لـدن دولـة سـخية عـى التعليـم 

وحريصـة عـى الرقـي بمسـتوى شـعبها.

وإذ نغبط أنفسنا عى أن أبناَءنا وبناتنا يعدون باآلالف 

الدرجـة  اسـتحقاق  حققـوا  ممـن  القطيـف  محافظـة  فـي 

الكاملة في التحصيل الدراسـي، أي بنسـبة مئٍة بالمئة، وهو 

استحقاق يدعونا إىل الفخر واالعتزاز بكل طالب جاهد عى 

أن يكون في قمة الناجحين، وبكل أٍم وأٍب وأٍخ وأخٍت، وكل 

معلـٍم ومعلمـة بذلـوا مـن مشـاعرهم ومقدراتهـم ألجـل أن 

تلمـع فـي سـماء الوطـن آالف النجمـات المضيئـة لحاضـره 

ومستقبله. 

مقدمة
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إخوتي وأخواتي..

إن النجاح أو التفوق ليس مجرد فكرة للفرح.. إن النجاح 

مشروُع إنساٍن، ومشروُع بناء وطن..

مشـروُع إنسـاٍن.. يعنـي صناعـة فـرد طموح، مثابـر، بهمٍة 

عالية، متعلم، مثقف، خلوق، مخِطط، صبور، قائد، يملك رؤيًة 

سديدة، يُْحِسن عمله، ويعتمد عى ذاته وال يسهل استغاله.

والنجـاُح مشـروع بناء وطـن.. أي أنك بنجاحك وتفوقك 

تحقـق االنتمـاء اإليجابـي والمواَطنـة الصالحـة، وتعمـل مـن 

أجل قوة مجتمعك ووطنك، وتسـهم في التنمية والتطور، 

وتحفظ وطنك عزيزًا وكريًما، وتضمن مستقبلك ومستقبل 

أهلـك واألجيال القادمة.

أحبتي الطالب والطالبات..

إننـا نتباهـى بكـم، فتحيًة لكم ألنكم تصنعون سـعادتنا 

وتضيئون حاضرنا. وإنَّ األمَل بكم أن تستمروا في مسيرة 

النجاح والتميز، وأن تحققوا التفوق تلو التفوق. 
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وفـي هـذه المناسـبة التـي نرفـع لكم فيها أسـمى آيات 

التهانـي والتبريـكات لتفوقكـم وصدارتكـم، أودُّ أن أحثكـم 

بالقـراءة وتثقيـف  عـى أمريـن مهميـن: األول؛ أن تهتمـوا 

ذواتكم، فإن القراءة من عناوين السمو ومن دالئل النضج 

ومـن سـبل الرفعـة والكمـال. والثانـي؛ أن تهتمـوا باالبتـكار 

اإلبداعيـة،  والمشـاريع  األبحـاث  عبـر  المشـكات  ومعالجـة 

فذلـك مـن عوامـل القـوة لكـم ولوطنكـم.

ولألمهات واآلباء أقول..

اللـه-  -حفظـه  الشـريفين  الحرميـن  خـادم  حكومـة  إن 

تبذل جهوًدا جبارة للرقي بالتعليم وتحقيق التنمية الشاملة 

رؤـية  تحقيـق  عـى  التعليـم  وزارة  وتعمـل  والمسـتدامة، 

الوطـن الطموحـة مـن أجـل تعليـم نوعي ومتميـز ومنافس، 

وإن اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشـرقية وعى رأسـها 

سـعادة الدكتور سـامي بن غازي العتيبي تولي حرًصا كبيرًا 

في الدعم والمتابعة واإلشـراف عى توفير أفضل الظروف 

للطـاب وتحرـيك مكامـن اإلبـداع والعطاء لديهـم، لذا فإنَّ 

شـراكتكم الحقيقيـة مـع المدرسـة، واهتمامكـم بالتحصيـل 
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الدراسـي ألبنائكـم وبناتكـم، بـكل مـا تطلبـه هـذا االهتمـام 

مـن بـذل وتضحيـة، هـي عنصـر مهـم سـاهم فـي اكتمـال 

منظومـة التعليـم، وتحقيـق األهـداف.

فأنتـم  ثمـرة،  والطالبـات  الطـاب  تفـوق  كان  وإذا 

جـزء مـن الشـجرة التـي تحمـل أغصانهـا تلـك الثمـار اليانعـة 

عـن  التعليـم ومسـؤوليها  وزارة  عبّـرت  والزاهيـة. ولطالمـا 

بـه. تقومـون  الـذي  بالـدور  اعتزازهـا 

والسـام  لكـم،  فشـكرًا  التميـز،  صـورة  تكتمـل  بكـم 

وبركاتـه. اللـه  ورحمـة  عليكـم 

عبداللـه بـن علـي القرنـي
مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف
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فهرس المتفوقات

ثاني متوسط
طالبة 118

ثالث متوسط
طالبة 179

أول ثانوي
طالبة 533

ثاني ثانوي
طالبة 327

ثالث ثانوي
طالبة 414

اضغط هنا لعرض قائمة األسماء

أول متوسط
طالبة 126
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أول متوسط

المتوسطة األوىل باألوجامحور أسحاق يعقوب آل جميع        1  

المتوسطة األوىل باألوجامزهراء موسى عبدرب الرسول آل ناصر        2  

المتوسطة األوىل باألوجامفاطمة جعفر علي الناصر           

المتوسطة األوىل باألوجامفاطمة محمد حسن الناصر        4  

المتوسطة األوىل باألوجامفاطمة محمد عبدرب الحسين المبارك           

المتوسطة األوىل باألوجاممريم نعمه حسين الناصر           

المتوسطة األوىل باألوجامنور هيثم مكي المعلم           

المتوسطة األوىل بالتوبيزهراء عقيل سعيد العسيف           

المتوسطة األوىل بالتوبيفاطمة حسن علي األصيل           

المتوسطة األوىل بالتوبيفاطمة شاكر عبدهللا آل موسى         1 

المتوسطة األوىل بالتوبيفاطمة صادق رضي الجارودي        11 

المتوسطة األوىل بالتوبيفاطمه عبدهللا عمار آل سواد        12 

المتوسطة األوىل بالجاروديةالحوراء علي حسين آل اعبادي         1 

المتوسطة األوىل بالجاروديةبتول ماجد علي آل طالب        14 

المتوسطة األوىل بالجاروديةزهراء باسم منصور الحايك         1 

المتوسطة األوىل بالجاروديةزينب سلمان عبدهللا رمضان         1 

المتوسطة األوىل بالجاروديةزينب عبدهللا مكي المنشاد         1 

المتوسطة األوىل بالجاروديةفاطمة عبدهللا سلمان ابو قرين         1 
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أول متوسط

المتوسطة األوىل بالجاروديةفاطمة موسى جعفر النواد         1 

المتوسطة األوىل بالجاروديةوعد عبدهللا احمد الحايك         2 

المتوسطة األوىل بالجشالجوري هاني جعفر اليوسف        21 

المتوسطة األوىل بالجشأميره ياسين حبيب السلمان        22 

المتوسطة األوىل بالجشآية مهند مهدي آل عبدالمحسن         2 

المتوسطة األوىل بالجشآيه عباس حسن العياش        24 

المتوسطة األوىل بالجشبتول محمد علي الفتيل         2 

المتوسطة األوىل بالجشبراءة  باسم علي العلي         2 

المتوسطة األوىل بالجشحوراء حسام رضا األسود         2 

المتوسطة األوىل بالجشحوراء عبدالرحمن علي المغاسله         2 

المتوسطة األوىل بالجشحوراء منصور حسن الثواب         2 

المتوسطة األوىل بالجشريحانة حسين عبدهللا البصري           

المتوسطة األوىل بالجشزهراء جعفر عبدالواحد آل سالم        1  

المتوسطة األوىل بالجشزهراء جمال علي آل حمود        2  

المتوسطة األوىل بالجشزهراء عبدالرحمن علي المغاسله           

المتوسطة األوىل بالجشزهراء علي عبدهللا آل حسين محمد        4  

المتوسطة األوىل بالجشزهراء غسان أحمد آل علي           

المتوسطة األوىل بالجشزينب أحمد جابر بن حسين           
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أول متوسط

المتوسطة األوىل بالجشزينب جعفر موسى العبدهللا           

المتوسطة األوىل بالجشسكينه احمد مكي آل يوسف           

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة ابراهيم حسن آل سالم           

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة حسين عدنان القصاب         4 

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة عبدهللا صالح آل درويش        41 

المتوسطة األوىل بالجشكوثر سمير حسن الزاير        42 

المتوسطة األوىل بالجشمعصومة عدنان امين الجراش         4 

المتوسطة األوىل بالجشنبأ جواد علي آل سعيد        44 

المتوسطة األوىل بالخويلديةجود ابراهيم جعفر آل جميعان         4 

المتوسطة األوىل بالربيعيةفاطمة عاطف جاسم الدليلي         4 

المتوسطة األوىل بالربيعيةنور محمد نور الدين الشيوخ         4 

المتوسطة األوىل بالعواميةجود علي محمد ال فرج         4 

المتوسطة األوىل بالعواميةقنوت حسين محمد ال رضي         4 

المتوسطة األوىل بالعواميةمعصومة عباس علي الفرج           

المتوسطة األوىل بالعواميةنور علي محمد ال فرج        1  

المتوسطة األوىل بالمالحةآيات حسين فردان آل فردان        2  

المتوسطة األوىل بالنابيةغال مبارك فالح الهاجري           

المتوسطة األوىل بالنابيةميرنا اسامة ربيع كنر        4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
10مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

المتوسطة األوىل بالنابيةوضحى مبارك راشد الهاجري           

المتوسطة األوىل بأم الحمامالزهراء هاني منصور الكعيبي           

المتوسطة األوىل بأم الحمامفاطمة حسين علي آل هالل           

المتوسطة األوىل بحلة محيشدانة عيسى مهدي الجنبي           

المتوسطة األوىل بدارينجمان زكي علي الشانبه           

المتوسطة األوىل بدارينرقية منير عبدرب الحسين آل قيصوم           

المتوسطة األوىل بدارينشيخه عبدالرحمن عبدهللا الدحيم        1  

المتوسطة األوىل بدارينفاطمة عالء محمد العبندي        2  

المتوسطة األوىل بسنابسبتول جاسم احمد العرادي           

المتوسطة األوىل بسنابسجنى ياسر احمد المطوع        4  

المتوسطة األوىل بسنابسروات نادر عبدالكريم العوامي           

المتوسطة األوىل بسيهاتآمنة منير احمد آل ضاحي           

المتوسطة األوىل بسيهاتفاطمة حسين علي الجبران           

المتوسطة األوىل بسيهاتفوزية عادل جاسم اخريده           

المتوسطة األوىل بعنكخديجه حسين عبدالكريم آل خليفه           

المتوسطة األوىل بعنكشيهانة مبارك راشد الخالدي           

المتوسطة األوىل بعنكغصون عاطف عبدهللا موشر        1  

المتوسطة األوىل بعنكمعالي حمود علي الخالدي        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
11مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

المتوسطة الثالثة بالقطيفأفنان حسين عبدالهادي آل حماد           

المتوسطة الثالثة بالقطيفآيه حسن علي الغاوي        4  

المتوسطة الثالثة بالقطيفبتول عارف احمد الحداد           

المتوسطة الثالثة بالقطيفرقية حسن محمد شياب           

المتوسطة الثالثة بالقطيفزهراء جمال علي البصري           

المتوسطة الثالثة بالقطيفزينب ياسر منصور الخاطر           

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة رضا محمد المقبل           

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة عبدهللا مكي آل ناصر           

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة عقيل طه آل ناس        1  

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة عالء علوي آل اسبيع        2  

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة غالب طالب المقبل           

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة محمد حسن الماحوزي        4  

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة نور علوي الحسين           

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمه محمد مهدي الحمالي           

المتوسطة الثالثة بالقطيفكوثر حسين سعيد العبدالعلي           

المتوسطة الثالثة بالقطيفمريم حسين علي حكروه           

المتوسطة الثالثة بالقطيفنور فتحي سلمان الزاكي           

المتوسطة الثالثة بالقطيفورود هيثم حسن الفرج           
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أول متوسط

المتوسطة الثامنة بالقطيففاطمة نور الدين سعيد المرهون        1  

المتوسطة الثامنة بالقطيفميثاق علي حسن المسباح        2  

المتوسطة الثامنة بالقطيفهاله فهد عبدالرحيم الفرج           

المتوسطة الثانية بالعواميةفاطمة حسين علي آل قاسم        4  

المتوسطة الثانية بأم الحمامحور احمد منصور آل رضوان           

المتوسطة الثانية بأم الحمامزينب عبدالعظيم حسن الميداني           

المتوسطة الثانية بأم الحماممعصومه سعيد محمد عقاقه           

المتوسطة الثانية بصفوىالحوراء احمد عبدهللا آل هاني           

المتوسطة الثانية بصفوىزينب وليد حبيب اليوسف           

المتوسطة الثانية بصفوىسارة محمد علي الحايكي          1

المتوسطة الثانية بصفوىفاطمة زكي علي آل مبارك        1 1

المتوسطة الثانية بصفوىفاطمه حسن علي المحاسنه        2 1

المتوسطة الخامسة بالقطيفخولة عبدالستار حبيب المطوع          1

المتوسطة الخامسة بالقطيفنور حسين ابراهيم العباس        4 1

المتوسطة الخامسة بسيهاتساره هاني ابراهيم المنيان          1

المتوسطة الخامسة بسيهاتفاطمة أمين مرهون السيهاتي          1

المتوسطة الخامسة بسيهاتفاطمه جعفر محمد آل راشد          1

المتوسطة الرابعة بالقطيفآمنة علي احمد آل ناجي          1
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أول متوسط

المتوسطة الرابعة بالقطيفزينب طالل سعيد ال سنبل          1

المتوسطة الرابعة بالقطيففاطمة هشام أحمد الحوار         11

المتوسطة الرابعة بالقطيفلجين نور محمد آل مرزوق        111

المتوسطة الرابعة بالقطيفوالء صالح عبدالرؤوف آل غزوي        112

المتوسطة الرابعة بسيهاتدانه عبدالرحمن علي الدبيس         11

المتوسطة الرابعة بسيهاتشريفة سامي عبدهللا آل سعدون        114

المتوسطة الرابعة بصفوىالحوراء رضا محمد سندي         11

المتوسطة الرابعة بصفوىأنوار محمد علي الساده         11

المتوسطة الرابعة بصفوىحور  احمد سعيد الشيخ         11

المتوسطة الرابعة بصفوىدعاء خضر محمد المسلم         11

المتوسطة الرابعة بصفوىسلمى جهاد محمد آل سيف         11

المتوسطة الرابعة بصفوىفدك زكريا ابراهيم الساده         12

المتوسطة السابعة بسيهاتسوسن احمد محمد العامر        121

المتوسطة السابعة بسيهاتفاطمه زهير حسين القضيب        122

المتوسطة السادسة بالقطيفالبتول ياسر علي الصفار         12

المتوسطة السادسة بالقطيفجنى محمد علي التويريت        124

المتوسطة السادسة بالقطيفجود على حسن القالف         12

المتوسطة السادسة بالقطيفريما قاسم حيدر الصائغ         12

المتوسطة السادسة بالقطيفنور رضا احمد الضامن         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
14مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

المتوسطة األول بدارينظبية هالل ناصر الذوادي        1  

المتوسطة األوىل باألوجامالزهراء جعفر حبيب الناصر        2  

المتوسطة األوىل باألوجامآيات مالك مكي المعلم           

المتوسطة األوىل باألوجامحميدة ناجي أحمد آل ناصر        4  

المتوسطة األوىل باألوجامحوراء محمد حسن المرزوق           

المتوسطة األوىل باألوجامزينب عون فارس آل مرزوق           

المتوسطة األوىل باألوجامليلى ماجد حبيب الناصر           

المتوسطة األوىل باألوجامواليه مصطفى صالح الناصر           

المتوسطة األوىل بالجاروديةزينب محمد منصور البحراني           

المتوسطة األوىل بالجشاسراء مسلم علي الدار         1 

المتوسطة األوىل بالجشاكرام زكي عبدهللا الفرج        11 

المتوسطة األوىل بالجشبتول عامر أحمد آل طويلب        12 

المتوسطة األوىل بالجشجود أحمد يحيى الحمالي         1 

المتوسطة األوىل بالجشحنين رياض محمد آل نتيف        14 

المتوسطة األوىل بالجشحور حسين مكي الجراش         1 

المتوسطة األوىل بالجشحور زهير عبدهللا المهنا         1 

المتوسطة األوىل بالجشحور فيصل احمد آل عبدرب الرسول         1 

المتوسطة األوىل بالجشحور هاشم محمد الشاخوري         1 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
15مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

المتوسطة األوىل بالجشحوراء حسين احمد آل ليث         1 

المتوسطة األوىل بالجشزهراء ابراهيم مكي آل محفوظ         2 

المتوسطة األوىل بالجشزهراء هالل عبدهللا النخلي        21 

المتوسطة األوىل بالجشزينب عبدهللا علي آل عبدالوهاب        22 

المتوسطة األوىل بالجشزينب علي منصور آل مبارك         2 

المتوسطة األوىل بالجشفاطم عبداآلله جعفر آل صويلح        24 

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة احمد علي المختار         2 

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة مصطفى عيسى آل ضاحي         2 

المتوسطة األوىل بالجشفاطمه عبدهللا علي آل محمود         2 

المتوسطة األوىل بالجشملك اياد احمد مهنا         2 

المتوسطة األوىل بالجشمنال محسن حسن آل بن سعيد         2 

المتوسطة األوىل بالجشنوراء محمد صالح آل درويش           

المتوسطة األوىل بالجشهديل حسين محمد المغاسله        1  

المتوسطة األوىل بالجشيقين عباس عبدهللا البصري        2  

المتوسطة األوىل بالربيعيةحوراء هاني ابراهيم البحار           

المتوسطة األوىل بالربيعيةزينب علي حسن عبداللطيف        4  

المتوسطة األوىل بالربيعيةزينب علي محمد العليوات           

المتوسطة األوىل بالربيعيةوالية رشدى علي الضامن           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
16مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

المتوسطة األوىل بالعواميةفاطمة حجر علي الزاهر           

المتوسطة األوىل بالقديحزينب مجدي علي آل طفيف           

المتوسطة األوىل بالقديحمريم سعيد أحمد الحصار           

المتوسطة األوىل بالقديحمريم عادل عبد الجبار مرار         4 

المتوسطة األوىل بالنابيةرنا خالد علي الزهراني        41 

المتوسطة األوىل بأم الحمامفدك حسن علي أبوسيف        42 

المتوسطة األوىل بأم الحماممريم احمد علي العوامي         4 

المتوسطة األوىل بأم الحماموالية علي صالح آل شبيب        44 

المتوسطة األوىل بسنابسزينب حسين علي الصفواني         4 

المتوسطة األوىل بسنابسوالء اسماعيل محمد ال اسماعيل         4 

المتوسطة األوىل بسيهاتنور جاسم صالح ال يوسف         4 

المتوسطة األوىل لتحفيظ القرآن بحزم أم الساهكهمس محمد علي السبيعي         4 

المتوسطة الثالثة بالقطيفالنوراء فاضل ابراهيم المغسل         4 

المتوسطة الثالثة بالقطيفزينب رمزى عبدهللا الغريافي           

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة على حسن آل ناس        1  

المتوسطة الثالثة بالقطيفنادين مجدي علوي ابو الرحي        2  

المتوسطة الثالثة بسيهاتآالء مصطفى عبدهللا آل مبارك           

المتوسطة الثامنة بالقطيفالحوراء حسين عبد رب الرسول ال حاجي        4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
17مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

المتوسطة الثامنة بالقطيفبنين حسن محمد آل حبيب           

المتوسطة الثامنة بالقطيفحوراء زكي علوي الخضاب           

المتوسطة الثامنة بالقطيفحوراء هشام حسن العلوي           

المتوسطة الثامنة بالقطيفزينب عبدهللا عبدالعزيز السيهاتي           

المتوسطة الثامنة بالقطيفزينب عقيل عبدرب الرسول آل عمران           

المتوسطة الثامنة بالقطيفزينب قاسم حسن آل بن سعيد           

المتوسطة الثامنة بالقطيفسكينة عادل عبدهللا اعبيدان        1  

المتوسطة الثانية بالعواميةالبتول توفيق احمد المحسن        2  

المتوسطة الثانية بالعواميةغدير علي حسن آل ربح           

المتوسطة الثانية بالعواميةفاطمة عبدهللا حسين الغاوي        4  

المتوسطة الثانية بالعواميةفدك علي محمد آل ربح           

المتوسطة الثانية بالقطيففاطمة محمد عبدهللا الغزوي           

المتوسطة الثانية بالقطيفمريم ماجد حسن الخضراوي           

المتوسطة الثانية بأم الحمامالزهراء مهدي حسن اخميري           

المتوسطة الثانية بأم الحمامجنى محمد عبدهللا ال عباس           

المتوسطة الثانية بأم الحمامزينب عيسى حسن عياش           

المتوسطة الثانية بأم الحمامفاطمة جعفر موسى آل موسى        1  

المتوسطة الثانية بأم الحمامفاطمة عبدالفتاح عبدهللا السعود        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
18مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

المتوسطة الثانية بأم الحماميقين مهدي محمد آل ربعان           

المتوسطة الثانية بصفوىزينب علي حسن الحبيب        4  

المتوسطة الثانية بصفوىغدير علي جعفر آل حسن           

المتوسطة الخامسة بالقطيفديما محمد خميس آل يوسف           

المتوسطة الخامسة بالقطيفزهراء شفيق احمد المرزوق           

المتوسطة الخامسة بالقطيفساره أسامه عبدرب الرسول البقيعي           

المتوسطة الخامسة بالقطيففاطمة عمر حسن الشعبان           

المتوسطة الخامسة بالقطيفنور محمد نجم آل خميس           

المتوسطة الخامسة بسيهاتجود هاني حسن آل هالل        1  

المتوسطة الخامسة بسيهاتدانه حسن خليفة المبار ك        2  

المتوسطة الخامسة بسيهاتزهراء سعيد عبدرب الرسول التاروتي           

المتوسطة الخامسة بسيهاتسارا فؤاد طه العسيف        4  

المتوسطة الخامسة بسيهاتفاطمة شاكر احمد السبع           

المتوسطة الخامسة بسيهاتفاطمة ياسر حسن معتوق آل عيد           

المتوسطة الرابعة بالقطيفالزهراء باسم نصر الشيخ           

المتوسطة الرابعة بالقطيفتالين سالم باقر الشماسي           

المتوسطة الرابعة بالقطيفجنى عبدالرؤوف حسن الصباغ           

المتوسطة الرابعة بالقطيفشهد عبدهللا ضيف الزاير           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
19مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

المتوسطة الرابعة بالقطيففاطمة حسين محمد العلوي        1  

المتوسطة الرابعة بالقطيففاطمة طارق عبدالباقي ابو السعود        2  

المتوسطة الرابعة بالقطيففاطمة عاصم حيدر العوامي           

المتوسطة الرابعة بالقطيفكوثر عمر حسن آل ربيع        4  

المتوسطة الرابعة بالقطيفليان خالد علي المغاسله           

المتوسطة الرابعة بالقطيفنوراء علي عبدهللا ال ناجي           

المتوسطة الرابعة بسيهاتغفران رضي علوي بن محمد           

المتوسطة الرابعة بصفوىجنى فواد محمد آل مدن           

المتوسطة الرابعة بصفوىجود هاشم علوي آل حسين           

المتوسطة الرابعة بصفوىحور  برير عبدهللا آل مرهون          1

المتوسطة الرابعة بصفوىحور منير منصور الدبيسي        1 1

المتوسطة الرابعة بصفوىزهراء مصطفى مالك آل عيسى        2 1

المتوسطة الرابعة بصفوىزينب عبدهللا جاسم ربيعه          1

المتوسطة الرابعة بصفوىسلمى مهيب علي آل احمد        4 1

المتوسطة الرابعة بصفوىنبأ عبدالرحيم علي آل مبارك          1

المتوسطة الرابعة بصفوىنرجس مجيد محمد المير          1

المتوسطة السادسة بالقطيفآالء محمد عبدهللا آل عاشور          1

المتوسطة السادسة بالقطيفبلقيس حسن علي البحراني          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
20مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

المتوسطة السادسة بالقطيفحور محمد علي الدبيسي          1

المتوسطة السادسة بالقطيفشذا موسى عبدهللا الصفار         11

المتوسطة السادسة بالقطيففاطمة امين محمد آل مطر        111

المتوسطة السادسة بالقطيففاطمة شاكر عيسى آل يوسف        112

المتوسطة السادسة بالقطيفليلى علي محمد آل عبيد         11

المتوسطة السادسة بالقطيفوالية علي صالح كريكيش        114

المتوسطة العاشرة بالقطيفحور مصطفى أحمد المرزوق         11

المتوسطة العاشرة بالقطيفزهراء علي حسن األحمد         11

متوسطة أم ورقة بنت نوفل بالقديحجنى محمد عبدهللا آل ثنيان         11

متوسطة أم ورقة بنت نوفل بالقديحزينب ضياء علي الزيداني         11



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
21مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة االرابعة بالقطيفنرجس ياسر محمد ال ناصر        1  

المتوسطة األوىل باألوجامبنين عدنان محمد الربربه        2  

المتوسطة األوىل باألوجامفاطمة حسين حمزه آل سنان           

المتوسطة األوىل باألوجامفاطمه عارف مكي الهاشم        4  

المتوسطة األوىل باألوجاممريم مالك ناصر السنان           

المتوسطة األوىل بالجاروديةريما محمد جعفر مهدي           

المتوسطة األوىل بالجاروديةكوثر حسن عبدهللا الحبيب           

المتوسطة األوىل بالجشالزهراء جاسم حسن آل حمود           

المتوسطة األوىل بالجشآيات نوح صالح القصار           

المتوسطة األوىل بالجشبنين محمد حسن الثواب         1 

المتوسطة األوىل بالجشحور علي عبدهللا آل خواهر        11 

المتوسطة األوىل بالجشرسل يوسف محمد الشرفا        12 

المتوسطة األوىل بالجشزاهي حلمي علي ال مسعود         1 

المتوسطة األوىل بالجشزهراء حسين صالح آل علي        14 

المتوسطة األوىل بالجشزينب حسين عبدهللا آل حماد         1 

المتوسطة األوىل بالجشزينب زهير عبدهللا آل عادي         1 

المتوسطة األوىل بالجشزينب محمد حسن علقم         1 

المتوسطة األوىل بالجششوق علي سلمان آل جاسم         1 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
22مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة عباس تركي مكي         1 

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة عباس صالح امويس         2 

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة محمد حسن األشرم        21 

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة محمد حسن الشبيب        22 

المتوسطة األوىل بالجشفاطمة موسى جعفر المهنا         2 

المتوسطة األوىل بالجشكوثر عباس عبدهللا البصري        24 

المتوسطة األوىل بالجشلمى حسين علي آل حمود         2 

المتوسطة األوىل بالجشمريم محمد اسماعيل آل منصور         2 

المتوسطة األوىل بالجشنور حسين جعفر األوجامي         2 

المتوسطة األوىل بالجشنور حسين معتوق آل عبداللطيف         2 

المتوسطة األوىل بالجشيقين محمد علي آل حمزه         2 

المتوسطة األوىل بالربيعيةزهراء سامي حسين سهوان           

المتوسطة األوىل بالربيعيةفاطمة امين عبدهللا آل امين        1  

المتوسطة األوىل بالربيعيةفاطمة عبدهللا عيسى العرادي        2  

المتوسطة األوىل بالربيعيةكوثر عبدهللا علي السنونه           

المتوسطة األوىل بالعواميةجود أحمد حسن آل ربح        4  

المتوسطة األوىل بالعواميةنور محمد عبدهللا البدن           

المتوسطة األوىل بالقديحأطهار حسين مهدي كويس           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
23مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة األوىل بالقديحآالء زكي علي الشيخ           

المتوسطة األوىل بالقديحزهراء علي عبدهللا آل اعبيد           

المتوسطة األوىل بالقديحزهراء فاضل علي المغاسله           

المتوسطة األوىل بالقديحزينب شاكر مهدي آل دخيل         4 

المتوسطة األوىل بالقديحفاطمة هاني منصور قصقوص        41 

المتوسطة األوىل بالقديحوالء موسى جعفر مرار        42 

المتوسطة األوىل بالقطيففاطمة عبدالخالق علي البيات         4 

المتوسطة األوىل بالقطيففاطمة عبدهللا علي الناصر        44 

المتوسطة األوىل بالقطيفلين زكي محمد ابو فور         4 

المتوسطة األوىل بالمالحةكوثر توفيق مهدي آل درويش         4 

المتوسطة األوىل بالنابيةجود ماجد زبن العتيبي         4 

المتوسطة األوىل بأم الحمامالزهراء احمد منصور آل محمد علي         4 

المتوسطة األوىل بأم الحمامالزهراء مصطفى محمد الساده         4 

المتوسطة األوىل بأم الحمامزينب سعيد عيسى أبو سيف           

المتوسطة األوىل بأم الحمامفاطمة حبيب شبيب الشوملي        1  

المتوسطة األوىل بأم الحمامفاطمه اسماعيل عبدهللا الناصر        2  

المتوسطة األوىل بأم الحمامكوثر خالد صالح آل شياب           

المتوسطة األوىل بأم الحمامنور علي حسن الحايك        4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
24مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة األوىل بتاروتشمس علي عبدهللا السنونه           

المتوسطة األوىل بدارينسارة البشير محمد العاصمي           

المتوسطة األوىل بدارينفاطمة عبدالرحمن حمد العواد           

المتوسطة األوىل بسنابسجود زهير مهدي الضامن           

المتوسطة األوىل بسنابسفاطمة باسم احمد الضامن           

المتوسطة األوىل بسنابسفاطمة محمد سعيد البوري           

المتوسطة األوىل بسنابسوعد وهب عباس الدبيسي        1  

المتوسطة األوىل بسيهاتأثير احمد مهدي الطالب        2  

المتوسطة األوىل بسيهاتبتول محمد عيسى آل عباس           

المتوسطة األوىل بسيهاتزهراء علي احمدسواد        4  

المتوسطة األوىل بسيهاتمريم محمود عبدهللا المطرود           

المتوسطة األوىل بصفوىبتول هاشم علوي آل علوي           

المتوسطة األوىل بصفوىجود مجدي محمد آل مسلم           

المتوسطة األوىل بصفوىرضية ماجد حسين بن هاشم           

المتوسطة األوىل بصفوىفاطمة علي علوي الساده           

المتوسطة األوىل بصفوىفجر أيمن سلمان المرهون           

المتوسطة األوىل بصفوىمريم مالك محمد الصادق        1  

المتوسطة األوىل بعنكاسيل حمود علي الخالدي        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
25مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة األوىل بعنكأسيل خالد سعد الخالدي           

المتوسطة األوىل بعنكأمل علي حسين الخالدي        4  

المتوسطة األوىل بعنكجود مشاري علي الخالدي           

المتوسطة األوىل بعنكحصه حمود سعد الخالدي           

المتوسطة األوىل بعنكرغد سعد فايز الخالدي           

المتوسطة األوىل بعنكنيرفانا نايف سعد العتيبي           

المتوسطة األوىل بعنكهيا حمد عبدهللا الخالدي           

المتوسطة الثالثة بالقطيفجود مهنا حسن العبد الوهاب           

المتوسطة الثالثة بالقطيفخاتون عبدهللا علي الجبيلي        1  

المتوسطة الثالثة بالقطيفريحانة نذير عدنان الشاخوري        2  

المتوسطة الثالثة بالقطيفسارة مهدي عبدالعلي آل ناس           

المتوسطة الثالثة بالقطيفسارة وليد عبدالعزيز الحزام        4  

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة فاضل ابراهيم المغسل           

المتوسطة الثالثة بالقطيففاطمة نبيل جعفر آل عيد           

المتوسطة الثالثة بالقطيفماريا مهدي عيسى الخاطر           

المتوسطة الثالثة بسيهاتتيماء ابراهيم احمد آل حمود           

المتوسطة الثالثة بسيهاتجود حسين علي ال جضر           

المتوسطة الثالثة بسيهاتدانه رأفت علي السالم           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
26مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة الثالثة بسيهاتزهراء فيصل سعود ال حجي        1  

المتوسطة الثالثة بسيهاتسكينه ربحي سعيد الماحوزي        2  

المتوسطة الثالثة بسيهاتسكينه علي حاتم السيهاتي           

المتوسطة الثالثة بسيهاتمجد احمد ابراهيم العلي        4  

المتوسطة الثالثة بسيهاتنجمه حسين احمد الحكيم           

المتوسطة الثالثة عشر بالقطيفالحوراء عدنان هاشم الحريري           

المتوسطة الثالثة عشر بالقطيفشهد هاني احمد القديحي           

المتوسطة الثامنة بالقطيفبنين عباس حسن آل درويش           

المتوسطة الثامنة بالقطيفرملة محمد جاسم الصادق           

المتوسطة الثامنة بالقطيفزينب عبدالعظيم عبد رب الرسول آل تركي          1

المتوسطة الثامنة بالقطيفزينب فاضل طاهر آل كاظم        1 1

المتوسطة الثامنة بالقطيفشهد علي محمدآل عباس        2 1

المتوسطة الثامنة بالقطيففاطمة محمد عباس القديحي          1

المتوسطة الثامنة بالقطيفكوثر رضي احمد آل خاتم        4 1

المتوسطة الثامنة بالقطيفكوثر عبدهللا حسن آل جامع          1

المتوسطة الثامنة بالقطيفمجد عبد المحسن صالح الخضر          1

المتوسطة الثامنة بالقطيفنبأ فتحي مهدي العيد          1

المتوسطة الثامنة بالقطيفنوران محمد عبد رب الرسول الصادق          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
27مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة الثانية بالعواميةأشهاد مصطفى سعيد آل خميس          1

المتوسطة الثانية بالعواميةأنوار علي محمد الزاير         11

المتوسطة الثانية بالعواميةجوري وائل عبدهللا الشويخات        111

المتوسطة الثانية بالعواميةحور زكي علي العبدالجبار        112

المتوسطة الثانية بالعواميةرنيم عدنان عبدالقادر آل ابي المكارم         11

المتوسطة الثانية بالعواميةزهراء خالد عبدهللا النابود        114

المتوسطة الثانية بالعواميةسيرين احمد مهدي الزاهر         11

المتوسطة الثانية بأم الحمامجنان هاني احمد محيميد         11

المتوسطة الثانية بأم الحمامزينب حسن محمد عادي         11

المتوسطة الثانية بصفوىالرباب عبدالسالم محمد آل احمد         11

المتوسطة الثانية بصفوىزينب ابراهيم مهدي آل سماعيل         11

المتوسطة الثانية بصفوىفاطمة مصطفى سلمان آل مهدي         12

المتوسطة الخامسة بسيهاتالبتول محمد حسن آل زين الدين        121

المتوسطة الخامسة بسيهاتتهاني أيمن مدن آل حسين        122

المتوسطة الخامسة بسيهاتجنان يعقوب علي البحراني         12

المتوسطة الخامسة بسيهاتجود زكريا حسن البقال        124

المتوسطة الخامسة بسيهاتحور  ابراهيم احمد العصفور         12

المتوسطة الخامسة بسيهاتحور حسين عبدالمنعم المرهون         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
28مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة الخامسة بسيهاتحور محمد منصور آل عيد         12

المتوسطة الخامسة بسيهاتريحانة علي عبدالمحسن آل عبدرب النبي         12

المتوسطة الخامسة بسيهاتزينب عبدالجبار علي آل معيرك         12

المتوسطة الخامسة بسيهاتسارا وائل جعفر السيهاتي          1

المتوسطة الخامسة بسيهاتسالم محمد عبدالكريم أبو السعود        1 1

المتوسطة الخامسة بسيهاتفاطمة فهمي حسين المبارك        2 1

المتوسطة الخامسة بسيهاتفاطمه عبدالفتاح احمد آل كبيش          1

المتوسطة الخامسة بسيهاتماريا محمد فوزي آل رميح        4 1

المتوسطة الخامسة بسيهاتمنار جعفر عبدهللا آل بشير          1

المتوسطة الخامسة بسيهاتنور شاكر علي المزعل          1

المتوسطة الخامسة بسيهاتوجود حسين أحمد السيهاتي          1

المتوسطة الرابعة بالقطيفبتول ياسر عبدالعظيم العلوي          1

المتوسطة الرابعة بالقطيفزهراء سمير علي الشماسي          1

المتوسطة الرابعة بالقطيفلميس جهاد علي الزاير         14

المتوسطة الرابعة بالقطيفماريا عبداالله عبدالعزيز الزين        141

المتوسطة الرابعة بالقطيفمريم ابراهيم عبدالهادي آل حاجي        142

المتوسطة الرابعة بالقطيفمريم ياسر عبدهللا آل ثنيان         14

المتوسطة الرابعة بالقطيفميس عارف سعيد الغراب        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
29مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة الرابعة بسيهاترناد زكي عبدالمجيد أبو المكارم         14

المتوسطة الرابعة بسيهاتفاطمة علي محمدابراهيم         14

المتوسطة الرابعة بصفوىأروى أحمد جعفر آل حسن         14

المتوسطة الرابعة بصفوىبتول ماجد علوي آل محمد         14

المتوسطة الرابعة بصفوىتقى شاكر مهدي آل سعيد         14

المتوسطة الرابعة بصفوىجمان محمد أمين الساده          1

المتوسطة الرابعة بصفوىجود أيمن شرف المير        1 1

المتوسطة الرابعة بصفوىجود عباس محمد آل ابراهيم        2 1

المتوسطة الرابعة بصفوىزهراء سعيد محمد آل هاني          1

المتوسطة الرابعة بصفوىزينب علي حسن المال        4 1

المتوسطة الرابعة بصفوىزينب نذير سعيد آل احمد          1

المتوسطة الرابعة بصفوىصبا وليد علي آل حميد          1

المتوسطة الرابعة بصفوىفاطمة أحمد محمد آل عبدهللا          1

المتوسطة الرابعة بصفوىفاطمة فائز علي آل شيخ جعفر          1

المتوسطة الرابعة بصفوىفاطمة فؤاد عبدهللا المال          1

المتوسطة الرابعة بصفوىفاطمة فؤاد عيسى اليوسف          1

المتوسطة الرابعة بصفوىفاطمة محمد سلمان آل ابراهيم        1 1

المتوسطة الرابعة بصفوىفجر ميثم علي المرهون        2 1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
30مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المتوسطة الرابعة بصفوىكوثر حسين عبدالرحيم آل داوود          1

المتوسطة الرابعة بصفوىماريا محمد سعيد آل خميس        4 1

المتوسطة الرابعة بصفوىوعد فخري حسين آل ابراهيم          1

المتوسطة الرابعة بصفوىوالء بشير محمد آل خلف          1

المتوسطة السابعة بسيهاتفاطمه حميد محمد الحاجي          1

المتوسطة السادسة بالقطيفبتول محمد حيدر الجراش          1

المتوسطة السادسة بالقطيفسكينة جاسم احمد الحبيب          1

المتوسطة السادسة بالقطيفندى موسى عبدهللا الصفار          1

المتوسطة العاشرة بالقطيفالزهراء عبدالهادي هالل العبدالهادي        1 1

المتوسطة العاشرة بالقطيفالكوثر  حسين حسن آل درويش        2 1

المتوسطة العاشرة بالقطيفساره عمران رضي الشويكي          1

المتوسطة العاشرة بالقطيففاطمة علي محمد الجنوبي        4 1

المتوسطة العاشرة بالقطيففاطمة فاضل علي الدبيبي          1

المتوسطة العاشرة بالقطيففاطمة نبيل حسين آل مسيري          1

المتوسطة العاشرة بالقطيففاطمه حسن عبدهللا آل بو حسين          1

المتوسطة العاشرة بالقطيفنبراس أنور عباس آل جليح          1

متوسطة أم ورقة بنت نوفل بالقديحفاطمة فتحي حسن آل ربيع          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
31مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل الخويلديةإسراء علي هاني القاسم        1  

الثانوية األوىل الخويلديةغدير عبداالله عبدهللا ل شيف        2  

الثانوية األوىل الخويلديةفاطمة احمد خضير العبد اللطيف           

الثانوية األوىل الخويلديةفرح محمد علي السماك        4  

الثانوية األوىل الخويلديةكوثر تيسير ابراهيم آل شيف           

الثانوية األوىل الخويلديةميثاق حسين احمد آل حمقان           

الثانوية األوىل الخويلديةنرجس نبيل احمد عطيه           

الثانوية األوىل باألوجامجنان زهير علي المبارك           

الثانوية األوىل باألوجامدانة ياسر حسين السنان           

الثانوية األوىل باألوجامزهراء عبدهللا حبيب المرزوق         1 

الثانوية األوىل باألوجامزهراء عيسى حسين آل اجميع        11 

الثانوية األوىل باألوجامعقيلة مصطفى سلمان الناصر        12 

الثانوية األوىل باألوجامفاطمة أنور سلمان المبارك         1 

الثانوية األوىل باألوجامفاطمة سعيد محمد العاشور        14 

الثانوية األوىل باألوجامفاطمة عقيل عبدهللا آل سنان         1 

الثانوية األوىل باألوجامفاطمة محمد حسن آل سنان         1 

الثانوية األوىل باألوجاملجين سامي محمد العاشور         1 

الثانوية األوىل باألوجاممريم مصطفى مبارك آل مبارك         1 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
32مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل باألوجاممريم هاشم يونس آل هاشم         1 

الثانوية األوىل باألوجامنرجس خالد عبدهللا االوجامي         2 

الثانوية األوىل بالتوبيآالء رمزي محمد الشيخ        21 

الثانوية األوىل بالتوبيزهراء شبر محمد آل حمزة        22 

الثانوية األوىل بالتوبيشهد محسن حسن الجراميز         2 

الثانوية األوىل بالتوبيعقيلة عبد العظيم عبدهللا الناصر        24 

الثانوية األوىل بالتوبيغدير ابراهيم صالح الجارودي         2 

الثانوية األوىل بالتوبيفاطمة احمد عبدهللا آل موسى         2 

الثانوية األوىل بالجاروديةجنى حسن احمد آل احمد         2 

الثانوية األوىل بالجاروديةحور عبدالغني ابراهيم المعراج         2 

الثانوية األوىل بالجاروديةريم سلمان حسن آل شهاب         2 

الثانوية األوىل بالجاروديةزهراء محمد جاسم آل خليف           

الثانوية األوىل بالجاروديةفاطمة مصطفى احمد آل طويلب        1  

الثانوية األوىل بالجاروديةلجين عبدالعزيز صالح آل فردان        2  

الثانوية األوىل بالجاروديةورد خالد عبدالهادي الراشد           

الثانوية األوىل بالجاروديةوئام محمد جعفر األوجامي        4  

الثانوية األوىل بالجشآالء غالب سلمان كاظم           

الثانوية األوىل بالجشرغد جعفر مهدي العقاقه           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
33مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بالجشزهراء تيسير ابراهيم آل سعيد           

الثانوية األوىل بالجشزهراء علي عيسى المرزوق           

الثانوية األوىل بالجشزينب حسين احمد آل ليث           

الثانوية األوىل بالجشزينب حسين مكي الجراش         4 

الثانوية األوىل بالجشزينب خالد احمد الناصر        41 

الثانوية األوىل بالجشزينب عبدالعزيز سعيد آل سعيد        42 

الثانوية األوىل بالجشزينب محمد حسين المضوي         4 

الثانوية األوىل بالجشسديم صالح عبدرب الرسول آل زاهر        44 

الثانوية األوىل بالجشفاطمة اسعد عدنان المقبل         4 

الثانوية األوىل بالجشفاطمة انور تقي آل سيف         4 

الثانوية األوىل بالجشفاطمة حسين عيسى مكي         4 

الثانوية األوىل بالجشفاطمه عبدالواحد محمد آل سنبل         4 

الثانوية األوىل بالجشكوثر اياد صالح العبدرب الرسول         4 

الثانوية األوىل بالجشلجين سميح علي المدن           

الثانوية األوىل بالجشمريم محمد حسن حميدي        1  

الثانوية األوىل بالجشنور احمد حسين المهيني        2  

الثانوية األوىل بالربيعيةحوراء طاهر ماجد الهاشم           

الثانوية األوىل بالعواميةاسراء عبدالعلي مهدي بن الشيخ        4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
34مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بالعواميةالبتول محمد حسين الجشي           

الثانوية األوىل بالعواميةبتول حسين عبدهللا الحسن           

الثانوية األوىل بالعواميةبتول ضياء عبدالكريم المناسف           

الثانوية األوىل بالعواميةجود محمد عبدهللا الفرج           

الثانوية األوىل بالعواميةحور مهدي محمد الفرج           

الثانوية األوىل بالعواميةحوراء احمد محمد البناوي           

الثانوية األوىل بالعواميةرئام عبدهللا محمد ال رضي        1  

الثانوية األوىل بالعواميةزينب علي حسن آل زايد        2  

الثانوية األوىل بالعواميةسجى ناجي علي الصالح           

الثانوية األوىل بالعواميةسندس احمد محمد آل نمر        4  

الثانوية األوىل بالعواميةشذى محمد حسن آل عريف           

الثانوية األوىل بالعواميةفاطمة جعفر سعيد ابو المكارم           

الثانوية األوىل بالعواميةفاطمة حسن علي الخير           

الثانوية األوىل بالعواميةفاطمة سلمان صالح آل صمخان           

الثانوية األوىل بالعواميةفاطمة علي عبدهللا بو فور           

الثانوية األوىل بالعواميةفاطمة هود محمد الصفواني           

الثانوية األوىل بالعواميةفاطمة يوسف احمد نومان        1  

الثانوية األوىل بالعواميةفاطمه عبدهللا مهدي آل مرار        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
35مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بالعواميةفدك يوسف عبدالكريم الصقر           

الثانوية األوىل بالعواميةكوثر حسن علي لباد        4  

الثانوية األوىل بالعواميةوالية علي حسن آل ربح           

الثانوية األوىل بالقديحبتول محمد عبدهللا الورش           

الثانوية األوىل بالقديحبيان علي رضي العبدالعلي           

الثانوية األوىل بالقديححنين حمزه صالح المبيوق           

الثانوية األوىل بالقديحرغد علي محمد آل عبيد           

الثانوية األوىل بالقديحزهراء محمد حيدر الجراش           

الثانوية األوىل بالقديحزهراء محمد سعيد الخاطر        1  

الثانوية األوىل بالقديحزهراء محمد عبدهللا الورش        2  

الثانوية األوىل بالقديحزينب حسين عبدهللا العسيف           

الثانوية األوىل بالقديحزينب زكي عبدهللا ال مبارك        4  

الثانوية األوىل بالقديحزينب فاضل عبدهللا الجبيلي           

الثانوية األوىل بالقديحزينب هاني عبدرب الرسول الحمدان           

الثانوية األوىل بالقديحسكينة صالح عبدالكريم الحميدي           

الثانوية األوىل بالقديحطيبة علي محمد آل درويش           

الثانوية األوىل بالقديحفاطم محمد عيد الدشيشي           

الثانوية األوىل بالقديحفاطمة احمد عيد اكريكش           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
36مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بالقديحفاطمة رضا أحمد البرباري        1  

الثانوية األوىل بالقديحفاطمة علي عبدهللا الصليبي        2  

الثانوية األوىل بالقديحفاطمة نضال محمد الفرج           

الثانوية األوىل بالقديحكوثر احمد علي الخياط        4  

الثانوية األوىل بالقديحوالية علي سعيد الخاطر           

الثانوية األوىل بالقديحياسمين سمير محمدسعيد آل عبدرب النبي           

الثانوية األوىل بالقطيفبنين علي مهدي المروحن           

الثانوية األوىل بالقطيفزينب اسعد حسن البحراني           

الثانوية األوىل بالقطيفزينب حسن عبدالكريم الرخريخ           

الثانوية األوىل بالقطيففاطمة خالد حسين المياد          1

الثانوية األوىل بالمالحةحوراء اديب عبدهللا العلي        1 1

الثانوية األوىل بالمالحةنور محمد علي العلي        2 1

الثانوية األوىل بالنابيةرنا هيف راجح الهاجري          1

الثانوية األوىل بالنابيةرهف خالد محمد الهاجري        4 1

الثانوية األوىل بالنابيةساره عبد الفتاح رباح          1

الثانوية األوىل بالنابيةفرح سعد محمد الهاجري          1

الثانوية األوىل بأم الحمامالزهراء علي سلمان آل شنر          1

الثانوية األوىل بأم الحمامبتول عبدرب الرسول عبدهللا المزين          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
37مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بأم الحمامحوراء عارف عبدالرزاق هنيدي          1

الثانوية األوىل بأم الحمامزهراء سعيد محمد عقاقه         11

الثانوية األوىل بأم الحمامزهراء محمد علي ال رضوان        111

الثانوية األوىل بأم الحمامزينب ابراهيم تركي الشوملي        112

الثانوية األوىل بأم الحمامزينب ابراهيم خليل العبدالعال         11

الثانوية األوىل بأم الحمامزينب امجد علي الهاشم        114

الثانوية األوىل بأم الحمامزينب زكي احمد ال عباس         11

الثانوية األوىل بأم الحمامزينب عبدهللا حسين رضوان         11

الثانوية األوىل بأم الحمامزينب علي عبدالحميد آل مرهون         11

الثانوية األوىل بأم الحمامزينب هاني حسن العبدالعال         11

الثانوية األوىل بأم الحمامسجى مبجل سلمان آل عبدهللا         11

الثانوية األوىل بأم الحمامشهد حسين ضيف الخباز         12

الثانوية األوىل بأم الحمامعبير عيسى حسن عياش        121

الثانوية األوىل بأم الحمامعقيلة مرهف مهدي آل عبدالمحسن        122

الثانوية األوىل بأم الحمامفاطمة اسماعيل إبراهيم العلوي         12

الثانوية األوىل بأم الحمامفاطمة سعيد احمد الحايك        124

الثانوية األوىل بأم الحمامفاطمة عادل حسن الستراوي         12

الثانوية األوىل بأم الحمامفاطمة عبدهللا حسين رضوان         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
38مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بأم الحمامفاطمة عبدهللا منصور آل رضوان         12

الثانوية األوىل بأم الحمامفاطمة فاضل عباس آل مدن         12

الثانوية األوىل بأم الحمامفاطمة فيصل صالح آل شياب         12

الثانوية األوىل بأم الحمامفاطمة محمد علي الفتيل          1

الثانوية األوىل بأم الحمامهاجر غازي علي آل سيف        1 1

الثانوية األوىل بأم الساهكحور عيسى صالح المغربي        2 1

الثانوية األوىل بتاروتحور حسن صالح العباس          1

الثانوية األوىل بتاروتزهراء فاضل عباس المتوزي        4 1

الثانوية األوىل بحزم أم الساهكمستوره ناصر راشد الهاجري          1

الثانوية األوىل بحلة محيشمريم خالد حسن البصري          1

الثانوية األوىل بدارينفرحة فهد سالم الوبرة          1

الثانوية األوىل بدارينوالء عبد الكريم علي الدرازي          1

الثانوية األوىل بسنابسبتول حسن علي آل رامس          1

الثانوية األوىل بسنابسجمان فاضل حسن آل صفوان         14

الثانوية األوىل بسنابسحوراء حسن علي المرهون        141

الثانوية األوىل بسنابسرسل علي حسن آل حبيب        142

الثانوية األوىل بسنابسزهراء حسين عبدالحميد آل العبيدي         14

الثانوية األوىل بسنابسزهراء رمزي حسن الخباز        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
39مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بسنابسزهراء فتحي صالح المياد         14

الثانوية األوىل بسنابسزينب قصي يوسف آل سعيد         14

الثانوية األوىل بسنابسزينب مالك جاسم السيهاتي         14

الثانوية األوىل بسنابسسجى عبدالسالم حسن الحبيب         14

الثانوية األوىل بسنابسفاطمة حسين صالح المياد         14

الثانوية األوىل بسنابسفاطمة محمد عبدهللا الخباز          1

الثانوية األوىل بسنابسفاطمة محمد مبارك آل زرع        1 1

الثانوية األوىل بسنابسفاطمه أحمد حسن آل حبيل        2 1

الثانوية األوىل بسنابسفرقان عاطف جاسم الدليلي          1

الثانوية األوىل بسنابسلمى شريف حسن الطوال        4 1

الثانوية األوىل بسنابسنور توفيق عبدرب الحسين آل زمزم          1

الثانوية األوىل بسنابسنور رضا سعيد سليم          1

الثانوية األوىل بصفوىارم احمد عبدهللا آل ابداح          1

الثانوية األوىل بصفوىالريم معيد  حسين الصادق          1

الثانوية األوىل بصفوىالزهراء فاروق محمد الصادق          1

الثانوية األوىل بصفوىايثار عبدهللا منصور آل اسعيد          1

الثانوية األوىل بصفوىآمنه محمد مبارك الذوادي        1 1

الثانوية األوىل بصفوىبتول سعيد علي عاشور        2 1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
40مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىبتول مصطفى محمد آل مبارك          1

الثانوية األوىل بصفوىجنى محمد علي آل سيف        4 1

الثانوية األوىل بصفوىحوراء حسين سامي آل هاني          1

الثانوية األوىل بصفوىحوراء كامل حسين آل مسلم          1

الثانوية األوىل بصفوىحوراء مجدي سعيد آل هزيم          1

الثانوية األوىل بصفوىرتاج بشير عبد العزيز آل فاران          1

الثانوية األوىل بصفوىرغد محمد محمود الحسيني طمان          1

الثانوية األوىل بصفوىريحانة أحمد عبد العظيم العلوي          1

الثانوية األوىل بصفوىريم احمد سلمان ال مغلق        1 1

الثانوية األوىل بصفوىريم محسن حسن آل قريش        2 1

الثانوية األوىل بصفوىريوف صالح عبدهللا الشهري          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء جعفر محمد آل ابراهيم        4 1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء سلمان محمد آل فريد          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء عادل محمد بن آل أحمد          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء علي محمد آل ارهين          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء مقداد حسن الحكيم          1

الثانوية األوىل بصفوىزينب شريف سلمان الصفواني          1

الثانوية األوىل بصفوىزينب علي عباس آل مطرود          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
41مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىزينب علي محمد الشرياوي        1 1

الثانوية األوىل بصفوىزينب علي محمد المرهون        2 1

الثانوية األوىل بصفوىزينب مالك محمد الداؤود          1

الثانوية األوىل بصفوىزينب محمد رضا الفارس        4 1

الثانوية األوىل بصفوىزينب منصور سعيد الحايكي          1

الثانوية األوىل بصفوىزينب ياسر حسن المرهون          1

الثانوية األوىل بصفوىسلمى ناصر محمد آل ابراهيم          1

الثانوية األوىل بصفوىسوار عقيل محمد العالي          1

الثانوية األوىل بصفوىشهد سعيد علي آل سليمان          1

الثانوية األوىل بصفوىصفاء حسن محمد آل زاهر          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة أيمن مرتضى الساده        1 1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة حسين علي آل حمدان        2 1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة رائد سعيد السعيد          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة عماد علي خميس        4 1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة فالح شبيب العلوي          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة محمد ابراهيم الساده          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة محمد جاسم السندي          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة مفيد احمد العالي          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
42مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىفاطمه سلمان علي آل داؤود          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمه محمد سلمان الجامي          2

الثانوية األوىل بصفوىكوثر مصطفى علي فاران        1 2

الثانوية األوىل بصفوىالنا احمد علي آل زاهر        2 2

الثانوية األوىل بصفوىلجين ابراهيم علي الغامدي          2

الثانوية األوىل بصفوىلمى احمد علي آل زاهر        4 2

الثانوية األوىل بصفوىليان مالك حسين العبد الباقي          2

الثانوية األوىل بصفوىماريا اشرف علي المؤمن          2

الثانوية األوىل بصفوىمريم سعيد احمد الصفواني          2

الثانوية األوىل بصفوىمريم منير هاشم آل اسعد          2

الثانوية األوىل بصفوىمليكه محمد علي آل عبدهللا          2

الثانوية األوىل بصفوىمي شفيق محمد آل مبارك         21

الثانوية األوىل بصفوىنبراس اسعد هاشم المزارع        211

الثانوية األوىل بصفوىنور سعيد حسن المرهون        212

الثانوية األوىل بصفوىنور عمر معتوق الصادق         21

الثانوية األوىل بصفوىنور محمد مكي آل اسعد        214

الثانوية األوىل بصفوىنوران زهير محمد باليل         21

الثانوية األوىل بصفوىيارا سطام عبدهللا قريش         21



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
43مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية األوىل بعنك الجوهرة حمد عوض الخالدي          21

الثانوية األوىل بعنك آية محمد حبيب الخالدي          21

الثانوية األوىل بعنك ريام علي خليوي الخالدي          21

الثانوية األوىل بعنك غيداء عبدهللا سعيد الخالدي          22

الثانوية األوىل بعنك فاطمة سلمان علي المهدي         221

الثانوية األوىل بعنك فوز حمد مرضي العازمي         222

الثانوية األوىل بعنك مريم حمد هجاج الخالدي          22

الثانوية األوىل بعنك ندى خالد براك الخالدي         224

الثانوية األوىل بعنك نورا سلطان فالح الخالدي          22

الثانوية الثالثة بالقطيفبتول زكي طاهر الشاخوري          22

الثانوية الثالثة بالقطيفحور عبدالغفور جعفر العبدالهادي          22

الثانوية الثالثة بالقطيفحوراء ياسر علي مغيص          22

الثانوية الثالثة بالقطيفدانة حازم سعيد حكروه          22

الثانوية الثالثة بالقطيفزهراء علي حبيب المبارك           2

الثانوية الثالثة بالقطيفزهراء علي رضي الغانم         1 2

الثانوية الثالثة بالقطيفزهراء محمد عبدهللا الصديق         2 2

الثانوية الثالثة بالقطيفزينب علي رضي الزواد          2

الثانوية الثالثة بالقطيفزينب علي عبدهللا الفردان         4 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
44مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثالثة بالقطيفسارة حسين منصور ال ايوب           2

الثانوية الثالثة بالقطيفطيف هاني عبدهللا الجبيلي           2

الثانوية الثالثة بالقطيفعال محمد علي الضامن           2

الثانوية الثالثة بالقطيفعواطف عيسى حسن البنعلي           2

الثانوية الثالثة بالقطيففاطمة ياسر علي آل عمار           2

الثانوية الثالثة بالقطيفكوثر عبدالعظيم حسن الدهان          24

الثانوية الثالثة بالقطيفمريم ياسر حبيب ال عباس         241

الثانوية الثالثة بالقطيفنبأ نبيه منصور األسود         242

الثانوية الثالثة بالقطيفنوراء علي محمد آل ربيع          24

الثانوية الثالثة بالقطيفورود حسين علي أبو تاكي         244

الثانوية الثالثة بالقطيف سارة خالد رضي الفردان          24

الثانوية الثالثة بسيهاتاسراء شرف عباس المشكاب         24

الثانوية الثالثة بسيهاتالبتول هاني عبدهللا المسكين         24

الثانوية الثالثة بسيهاتأنوار مختار حسن آل أبو زيد         24

الثانوية الثالثة بسيهاتأنوار يوسف علي آل صليل         24

الثانوية الثالثة بسيهاتجمانه حسين محمد الدوخي          2

الثانوية الثالثة بسيهاتجنان حسين حسن ال سلهام        1 2

الثانوية الثالثة بسيهاتجنى فيصل علي آل جراد        2 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
45مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثالثة بسيهاتجوان حبيب حسن العجمي          2

الثانوية الثالثة بسيهاتحور محمد علي المشكاب        4 2

الثانوية الثالثة بسيهاترهايف زكريا علي المراضيف          2

الثانوية الثالثة بسيهاتزهراء عبدهللا حسن المطوع          2

الثانوية الثالثة بسيهاتزهراء علي عبدالمجيد المسكين          2

الثانوية الثالثة بسيهاتزهراء نبيل عبدهللا الزواد          2

الثانوية الثالثة بسيهاتزينب بدر حسن آل زواد          2

الثانوية الثالثة بسيهاتزينب حسين علي الحميدي          2

الثانوية الثالثة بسيهاتسكينة رضا عبدهللا القالف        1 2

الثانوية الثالثة بسيهاتغدير عبدالخالق صالح العبدرب الرسول        2 2

الثانوية الثالثة بسيهاتفاطم سعيد مهدي المزعل          2

الثانوية الثالثة بسيهاتفاطمة علي كاظم آل زواد        4 2

الثانوية الثالثة بسيهاتفاطمة مكي عبدهللا الزبيل          2

الثانوية الثالثة بسيهاتفاطمه بليغ احمد العبدالهادي          2

الثانوية الثالثة بسيهاتفاطمه مصطفى علي شيبان          2

الثانوية الثالثة بسيهاتفاطمه نبيل عبدهللا الزواد          2

الثانوية الثالثة بسيهاتفوزيه ضاحي عدنان الضويحي          2

الثانوية الثالثة بسيهاتكوثر محمد هالل الصيود          2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
46مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثالثة بسيهاتمنار مهدي حسن المحسن        1 2

الثانوية الثالثة بسيهاتهديل عبدالمحسن حسن الجميعه        2 2

الثانوية الثامنة بالقطيفالزهراء حسين عباس القديحي          2

الثانوية الثامنة بالقطيفايمان عبدهللا عيسى آل غزوي        4 2

الثانوية الثامنة بالقطيفبتول الياس خضر الشاخوري          2

الثانوية الثامنة بالقطيفبتول تيسير عبدهللا الحداد          2

الثانوية الثامنة بالقطيفبتول عباس عبدالمحسن آل سعيد          2

الثانوية الثامنة بالقطيفجود احسان عبدهللا الغريافي          2

الثانوية الثامنة بالقطيفحال ياسر علي آل ناس          2

الثانوية الثامنة بالقطيفحنين فتحي أحمد الخياط          2

الثانوية الثامنة بالقطيفحور ابراهيم بن سعيد الشخل        1 2

الثانوية الثامنة بالقطيفحور بشير علي العوامي        2 2

الثانوية الثامنة بالقطيفحور فهد محمد المصطفى          2

الثانوية الثامنة بالقطيفحوراء زكي حسن ال درويش        4 2

الثانوية الثامنة بالقطيفحوراء علي حسن ال محيسن          2

الثانوية الثامنة بالقطيفخديجة هاشم علوي القصاب          2

الثانوية الثامنة بالقطيفخيرية عبدهللا ابراهيم القطان          2

الثانوية الثامنة بالقطيفراحيل ماجد عبدهللا لفته          2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
47مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثامنة بالقطيفرغد احمد حسن الحمالي          2

الثانوية الثامنة بالقطيفرقية نبيل علي آل هالل          2

الثانوية الثامنة بالقطيفرهف علي حسن الخاطر        1 2

الثانوية الثامنة بالقطيفرؤيا رضا محمد المقبل        2 2

الثانوية الثامنة بالقطيفريانة علي ابراهيم المطيلق          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء ايمن عبدالكريم المرزوق        4 2

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء حسين علوي آل سماعيل          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء رضي منصور العسيف          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء فؤاد عبدالجبار الحمود          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء محمد فوزي آل حسين          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء مقداد احمد آل غزوي          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء منير حسن التاروتي           

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء هاني بالل آل حمد        1  

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب سمير  سعود الحداد        2  

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب علي حسن العباس           

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب كامل علي المخامل        4  

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب محمد حسن فندم           

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب محمد عبدهللا آل خليل           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
48مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب محمدسعيد علي الغريافي           

الثانوية الثامنة بالقطيفسارة ياسر جعفر الماحوزي           

الثانوية الثامنة بالقطيفسارة يونس علي آل جبران           

الثانوية الثامنة بالقطيفسلمى عاصم حسن آل ناصر         1 

الثانوية الثامنة بالقطيفسما عقيل عبدهللا حكروه        11 

الثانوية الثامنة بالقطيفشهد أسامة عبدهللا الغانم        12 

الثانوية الثامنة بالقطيفشهد عبدالمحسن عبدهللا الغريافي         1 

الثانوية الثامنة بالقطيفصبا شاكر حسن علي المحاسنه        14 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة رمزى عبدهللا الغريافى         1 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة زكي علي ال موسى         1 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة زهير مهدي المؤذن         1 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة سعيد حسن ال سويد         1 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة عبدالعزيز منصور آل سعيد         1 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة عبدالمجيد عبدهللا آل عيد         2 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة على حسن المؤذن        21 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة علي احمد حماده        22 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة علي احمد صباخ         2 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة علي عبدهللا العوامي        24 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
49مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة نبيل  محمدسعيد الخنيزي         2 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمه كفاح سعيد آل عبدالجبار         2 

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمه مفيد علي العوامي         2 

الثانوية الثامنة بالقطيففرح سعيد عبدهللا السنان         2 

الثانوية الثامنة بالقطيففوزيه عارف علي آل سليس         2 

الثانوية الثامنة بالقطيفقمر سعيد محمد آل عصيده           

الثانوية الثامنة بالقطيفلجين شاكر عبدهللا الحوار        1  

الثانوية الثامنة بالقطيفلمى عبدالمنعم محمد آل عباس        2  

الثانوية الثامنة بالقطيفمارية محمد عبدالواحد آل حريز           

الثانوية الثامنة بالقطيفمارية نزار جعفر الشاخوري        4  

الثانوية الثامنة بالقطيفمريم تيسير  علي الصدير           

الثانوية الثامنة بالقطيفمريم سعيد حبيب الصناع           

الثانوية الثامنة بالقطيفمريم شاكر حسن الخاطر           

الثانوية الثامنة بالقطيفمنار علي مهدي آل اخليف           

الثانوية الثامنة بالقطيفمودة زكي علي عاشور           

الثانوية الثامنة بالقطيفمياسه حسين عبدهللا الغريافي         4 

الثانوية الثامنة بالقطيفنبأ كامل احمد العسيف        41 

الثانوية الثامنة بالقطيفنور أزهر عبدهللا التوبي        42 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
50مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثامنة بالقطيفنور رضي جاسم ال عباس         4 

الثانوية الثامنة بالقطيفهديل منصور عيسى الجارودي        44 

الثانوية الثامنة بالقطيفوالء احمد عبدهللا الزاهر         4 

الثانوية الثامنة بالقطيفوالء سعيد عبدالعلي العوى         4 

الثانوية الثامنة بالقطيفيمنى عبدالغني محمد آل عباس         4 

الثانوية الثانية بالقطيفاسراء صالح احمد العلو         4 

الثانوية الثانية بالقطيفبنين محمد علي آل طالق         4 

الثانوية الثانية بالقطيفمناجاة علي عبدهللا الغضبان           

الثانوية الثانية بسيهاتالزهراء محمد محمد السبع        1  

الثانوية الثانية بسيهاتانوار زكي عبدهللا آل محسن        2  

الثانوية الثانية بسيهاتايمان محمد عبدالمجيد أبو المكارم           

الثانوية الثانية بسيهاتبتول نسيم محمد آل حمود        4  

الثانوية الثانية بسيهاتبراءة ابراهيم عبدهللا آل درويش           

الثانوية الثانية بسيهاتجود علي سعود المسكين           

الثانوية الثانية بسيهاتجود محمد صالح المريط           

الثانوية الثانية بسيهاتجود هاني عبدهللا آل تركي           

الثانوية الثانية بسيهاتجوري حبيب حيدر الهاشم           

الثانوية الثانية بسيهاتحوراء عبدهللا عيسى المرهون           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
51مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثانية بسيهاتدانة جمال علي أمسلم        1  

الثانوية الثانية بسيهاتدانه رضا عبدهللا القالف        2  

الثانوية الثانية بسيهاترتاج ابراهيم حسن الحواج           

الثانوية الثانية بسيهاترغد ياسين عبدهللا السبع        4  

الثانوية الثانية بسيهاترقية حسين سلمان الزاكي           

الثانوية الثانية بسيهاترقيه حسن منصور آل براهيم           

الثانوية الثانية بسيهاتريحانة محمد فالح آل غانم           

الثانوية الثانية بسيهاتريحانه علي صالح السيهاتي           

الثانوية الثانية بسيهاتزهراء حبيب احمد آل وحيمد           

الثانوية الثانية بسيهاتزهراء حسين حبيب آل حسن           

الثانوية الثانية بسيهاتزهراء عبدهللا حسن الجضر        1  

الثانوية الثانية بسيهاتزهراء محمد علي ال ربعان        2  

الثانوية الثانية بسيهاتزينب أنور عبدالكريم النصر           

الثانوية الثانية بسيهاتزينب صالح حبيب الباشا        4  

الثانوية الثانية بسيهاتزينب محمد فردان المطوع           

الثانوية الثانية بسيهاتسارة رضا قاسم المالحي           

الثانوية الثانية بسيهاتسجود انور حسن السيهاتي           

الثانوية الثانية بسيهاتسلمى صالح حبيب الباشا           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
52مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثانية بسيهاتسمات عبدهللا رضى آل زين الدين           

الثانوية الثانية بسيهاتشمسه علي احمد آل عيد           

الثانوية الثانية بسيهاتشهد مجاهد جاسم آل سواد        1  

الثانوية الثانية بسيهاتشوق محمد حسن السبع        2  

الثانوية الثانية بسيهاتفاطمة احمد علي آل منيف           

الثانوية الثانية بسيهاتفاطمة أنور أحمد آل قاسم        4  

الثانوية الثانية بسيهاتفاطمة حسين مكي آل راشد           

الثانوية الثانية بسيهاتفاطمة زكريا عباس الراشد           

الثانوية الثانية بسيهاتفاطمة عادل جاسم اخريدة           

الثانوية الثانية بسيهاتفاطمة عبدهللا معتوق الخميري           

الثانوية الثانية بسيهاتفاطمة محمد عبدالجليل الرميح           

الثانوية الثانية بسيهاتفاطمه كاظم عيسى الزواد           

الثانوية الثانية بسيهاتفرح فاضل محمد الخلف        1  

الثانوية الثانية بسيهاتكوثر عقيل يعقوب الشهاب        2  

الثانوية الثانية بسيهاتكوثر ياسر حسن الناصر           

الثانوية الثانية بسيهاتماريا علي عباس الحمد        4  

الثانوية الثانية بسيهاتمارية حبيب علوي العلوي           

الثانوية الثانية بسيهاتنور تيسير ابراهيم الحالل           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
53مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الثانية بسيهاتنور ضياء عيسى صليل           

الثانوية الثانية بسيهاتنور محمد جاسم آل مزعل السيهاتي           

الثانوية الثانية صفوىالزهراء عادل علي المسلم           

الثانوية الثانية صفوىجود عبدهللا محمد المرهون          4

الثانوية الثانية صفوىريم مالك محمد آل يوسف        1 4

الثانوية الثانية صفوىزهراء زكريا قاسم المعلم        2 4

الثانوية الثانية صفوىفاطمة علي حسين آل جعفر          4

الثانوية الثانية صفوىلجين محمد عبدهللا آل خلف        4 4

الثانوية الخامسة بالقطيفحوراء علي بن علي المياد          4

الثانوية الخامسة بالقطيفزهراء علي عباس الحمالي          4

الثانوية الخامسة بالقطيفسلمى عبدالكريم عبدهللا القيصوم          4

الثانوية الخامسة بالقطيفسمانة ماهر حسن آل دهنيم          4

الثانوية الخامسة بالقطيفشهد سعيد احمد آل شيخ علي          4

الثانوية الخامسة بالقطيففاطمة عباس عبدهللا آل أبو صعب         41

الثانوية الخامسة بالقطيففاطمة ماجد حيدر الجراش        411

الثانوية الخامسة بالقطيفمريم جميل علي ال غزوي        412

الثانوية الخامسة بالقطيفوسن صالح محمد السنونه         41

الثانوية الخامسة بسيهاتالجوري حسين محمد الجمعه        414



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
54مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الخامسة بسيهاتالزهراء سعيد منصور آل عبيد         41

الثانوية الخامسة بسيهاتالعقيله عبد رب الرسول صالح السعيد         41

الثانوية الخامسة بسيهاتانوار شاكر حسن الهاشم         41

الثانوية الخامسة بسيهاتأرجوان سعيد ياسين البقشي         41

الثانوية الخامسة بسيهاتأنوار ماجد احمد آل سواد         41

الثانوية الخامسة بسيهاتآية شرف حبيب العرادي         42

الثانوية الخامسة بسيهاتجنا وصفي علي بو خمسين        421

الثانوية الخامسة بسيهاتدانه احمد عبدهللا آل عمران        422

الثانوية الخامسة بسيهاتروان عبدالمجيد حسين الغشام         42

الثانوية الخامسة بسيهاتروان على منصور المشامع        424

الثانوية الخامسة بسيهاترؤى طالب عبدهللا المطاوعه         42

الثانوية الخامسة بسيهاتزهراء عبدالمنعم احمد آل ضاحي         42

الثانوية الخامسة بسيهاتزهراء عالء صالح الهمل         42

الثانوية الخامسة بسيهاتزينب احمد علي آل شويخ         42

الثانوية الخامسة بسيهاتزينب عادل راشد الشويخات         42

الثانوية الخامسة بسيهاتزينب عبد المنعم مجبل علي االربش          4

الثانوية الخامسة بسيهاتزينب منير احمد آل ضاحي        1 4

الثانوية الخامسة بسيهاتفاطمة عيسى علي الباشا        2 4



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
55مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الخامسة بسيهاتفاطمة هاني حبيب سيار          4

الثانوية الخامسة بسيهاتمريم توفيق عبدهللا الشافعي        4 4

الثانوية الخامسة بسيهاتنور جعفر احمد العلوان          4

الثانوية الخامسة بسيهاتهديل سلمان داود الموسى          4

الثانوية الخامسة بسيهاتوسن رضا محمد آل هالل          4

الثانوية الرابعة بالقطيفاباء صالح محمد آل ابراهيم          4

الثانوية الرابعة بالقطيفالبتول نور مهدي ناصر          4

الثانوية الرابعة بالقطيفبتول محمد منصور الزاير         44

الثانوية الرابعة بالقطيفبتول محمد مهدي العلوان        441

الثانوية الرابعة بالقطيفبيان فيصل حسن األحمد        442

الثانوية الرابعة بالقطيفتالة سالم باقر الشماسى         44

الثانوية الرابعة بالقطيفجود ادخار حسن عبدالوهاب        444

الثانوية الرابعة بالقطيفرناد نضير عبداهللا الزاهر         44

الثانوية الرابعة بالقطيفريماس احمد عبدالعظيم الزاير         44

الثانوية الرابعة بالقطيفزهراء محمد حسن الخنيزي         44

الثانوية الرابعة بالقطيفزينب عبداللطيف خضير العبداللطيف         44

الثانوية الرابعة بالقطيفزينب على حسن العلوان         44

الثانوية الرابعة بالقطيفزينب نادر علي العابد          4



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
56مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الرابعة بالقطيفزينب نصرهللا عبدالعظيم الفرج        1 4

الثانوية الرابعة بالقطيفساره علي احمد الجنيبي        2 4

الثانوية الرابعة بالقطيفسمانة اسامة شهيد ابو السعود          4

الثانوية الرابعة بالقطيفغدير وهب عبدهللا تويريت        4 4

الثانوية الرابعة بالقطيفغيداء مؤيد محسن الزاهر          4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة اسماعيل حسن التاروتي          4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة ايمن علي فتيل          4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة حسن عبدهللا آل عباد          4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة حسين سعيد الخميس          4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة حسين علي العوامي          4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة عبدالمحسن علي البناي        1 4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة مالك حسن الفرج        2 4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة محمد هاشم الخضراوي          4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة مكي علي آل زاير        4 4

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة هاني احمد البيش          4

الثانوية الرابعة بالقطيففوزية فهد عبدالرحيم الفرج          4

الثانوية الرابعة بالقطيففي عباس علوي القصاب          4

الثانوية الرابعة بالقطيفكوثر علي عبدهللا العبكري          4



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
57مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية الرابعة بالقطيفكوثر مؤيد سعيد الجشي          4

الثانوية الرابعة بالقطيفلمار علي عيسى القطان          4

الثانوية الرابعة بالقطيفماريا عادل جعفر الخضر        1 4

الثانوية الرابعة بالقطيفمارية باسم عبدهللا الزاير        2 4

الثانوية الرابعة بالقطيفمارية جمال عمران العمران          4

الثانوية الرابعة بالقطيفمارية زهير علي العبدالجبار        4 4

الثانوية الرابعة بالقطيفمودة مأمون احمد الزاير          4

الثانوية الرابعة بالقطيفندى عبدالحكيم يوسف المختار          4

الثانوية الرابعة بالقطيفنور عبدهللا علي آل سنان          4

الثانوية الرابعة بالقطيفنور ماجد احمد الحواج          4

الثانوية الرابعة بالقطيفورد عارف مهدي آل سليس          4

الثانوية الرابعة بالقطيفوسام علي ضيف الزاير          4

الثانوية السادسة بالقطيفاباء محمد جاسم الزوري        1 4

الثانوية السادسة بالقطيفانهار عبدالمجيد عبدهللا آل مشيخص        2 4

الثانوية السادسة بالقطيفأمل علي يوسف أبو ورور          4

الثانوية السادسة بالقطيفأنوار علي ابراهيم آل علوه        4 4

الثانوية السادسة بالقطيفآالء عبدالمنعم علي ابو زيد          4

الثانوية السادسة بالقطيفآالء نافع علي المعلم          4



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
58مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية السادسة بالقطيفآية عبدالعزيز علي المسباح          4

الثانوية السادسة بالقطيفبتول محمد يوسف الفلفل          4

الثانوية السادسة بالقطيفبتول موسى قاسم آل عبيد          4

الثانوية السادسة بالقطيفحوراء فوزي عبدالهادي عوجان          4

الثانوية السادسة بالقطيفخاتون ماجد حسن الخضراوي        1 4

الثانوية السادسة بالقطيفدانه عبدهللا احمد آل محفوظ        2 4

الثانوية السادسة بالقطيفدانية خضير عباس آل ظريف          4

الثانوية السادسة بالقطيفديمة رمزي عبدالباقي األسود        4 4

الثانوية السادسة بالقطيفرغد قاسم محفوظ المقبل          4

الثانوية السادسة بالقطيفرغيد ضياء محسن الزاهر          4

الثانوية السادسة بالقطيفرند رائد عبدهللا اطفيف          4

الثانوية السادسة بالقطيفروز عمر سعيد الجشي          4

الثانوية السادسة بالقطيفرؤى حسن محمد عبدرب األمير          4

الثانوية السادسة بالقطيفرؤى منير عثمان الصحاف           

الثانوية السادسة بالقطيفزهراء رمزي محمد الزين        1  

الثانوية السادسة بالقطيفزهراء عبدالخالق عبدالجليل آل سليمان        2  

الثانوية السادسة بالقطيفزهراء يحيى علوي الساده           

الثانوية السادسة بالقطيفزينب زكريا حيدر الجراش        4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
59مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية السادسة بالقطيفزينب عبدالعزيز كاظم المطرود           

الثانوية السادسة بالقطيفزينب عبدهللا احمد المعلم           

الثانوية السادسة بالقطيفزينب علي عبدهللا المرهون           

الثانوية السادسة بالقطيفزينب علي محمد الخاطر           

الثانوية السادسة بالقطيفزينب محمد صالح آل يعقوب           

الثانوية السادسة بالقطيفزينب نور علوي الشعله         1 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة باسم نصر الشيخ        11 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة سلمان علي آل فرج        12 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة عبدالكريم ابراهيم سليس         1 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة عبدهللا علوي القديحي        14 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة عبدالمحسن عبدهللا آل موسى         1 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة فتحي مهدي العيد         1 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة محمد باقر الخضراوي         1 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة محمد جعفر حيان         1 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة منصور ابراهيم المرهون         1 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة هاني ابراهيم الحباس         2 

الثانوية السادسة بالقطيفليلى شوقي ابراهيم الضامن        21 

الثانوية السادسة بالقطيفمريم أيمن عبدرب الرسول حماده        22 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
60مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الثانوية السادسة بالقطيفمريم حبيب محمد العليوات         2 

الثانوية السادسة بالقطيفمريم عيسى عباس الرويعي        24 

الثانوية السادسة بالقطيفنجف عبدالعزيز احمد المحسن         2 

الثانوية السادسة بالقطيفنور حسين علي آل عبدرب النبي         2 

الثانوية السادسة بالقطيفنور عبداآلله عبدالواحد الخميس         2 

الثانوية السادسة بالقطيفورد عامر عبدرب الرسول العلقم         2 

الثانوية السادسة بالقطيفوالء حبيب محمد آل مطر         2 

الثانوية السادسة بالقطيفوالية محمد جعفر آل ثويمر           

ثانوية األبناء بالدفاع الجوي بأم الساهكرغد محمد عبد الكريم القرشي        1  

ثانوية األبناء بالدفاع الجوي بأم الساهكرغد يحيى امبالش معشي        2  

ثانوية األبناء بالدفاع الجوي بأم الساهكزهراء صبري صالح الجمعه           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
61مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية األوىل األوجام الزهراء عبدهللا عبد الكريم آل ناصر         1  

الثانوية األوىل األوجام زينب حسين حمزه آل سنان        2  

الثانوية األوىل األوجام سكينه وجيه ماجد األوجامي            

الثانوية األوىل األوجام مارية امين شيبان الهاشم         4  

الثانوية األوىل األوجام مريم حسن منصور آل مرزوق            

الثانوية األوىل األوجام نرجس زكي محفوظ آل هاشم           

الثانوية األوىل الخويلديةبشاير ابراهيم عباس آل الشط           

الثانوية األوىل الخويلديةزهراء محمد موسى األصيل            

الثانوية األوىل الخويلديةزينب علي مهدي مغيص            

الثانوية األوىل الخويلديةمريم محمد حيدر الساده          1 

الثانوية األوىل بالتوبيجود حسين كاظم الفلفل        11 

الثانوية األوىل بالتوبيفاطمة حسين عبدهللا آل شيف         12 

الثانوية األوىل بالتوبيفاطمة رضا سعيد الشاخوري         1 

الثانوية األوىل بالتوبيفاطمة محسن حبيب الموسى         14 

الثانوية األوىل بالتوبينور حسام الدين السيد علي السيد         1 

الثانوية األوىل بالتوبيهاشمية عباس علوي الفوار         1 

الثانوية األوىل بالتوبيوالء حسين علي رمضان         1 

الثانوية األوىل بالجارودية  بتول عبدهللا علي آل محمود         1 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
62مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية األوىل بالجارودية  حوراء مهدي جعفر آل اعبادي         1 

الثانوية األوىل بالجارودية  زينب محمد عبدهللا العسيف         2 

الثانوية األوىل بالجارودية  فاطمة عقيل جاسم ال خليف        21 

الثانوية األوىل بالجارودية  فاطمة علوي مسلم ال طويلب        22 

الثانوية األوىل بالجارودية  ماريه عبد العزيز احمد الحايك          2 

الثانوية األوىل بالجارودية  مريم علي عبدهللا النطار        24 

الثانوية األوىل بالجشفاطمة محمد سعيدال قرين         2 

الثانوية األوىل بالجش ايمان حسين موسى آل ضاحي          2 

الثانوية األوىل بالجش آيه محمد صالح آل محفوظ         2 

الثانوية األوىل بالجش بنين حسين احمد العاشور          2 

الثانوية األوىل بالجش حصة اسامه ابراهيم آل كردوس         2 

الثانوية األوىل بالجش رباب منير مكي الهاشم            

الثانوية األوىل بالجش رقية علي حسن الضيف         1  

الثانوية األوىل بالجش رنيم تيسير سلمان البدر         2  

الثانوية األوىل بالجش زهراء حسام رضا األسود            

الثانوية األوىل بالجش زهراء حسين احمد آل عيد         4  

الثانوية األوىل بالجش زهراء حسين معتوق آل عبد اللطيف            

الثانوية األوىل بالجش زهراء علي عبدهللا آل خواهر            



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
63مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية األوىل بالجش زهراء محفوظ حسين الخضراوي           

الثانوية األوىل بالجش زينب جالل احمد الحميدي            

الثانوية األوىل بالجش زينب سعيد عبدهللا المغاسله            

الثانوية األوىل بالجش زينب عارف عبد الرزاق آل سنبل          4 

الثانوية األوىل بالجش عقيله علوي طالب الساده        41 

الثانوية األوىل بالجش غفران جاسم حسن آل عبد الوهاب         42 

الثانوية األوىل بالجش فاطمة أحمد شبيب آل شبيب         4 

الثانوية األوىل بالجش فاطمة جاسم أحمد المغاسله         44 

الثانوية األوىل بالجش فاطمة عباس عيسى المنصور         4 

الثانوية األوىل بالجش فاطمة عبد الخالق سلمان  المحفوظ         4 

الثانوية األوىل بالجش فاطمة عبد العزيز عبدهللا المهنا         4 

الثانوية األوىل بالجش فاطمة علي حسن العياش         4 

الثانوية األوىل بالجش فاطمة محمد عيسى آل سماعيل          4 

الثانوية األوىل بالجش فاطمةحسين مكي الجراش           

الثانوية األوىل بالجش فاطمه ايمن حجي الحسن        1  

الثانوية األوىل بالجش فاطمه ضياء جعفر الساده        2  

الثانوية األوىل بالجش نور عيسى عيسى المغاسله            

الثانوية األوىل بالجش نور موسى عبد الحميد آل سالم         4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
64مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية األوىل بالربيعيةالزهراء عبد المهيمن عبدهللا الخاتم            

الثانوية األوىل بالربيعيةزينب حسين عبدهللا الرويعي            

الثانوية األوىل بالربيعيةفداء ابراهيم عبدهللا الصادق           

الثانوية األوىل بالربيعيةكوثر شريف احمد العسكري           

الثانوية األوىل بالربيعية آية حسين علي آل حبيب           

الثانوية األوىل بالعواميةايثار أشرف عبدهللا العباس           

الثانوية األوىل بالعواميةريم علي عبدهللا الفرج        1  

الثانوية األوىل بالعواميةزينب أحمد علي آل ربح        2  

الثانوية األوىل بالعواميةزينب بشير عبدهللا الصالح           

الثانوية األوىل بالعواميةسكينة ميثم علي الزاهر        4  

الثانوية األوىل بالعواميةسلمى عبدهللا احمد آل ربح           

الثانوية األوىل بالعواميةفاطمة زكي علي الصالح           

الثانوية األوىل بالعواميةفاطمة عباس حسن انصيف           

الثانوية األوىل بالعواميةنور زكي سعيد آل مدن           

الثانوية األوىل بالقديحبتول علي عبدالمحسن آل حماد           

الثانوية األوىل بالقديحبتول علي عيد الدشيش           

الثانوية األوىل بالقديحرباب جعفر احمد البناي        1  

الثانوية األوىل بالقديحزينب محمد عبدهللا سالم        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
65مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية األوىل بالقديحشهد بشار حسن الكواي           

الثانوية األوىل بالقديحشهد علي محمد آل عبيد        4  

الثانوية األوىل بالقديحشهد محمد احمد المناميين           

الثانوية األوىل بالقديحفاطمة حسين احمد الشاعر           

الثانوية األوىل بالقديحفاطمة صالح علي العليان           

الثانوية األوىل بالقديحفاطمة عبدالعزيز عبدهللا آل توفيق           

الثانوية األوىل بالقديحفاطمة هاني عبدرب الرسول الحمدان           

الثانوية األوىل بالقديحفاطمه وجدي محمد العرفات           

الثانوية األوىل بالقديحليلى عبدالعزيز علي مسقلب        1  

الثانوية األوىل بالقديحنور على عبدهللا آل اعبيد        2  

الثانوية األوىل بالقديحنور علي رضي العبدالعلي           

الثانوية األوىل بالقديحيقين حسين علي الخويلدي        4  

الثانوية األوىل بالقطيفانوار كمال ابراهيم الخضراوي           

الثانوية األوىل بالقطيفبتول ايمن احمد الدواغ           

الثانوية األوىل بالقطيفحوراء عادل كاظم الثنيان           

الثانوية األوىل بالقطيفزينب علي أحمد اكريكيش           

الثانوية األوىل بالقطيففاطمة علي عيسى المادح           

الثانوية األوىل بالنابيةامتنان باني مسلط الهاجري           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
66مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية األوىل بالنابيةشوق عبدالعزيز مهل الهاجري        1  

الثانوية األوىل بأم الحمامأثير ابراهيم علي آل عبدهللا         2  

الثانوية األوىل بتاروتبتول جميل احمد الحبيب           

الثانوية األوىل بتاروتريم عبدهللا معتوق الخياط        4  

الثانوية األوىل بتاروتزينب حبيب حسن حاجي            

الثانوية األوىل بتاروتلينا ياسر عبد الجليل القيصوم           

الثانوية األوىل بحلة محيشزهراء محمد مهدي المادح           

الثانوية األوىل بحلة محيشصبا زكريا ابراهيم النغموش           

الثانوية األوىل بدارينلطيفه محمد عبدهللا العبد الرحيم           

الثانوية األوىل بدارينمنى عبدهللا صالح جاسم          1

الثانوية األوىل بسنابسآمنه مازن حسين الهاشم        1 1

الثانوية األوىل بسنابسبنين عبدرب الرسول عبدهللا الصفار        2 1

الثانوية األوىل بسنابسحنين موسى احمد الدرورة          1

الثانوية األوىل بسنابسشهد ياسر علي العبيدي        4 1

الثانوية األوىل بسنابسشيماء جميل محمد العليوات          1

الثانوية األوىل بسنابسفلك محمد حسن الدقدوق          1

الثانوية األوىل بسنابسكوثر عقيل ناصر الحداد          1

الثانوية األوىل بسنابسكوثر محمد علي ال محمدحسين          1
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ثاني ثانوي

الثانوية األوىل بسنابسنور هاني عباس أوال          1

الثانوية األوىل بسنابسوديعة سعود محمد التركي         11

الثانوية األوىل بسيهات زهراء احمد علي آل شهاب        111

الثانوية األوىل بصفوىاسراء محمد علوي آل حسن        112

الثانوية األوىل بصفوىالزهراء زهير مكي الخويلدي         11

الثانوية األوىل بصفوىانوار طه حسين العبدهللا        114

الثانوية األوىل بصفوىايمان ياسين اسعد الساده         11

الثانوية األوىل بصفوىأمل علي علوي السادة         11

الثانوية األوىل بصفوىآالء علي عبدهللا المطيلق         11

الثانوية األوىل بصفوىبشاير منصور علي الخلف         11

الثانوية األوىل بصفوىبلقيس محمد احمد الصادق         11

الثانوية األوىل بصفوىتقى علي سلمان ال شبر         12

الثانوية األوىل بصفوىجنا سلمان حسن المعلم        121

الثانوية األوىل بصفوىجود علي محمد الشيتي        122

الثانوية األوىل بصفوىجود مناف جابر الشالتي         12

الثانوية األوىل بصفوىحوراء بشير محمد آل خلف        124

الثانوية األوىل بصفوىحوراء عبد المحسن محمد آل سيف         12

الثانوية األوىل بصفوىدانة شريف عبدهللا آل عيسى         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
68مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىدانة محمد عبد هللا الشالتي         12

الثانوية األوىل بصفوىدانية بشير مهدي الخزعلي         12

الثانوية األوىل بصفوىراغدة حسين عبدهللا الدخيل         12

الثانوية األوىل بصفوىروان لؤي عبد المحسن العبدالباقي          1

الثانوية األوىل بصفوىريم عال ء محمد سلطان        1 1

الثانوية األوىل بصفوىريم مجدي علي آل سعيد        2 1

الثانوية األوىل بصفوىريما يوسف سعيد آل يوسف          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء أيمن مرتضى الساده        4 1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء علي حسن آل مرهون          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء فاخر حسن الساده          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء محمد محمود آل يوسف          1

الثانوية األوىل بصفوىزينب عصمت فوزي الصادق          1

الثانوية األوىل بصفوىزينب فهد علي القصاب          1

الثانوية األوىل بصفوىزينب نجيب جابر الصفواني         14

الثانوية األوىل بصفوىسارة هاشم موسى العلوى        141

الثانوية األوىل بصفوىسلمى محمد حبيب آل قرين        142

الثانوية األوىل بصفوىشهد ابراهيم يوسف ابراهيم         14

الثانوية األوىل بصفوىشهد سعيد محمد آل المحسن        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
69مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىصالحه محمد علي العالي         14

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة اسامه علي البراهيم         14

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة صادق علي المبارك         14

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة صالح محمد الشرفا         14

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة عبدهللا صالح المسلم         14

الثانوية األوىل بصفوىفاطمه عاصم محمد آل عبدهللا          1

الثانوية األوىل بصفوىفرات احمد علي العباس        1 1

الثانوية األوىل بصفوىكوثر محمد سعيد علي المعلم        2 1

الثانوية األوىل بصفوىلجين احمد هاشم السادة          1

الثانوية األوىل بصفوىلمى جميل يحيى الغفري        4 1

الثانوية األوىل بصفوىمريم زكريا علي آل مبارك          1

الثانوية األوىل بصفوىمريم زكي محمد المؤمن          1

الثانوية األوىل بصفوىمريم علي حسين العبدالباقي          1

الثانوية األوىل بصفوىمريم علي عبدهللا آل داؤود          1

الثانوية األوىل بصفوىمالذ فؤاد سعيد آل شبر          1

الثانوية األوىل بصفوىمنال فؤاد حسن آل أحمد          1

الثانوية األوىل بصفوىنرجس زكي علي الداؤود        1 1

الثانوية األوىل بصفوىنور حسن علي آل مبارك        2 1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
70مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىنور حسين سعيد آل أسعد          1

الثانوية األوىل بصفوىنور مؤيد علي المحسن        4 1

الثانوية األوىل بصفوىهبه محمد حسين الهاشم          1

الثانوية األوىل بصفوىوجود احمد حسن الصادق          1

الثانوية األوىل بصفوىوالء عادل علي المجاب          1

الثانوية األوىل بعنكافنان خالد ناصر الخالدي          1

الثانوية األوىل بعنكالجوهره عمار علي الخالدي          1

الثانوية األوىل بعنكالريم ماجد مطلق الخالدي          1

الثانوية األوىل بعنكأبرار محمد فالح الخالدي        1 1

الثانوية األوىل بعنكحور صالح عون المشهد        2 1

الثانوية األوىل بعنكرند سعد علوش المليحي          1

الثانوية األوىل بعنكسارة سعد علي الخالدي        4 1

الثانوية األوىل بعنكساره احمد راضي ال قنبر          1

الثانوية األوىل بعنكنوره سالم خالد الخالدي          1

الثانوية األوىل بعنكهند راشد راضي الخالدي          1

الثانوية الثالثة القطيفيارا عبد الملك علي السنونه          1

الثانوية الثالثة القطيف فاطمة حسن احمد العلقم           1

الثانوية الثامنة بالقطيفالدانة محمد حسن أبوالسعود          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
71مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية الثامنة بالقطيفالزهراء فاضل ابراهيم المغسل        1 1

الثانوية الثامنة بالقطيفايالف بدر جعفر الماحوزي        2 1

الثانوية الثامنة بالقطيفأروى أمجد عارف عبدالستار          1

الثانوية الثامنة بالقطيفأريج جمال حسين الماجد        4 1

الثانوية الثامنة بالقطيفآية زكي عبدرب النبي الحوار          1

الثانوية الثامنة بالقطيفبتول زكي حيدر المقبل          1

الثانوية الثامنة بالقطيفبسمه فؤاد محمدعلي المزين          1

الثانوية الثامنة بالقطيفحور حسين سعيد الحليلي          1

الثانوية الثامنة بالقطيفحوراء أنور جعفر الهاشم          1

الثانوية الثامنة بالقطيفحوراء محمد حسن آل عاشور          1

الثانوية الثامنة بالقطيفداليا مازن منصور المرزوق        1 1

الثانوية الثامنة بالقطيفدانية عبدهللا عبدهللا التاروتي        2 1

الثانوية الثامنة بالقطيفرغد احمد موسى الحمود          1

الثانوية الثامنة بالقطيفرنيم فايز عبدالكريم الصفار        4 1

الثانوية الثامنة بالقطيفروز مازن احمد الزاير          1

الثانوية الثامنة بالقطيفريم  عادل عبدهللا الفشخي          1

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء حسين احمد بزبوز          1

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء هادي شبر القالف          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
72مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب حبيب راضي آل قنبر          1

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب حسن محمد شياب          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب عدنان علوي آل ماجد        1 2

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب علي حسن ابو السعود        2 2

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب علي عبدرب الرسول ال خليف          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب محمد قاسم السويكت        4 2

الثانوية الثامنة بالقطيفسكينه محمد فؤاد عبدالحي النهاش          2

الثانوية الثامنة بالقطيفسمات سعيد احمد البستاني          2

الثانوية الثامنة بالقطيفشهد محمد  سعيد آل سويكت           2

الثانوية الثامنة بالقطيفشهد مهدى سلمان الغريافي          2

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة حسن أحمد غزوي          2

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة حسين عبدرب الرسول آل جواد         21

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة زكي جاسم آل دهنيم        211

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة سعيد حسن آل سليم        212

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة عامر علي الشواف         21

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمه سعيد سلمان الطالق        214

الثانوية الثامنة بالقطيففرح حسين جواد المرهون         21

الثانوية الثامنة بالقطيففريال الخطيب لطفي احمد عنان         21



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
73مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية الثامنة بالقطيفالنا احمد زكي النونو         21

الثانوية الثامنة بالقطيفليلى علي عبدهللا الخنيزي         21

الثانوية الثامنة بالقطيفماريا مصطفى عبداللطيف صيداوي         21

الثانوية الثامنة بالقطيفماريانا محمد مهدي الجشي          22

الثانوية الثامنة بالقطيفميسا محمد صالح المعلم        221

الثانوية الثامنة بالقطيفنبأ بشير علي العوامي        222

الثانوية الثامنة بالقطيفنرجس جعفر سعيد العبدالعلي         22

الثانوية الثامنة بالقطيفنور الزهراء طه سلمان الشويخ        224

الثانوية الثامنة بالقطيفنور علي حسن آل سليس         22

الثانوية الثامنة بالقطيفوجود خالد عبدهللا الخاطر         22

الثانوية الثامنة بالقطيفوالية جعفر جاسم آل ناس         22

الثانوية الثانية بالجشفاطمة عبدالحميد عبدهللا آل موسى          22

الثانوية الثانية بصفوىرايه طارق عبدهللا الدخيل          22

الثانوية الثانية بصفوىفاطمة عبد المنعم عبدهللا الداؤود          2

الثانوية الثانية بصفوىفاطمة كاظم ماجد أسعد        1 2

الثانوية الثانية بصفوىنور عبدهللا علي الدقدوق        2 2

الثانوية الثانية بصفوىهبة انيس سامي آل دهيم          2

الثانوية الثانية سيهاتآية شوقي جاسم ال سواد        4 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
74مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية الثانية سيهاتشهد فوزي احمد الحرز           2

الثانوية الثانية سيهاتفاطمة احمد حسن آل شهاب           2

الثانوية الثانية سيهات اسراء طارق عطيه عبد الغني عطيه           2

الثانوية الثانية سيهات االء ابراهيم احمد زين الدين           2

الثانوية الثانية سيهات الزهراء علي يحي المسين          2

الثانوية الثانية سيهات ايالف عبد الغفور يوسف آل مزعل          24

الثانوية الثانية سيهات أبيار علي حسن الشويخات        241

الثانوية الثانية سيهات بتول علي سلمان السيهاتي         242

الثانوية الثانية سيهات بيان عبدهللا ابراهيم المسلم          24

الثانوية الثانية سيهات جمانه فؤاد احمد آل عبيد رب علي         244

الثانوية الثانية سيهات دانة ماجد احمد الحالل          24

الثانوية الثانية سيهات دالل توفيق محمد طه          24

الثانوية الثانية سيهات رشد سعود احمد الربح          24

الثانوية الثانية سيهات ريم رأفت علي السالم          24

الثانوية الثانية سيهات زهراء محمد احمد آل حجي          24

الثانوية الثانية سيهات زينب احمد حسن آل شهاب           2

الثانوية الثانية سيهات زينب زهير عيسى الشويخات         1 2

الثانوية الثانية سيهات زينب سعيد احمد آل نمر        2 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
75مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية الثانية سيهات زينب عبدهللا عبد الجبار آل حمود           2

الثانوية الثانية سيهات زينب يوسف جاسم آل حمود         4 2

الثانوية الثانية سيهات شهد هاني عبدهللا آل قرطاس           2

الثانوية الثانية سيهات فاطمة سعيد منصور البيات           2

الثانوية الثانية سيهات فداء جعفر ناصر السبع           2

الثانوية الثانية سيهات لجين علي سعود النعيمي           2

الثانوية الثانية سيهات منار ابراهيم علي ال امنيف           2

الثانوية الثانية سيهات نور بدر مهدي زواد           2

الثانوية الثانية سيهات نور جعفر علي ال غريب        1 2

الثانوية الثانية سيهات نور ربحي سعيد الماحوزي         2 2

الثانوية الثانية سيهات ياسمين هشام علوي العلويات           2

الثانوية الخامسة بالقطيفحور عبدالعزيز مهدي الخاطر        4 2

الثانوية الخامسة بالقطيفحوراء أمين سعيد آل مطر          2

الثانوية الخامسة بالقطيفزينب موسى جعفر العبدرب االمير          2

الثانوية الخامسة بالقطيففداء عبدالغني احمد المفقود          2

الثانوية الخامسة بالقطيففضيلة لواء محمد المحاسنه          2

الثانوية الخامسة بالقطيفلجين حسين محمد الموسى          2

الثانوية الخامسة سيهاتزينب جعفر محمد آل دبيس           2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
76مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية الخامسة سيهاتفاطمه عباس طاهر السلمان         1 2

الثانوية الخامسة سيهات اسراء ابراهيم محمد الخليفه         2 2

الثانوية الخامسة سيهات أسيل جعفر عبدهللا آل خاتم           2

الثانوية الخامسة سيهات أمينه عباس علي الوكيل        4 2

الثانوية الخامسة سيهات آيات عبد الحميد حبيب القطان           2

الثانوية الخامسة سيهات بتول ناصر عبدهللا الشالع           2

الثانوية الخامسة سيهات جنات عبد الحميد محمد الكاظم           2

الثانوية الخامسة سيهات جنان احمد حجي الهاشم السيد           2

الثانوية الخامسة سيهات حوراء عبدهللا يوسف المقرقش          2

الثانوية الخامسة سيهات زينب جاسم مكي المطاوعه          2

الثانوية الخامسة سيهات ساره محمد احمد العباد         1 2

الثانوية الخامسة سيهات سماء طاهر ناصر المسلم         2 2

الثانوية الخامسة سيهات فاطمة أديب  احمد السبع           2

الثانوية الخامسة سيهات فاطمه حسين علي البوخمسين         4 2

الثانوية الخامسة سيهات فرات محمد أحمد ال كبيش           2

الثانوية الخامسة سيهات نبراس سامي صالح القديحي           2

الثانوية الخامسة سيهات نرجس واصل عيسى الردحه           2

الثانوية الخامسة سيهات نور مهدي جابر الحسين           2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
77مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية الرابعة بالقطيفالزهراء عادل علوي ال صالح          2

الثانوية الرابعة بالقطيفآمنه محمد جواد عبدالعال          2

الثانوية الرابعة بالقطيفجمان طارق هاني الزاير        1 2

الثانوية الرابعة بالقطيفحوراء أحمد علي الجنبي         2 2

الثانوية الرابعة بالقطيفحوراء صالح علي المرزوق          2

الثانوية الرابعة بالقطيفحوراء وليد عبدهللا آل ابراهيم         4 2

الثانوية الرابعة بالقطيفرغد أيمن عبدالجليل الزهيري          2

الثانوية الرابعة بالقطيفرغد هادي مهدي آل عصفور          2

الثانوية الرابعة بالقطيفريما فؤاد عبدهللا أمان          2

الثانوية الرابعة بالقطيفريما فؤاد محمد آل جوهر          2

الثانوية الرابعة بالقطيفزهراء حسن علوي الخباز          2

الثانوية الرابعة بالقطيفزهراء عبدالعزيز حبيب الباشا           

الثانوية الرابعة بالقطيفزهراء علوي محمد الخضراوي         1  

الثانوية الرابعة بالقطيفزهراء علي عبدهللا الجشي        2  

الثانوية الرابعة بالقطيفزينب نور سعيد القصاب           

الثانوية الرابعة بالقطيفسكينة حسين ابراهيم القطان        4  

الثانوية الرابعة بالقطيفسلمى ضياء حسن القصاب           

الثانوية الرابعة بالقطيفغدير وجدي سعيد ابو السعود           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
78مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة رضي منصور آل سليم           

الثانوية الرابعة بالقطيفكوثر رضي علي الخياط           

الثانوية الرابعة بالقطيفلجين جعفر علي آل هليل           

الثانوية الرابعة بالقطيفمارية عدنان علوي الحواج         1 

الثانوية الرابعة بالقطيفمنار علي احمد المناميين        11 

الثانوية الرابعة بالقطيفنبأ عبدالعزيز محمد العتوق        12 

الثانوية الرابعة بالقطيفوالء هاني عبدهللا المرزوق         1 

الثانوية السادسة بالقطيفأريام هيثم عبدالباقي الهاجري        14 

الثانوية السادسة بالقطيفبتول زكي سعيد الشاعر         1 

الثانوية السادسة بالقطيفجمانة جعفر محمد آل مطر         1 

الثانوية السادسة بالقطيفرناد حسين علي الزاهر         1 

الثانوية السادسة بالقطيفرؤى مفيد علي السماعيل         1 

الثانوية السادسة بالقطيفزكية فؤاد احمد المسحر         1 

الثانوية السادسة بالقطيفزهراء علي معتوق أميل         2 

الثانوية السادسة بالقطيفزينب علي حسن الفكيه        21 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة محمد حسن آل ربح        22 

الثانوية السادسة بالقطيففاطمة محمد علي العرادي         2 

الثانوية السادسة بالقطيفكوثر عبدهللا احمد آل عمران        24 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
79مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الثانوية السادسة بالقطيفمجد رأفت احمد ال سرير         2 

الثانوية السادسة بالقطيفمودة رضي حسن الغمغام         2 

الثانوية السادسة بالقطيفنبأ حسن عبدهللا ال انتيف         2 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
80مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل الجشايالف فواد عبد الهادي الفضلي        1  

الثانوية األوىل الجشأطهار اسماعيل عيسى آل اسماعيل        2  

الثانوية األوىل الجشآمنة نوح صالح القصار           

الثانوية األوىل الجشآيات حسام رضا األسود        4  

الثانوية األوىل الجشآية باسل عبد الكريم آل انصيف           

الثانوية األوىل الجشبتول احمد حميد آل قنيص           

الثانوية األوىل الجشبتول فريد حسن عويوي           

الثانوية األوىل الجشحوراء جعفر موسى المرهون           

الثانوية األوىل الجشرحمه محمد عيسى آل سعيد           

الثانوية األوىل الجشرناد  شامس احمد آل ربح         1 

الثانوية األوىل الجشزهراء ابراهيم صالح الجشي        11 

الثانوية األوىل الجشزهراء جواد مهدي آل سماعيل        12 

الثانوية األوىل الجشزهراء حسن احمد آل زايد         1 

الثانوية األوىل الجشزهراء ناصر حسن العلوي        14 

الثانوية األوىل الجشزينب زكريا عيسى آل مهنا         1 

الثانوية األوىل الجشزينب علي عبد المحسن الحسين         1 

الثانوية األوىل الجشزينب منصور حسن الثواب         1 

الثانوية األوىل الجشسكينة علي عيسى المرزوق         1 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
81مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل الجشسكينه ابراهيم عيسى آل مهنا         1 

الثانوية األوىل الجشسال احمد سيف اللهبي         2 

الثانوية األوىل الجشسالم حسن محمد العبد العال        21 

الثانوية األوىل الجششهد جعفر زاهر العبدالعال        22 

الثانوية األوىل الجشغدير علي حسن المبيريك         2 

الثانوية األوىل الجشفاطمة احمد سليمان آل سليمان        24 

الثانوية األوىل الجشفاطمة باسم جعفر المهنا         2 

الثانوية األوىل الجشفاطمة حسين سعيد قويسم         2 

الثانوية األوىل الجشفاطمة سلمان عبدهللا المسلم         2 

الثانوية األوىل الجشفاطمة سميح علي المدن         2 

الثانوية األوىل الجشفاطمة عباس عبدهللا البصري         2 

الثانوية األوىل الجشفاطمة عبد الحكيم علي آل محفوظ           

الثانوية األوىل الجشفاطمة عبد الواحد علي آل درويش        1  

الثانوية األوىل الجشفاطمة محمد حسن الجارودي        2  

الثانوية األوىل الجشفاطمه جعفر محمد المحسن           

الثانوية األوىل الجشفاطمه حسين عبدهللا آل كردوس        4  

الثانوية األوىل الجشفاطمه زكريا عيسى آل مهنا           

الثانوية األوىل الجشفدك عبدهللا سلمان البوزيد           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
82مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل الجشماريه محمد حسن آل شهاب           

الثانوية األوىل الجشمريم احمد عبد العظيم المغاسله           

الثانوية األوىل الجشمريم ياسرعلي آل حمود           

الثانوية األوىل الجشمالذ علي محمد اليوسف         4 

الثانوية األوىل الجشمها خالد حسن البصري        41 

الثانوية األوىل الجشنجمة مصطفى محمد شوقي سنبل        42 

الثانوية األوىل الجشنور محمد جعفر آل زواد         4 

الثانوية األوىل الجشنور محمد حسن الشبيب        44 

الثانوية األوىل الجشنوران احمد حسن العوامى         4 

الثانوية األوىل الجشوديعه عماد ابراهيم الحايك         4 

الثانوية األوىل الخويلديةأنوار نزيه حيدر الساده         4 

الثانوية األوىل الخويلديةجنى نذير حسن آل شيف         4 

الثانوية األوىل الخويلديةفاطمة حسين تقي الشرفا         4 

الثانوية األوىل الخويلديةنبراس علي احمد المحروس           

الثانوية األوىل باالوجامحنان  حسن  صالح الناصر         1  

الثانوية األوىل باالوجامروان باسم مصطفى نزال         2  

الثانوية األوىل باالوجامزينب علي  صالح آل مبارك           

الثانوية األوىل باالوجامفاطمة  جعفر حبيب الناصر         4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
83مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل باألوجامفاطمة مصطفى صالح الناصر           

الثانوية األوىل بالتوبيخديجة شبر جعفر الشاخوري           

الثانوية األوىل بالجاروديةاسراء كاظم علي االصيل            

الثانوية األوىل بالجاروديةدانة زكي احمد ال طويلب           

الثانوية األوىل بالجاروديةزينب سلمان عبدهللا الثواب           

الثانوية األوىل بالجاروديةفاطمة أسعد سعيد ال طويلب           

الثانوية األوىل بالربيعيةزينب عادل علي الكواي        1  

الثانوية األوىل بالربيعيةنوراء رضا علي آل حبيل        2  

الثانوية األوىل بالعواميةبتول رياض محمد السيهاتي           

الثانوية األوىل بالعواميةساجده نصر أحمد آل ربيع        4  

الثانوية األوىل بالعواميةنور حسين علي الفرج           

الثانوية األوىل بالعواميةواليه علي عبدهللا الشيخ           

الثانوية األوىل بالقديحانوار عبد المجيد عبدهللا الدهان           

الثانوية األوىل بالقديحبتول ناصر علوي الخضراوي           

الثانوية األوىل بالقديححنين سلطان سعيد آل موسى           

الثانوية األوىل بالقديحرزان نوري هاشم الساده           

الثانوية األوىل بالقديحزكيه محمد احمد الحمادي        1  

الثانوية األوىل بالقديحزهراء أمان محمد الشرفا        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
84مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل بالقديحزهراء حسن علي المسباح           

الثانوية األوىل بالقديحسكينة جعفر علوي أبو الرحى        4  

الثانوية األوىل بالقديحطاهرة عقيل احمد المطاوعه           

الثانوية األوىل بالقديحفرات خالد صالح حماد           

الثانوية األوىل بالقديحكوثر عباس جعفر المطاوعه           

الثانوية األوىل بالقديحلجين علي عدنان الصايغ           

الثانوية األوىل بالقديحمريم محمد جعفر القصاب           

الثانوية األوىل بالقديحنبأ حسين حسن العباس           

الثانوية األوىل بالقديحهدى محسن ابراهيم آل ربح        1  

الثانوية األوىل بالقديحيقين احمد عيد اكريكيش        2  

الثانوية األوىل بالقطيفبنين عبد الحميد جاسم آل دهنيم           

الثانوية األوىل بالقطيفحور عبد العزيز حسن آل ثابت        4  

الثانوية األوىل بالقطيفزهراء عبد رب الشهيد علي آل خاتم           

الثانوية األوىل بالقطيفعلوية صالح علوي ابو الرحي           

الثانوية األوىل بالقطيففاطمة حسن مهدي العسيف           

الثانوية األوىل بالقطيففاطمة مهدي عبدهللا الضو           

الثانوية األوىل بالقطيفمريم رضي حسن القديحي           

الثانوية األوىل بالقطيفمنار عارف محمد ابو الليل            



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
85مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل بالقطيفهدى احمد جاسم آل بزرون        1  

الثانوية األوىل بالقطيفيقين ابراهيم راضي آل عبيدان        2  

الثانوية األوىل بأم الحمامزينب نوح حسن المسبح           

الثانوية األوىل بأم الحمامسكينه محمد عبدهللا ال عباس        4  

الثانوية األوىل بأم الحماممريم محمد حسين رضوان           

الثانوية األوىل بأم الساهكالعنود عبدهللا مبارك الخالدي           

الثانوية األوىل بأم الساهكرجوى حمد محمد العراده           

الثانوية األوىل بأم الساهكرهف احمد سالم العيد           

الثانوية األوىل بأم الساهكرهف زين يحي فقيه           

الثانوية األوىل بأم الساهكشهد فهد محمد القناص          1

الثانوية األوىل بأم الساهكنوره ناصر شمروخ البريكاني        1 1

الثانوية األوىل بتاروتزهراء جالل عبد رب الشهيد العماني        2 1

الثانوية األوىل بتاروتفاطمة حسن علي المعلم          1

الثانوية األوىل بتاروتمنار حسن علي السنونه        4 1

الثانوية األوىل بحلة محيشغدير حسين علي العوامي          1

الثانوية األوىل بدارينتاال جمعه صالح الفيحاني          1

الثانوية األوىل بسنابسفاطمه حبيب علي العبندي          1

الثانوية األوىل بسنابسمريم زكي علي الضامن          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
86مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل بسنابسهديل محمد جاسم العبادي          1

الثانوية األوىل بسيهاتحوراء توفيق هالل البشير         11

الثانوية األوىل بسيهاتسمات جاسم صالح المزرع        111

الثانوية األوىل بسيهاتشهد سعيد جاسم الصفان        112

الثانوية األوىل بسيهاتشهد صالح عبدهللا الجبران         11

الثانوية األوىل بسيهاتشهد علي حسين الحبابي        114

الثانوية األوىل بسيهاتضحى علي احمد الحاتم         11

الثانوية األوىل بسيهاتعهد محمد علي الحاجي         11

الثانوية األوىل بسيهاتفاطمه واصل خليل الخضيري         11

الثانوية األوىل بسيهاتفرح احمد مكي المناسف         11

الثانوية األوىل بسيهاتنور عقيل عبدهللا المسكين         11

الثانوية األوىل بسيهاتيقين صادق عباس الحجي         12

الثانوية األوىل بصفوىارين عبدالمجيد ممدوح الفاخوري        121

الثانوية األوىل بصفوىاالء محمد محمود الحسيني طمان        122

الثانوية األوىل بصفوىالزهراء حسين جعفر آل اسعيد         12

الثانوية األوىل بصفوىالزهراء عبدهللا جاسم ربيعه        124

الثانوية األوىل بصفوىايثار حسن سلمان آل خاتم         12

الثانوية األوىل بصفوىأنوار زهير عيسى الصفواني         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
87مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىحور احمد علوي السادة         12

الثانوية األوىل بصفوىحور عماد بن احمد آل ناصر         12

الثانوية األوىل بصفوىحور مؤيد علي الخلف         12

الثانوية األوىل بصفوىحوراء حسن محمد آل أحمد          1

الثانوية األوىل بصفوىحوراء عبدهللا ناصر الشعيب        1 1

الثانوية األوىل بصفوىرباب فايز جابر الداؤود        2 1

الثانوية األوىل بصفوىريانه صالح علي الصكاك          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء  ناصر عباس المير        4 1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء أمين وهب العالي          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء مالك مكي الصادق          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء محمد صالح المسلم          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء وجيه عبداللطيف آل موسى          1

الثانوية األوىل بصفوىزهراء يوسف محمد المطرود          1

الثانوية األوىل بصفوىزينب أشرف سعيد آل داؤود         14

الثانوية األوىل بصفوىزينب جعفر كاظم زواد        141

الثانوية األوىل بصفوىزينب حسن سعيد السعيد        142

الثانوية األوىل بصفوىزينب حسن علي آل مبارك         14

الثانوية األوىل بصفوىزينب حسين سعيد المعلم        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
88مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىزينب رضا محمد الشاخوري         14

الثانوية األوىل بصفوىزينب عبد العظيم محمد أبوالرحى         14

الثانوية األوىل بصفوىسارة يوسف حسن المطرود         14

الثانوية األوىل بصفوىساره عبدالكريم حسن آل فردان         14

الثانوية األوىل بصفوىسلمى جاسم محمد الصادق         14

الثانوية األوىل بصفوىسلمى منير احمد آل يوسف          1

الثانوية األوىل بصفوىشهد صالح عبد هللا آل غريب        1 1

الثانوية األوىل بصفوىشهد عبدالكريم سعيد آل خميس        2 1

الثانوية األوىل بصفوىشهد محمد باسل السمان          1

الثانوية األوىل بصفوىعلوية  ياسين محمد الموسوي        4 1

الثانوية األوىل بصفوىعهد سالم حايف الفقيري العنزي          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة أنور علي آل نصفان          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة حبيب احمد الحساوي          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة حسن محمد آل داؤود          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة حسين عباس آل يوسف          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة زكي محمد آل مبارك          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة صالح علوي آل حسين        1 1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمة ماجد علوي آل حسن        2 1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
89مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىفاطمه  مشتاق شرف المير          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمه احمد سعيد آل خميس        4 1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمه بنت عصام حبيب العيسى          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمه جمال أحمد الزاير          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمه عادل علي آل كاظم          1

الثانوية األوىل بصفوىفاطمه فايز على العبد الهادى          1

الثانوية األوىل بصفوىفرات مصطفى علوي آل حسن          1

الثانوية األوىل بصفوىكوثر سعيد مكي الخويلدي          1

الثانوية األوىل بصفوىلجين محمد علي آل ابراهيم        1 1

الثانوية األوىل بصفوىمريم ضياء عبد اللطيف آل موسى        2 1

الثانوية األوىل بصفوىمنار حسين عبدهللا آل داوود          1

الثانوية األوىل بصفوىمنار علوي محمد الساده        4 1

الثانوية األوىل بصفوىناديا بسام ابراهيم خضره          1

الثانوية األوىل بصفوىنبأ نسيم علي العوامي          1

الثانوية األوىل بصفوىنور  نوري علي آل ادهيم          1

الثانوية األوىل بصفوىنور عدنان محسن الساده          1

الثانوية األوىل بصفوىنور مشعل عبدالمنعم آل سيف          1

الثانوية األوىل بصفوىنور مصطفى عبد المطلب ال حسن          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
90مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل بصفوىنورا بسام ابراهيم خضره        1 1

الثانوية األوىل بصفوىنوراء سلمان حسن المعلم        2 1

الثانوية األوىل بصفوىنوف محمد سعيد العميري الخالدي          1

الثانوية األوىل بصفوىوالية علي عبد هللا باليل        4 1

الثانوية األوىل بعنك اضوء عبد المحسن ثالب المهاشير الخالدي          1

الثانوية األوىل بعنك البندري راشد سعود الشاوي الخالدي           1

الثانوية األوىل بعنك اميرة عبدهللا خالد الخالدي           1

الثانوية األوىل بعنك خلود فالح حمود الخالدي           1

الثانوية األوىل بعنك دانه سعود حمدالمليحي           1

الثانوية األوىل بعنك زينب عبد رب النبي محمد المشهد           1

الثانوية األوىل بعنك ساره حبيب حسين المشهد         1 1

الثانوية األوىل بعنك شاهه حسين علي الصبيح الخالدي         2 1

الثانوية األوىل بعنك شاهه سلطان على الهملجي المليحي           1

الثانوية األوىل بعنك شهد خالد فهد الجبجوب المليحي         4 1

الثانوية األوىل بعنك شيهانه فرحان حزام الخالدي          1

الثانوية األوىل بعنك ضحى مصطفى حسين المشهد           1

الثانوية األوىل بعنك ضي ثويني عبدهللا المليحي           1

الثانوية األوىل بعنك لطيفة ناصر حمد الخالدي          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
91مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية األوىل بعنك مروه حمود مرضي العازمي          1

الثانوية األوىل بعنك مريم رياض ابراهيم آل قنبر           2

الثانوية األوىل بعنك مريم محمد شعبان المشهد        1 2

الثانوية األوىل بعنك مزون محمد فراج العميري         2 2

الثانوية األوىل بعنك مضاوي راشد سعود الخالدي           2

الثانوية األوىل بعنك نور ابراهيم محمد آل عيد         4 2

الثانوية األوىل بعنك هداية محمدعلي آل افويز          2

الثانوية الثالثة بالقطيفبنين عبدهللا حسن الخضيمي          2

الثانوية الثالثة بالقطيفجود عبد المجيد عبدهللا الدار          2

الثانوية الثالثة بالقطيفحوراء محمد هالل آل رمضان          2

الثانوية الثالثة بالقطيفريم جهاد علي الزاير          2

الثانوية الثالثة بالقطيفزينب جاسم احمد أمان         21

الثانوية الثالثة بالقطيفزينب علي يوسف التاروتي        211

الثانوية الثالثة بالقطيفساجده محمد سلمان آل غزوي        212

الثانوية الثالثة بالقطيفسارة حسين علي آل شطي         21

الثانوية الثالثة بالقطيفساره احمد عبدهللا المرزوق        214

الثانوية الثالثة بالقطيفسلمى عبد الكريم عيسى الدار         21

الثانوية الثالثة بالقطيفشهد حسن عبدهللا آل غزوي         21



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
92مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية الثالثة بالقطيففاطمة شكري ميرزا آل سيف         21

الثانوية الثالثة بالقطيففاطمة فتحي حسن المسباح         21

الثانوية الثالثة بالقطيففاطمه علي ابراهيم العسيف         21

الثانوية الثالثة بالقطيفليان فايز جواد الزائر         22

الثانوية الثالثة بالقطيفمجد سعيد رضي آل نور        221

الثانوية الثالثة بالقطيفمريم عمران جعفر الجراش        222

الثانوية الثالثة بالقطيفندى اديب عبد رب الرسول آل شلي         22

الثانوية الثالثة بالقطيفيقين محمد سعيد الفرحان        224

الثانوية الثالثة بسيهاتزهراء بنت حسين بن احمد آل عيد         22

الثانوية الثالثة بسيهاتشهد علي أحمد سليس         22

الثانوية الثالثة بسيهاتفاطمة موسى خليفه الجمعه         22

الثانوية الثالثة بسيهاتفاطمه عبدالكريم حسين الدبيس         22

الثانوية الثالثة بسيهاتنجف جعفر علي المحسن         22

الثانوية الثامنة بالقطيفأنوار بشير محمد آل ابراهيم          2

الثانوية الثامنة بالقطيفحور مؤيد احمد العبدالعال        1 2

الثانوية الثامنة بالقطيفرسل شاكر عبدالكريم آل خليفه        2 2

الثانوية الثامنة بالقطيفرغد زهير حسن الدحيلب          2

الثانوية الثامنة بالقطيفرنا حسين خميس الدبيسي        4 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
93مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية الثامنة بالقطيفريحان علي تقي آل سيف          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء جعفر منصور آل سعيد          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزهراء ماجد علوي ابو الرحي          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب عباس صالح الخاطر          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب علي عبدهللا ادريس          2

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب محمد علي المياسه         24

الثانوية الثامنة بالقطيفزينب ميرزا عبدهللا القطان        241

الثانوية الثامنة بالقطيفسارة رائد أحمد البرباري        242

الثانوية الثامنة بالقطيفغيداء مؤيد عبدهللا الزاير         24

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة ابراهيم عبدهللا آل حماد        244

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة احمد عبدهللا الزاهر         24

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة مازن رضي الجصاص         24

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة ماهر سلمان بزرون         24

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمة مصطفى مهدي الساده         24

الثانوية الثامنة بالقطيففاطمه جاسم عبدرب الرسول آل درويش         24

الثانوية الثامنة بالقطيفمؤمنة محمد سلمان ابوجعيد          2

الثانوية الثامنة بالقطيفنبأ عبدهللا سلمان المطرود        1 2

الثانوية الثامنة بالقطيفنور زهر أحمد الزاهر        2 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
94مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية الثامنة بالقطيفنور علي سلمان آل جاسم          2

الثانوية الثامنة بالقطيفنور مهدي عبدالعلي آل ناس        4 2

الثانوية الثامنة بالقطيفنور نذير عبدهللا السنان          2

الثانوية الثامنة بالقطيفهاجر أنور سعيد آل ماجد          2

الثانوية الثامنة بالقطيفهبة عبدالغني محمد آل عباس          2

الثانوية الثانية بصفوىحور علي حسن آل عيسى          2

الثانوية الثانية بصفوىزهرة طالب علوي السيد على          2

الثانوية الثانية بصفوىزينب زكي محمد الساده          2

الثانوية الثانية بصفوىشريفة عادل علوي الساده        1 2

الثانوية الثانية بصفوىصبا محمد علي آل عباس        2 2

الثانوية الثانية بصفوىفاطمة علي حسين ال افريد          2

الثانوية الثانية بصفوىفاطمة عمر عبدهللا المرهون        4 2

الثانوية الثانية بصفوىفاطمة محمد علي الداوؤد          2

الثانوية الثانية بصفوىمريم زكريا عبد الكريم غالب          2

الثانوية الثانية بصفوىنور حسن سعيد آل اسعيد          2

الثانوية الثانية بصفوىوالء علي حسين آل خلف          2

الثانوية الثانية سيهاتالجازي محمد منصور المعلم          2

الثانوية الثانية سيهاتالهنوف هاني صالح الزواد          2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
95مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية الثانية سيهاتالياسمين محمد عبدهللا المرهون        1 2

الثانوية الثانية سيهاتأريج شوقي جاسم ال سواد        2 2

الثانوية الثانية سيهاتبتول حسين مهدي صليل          2

الثانوية الثانية سيهاتبتول محمد ابراهيم المنيان        4 2

الثانوية الثانية سيهاتبتول هاني ابراهيم المنيان          2

الثانوية الثانية سيهاتجنى عمار عودةه شعفوط          2

الثانوية الثانية سيهاتجود علي محمد آل مطرود          2

الثانوية الثانية سيهاتجود محمد عبد الكريم أبو السعود          2

الثانوية الثانية سيهاتجودمحمدحسن آل مطر          2

الثانوية الثانية سيهاتحور حسن محمد صليل          2

الثانوية الثانية سيهاتحور عادل حسين آل كبيش        1 2

الثانوية الثانية سيهاتحوراء ناجي احمد آل زواد        2 2

الثانوية الثانية سيهاتداليا علي محمد المساعد          2

الثانوية الثانية سيهاتدانه حكمت رضا آل مزعل        4 2

الثانوية الثانية سيهاتدانه هشام معتوق آل خاتم          2

الثانوية الثانية سيهاتدانية فؤاد علي الشافعي          2

الثانوية الثانية سيهاتزهراء حسن حبيب المسكين          2

الثانوية الثانية سيهاتزهراء زهير احمد الزاكي          2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
96مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية الثانية سيهاتزهراء صالح علي آل أبو زيد          2

الثانوية الثانية سيهاتزينب حسين أحمد آل طالب          2

الثانوية الثانية سيهاتزينب حسين عبدهللا الخميري        1 2

الثانوية الثانية سيهاتزينب علي حسن المسكين        2 2

الثانوية الثانية سيهاتزينب مصطفى مكي خريده          2

الثانوية الثانية سيهاتسارة عزمي علي المسكين        4 2

الثانوية الثانية سيهاتسارة محمود كاظم آل زواد          2

الثانوية الثانية سيهاتسكينه احمد عباس هويدي          2

الثانوية الثانية سيهاتسمات محمد مهدي الحالل          2

الثانوية الثانية سيهاتفاطمة ضياء عيسى صليل          2

الثانوية الثانية سيهاتفاطمةحسين علي آل عيد          2

الثانوية الثانية سيهاتفاطمه فهمي حسن المسكين           

الثانوية الثانية سيهاتفرح ابراهيم محمد امشاره        1  

الثانوية الثانية سيهاتفرح علي حسن المنيان        2  

الثانوية الثانية سيهاتكوثر علي كاظم العجمي           

الثانوية الثانية سيهاتلين يوسف ناصر آل شيخ ناصر        4  

الثانوية الثانية سيهاتماريه عادل جعفر العبد الهادي           

الثانوية الثانية سيهاتمزن محمد حسن جضر           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
97مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية الثانية سيهاتمنار هاني جاسم المبارك           

الثانوية الثانية سيهاتنور موسى جعفر االصيل           

الثانوية الثانية سيهاتيارا كمال حسين آل احميدي           

الثانوية الثانية سيهاتيقين ماجد حسن الساخن         1 

الثانوية الخامسة بالقطيفبيان نزار عبدالرسول آل حبيب        11 

الثانوية الخامسة بالقطيفرقيه رياض ابراهيم الدبوس        12 

الثانوية الخامسة بالقطيفريما حسن سلمان المزين         1 

الثانوية الخامسة بالقطيفزينب محمد أحمد آل سليس        14 

الثانوية الخامسة بالقطيففاطمه رمزي عيسى القالف          1 

الثانوية الخامسة بالقطيفمزن ادريس محمد آل حيدر          1 

الثانوية الخامسة بالقطيفمنى هاني  صالح الشقيقي         1 

الثانوية الخامسة بالقطيفوالية علي حسين العلوان         1 

الثانوية الخامسة بسيهاتالزهراء أنور موسى بو صالح         1 

الثانوية الخامسة بسيهاتجنى جواد حسن العلى         2 

الثانوية الخامسة بسيهاتزهراء ابراهيم محمد الخليفه        21 

الثانوية الخامسة بسيهاتزينب احمد محمد الحسن        22 

الثانوية الخامسة بسيهاتزينب طالب محمد التريكى         2 

الثانوية الخامسة بسيهاتسارة شوقي علي ابو عبيد        24 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
98مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية الخامسة بسيهاتساره محسن احمد آل حجي         2 

الثانوية الخامسة بسيهاتشهد خليفه ابراهيم الحساوي         2 

الثانوية الخامسة بسيهاتشهد ياسر منصور الشهاب         2 

الثانوية الخامسة بسيهاتشيماء محمد موسى االحمد         2 

الثانوية الخامسة بسيهاتغفران ابراهيم حسن العلي         2 

الثانوية الخامسة بسيهاتفاطمة احمد علي الحساوي           

الثانوية الخامسة بسيهاتفاطمة يوسف حبيب بو صالح        1  

الثانوية الخامسة بسيهاتفاطمه احمد علي العبدهللا         2  

الثانوية الخامسة بسيهاتفاطمه منير احمد آل ضاحي           

الثانوية الخامسة بسيهاتفجر عادل محمد البناي        4  

الثانوية الخامسة بسيهاتلجين عبد الجليل علي النصر           

الثانوية الخامسة بسيهاتلما حافظ ابراهيم المرهون           

الثانوية الخامسة بسيهاتمروى عبد العزيز عباس الجويد           

الثانوية الخامسة بسيهاتوالية محمد حسين بو سعيد           

الثانوية الرابعة بالقطيفاسراء محمد شاه الزاير           

الثانوية الرابعة بالقطيفايثار بنت هاني محمد العتوق         4 

الثانوية الرابعة بالقطيفأريام سعود حسين آل عباد        41 

الثانوية الرابعة بالقطيفجمانة على محمد الزاهر        42 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
99مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية الرابعة بالقطيفجود حسن احمد شويهين         4 

الثانوية الرابعة بالقطيفجود محمد عبدرب الحسين المخرق        44 

الثانوية الرابعة بالقطيفرؤى حسين محمد الزاير         4 

الثانوية الرابعة بالقطيفزهراء حسن علي أبو عبدهللا         4 

الثانوية الرابعة بالقطيفزهراء علي جعفر آل شيخ جعفر         4 

الثانوية الرابعة بالقطيفزينب حسن علي آل طالق         4 

الثانوية الرابعة بالقطيفزينب ضياء عدنان الخباز         4 

الثانوية الرابعة بالقطيفزينب علي حسن آل احمد           

الثانوية الرابعة بالقطيفزينب فؤاد أحمد الهجهوج        1  

الثانوية الرابعة بالقطيفسارا مكي مهدي آل ربح        2  

الثانوية الرابعة بالقطيفسارة صالح مهدي المبارك           

الثانوية الرابعة بالقطيفسارة فؤاد طاهر الحداد        4  

الثانوية الرابعة بالقطيفسكينة عبدالرؤوف سعيد المدن           

الثانوية الرابعة بالقطيفسكينه زكي عدنان المروحن           

الثانوية الرابعة بالقطيفشمس عامر عبدهللا العباس           

الثانوية الرابعة بالقطيفشهد جعفر علي آل ربح           

الثانوية الرابعة بالقطيفشهد عماد علي اللباد           

الثانوية الرابعة بالقطيفصالحه عبدالرزاق عبدالعزيز آل ربح           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
100مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة انور رضي الساده        1  

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة باسم علي القصاب        2  

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة جعفر سعيد الماحوزي           

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة حسن محمدسعيد الخنيزي        4  

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة حسين سلمان العوازم           

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة رائد رضي بزرون           

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة عبدالعزيز سعيد آل شويهين           

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة علوي أمين آل هاشم            

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمة مفيد عبدالكريم آل ناجي           

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمه سلمان أحمد الخاطر            

الثانوية الرابعة بالقطيففاطمه يونس عباس الشاخوري        1  

الثانوية الرابعة بالقطيففرات عبدالواحد عبدهللا الدهان        2  

الثانوية الرابعة بالقطيففرح صادق عبدهللا آل سهوان            

الثانوية الرابعة بالقطيفلين ماجد احمد الحواج        4  

الثانوية الرابعة بالقطيفمآب راضي احمد آل ابراهيم           

الثانوية الرابعة بالقطيفمريم سمير سلمان قاو           
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