
  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح
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 1337 الثانوية ) أديب ( امحد جالل خباري
 1337  الثانوية ) أديب (  امحد عبداملاجد 
 1337 الثانوية ) أديب ( السيد ابراهيم زواوي 
 1337  الثانوية ) أديب(  محزه سناري 
 1337 الثانوية ) أديب ( عبدهللا سنباوا 
 1337 الثانوية ) أديب ( عبدهللا طيبه 
 1337 نوية ) أديب (الثا علي ساده 

 1337 الثانوية ) أديب ( حممد خليدي
 1337 الثانوية ) أديب ( حممد عمر مجيل عرب

 1337 الثانوية ) أديب ( مصطفى اندرقريي
 

 

 1344 الثانوية ) أديب ( ابراهيم نوري

 1344 الثانوية ) أديب ( حسني جستنية

 1344 الثانوية ) أديب ( عبدالرمحن اسعد

 1344 الثانوية ) أديب ( الم عمعبدالس

 1344 الثانوية ) أديب ( حممد علي الفاسي

 1344 الثانوية ) أديب ( حممد نوري
 

  1346 الثانوية ) أديب ( حممد أمني الكتيب 
 1346 الثانوية ) أديب ( عدانن كتيب 

 1346 الثانوية ) أديب ( حممد طاهر حبشي 

 1346 ية ) أديب (الثانو  حممد عبداملاجد الغبشاوي 

 1346 الثانوية ) أديب ( حممد لنقا 
 

  1347 الثانوية ) أديب(  السيد علوي مالكي 
  1347 الثانوية ) أديب(  حسن حسنني 
  1347 الثانوية ) أديب(  حسن فقي 
  1347 الثانوية ) أديب(  سعيد كعكي 
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  1348 الثانوية ) أديب(  امحد جفري
  1348 الثانوية ) أديب(  امحد مال

  1348 الثانوية ) أديب(  مجيل ششة
  1348 الثانوية ) أديب(  حسن كتيب

  1348 الثانوية ) أديب(  عبداللطيف بنغايل
  1348 الثانوية ) أديب(  حممد امني رضوان
  1348 الثانوية ) أديب(  حممد سامي كتيب

  1348 الثانوية ) أديب(  حممد نوري ترنقانو
  1348 الثانوية ) أديب(  حممد نوري عباس

  1348 الثانوية ) أديب(  حممد وزير علي
  1348 الثانوية ) أديب(  مصطفى برانوي

 

 1349 الثانوية ) أديب( اجمد طاهر كتيب
 1349 الثانوية ) أديب( حسن سندي

 1349 الثانوية ) أديب( عبدالرمحن نواوي
 1349 الثانوية ) أديب( علي جفري
 1349 الثانوية ) أديب( حممد مرداد

 1349 ة ) أديب(الثانوي مصطفى مرسي
 

 1350 الثانوية ) أديب( امحد بن عبدهللا حداوي
 1350 الثانوية ) أديب( حسن عبدامللك قاضي
 1350 الثانوية ) أديب( حسين بن ابراهيم ششه

  1347 الثانوية ) أديب(  حممد إسحاق عزوز 
  1347 الثانوية ) أديب(  لمبانحممد جعفرف 
  1347 الثانوية ) أديب(  حممد صاحل كاشف 
  1347 الثانوية ) أديب(  حممد مكي القاسي 
  1347 الثانوية ) أديب(  حممد نور سيف 
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 1350 الثانوية ) أديب( حسين بن سليمان نوري
 1350 الثانوية ) أديب( خلف سليمان مدرين

 1350 ثانوية ) أديب(ال طاهر بن عبدالرمحن زخمشري
 1350 الثانوية ) أديب( عبدالقادر بن عبدالباري رضوان

 1350 الثانوية ) أديب( عبدهللا بن حممد نور ابشا
 1350 الثانوية ) أديب( عبدهللا بسيوين

 1350 الثانوية ) أديب( علوي بن حسني شطا
 1350 الثانوية ) أديب( فاضل فطاين عبدالرمحن

 

 1351 الثانوية ) أديب( الدينامساعيل قطب 
 1351 الثانوية ) أديب( خليل كتبخانه

 1351 الثانوية ) أديب( زكراي نواوي
 1351 الثانوية ) أديب( صاحل حسنني

 1351 الثانوية ) أديب( عمر عقيل
 1351 الثانوية ) أديب( عيسى الدابغ

 1351 الثانوية ) أديب( حممد مسيع دهلوي
 1351 الثانوية ) أديب( لهحممد علي شاله وا

 1351 الثانوية ) أديب( معتوق حسنني
 

 1352 الثانوية ) أديب( امحد هاشم جماهد
 1352 الثانوية ) أديب( حسن مندورة

 1352 الثانوية ) أديب( زيين امحد خان
 1352 الثانوية ) أديب( سعيد عمر ابعقيل

 1352 الثانوية ) أديب( صاحل منبوسي
 1352 الثانوية ) أديب( عباس مرداد

 1352 الثانوية ) أديب( عبدهللا حممد حنيف
 1352 الثانوية ) أديب( ندمي طاهر كتيب
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 1353 الثانوية ) أديب( امحد حريري
 1353 الثانوية ) أديب( امحد شطا

 1353 الثانوية ) أديب( امحد صبيح
 1353 الثانوية ) أديب( امحد عبداملاجد

 1353 وية ) أديب(الثان امحد كعكي
 1353 الثانوية ) أديب( آدم كلننت

 1353 الثانوية ) أديب( اسعد خبش
 1353 الثانوية ) أديب( بكر لبين

 1353 الثانوية ) أديب( اتج سالمه
 1353 الثانوية ) أديب( حامد هرساين

 1353 الثانوية ) أديب( حسني خزندار
 1353 الثانوية ) أديب( محزه اجلعلي

 1353 الثانوية ) أديب(  فطاينصاحل
 1353 الثانوية ) أديب( عباس زواوي

 1353 الثانوية ) أديب( عبدالرحيم االهديل
 1353 الثانوية ) أديب( عبدالعزيز فطاين

 1353 الثانوية ) أديب( عبداللطيف جزار
 1353 الثانوية ) أديب( عبدهللا ابخلري

 1353 الثانوية ) أديب( عبدهللا خليدي
 1353 الثانوية ) أديب( عبدهللا فريد حلواين

 1353 الثانوية ) أديب( عبده مراد
 1353 الثانوية ) أديب( عقيل حممد عقيل

 1353 الثانوية ) أديب( حممود مجال
 1353 الثانوية ) أديب( حممد قاروت

 1353 الثانوية ) أديب( مسدد قاروت
 1353 الثانوية ) أديب( يوسف خضري

 



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم

 

 

 
- 5- 

 1354 الثانوية ) أديب( هيم سجيينابرا
 1354 الثانوية ) أديب( امحد مجال عباس

 1354 الثانوية ) أديب( امحد وزير علي
 1354 الثانوية ) أديب( اتج سالمه

 1354 الثانوية ) أديب( حسن السناري
 1354 الثانوية ) أديب( حسن شطا

 1354 الثانوية ) أديب( سليمان حويت
 1354 لثانوية ) أديب(ا عبدهللا عريف
 1354 الثانوية ) أديب( عبدهللا مرداد

 1354 الثانوية ) أديب( عزت كتيب
 1354 الثانوية ) أديب( عقيل زواوي
 1354 الثانوية ) أديب( عمر مرداد

 1354 الثانوية ) أديب( حممد حسني خياط
 1354 الثانوية ) أديب( حممد سعيد فادن
 1354 ة ) أديب(الثانوي حممد عبدالشكور
 1354 الثانوية ) أديب( حممد علي قطب
 1354 الثانوية ) أديب( حممد علي مداح

 1354 الثانوية ) أديب( حممد لبين
 1354 الثانوية ) أديب( مصطفى كمال
 1354 الثانوية ) أديب( منصور مجال

 1354 الثانوية ) أديب( هاشم يوسف زواوي
 

 1355 يب(الثانوية ) أد ابراهيم مجيب
 1355 الثانوية ) أديب( مجيل حسنني
 1355 الثانوية ) أديب( مجيل قطان
 1355 الثانوية ) أديب( جنيد مسباوا

 1355 الثانوية ) أديب( حامد مندوره
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 1355 الثانوية ) أديب( محزه خوج 
 1355 الثانوية ) أديب( سعيد ابو رزيزه

 1355 الثانوية ) أديب( عبداجلليل رضوان
 1355 الثانوية ) أديب( عبداحلفيظ فدا

 1355 الثانوية ) أديب( عبدهللا فادن
 1355 الثانوية ) أديب( عبدالواحد خوج

 1355 الثانوية ) أديب( عبدالوهاب حناوي
 1355 الثانوية ) أديب( حممد خطيب مجيب

 1355 الثانوية ) أديب( حممد بنجر
 1355 الثانوية ) أديب( حممد حسن ويل

 1355 الثانوية ) أديب( حممد يوسف شبلي
 

 1356 الثانوية ) أديب( امحد سركار
 1356 الثانوية ) أديب( اسعد مالكي
 1356 الثانوية ) أديب( زكراي ملفون

 1356 الثانوية ) أديب( عبدالرمحن ميمين
 1356 الثانوية ) أديب( كامل بندوغ

 1356 الثانوية ) أديب( حمسن بن حازم
 1356 الثانوية ) أديب( امني مسباوا حممد

 1356 الثانوية ) أديب( حممد ساعايت
 1356 الثانوية ) أديب( حممد عمر مجيب

 1356 الثانوية ) أديب( حممد عمرزيين
 1356 الثانوية ) أديب( حمفوظ بواين

 

 1357 الثانوية ) أديب( ابراهيم فدا
 1357 الثانوية ) أديب( جوهر ابيل
 1357 الثانوية ) أديب( ن ملفونمشس الدي
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 1357 الثانوية ) أديب( مشش الدين منديلي
 1357 الثانوية ) أديب( عبدهللا عقيل

 1357 الثانوية ) أديب( حممد حسني منصوري
 1357 الثانوية ) أديب( حممد طاهر ابتباره

 1357 الثانوية ) أديب( هرون كردي
 

 1358 الثانوية ) أديب( امحد عبدالشكور
 1358 الثانوية ) أديب( حامد سليمان

 1358 الثانوية ) أديب( حامد فطاين
 1358 الثانوية ) أديب( زين العارفني فلمبان

 1358 الثانوية ) أديب( سراج مرداد
 1358 الثانوية ) أديب( صاحل مندوره

 1358 الثانوية ) أديب( عبداجلليل دوم
 1358 الثانوية ) أديب( عبدالصمد هاشم

 1358 الثانوية ) أديب( عبدالقادر بو بسيط
 1358 الثانوية ) أديب( سعدهللا دحالن جاوه

 1358 الثانوية ) أديب( مأمون قاروت
 1358 الثانوية ) أديب( حممد امان

 1358 الثانوية ) أديب( حممد عالء الدين
 1358 الثانوية ) أديب( حممود دهلوي
 1358 الثانوية ) أديب( مصطفى عابد

 1358 الثانوية ) أديب( حيي ملفون
 

 1359 الثانوية ) أديب( امحد خطيب مندوره
 1359 الثانوية ) أديب( امساعيل فلمبان

 1359 الثانوية ) أديب( امني مرداد
 1359 الثانوية ) أديب( حسن ابشا
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 1359 الثانوية ) أديب( حسني بشاسن
 1359 الثانوية ) أديب( دحالن شنجور

 1359 الثانوية ) أديب( الرحيم رضوانعبد
 1359 الثانوية ) أديب( عبدالكرمي رضوان

 1359 الثانوية ) أديب( عبدهللا خوج
 1359 الثانوية ) أديب( عبدالوهاب منديلي

 1359 الثانوية ) أديب( حممد مسباوا
 1359 الثانوية ) أديب( حممد عيدآشي

 1359 الثانوية ) أديب( حممد حيي دهلوي
 1359 الثانوية ) أديب( خمتار منديلي

 1359 الثانوية ) أديب( حيي مرداد
 

 1360 الثانوية ) أديب( ابراهيم ملفون
 1360 الثانوية ) أديب( السيد عبدالرمحن مرزوقي
 1360 الثانوية ) أديب( الشريف فيصل آل عامر

 1360 الثانوية ) أديب( حسني مسكري
 1360 ) أديب( الثانوية جالل الدين فريه

 1360 الثانوية ) أديب( سليمان مرداد
 1360 الثانوية ) أديب( صدقه قزاز

 1360 الثانوية ) أديب( عبدالرمحن عبدهللا
 1360 الثانوية ) أديب( عبدالشكور عبدهللا

 1360 الثانوية ) أديب( عبدالقادر فريه
 1360 الثانوية ) أديب( عبدالقادر مليباري

 1360 الثانوية ) أديب( عبدهللا قطب
 1360 الثانوية ) أديب( عبداملعطي السناري
 1360 الثانوية ) أديب( حممد جداوي مجيب

 1360 الثانوية ) أديب( حممد فدا
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 1360 الثانوية ) أديب( حممود مرزا
 1360 الثانوية ) أديب( منصور فريه
 1360 الثانوية ) أديب( يوسف عابد

 

 1361 وية ) أديب(الثان ابراهيم زاهد
 1361 الثانوية ) أديب( امحد خزندار

 1361 الثانوية ) أديب( امحد زيين
 1361 الثانوية ) أديب( صاحل مرداد

 1361 الثانوية ) أديب( عبدهللا بوبسيط
 1361 الثانوية ) أديب( عثمان مال

 1361 الثانوية ) أديب( قاسم فلمبان
 1361 الثانوية ) أديب( حممد حسن بنجر

 

 1362 الثانوية ) أديب( امحد سراج قاروت
 1362 الثانوية ) أديب( حسن مجيب
 1362 الثانوية ) أديب( زبري مسبس
 1362 الثانوية ) أديب( زيين مجيب

 1362 الثانوية ) أديب( صاحل مرداد
 1362 الثانوية ) أديب( عبدالشكور فدا

 1362 الثانوية ) أديب( حممود عابد
 

 1363 الثانوية ) أديب( منديلي ازرعي
 1363 الثانوية ) أديب( عبدالرمحن مرزوقي

 1363 الثانوية ) أديب( حممد جدواي
 1363 الثانوية ) أديب( حممد حسن بنجر

 1363 الثانوية ) أديب( حممد فدا
 1363 الثانوية ) أديب( يوسف راوه

 

 1364 الثانوية ) أديب( امساعيل تكروين
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 1364 لثانوية ) أديب(ا حسن ميمش
 1364 الثانوية ) أديب( حسن هارون
 1364 الثانوية ) أديب( سراج خياط

 1364 الثانوية ) أديب( عبدهللا ابحنان
 1364 الثانوية ) أديب( عبدهللا منيعي

 1364 الثانوية ) أديب( حممد علي جستنية
 1364 الثانوية ) أديب( حممد حناس
 1364 أديب(الثانوية )  حممد عزوز

 

 1366 الثانوية ) أديب( مجيل اقتاب
 1366 الثانوية ) أديب( صاحل حبيب هللا

 1366 الثانوية ) أديب( عبدالعزيز فدا
 1366 الثانوية ) أديب( عبدهللا ميمش

 1366 الثانوية ) أديب( حممد سعيد عامودي
 1366 الثانوية ) أديب( حممد عمر سايس

 1366 أديب( الثانوية ) حممود هالل
 

 

 1367 الثانوية ) أديب( امحد شفي
 1367 الثانوية ) أديب( امحد ميمش

 1367 الثانوية ) أديب( عبدالعزيز  مرداد
 1367 الثانوية ) أديب( عبدالغفار فدا

 

 1368 الثانوية ) أديب( حمجوب حسنني
 1368 الثانوية ) أديب( محزة فلمبان

 1368 ديب(الثانوية ) أ عبدالفتاح نقيطي
 1368 الثانوية ) أديب( علي دوش

 1368 الثانوية ) أديب( حممد حسني مليباري
 1368 الثانوية ) أديب( حممد زين العابدين كلننت
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 1368 الثانوية ) أديب( مكي فراش
 1368 الثانوية ) أديب( هاشم عزوز

 

 1969 الثانوية ) أديب( امحد شرواين
 1969 الثانوية ) أديب( حسن حبري

 1969 الثانوية ) أديب( حسني حمضر
 1969 الثانوية ) أديب( خريالدين ترنقانو
 1969 الثانوية ) أديب( درويش حناوي

 1969 الثانوية ) أديب( عبدالرمحن ترنقانو
 1969 الثانوية ) أديب( عثمان عقيل
 1969 الثانوية ) أديب( قاسم شاويل
 1969 الثانوية ) أديب( هاشم مقيبل

 

 1370 الثانوية ) أديب( امحد الطف
 1370 الثانوية ) أديب( امحد ويل

 1370 الثانوية ) أديب( بكر دمنهوري
 1370 الثانوية ) أديب( عبدامللك فراش
 1370 الثانوية ) أديب( ايسني دمنهوري

 

 

 1372 الثانوية ) أديب( حسن زبري
 1372 الثانوية ) أديب( صاحل مجيب

 1372 ثانوية ) أديب(ال طلعت محدي
 1372 الثانوية ) أديب( عمر بيما

 1372 الثانوية ) أديب( كمال الدين خباري
 1372 الثانوية ) أديب( حممد انعم

 1372 الثانوية ) أديب( حممد امني عطاس
 

 1373 الثانوية ) أديب( حسن خفاجي
 1373 الثانوية ) أديب( عبدالوهاب زبري
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 1373 وية ) أديب(الثان فؤاد ابو اخلري
 1373 الثانوية ) أديب( حممد ارشد بنجر
 1373 الثانوية ) أديب( حممد علي جنايين

 1373 الثانوية ) أديب( ايسني اندرقريي
 1373 الثانوية ) أديب( حممد طيب مسيالن
 1373 الثانوية ) أديب( عبداللطيف صايغ

 

 1374 الثانوية ) علمي( امحد حمضر
 1374 الثانوية ) علمي( نقانوعبدالرمحن تر 

 1374 الثانوية ) علمي( عبدالرمحن جنار
 1374 الثانوية ) علمي( عمر خليل خري

 1374 الثانوية ) علمي( فايز بدر
 1374 الثانوية ) علمي( حممد حمضر

 1374 الثانوية ) علمي( حممد صاحل قهوجي
 

 1374 الثانوية ) أديب( ابراهيم طاسان

 1374 الثانوية ) أديب( اميعبداجمليد ش
 

 1376 الثانوية )علمي ( امحد حبشي
 1376 الثانوية )علمي ( امحد شربيين

 1376 الثانوية )علمي ( عبدالوهاب رضوان
 1376 الثانوية )علمي ( عمر طيبة

 1376 الثانوية )علمي ( حممد اندوت قدح
 1376 الثانوية )علمي ( حممد حسني جستنية

 1376 الثانوية )علمي ( محن جاواحممد عبدالر 
 1376 الثانوية )علمي ( حممود سفر

 1376 الثانوية )علمي ( يوسف عبداملنان
 

 1376 الثانوية )أديب ( امحد عبدهللا قدح



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم

 

 

 
- 13- 

 1376 الثانوية )أديب ( درويش جستنية
 1376 الثانوية )أديب ( صاحل جستنية
 1376 الثانوية )أديب ( عبداجمليد قدح

 1376 الثانوية )أديب ( سامل البار حممد
 1376 الثانوية )أديب ( حممد خمتارمالكه

 

 1377 الثانوية )علمي ( امحد عبداملعني فلمبان
 1377 الثانوية )علمي ( سامل امحد مليباري

 1377 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز حممد مسباوه
 1377 الثانوية )علمي ( عبدهللا طاسان

 1377 الثانوية )علمي ( رييعدانن يوسف خض
 1377 الثانوية )علمي ( حممد عبده مياين

 

 1378 الثانوية ) أديب( سامل امحد  مليباري
 1378 الثانوية ) أديب( عبدهللا عبدالرمحن الطاسان

 1378 الثانوية ) أديب( عبدالعزيز حممد مسباوا
 1378 الثانوية ) أديب( حممد بن عبدالرمحن حسني جاوا

 1378 الثانوية ) أديب( مد عبدهللا عبده مياينحم
 1378 الثانوية ) أديب( يوسف عبداملنان بن عبدهللا خباري

 

 1379 الثانوية ) أديب( امحد بن حممد حسني مياين
 1379 الثانوية ) أديب( سقاف بن عبدالرمحن العيدروس

 1379 الثانوية ) أديب( صاحل بن عبدهللا طيبه
 1379 الثانوية ) أديب( مد اابعبدالرمحن بن حم

 1379 الثانوية ) أديب( عبدهللا بن امساعيل فطاين
 1379 الثانوية ) أديب( فؤاد بن عبدهللا ابو انصف

 1379 الثانوية ) أديب( حممد فرقليط بن حممد اشعري بنجر
 1379 الثانوية ) أديب( يعقوب بنهاري سيام بن حج حيم بنهاري



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم

 

 

 
- 14- 

 1379 الثانوية )علمي ( وسى اخلرويبموسى بن حممد بن م
 

 1380 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن حامد أزهر
 1380 الثانوية )علمي ( عبدالعليم عبدالرحيم رضوى

 1380 الثانوية )علمي ( فايق عبدالفتاح كتوعة

 1380 الثانوية )علمي ( حممود علي خفاجة
 

 1381 الثانوية )علمي ( حممد عمر طاهر تكروين
 1381 الثانوية )علمي ( دوح بديع األعمىمم

 1381 الثانوية )علمي ( مصطفى الراضي حممد امحد بشادي
 

 1382 الثانوية )علمي ( اتج الدين بن عمر مليباري
 1382 الثانوية )علمي ( حسن آدم عبدالعزيز

 1382 الثانوية )علمي ( علوي بن ابوبكر الشيخ بوبكر
 1382 وية )علمي (الثان عمر بن يوسف ابيوسف
 1382 الثانوية )علمي ( حممد بن سعيد بن انجي
 1382 الثانوية )علمي ( حممد صاحل انس فطاين
 1382 الثانوية )علمي ( يوسف صاحل اندرقريي

 

 1382 الثانوية ) أديب( ابراهيم عباس نتو
 1382 الثانوية ) أديب( امحد بن ابو يزيد فلمبان
 1382 الثانوية ) أديب( ينامحد بن عبدالرمحن فطا
 1382 الثانوية ) أديب( اسحاق بن سعيد قدح

 1382 الثانوية ) أديب( بكران بن هيدوف بنجر
 1382 الثانوية ) أديب( مشتاق بن معروف جان خباري

 1382 الثانوية ) أديب( نواوي بن امحد مالكه
 

 1383 الثانوية ةنويثامجيع الطالب انتقلوا إىل العزيزية ال
 1384 الثانوية ةنويثامجيع الطالب انتقلوا إىل العزيزية ال
 1388 الثانوية ةنويثامجيع الطالب انتقلوا إىل العزيزية ال

 



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1386 الثانوية ) أديب( السيد حممد صغري بن حممد القناد
 1386 الثانوية ) أديب( بكر عبدهللا حسن العامودي

 1386 الثانوية ) أديب( حسن حممد علي عجيمي
 1386 الثانوية ) أديب( صدقة عباس امحد براش
 1386 الثانوية ) أديب( عبداحلميد عثمان فطايب

 1386 الثانوية ) أديب( عبدهللا نواوي شربيين
 1386 الثانوية ) أديب( عبدهللا يعقوب يوسف فطاين

 1386 الثانوية ) أديب( حممد بن صدقة حنيفة
 1386 الثانوية ) أديب( مندورهحممد اتج االنوار صفوان امحد 

 1386 الثانوية ) أديب( حممد صاحل بن علي جان
 1386 الثانوية ) أديب( حممد عبدهللا صديق اليماين

 

 1386 الثانوية )علمي ( امساعيل ابوبكر حسن انجي
 1386 الثانوية )علمي ( خالد خمتار فلمبان

 1386 الثانوية )علمي ( صاحل بن حممد رضوان
 1386 الثانوية )علمي ( دالعزيز بن عبدالرحيم قماشعب

 1386 الثانوية )علمي ( عباس حسن صاحل غندورة
 1386 الثانوية )علمي ( عمر عبداحلي دهلوي

 1386 الثانوية )علمي ( غازي بن عبدهللا الشيخ
 1386 الثانوية )علمي ( فخري عبدالسالم عمر
 1386 (الثانوية )علمي  حممد بن حسني برانوي
 1386 الثانوية )علمي ( حممد عبدالعظيم شيبان

 1386 الثانوية )علمي ( حممد عمر صاحل غندورة
 

 1387 الثانوية )علمي ( امحد حممد امحد بناين
 1387 الثانوية )علمي ( عبداحلي بن حممد بن عبداحملسن رضوان

 1387 الثانوية )علمي ( عبدالرحيم حسني علي صفطة



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1387 الثانوية )علمي ( اخلضري حممود يوسف
 

 1388 الثانوية ) أديب( امحد عبدالغفار صديقي
 1388 الثانوية ) أديب( بكر سعيد بكر

 1388 الثانوية ) أديب( حسني علي حسني ابنده
 1388 الثانوية ) أديب( عبداحلميد حممود تقي

 1388 الثانوية ) أديب( عبداخلالق صديق نواب علي مال
 1388 الثانوية ) أديب( اق مسعود عمار املغريبعبدالرز 
 1388 الثانوية ) أديب( امحد امني سرحان زعبدالعزي
 1388 الثانوية ) أديب( حممد عبده الشمراين رعبدالقاد

 1388 الثانوية ) أديب( غازي عائض امحد عوض هللا
 1388 الثانوية ) أديب( جميب احلق عبداحلليم الباكستاين

 1388 الثانوية ) أديب( حممد طاهر عارف علي برماحممد طيب 
 1388 الثانوية ) أديب( حممد عبدالباسط حسني

 1388 الثانوية ) أديب( حممد غازي عبدهللا زواوي كنايل
 1388 الثانوية ) أديب( حممد غسان عبده ديب العقاد

 1388 الثانوية ) أديب( منصور ابراهيم حممد بدر
 

 1388 الثانوية )علمي ( ق انور برانويابو جعفر عبدالرزا
 1388 الثانوية )علمي ( بكر علي بكر تكروين

 1388 الثانوية )علمي ( جعفر مصطفى امحد حمضر
 1388 الثانوية )علمي ( سامي حممد عبدهللا بنجر
 1388 الثانوية )علمي ( سعيد حممد سامل ابعشر

 1388 الثانوية )علمي ( صاحل بن امحد علي رزق
 1388 الثانوية )علمي ( صربي اسعد ابو منصور فلمبان

 1388 الثانوية )علمي ( طالل عمر عبدالرمحن ابفقيه
 1388 الثانوية )علمي ( عاشور عبدالرمحن عبدهللا الربماوي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم

 

 

 
- 17- 

 1388 الثانوية )علمي ( عبدهللا حممد منصور هباري
 1388 الثانوية )علمي ( علي حمسن العطاس

 1388 الثانوية )علمي ( ابو رزيزةعمر سراج عمر 
 1388 الثانوية )علمي ( حممد حامد حممد زبرماوي

 1388 الثانوية )علمي ( حممد نور عبدالقادر صفدر علي صفدر
 1388 الثانوية )علمي ( نبيل حممد عبداللطيف عامل

 

 1389 الثانوية ) أديب( امحد غزايل بن عبداخلالق ابدوق فريق
 1389 الثانوية ) أديب( بدهللا حمضرحسان بن حسني ع

 1389 الثانوية ) أديب( سيد بن حممود عزت عبدالرمحن 
 1389 الثانوية ) أديب( طلعت بن امحد صاحل شاويل

 1389 الثانوية ) أديب( عادل بن حممد طاهر عثمان اخلالدي
 1389 الثانوية ) أديب( عبدالعزيز بن صاحل حسني اهلمداين

 1389 الثانوية ) أديب( دالستار علي جوهرجيعبدهللا بن عب
 1389 الثانوية ) أديب( عبدامللك بن حممد عبسي ااب
 1389 الثانوية ) أديب( عمر بن سعيد امحد ابصليلة

 1389 الثانوية ) أديب( عيدروس بن امحد حسني العيدروس
 1389 الثانوية ) أديب( حممد بن ابراهيم بكر قاضي

 1389 الثانوية ) أديب( د هوساويحممد بن جربيل حمم
 1389 الثانوية ) أديب( حممد بن صاحل عبدالقادر السقاف

 1389 الثانوية ) أديب( حممد بن عبدهللا مسلم ابهويين
 1389 الثانوية ) أديب( منصور بن الياس حسني قاسم مياين
 1389 الثانوية ) أديب( يعقوب بن سيد عمران يونس خباري

 

 1389 الثانوية )علمي ( عبدهللا الربعي حسن بن حممد
 1389 الثانوية )علمي ( ذي شأن امحد بن امري امحد معصوم علي

 1389 الثانوية )علمي ( سعيد بن سامل حممد ابجوبح



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1389 الثانوية )علمي ( صاحل بن عيسى صاحل ابجراي
 1389 الثانوية )علمي ( عبدالباري بن حممد علي اليماين

 1389 الثانوية )علمي ( علي عيدروس البار عبدهللا بن
 1389 الثانوية )علمي ( عمر بن حممد عمر ابهيثم

 1389 الثانوية )علمي ( غازي بن حممد سعيد عبدالرمحن عامل
 1389 الثانوية )علمي ( مبارك بن صاحل مبارك ابصلوح

 1389 الثانوية )علمي ( حممد علي بن حممد ويل حممد علي خان
 1389 الثانوية )علمي ( ن نور امحد عبداملقصود تركستاينحممد ب

 1389 الثانوية )علمي ( حممد ايسني بن صاحل قرابن خباري
 1389 الثانوية )علمي ( عبداحلليم بن موسى ختته خباري

 

 1390 الثانوية ) أديب( ابراهيم حممد نور سيف هالل
 1390 الثانوية ) أديب( امحد بن علي امحد مليباري

 1390 الثانوية ) أديب( امساعيل سليمان عبدالسالم هاشم
 1390 الثانوية ) أديب( امساعيل علي عبدهللا زواوي

 1390 الثانوية ) أديب( مجال مجيل امحد شهاب حلواين
 1390 الثانوية ) أديب( خالد الياس حسني قاسم اليماين

 1390 الثانوية ) أديب( سراج ابراهيم خليل خريو
 1390 الثانوية ) أديب( سفر سامل الزهراين سعيد

 1390 الثانوية ) أديب( طالل حممد علي صقر
 1390 الثانوية ) أديب( عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد قاري

 1390 الثانوية ) أديب( عبدهللا مجيل عثمان قنق
 1390 الثانوية ) أديب( عبدهللا علي محزة اجلبايل

 1390 الثانوية ) أديب( رفهعدانن عبدالرمحن  عبدهللا 
 1390 الثانوية ) أديب( علي حممد امحد مجال عطرجي
 1390 الثانوية ) أديب( عمر سامل امحد ابانعمة املادة

 1390 الثانوية ) أديب( عمر عبدهللا عمر ابهيثم



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1390 الثانوية ) أديب( عمر حممد عمر ابداود
 1390 (الثانوية ) أديب فائز عبدهللا سعيد ابعثمان

 1390 الثانوية ) أديب( حمسن بن طه حممد السقاف
 1390 الثانوية ) أديب( حممد بن امحد خضر هوساوي

 1390 الثانوية ) أديب( حممد بن عبدالرحيم ادريس كلننت
 1390 الثانوية ) أديب( حممد بن علي حمي الدين مليباري

 1390 الثانوية ) أديب( حممد خليل ابراهيم جيزاين
 1390 الثانوية ) أديب( حممد علي بن حممد بن حممد ابو رزيزة

 1390 الثانوية ) أديب( حممود سامل حممود صديق
 1390 الثانوية ) أديب( حممود حممد علي مياين

 1390 الثانوية ) أديب( يوسف حممد طاهر يوسف
 

 1390 الثانوية )علمي ( امحد يعقوب يوسف شاكر
 1390 انوية )علمي (الث مجال حسن علي عريف
 1390 الثانوية )علمي ( حسني حممد صاحل قطب
 1390 الثانوية )علمي ( زيين حممد عبدهللا بنجر

 1390 الثانوية )علمي ( طارق اسكندر عبداللطيف خواتين
 1390 الثانوية )علمي ( عبداحلكيم شري علي تركستاين

 1390 ( الثانوية )علمي عبدهللا حبيب هللا عبدهللا خباري
 1390 الثانوية )علمي ( عبدهللا شرف حسن مياين

 1390 الثانوية )علمي ( حممد سعيد حسني حممد سعيد جستنية
 1390 الثانوية )علمي ( حممد عبداحلكيم يونس خباري

 1390 الثانوية )علمي ( حممد عمر حممد اببطني
 1390 الثانوية )علمي ( امحد عبدالرمحن ابموسى العمودي

 1390 الثانوية )علمي ( سعد حممد سعيد امحد بشناقا
 1390 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز مكي سراج حداد

 



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1391 الثانوية ) أديب( امحد سليمان امحد صبحي
 1391 الثانوية ) أديب( انور امحد حممد صقر

 1391 الثانوية ) أديب( سعيد عبدهللا حممد الربعي ابرحيم
 1391 الثانوية ) أديب( يلصاحل حسني سعيد جبا

 1391 الثانوية ) أديب( عبدالعزيز حممود امحد خان
 1391 الثانوية ) أديب( عبدالفتاح خليل ابراهيم جيزاين

 1391 الثانوية ) أديب( عبدالقادر عبدالرحيم عبدالغفور ساعايت
 1391 الثانوية ) أديب( عبداللطيف امحد حممد جندي

 1391 الثانوية ) أديب( ناعبدهللا عمر عبدهللا ك
 1391 الثانوية ) أديب( عدانن عبدالعزيز عبدالقادر منابري

 1391 الثانوية ) أديب( علي حسن طاهر تونسي
 1391 الثانوية ) أديب( فؤاد امحد حممد حسني

 1391 الثانوية ) أديب( يوسف حامد عبدالرمحن بدر
 1391 أديب(الثانوية )  يوسف عبدالرمحن ابراهيم الطاسان

 

 1391 الثانوية )علمي ( امحد حسني سليمان خياط
 1391 الثانوية )علمي ( امحد سراج عمر ابو رزيزة

 1391 الثانوية )علمي ( امحد عبدهللا امحد ابانعمة العادة
 1391 الثانوية )علمي ( حسن اسحاق عقيل عزوز
 1391 الثانوية )علمي ( صديق محزة صديق غندورة

 1391 الثانوية )علمي ( مل طاهر تونسيطاهر سا
 1391 الثانوية )علمي ( عبد القادر ابراهيم خليل عالف

 1391 الثانوية )علمي ( ينعبداجلبار عبدالغين ايكم بردي تركستا
 1391 الثانوية )علمي ( عدان عبدهللا صديق بكري

 1391 الثانوية )علمي ( علي عبدالقادر عبدهللا ابفقيه
 1391 الثانوية )علمي ( ل امحد ازهرفؤاد كام

 1391 الثانوية )علمي ( حممد امني قاسم اثبت تركستاين



  المملكة العربية السعودية  
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 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1391 الثانوية )علمي ( حممد بكر حممد مليباري
 1391 الثانوية )علمي ( حممد عمر امحد ابفرط

 1391 الثانوية )علمي ( مصطفى حسني حممد حمضار
 

 1392 ) أديب( الثانوية امحد بن امساعيل حسن تكروين
 1392 الثانوية ) أديب( امحد حممد بن عباس مسيع

 1392 الثانوية ) أديب( حبيب هللا ايشان عبدالرحيم تركستاين
 1392 الثانوية ) أديب( حسن علوي عبدهللا سامل

 1392 الثانوية ) أديب( حسني عبدالرحيم امحد ابموسى العامودي
 1392 ديب(الثانوية ) أ حسني غرم سعيد العمري

 1392 الثانوية ) أديب( محزة بن حممد مجيل بن امحد خشيفايت
 1392 الثانوية ) أديب( خالد بن حسن مجال عابد

 1392 الثانوية ) أديب( صالح بن امحد بن حامد سرحان
 1392 الثانوية ) أديب( عبداحلي بن امحد بن عبيد السبحي

 1392 ديب(الثانوية ) أ عبداهلادي حممد هادي بلقاسم
 1392 الثانوية ) أديب( علي عبدهللا مسلم ابهويين

 1392 الثانوية ) أديب( فؤاد حممد امني عبدالرمحن كاتب
 1392 الثانوية ) أديب( فوزي عباس يوسف خريهللا

 1392 الثانوية ) أديب( فوزي حممد صاحل قطب
 1392 الثانوية ) أديب( حممد بن امحد بن موسى

 1392 الثانوية ) أديب( س عبدهللا حريريحممد بن اليا
 1392 الثانوية ) أديب( حممد بن حسن بن حممد كابلي

 1392 الثانوية ) أديب( حممد بن عبدهللا حممد مياين
 1392 الثانوية ) أديب( احممد سعيد بن عبدالكرمي حممد سعيد فد

 1392 الثانوية ) أديب( حممد سعيد بن هاشم بن امحد ابربيق
 1392 الثانوية ) أديب( نا سامل مسلم ابهويينمه

 1392 الثانوية ) أديب( هاشم حممد قاسم جيزاين
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 1392 الثانوية )علمي ( امساعيل ابراهيم خليل عالف
 1392 الثانوية )علمي ( انور خالد عبدالسالم عمر داغستاين

 1392 الثانوية )علمي ( حسني اسحاق عقيل عزوز
 1392 الثانوية )علمي ( عطاسحسني حامد امحد ال

 1392 الثانوية )علمي ( خالد اسكندر عبداللطيف خواتين
 1392 الثانوية )علمي ( خالد عمر حسن فدعق

 1392 الثانوية )علمي ( سعيد عمر عبدالقادر ابفهيد
 1392 الثانوية )علمي ( صاحل عبداحلميد عبداجمليد الدويري

 1392 ة )علمي (الثانوي صاحل عبدهللا صاحل كوشك
 1392 الثانوية )علمي ( طالل حممود حسن سقطي

 1392 الثانوية )علمي ( عادل عبدالكرمي حممد سعيد فدا
 1392 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن رجب عبدالرمحن خنكار

 1392 الثانوية )علمي ( عبدهللا عمر حممد عالء الدين
 1392 )علمي ( الثانوية عبدهللا مرزا عبداحلي هبرام خباري

 1392 الثانوية )علمي ( عبداملنعم عبدالرحيم عبدالغفور ساعايت
 1392 الثانوية )علمي ( عمر امحد عمر ابمالك

 1392 الثانوية )علمي ( فهد حممد علي صقر
 1392 الثانوية )علمي ( حممد بن سعيد بن سامل امحد االهراين

 1392 نوية )علمي (الثا حممد رافعي عبدالكرمي حممد امني بنجر
 1392 الثانوية )علمي ( حممد سعيد عبدهللا حممد سعيد اخلياط

 1392 الثانوية )علمي ( حممد هيثم حممد سعيد احلنبلي املقدسي
 1392 الثانوية )علمي ( حممود حممد امحد البلوشي

 1392 الثانوية )علمي ( معاوية بكر هاشم علوي
 

 1393 الثانوية ) أديب( يبامحد حممد صاحل عبدالواحد مغر 
 1393 الثانوية ) أديب( اسامة سراج حممد نور ششة
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 1393 الثانوية ) أديب( انس حسن حممد ابو منصور فلمبان
 1393 الثانوية ) أديب( برهام ضياء الدين خوجة

 1393 الثانوية ) أديب( سلمان بكر سلمان سرحان
 1393 الثانوية ) أديب( ينتاصبغة هللا غالم بين غالم حممد الباكس

 1393 الثانوية ) أديب( طالل عبدهللا صديق احدوه
 1393 الثانوية ) أديب( عبدالرحيم حممد طلح ابراهيم اخلزامي

 1393 الثانوية ) أديب( عبدالعزيز موسى حممد موسى
 1393 الثانوية ) أديب( عبدالفتاح حممد عيسى ااب فالته

 1393 الثانوية ) أديب( عبدهللا حسني عبدهللا محصاين
 1393 الثانوية ) أديب( عبدهللا سعيد حممد ابفيل

 1393 الثانوية ) أديب( عبدهللا حممد عبده الشمراين
 1393 الثانوية ) أديب( علي بن سامل امحد ابانعمة العادة

 1393 الثانوية ) أديب( عمر حممد حممود الشنقيطي
 1393 يب(الثانوية ) أد فائز حممود حممد ااب

 1393 الثانوية ) أديب( فريد كامل امحد ازهر
 1393 الثانوية ) أديب( حممد امحد عمر ابمالك

 1393 الثانوية ) أديب( حممد بن مسرين محيد احلريب
 1393 الثانوية ) أديب( حممد بن علي بن عيسى مسملي

 1393 الثانوية ) أديب( حممود عبدهللا حممد اليماين
 1393 الثانوية ) أديب( مصطفى الشنقيطيمصطفى حممد 

 

 

 

 1393 الثانوية )علمي ( مجيل امحد ابراهيم اشقر
 1393 الثانوية )علمي ( حسني علي هادي بغلف
 1393 الثانوية )علمي ( خالد معتوق حممد ابلبيد

 1393 الثانوية )علمي ( سامل حممد سامل ابعشر
 1393 )علمي (الثانوية  عبدالعزيز علوي عبدهللا سامل
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 1393 الثانوية )علمي ( عبدالغين حممود حممد ااب
 1393 الثانوية )علمي ( عبدهللا عبدالستار عبداحلميد الدويري

 1393 الثانوية )علمي ( عبدهللا عمر عبدهللا ابحسني ابفيل
 1393 الثانوية )علمي ( عبدهللا حممد صاحل ابراهيم اخلزامي

 1393 ية )علمي (الثانو  فوزي رشدي العظمة
 1393 الثانوية )علمي ( فيصل امحد حممد مياين

 1393 الثانوية )علمي ( حممد ابراهيم اسحاق خبش
 1393 الثانوية )علمي ( حممد حسن عبدالرمحن حبنكة 

 1393 الثانوية )علمي ( حممد درويش مصطفى فودة
 1393 الثانوية )علمي ( حممد رشاد حممد قاسم امني تركستاين

 1393 الثانوية )علمي ( حممد صاحل طاهر امري صاحل بننت
 1393 الثانوية )علمي ( حيي عبدهللا عبدالرمحن املعلمي

 1393 الثانوية )علمي ( خالد حسني حممد سعيد جستنية
 1393 الثانوية )علمي ( عزمي حسن سليمان النوري
 1393 الثانوية )علمي ( عيسى حممد موسى اخلرويب

 

 1394 الثانوية ) أديب( عبداحلميد امحد اجليزاينامحد 
 1394 الثانوية ) أديب( حامد عبداحلميد عبداهلادي حممد حسني

 1394 الثانوية ) أديب( حسن سامل امحد ابانعمة العادة
 1394 الثانوية ) أديب( سامل عمر سامل ابشهاب
 1394 الثانوية ) أديب( سعيد حممد عمر ابداود

 1394 الثانوية ) أديب( مد عبداملاجد الغبشاويعبدالرحيم حم
 1394 الثانوية ) أديب( عبدالفتاح عبدالقادر حسن احلريري

 1394 الثانوية ) أديب( عبدهللا امحد حممود فرج
 1394 الثانوية ) أديب( علي السيد حممد حسن فدعق
 1394 الثانوية ) أديب( حممد صاحل هاشم امحد ابربيق

 1394 الثانوية ) أديب( شم حممد نواويحممد صاحل ها



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1394 الثانوية ) أديب( حممد عبدهللا حممد ابانعمه
 1394 الثانوية ) أديب( حممد عمر الشهري بعمر حممد السقاف
 1394 الثانوية ) أديب( حمي الدين علي كيت حمي الدين مليباري

 1394 الثانوية ) أديب( مصطفى اسعد مصطفى فوده
 1394 الثانوية ) أديب( نرح حممدمعاذ امحد 

 1394 الثانوية ) أديب( نبيل حسن محدان درار
 

 1394 الثانوية )علمي ( اسامة امني فهمي ابراهيم
 1394 الثانوية )علمي ( بدر علي هادي بغلف
 1394 الثانوية )علمي ( مجال كامل امحد ازهر

 1394 الثانوية )علمي ( حسن علي عبدهللا عيد
 1394 الثانوية )علمي ( سن عثمان مصريحسني ح

 1394 الثانوية )علمي ( سعود حممد امني عبدالرمحن كاتب
 1394 الثانوية )علمي ( عادل حممد عبدهللا بنجر

 1394 الثانوية )علمي ( عبدالرحيم توران قاري ديوان ابي
 1394 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز حممد رابعي عبد لعزيز

 1394 الثانوية )علمي ( عمر ابهيثم عبدهللا حممد
 1394 الثانوية )علمي ( يعبدالواحد قاري عبدالقادر عتباي خبار 

 1394 الثانوية )علمي ( فائق زيد امحد هناري
 1394 الثانوية )علمي ( فريد اسكندر عبداللطيف خواتين

 1394 الثانوية )علمي ( حممد بن حسن حيي حممد ميساوي 
 1394 الثانوية )علمي ( يل العظمةحممد بن رشدي مج

 1394 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدهللا صديق امحدوه
 1394 الثانوية )علمي ( مصطفى مجيل حممود جملد

 1394 الثانوية )علمي ( مصطفى صديق درويش جستنية
 1394 الثانوية )علمي ( يوسف حممد امني حيي ذاكر خوجة

 1394 الثانوية )علمي ( اينعبدالرمحن حممد حسني الباكست



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1394 الثانوية )علمي ( عبداللطيف عبدالقادر نعمت الرتكستاين
 1394 الثانوية )علمي ( علي سعيد علي الغامدي

 1394 الثانوية )علمي ( حممد بن سعد امحد اليماين
 

 1395 الثانوية ) أديب( مجيل بن السيد سليمان مصطفى ازهر
 1395 الثانوية ) أديب( القادر السعديحامت بن عبدالرمحن عبد 

 1395 الثانوية ) أديب( خالد بن عبدهللا حبيب سلطان
 1395 الثانوية ) أديب( رمضان بن هادي عيطة ابزايد

 1395 الثانوية ) أديب( زين العابدين علي امحد املليباري
 1395 الثانوية ) أديب( سامل بن حممد بن عمر بن سامل

 1395 الثانوية ) أديب( ال عابدسامي بن امحد مج
 1395 الثانوية ) أديب( سجاد مصطفى كمال واعظ الدين

 1395 الثانوية ) أديب( صالح بن سامل سليمان طفران
 1395 الثانوية ) أديب( طالل بن عبدهللا  مصطفى غزويل

 1395 الثانوية ) أديب( طالل بن عبدهللا ابراهيم مريه
 1395 لثانوية ) أديب(ا طه بن حسن حممد فدعق

 1395 الثانوية ) أديب( عدانن بن محزه عباس سقطي
 1395 الثانوية ) أديب( عصام بن محزة حممود خبش

 1395 الثانوية ) أديب( عمر بن بكر عمر مطر
 1395 الثانوية ) أديب( فهد بن محود سعيد الراشدي

 1395 الثانوية ) أديب( حممد بن قائد علي حيي اليماين
 1395 الثانوية ) أديب( مكي بن علي حممد علي حنني

 

 1395 الثانوية )علمي ( ابراهيم بن طه ايسني خياط
 1395 الثانوية )علمي ( امحد بن عباس داود خان

 1395 الثانوية )علمي ( اسامة بن عبدالعزيز هاشم ابنة
 1395 الثانوية )علمي ( اسامة بن حممد امحد ابحارث



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1395 الثانوية )علمي ( عبدالرحيم جاد بدرالدين امين بن حممد
 1395 الثانوية )علمي ( حامد بن حممد ويل ابراهيم خان

 1395 الثانوية )علمي ( حسان بن معتوق حممد ابلبيد
 1395 الثانوية )علمي ( حسني بن حسن سليمان النوري

 1395 الثانوية )علمي ( زهري بن مكي سراج حداد
 1395 الثانوية )علمي (  حممد مياينسامل بن عبدهللا

 1395 الثانوية )علمي ( سامي بن امني عبدالباري كتيب
 1395 الثانوية )علمي ( صالح بن حممد بن علي بن حممد صقر

 1395 الثانوية )علمي ( طالب بن حسن عبدهللا حمضر
 1395 الثانوية )علمي ( ينتاعبدهللا بن حممد سعيد حممد نياز تركس

 1395 الثانوية )علمي ( م بن حممد سليمان عتيقعصا
 1395 الثانوية )علمي ( علي بن بدير علي الشامي

 1395 الثانوية )علمي ( علي بن عبدهللا سعيد ابدغيش
 1395 الثانوية )علمي ( فاضل بن حممد بن عبدهللا بنجر

 1395 الثانوية )علمي ( فهد بن حممد بن صاحل قطب
 1395 الثانوية )علمي ( عبدهللا العاموديفيصل بن امحد بن 

 1395 الثانوية )علمي ( حممد بن سعيد امحد مهدي
 1395 الثانوية )علمي ( حممد بن سعيد عمر ابدغيش

 1395 الثانوية )علمي ( حممد بن صاحل علي عرايف
 1395 الثانوية )علمي ( ايحممد علي بن امساعيل عبدالرزاق ساهبه

 1395 الثانوية )علمي (  ابحسني ابفيلحممد بن عمر عبدهللا
 1395 الثانوية )علمي ( حممد بن حممد بن حسني مياين
 1395 الثانوية )علمي ( حممود بن علي عبدهللا الزواوي

 1395 الثانوية )علمي ( مصطفى بن حممد سعيد عبدالرمحن عامل
 1395 الثانوية )علمي ( مهدي بن درويش مصطفى فودة

 1395 الثانوية )علمي ( اينيدبدالرمحن حبنكة الشهري ابملوائل بن ع



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1395 الثانوية )علمي ( وليد بن حسن امحد خشيفايت
 1395 الثانوية )علمي ( هشام بن حممد سليمان عتيق

 1395 الثانوية )علمي ( يوسف بن عبداجلبار عبداهلادي القرشي
 

 1396 ة ) أديب(الثانوي ننيابراهيم حممد عزت حممد كامل ابو العي
 1396 الثانوية ) أديب( امحد بن مجيل امحد شهاب احللواين

 1396 الثانوية ) أديب( امين خليل حسن رفيع
 1396 الثانوية ) أديب( خالد حممود امني نتو

 1396 الثانوية ) أديب( ذاكر حممد امني حيي خوجة
 1396 الثانوية ) أديب( سامي عبداحلفيظ عبدالفتاح فدا

 1396 الثانوية ) أديب( عود عبيد عبيد الصماينس
 1396 الثانوية ) أديب( سعيد عبدهللا سعيد الرحومي الغامدي

 1396 الثانوية ) أديب( صديق سعيد امحد مهدي
 1396 الثانوية ) أديب( صديق صاحل يوسف سندي

 1396 الثانوية ) أديب( عاطف حممد زكي عمر داغستاين
 1396 الثانوية ) أديب( ندهعبدهللا علي حسن اب

 1396 الثانوية ) أديب( عصام امحد مجال عابد
 1396 الثانوية ) أديب( عمر حممد عمر بن سامل

 1396 الثانوية ) أديب( حمفوظ يوسف عياش عياش
 1396 الثانوية ) أديب( حممد صاحل بن محزه غنيم

 1396 الثانوية ) أديب( حممد عبداحلفيظ عبدالفتاح فدا
 1396 الثانوية ) أديب( حممد حممد مجيل امحد خشيفايت
 1396 الثانوية ) أديب( حممد مصطفى حممد عيد دوكي

 1396 الثانوية ) أديب( نبيل صديق درويش جستنية
 1396 الثانوية ) أديب( وداعة هللا حسن ابراهيم االهدل
 1396 الثانوية ) أديب( يوسف السيد بكر علوي تونسي

 



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح
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 1396 الثانوية )علمي ( اهيم امحد فهميامحد ابر 
 1396 الثانوية )علمي ( امحد السيد عبدالقادر عبدهللا ابفقيه

 1396 الثانوية )علمي ( امحد جعفر سليمان  ابجعيفر
 1396 الثانوية )علمي ( امحد حسن امحد الشامي

 1396 الثانوية )علمي ( امحد هشام طاهر  امري بننت
 1396 الثانوية )علمي ( طيف عاملاسامة حممد عبدالل

 1396 الثانوية )علمي ( مجيل علي حسن ابنده
 1396 الثانوية )علمي ( حامت سليمان حسن خليفة

 1396 الثانوية )علمي ( خالد حسن حيي مساوى الشهري ابلفي
 1396 الثانوية )علمي ( خالد عبدالرمحن حممد سعيد خوندنة

 1396 )علمي ( الثانوية سعد حسن عثمان مصري
 1396 الثانوية )علمي ( مسري امري عبدالباري كتيب
 1396 الثانوية )علمي ( صاحل عبدهللا عمر ابهيثم

 1396 الثانوية )علمي ( طارق حممد عزت حممد كامل ابو العينني
 1396 الثانوية )علمي ( طالل عبدالرمحن عبداللطيف بنون

 1396 ( الثانوية )علمي طه علي امحد مليباري
 1396 الثانوية )علمي ( عبداحلليم ازهري نواوي اجلاوي

 1396 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن حممد عمر املعلم ابفقيه
 1396 الثانوية )علمي ( رفعابعبدهللا ابواخلري مجيل مسارن الشهري 

 1396 الثانوية )علمي ( عبدهللا امحد امحد هادي
 1396 الثانوية )علمي ( معبدهللا عبدهللا عبدالكرمي اكر 

 1396 الثانوية )علمي ( عبدهللا عمر علي مليباري
 1396 الثانوية )علمي ( عدانن حممد طه حممد السقاف

 1396 الثانوية )علمي ( فؤاد عبدهللا طالب العطاس
 1396 الثانوية )علمي ( فهد علي عبدالغين خياط

 1396 وية )علمي (الثان سحمسن السيد عبدهللا حمسن اخليل العطا
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 1396 الثانوية )علمي ( حممد امحد حممد نور سيف
 1396 الثانوية )علمي ( حممد امني ابوبكر عثمان تركستاين

 1396 الثانوية )علمي ( حممد انور حممد نور عقيلي
 1396 الثانوية )علمي ( حممد الشهري بعبدالقادر سليمان سيام 

 1396 الثانوية )علمي ( نبيل عبدالرزاق عبدهللا سخاخين
 1396 الثانوية )علمي ( نبيل عبدهللا مصطفى غزويل

 1396 الثانوية )علمي ( نبيل عبدهللا ايسني زيتوين
 1396 الثانوية )علمي ( نبيل حممد عبدهللا بنجر

 

 1397 الثانوية ) أديب( امحد بن عبدالعزيز بن غالم الباكستاين
 1397 الثانوية ) أديب( زهمجال بن حامد بن درويش ابو رزي
 1397 الثانوية ) أديب( مجال بن عبداالله بن حممد مندر

 1397 الثانوية ) أديب( سامي بن الياس بن عبدهللا حريري
 1397 الثانوية ) أديب( مسري بن سامل بن حممد ابضبعان
 1397 الثانوية ) أديب( طاهر بن امحد بن حممد موسى

 1397 الثانوية ) أديب( مد نور قطبعاصم بن عبدالرمحن بن حم
 1397 الثانوية ) أديب( عبداالله بن حسن بن حممد خليل اجاوي

 1397 الثانوية ) أديب( عبدالعزيز بن عمر بن عوض احلضرمي 
 1397 الثانوية ) أديب( انعبدهللا بن عبدالقادر بن حممد بن سلم
 1397 (الثانوية ) أديب عمر بن صاحل بن عبدالقادر السقاف

 1397 الثانوية ) أديب( غازي بن السيد امحد بن حممد النهاري
 1397 الثانوية ) أديب( جماهد بن امحد بن علي ابدريق

 1397 الثانوية ) أديب( ريحممد ابراهيم بن عقيل حممد نور احلري
 1397 الثانوية ) أديب( حممد بنصاحل بن حسني القحوم

 1397 الثانوية ) أديب( ء الدينحممد طارق بن عمر بن حممد عال
 1397 الثانوية ) أديب( حممد علي بن محزة بن مكي املليباري

 1397 الثانوية ) أديب( منصور بن حممد بن حممد علي ابورزيزة
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 1397 الثانوية ) أديب( هاشم بن امحد بن علي مليباري
 

 1397 الثانوية )علمي ( ابراهيم بن عبداحلميد حممد مليباري
 1397 الثانوية )علمي ( امحد بن عبدالرحيم ادريس كلننت

 1397 الثانوية )علمي ( امحد بن حممد عبدهللا ابجعيفر
 1397 الثانوية )علمي ( امحد مشسوري بن مشالن آجول
 1397 الثانوية )علمي ( امحد هشام بن حممد امحد غايل

 1397 الثانوية )علمي ( اسامة بن عمر حممد شطا
 1397 الثانوية )علمي ( ن حامد امني نقلي امني ب

 1397 الثانوية )علمي ( مجال بن سلطان بن عبدهللا ظافر
 1397 الثانوية )علمي ( مجال بن عبدالقادر عبدهللا مريه

 1397 الثانوية )علمي ( مجال بن حممد عبدهللا انقرو
 1397 الثانوية )علمي ( حازم بن عبدالرمحن عبدالقادر السعدي
 1397 الثانوية )علمي ( حامد بن السيد عمر صاحل موىل الدويلة

 1397 الثانوية )علمي ( خالد بن قرابن حممد يونس
 1397 الثانوية )علمي ( رشاد بن هاشم عبدالقادر حممد حسني
 1397 الثانوية )علمي ( سامي بن عبدالعزيز صابر طاشكندي

 1397 علمي (الثانوية ) سليمان بن عطية بن سليمان محاد
 1397 الثانوية )علمي ( شريف بن ابراهيم حامد سعيد

 1397 الثانوية )علمي ( صايف سليمان طه صفطة
 1397 الثانوية )علمي ( طلعت بن صبحي حممد امني خشيفايت 
 1397 الثانوية )علمي ( داعبد الفتاح بن عبدالشكور عبدالفتاح ف

 1397 لثانوية )علمي (ا عبدالرمحن بن عبدهللا سعيد ابعثمان
 1397 الثانوية )علمي ( عبدالرزاق بن حممد امحد بغدادي
 1397 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز بن علي امحد مليباري

 1397 الثانوية )علمي ( ايتعبدالقادر بن حممد علي عبدالقادر عرد
 1397 الثانوية )علمي ( عبدهللا أبو بكر عبدهللا مليباري 
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 1397 الثانوية )علمي ( حممد عبدهللا املخشب عبدهللا بن
 1397 الثانوية )علمي ( فريد بن رشيد صديق غندورة
 1397 الثانوية )علمي ( فهد بن عباس عمر ابوفراج

 1397 الثانوية )علمي ( حممد سامل بن حممد بن عبده الشمراين
 1397 الثانوية )علمي ( حممد فريد بن حممود عبدالوهاب دهلوي

 1397 الثانوية )علمي ( مد مدين بن حسن مجيل عارف مسارنحم
 1397 الثانوية )علمي ( حممود بن ابراهيم حممد علي حممود

 1397 الثانوية )علمي ( هشام بن سلطان بن عبدهللا بن ظافر
 1397 الثانوية )علمي ( وديع بن سعيد امحد ازهر

 

 1398 (الثانوية ) أديب ابراهيم حمي الدين مكي مدراس
 1398 الثانوية ) أديب( امحد بن بكر امحد دبلول
 1398 الثانوية ) أديب( امحد بن عبدالرحيم امني

 1398 الثانوية ) أديب( امحد بن عبدهللا مسلم ابهويين
 1398 الثانوية ) أديب( امحد بن علي حسني اآلنسي
 1398 الثانوية ) أديب( بكر بن حممد آدم املليباري

 1398 الثانوية ) أديب( مد غالب القرييحسن بن حم
 1398 الثانوية ) أديب( حسن حممد حسني اليماين

 1398 الثانوية ) أديب( خالد بن ابو اخلري محيل مسارن 
 1398 الثانوية ) أديب( خالد بن  حممد علي محزه مداح

 1398 الثانوية ) أديب( زهري بن امني حسني خوج
 1398 لثانوية ) أديب(ا سراج بن عمر حممد عفيف
 1398 الثانوية ) أديب( سعود بن حممد امحد هندي

 1398 الثانوية ) أديب( مسري بن امحد عبدالقادر حممد حسني
 1398 الثانوية ) أديب( صاحل بن امحد سعيد الغامدي

 1398 الثانوية ) أديب( صاحل بن حممد خليل عمر سبحي
 1398 أديب(الثانوية )  صاحل بن حممد صاحل قطب
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 1398 الثانوية ) أديب( طارق بن ابراهيم حممد علي حممود
 1398 الثانوية ) أديب( طارق بن حسن امحد شامي
 1398 الثانوية ) أديب( طارق عبدالقادر علي شنواز

 1398 الثانوية ) أديب( عادل بن عبداحلميد حممد كوسه
 1398 (الثانوية ) أديب عبدالرحيم بن حسني تردي البخاري
 1398 الثانوية ) أديب( عصام بن صاحل مصطفى مسنهودي

 1398 الثانوية ) أديب( فوزي بن صاحل عبده امساعيل
 1398 الثانوية ) أديب( مازن بن مجيل حممد حسن مهاجيين

 1398 الثانوية ) أديب( حممد بن امحد حسني شاهني
 1398 (الثانوية ) أديب حممد االمني بن حممد مصطفى الشنقيطي

 1398 الثانوية ) أديب( حممد بن السيد امحد حممد شيخ
 1398 الثانوية ) أديب( حممد بن شافعي نوري عارف مسارن

 1398 الثانوية ) أديب( حممد علي بن حسن حممد نور انضرة
 1398 الثانوية ) أديب( حممد بن علي سعيد ابانعمة

 1398 يب(الثانوية ) أد وحيد بن امحد حممد نور عقيلي
 1398 الثانوية ) أديب( مكي بن علي بن حممد عبده

 

 1398 الثانوية )علمي ( ابراهيم بن حسن ابراهيم االهدل
 1398 الثانوية )علمي ( امحد بن سامل حممد ابحشوان
 1398 الثانوية )علمي ( اسامة بن سامل سليمان طفران

 1398 (الثانوية )علمي  امين بن عبداحلميد حممد اخلرييب
 1398 الثانوية )علمي ( مجال بن حممد ابراهيم رشيدي

 1398 الثانوية )علمي ( حازم بن حممد زكي عمر داغستاين
 1398 الثانوية )علمي ( محزة بن طه ايسني خياط

 1398 الثانوية )علمي ( خالد بن عبداحلفيظ عبدالفتاح فدا
 1398 )علمي (الثانوية  خالد بن حممد صاحل عبدالكرمي اخلزامي

 1398 الثانوية )علمي ( سعيد بن حممد حسن العامودي
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 1398 الثانوية )علمي ( مسري عمر عبدالرمحن لبين
 1398 الثانوية )علمي ( طارق بن حممد حسني سقطي

 1398 الثانوية )علمي ( عادل بن سراج صدقة ابو العال
 1398 الثانوية )علمي ( عادل بن عبدهللا حممد ابيض

 1398 الثانوية )علمي ( ننو بعبداالله بن حممد عبداللطيف امساعيل 
 1398 الثانوية )علمي ( عبدالرؤف حممدرشاد سامل جداوي

 1398 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن بن درويش عبدالرمحن معجون
 1398 الثانوية )علمي ( يير عبدالرزاق عبدالستار عبد اجمليد الدو 

 1398 الثانوية )علمي ( عيدعبدالعزيز حممد صاحل س
 1398 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن السيد حممد امحد االسود

 1398 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن عمر حممد ابزرعة
 1398 الثانوية )علمي ( عبداجمليد عبداحلميد عبداجمليد شقدار

 1398 الثانوية )علمي ( عدانن بن امحد عمر عطوة
 1398 الثانوية )علمي ( النباهني عصام بن رمضان علي

 1398 الثانوية )علمي ( عصام بن حممد نور امحد صاحل شاويل
 1398 الثانوية )علمي ( عماد بن حممد عبدالقادر قادري

 1398 الثانوية )علمي ( غازي بن امحد حسن مياين
 1398 الثانوية )علمي ( فهد بن عمر ابراهيم ابشهاب

 1398 الثانوية )علمي ( ري كتيبجمدي بن امني عبدالبا
 1398 الثانوية )علمي ( حممد اسامة بن عبداحلميد حممد كوسة

 1398 الثانوية )علمي ( حممد بن مجيل امحد شهاب حلواين
 1398 الثانوية )علمي ( حممد رشاد سيد امحد امحد اجلملي

 1398 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدهللا حممد اليماين
 1398 الثانوية )علمي ( ت بن حممد موسى اخلرويبحممد عرفا

 1398 الثانوية )علمي ( حممد نور بن حسني حممد نور ابو زبيبة
 1398 الثانوية )علمي ( مروان بن صاحل عبدالكرمي خطيب
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 1398 الثانوية )علمي ( نبيل بن عمر حممد عالءالدين
 1398 الثانوية )علمي ( ويل بن حممد ويل جداوي

 1398 الثانوية )علمي ( بن عمر سراج رمضاين السندي هاين
 1398 الثانوية )علمي ( هشام بن عبدهللا ايسني الزيتوين

 1398 الثانوية )علمي ( هشام بن حممد سعيد قرابن 
 

 1399 الثانوية ) أديب( حسن امحد حممد سلمان
 1399 الثانوية ) أديب( خالد حسني ابوبكر شيخ ابوبكر

 1399 الثانوية ) أديب( علي عبدالقادر يوسف غزاوي خالد حممد
 1399 الثانوية ) أديب( خالد حممود منصور علوي

 1399 الثانوية ) أديب( طالل حممد قاسم امني تركستاين
 1399 الثانوية ) أديب( عاطف حسني حممد نور ابوزبيبة
 1399 الثانوية ) أديب( عبداهلادي عبدهللا حممد تبيض

 1399 الثانوية ) أديب( ة عباس سقطيعصام محز 
 1399 الثانوية ) أديب( نبيل عباس صاحل خضري

 1399 الثانوية ) أديب( نزار صديق عبدالكرمي خباري
 1399 الثانوية ) أديب( ايسني علي امحد مليباري

 1399 الثانوية ) أديب( فاروق عثمان مكي داغستاين
 1399 أديب(الثانوية )  فائز حممد امني حيي خوجة
 1399 الثانوية ) أديب( موفق صاحل خليل عالف

 

 1399 الثانوية )علمي ( ابراهيم حممد امني امحد فال الشنقيطي
 1399 الثانوية )علمي ( امساعيل عبدهللا أمني حداد خباري

 1399 الثانوية )علمي ( امين يوسف حممد نور شربتلي
 1399 علمي (الثانوية ) خالد مصطفى عبد القادر حافظ

 1399 الثانوية )علمي ( طالل عبدالرمحن حممد سعيد خواندنة
 1399 الثانوية )علمي ( عبدهللا امحد حممد نور سيف
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 1399 الثانوية )علمي ( فهد علي عمر عطوة
 1399 الثانوية )علمي ( ماهر السيد أمحد حممد شيخ

 1399 الثانوية )علمي ( حممد صاحل سراج بنون
 1399 الثانوية )علمي ( فوظ ابو السعود عبداحلقمنصور حم

 1399 الثانوية )علمي ( هاشم السيد عبدالرمحن هاشم شلي
 1399 الثانوية )علمي ( هاشم حممد سليمان عتيق

 1399 الثانوية )علمي ( هشام السيد عبدالرمحن هاشم شلي
 1399 الثانوية )علمي ( وجدي حسني عبدهللا محصاين

 

 1400 الثانوية )أديب ( ن حممد مجيل بن امحد خشيفايتابراهيم ب
 1400 الثانوية )أديب ( خالد بن عبيد بن عيد الصماين

 1400 الثانوية )أديب ( شكري بن قحطان بن حممد غالب العديين
 1400 الثانوية )أديب ( عبدالرمحن بن تونياز عبده صاحل
 1400 الثانوية )أديب ( عبدالكرمي حممد سيف بن سيف
 1400 الثانوية )أديب ( عبداجمليد بن حممد فتيين مظفر

 

 1400 الثانوية )علمي ( ابوبكر بن يوسف بن عبدالرمحن سبلي
 1400 الثانوية )علمي ( امحد بن امساعيل بن عبدالباري كتيب
 1400 الثانوية )علمي ( ابسم بن يوسف بن عبدالرمحن شبلي

 1400 الثانوية )علمي ( يالسند حامت الشهري برتكي حممود رمضاين
 1400 الثانوية )علمي ( زهري ابراهيم حممد ابشراحيل محدي
 1400 الثانوية )علمي ( سامل بن  جعفر بن سليما ابجعيفر

 1400 الثانوية )علمي ( طالل بن مجيل بن امحد شهاب حلواين
 1400 الثانوية )علمي ( مريطالل بن حامد بن عبدهللا بن راجح األ
 1400 الثانوية )علمي (  طالل بن حممد سعيد بن عبدالرمحن عامل

 1400 الثانوية )علمي ( عادل بن حممد بن امحد بن ايسني 
 1400 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن عمر بن مبارك ابدريق
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 1400 الثانوية )علمي ( عدانن بن حممد بن امحد بن ايسني
 1400 الثانوية )علمي ( عزمي بن حسني بن عبدالرحيم فلمبان

 1400 الثانوية )علمي ( عصام بن امني بن عبدالباري كتيب
 1400 الثانوية )علمي ( عمر حممد عمر املعلم ابفقيه

 1400 الثانوية )علمي ( فارس بن حممد مسيح حسن عبيدهللا
 1400 الثانوية )علمي ( فهد بن عبدهللا بن مصطفى امحد غزويل

 1400 الثانوية )علمي (  بن حيي خوجةفوزي بن حممد امني
 1400 الثانوية )علمي ( فيصل بن صائم بن عيسى قشقري

 1400 الثانوية )علمي ( كمال بن ابراهيم بن امحد ازهر
 1400 الثانوية )علمي ( كمال بن عبدهللا بن امحد رزق

 1400 الثانوية )علمي ( كمال حممد عبدهللا بنجر
 1400 الثانوية )علمي ( نقلي ماهر بن حامد بن امني

 1400 الثانوية )علمي ( حممد علي بن عبداالله بن حممد مندر
 1400 الثانوية )علمي ( حممد بن حممد بن حيي عالء الدين

 1400 الثانوية )علمي ( مروان بن السيد امحد بن حممد الشيخ
 1400 الثانوية )علمي ( ممدوح حسني عبدهللا حريري

 1400 الثانوية )علمي ( ميد بن عبداجمليد شقدارمهدي عبداحل
 1400 الثانوية )علمي ( نبيل بن حممد بن حممود اسكندراين

 1400 الثانوية )علمي ( هاين بن حممد بن حممود بن حسن موسى
 

 1401 الثانوية )أديب ( ابراهيم بن عثمان سيد امحد السوداين
 1401 الثانوية )أديب ( ينتاامحد بن عبدهللا من هللا داات الباكس

 1401 الثانوية )أديب ( ليالشريف رشاد عطا هللا انصر امحد مندي
 1401 الثانوية )أديب ( امين اخلضر علي العماس
 1401 الثانوية )أديب ( مجيل عبدهللا امحد رزق

 1401 الثانوية )أديب ( خالد بن علي بن هادي بغلف
 1401 وية )أديب (الثان خالد بن عمر بن سامل ابانعمة



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم

 

 

 
- 38- 

 1401 الثانوية )اديب ( صاحل بن سعيد بن امحد غندورة
 1401 الثانوية )أديب ( طالل بن عبدالعزيز بن حممد محاد

 1401 الثانوية )أديب ( عادل بن امحد بن عبدالقادر حممد حسني
 1401 الثانوية )أديب ( عادل بن امحد بن عمر ابهادي

 1401 الثانوية )أديب ( وانعادل عبدالقادر حممد ابحش
 1401 الثانوية )أديب ( عبدالكرمي بن اثبت بن حممد قشقري

 1401 الثانوية  )أديب ( عصام بن هاشم بن عبدالطيف نصر الدين
 1401 الثانوية  )أديب ( رضحمعالء الدين بن عبدالعزيز بن عبدهللا 

 1401 الثانوية  )أديب ( فريد بن عباس وزير علي
 1401 الثانوية )أديب ( تركي بن عمر بن حممد عالء الدينحممد 

 1401 الثانوية  )أديب ( حممد سعيد بن حمي الدين بن مكي مدراس
 1401 الثانوية  )أديب ( حممد بن عبدهللا بن عبداملنان مرغالين

 1401 الثانوية  )أديب ( حممد بن عمر بن حسني نتو
 1401 الثانوية )أديب ( حممد بن عمر بن صاحل موىل الدويلة

 1401 الثانوية )أديب ( ابو زبيبة رمروان بن حسني بن حممد نو 
 1401 الثانوية  )أديب ( وهيب بن حممد وهيب بن حممد الشنقيطي

 1401 الثانوية  )أديب ( هاين حممد فؤاد بن انج قطب
 1401 الثانوية  )أديب ( حيي بن عباس بن بكر بن عبدالقادر نتو

 

 1401 الثانوية )علمي ( بن سعيد بن امحد ازهر امحد
 1401 الثانوية )علمي ( امحد بن سعيد بن امحد غندوره

 1401 الثانوية )علمي ( امحد عارف بن حممد بن موسى اخلرويب
 1401 الثانوية )علمي ( امين بن عبدالرمحن حممود مغريب

 1401 الثانوية )علمي ( جعفر بن حممد مسيح حسن عبيدهللا
 1401 الثانوية )علمي ( مجيل بن محزه عباس سقطي

 1401 الثانوية )علمي ( حلمي بن عمر بن عبدهللا بنجر
 1401 الثانوية )علمي ( خالد بن سليمان حسن عالء الدين
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 1401 الثانوية )علمي ( رمزي بن يوسف بن عبد احلميد كمفر
 1401 الثانوية )علمي ( صاحل بن ابراهيم بن اسحاق خبش
 1401 الثانوية )علمي ( طه بن عبدهللا مصطفى العيدروس

 1401 الثانوية )علمي ( ريعبدالسالم بن امحد بن عبدالسالم مناب
 1401 الثانوية )علمي ( عصام بن حامد بن عبدهللا راجح األمري

 1401 الثانوية )علمي ( عصام بن عمر بن حممد سعيد عيد
 1401 انوية )علمي (الث علوي بن حامد علوي الكاف
 1401 الثانوية )علمي ( كامل بن حممد بن زيين بدوي

 1401 الثانوية )علمي ( لكمال بن السيد عبدهللا بن حممد ابعقي
 1401 الثانوية )علمي ( ماجد بن عبدالفتاح بن عبدالقادر رجب

 1401 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدالكرمي بن يوسف طربية
 1401 الثانوية )علمي ( مل ابانعمةحممد بن عمر سا

 1401 الثانوية )علمي ( حممدنور بن حيي حممدنور حلواين
 1401 الثانوية )علمي ( مروان بن حممد بن سليمان عتيق

 1401 الثانوية )علمي ( انئف بن حممد بن أسدهللا عبد الكرمي
 1401 الثانوية )علمي ( وحيد بن حسني بن عبدهللا فتحي

 1401 الثانوية )علمي ( حممدنور بن امحد صاحل شاويل وليد بن
 1401 الثانوية )علمي ( يوسف مجيل يوسف مجال الدين حلواين

 

 1402 الثانوية  )أديب ( اسامة عبداحلميد عبداجمليد شقدار
 1402 الثانوية  )أديب ( حسن بن علي بن حسن اللبثى
 1402 يب (الثانوية  )أد عبدهللا حيي بن حممد نورحلواين
 1402 الثانوية  )أديب ( حممد بن صاحل حسني مهداين

 1402 الثانوية  )أديب ( هشام سليمان بن حسن عالء الدين
 1402 الثانوية  )أديب (  فايق بن امحد بن عبدالقادر حممد حسني

 

 1402 الثانوية )علمي ( هقيحسني بن السيد عبدالقادر عبدهللا ابف
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 1402 الثانوية )علمي ( يوسف ترنقانو خالد بن امساعيل بن
 1402 الثانوية )علمي ( خالد بن حممود بن رمضاين السند

 1402 الثانوية )علمي ( سامي بن مجيل ابراهيم مجال
 1402 الثانوية )علمي ( مشس الدين مشالن آجول

 1402 الثانوية )علمي ( صالح عبدالرمحن حممد شفيع دهلوي
 1402 الثانوية )علمي ( مد سعد قدحعبدالرمحن فكري بن حم

 1402 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن امحد بن عبيد السبحي
 1402 الثانوية )علمي ( عصام بن ابراهيم بن امحد أزهر

 1402 الثانوية )علمي ( فكري بن حسني بن عبدهللا محصاين
 1402 الثانوية )علمي ( حممد بن امحد بن حممد زامل

 1402 الثانوية )علمي ( بن حممد ابضبعان حممد بن سامل
 1402 الثانوية )علمي ( هادي بن علي بن هادي بغلف

 1402 الثانوية )علمي ( هشام بن امساعيل بن بيومي رابح
 1402 الثانوية )علمي ( مجال بن صاحل بن امحد نقلي
 1402 الثانوية )علمي ( عادل بن امحد بن عمر عطوة

 1402 الثانوية )علمي ( يوبن حممد ايسني مالفتحي بن عبدالوهاب 
 1402 الثانوية )علمي ( حممد فريج عبيد ابو منديل

 1402 الثانوية )علمي ( حممد وسيم بن طه بن عبداالله مندر
 1402 الثانوية )علمي ( يوسف بن حممد بن امحد ازهر

 

 1403 الثانوية  )أديب ( امحد رفعت عبدالكرمي حممد امني بنجر
 1403 الثانوية  )أديب ( خالد عمر ابراهيم ابشهاب

 1403 الثانوية  )أديب ( زهري بن سليمان بن حسن عالء الدين 
 1403 الثانوية  )أديب ( سامي بن خمتار عامل نزير عامل

 1403 الثانوية  )أديب ( عادل بن محزه بن علي مليباري
 1403 الثانوية  )أديب ( عادل مجيل عبدالرمحن عيد

 1403 الثانوية  )أديب ( عصام عبدالرحيم حممد عثمان
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 1403 الثانوية  )أديب ( علي بن عبدهللا بن علي سروجي
 1403 الثانوية  )أديب ( هاين هاشم عبداللطيف نصر الدين

 1403 الثانوية  )أديب ( ايسر عبدهللا صديق جستنية
 

 1403 )علمي ( الثانوية ةادابراهيم بن سامل بن امحد ابانعمة الع
 1403 الثانوية )علمي ( امحد بن صاحل بن سراج بنون
 1403 الثانوية )علمي ( امحد بن حممد بن امحد ابهيثم

 1403 الثانوية )علمي (  امساعيل الشهري بو وليد حسني عبدهللا
 1403 الثانوية )علمي ( اجمد بن عبدالرمحن حممود حممود مغريب

 1403 الثانوية )علمي ( لطوانور بن صديق بن حممد اب
 1403 الثانوية )علمي ( حامت مصطفى امحد مرزا

 1403 الثانوية )علمي ( خالد بن عبدالرحيم بن حممد عثمان
 1403 الثانوية )علمي ( خالد بن حممد شاكر نيازي

 1403 الثانوية )علمي ( عبدالستار بن حممد عبدالرمحن غازي
 1403 الثانوية )علمي ( ليباريعبدالفتاح بن علي بن امحد م

 1403 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن السيد حممد بن حسن فدعق
 1403 الثانوية )علمي ( ويعبدالوهاب بن السيد منصور عبدهللا عل

 1403 الثانوية )علمي ( عدانن حمسن عمر العمودي
 1403 الثانوية )علمي ( عصام بن امحد بن امساعيل حممد املصري

 1403 الثانوية )علمي ( بن السيد عبداالله علي فدعق علي
 1403 الثانوية )علمي ( فضل حممد الزغري حممد امحد

 1403 الثانوية )علمي ( ماهر ابراهيم امحد ازهر 
 1403 الثانوية )علمي ( حمسن بن حسني حممد ابروم

 1403 الثانوية )علمي ( حممد بن حسن بن علي حداد
 1403 الثانوية )علمي ( ن بن صاحل حلواينحممد بن عبدالرمح

 1403 الثانوية )علمي ( حممد طاهر حممد فاضل حممد الباكستاين
 1403 الثانوية )علمي ( ممدوح بن امحد بن عبدالرمحن الصربي
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 1403 الثانوية )علمي ( نذار بن السيد سعيد بن امحد مساوى
 1403 نوية )علمي (الثا يينهاين بن حممد امني بن حممد طيب الرهب

 1403 الثانوية )علمي ( هشام رمضان علي النباهني
 1403 الثانوية )علمي ( وحيد بن علي حسن فلمبان 

 1403 الثانوية )علمي ( يوسف حممد آدم مليباري
 

 1404 الثانوية  )أديب ( حسني عمر عوض العامودي
 1404 الثانوية  )أديب ( خالد عبدالرمحن محزه مكي

 1404 الثانوية  )أديب ( ل علي حسن ابندهعاد
 1404 الثانوية  )أديب ( عبدالرحيم تونياز عيد صاحل

 1404 الثانوية  )أديب ( عدانن حممد امني سيف الدين
 1404 الثانوية  )أديب ( عصام السيد عبدهللا صاحل كوشك

 1404 الثانوية  )أديب ( عمر صاحل حسني القحوم
 1404 الثانوية  )أديب ( ريغازي علي حسن مليبا

 1404 الثانوية  )أديب ( حممد عبدالغين فرحان علي
 1404 الثانوية  )أديب ( وليد ابراهيم يوسف اهلندي

 

 1404 الثانوية )علمي ( امحد بن عبدالكرمي يوسف طربيه
 1404 الثانوية )علمي ( عبداجلليل بن عبده فحطان شريف اليماين

 1404 الثانوية )علمي ( مود سابعبدالعزيز بن حممد حم
 1404 الثانوية )علمي ( ينعبدالعزيزبن علي روزي عبدهللا اخلوات

 1404 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن امحد عبدهللا العامودي
 1404 الثانوية )علمي ( هعبدهللا بن حسني عبدهللا ابراهيم مري 

 1404 الثانوية )علمي ( حممد بن امحد بن علي بن حمفوظ
 1404 الثانوية )علمي ( حممد مجيل بن السيد حممد سعيد علوي

 1404 الثانوية )علمي ( حممود بن عبدالشكور عبدالفتاح فدا
 1404 الثانوية )علمي ( حممود بن عبدالكرمي يوسف طربيه
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 1404 الثانوية )علمي ( حيي بن حممد امني حيي خوجة
 

 1405 ديب (الثانوية  )أ بدرالدين بن مشالن آجول
 1405 الثانوية  )أديب ( حامد بن علي امحد مشالن
 1405 الثانوية  )أديب ( مسري بن حممد علي مليباري
 1405 الثانوية  )أديب ( مسري بن حممد حممد الصائغ

 1405 الثانوية  )أديب ( عبداحلميد بن حممد سيف بن سيف
 1405 ( الثانوية  )أديب عبدالرمحن بن حسن عبدالرمحن جان

 1405 الثانوية  )أديب ( عبدالعزيز بن عمر حممد عفيف
 1405 الثانوية  )أديب ( عبدالعزيز بن حممد عبدالعزيز حسن عوض

 1405 الثانوية  )أديب ( عدانن بن السيد حممد السيد كوشك
 1405 الثانوية  )أديب ( كامل بن حسني حممد احلرازي
 1405 ثانوية  )أديب (ال ماجد بن عبدهللا مسلم ابهويين

 1405 الثانوية  )أديب ( مازن بن حممد سعيد حممد قرابن
 1405 الثانوية  )أديب ( حممد بن امحد حسني حممد امحد

 1405 الثانوية  )أديب ( حممد بن مجيل علي علوى
 1405 الثانوية  )أديب ( حممد بن سراج علي جاوا
 1405 (الثانوية  )أديب  حممد بن عيد حممد علي

 1405 الثانوية  )أديب ( ممدوح بن حسن حممد سابق
 1405 الثانوية  )أديب ( ممدوح بن حممد امني عبدالرزاق حمبوب

 1405 الثانوية  )أديب ( وهيب بن علي حممد ابحكيم
 

 1405 الثانوية )علمي ( امحد امساعيل بيومي علي رابح
 1405 الثانوية )علمي ( امحد حممد امحد حناس

 1405 الثانوية )علمي ( انس علي حممد ابحكيم
 1405 الثانوية )علمي ( امين حممد ابراهيم مرزا

 1405 الثانوية )علمي ( حامت امحد سعد العمري
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 1405 الثانوية )علمي ( حسن سعيد حممد ابحسني
 1405 الثانوية )علمي ( حسني حامد علوي الكاف االندونيسي

 1405 الثانوية )علمي ( مد ابحشوانخالد بن عبد القادر بن حم
 1405 الثانوية )علمي ( خالد حممد مجيل عبدهللا خياط

 1405 الثانوية )علمي ( زهري سعيد امحد مساوى
 1405 الثانوية )علمي ( سامي امساعيل مستاق امحد خدا خبش

 1405 الثانوية )علمي ( طالرق ابراهيم حسن ابنده
 1405 الثانوية )علمي ( سىعبد الرمحن سامل طاهر تون

 1405 الثانوية )علمي ( ويهلدعبدهللا عبداحلميد حممد انعام الدين 
 1405 الثانوية )علمي ( عبدهللا جنم الدين حسني قدري
 1405 الثانوية )علمي ( عصام بن حممد بن سعيد قرابن

 1405 الثانوية )علمي ( علي حممد امحد عبداخلالق الناشري
 1405 الثانوية )علمي ( خليل عالف مامون صاحل

 1405 الثانوية )علمي ( حممد امحد جعفر اكرب
 1405 الثانوية )علمي ( مصطفى عبدهللا علي سروجي

 1405 الثانوية )علمي ( ممدوح حممد كوبه مرياث
 1405 الثانوية )علمي ( نبيل بن مصطفى بن عباس مرسي 

 1405 الثانوية )علمي ( هشام سعيد امحد ازهر
 1405 الثانوية )علمي ( وليد حممود عبدالوهاب دهلوي

 1405 الثانوية )علمي ( يعقوب حممد يوسف فضل الدين
 

 1406 الثانوية  )أديب ( امحد هارون عمر فلمبان 
 1406 الثانوية  )أديب ( اسامه حممد حسن ابنده

 1406 الثانوية  )أديب ( امساعيل حسن ابراهيم االهدل
 1406 الثانوية  )أديب ( حاج عبدالوهاب انغ مفاونغالياس 

 1406 الثانوية  )أديب ( حامت عبدالرحيم حممد عثمان
 1406 الثانوية  )أديب ( حامد امحد حامد ابوشوك



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1406 الثانوية  )أديب ( حسن امحد حممد نور سيف
 1406 الثانوية  )أديب ( حسن معتوق حسن نوح
 1406 الثانوية  )أديب ( بخالد حممد عبدهللا اخلطي
 1406 الثانوية  )أديب ( عبدهللا صاحل سراج بنون

 1406 الثانوية  )أديب ( عبدهللا عمر سامل ابانعمه العاده
 1406 الثانوية  )أديب ( عبدهللا عمر عوض العامودي

 1406 الثانوية  )أديب ( عصام حممد عبدهللا عبدالكرمي
 1406 الثانوية  )أديب ( حممد علي عبدالرمحن املنقل
 1406 الثانوية  )أديب ( انصر درويش عبدهللا عابد
 1406 الثانوية  )أديب ( وجدي علي امحد مليباري
 1406 الثانوية  )أديب ( وديع امحد صدقه عشري

 1406 الثانوية  )أديب ( ايسر حممد امحد ازهر
 

 1406 الثانوية )علمي ( حسن حممد حسن ابنده
 1406 الثانوية )علمي ( د حممد نور سيفحسني امح

 1406 الثانوية )علمي ( حسني سعيد حممد ابحسني 
 1406 الثانوية )علمي ( رائد حممد سليمان عبدالعزيز عقل

 1406 الثانوية )علمي ( سامي عبدهللا علي سروجي
 1406 الثانوية )علمي ( سعيد حممد كوبه مريان
 1406 )علمي ( الثانوية طارق محزه حممد شفي

 1406 الثانوية )علمي ( عادل امحد عبدهللا العامودي
 1406 الثانوية )علمي ( عاطف محزه علي مليباري

 1406 الثانوية )علمي ( عبدهللا جعفر سليمان ابجعيفر
 1406 الثانوية )علمي ( عبدهللا عبدالكرمي يوسف طريبه

 1406 الثانوية )علمي ( عصام سامل حممد ابحكيم
 1406 الثانوية )علمي ( عبدالسالم حممد الزغري حممد امحد 

 1406 الثانوية )علمي ( حمسن عبدهللا حممد ابحسني



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1406 الثانوية )علمي ( حممد حممود حممد رشاد جداوي
 1406 الثانوية )علمي ( حممود عبدالرمحن حممود مغريب

 1406 الثانوية )علمي ( مروان حسني امحد شاويل
 1406 الثانوية )علمي ( ح حممد حسني سقطيممدو 

 1406 الثانوية )علمي ( ايسر حسن حممد ابحكيم
 

 1408 الثانوية  )أديب ( امحد صاحل سعد املاليو
 1408 الثانوية  )أديب ( حامت علي امحد مليباري

 1408 الثانوية  )أديب ( حسان عبدالصمد امحد بغدادي
 1408 الثانوية  )أديب ( حسني رأفت عبدالباسط عبداهلادي حممد

 1408 الثانوية  )أديب ( سعيد امحد حممد بن سلمان
 1408 الثانوية  )أديب ( مسري رشاد علي سروجي

 1408 الثانوية  )أديب ( طاهر عبدهللا مصطفى ابومحزه
 1408 الثانوية  )أديب ( فيصل عباس عبدالغفور صادق

 1408 )أديب ( الثانوية  حممد مجيل عبدالقادر مراد
 1408 الثانوية  )أديب ( ياو حممد سليم ابوالقاسم رضا عليان الربم

 1408 الثانوية  )أديب ( وليد عبدالرزاق حمبوب امحد
 

 1408 الثانوية )علمي ( اسامه علي حممود شوشو
 1408 الثانوية )علمي ( اسامه عمر يوسف خريهللا

 1408 علمي (الثانوية ) حامد حممد سراج عبدهللا عمر
 1408 الثانوية )علمي ( خالد عبدهللا امحد رزق

 1408 الثانوية )علمي ( رجب عبداحلكيم عبدالرمحن بريسايل
 1408 الثانوية )علمي ( رعد حسني عمر سكلوع العمودي

 1408 الثانوية )علمي ( سعيد هاشم حممد حلواين
 1408 الثانوية )علمي ( عادل حممد عمر املعلم ابفقيه

 1408 الثانوية )علمي ( عبدهللا امحد جعفر اكرب



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
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 1408 الثانوية )علمي ( عبدهللا حممد حامد احلريب
 1408 الثانوية )علمي ( عبدالسالم عبدالعزيز عبدالرمحن مظهر

 1408 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز حيي يوسف املؤبد
 1408 الثانوية )علمي ( عبدالقادر كامل صاحل خباري

 1408 الثانوية )علمي ( د راجا غالم سرورماج
 1408 الثانوية )علمي ( حممد عبدهللا حممد ابيض

 1408 الثانوية )علمي ( حممد عبداللطيف إمساعيل حنيف
 1408 الثانوية )علمي ( حممد حممد امحد عبداخلالق الناشري

 1408 الثانوية )علمي ( حممد علي حسن الليثي
 1408 الثانوية )علمي ( دمصطفى علي عبدهللا عي

 1408 الثانوية )علمي ( حممود حممد سراج عبدهللا عمر
 1408 الثانوية )علمي ( ممدوح حسن علي خليفة

 1408 الثانوية )علمي ( مهدي علي حممد ابحكيم
 1408 الثانوية )علمي ( ايسر كامل صاحل خباري

 

 1409 الثانوية  )أديب ( امحد حممد عبدهللا اخلطيب
 1409 الثانوية  )أديب ( حامت امحد عبدالسالم منابري

 1409 الثانوية  )أديب ( حامت عبدالفتاح مصطفى حممد
 1409 الثانوية  )أديب ( حسام عبدالرحيم حممد عثمان

 1409 الثانوية  )أديب ( زهري سعيد عبالرمحن حليب
 1409 الثانوية  )أديب ( سراج حممد امني سيف الدين

 1409 الثانوية  )أديب ( ي صاحل ابجربانصاحل عل
 1409 الثانوية  )أديب ( عبدالرزاق عبدالشكور عبدهللا البلوشي

 1409 الثانوية  )أديب ( عبدالرزاق عبدالوايل قاسم تركستاين
 1409 الثانوية  )أديب ( عبدهللا عبده اهلوساوي

 1409 الثانوية  )أديب ( غالب مهدي علي عبده الفابل
 1409 الثانوية  )أديب ( ز حممد مكي عبدهللا خباريفوا



  المملكة العربية السعودية  
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 1409 الثانوية  )أديب ( مازن غازي حسن درار
 1409 الثانوية  )أديب ( حممد امحد حممد صاحل حسن

 1409 الثانوية  )أديب ( حممد افال جمتيب
 1409 الثانوية  )أديب ( حممد سعد حممد الدهاس

 

 1409 )علمي ( الثانوية حازم علي امحد مليباري
 1409 الثانوية )علمي ( حسن السيد عبداالله علي فدعق

 1409 الثانوية )علمي ( نسامي غزايل عبداحلميد ابومنصور فلمبا
 1409 الثانوية )علمي ( سهيل حسن حممد نور سراباي
 1409 الثانوية )علمي ( صالح حمسن عمر العمودي

 1409 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن عبداحلليم عبدالرمحن برابيل
 1409 الثانوية )علمي ( عبداجمليد حممود عبداجمليد ابكري

 1409 الثانوية )علمي ( عدانن عبدهللا علي سروجي
 1409 الثانوية )علمي ( عماد خالد عبدهللا صديق

 1409 الثانوية )علمي ( عمر عبدالعزيز حممد مشوح
 1409 الثانوية )علمي ( فوزي رشاد علي سروجي
 1409 الثانوية )علمي ( ماجد ابراهيم علي خباري

 1409 الثانوية )علمي ( ماجد حممد عمر املعلم ابفقيه
 1409 الثانوية )علمي ( مازن حسني امحد شاويل
 1409 الثانوية )علمي ( مازن حممد ابراهيم مرزا

 1409 الثانوية )علمي ( مروان حسني مصطفى حداد
 1409 الثانوية )علمي ( العيدروس مصطفى عبدهللا مصطفى

 1409 الثانوية )علمي ( حممد مكي نشار امحد خبش
 1409 الثانوية )علمي ( وديع عبدالكرمي امحد بغدادي

 1409 الثانوية )علمي ( وليد سراج عمر زين الدين
 

 1410 الثانوية  )أديب ( امحد السيد سعيد امحد مساوى
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 1410 ية  )أديب (الثانو  امحد قائد علي اليماين
 1410 الثانوية  )أديب ( خالد حسن حممد اليماين

 1410 الثانوية  )أديب ( انرادين ماهر حممد يوسف عبداجمليد فلمب
 1410 الثانوية  )أديب ( عادل فسك حاج زين الدين

 1410 الثانوية  )أديب ( عبدهللا حممد افضل جالل الدين
 1410 الثانوية  )أديب ( لبلوشيعثمان عبد الشكور عبدهللا محد ا
 1410 الثانوية  )أديب ( علي على هللا مهدي عبده حممد

 1410 الثانوية  )أديب ( فؤاد عبدالباسط عبداهلادي حممد حسني
 1410 الثانوية  )أديب ( حممد صبحي امساعيل يوسف املاليو

 1410 الثانوية  )أديب ( هشام عبدالرمحن حممود مغريب
 1410 الثانوية  )أديب ( الرحيم حممد عثمانهشام عبد

 1410 الثانوية  )أديب ( وحيد حممد علي مليباري
 

 1410 الثانوية )علمي ( ابراهيم امساعيل عبدالرزاق شاه هباي
 1410 الثانوية )علمي ( امحد رجب سليمان حجازي

 1410 الثانوية )علمي ( امحد بن رشاد بن امحد صغري
 1410 الثانوية )علمي ( عبداجلوادامحد مصطفى علي 

 1410 الثانوية )علمي ( أنور انعم امحد حسني
 1410 الثانوية )علمي ( أمين عبداحلميد ايسني أيوب

 1410 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن حسن حممد الغاية
 1410 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز رشاد علي سروجي

 1410 الثانوية )علمي ( ير اعبداحملسن عبدالباسط حممد بن حممد خب
 1410 الثانوية )علمي ( عبدالوهاب حيي يوسف املؤبد

 1410 الثانوية )علمي ( مصطف عبدهللا مصطفى ابومحره
 1410 الثانوية )علمي ( حممد صاحل سعد عبدهللا

 

 1411 الثانوية  )أديب ( ابراهيم عبدالوايل قاسم تركستاين
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 اإلدارة العامة لمدارس الفالح
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 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1411 الثانوية  )أديب ( وشيامحد عبدالشكور عبدهللا البل

 1411 الثانوية  )أديب ( امحد عبدالعزيز سليمان السحيمي

 1411 الثانوية  )أديب ( امحد عمر عبدالرمحن لبين

 1411 الثانوية  )أديب ( حسن السيد حممد السيد حسن شعيب

 1411 الثانوية  )أديب ( رائد عبدهللا ايسني زيتوين

 1411 الثانوية  )أديب ( ديلشريف حممد عبدالقادر قن

 1411 الثانوية  )أديب ( فؤاد حممد جنوم بن جوهر

 1411 الثانوية  )أديب ( جمدي عبدهللا عبداحلليم عبدالرمحن

 1411 الثانوية  )أديب ( حممد الشحات عوض عبدالوهاب حنفي

 1411 الثانوية  )أديب ( حممد سعيد حممد ابحسني

 1411 الثانوية  )أديب ( حممد حيي عياش عباس مياين

 1411 الثانوية  )أديب ( حممود عمر عبدهللا كتا

 1411 الثانوية  )أديب ( وليد زكي عبدالكرمي مرجان

 1411 الثانوية  )أديب ( وليد حممد سعد احملمادي

 1411 الثانوية  )أديب ( وليد حممد عبداخلطيب

 1411 الثانوية  )أديب ( ايسر حممد عجيان العصيمي
 

 1411 الثانوية )علمي ( امحد سامل امحد ابهيثم

 1411 الثانوية )علمي ( امحد فؤاد سيد امحد القصاص

 1411 الثانوية )علمي ( امحد حممد الزغري حممد امحد

 1411 الثانوية )علمي ( امحد حممد نور امحد صاحل شاويل

 1411 الثانوية )علمي ( امحد مسعد عبد املعطي احلفين

 1411 الثانوية )علمي ( اعيل حممد خليل امساعيلامس

 1411 الثانوية )علمي ( احلسني حممد عبدالرمحن الشيباين

 1411 الثانوية )علمي ( حامت ابراهيم امحد بقبق

 1411 الثانوية )علمي ( حسان حممد خليل امساعيل 

 1411 الثانوية )علمي ( حسني محزه حسني انصر



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح
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 1411 الثانوية )علمي ( فالح العليرأفت حممد مطيع امني 

 1411 الثانوية )علمي ( رامي حممد حممود حسن موسى

 1411 الثانوية )علمي ( مسري حسن حممد نور عمر سراباي

 1411 الثانوية )علمي ( طارق علي عبداحلميد حبيب هللا

 1411 الثانوية )علمي ( عبداحلليم صاحل سعد املاليو

 1411 الثانوية )علمي ( واينعبدهللا مجيل يوسف حل

 1411 الثانوية )علمي ( عماد الدين رشدي عبد املقصود مطر

 1411 الثانوية )علمي ( عمر امحد عبدهللا العامودي

 1411 الثانوية )علمي ( عمرو حممد عزت حممود املنسي

 1411 الثانوية )علمي ( فواز عمر عبدالرزاق بدري

 1411 ية )علمي (الثانو  ماهر حسني مصطفى حداد

 1411 الثانوية )علمي ( حممد امساعيل عثمان زين

 1411 الثانوية )علمي ( حممد جاد مصطفى

 1411 الثانوية )علمي ( حممد مسري راغب شعيشع

 1411 الثانوية )علمي ( حممد عبداملنعم زكي فرحات

 1411 الثانوية )علمي ( حممود خالد حممود العمر

 1411 الثانوية )علمي ( عز طهمصطفى مجعه عبدامل

 1411 الثانوية )علمي ( نصرالدين حممد اسيد صاحل

 1411 الثانوية )علمي ( ايسر سليمان حسن عالء الدين

 1411 الثانوية )علمي ( ايسر عبدالرحيم بن حسن قنق

 1411 الثانوية )علمي ( يونس عمر حممد ابز
 

 1412 )أديب ( الثانوية  امحد عبدالعزيز عبدالعزيز صيام

 1412 الثانوية  )أديب ( امحد حممد امحد صباح

 1412 الثانوية  )أديب ( رشدي حممد عبدالقادر منديلي

 1412 الثانوية  )أديب ( صالح علي عبده املرشد

 1412 الثانوية  )أديب ( صالح حممد صاحل العمودي
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 1412 الثانوية  )أديب ( عبدالرمحن امحد حامد ابو شوك

 1412 الثانوية  )أديب ( دهللا حممد سراج عبدهللا عمرعب

 1412 الثانوية  )أديب ( عبد رب النيب عبداحلميد فدا

 1412 الثانوية  )أديب ( عماد حسني حممد بنا

 1412 الثانوية  )أديب ( فائز امحد حممد علي عبده

 1412 الثانوية  )أديب ( فواز سعيد صالح البطاطي

 1412 الثانوية  )أديب ( رهماجد حممد علي ب

 1412 الثانوية  )أديب ( حممد شيخ حسني العيدروس

 1412 الثانوية  )أديب ( نواف بندر انصر بنيان

 1412 الثانوية  )أديب ( وليد سامي زكي احملراث
 

 1412 الثانوية )علمي ( امحد حممد محدي مصطفى سيد امحد

 1412 الثانوية )علمي ( امحد نبيل عزيز خليل

 1412 الثانوية )علمي ( اكرم فيصل عبدالقادر زلوم

 1412 الثانوية )علمي ( امني رميزالدين مريالدين غوث علي

 1412 الثانوية )علمي ( امين مسري راغب شعيشع

 1412 الثانوية )علمي ( ابسم طلحة عبدالرمحن الدويب

 1412 الثانوية )علمي ( بكر هاشم ابوبكر احلبشي

 1412 الثانوية )علمي ( ني وان تيه قدحمجال حس

 1412 الثانوية )علمي ( خالد عبدهللا عمر اخلليسي

 1412 الثانوية )علمي ( سعدالدين مسري سليم حممد

 1412 الثانوية )علمي ( ضياء الدين عبدالرمحن حممد امساعيل

 1412 الثانوية )علمي ( ضيف هللا عبدهللا فائز الشهري

 1412 الثانوية )علمي ( خباري عاطف كامل صاحل

 1412 الثانوية )علمي ( عبدالقادر حممد سراج عبدهللا عمر

 1412 الثانوية )علمي ( عبداللطيف القاضي امحد انجي هبه

 1412 الثانوية )علمي ( عزالدين حممد حامد مشلخ



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1412 الثانوية )علمي ( عماد فريج عبيد ابو منديل

 1412 الثانوية )علمي ( حممد صاحل اهلجرسي امحد

 1412 الثانوية )علمي ( حممد عبدهللا حممد ابوعيش

 1412 الثانوية )علمي ( حممد عبداملوىل امحد زهره

 1412 الثانوية )علمي ( حممد فاروق امني عبدالرمحن

 1412 الثانوية )علمي ( حممد حممود عاصم حممد سيد امحد

 1412 )علمي (الثانوية  حممد حمي الدين حممود حافظ

 1412 الثانوية )علمي ( حممد ايسر عبدهللا بكري شايط

 1412 الثانوية )علمي ( ممدوح عيث صاحل الربكايت الشريف

 1412 الثانوية )علمي ( وسام حسام الدين عبدالرزاق الدسوقي
 

 1413 الثانوية  )أديب ( امحد الشحات عوض عبدالوهاب حنفي

 1413 الثانوية  )أديب ( شقريامحد حممد امني امساعيل ق

 1413 الثانوية  )أديب ( امني حممد عثمان سائيب

 1413 الثانوية  )أديب ( امين امساعيل يوسف املاليو

 1413 الثانوية  )أديب ( بندر حسني امحد صاحل شاويل

 1413 الثانوية  )أديب ( خالد حممد املردوف اببقي

 1413 ية  )أديب (الثانو  خليل ابوبكر حممد امحد حنيف

 1413 الثانوية  )أديب ( خليل عبده علي مياين

 1413 الثانوية  )أديب ( سامل نقاء سفر الدهاس

 1413 الثانوية  )أديب ( سعيد إبراهيم حممد سعيد قرابن

 1413 الثانوية  )أديب ( مسري إبراهيم حممد سعيد قرابن

 1413 الثانوية  )أديب ( طارق لطفي عبدالقادر موسى

 1413 الثانوية  )أديب ( عاطف فيسك زين الدين

 1413 الثانوية  )أديب ( عبدالرمحن إمساعيل عثمان زين

 1413 الثانوية  )أديب ( عبدالقادر الفاضي امحد انجي هبه

 1413 الثانوية  )أديب ( عبدهللا عبداألول مفيض الدين قاري



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1413 (الثانوية  )أديب  عبدهللا حممد صاحل العمودي

 1413 الثانوية  )أديب ( حممد امحد عبده احلذيفي

 1413 الثانوية  )أديب ( نبيل امحد امحد عبدهللا

 1413 الثانوية  )أديب ( هيثم علي امني ابراهيم 

 1413 الثانوية  )أديب ( ايسر علي حممد اليماين
 

 1413 الثانوية )علمي ( اشرف صديق حممد روزي ابلطو

 1413 الثانوية )علمي ( بدهللا عساف حسنيانس اسعاف ع

 1413 الثانوية )علمي ( انس سليمان حسن عالء الدين

 1413 الثانوية )علمي ( امين حممد نور امحد شاويل

 1413 الثانوية )علمي ( اثمر حسن جنيب مراد

 1413 الثانوية )علمي ( جواد عبدهللا عوده هزمي

 1413 لمي (الثانوية )ع حسام موسى حممد عالن

 1413 الثانوية )علمي ( حسني عبدالكرمي مايسينج السيامى

 1413 الثانوية )علمي ( خالد يوسف حممود عليوه

 1413 الثانوية )علمي ( سامي صاحل علي حداد

 1413 الثانوية )علمي ( شريف حسن علي سليم 

 1413 الثانوية )علمي ( طلحة علي امحد مليباري

 1413 الثانوية )علمي ( هيثمعادل سامل امحد اب

 1413 الثانوية )علمي ( عادل حممد حامد الصبحي احلريب

 1413 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن فاحل دخيل هللا الكريثي

 1413 الثانوية )علمي ( عبدهللا حسن عيسى قندس

 1413 الثانوية )علمي ( عبدهللا حممد امحد املنصوري الغامدي

 1413 الثانوية )علمي ( سني صاحلعبدالناصر حممد ح

 1413 الثانوية )علمي ( عماد حسني عمر سكلوع العمودي

 1413 الثانوية )علمي ( عماد عبدهللا داود شبانه

 1413 الثانوية )علمي ( فراس عبدالعزيز حممد عامل



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1413 الثانوية )علمي ( فواز عبداحلميد عبداجمليد مازي

 1413 وية )علمي (الثان فيصل امني خليل رفيع

 1413 الثانوية )علمي ( فيصل سعيد حممد ابحسني 

 1413 الثانوية )علمي ( حممد درويش ابراهيم درويش

 1413 الثانوية )علمي ( حممد راكان حممد رضوان علي السيد

 1413 الثانوية )علمي ( حممد عبداجمليد حيي عبداجلبار

 1413 ( الثانوية )علمي حممد علي سعد غالب حممد

 1413 الثانوية )علمي ( مشعل فيصل حممد عيد ششه

 1413 الثانوية )علمي ( مصطفى جاد مصطفى عبدالكرمي

 1413 الثانوية )علمي ( معاذ حممد ايسني موسى دعبول

 1413 الثانوية )علمي ( هشام حممد مسعد حممد املهدي

 1413 الثانوية )علمي ( هيثم اكرم ابراهيم صاحل راشد

 1413 الثانوية )علمي ( سام امحد سعد العمريو 

 1413 الثانوية )علمي ( وسام عبدالصمد عبدالكرمي مياجان

 1413 الثانوية )علمي ( وليد فهمي الطاهر ابراهيم

 1413 الثانوية )علمي ( ايسر عبدهللا مبارك احلاوي

 1413 الثانوية )علمي ( ايسر عطيه عبدهللا الغامدي

 1413 الثانوية )علمي ( د ابراهيم صاحلايسر لطفي حمم

 1413 الثانوية )علمي ( يزن عثمان علي القاضي

 1413 الثانوية )علمي ( يوسف امحد حممد نور سيف
 

 1414 الثانوية )علمي ( ابراهيم جيهان تيه ات

 1414 الثانوية )علمي ( امين حامد سامل اللقماين احلريب

 1414 الثانوية )علمي ( امين حممد يوسف فضل الدين عطاهللا

 1414 الثانوية )علمي ( ايهاب قطب توفيق إمام

 1414 الثانوية )علمي ( بندر غزايل عبداحلميد حممد أبو منصور

 1414 الثانوية )علمي ( بندر حممد مسفر الوادعي القحطاين



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1414 الثانوية )علمي ( حسان فؤاد حسن حويث

 1414 نوية )علمي (الثا زامل مجيل عبدالقادر مراد

 1414 الثانوية )علمي ( سيد أنوار علي صفري أمحد

 1414 الثانوية )علمي ( شادي خالد حبيب

 1414 الثانوية )علمي ( طالل حسني وان تيه قدح

 1414 الثانوية )علمي ( طالل منصور عبدهللا صديق

 1414 الثانوية )علمي ( عادل عبدالرمحن امحد برمهني أبو نواس

 1414 الثانوية )علمي ( ادل حممد نوح فالتهع

 1414 الثانوية )علمي ( عبدالسالم محزه مبديت الباكستاين

 1414 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز صاحل سعد الرميي

 1414 الثانوية )علمي ( عبدهللا حامد حسني اللهييب احلريب

 1414 الثانوية )علمي ( عبدهللا حسن احلاج حممد الغاية

 1414 الثانوية )علمي ( بدهللا صاحل عبدهللا حنتوشع

 1414 الثانوية )علمي ( عبدهللا عبده حممد بشر

 1414 الثانوية )علمي ( عبدالواحد عبداالله القاضي امحد هبه

 1414 الثانوية )علمي ( عمر عبدهللا امحد ابوزير

 1414 الثانوية )علمي ( عمرو حممود عبداجمليد ابكري

 1414 الثانوية )علمي (  سلوم ابجعيفرقيس سامل

 1414 الثانوية )علمي ( حممد افتخار حممد مقصود علي صديقي

 1414 الثانوية )علمي ( حممد حسن اسحاق ابراهيم كوسه

 1414 الثانوية )علمي ( حممد نوري رديف الراوي

 1414 الثانوية )علمي ( معاذ هاشم ابوبكر احلبشي

 1414 الثانوية )علمي ( دالعزيز عقلايسر حممد سليمان عب

 1414 الثانوية )علمي ( يوسف ابراهيم حسني جستنيه
 

 1415 الثانوية )علمي ( امحد مبارك عبدهللا آل موسى الربكايت

 1415 الثانوية )علمي ( ايسر حسن عبدالرحيم بنون



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1415 الثانوية )علمي ( اسامه ميسره كايد طاهر براشد

 1415 الثانوية )علمي ( هنناهامساعيل ممه هو 

 1415 الثانوية )علمي ( اشرف عبدالرمحن حممود مغريب

 1415 الثانوية )علمي ( امين عبيد عبدهللا املولد

 1415 الثانوية )علمي ( بدر حممد صاحل العمودي

 1415 الثانوية )علمي ( بندر عبدالرمحن حامد برنيه

 1415 الثانوية )علمي ( بندر حيي حممد علي

 1415 الثانوية )علمي ( هباء رضا علي موين

 1415 الثانوية )علمي ( حاوزم امحد يوسف عبيد

 1415 الثانوية )علمي ( خالد حامد سامل اللقماين احلريب

 1415 الثانوية )علمي ( خليل سعيد خليل ابو شندي

 1415 الثانوية )علمي ( رائد يوسف كايد درويش اجلاروشه

 1415 الثانوية )علمي ( له امحد فخريرامي عبداال

 1415 الثانوية )علمي ( عامر عبدالرمحن امحد برمهني ابونواس

 1415 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن حممد الزغري حممد امحد

 1415 الثانوية )علمي ( عبدهللا بكر حمي الدين مليباري

 1415 الثانوية )علمي ( عبدهللا حممد عبداجمليد ابكري

 1415 الثانوية )علمي ( انن حممد عمر املعلم ابفقيهعد

 1415 الثانوية )علمي ( علي امحد عبده احلذيفي

 1415 الثانوية )علمي ( فادي عدانن حممد سعيد الدرويش

 1415 الثانوية )علمي ( فضل حممد يوسف فضل الدين بن عطاهللا

 1415 الثانوية )علمي ( حممد انس بن جاسم بن امحد اجلاسم

 1415 الثانوية )علمي ( حممد محدان حممد قاسم

 1415 الثانوية )علمي ( حممد عبداحلميد حممد انعام دهلوي

 1415 الثانوية )علمي ( يحممد عبدهللا فائز آل ضيف هللا الشهر 

 1415 الثانوية )علمي ( حممد عبدهللا حممد غزاوي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1415 الثانوية )علمي ( حممد قايد امحد اليماين

 1415 الثانوية )علمي ( حممد حممد عبده عبدهللا سيف

 1415 الثانوية )علمي ( مشهور محيد سليم اللهييب الزهريي

 1415 الثانوية )علمي ( مصطفى ابراهيم حسني جستنيه

 1415 الثانوية )علمي ( انيف امحد عبدالرمحن الصربي

 1415 الثانوية )علمي ( جنيب هللا اتج ابي حممد كرمي

 1415 الثانوية )أديب( محد علي احلسن آل خليل عسرييا

 1415 الثانوية  )أديب ( امحد علي صاحل ابجربان

 1415 الثانوية  )أديب ( انور امساعيل يوسف املاليو

 1415 الثانوية  )أديب ( امين حسن علي سليم

 1415 الثانوية  )أديب ( بدر حيي حممد سباك

 1415 ثانوية  )أديب (ال حسني علي دليم آال زيدان

 1415 الثانوية  )أديب ( خالد اير حممد قادر خبش

 1415 الثانوية  )أديب ( سراج عمر سراج حلواين

 1415 الثانوية  )أديب ( عدانن حممد عبود ابيوسف

 1415 الثانوية  )أديب ( عماد عبدهللا امحد مليباري

 1415 الثانوية  )أديب ( حممد امحد ابواجملد امحد علي

 1415 الثانوية  )أديب ( حممد سراج عمر زين الدين

 1415 الثانوية  )أديب ( حممد علي صاحل ابجربان

 1415 الثانوية  )أديب ( هاين امحد حممد بن سلمان
 

 1416 الثانوية )علمي ( امحد بن صاحل بن عبداخلالق فلمبان

 1416 الثانوية )علمي ( ابراهيم حممد رضا حممود صدقه

 1416 الثانوية )علمي ( امحد عبدهللا حج حممد يتيم

 1416 الثانوية )علمي ( امحد بن عبداجمليد بن حيي عبداجلبار

 1416 الثانوية )علمي ( امحد حممد مسري حممود جوده

 1416 الثانوية )علمي ( امحد حممد عثمان العامودي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1416 الثانوية )علمي ( اشرف اكرم ابراهيم راشد

 1416 الثانوية )علمي ( علي ابراهيم الربعياشرف 

 1416 الثانوية )علمي ( انس حممد حسن شعيب

 1416 الثانوية )علمي ( انور حسن آدم عبدالعزيز

 1416 الثانوية )علمي ( امين حسن سعيد سكلوعالعمودي

 1416 الثانوية )علمي ( بندر امحد حممد صاحل ماحي

 1416 )علمي (الثانوية  بندر حيي منحمد سباك

 1416 الثانوية )علمي ( اثمر عادل عبدالسميع حممد عبدالعال

 1416 الثانوية )علمي ( حسني حممد خليل امساعيل

 1416 الثانوية )علمي ( خالد بشر سامل اجلابري

 1416 الثانوية )علمي ( خالد عاطف سيد عبدهللا

 1416 الثانوية )علمي ( خالد علي حسن عيدروس مليباري

 1416 الثانوية )علمي ( ربيع عزيز عطيةهللا الزبيدي

 1416 الثانوية )علمي ( سعود حسن حممد نور سراباي

 1416 الثانوية )علمي ( عادل بن حممد بن علي احلذيفي

 1416 الثانوية )علمي ( عاهد ابن علي ابن عبدهللا عقيل

 1416 الثانوية )علمي ( عبداجلبار عمر عبدو احلمد

 1416 الثانوية )علمي ( للطيف مصطفى حسن خنكارعبدا

 1416 الثانوية )علمي ( عبدهللا املردوف اببقي

 1416 الثانوية )علمي ( عبدهللا حممد علي الصغري

 1416 الثانوية )علمي ( عبدامللك حممد عبدالقادر االنصاري

 1416 الثانوية )علمي ( عدانن عبدهللا يوسف عبده

 1416 الثانوية )علمي ( صطفى عليبعمار حممد حمسن م

 1416 الثانوية )علمي ( عمر اسعد عمر ازهر

 1416 الثانوية )علمي ( فاضل امحد حممد طرابلسي

 1416 الثانوية )علمي ( فهد مخيس حممد الزايدي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1416 الثانوية )علمي ( ماجد حممد سعيد الرقيب الغامدي

 1416 الثانوية )علمي ( ماجد يوسف حممد نشار

 1416 الثانوية )علمي ( حممد ابوبكر توان برتا عابدين

 1416 الثانوية )علمي ( حممد امحد يوسف البعجوري

 1416 الثانوية )علمي ( حممد ابزي حممد امني املولد

 1416 الثانوية )علمي ( حممد مجيل حممد غفوري

 1416 الثانوية )علمي ( حممد سعيد امحد خان

 1416 الثانوية )علمي ( ينتامي حممد نياز الرتكسحممد بن عبد الكر 

 1416 الثانوية )علمي ( حممد عبيد عبدالقادر موسى

 1416 الثانوية )علمي ( حممد منصور حممد نور ابومنصور

 1416 الثانوية )علمي ( معتز عبداجمليد رمحة هللا

 1416 الثانوية )علمي ( معن عبدهللا مبارك احلاوي

 1416 الثانوية )علمي ( عوده هزمي عبدهللامهند عبدهللا 

 1416 الثانوية )علمي ( انيف حسني عمر سكلوع العمودي

 1416 الثانوية )علمي ( هاشم قدير حسني علي حسني

 1416 الثانوية )علمي ( هاين واصل ابن عواد احلريب

 1416 الثانوية )علمي ( هشام حممد سامل العطاس

 1416 الثانوية )علمي ( ل الليلهيثم اسامه سيدوه شيخ مج

 1416 الثانوية )علمي ( ديوليد بن عبدالواسع بن عبدالقادر قوقن
 

 1417 الثانوية  )أديب ( امحد عبداحلميد امحد قاسم

 1417 الثانوية  )أديب ( امحد علي سعد غالب

 1417 الثانوية  )أديب ( امحد موسى عبدالكرمي رسون

 1417 ثانوية  )أديب (ال اسامه حممد حسن ذاييب

 1417 الثانوية  )أديب ( اسامه حممد طيب حج عبدالقادر

 1417 الثانوية  )أديب ( عبدالعزيز عبداملعني مصطفى خان

 1417 الثانوية  )أديب ( عبدالغين بن علي بن حممد االدماوي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1417 الثانوية  )أديب ( عبدهللا اير حممد قادر خبش

 1417 الثانوية  )أديب ( ابد قشقريعبدالواحد عبدالرمحن ع

 1417 الثانوية  )أديب ( علي امحد حممد آل انصر عسريي

 1417 الثانوية  )أديب ( عماد شعبان امحد آل مريح

 1417 الثانوية  )أديب ( غازي حسن حممد طس

 1417 الثانوية  )أديب ( فهد سامل مجعان الصبحي احلريب

 1417 ة  )أديب (الثانوي فهد فيصل امحد شوالن 

 1417 الثانوية  )أديب ( لؤى سامل امحد بن صديق

 1417 الثانوية  )أديب ( حممد حسني فرج رحيان

 1417 الثانوية  )أديب ( حممد عبدالرزاق امساعيل شاه هباي

 1417 الثانوية  )أديب ( حممد عبدهللا عقيل عطاس
 

 1417 الثانوية )علمي ( ابوبكر شيخ حسني العيدروس

 1417 الثانوية )علمي ( امحد كمال جنم امساعيل

 1417 الثانوية )علمي ( امحد نوري رديف

 1417 الثانوية )علمي ( اسامه حممود فلمبان

 1417 الثانوية )علمي ( املأمون ابراهيم جستنيه

 1417 الثانوية )علمي ( الياس زهري قراحي

 1417 الثانوية )علمي ( امني اتج ابي حممد

 1417 الثانوية )علمي ( نور حممد علي خانا

 1417 الثانوية )علمي ( امين امحد حممد خضر

 1417 الثانوية )علمي ( ايهاب حممود ابو رجله

 1417 الثانوية )علمي ( ابسل عبداللطيف النقيب

 1417 الثانوية )علمي ( تركي سعيد خلف املالكي

 1417 الثانوية )علمي ( تركي صاحل سراج بنون

 1417 الثانوية )علمي ( هاشم حممد الدمرداش حمجوب

 1417 الثانوية )علمي ( خالد سعيد حميمدان



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1417 الثانوية )علمي ( سامي عبدالشكور عبداجلبار

 1417 الثانوية )علمي ( سعد صغري امحد دوالر

 1417 الثانوية )علمي ( سعيد علي سعيد االنصاري

 1417 علمي (الثانوية ) طارق سعد املغريب

 1417 الثانوية )علمي ( عادل القاضي انجي هبه

 1417 الثانوية )علمي ( عمر عبدالغفارقوقندي

 1417 الثانوية )علمي ( عبدالباسط حممد ابكار

 1417 الثانوية )علمي ( عبدالرحيم صاحل حنتوش

 1417 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز امحد الريح

 1417 وية )علمي (الثان علي عبدهللا الشهري

 1417 الثانوية )علمي ( علي يوسف حسني حممد

 1417 الثانوية )علمي ( عمر طالل ابفقيه

 1417 الثانوية )علمي ( فهد خالد قاسم سعيد

 1417 الثانوية )علمي ( قاسم حسن اخلطيب

 1417 الثانوية )علمي ( ماجد عبدالكرمي الرتكستاين

 1417 ي (الثانوية )علم مازن خليل مال

 1417 الثانوية )علمي ( مازن عبداحلميد شانوهه

 1417 الثانوية )علمي ( حممد الفاتح مأمون حممد

 1417 الثانوية )علمي ( حممد عبدالوهاب منارفغ

 1417 الثانوية )علمي ( حممد مراد حافظ

 1417 الثانوية )علمي ( حممد حسني زانش

 1417 الثانوية )علمي ( حممد فهد فريوزي

 1417 الثانوية )علمي ( حممد نبيل عزيز املصري

 1417 الثانوية )علمي ( مصطفى حسن مصطفى عاشور

 1417 الثانوية )علمي ( نبيل امحد غالب علي

 1417 الثانوية )علمي ( نزار حسني ابنبيله



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1417 الثانوية )علمي ( وائل عدانن الدرويش

 1417 (الثانوية )علمي  يوسف زامل بكر النجار
 

 1418 الثانوية )علمي ( امحد بن مجيل ابن يوسف حلواين

 1418 الثانوية )علمي ( امحد حبيب علوي

 1418 الثانوية )علمي ( امحد رفعت عطيه امحد سليمان

 1418 الثانوية )علمي ( امحد صاحل امحد حممد

 1418 الثانوية )علمي ( امحد عبيدالرمحن حافظ

 1418 الثانوية )علمي ( اعيل شاه هبايامساعيل عبدالرزاق امس

 1418 الثانوية )علمي ( اشرف سامل عبدهللا خراط

 1418 الثانوية )علمي ( اشرف حممد مطيع امني العلي

 1418 الثانوية )علمي ( اايد سامل امحد عوض بن صديق

 1418 الثانوية )علمي ( امين بن فايز بن عبداحلميد طيب

 1418 الثانوية )علمي ( د ابحكيمابسم ابن حسن ابن حمم

 1418 الثانوية )علمي ( بسام رشاد امحد محدان ابوحليه

 1418 الثانوية )علمي ( بشار فريج عبيد ابو منديل

 1418 الثانوية )علمي ( ينتركي بن حممد بن مسفر الوادعي القحطا

 1418 الثانوية )علمي ( تركي حممد مصلح غالب

 1418 الثانوية )علمي ( حسان اثبت حممد صغري

 1418 الثانوية )علمي ( حسني حممد عبدالرمحن العطاس

 1418 الثانوية )علمي ( خالد حممد صاحل ابوزير

 1418 الثانوية )علمي ( ربيع ابن عبدهللا ابن مصطفى ابو محره

 1418 الثانوية )علمي ( زكراي ابراهيم يونس مشلخ

 1418 الثانوية )علمي ( طسامي امبايب عبداحلليم حممد اخليا

 1418 الثانوية )علمي ( شريف امحد نور لييت

 1418 الثانوية )علمي ( طارق موسى حممد عالن

 1418 الثانوية )علمي ( ينعبدالرمحن ابن حيي ابن حممد نور حلوا



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1418 الثانوية )علمي ( عبدالسالم عبدالشكور عبدهللا محد

 1418 ثانوية )علمي (ال عبدهللا حممد حسن عبدالرمحن 

 1418 الثانوية )علمي ( عبيد عمر عبيد بن سند

 1418 الثانوية )علمي ( عالء بن خالد بن عبدهللا صديق

 1418 الثانوية )علمي ( عماد ابن عبدهللا ابن حيي اخلشيمي

 1418 الثانوية )علمي ( عماد بن فؤاد ابن زكراي كنتاب

 1418 لمي (الثانوية )ع عمر حسن امحد العطاس

 1418 الثانوية )علمي ( عمر حسني حسن ابعقيل

 1418 الثانوية )علمي ( عوض بن عمر بن عوض العامودي

 1418 الثانوية )علمي ( فايز تقي الدين عمر

 1418 الثانوية )علمي ( فتح الباري بن سهيلي شافعي اشعري

 1418 الثانوية )علمي ( فتح الرمحن سهيلي شافعي اشعري

 1418 الثانوية )علمي ( جد بن الياس بن زكراي كنتابما

 1418 الثانوية )علمي ( مازن ابن حممد امني ابن علي خليل

 1418 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدالفتاح بن قاري خباري

 1418 الثانوية )علمي ( حممد حفظ هللا عوض حفظ هللا

 1418 الثانوية )علمي ( حممد محدي حممد حممد الصابر

 1418 الثانوية )علمي ( حممد عبالباسط محد الشيخ

 1418 الثانوية )علمي ( حممد عبدهللا حممد االهدل

 1418 الثانوية )علمي ( حممد انجي حممد مهران

 1418 الثانوية )علمي ( حممود عبداجمليد عبد اجلبار

 1418 الثانوية )علمي ( مروان بن حممد امني امساعيل قشقري

 1418 الثانوية )علمي ( ينعيدان بن سعيد بن عمر الزهرا انيف بن

 1418 الثانوية )علمي ( هاين ابن عبدهللا ابن غرب احلضرمي

 1418 الثانوية )علمي ( هاين ابن عدانن بن حممد حسني صباغ

 1418 الثانوية )علمي ( هاين بن عقيل ابن امحد بوشه



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1418 الثانوية )علمي ( وليد حممد الدمرداش

 1418 الثانوية )علمي ( ايزاس امني آغا

 1418 الثانوية )علمي ( ايسر حممد موسى العقده
 

 1419 الثانوية  )أديب ( انور مصلح مجعان اجملنوين اللحياين

 1419 الثانوية  )أديب ( حامت مطري حممد احلسين الزهراين

 1419 الثانوية  )أديب ( عبدالرمحن حممد عبدهللا اخلطيب 

 1419 الثانوية  )أديب ( د حممد حسن خباريامح

 1419 الثانوية  )أديب ( اايد طلعت حممد نور ابو منصور

 1419 الثانوية  )أديب ( جعفر مشهور شافعي اشعري

 1419 الثانوية  )أديب ( داود عبدالرمحن عبدالواحد مالون

 1419 الثانوية  )أديب ( ضياء الدين عبدهللا اجلاسم

 1419 الثانوية  )أديب ( لعت عبدهللا السليماينعبدهللا ط

 1419 الثانوية  )أديب ( عبدهللا حممد عبدهللا العويضي

 1419 الثانوية  )أديب ( عدانن عبدامللك صاحل ابو رزيزه

 1419 الثانوية  )أديب ( عصام حممود منصور شحاده منصور

 1419 الثانوية  )أديب ( عماد علي سعد غالب حممد

 1419 الثانوية  )أديب ( د منصور حممد مكالويحمم

 1419 الثانوية  )أديب ( نواف علي حممد ابوزير

 1419 الثانوية  )أديب ( رامي عبداللطيف حممد النقيب

 1419 الثانوية  )أديب ( حممد عوض حممد آل جابر الشهري

 1419 الثانوية  )أديب ( انيف خبيت انصر البنيان احلريب

 1419 الثانوية  )أديب ( ن علي حممدخالد عثما

 1419 الثانوية  )أديب ( سعود عادل ابراهيم داود السلمي
 

 1419 الثانوية )علمي ( ابوبكر مأمون حممد امحد

 1419 الثانوية )علمي ( امحد حسن حممد امني الرتكستاين



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1419 الثانوية )علمي ( امحد مسري عوض الصبان

 1419 الثانوية )علمي ( د قدحامحد حممد اتج الدين امح

 1419 الثانوية )علمي ( امحد مسري عبداحلليم السيد عجاج

 1419 الثانوية )علمي ( امحد عبود مبارك ابسالمه

 1419 الثانوية )علمي ( امني حامد عبدهللا عقيل

 1419 الثانوية )علمي ( انس حممد سعيد عبدهللا خياط

 1419 ي (الثانوية )علم انس غازي ابو طوق

 1419 الثانوية )علمي ( حسن حممد امساعيل

 1419 الثانوية )علمي ( راجي حممد علي دعدع

 1419 الثانوية )علمي ( راين عبدالرمحن رشاد عجيمي

 1419 الثانوية )علمي ( ضياء عبدالكرمي الكيال

 1419 الثانوية )علمي ( ضيف هللا مساعد ضيف هللا اهلباش

 1419 الثانوية )علمي ( اسم ابواخلريعمار عبدالكرمي ق

 1419 الثانوية )علمي ( عمر عبدالعزيز حممود حافظ

 1419 الثانوية )علمي ( عمر عاشور كزكز

 1419 الثانوية )علمي ( قصي علي عبداحلميد حبيب هللا

 1419 الثانوية )علمي ( ماجد عبدهللا حممد ابحسني العمودي

 1419 ة )علمي (الثانوي مازن عبدالقادر صويف

 1419 الثانوية )علمي ( حممد امحد مجعه ابو شنب

 1419 الثانوية )علمي ( حممد امحد سامل حممود صديق

 1419 الثانوية )علمي ( حممد امحد حممد خاطر

 1419 الثانوية )علمي ( حممد بندر انصر بنيان

 1419 الثانوية )علمي ( حممد دخيل هللا عبدالرمحن الصاعدي

 1419 الثانوية )علمي ( مد زامل بكر النجارحم

 1419 الثانوية )علمي ( حممد طالل ايسر الطنطاوي

 1419 الثانوية )علمي ( حممد فراس امحد حله يل



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1419 الثانوية )علمي ( حممد حيي يوسف عبدهللا املؤيد

 1419 الثانوية )علمي ( حممود فيصل شحيرب

 1419 الثانوية )علمي ( ستانمراد عبدالكرمي حممد نياز الرتك

 1419 الثانوية )علمي ( مصطفى امام علي

 1419 الثانوية )علمي ( مصطفى نوري رديف الراوي

 1419 الثانوية )علمي ( مصعب حممد عبدالقادر

 1419 الثانوية )علمي ( موفق حممد عبدالرحيم كلننت

 1419 الثانوية )علمي ( نبوي خالد الوليد بنوي حسن

 1419 الثانوية )علمي ( د خالد عبدهللا طيبولي

 1419 الثانوية )علمي ( امحد حممود سعيد مليباري

 1419 الثانوية )علمي ( بندر عبدامللك صاحل ابورزيزه

 1419 الثانوية )علمي ( حسام فيصل عمر ابوارد

 1419 الثانوية )علمي ( حسن اير حممد قادر خبش

 1419 لثانوية )علمي (ا خالد علي وصل هللا احلازمي

 1419 الثانوية )علمي ( خالد حممد حسن الفاليت

 1419 الثانوية )علمي ( زايد سعد وصل الصويف

 1419 الثانوية )علمي ( زيد اثبت حممد صغري مقبل

 1419 الثانوية )علمي ( صاحل عبدهللا علي حمفوظ

 1419 الثانوية )علمي ( عبداحلفيظ اتج ابي حممد كرمي

 1419 الثانوية )علمي ( دالعزيز حممد رضا احلسيين الشريفعب

 1419 الثانوية )علمي ( عبدالعظيم سند مسران اللهييب

 1419 الثانوية )علمي ( عبدهللا حامد عبدهللا جاوي

 1419 الثانوية )علمي ( عبدهللا فيثصل حسني حجازي

 1419 ( الثانوية )علمي ياعبدالوهاب عبداجمليد عبدالوهاب شاه هب

 1419 الثانوية )علمي ( فيصل بكر درويش حناوي

 1419 الثانوية )علمي ( ماجد امحد عبدهللا سليمان ابجعيفر



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1419 الثانوية )علمي ( ماجد عمر عبدهللا ابيسر ابلبيد

 1419 الثانوية )علمي ( حممد جمتىب علي صديقي

 1419 الثانوية )علمي ( مراد خالد عبدالصمد خباري

 1419 الثانوية )علمي ( وان عبدالوايل قاسم تركستاينمر 

 1419 الثانوية )علمي ( معاذ محود علي احلذيفي

 1419 الثانوية )علمي ( انيف مصطفى حسن خنكار

 1419 الثانوية )علمي ( هاين حممد مكي عبدهللا خباري

 1419 الثانوية )علمي ( وائل امحد صاحل احلجيلي

 1419 الثانوية )علمي ( لعويفيزيد سعود عبدهللا ا

 1419 الثانوية )علمي ( تركي امحد عمر امحد ابوزير

 1419 الثانوية )علمي ( متيم ابراهيم طلحه الشييب

 1419 الثانوية )علمي ( خالد حسن حاج نواوي

 1419 الثانوية )علمي ( عارف مرزوق حممد عارف كتيب

 1419 ( الثانوية )علمي عبدهللا عمر حممد املالكي

 1419 الثانوية )علمي ( علي حممد حمسن عبدهللا احملضار

 1419 الثانوية )علمي ( عهد زهري حممد اجلروشي

 1419 الثانوية )علمي ( حممد امحد حممد برقاوي
 

 1420 الثانوية  )أديب ( ابراهيم بن عبدهللا بن ابراهيم رشيدي

 1420 يب (الثانوية  )أد انس بن عبداهلادي بن حسين كتيب

 1420 الثانوية  )أديب ( بندر بن خالد بن حسني املنصوري

 1420 الثانوية  )أديب ( خالد بن فهد بن عبدهللا زين الدين

 1420 الثانوية  )أديب ( رائد بن حممد بن مجيل قهوجي

 1420 الثانوية  )أديب ( رأفت بن رضا بن حسني العطاس

 1420 لثانوية  )أديب (ا رامي بن عبدهللا بن فايز العويف

 1420 الثانوية  )أديب ( سامي بن امحد بن عبداحلكيم نيازي

 1420 الثانوية  )أديب ( سهيل بن منصور بن سهل الدعيه العتييب



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1420 الثانوية  )أديب ( شادي عوض عبد الكرمي متويل

 1420 الثانوية  )أديب ( عاطف بن عبدالرمحن بن عليثه احلريب

 1420 الثانوية  )أديب ( ابراهيم علي هديش عبدالرمحن

 1420 الثانوية  )أديب ( عبداملالك حاجي عبدالرمحن 

 1420 الثانوية  )أديب ( عمرو علي ابراهيم حممد الربعي

 1420 الثانوية  )أديب ( ماج بن حممد بن احلاج حممد سالغور

 1420 الثانوية  )أديب ( ماهر تيسري يعقوب عابدين

 1420 الثانوية  )أديب ( ن عمر بن حممد ابو شعفحممد ب

 1420 الثانوية  )أديب ( حممد عبده شليب الطرابيلي

 1420 الثانوية  )أديب ( مشعل بن امحد بن عمر عرفه

 1420 الثانوية  )أديب ( يبهيمنصور بن سليمان بن انصر البنيان الل

 1420 )أديب (الثانوية   ميانيف بن مساعد ضيف هللا اهلباش احلاز 

 1420 الثانوية  )أديب ( نبيل بن عادل بن عبداالله عبداجلبار

 1420 الثانوية  )أديب ( هاين بن شاكر بن امحد الغامدي

 1420 الثانوية  )أديب ( وائل بن عبدالكرمي بن حممد سقطي

 1420 الثانوية  )أديب ( وسام بن محدان بن عمري اللهييب

 1420 الثانوية  )أديب ( ابعطاوهيب بن حممد بن سامل 
 

 1420 الثانوية )علمي ( امحد بن سامل بن ابراهيم جوهري عبريي

 1420 الثانوية )علمي ( امحد بن عبود بن امحد ابسليمان

 1420 الثانوية )علمي ( امحد بن عالء بن اسعد حمضر

 1420 الثانوية )علمي ( امحد بن حممد بن نوح  فالته

 1420 الثانوية )علمي ( احلداد امحد عبده امحد

 1420 الثانوية )علمي ( اسامه حممد اقبال شري حممد حممد علي

 1420 الثانوية )علمي ( اسامه حممد عمر حمفوظ الكندي

 1420 الثانوية )علمي ( اشرف بن حممد صاحل بن حسن عطية

 1420 الثانوية )علمي ( اجمد بن حممد بن حامد الصبحي احلريب
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 1420 الثانوية )علمي ( بن حممد بن ابراهيم  مرزااجمد 

 1420 الثانوية )علمي ( اجمد بن حممد بن خليل رفيع

 1420 الثانوية )علمي ( انس بن حممد يوسف بن فضل الدين خبش

 1420 الثانوية )علمي ( انس عبداللطيف كولكو

 1420 الثانوية )علمي ( انس كمال جنم امساعيل 

 1420 الثانوية )علمي ( يانس حممود حجاز 

 1420 الثانوية )علمي ( اوقياز امني اغا

 1420 الثانوية )علمي ( اايد بن فؤاد زكراي كنتاب

 1420 الثانوية )علمي ( بدر بن عبدهللا بن مصطفى ابومحره

 1420 الثانوية )علمي ( بالل عبداللطيف كولكو

 1420 الثانوية )علمي ( تيسري حممد خالد حممد اللداوي

 1420 الثانوية )علمي ( اثمر بن عبدامللك بن داود رماين

 1420 الثانوية )علمي ( اثمر بن عمر بن حممد ابطيب

 1420 الثانوية )علمي ( اثمر بن حممد اتج الدين

 1420 الثانوية )علمي ( جعفر بن امحد بن جعفر ابجعيفر

 1420 )علمي ( الثانوية ينراحامت بن عبدهللا بن سعيد احلسين الزه

 1420 الثانوية )علمي ( حسام امحد صبح عليان

 1420 الثانوية )علمي ( حسام جاسم اجلاسم

 1420 الثانوية )علمي ( حسن بن علي بن عمر ابزيد

 1420 الثانوية )علمي ( خالد بن ابراهيم بن عمر جنار

 1420 الثانوية )علمي ( خالد بن ابراهيم بن حممد متويل

 1420 الثانوية )علمي ( عادل بن امحد منشي خالد بن

 1420 الثانوية )علمي ( خالد بن علي بن امحد عبدالقادر

 1420 الثانوية )علمي ( خالد حممود سامل حممود بن صديق

 1420 الثانوية )علمي ( خطاب االمني حممد امحد اخلضر

 1420 الثانوية )علمي ( رامي زكي علي سليماين
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 1420 الثانوية )علمي ( ريس احلاجسامي اببكر اد

 1420 الثانوية )علمي ( يسطام بن حامد بن صاحل ابو زيد الغامد

 1420 الثانوية )علمي ( سعيدبن عبدالوهاب سعيدبين حسن زهران

 1420 الثانوية )علمي ( سلمان يوسف سليمان االسطل

 1420 الثانوية )علمي ( مسري بن حممد بن عنرب ساملني

 1420 الثانوية )علمي ( ن فهد بن ماجد فريوزيشادي ب

 1420 الثانوية )علمي ( يصاحل  بن حممد بن عثمان اليوسي الشهر 

 1420 الثانوية )علمي ( صاحل بن محزه بن صاحل ساده

 1420 الثانوية )علمي ( صالح حممد انس حسام الدين

 1420 الثانوية )علمي ( طارق بن حممد بن عمر الفتين

 1420 الثانوية )علمي ( عبداجمليد عبد العليطارق 

 1420 الثانوية )علمي ( عاطف بن غازي بن عبداحلميد صخريي

 1420 الثانوية )علمي (  اهعبداحلليم بن عبدالرزاق بن امساعيل ش

 1420 الثانوية )علمي ( عبداحلميد بن مصطفى عبداحلميد فلمبان

 1420 ي (الثانوية )علم عبدالرمحن طاهر احملمدو

 1420 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن حممد حاجي عبدالعزيز

 1420 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن يونس السعدي

 1420 الثانوية )علمي ( عبدالسالم حسن ابراهيم االهدل

 1420 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز بن عبدهللا بن صاحل املقبل

 1420 الثانوية )علمي ( هبدعبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرمحن ع

 1420 الثانوية )علمي ( عبدالكرمي بن حممد بن بكر اهلوساوي

 1420 الثانوية )علمي ( عبدالكرمي عبدالستار منال

 1420 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن امحد بن عبدهللا توكل

 1420 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن زايد بن مناع الزايدي

 1420 الثانوية )علمي ( يبن امحد هيال الغامدعبدهللا بن سعيد 

 1420 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن عدانن بن عبدهللا اسره
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 1420 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن عمر بن عبدهللا بن سلمان 

 1420 الثانوية )علمي ( عبدهللا خالد االمحد

 1420 الثانوية )علمي ( عبده سعيد حممد علي الرميي

 1420 الثانوية )علمي ( بن امحد بن امحد اتج حليب عدانن

 1420 الثانوية )علمي ( عقبه عبدالعزيز مشوح

 1420 الثانوية )علمي ( عالء الدين حممد دابغ

 1420 الثانوية )علمي ( عالء بن امحد بن سعيد اببكور

 1420 الثانوية )علمي ( عماد الدين فؤاد بن مصطفى كمال احلسن

 1420 الثانوية )علمي ( ل بن حممد حناويعمار بن طال

 1420 الثانوية )علمي ( عمار بن عمر بن حسني العيدروس

 1420 الثانوية )علمي ( عمر بن حممد بن عمر اببطني

 1420 الثانوية )علمي ( عمر جعفر عمر ابراهيم العوض

 1420 الثانوية )علمي ( عمر حممد عبدالرمحن العطاس

 1420 الثانوية )علمي ( بن علي شافعيفايز بن عبدهللا 

 1420 الثانوية )علمي ( ينفهد بن عبداالحد بن سعدهللا الرتكستا

 1420 الثانوية )علمي ( فيصل فهد حممد علي حكيم

 1420 الثانوية )علمي ( لؤي بن حسني بن امساعيل بنجايب

 1420 الثانوية )علمي ( المي علي غالب مصطفى مربوك

 1420 الثانوية )علمي ( د بن حامد الصبحيماجد بن حمم

 1420 الثانوية )علمي ( ماهر بن حممد بن مطلق انصر الربكايت

 1420 الثانوية )علمي ( جمدي بن منصور بن حسن جمرشي

 1420 الثانوية )علمي ( يحممد بن عبد اللطيف بن حممد علي خبار 

 1420 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدالعزيز بن حممود حافظ

 1420 الثانوية )علمي ( حممد بن عطيه بن مسران اللهييب

 1420 الثانوية )علمي ( حممد بن عمر بن سامل ابجوبح

 1420 الثانوية )علمي ( حممد تراب علي صديقي
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 1420 الثانوية )علمي ( حممد عامل ولد غالم قادر

 1420 الثانوية )علمي ( حممد عبد الغين حممد الغصن

 1420 الثانوية )علمي ( داحلكيم عوض لطيفحممد عب

 1420 الثانوية )علمي ( حممد عبدالعزيز قناعه

 1420 الثانوية )علمي ( حممسن حممد بن عبدالرمحن الشيباين

 1420 الثانوية )علمي ( خمتار بن عبدهللا بن حاج حممد يتيم

 1420 الثانوية )علمي ( مروان بن خليل بن جميب الرمحن مال

 1420 الثانوية )علمي ( ذ حممد اقبال شري حممدمعا

 1420 الثانوية )علمي ( مهند بن طالل بن فؤاد محدي

 1420 الثانوية )علمي ( مهند موفق كزكز

 1420 الثانوية )علمي ( يانصر بن حامد بن حممد القطامي الغامد

 1420 الثانوية )علمي ( نبيل بن حامد بن عتيق الصحفي

 1420 الثانوية )علمي ( اهيم راشدهاين اكرم ابر 

 1420 الثانوية )علمي ( هاين بن ساعد بن محيد العويف

 1420 الثانوية )علمي ( هتان بن طارق بن ايسني بن يوسف

 1420 الثانوية )علمي ( هتان بن عقيل بن امحد بوشه

 1420 الثانوية )علمي ( وائل بن ابراهيم بن امساعيل االمحري

 1420 الثانوية )علمي ( ن صدقه هنديوجدي اسحاق ب

 1420 الثانوية )علمي ( وحيد عبداملناف عبداجلبار امني حسني

 1420 الثانوية )علمي ( يوسف بن عبدهللا يوسف ساعايت
 

 1421 الثانوية  )أديب ( احسان سامل بن عبدهللا خراط

 1421 الثانوية  )أديب ( امحد بن فؤاد بن عباس خري هللا

 1421 الثانوية  )أديب ( ن فيصل بن امحد شوالنامحد ب

 1421 الثانوية  )أديب ( امحد بن حممد بن امحد خبش

 1421 الثانوية  )أديب ( حسني بن عبدالعزيز بن حسن محوده

 1421 الثانوية  )أديب ( سهيل حممد اقبال شري حممد علي
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 1421 الثانوية  )أديب ( عبدالرمحن خالد عبدهللا االمحد

 1421 الثانوية  )أديب ( عبدهللا امحد حممد قاسم

 1421 الثانوية  )أديب ( عبدهللا بن حممد بن علي االصقه

 1421 الثانوية  )أديب ( يبتيماجد بن عبدهللا بن معيش النفيعي الع

 1421 الثانوية  )أديب ( حممد عوض محيس بن اتجه

 1421 يب (الثانوية  )أد مهند بن عبدالعزيز بن مجيل ازهري

 1421 الثانوية  )أديب ( مهند بن منصور بن حممد نور ابو منصور

 1421 الثانوية  )أديب ( ايننبيل بن عبدالرمحن بن عبداجمليد تلمس

 1421 الثانوية  )أديب ( هشام بن عدانن بن حممد صباغ

 1421 الثانوية  )أديب ( ايسر بن حممد رمضان بن حممد ماريه
 

 1421 الثانوية )علمي ( بن امحد صقرامحد بن انور 

 1421 الثانوية )علمي ( امحد بن سامي بن حممد نور جنار

 1421 الثانوية )علمي ( امحد بن فوزي بن سراج اربعني

 1421 الثانوية )علمي ( امحد يوسف حسني املصطفى

 1421 الثانوية )علمي ( اسامه حسن قاسم اخلطيب

 1421 الثانوية )علمي ( اشرف محدي حممد حممد الصابر

 1421 الثانوية )علمي ( اكرم امحد حممد خضر امحد

 1421 الثانوية )علمي ( اكرم سامل امحد بن صديق

 1421 الثانوية )علمي ( الرباء بن عيدروس بن فضل البار

 1421 الثانوية )علمي ( اجمد بكر درويش حناوي

 1421 ي (الثانوية )علم انس بن طارق بن عبيدهللا جنمي

 1421 الثانوية )علمي ( انس بن مراد بن مصطفى كمال احلسن

 1421 الثانوية )علمي ( امين بن سجاد بن مصطفى كمال احلسن

 1421 الثانوية )علمي ( امين بن عباس بن حممد سعيد عامل

 1421 الثانوية )علمي ( امين عبود مبارك ابسالمه

 1421 )علمي (الثانوية  ايهاب بن حسن بن علي سليم
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 1421 الثانوية )علمي ( ابسم بن عيضه بن مسفر قريش املالكي

 1421 الثانوية )علمي ( متيم بن عبدهللا بن مبارك احلاوي

 1421 الثانوية )علمي ( حامت بن صالح الدين بن فؤاد وفا

 1421 الثانوية )علمي ( حسام بن حسان بن حسن جمرشي

 1421 الثانوية )علمي ( املحسام بن حممد بن حممد سعيد ع

 1421 الثانوية )علمي ( حسن بن حامت بن حسن قاضي

 1421 الثانوية )علمي ( حسن بن طارق بن حسن مجعه

 1421 الثانوية )علمي ( حسني بن حممد بن علي سليم

 1421 الثانوية )علمي ( حسني بن معتوق بن حممد خشيفايت

 1421 الثانوية )علمي ( رامي بن انصر بن علي الشريف اخلواجي

 1421 الثانوية )علمي ( زهري سهيلي شافعي اشعري

 1421 الثانوية )علمي ( زايد بن حممد بن عمر الفتين

 1421 الثانوية )علمي ( سامي بن صاحل بن حجاج  احلريب

 1421 الثانوية )علمي ( سيد خالد بن الوليد بنوي حسن

 1421 علمي (الثانوية ) صالح سعيد صالح البطاطي

 1421 الثانوية )علمي ( ضياء بن عبدهللا بن امحد الفقيه

 1421 الثانوية )علمي ( عادل خالد عبدهللا العمودي

 1421 الثانوية )علمي ( عبدالتواب بن حممد بن عبدالتواب حسنني

 1421 الثانوية )علمي ( ارهق عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن

 1421 الثانوية )علمي ( مد مجال عبداحلي خمدو عبدالرحيم بن حمم

 1421 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز مسري حممد العبد املدهون

 1421 الثانوية )علمي ( عبدالكرمي بن حممد بن حيي الزهراين

 1421 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن فيصل عبدالقادر بغدادي

 1421 نوية )علمي (الثا ليعبدهللا بن حممد بن امحد حسناوي النق

 1421 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن انصر بن عبدهللا السلومي

 1421 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن يوسف بن حممد حناوي
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 1421 الثانوية )علمي ( عبداملالك حممد انس حممد حسام الدين

 1421 الثانوية )علمي ( عالء بن عبدالعزيز بن حممد اسعد قاضي

 1421 الثانوية )علمي ( انن بن عبدهللا اسرهعمر بن عد

 1421 الثانوية )علمي ( عمر بن فؤاد بن عمر ازهر

 1421 الثانوية )علمي ( عمر جعفر ابو القاسم امحد

 1421 الثانوية )علمي ( عمر حسني عمر سكلوع العمودي

 1421 الثانوية )علمي ( عمرو بن عبدالرمحن بن امحد مليباري

 1421 الثانوية )علمي ( العزيز بن عبدهللا شطاعمرو بن عبد

 1421 الثانوية )علمي ( عوض بن مسري بن عوض الصبان

 1421 الثانوية )علمي ( فاحل مخيس عبيد جحيش

 1421 الثانوية )علمي ( فراس بن منصور بن عبدهللا صديق

 1421 الثانوية )علمي ( فهد بن ابوبكر بن عبدهللا العامودي

 1421 الثانوية )علمي ( بيد بن عبدالقادر موسىمؤيد بن ع

 1421 الثانوية )علمي ( ماجد بن سعيد بن ابوبكر اببكور

 1421 الثانوية )علمي ( ماجد بن عمر بن عوض العامودي

 1421 الثانوية )علمي ( ريجماهد بن عبدالفتاح بن عبدالقادر خبا

 1421 الثانوية )علمي ( حممد امحد عبداملطلب ابو امحد

 1421 الثانوية )علمي ( حممد بن امحد بن حممد فريق

 1421 الثانوية )علمي ( حممد بن خبيت بن حممد الزهراين

 1421 الثانوية )علمي ( حممد بن حامد بن عبدهللا عقيل

 1421 الثانوية )علمي ( ديحممد بن عبدالواسع بن عبدالقادر قوقن

 1421 الثانوية )علمي ( هحممد بن عبدالوهاب بن حممد مجيل فكري 

 1421 الثانوية )علمي ( هحممد بن عدانن بن عبدهللا بكري امحدو 

 1421 الثانوية )علمي ( حممد بن انيف بن زامل الكرميي الشريف

 1421 الثانوية )علمي ( حممد عادل عبدالسميع حممد عبدالعال

 1421 الثانوية )علمي ( حممد عبدالعزيز ابو اجملد امحد



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1421 الثانوية )علمي ( وان حممد السيد حممد السيد صاحلمر 

 1421 الثانوية )علمي ( مصعب التيجاين العبيد امحد

منيب بن امحد عبدالرمحن آل امحد 
 الغامدي

 1421 الثانوية )علمي (

 1421 الثانوية )علمي ( مهاب بن حممد صاحل بن طاهر بننت

 1421 )علمي (الثانوية  مهند بن خالد بن عبدهللا طيب

 1421 الثانوية )علمي ( وائل بن عبدالرمحن بن امحد خبيت

 1421 الثانوية )علمي ( وائل بن عبده بن ابراهيم شريفه بكاري

 1421 الثانوية )علمي ( وائل علي حسن سامل

 1421 الثانوية )علمي ( وسام بن كمال بن عمر زمزمي

 1421 لمي (الثانوية )ع ايسر بن برهان بن حممد ادريس

 1421 الثانوية )علمي ( يوسف بن فيصل بن حسني حجازي

 1421 الثانوية )علمي ( يونس عنايت علي ميان لبو
 

 1422 الثانوية  )أديب ( اسامه بن عمر بن عبدهللا بن سلمان

 1422 الثانوية  )أديب ( امين سعيد حممد ابعباد

 1422 الثانوية  )أديب ( حسن حسني حسن ابعقيل

 1422 الثانوية  )أديب ( حلمي بن فؤاد بن حممد سيف الدين

 1422 الثانوية  )أديب ( سلطان حممد عبده عبدهللا سيف

 1422 الثانوية  )أديب ( سهل مبارك صاحل ابزايد

 1422 الثانوية  )أديب ( عبدالبصري حاجي عبدالرمحن

 1422 الثانوية  )أديب ( عبداحلميد بن امني بن حسين كتيب

 1422 الثانوية  )أديب ( قلعبدالرمحن بن عبدالعزيز عبدالرمحن من

 1422 الثانوية  )أديب ( عبدالعزيز بن عدان بن محزه سقطي

 1422 الثانوية  )أديب ( عصام علي صاحل ابجربان

 1422 الثانوية  )أديب ( حممد بن اسامه بن حسن مقليه شبندر

 1422 وية  )أديب (الثان حممد بن سلمان بن عوض الرحيلي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح
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 1422 الثانوية  )أديب ( حممد حسني حسن ابعقيل

 1422 الثانوية  )أديب ( حممد حيي سعد حممد لطف

 1422 الثانوية  )أديب ( ايسر سامل ساملني ابجعيفر
 

 1422 الثانوية )علمي ( ابراهيم بن نزار بن ابراهيم فاليل

 1422 الثانوية )علمي ( ابراهيم نوري رديف

 1422 الثانوية )علمي ( امحد بن اثبت بن علي الشريف

 1422 الثانوية )علمي ( امحد بن حامد بن امحد جيبان القحطاين

 1422 الثانوية )علمي ( رامحد بن صالح الدين بن حممد رشاد نصا

 1422 الثانوية )علمي ( امحد بن طاهر بن مجيل آل حممد الثقفي

 1422 الثانوية )علمي ( بقبقامحد بن عبد الرمحن بن امحد 

 1422 الثانوية )علمي ( يامحد بن عبدالعزيز بن عبدالكرمي سروج

 1422 الثانوية )علمي ( امحد بن عبداللطيف بن حممد علي خباري

 1422 الثانوية )علمي ( امحد بن حممد بن امحد حسناوي النقلي

 1422 الثانوية )علمي ( امحد محدان قاسم

 1422 الثانوية )علمي ( يم الصعيديامحد عبداحلل

 1422 الثانوية )علمي ( امحد عبدالغفور بن عبدالكرمي عبيد

 1422 الثانوية )علمي ( ادريس دورله جيه نقوه

 1422 الثانوية )علمي ( اسامه عاشور كزكز

 1422 الثانوية )علمي ( اشرف بن عبدالرمحن بن سليمان متبوسي

 1422 الثانوية )علمي ( فلمبان امني بن حسن بن حممد امني

 1422 الثانوية )علمي ( امين بن خالد بن محزه حلواين

 1422 الثانوية )علمي ( ايهاب بن فؤاد بن زكراي كنتاب

 1422 الثانوية )علمي ( ايهاب بن حممود بن امساعيل تركستاين

 1422 الثانوية )علمي ( ابسم بن علي بن سعيد ابصالح

 1422 الثانوية )علمي ( ن علي فاضلابسم بن فيصل ب

 1422 الثانوية )علمي ( برهان عبدالكرمي الكيال



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح
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 1422 الثانوية )علمي ( تركي بن سعد بن عتيق هللا السرحيي

 1422 الثانوية )علمي ( تركي بن حممد بن حامد الصبحي احلريب

 1422 الثانوية )علمي ( اثمر بن حممود بن سراج حلواين

 1422 الثانوية )علمي ( اد بن مصطفى كمال احلسنجهاد بن فؤ 

 1422 الثانوية )علمي ( حاكم بن عادل بن عبدهللا حجازي

 1422 الثانوية )علمي ( حسام امحد يوسف عبيد

 1422 الثانوية )علمي ( حسام فرحان منري الصويف

 1422 الثانوية )علمي ( حسان بن سعود بن رزيق اللقماين احلريب

 1422 الثانوية )علمي ( لح بن حسن غندورهحسن بن ص

 1422 الثانوية )علمي ( حسن بن عبدالعزيز بن حسن محوده

 1422 الثانوية )علمي ( خلد بن مجال بن طلعت محدي

 1422 الثانوية )علمي ( رافد بن امني بن ايسني فطاين

 1422 الثانوية )علمي ( فرامي بن زامل بن مناي ذوي انصر الشري

 1422 الثانوية )علمي ( بن صاحل بن امحد بقبق رامي

 1422 الثانوية )علمي ( رمزي بن حامد بن حسني اللهييب احلريب

 1422 الثانوية )علمي ( راين بن معتوق بن عبدالوهاب خيمي

 1422 الثانوية )علمي ( زهري بن مجيل بن يوسف حلواين

 1422 لمي (الثانوية )ع شادي بن حممد بن عبداهلادي القحطاين

 1422 الثانوية )علمي ( طارق اببكر يوسف دفع هللا

 1422 الثانوية )علمي ( عاصم بن فيصل بن علي املنصور الشريف

 1422 الثانوية )علمي ( عبداالله يوسف كايد درويش

 1422 الثانوية )علمي ( عبداجلواد حممد مقصود علي صديقي

 1422 )علمي ( الثانوية عبدالرمحن حممد صاحل العمودي

 1422 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز رضا معطي

 1422 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن فؤاد بن عبدهللا زواوي

 1422 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن معتوق بن عبدهللا فوده



  المملكة العربية السعودية  
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 1422 الثانوية )علمي ( عبدهللا سعيد حممد ابحسني

 1422 الثانوية )علمي ( عبدهللا عبدالستار منال

 1422 الثانوية )علمي ( عبيده حممد عامر جابر

 1422 الثانوية )علمي ( ينعالء الدين بن فخري عبدالسالم داغستا

 1422 الثانوية )علمي ( عمار بن حممد بعمر اببطني

 1422 الثانوية )علمي ( عمر بن علي بن عمر ابزيد

 1422 الثانوية )علمي ( عمر فاروق حممد آغي

 1422 الثانوية )علمي ( حممد بن هديهد الرفاعي عمرو بن

 1422 الثانوية )علمي ( غسان بن فاروق بن جوده ابيت

 1422 الثانوية )علمي ( غيث حممد غسان هالل

 1422 الثانوية )علمي ( فادي بن هبجت بن خليل عبداجلبار

 1422 الثانوية )علمي ( فهد بن حممد بن عبدهللا اخلطيب

 1422 الثانوية )علمي ( هللا بن صاحل املقبلفيصل بن عبد

 1422 الثانوية )علمي ( فيصل بن عدانن بن محزه سقطي

 1422 الثانوية )علمي ( كرمي ديب حممود ابوحجر

 1422 الثانوية )علمي ( مؤيد بن زهري بن مكي حداد

 1422 الثانوية )علمي ( ماجد بن خالد بن حممود مجال

 1422 الثانوية )علمي ( مد غندورماجد بن عبدهللا بن حم

 1422 الثانوية )علمي ( مازن امحد حممد ابلفخر

 1422 الثانوية )علمي ( مالك امساعيل مجيل مجعه

 1422 الثانوية )علمي ( حممد امحس فهمي الطويله

 1422 الثانوية )علمي ( حممد امبايب عبداحلليم اخلياط

 1422 الثانوية )علمي ( حممد بن ابوبكر بن عبدهللا العامودي

 1422 الثانوية )علمي ( حممد بن امني بن حسين كتيب

 1422 الثانوية )علمي ( حممد بن سامل بن حممد العطاس

 1422 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدهللا بن ايسني زيتوين
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 1422 الثانوية )علمي ( حممد بن عيضه بن مسفر قريش املالكي

 1422 الثانوية )علمي ( د علي رواسحممد بن مصطفى بن حمم

 1422 الثانوية )علمي ( حممد بن مصلح بن محيدان اللهييب

 1422 الثانوية )علمي ( حممد طالل حسن السوقي

 1422 الثانوية )علمي ( حممد عبده امحد احلداد

 1422 الثانوية )علمي ( حممد حيي امحد نبهان

 1422 الثانوية )علمي ( يحممود بن عادل بن ابراهيم داود السلم

 1422 الثانوية )علمي ( مروان رشاد امحد ابو حليه

 1422 الثانوية )علمي ( مصطفى بن طالل بن امحد طيب

 1422 الثانوية )علمي ( مصطفى بن علي بن حممد شطا

 1422 الثانوية )علمي ( مصعب حسني امحد صقر

 1422 (الثانوية )علمي  معتز بن حممد بن عبدهللا مكوار

 1422 الثانوية )علمي ( معتصم بن صاحل بن حسين كتيب

 1422 الثانوية )علمي ( انيف بن صاحل بن محيدان اللهييب

 1422 الثانوية )علمي ( انيف بن طالل بن حممد نور برديسي

 1422 الثانوية )علمي ( نزار بن حممد بن امحد حممد

 1422 )علمي (الثانوية  هاين بن عبدهللا بن حممد الضبيب

 1422 الثانوية )علمي ( هتان بن مصطفى بن فرحان اليماين

 1422 الثانوية )علمي ( هيثم حممد صاحل الداعوس

 1422 الثانوية )علمي ( وسام بن منصور بن حممد طه فلفالن

 1422 الثانوية )علمي ( يوسف بن حممد علي بن يوسف تركي
 

 1423 الثانوية ) أديب ( رائد بن حسني بن علي اللهييب احلريب

 1423 الثانوية ) أديب ( سامل بن عمر بن سامل ابجوبح

 1423 الثانوية ) أديب ( سراج عمر سليمان ابكوينه

 1423 الثانوية ) أديب ( سعيد حممد سعيد ابانعمه

 1423 الثانوية ) أديب ( صاحل بن حممد بن رزيق اللقماين احلريب



  المملكة العربية السعودية  
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 1423 الثانوية ) أديب ( ريبحلامل اللقماين عبدالرمحن بن حامد بن سا

 1423 الثانوية ) أديب ( عبدهللا اجلنيدي جباري بالبل

 1423 الثانوية ) أديب ( عثمان بن امحد بن عثمان العامودي

 1423 الثانوية ) أديب ( علي بن حسن بن اليف اللهييب احلريب

 1423 الثانوية ) أديب ( فؤاد قائد امساعيل مقبل انجي 

 1423 الثانوية ) أديب ( يبفهد بن سليمان بن انصر البنيان اللهي

 1423 الثانوية ) أديب ( حممد بن اسامه بن حسن محوده

 1423 الثانوية ) أديب ( حممد بن عاتق بن غيث البالدي

 1423 الثانوية ) أديب ( حممد بن عبده بن علي اليماين

 1423 الثانوية ) أديب ( حممد انبغ حممد علمي مصطفى الصاوي

 1423 الثانوية ) أديب ( مصطفى امحد دايب

 1423 الثانوية ) أديب ( معتز جاسم اجلاسم 

 1423 الثانوية ) أديب ( ايننواف بن عبدالرمحن بن عبداجمليد تلمس
 

 1423 الثانوية )علمي ( ايب بن فيصل بن مأمون مندوره

 1423 )علمي ( الثانوية امحد بن اسامه بن فضل البار

 1423 الثانوية )علمي ( امحد بن صالح بن صاحل الكثريي

 1423 الثانوية )علمي ( ورامحد بن عبداحلليم بن عبدالرزاق سالغ

 1423 الثانوية )علمي ( امحد بن عبدهللا بن امحد حسنني

 1423 الثانوية )علمي ( امحد بن فوزي بن امحد دنه

 1423 الثانوية )علمي ( ويضامحد بن حممد بن عبدهللا الع

 1423 الثانوية )علمي ( امحد حسن علوي البييت

 1423 الثانوية )علمي ( امحد عبداحلكيم عوض لطيف 

 1423 الثانوية )علمي ( امحد عبداحلليم حممد عيسى

 1423 الثانوية )علمي ( امحد حممود حممد طلب

 1423 الثانوية )علمي ( اسامه بن امحد بن حممد نورسيف

 1423 الثانوية )علمي ( اسامه بن حيىي بن حممد القميلي
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 1423 الثانوية )علمي ( الفضل بن حممد عبدالرمحن الشيباين

 1423 الثانوية )علمي ( امني مرفق عبدالرزاق كزكز

 1423 الثانوية )علمي ( انس بن حامد بن سامل اللقماين احلريب

 1423 ة )علمي (الثانوي انس عبدالكرمي ابراهيم مشلح

 1423 الثانوية )علمي ( انس غازي بن حممد فقيها

 1423 الثانوية )علمي ( انس هيثم منذر دروزه

 1423 الثانوية )علمي ( امنار بن فضل بن حممد سردار

 1423 الثانوية )علمي ( ابسل االمني حممد امحد اخلضر

 1423 الثانوية )علمي ( ابسل بن طارق بن عبيدهللا جني

 1423 الثانوية )علمي ( ابهر بن طارق بن عبدهللا جني

 1423 الثانوية )علمي ( بندر بن عطيه بن مسران اللهييب

 1423 الثانوية )علمي ( بندر بن عمر بن سامل اببكور

 1423 الثانوية )علمي ( تركي بن مهدي شباب الراجحي البقمي

 1423 الثانوية )علمي ( حازم بشار محاده

 1423 الثانوية )علمي ( بن حممد بن صدقه بكريحسام 

 1423 الثانوية )علمي ( حسن بن عمر بن حسن سناري

 1423 الثانوية )علمي ( حسن عباس بن حسن حسين

 1423 الثانوية )علمي ( حسني بن احسان احلق حممد كاظم حممد

 1423 الثانوية )علمي ( يمحزه بن امحد بن عبدالرمحن اسعد الصرب 

 1423 الثانوية )علمي ( ر صفوان زين العابدين خالدحيد

 1423 الثانوية )علمي ( خالد بن عبدالعزيز بن حسن محوده

 1423 الثانوية )علمي ( خالد كمال امحد واعظ الدين عبدهللا

 1423 الثانوية )علمي ( راكان بن علي بن سامل مياين

 1423 مي (الثانوية )عل راين بن ابراهيم بن حسن فهمي حسنني

 1423 الثانوية )علمي ( راين بن سليمان بن انصار اكرم الدين

 1423 الثانوية )علمي ( راين بن عبدهللا بن صديق امحد
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 1423 الثانوية )علمي ( راين عبدالكرمي بن حسني متويل

 1423 الثانوية )علمي ( زكي امحد نور لبين

 1423 (الثانوية )علمي  سامح سيدعبدالعال عبداجمليد

 1423 الثانوية )علمي ( سامر بن رشاد بن علي سروجي

 1423 الثانوية )علمي ( ريبسعد بن حممد بن رجاءهللا البالدي احل

 1423 الثانوية )علمي ( سعد فاروق حممد آغي

 1423 الثانوية )علمي ( سعيد بن سامي بن حسن مكاوى عشري

 1423 الثانوية )علمي ( سعيد صاحل سعيد اببقي

 1423 الثانوية )علمي ( سعيد مبارك امحد صاحل ابرابع

 1423 الثانوية )علمي ( سليمان بن عبدالعزيز بن محزه هرساين

 1423 الثانوية )علمي ( شاكر فايز هرموش

 1423 الثانوية )علمي ( صاحل بن فائز بن صاحل مجال

 1423 الثانوية )علمي ( عاصم بن طارق بن عبد الستار شريف

 1423 الثانوية )علمي ( اطف بن سليمان بن عبدالعزيز جستنيهع

 1423 الثانوية )علمي ( عبداالله بن صاحل بن حممد بناء

 1423 الثانوية )علمي ( هينعبدالرمحن بن عيد مبرييك العتييب اجل

 1423 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن بن حممد بن عثمان العامودي

 1423 الثانوية )علمي ( ميمش عبدالرمحن بن هشام بن فيصل

 1423 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز عمر سعيد سرحيي

 1423 الثانوية )علمي ( يلعبدالفتاح حممد طاهر عبدالرمحن نور و 

 1423 الثانوية )علمي ( عبدالكرمي حممد كاظم التنجي

 1423 الثانوية )علمي ( عبدهللا امحد محود احلذيفي

 1423 الثانوية )علمي ( وزفسعبدهللا امحد حممد م

 1423 الثانوية )علمي ( هعبدهللا بن عبدالرمحن بن خليل شالوال

 1423 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن عمر بن موسى فالته

 1423 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن مقبل بن عطيان الصاعدي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         
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 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1423 الثانوية )علمي ( عثمان دورله جيه نقره

 1423 الثانوية )علمي ( عدانن كتيبعزام بن حممد بن 

 1423 الثانوية )علمي ( عصام بن عبدهللا بن امحد حممد

 1423 الثانوية )علمي ( عالء بن عبداللطيف بن علوي مليباري

 1423 الثانوية )علمي ( عمر بن اسعد بن عمر اسكندر احلناوي

 1423 الثانوية )علمي ( يغايل بن عبدالكرمي بن حممد صاحل كابل

 1423 الثانوية )علمي ( غسان بن مسري بن عبدالرمحن افندي

 1423 الثانوية )علمي ( فارس بن عبدهللا بن علي ابجربان

 1423 الثانوية )علمي ( فهد بن امحد بن عبدهللا العامودي

 1423 الثانوية )علمي ( فيصل بن اسحاق بن حممد فلمبان

 1423 انوية )علمي (الث مازن بن عبدالرمحن بن اسحاق بشاوي

 1423 الثانوية )علمي ( حممد امحد عبدالرمحن مجل الليل 

 1423 الثانوية )علمي ( حممد امحد عبدالرمحن سليم

 1423 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدهللا بن عبدالغين امام

 1423 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدهللا بن حممد عمده

 1423 الثانوية )علمي ( بليحممد بن عبدهللا بن حممد كا

 1423 الثانوية )علمي ( يلحممد بن عبداملعز بن حاج حممود الكنا

 1423 الثانوية )علمي ( حممد بن فهد بن حسن برنيه

 1423 الثانوية )علمي ( حممد بن يوسف بن حممد النوري

 1423 الثانوية )علمي ( حممد حسن البسيوين حجازي العدل

 1423 الثانوية )علمي ( راهيم عنرحممد حسن رشاد اب

 1423 الثانوية )علمي ( حممد قيس حممد غسان هالل

 1423 الثانوية )علمي ( حممد حمسن حامد فدعق

 1423 الثانوية )علمي ( حممد يوسف حسني املصطفى

 1423 الثانوية )علمي ( حممود بن رشاد بن امحد عابد الثقفي

 1423 )علمي ( الثانوية ممدوح سليم ممدوح عبسه
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 1423 الثانوية )علمي ( ممدوح حممود منصور منصور

 1423 الثانوية )علمي ( مهند عبده غالب املخاليف

 1423 الثانوية )علمي ( انيف ابراهيم طنطاوي ابراهيم

 1423 الثانوية )علمي ( نزار بن ابراهيم بن امحد عامل

 1423 الثانوية )علمي ( هاين بن حممد بن عمر ابفيل

 1423 الثانوية )علمي ( هتان بن سليمان بن حممد قطان

 1423 الثانوية )علمي ( هتان بن حممد بن حسني صعيدي

 1423 الثانوية )علمي ( ريهشام بن عبدالباسط بن حممد قرقين خبا

 1423 الثانوية )علمي ( وائل بن اسحاق بن صدقه هندي

 1423 (الثانوية )علمي  وليد علي حسن انصر سامل 

 1423 الثانوية )علمي ( ايسر بن انصر بن عبدهللا السلومي

 1423 الثانوية )علمي ( يوسف مخيس عبيد جحيش
 

 1424 الثانوية  )أديب ( اايد بن شكري بن امحد عبدالرؤوف

 1424 الثانوية  )أديب ( امين بن عبدالرمحن بن امحد جبود

 1424 )أديب (الثانوية   اثمر بن حممد بن عبدهللا سندي

 1424 الثانوية  )أديب ( داود بن فيصل بن امحد شوالن

 1424 الثانوية  )أديب ( عبدالرمحن مرشد علي منصور

 1424 الثانوية  )أديب ( يبر عبدهللا بن حامد بن سامل اللقماين احل

 1424 الثانوية  )أديب ( عمر بن سراج بن عمر مبارك

 1424 انوية  )أديب (الث ماجد امحد عبدهللا البطاطي

 1424 الثانوية  )أديب ( حممد امحد حممود املوسي

 1424 الثانوية  )أديب ( يحممد بن امحد بن عواض احلليصي احلارث

 1424 الثانوية  )أديب ( حممد رزق حيي السباعي

 1424 الثانوية  )أديب ( هتان بن صاحل بن محيدان اللهييب

 1424 الثانوية  )أديب ( ين احلريبوسيم بن حممد بن رزيق اللقما

 1424 الثانوية  )أديب ( ايسر امحد قاسم مصلح 



  المملكة العربية السعودية  
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 1424 الثانوية  )أديب ( ايسر فاضل غالب الفقيه
 

 1424 الثانوية )علمي ( ابراهيم بن رازم بن حممد زيد

 1424 الثانوية )علمي ( امحد بن ابراهيم بن حممد الراجحي

 1424 الثانوية )علمي ( زميامحد بن محيد بن محد احلا

 1424 الثانوية )علمي ( امحد بن خالد بن امني عطاس

 1424 الثانوية )علمي ( امحد بن سراج بن علي قوته

 1424 الثانوية )علمي ( امحد بن عبدهللا بن امحد منصوري

 1424 الثانوية )علمي ( امحد بن علي بن حممد شطا

 1424 انوية )علمي (الث امحد بن عيد بن فاحل الصاعدي

 1424 الثانوية )علمي ( امحد بن وهيب بن امحد شافعي

 1424 الثانوية )علمي ( امحد حفيظ حممد وارث الديق

 1424 الثانوية )علمي ( امحد طاهر احلمدو

 1424 الثانوية )علمي ( امحد علي سليمان اشبري

 1424 الثانوية )علمي ( اسامه حممد بن عقاب الفعر

 1424 الثانوية )علمي ( ه معتوق بن حممد املالكياسام

 1424 الثانوية )علمي ( اسالم كمال جنم امساعيل

 1424 الثانوية )علمي ( اكرم عادل حممد سليم

 1424 الثانوية )علمي ( ابسم بن عبدالرمحن بن امحد حلواين

 1424 الثانوية )علمي ( براء بن حسن بن امحد احلازمي

 1424 الثانوية )علمي ( بن حممود حافظبالل بن حممد 

 1424 الثانوية )علمي ( هباء بن عبداللطيف بن علوي مليباري

 1424 الثانوية )علمي ( هبيج بن امحد بن عبدالرمحن الغامدي

 1424 الثانوية )علمي ( مجيل بن خالد بن حممد علي رشيدي

 1424 الثانوية )علمي ( حسان بن طارق بن حسن مجعه

 1424 الثانوية )علمي ( بن حسني بن حسن النوري حسن

 1424 الثانوية )علمي ( حسن بن حممد بن عبدالتواب حسنني
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 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
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 1424 الثانوية )علمي ( حسني بن حممد طاهر عبدالرمحن نور ويل

 1424 الثانوية )علمي ( حسني كمال حسني العرايب الشكوكاين

 1424 ة )علمي (الثانوي خالد بن عبدالرمحن بن محزه مليباري

 1424 الثانوية )علمي ( خالد بن حممد بن عثمان العامودي

 1424 الثانوية )علمي ( رائد بن حممد بن عيد االمحدي احلريب

 1424 الثانوية )علمي ( سعد بن حممد بن سعد الرويس

 1424 الثانوية )علمي ( سلطان بن منور بن حممود الطرازي

 1424 الثانوية )علمي ( ييتسلمان بن سعيد بن سعد الثب

 1424 الثانوية )علمي ( مسري بن حممد عبداحلي سركار

 1424 الثانوية )علمي ( شادي بن عبداجمليد بن صديق لشكر

 1424 الثانوية )علمي ( صاحل بن عبدامللك بن صاحل ابو رزيزه

 1424 الثانوية )علمي ( صالح بن سعيد بن صاحل ابو الشامات

 1424 الثانوية )علمي ( عبدالغين تيابو ابراهيمضياء الدين 

 1424 الثانوية )علمي ( يطارق بن عبد الغفار بن الصادق القايد

 1424 الثانوية )علمي ( عاصم صاحل امساعيل مقبل انجي

 1424 الثانوية )علمي ( عامر عبدالقادر عوض العمودي

 1424 الثانوية )علمي ( عامر عبده رزاز سيف

 1424 الثانوية )علمي ( ندان بن سليمان بن ابراهيم العبعبدالرمح

 1424 الثانوية )علمي ( يعبدالقادر بن عبدالفتاح بن قاري خبار 

 1424 الثانوية )علمي ( ديعبدالقادر بن فيصل بن عبدالقادر بغدا

 1424 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن طالل بن عيد الفيصل

 1424 الثانوية )علمي ( ي ارثل مهنا احلعبدهللا عبداملعني بن ثالب آ

 1424 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن حممد بن عبدالقادر مدين

 1424 الثانوية )علمي ( عبدهللا محدان قاسم

 1424 الثانوية )علمي ( علي بن حممد املردوف عبدهللا اببقي

 1424 الثانوية )علمي ( عمار بن طه بن عبداالله مندر
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 1424 الثانوية )علمي ( اينت هللا بن نعمة هللا اندجيعمر بن عصم

 1424 الثانوية )علمي ( فادي بن فؤاد بن حيي اليماين

 1424 الثانوية )علمي ( ماجد حممد ابوبكر ابحاذق

 1424 الثانوية )علمي ( ماهر بن عبدالغين بن هارون السيامي

 1424 الثانوية )علمي ( حممد بن ابراهيم بن حممد طيب 

 1424 الثانوية )علمي ( حممد بن برهان بن حممد ادريس

 1424 الثانوية )علمي ( حممد بن خالد بن ابراهيم عالف

 1424 الثانوية )علمي ( يبتيحممد بن عبدهللا بن معني النفيعي الع

 1424 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدهللا بن هاشم منشي

 1424 ثانوية )علمي (ال حممد عبدالباسط عزالدين عبدالباسط

 1424 الثانوية )علمي ( حممد عشماوي عبدهللا عشماوي

 1424 الثانوية )علمي ( حممد كمال امحد واعظ الدين عبدهللا

 1424 الثانوية )علمي ( حممود بن عبدالباسط بن حممود السبحي

 1424 الثانوية )علمي ( مصطفى سعدهللا عبدالوقاص قادري

 1424 الثانوية )علمي ( بداجلبارمصطفى عبداجمليد ع

 1424 الثانوية )علمي ( مصطف حممد عبدهللا حممد

 1424 الثانوية )علمي ( معتز امحد حممد ابلفخر

 1424 الثانوية )علمي ( مهند بن فارس بن حسن قطب

 1424 الثانوية )علمي ( انئف بن ساعد بن عويطي القارحي اهلذيل

 1424 ة )علمي (الثانوي نور الدين امني آغا

 1424 الثانوية )علمي ( هاشم بن حسني بن هاشم مالكي

 1424 الثانوية )علمي ( هيثم بن عبداللطيف بن حممد النقيب

 1424 الثانوية )علمي ( هيثم بن فؤاد بن حممد موسى

 1424 الثانوية )علمي ( هيثم بن حيي بن حامد االمحدي

 1424 )علمي ( الثانوية وائل بن عصام بن صاحل حكمي

 1424 الثانوية )علمي ( وسام بن طاهر بن حممد سعيد حبحب
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 1424 الثانوية )علمي ( وسيم علي حسن سامل
 

 1425 الثانوية ) أديب ( امحد بن حممد بن امحد املصيد احلكمي

 1425 الثانوية ) أديب ( امحد عبدالعزيز ابواجملد امحد علي

 1425 انوية ) أديب (الث حسام بن هشام بن فيصل ميمش

 1425 الثانوية ) أديب ( عبدالرمحن حسن السيد امحد

 1425 الثانوية ) أديب ( عمار عبدالقادر عوض العمودي

 1425 الثانوية ) أديب ( حممد بن رشاد بن علي سروجي

 1425 الثانوية ) أديب ( حممد بن سراج بن عمر مبارك

 1425 لثانوية ) أديب (ا حممد بن عبدامللك بن صاحل ابورزيزه

 1425 الثانوية ) أديب ( معتز امحد ابو اجملد امحد علي

 1425 الثانوية ) أديب ( هاشم عمر حامد اجليالين
 

 1425 الثانوية )علمي ( امحد بن اسامه بن امساعيل حابس

 1425 الثانوية )علمي ( امحد بن مجيل بن صديق مجيل صعيدي

 1425 الثانوية )علمي ( قيلامحدبن حامد بن عبدهللا ع

 1425 الثانوية )علمي ( امحد بن حممد بن حامد الصبحي احلريب

 1425 الثانوية )علمي ( ينداامحد بن حممد سامل بن عبدالكايف السو 

 1425 الثانوية )علمي ( امحد حسن رشاد ابراهيم عمر

 1425 الثانوية )علمي ( امحد عبدالرحيم شحته سليم حراره

 1425 الثانوية )علمي ( غريب عبدالعاطي حممد راشدامحد 

 1425 الثانوية )علمي ( امحد فيصل شحيرب

 1425 الثانوية )علمي ( امحد حممد صاحل عثمان حممد صاحل

 1425 الثانوية )علمي ( امحد حمود مرسي ابراهيم الشرقاوي

 1425 الثانوية )علمي ( امحد حيي امحد الشربيين نبهان

 1425 الثانوية )علمي ( د سعيد اديب اوتيدهاديب حمم

 1425 الثانوية )علمي ( انس بن سامي بن حسن حياه احلازمي



  المملكة العربية السعودية  
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 1425 الثانوية )علمي ( اايد ابراهيم طنطاوي ابراهيم

 1425 الثانوية )علمي ( اايد بن هقيل بن حسني متويل

 1425 الثانوية )علمي ( بكر بن سعيد بن علي االشول البكري

 1425 الثانوية )علمي ( در بن يوسف بن مساعد الكريدميبن

 1425 الثانوية )علمي ( تركي بن طالل بن حممد سقطي

 1425 الثانوية )علمي ( اثمر بن سعيد بن صادق ابو عرب

 1425 الثانوية )علمي ( جابر بن علي بن حممد مغاوي

 1425 الثانوية )علمي ( مجال بن وحيد بن مجال قطب

 1425 الثانوية )علمي ( ن امحد بن فراج الدهيمي البقميحامت ب

 1425 الثانوية )علمي ( دحامد بن احسان احلق بن حممد كاظم حمم

 1425 الثانوية )علمي ( حسام امحد زايد عبداجلليل حممد مجعه

 1425 الثانوية )علمي ( حسام بن عبدهللا بن امحد حسنني

 1425 (الثانوية )علمي  حسان رايض اخلوام

 1425 الثانوية )علمي ( حسن بن اسحاق بن حممد كنساره

 1425 الثانوية )علمي ( حسن بن حممد بن حسن صميالن

 1425 الثانوية )علمي ( حسني بن حممد بن فضل عظيم اهلندي

 1425 الثانوية )علمي ( ي محد بن عبدهللا بن عبدالرمحن املرزوق

 1425 ية )علمي (الثانو  راين بن امحد بن علي عاشور

 1425 الثانوية )علمي ( راين بن حممد بن حممود سليم

 1425 الثانوية )علمي ( زايد بن عزت بن حممد اجلندي

 1425 الثانوية )علمي ( زيد مجال حاج حسني

 1425 الثانوية )علمي ( سامل بن عبدهللا بن سامل ابدغيش

 1425 )علمي ( الثانوية سامي بن علي بن حممد العاصمي املالكي

 1425 الثانوية )علمي ( سعود بن سفيان بن عمر مليباري

 1425 الثانوية )علمي ( سعيد بن امحد بن سعيد اببكور

 1425 الثانوية )علمي ( سليمان خالد سليمان اخلليل
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 1425 الثانوية )علمي ( عبدالستار بن طارق بن عبدالستار شريف

 1425 الثانوية )علمي (  يناللقماعبدالعزيز بن عبدالغين بن محيد 

 1425 الثانوية )علمي ( عبدالكرمي بن طارق بن عبدالكرمي جملد

 1425 الثانوية )علمي ( يعبدهللا بن فيصل بن حممد حسن نور اهل

 1425 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن حممد بن علي املغريب

 1425 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن ايسني بن حممد خباري

 1425 الثانوية )علمي ( عبدهللا فريوز شاه عبدالغياث

 1425 الثانوية )علمي ( علي امحد مزاحم ابجابر

 1425 الثانوية )علمي ( عمر بن عبدالرمحن بن عبدهللا الشمريي

 1425 الثانوية )علمي ( عمر سعدهللا عبدالوقاص قادري

 1425 مي (الثانوية )عل عمرو بن عبدالوهاب بن حممد تلمساين

 1425 الثانوية )علمي ( عمرو قائد انجي

 1425 الثانوية )علمي ( فادي بن عادل بن عبداالله عبداجلبار

 1425 الثانوية )علمي ( فارس بن طاهر بن مجيل عابد الثقفي

 1425 الثانوية )علمي ( عطو فهد بن انصر بن عبدالرمحن املقبل امل

 1425 )علمي ( الثانوية قاسم خالد قاسم بن سعيد

 1425 الثانوية )علمي ( كمال بن عبود بن امحد ابسليمان

 1425 الثانوية )علمي ( لؤي بن عبدالصمد بن محزه مليباري

 1425 الثانوية )علمي ( لؤي بن كمال بن عمر زمزمي

 1425 الثانوية )علمي ( مؤيد عبدالعزيز قناعه

 1425 الثانوية )علمي ( مازن امحد عبدالرحيم سليم

 1425 الثانوية )علمي ( حممد ادم عناز طيطي

 1425 الثانوية )علمي ( حممد ابسم حلمي امان

 1425 الثانوية )علمي ( حممد بن ابراهيم بن حممد الغامدي

 1425 الثانوية )علمي ( حممد بن اسامه بن حسن امساعيل

 1425 الثانوية )علمي ( حممد بن انور بن عبدهللا قشقري



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1425 الثانوية )علمي ( بن حسني بن سعيد القحطاين حممد

 1425 الثانوية )علمي ( حممد بن سعود بن محيد السبيعي

 1425 الثانوية )علمي ( حممد بن سند بن مسران اللهييب

 1425 الثانوية )علمي ( يحممد بن عبدالكرمي بن حممد صاحل كابل

 1425 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدهللا زكراي بيال

 1425 الثانوية )علمي ( حممد حامت مبارك محيده

 1425 الثانوية )علمي ( حممد حسن امحد العطاس

 1425 الثانوية )علمي ( حممد خالد االمحد

 1425 الثانوية )علمي ( حممد رشاد فاروق حممد آغي

 1425 الثانوية )علمي ( حممد عبداالله القاضي

 1425 الثانوية )علمي ( بحممد عبداخلالق مقبل حممود داي

 1425 الثانوية )علمي ( حممد عدانن الدرويش

 1425 الثانوية )علمي ( حممد حممد حسني رشدي الصغري

 1425 الثانوية )علمي ( حممد بن عطيه بن عبيدهللا االنصاري

 1425 الثانوية )علمي ( حممود سعد ابراهيم جاب هللا

 1425 )علمي ( الثانوية حممود نوري رديف الراوي

 1425 الثانوية )علمي ( مصطفى بن سجاد بن مصطفى احلسن

 1425 الثانوية )علمي ( معتز حممد انس حسام الدين

 1425 الثانوية )علمي ( منذر بن حممد بن عبدالغين االندنوسي

 1425 الثانوية )علمي ( مهند بن خالد بن امني عطاس

 1425 ثانوية )علمي (ال ميسور بن ابراهيم بن حسني جستنيه

 1425 الثانوية )علمي ( هتان بن حامد بن امساعيل مصريي

 1425 الثانوية )علمي ( وائل بن عوض بن عابد النجيب

 1425 الثانوية )علمي ( وليد بن ابوبكر بن عبدهللا العامودي

 1425 الثانوية )علمي ( وليد بن خالد بن حممد علي خضري
 

 1426 لثانوية ) أديب (ا انس سرور فرج ابصره



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1426 الثانوية ) أديب ( حامت بن علي بن مجعان العمري الزهراين

 1426 الثانوية ) أديب ( ييبحامد بن سليمان بن انصر البنيان الله

 1426 الثانوية ) أديب ( رامي بن مشعل بن مريزيق اللقماين

 1426 الثانوية ) أديب ( سلمان بن حممد بن ضيف هللا الزهراين

 1426 الثانوية ) أديب ( صالح بن فيصل بن صاحل سعدي املغريب

 1426 الثانوية ) أديب ( عادل بن مرزوقي بن حممد عارف كتيب

 1426 الثانوية ) أديب ( عمر بن صالح الدين بن عمر طوله

 1426 الثانوية ) أديب ( فادي بن عبدالصمد بن محزه مليباري

 1426 الثانوية ) أديب ( فهد امحد عبدهللا البطاطي

 1426 الثانوية ) أديب ( حممد بن عابد بن عبدهللا اللقماين

 1426 الثانوية ) أديب ( انيف بن خالد بن حممد علي خضري

 1426 الثانوية ) أديب ( هاشم بن انيف بن حامد مهام الشريف
 

 1426 الثانوية )علمي ( ابراهيم بن امساعيل بن يوسف الفتين

 1426 الثانوية )علمي ( يم بن حممد بن ابراهيم البنجايبابراه

 1426 الثانوية )علمي ( ابراهيم خالد االمحد

 1426 الثانوية )علمي ( ايب بن سامي بن حممد نور جنار

 1426 الثانوية )علمي ( امحد ابراهيم طنطاوي ابراهيم

 1426 الثانوية )علمي ( امحد بن حسني بن عبداخلالق فلمبان

 1426 الثانوية )علمي ( امحد بن عبدالكرمي بن فيصل خرصان

 1426 الثانوية )علمي ( شخبامحد بن عبدهللا بن حممد رفيع الدين 

 1426 الثانوية )علمي ( امحد حممد ديب االنيس

 1426 الثانوية )علمي ( امحد حممد عبدهللا حممد

 1426 الثانوية )علمي ( امحد حممد هباء الدين حممد امحد

 1426 الثانوية )علمي ( ياكرم بن حممد بن عثمان النشوان الشهر 

 1426 الثانوية )علمي ( ويل ورالرباء بن عبد اجمليد بن عبدالرمحن ن

 1426 الثانوية )علمي ( اجمد بن حممد بن محدان الصليمي اهلذيل



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1426 الثانوية )علمي ( انس بن حممد بن علي االهدل

 1426 الثانوية )علمي ( سراج اربعنيامين بن اسامه بن 

 1426 الثانوية )علمي ( امين بن حامد بن عبدهللا عقيل

 1426 الثانوية )علمي ( امين بن حممد بن عبدهللا ابعطيه

 1426 الثانوية )علمي ( امين عادل عبدالسميع حممد عبدالعال

 1426 الثانوية )علمي ( ابسم حممد اتج الدين امحد يعقوب قدح

 1426 الثانوية )علمي ( براء بن سليمان بن حممد قطان 

 1426 الثانوية )علمي ( براء بن عادل بن حسن ايسني

 1426 الثانوية )علمي ( براء بن حيي بن حممد سباك

 1426 الثانوية )علمي ( اتمر امحد زهري علي جربيل

 1426 الثانوية )علمي ( حامت بن طارق بن صاحل مجال

 1426 الثانوية )علمي ( دهللا بن حممد الضبيبحامت بن عب

 1426 الثانوية )علمي ( حسام بن امحد بن فراج بن ابدي البقمي

 1426 الثانوية )علمي ( حسان بن حسني بن حسن النوري

 1426 الثانوية )علمي ( حسن بن حممد بن حسن جعفر

 1426 الثانوية )علمي ( حسني بن حامد بن حسني اللهييب احلريب

 1426 الثانوية )علمي ( محزه بن نزار بن عبدالعزيز شييب

 1426 الثانوية )علمي ( يننو خالد بن مجعان بن خبيت اجلويربي اجمل

 1426 الثانوية )علمي ( خالد بن علي بن جابر الثبييت

 1426 الثانوية )علمي ( خالد بن حممد بن عاطي احملمادي

 1426 نوية )علمي (الثا رائد بن بكر بن عبدهللا جفري

 1426 الثانوية )علمي ( رامي بن عبدهللا بن صديق امحد

 1426 الثانوية )علمي ( ربيع بن حسني بن علي هنيدي

 1426 الثانوية )علمي ( زايد بن كامل بن حممد صاحل قاروت

 1426 الثانوية )علمي ( سليمان بن جعفر بن سليمان رماين

 1426 نوية )علمي (الثا صهيب حممد تيسري عابدين



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1426 الثانوية )علمي ( طارق حممد  زايد سواس

 1426 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن عمر عبدهللا ابلبيد

 1426 الثانوية )علمي ( عبدالرمحن حممد خالد حممد اللداوي

 1426 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز بن حسين بن حسن محوده

 1426 الثانوية )علمي ( غالمعبدالعزيز بن صاحل بن عبدالرزاق 

 1426 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز بن فيصل بن امحد العامودي

 1426 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز بن حممد بن عثمان العامودي

 1426 الثانوية )علمي ( عبدالعزيز بن بن حممد بن علي املغريب

 1426 ( الثانوية )علمي ينعبدالغفور بن هاشم بن عبدالغفور حلوا

 1426 الثانوية )علمي ( عبدهللا أمحد عبدهللا جعفر

 1426 الثانوية )علمي ( عبدهللا بن عمر بن حممد سعيد مقادمي

 1426 الثانوية )علمي ( يعبدهللا بن عيضه بن مسفر قريش املالك

 1426 الثانوية )علمي ( عبداجمليد بن زايد مناع الزايدي

 1426 الثانوية )علمي ( نعثمان بن سلمان بن حممود جا

 1426 الثانوية )علمي ( علي بن حامد بن سامل اللقماين احلريب

 1426 الثانوية )علمي ( ويعمار بن اسعد بن عمر اسكندراين احلنا

 1426 الثانوية )علمي ( عمار بن سامي بن سليمان حكيم

 1426 الثانوية )علمي ( عمار بن عبداحلي بن عبداالله خبش

 1426 الثانوية )علمي ( بن عبدهللا بن امحد حممدعمار 

 1426 الثانوية )علمي ( عمر بن سعيد بن حممد مامون مياين

 1426 الثانوية )علمي ( عمر بن عاكف بن حممد عارف دهلوي

 1426 الثانوية )علمي ( عمر عبداللطيف كولكو

 1426 الثانوية )علمي ( عمران بن غازي بن حممود فقيها

 1426 الثانوية )علمي ( بن سليمان بن عبدالعزيز جستنيهعمرو 

 1426 الثانوية )علمي ( فؤاد بن طالل بن فؤاد محدي

 1426 الثانوية )علمي ( فادي بن عدانن بن محزه سقطي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1426 الثانوية )علمي ( فرات بن حممد علي بن عبدالكبري بننت

 1426 علمي (الثانوية ) فراس بن حممود بن قاري اشهد علي صادر

 1426 الثانوية )علمي ( فيصل مهيوب سيف فرحان

 1426 الثانوية )علمي ( ماجد عبداملاجد طاهر اجلمل

 1426 الثانوية )علمي ( حممد التيجاين العبيد امحد

 1426 الثانوية )علمي ( حممد بن سامي بن حسن مكاوي عشري

 1426 )علمي ( الثانوية اينحممد بن سعيدان بن محود القرشي الزهر 

 1426 الثانوية )علمي ( حممد بن عبداالله بن حممد بنون

 1426 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدالعليم بن عبداحلليم معرب

 1426 الثانوية )علمي ( حممد بن عبدالقادر بن حسني السقاف

 1426 الثانوية )علمي ( حممد بن فؤاد بن حسن حويت

 1426 الثانوية )علمي ( حممد بن منصور بن حسن محيش

 1426 الثانوية )علمي ( حممد سامل امحد بن صديق

 1426 الثانوية )علمي ( حممد عبدالستار منال

 1426 الثانوية )علمي ( حممد عبدهللا عمر ابمسلم

 1426 الثانوية )علمي ( معتز بن عبدهللا بن امحد حبيب هللا

 1426 ة )علمي (الثانوي ممدوح بن حممد بن عبداجمليد حسني

 1426 الثانوية )علمي ( منيب بن عبدهللا بن حممد املالكي

 1426 الثانوية )علمي ( هشام بن عبدهللا بن زكراي امان

 1426 الثانوية )علمي ( وسام بن حسني بن علي خياط

 1426 الثانوية )علمي ( وسام بن عباس بن حسن غندوره

 1426 انوية )علمي (الث وسيم بن حممد بن حممد سعيد عامل

 1426 الثانوية )علمي ( ايسر بن عبده بن امحد حممد

 1426 الثانوية )علمي ( حيي بن مسري بن عوض الصبان
 

 1427 الثانوية ) أديب ( امحد خالد حممد سنوسي الغامدي

 1427 الثانوية ) أديب ( رامي مجيل حسن درار 



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1427 (الثانوية ) أديب  عامر اسامة حممد بن الدن

 1427 الثانوية ) أديب ( عبداالله صاحل عبدربه سعيد

 1427 الثانوية ) أديب ( عبدالرمحن كامل احلسيين اهلجرسي

 1427 الثانوية ) أديب ( عبدهللا امحد حممود املوسى

 1427 الثانوية ) أديب ( حممد عبداحلليم شعبان الصعيدي
 

 1427 ي(الثانوية )علم ابراهيم فيصل مأمون مندوره

 1427 الثانوية )علمي( ابراهيم حممد علي يوسف تركي

 1427 الثانوية )علمي( ابراهيم يوسف حسني املصطفى

 1427 الثانوية )علمي( امحد درويش طاهر فاضل

 1427 الثانوية )علمي( امحد صاحل امحد ازفر علي

 1427 الثانوية )علمي( امحد عبدالرحيم حسني اهلامشي األمري

 1427 الثانوية )علمي( فؤاد حممد مرسي امحد

 1427 الثانوية )علمي( امحد حممد رزيق اللقماين احلريب

 1427 الثانوية )علمي( امحد حممد حممد بلخي

 1427 الثانوية )علمي( اجملتىب األمني حممد الشنقيطي

 1427 الثانوية )علمي( اجمد عبداحلليم عبدالرزاق سالغور

 1427 الثانوية )علمي( خليفه امنار مسري ابراهيم

 1427 الثانوية )علمي( اوس سامي حسن حياة احلازمي

 1427 الثانوية )علمي( اايد عبود امحد ابسليمان

 1427 الثانوية )علمي( ايهاب حممود سعيد مليباري

 1427 الثانوية )علمي( ابسم رشاد اسلم الزهريي

 1427 )علمي( الثانوية بسام حممد ابراهيم سليمان جادهللا

 1427 الثانوية )علمي( اثمر عبده امحد حممد

 1427 الثانوية )علمي( مجيل عبدهللا مجيل قهوجي

 1427 الثانوية )علمي( جهاد زايد عبدهللا ظفر

 1427 الثانوية )علمي( حازم سعد حممد القرف احلازمي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1427 الثانوية )علمي( حسان عدانن حسن مستنطق

 1427 الثانوية )علمي( شاطحسان حممد عباس م

 1427 الثانوية )علمي( حسن امحد عبداحلكيم نيازي

 1427 الثانوية )علمي( حسني امحد عبداحلكيم نيازي

 1427 الثانوية )علمي( حسني هالل حسني صعيدي

 1427 الثانوية )علمي( رضا سعيد حممد ابجربان

 1427 الثانوية )علمي( راين شاكر امحد الشاكري

 1427 الثانوية )علمي( ن عبدالرمحن عابد الصاعدي احلريبراي

 1427 الثانوية )علمي( راين عبدهللا حممد الضبيب

 1427 الثانوية )علمي( زايد سعد محيد اخلطايب احلازمي

 1427 الثانوية )علمي( سعد حممد حممود حافظ

 1427 الثانوية )علمي( سلطان امحد عبدهللا العامودي

 1427 الثانوية )علمي( سعد الدين عبداجلبارسلطان سعود 

 1427 الثانوية )علمي( سهيل حممد حسن شعيب

 1427 الثانوية )علمي( شاكر حممد سامل ابجربان

 1427 الثانوية )علمي( طلعت مجال طلعت محدي

 1427 الثانوية )علمي( عامر امحد حسن السعد

 1427 علمي(الثانوية ) عبداحلميد حممد عبداحلميد ابو سامل

 1427 الثانوية )علمي( عبدالرمحن طالل امحد طيب

 1427 الثانوية )علمي( عبدالرمحن عبدالكرمي حممد صاحل كابلي

 1427 الثانوية )علمي( عبدالرمحن عوض عابد النجيب احلريب

 1427 الثانوية )علمي( عبدالرمحن غالم عبدالقادر اندجياين

 1427 الثانوية )علمي( ديعبدالرمحن فيصل عبدالقادر بغدا

 1427 الثانوية )علمي( عبدالرمحن حممد عبدالرمحن املعلمي

 1427 الثانوية )علمي( عبدالرمحن مسري عبدالرمحن حممود قاسم

 1427 الثانوية )علمي( عبدالرمحن هاشم عبدالغفور حلواين



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1427 الثانوية )علمي( عبدالعزيز عبدالرمحن عبدهللا احلمدان

 1427 الثانوية )علمي( زيز اير حممد قادر خبشعبدالع

 1427 الثانوية )علمي( عبدالغفار خالد ابراهيم عالف

 1427 الثانوية )علمي( عبدهللا امحد عبدهللا ابعطيه

 1427 الثانوية )علمي( عبدهللا حسن عمر سكلوع العمودي

 1427 الثانوية )علمي( عبدهللا محد ابراهيم شينان

 1427 الثانوية )علمي( حممد احلامطي عبدهللا صاحل

 1427 الثانوية )علمي( عبدهللا صالح الدين عمر طوله

 1427 الثانوية )علمي( عبدهللا عبداللطيف عبداحلكيم مسرقندي

 1427 الثانوية )علمي( عبدهللا حممد امحد املصيد احلكمي

 1427 الثانوية )علمي( عبدهللا نزيه عبدهللا زواوي كلننت

 1427 الثانوية )علمي( ة عبدالعزيز سيد مشوحعتب

 1427 الثانوية )علمي( عطاء امحد حممد املغريب

 1427 الثانوية )علمي( عالء مسري سليم شلو

 1427 الثانوية )علمي( علي امحد زهري علي جربيل

 1427 الثانوية )علمي( عمر عبدهللا عمر ابزرعه

 1427 الثانوية )علمي( عمر عزت حممد اجلندي

 1427 الثانوية )علمي( عمر حممد عبدهللا اخلطيب

 1427 الثانوية )علمي( عمر حممد حممود امحد

 1427 الثانوية )علمي( عمرو عبدالكرمي مشلح

 1427 الثانوية )علمي( عمرو جمدي حممد مصطفى القدح

 1427 الثانوية )علمي( فارس غازي امحد ابنه

 1427 الثانوية )علمي( فهد حممد عوض الشباين املالكي

 1427 الثانوية )علمي( فياض بكري الصادق ابراهيم

 1427 الثانوية )علمي( فيصل مشعل سامل احلازمي

 1427 الثانوية )علمي( مؤيد حسن حممد الفاليت



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم

 

 

 
- 101- 

 1427 الثانوية )علمي( حممد ابراهيم فؤاد خوجه

 1427 الثانوية )علمي( حممد حسني حامد الراجحي الشريف

 1427 الثانوية )علمي( مد رضا عبدالعزيز كرديحم

 1427 الثانوية )علمي( حممد طالل بكري مليباري

 1427 الثانوية )علمي( حممد عبدهللا حسني الشنربي الشريف

 1427 الثانوية )علمي( حممد عبدهللا عباس شيبه

 1427 الثانوية )علمي( حممود فريد حسني قطب

 1427 الثانوية )علمي( ولحممود طارق حممد لطفي زغل

 1427 الثانوية )علمي( حممود نصر الدين محزه

 1427 الثانوية )علمي( حممود حيىي امحد الشربيين نبهان

 1427 الثانوية )علمي( عطو معاذ عبدالعزيز عبدالرمحن املقبل امل

 1427 الثانوية )علمي( معاذ حممد عقيل سقاف

 1427 علمي(الثانوية ) معتز حامد حممد املدين

 1427 الثانوية )علمي( معتصم عبدالرزاق امحد حبيب هللا

 1427 الثانوية )علمي( ممدوح كمال جعفر شاه

 1427 الثانوية )علمي( مهند سعيد خليل شبانه

 1427 الثانوية )علمي( اندر نويفع ابراهيم احلازمي

 1427 الثانوية )علمي( هارون عبدالغين هارون السيامي

 1427 الثانوية )علمي( حممد كرمي حممد نيبهارون 

 1427 الثانوية )علمي( وائل عبدالوهاب حممد علي تلمساين

 1427 الثانوية )علمي( وايف طالل حممد سقطي

 1427 الثانوية )علمي( وليد امبايب عبداحلليم اخلياط
 

 1428 الثانوية )أديب( حسن علي مسران البنيان احلريب

 1428 الثانوية )أديب( لبنيان احلريبحسني علي مسران ا

 1428 الثانوية )أديب( حممد عبيد الرمحن عبداحلق بنجايب

 1428 الثانوية )أديب( حممد مطلق سعد الوهباء املالكي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1428 الثانوية )أديب( ايسر امحد السعد
 

 1428 الثانوية )علمي( ابراهيم عبده حممد حسن

 1428 وية )علمي(الثان ابراهيم حممد ابراهيم عالف

 1428 الثانوية )علمي( امحد رفيق امساعيل مصطفى

 1428 الثانوية )علمي( امحد حممد رضوان دابغ

 1428 الثانوية )علمي( امحد حممد صديق

 1428 الثانوية )علمي( امحد فيصل حممد حسن نور اهلي

 1428 الثانوية )علمي( امحد حممد حسني حمضار

 1428 الثانوية )علمي( حليةاسامة امحد رشاد ابو 

 1428 الثانوية )علمي( اسامة خالد االمحد

 1428 الثانوية )علمي( اكرم منصور امحد مالك

 1428 الثانوية )علمي( الرباء عبداللطيف علوي مليباري

 1428 الثانوية )علمي( اايد عبداملاجد طاهر اجلمل

 1428 الثانوية )علمي( ابسل امحد امساعيل دهلوي

 1428 الثانوية )علمي( جهاد خالد معتوق ابلبيد

 1428 الثانوية )علمي( حازم عبدالكرمي مهنا احلرازي

 1428 الثانوية )علمي( حسان حممد ديب سفلو

 1428 الثانوية )علمي( محاد سجاد مصطفى كمال احلسن

 1428 الثانوية )علمي( محزه حممد محزه هرساين

 1428 نوية )علمي(الثا خالد امساعيل محزه قزاز

 1428 الثانوية )علمي( خالد وليد عبدامللك هناري

 1428 الثانوية )علمي( زايد محدي علي الرفاعي اجلهين

 1428 الثانوية )علمي( سلطان حممد ضيف هللا الفقيه الزهراين

 1428 الثانوية )علمي( طريف هشام قنوت

 1428 مي(الثانوية )عل عاصم عبدهللا خبيت اللهييب احلريب

 1428 الثانوية )علمي( عامر عبدامللك داود رماين



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1428 الثانوية )علمي( عبداحلي عمر عبداحلي مشهور

 1428 الثانوية )علمي( عبدالرمحن عبدهللا عباس شيبه

 1428 الثانوية )علمي( عبدالرمحن عبدهللا حممد املالكي

 1428 الثانوية )علمي( عبدالعزيز امحد دايب

 1428 الثانوية )علمي( زيز عبدالرمحن داود فطاينعبدالع

 1428 الثانوية )علمي( عبدهللا خالد غازي احلازمي

 1428 الثانوية )علمي( عبدهللا حممد عبدهللا منشاوي

 1428 الثانوية )علمي( عبدهللا وهيب امحد شافعي

 1428 الثانوية )علمي( ينعبداجمليد عبدالرمحن عبداجمليد تلمسا

 1428 الثانوية )علمي( ادي زايد مناع الزايديعبداهل

 1428 الثانوية )علمي( عمار خالد حممد هاشم منشي

 1428 الثانوية )علمي( عمار حممد عبدالوهاب حلواين

 1428 الثانوية )علمي( عمر امحد مزاحم ابجابر

 1428 الثانوية )علمي( عمرو نزيه عبدهللا زواوي كلننت

 1428 نوية )علمي(الثا فؤاد حممد عيسى

 1428 الثانوية )علمي( فراس بكر درويش حناوي

 1428 الثانوية )علمي( فراس خالد راشد العمري

 1428 الثانوية )علمي( فريد فاروق اخلويل

 1428 الثانوية )علمي( مؤيد حممد انس حسام الدين

 1428 الثانوية )علمي( مازن مسعد عبداحلق شعبان حممد

 1428 الثانوية )علمي( ادق ابراهيمحممد بكري الص

 1428 الثانوية )علمي( حممد خالد بن الوليد نبوي حسن

 1428 الثانوية )علمي( حممد سامي عباس حممود الصابر

 1428 الثانوية )علمي( حممد سعيد السيد رشيد

 1428 الثانوية )علمي( حممد طاهر احلمدو

 1428 الثانوية )علمي( حممد خالد حممد جروان



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1428 الثانوية )علمي( يبر حممد عبدالرمحن عبداملغيث العويضي احل

 1428 الثانوية )علمي( حممد عبدهللا حممد ابمسيح

 1428 الثانوية )علمي( حممد علي منيع اللقماين احلريب

 1428 الثانوية )علمي( مروان حيىي حممد القميلي

 1428 الثانوية )علمي( مصطفى عبدالرمحن اشحاق بشاوري

 1428 الثانوية )علمي( مصعب عبداللطيف حممد ويل ابراهيم خان

 1428 الثانوية )علمي( انئف حامت فيصل عراقي

 1428 الثانوية )علمي( نرباس موفق امحد فلمبان

 1428 الثانوية )علمي( هاشم حممد ابراهيم البنجايب

 1428 الثانوية )علمي( وليد حممد فريج ابو منديل

 1428 الثانوية )علمي( د سعد اجلوديوليد حمم
 

 1429 الثانوية )علمي( ابراهيم حممد ديب االنيس

 1429 الثانوية )علمي( امحد بن سعيد بن عبدهللا ابسودان

 1429 الثانوية )علمي( يبحامحد بن عبدالباسط بن حممود بييب الس

 1429 الثانوية )علمي( امحد بن حممد بن عبدالغين االندنوسي

 1429 الثانوية )علمي( د بن مرزوق بن حممد عارف كتيبامح

 1429 الثانوية )علمي( امحد حممد صاحل العمودي

 1429 الثانوية )علمي( امحد حممد عبداحلفيظ علي حسني

 1429 الثانوية )علمي( ينمااسامه بن عبداملعني بن عبدالغين اللق

 1429 الثانوية )علمي( اجمد بن عبدالرمحن بن امحد بقبق

 1429 الثانوية )علمي( ياو امنار بن اسعد بن عمر اسكندراين احلن

 1429 الثانوية )علمي( اايد بن عادل بن حسن مجدار

 1429 الثانوية )علمي( اايد بن حممد مجال بن عبدهللا غفواري

 1429 الثانوية )علمي( ايهاب بن رضا بن مصطفى قاروت

 1429 مي(الثانوية )عل بشار حممد علي احلاج

 1429 الثانوية )علمي( بكر بن حممد بن بكر محدي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1429 الثانوية )علمي( مجيل امحد رشاد امحد محدان ابو حلية

 1429 الثانوية )علمي( حازم حممد حامد حممد عبدالرحيم

 1429 الثانوية )علمي( حذيفة فريد امحد هباول

 1429 الثانوية )علمي( حسني بن طارق بن حسن مجعه

 1429 الثانوية )علمي( محزة عبداللطيف كولكو

 1429 الثانوية )علمي( خالد بن سعود بن محيد السبيعي

 1429 الثانوية )علمي( خالد حممد خضر حممد امساعيل اوتيدة

 1429 الثانوية )علمي( خالد بن عبدهللا بن سامل ابدغيش

 1429 الثانوية )علمي( راين بن صاحل بن امحد بقبق

 1429 الثانوية )علمي( نيبن عبدهللا بن عبدالرمحن ابو حسراين 

 1429 الثانوية )علمي( سائد امحد زهري علي جربيل

 1429 الثانوية )علمي( سلطان بن سعيد بن سعد الثبييت

 1429 الثانوية )علمي( صهيب حممد انيف عبدالباري

 1429 الثانوية )علمي( عاطف بن غازي بن حسن جعفر

 1429 الثانوية )علمي( انمدبن عبدالرمحن بن عبدهللا احلعبداالله 

 1429 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن عبدهللا بن امحد حممد

 1429 الثانوية )علمي( عبدالرمحن حممد صاحل عثمان حممد صاحل

 1429 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن سعود بن سامل الصويف

 1429 انوية )علمي(الث عبداللطيف بن حممد بن حسن جعفر

 1429 الثانوية )علمي( عبداللطيف سامل مبارك ابمسلم

 1429 الثانوية )علمي( عبدهللا بن خالد بن عمر بصفر

 1429 الثانوية )علمي( فعبدهللا بن طارق بن هاشم مسعود الشري

 1429 الثانوية )علمي( رشيلقاعبدهللا بن طالل بن عبدهللا املديين 

 1429 الثانوية )علمي( فى بن عبدهللا كاتبعبدهللا بن مصط

 1429 الثانوية )علمي( عبدامللك بن فايز بن عبدامللك مال

 1429 الثانوية )علمي( عبسي طه عبسي الضاهر



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1429 الثانوية )علمي( عدانن بن كمال بن امحد خباري

 1429 الثانوية )علمي( عمار بن حممد بن عبدالتواب حسنني

 1429 الثانوية )علمي( ن عبدالقادر مدينعمار بن حممد ب

 1429 الثانوية )علمي( عمار بن ايسر بن حمسن ابخلري

 1429 الثانوية )علمي( عمر بن عبدهللا بن عمر ابفرج

 1429 الثانوية )علمي( عمر يوسف حسني املصطفى

 1429 الثانوية )علمي( عمرو بن عبدالرمحن بن امحد ابنبيلة

 1429 الثانوية )علمي( زي الربكايت الشريفعون بن حشيم بن غا

 1429 الثانوية )علمي( يبتيفارس بن عبدهللا بن معيش النفيعي الع

 1429 الثانوية )علمي( فارس بن ايسني بن حممد خصيفان

 1429 الثانوية )علمي( فجر بن حممد علي بن عبدالكبري بننت

 1429 الثانوية )علمي( فراس مهيوب سيف فرحان

 1429 الثانوية )علمي( ن بن خالد بن راشد العمريماز 

 1429 الثانوية )علمي( مالك بن حممد بن صاحل كوشك

 1429 الثانوية )علمي( حممد بن خليل بن عبدالرمحن كوشك

 1429 الثانوية )علمي( حممد بن طالل بن امحد طيب

 1429 الثانوية )علمي( حممد بن عبدهللا بن صديق امحد

 1429 الثانوية )علمي( دهللا بن عباس سليماينحممد بن عب

 1429 الثانوية )علمي( حممد بن عدانن بن حممد نور مالكا

 1429 الثانوية )علمي( حممد بن جمدي بن فيض هللا تورس

 1429 الثانوية )علمي( حممد بن وحيد بن مجال قطب

 1429 الثانوية )علمي( حممد سرور فرج ابصرة

 1429 الثانوية )علمي( النجار حممد عبدهللا عبده

 1429 الثانوية )علمي( حممود عبداحلليم شعبان الصعيدي

 1429 الثانوية )علمي( مشاري بن رزيق بن غبيشان اللقماين

 1429 الثانوية )علمي( مشهور بن عبدالقادر بن صاحل املدودي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1429 الثانوية )علمي( مهند بن حامد بن حممد املدين

 1429 الثانوية )علمي( بن امحد كاتب موفق بن حسني

 1429 الثانوية )علمي( انيف بن حممد بن محد االمحدي

 1429 الثانوية )علمي( هاين بن هشام بن بكر سندي

 1429 الثانوية )علمي( وائل بن حممود بن عبدالرزاق سندي

 1429 الثانوية )علمي( اينهر وليد بن حممد بن ضيف هللا الفقيه الز 

 1429 الثانوية )علمي( احل حممد احلماطيحيىي ص
 

 1430 الثانوية )علمي( ابراهيم سعيد مهيوب قاسم

 1430 الثانوية )علمي( ابراهيم علي ابراهيم الربعي

 1430 الثانوية )علمي( ابراهيم مجال حممد بشري الفزاين

 1430 الثانوية )علمي( ابراهيم عبدالكرمي حممد صاحل كابلي

 1430 الثانوية )علمي( يم الريفيامحد رايض سل

 1430 الثانوية )علمي( امحد صالح عيد شبري

 1430 الثانوية )علمي( امحد عدانن امحد الكيالين

 1430 الثانوية )علمي( امحد حممد فخري عثمان متويل النرباوي

 1430 الثانوية )علمي( امحد فيصل مأمون مندوره

 1430 لمي(الثانوية )ع امحد ايسني حممد خباري

 1430 الثانوية )علمي( اسامه عبدالعزيز حسن مكاوي عشري

 1430 الثانوية )علمي( اسعد يوسف شاكر احللواين

 1430 الثانوية )علمي( امني حممد فريج ابو منديل

 1430 الثانوية )علمي( امني امحد عبدالرمحن رمضان

 1430 الثانوية )علمي( امين حممد عبداجمليد حسني

 1430 الثانوية )علمي( حممد عبدالرمحن القريشيبدر 

 1430 الثانوية )علمي( تسنيم سعد امحد املعلمي

 1430 الثانوية )علمي( حامد حممد معتوق زين الدين

 1430 الثانوية )علمي( حسام حسن علي سليم



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1430 الثانوية )علمي( حسام علي عبدهللا املعلم

 1430 ي(الثانوية )علم حسن امحد حسن السعد

 1430 الثانوية )علمي( حسني حممد بكر عبدهللا عمر

 1430 الثانوية )علمي( محد بليل هزاع العتييب

 1430 الثانوية )علمي( محد عاصم امحد مهدي

 1430 الثانوية )علمي( محزه امساعيل محزه قزاز

 1430 الثانوية )علمي( محزه حممد انس حممد خري حسام الدين

 1430 الثانوية )علمي( د امحد اخلضرمحزه يوسف حمم

 1430 الثانوية )علمي( رامي عبدالرمحن عابد الصاعدي

 1430 الثانوية )علمي( راين بكر عبدهللا جفري

 1430 الثانوية )علمي( راين طارق عبداحلق مندوره

 1430 الثانوية )علمي( نسلطان حممد يوسف احسان هللا عبدالرمح

 1430 الثانوية )علمي( لشيباينمساك حممد عبدالرمحن ا

 1430 الثانوية )علمي( سهيل عبدالرمحن سعيد احلازمي

 1430 الثانوية )علمي( سيف عبدهللا حممد مكي سليت

 1430 الثانوية )علمي( شاهني امحد فريج ابو منديل

 1430 الثانوية )علمي( مشس الدين مجال الدين جعفر زواوي

 1430 نوية )علمي(الثا صاحل امحد صاحل احلليب

 1430 الثانوية )علمي( صاحل عبدهللا صاحل هابط

 1430 الثانوية )علمي( صهيب حممد سعيد اديب اوتيدة

 1430 الثانوية )علمي( عاصم عبدامللك حممد حسن غالم حسن

 1430 الثانوية )علمي( عامر عبدالرمحن خليل شالواله

 1430 الثانوية )علمي( عبادة حممد تيسري عابدين

 1430 الثانوية )علمي( عبدالرمحن محادي محيدان احلريب

 1430 الثانوية )علمي( عبدالرمحن صاحل عبدالرمحن املسفر

 1430 الثانوية )علمي( عبدالرمحن طارق حممد لطفي زغلول



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1430 الثانوية )علمي( عبدالرمحن فائز عبدالرمحن كنساره

 1430 ي(الثانوية )علم عبدالرمحن حممد عمر بصفر

 1430 الثانوية )علمي( عبدالرمحن حممود مرسي الشرقاوي

 1430 الثانوية )علمي( عبدالرمحن انجي مسلم احلريب

 1430 الثانوية )علمي( عبدالعزيز عبدالقادر سعيد ابحشوان

 1430 الثانوية )علمي( عبدالكرمي زايد مناع الزايدي

 1430 الثانوية )علمي( عبدهللا اسامه سامل خراط

 1430 الثانوية )علمي( عبدهللا حامت عبدهللا نتو

 1430 الثانوية )علمي( عبدهللا حسن حسني العمريي

 1430 الثانوية )علمي( عبدهللا كامل احلسيين اهلجرسي

 1430 الثانوية )علمي( عبدهللا حممد عبداحلفيظ علي

 1430 الثانوية )علمي( عبدهللا ايسر عبدهللا زمزمي

 1430 الثانوية )علمي( مد عثمان العاموديعثمان حم

 1430 الثانوية )علمي( علي حسني علي السمرا

 1430 الثانوية )علمي( علي شاهر علي الربكايت

 1430 الثانوية )علمي( علي فايز علي ابسكران

 1430 الثانوية )علمي( عمر سعيد عمر ابفرج

 1430 الثانوية )علمي( عمرو مجال عبداملغين حممود

 1430 الثانوية )علمي( غسان عبدالرؤوف حممد نيازي

 1430 الثانوية )علمي( فادي امحد امساعيل دهلوي

 1430 الثانوية )علمي( فهد حممد سعيد الرويس

 1430 الثانوية )علمي( فيض هللا جمدي فيض هللا تورس

 1430 الثانوية )علمي( قصي امحد عبدهللا توكل

 1430 لثانوية )علمي(ا حمسن رايض حمسن الشهري

 1430 الثانوية )علمي( حممد ابراهيم السيد املشد

 1430 الثانوية )علمي( حممد مجال خضر اوتيده



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1430 الثانوية )علمي( حممد مجال حممد مجعه

 1430 الثانوية )علمي( حممد مجيل عوده املعطاين

 1430 الثانوية )علمي( حممد صاحل امساعيل مقبل

 1430 الثانوية )علمي( مي عبدالعظيم ابرمحممد عبدالكر 

 1430 الثانوية )علمي( حممد عزمي حممود عبوشي

 1430 الثانوية )علمي( حممد غازي فيصل ابشا

 1430 الثانوية )علمي( حممد فؤاد ابراهيم الصائغ

 1430 الثانوية )علمي( حممد قاسم مهدي جبهان

 1430 الثانوية )علمي( مصعب حممد فواز العمريي

 1430 الثانوية )علمي( منذر عبدهللا عبدهللا اكرم

 1430 الثانوية )علمي( مهند حممد علي املغريب

 1430 الثانوية )علمي( انظم مسري عبدهللا ظفر

 1430 الثانوية )علمي( هاين حممد عبدهللا ابعطيه

 1430 الثانوية )علمي( هشام سعيد عبداحلليم اخلياط

 1430 الثانوية )علمي( يم اخلياطوائل امبايب عبداحلل

 1430 الثانوية )علمي( وائل حامد عبدهللا عقيل

 1430 الثانوية )علمي( ايسر امحد عبده فتيين
 

 1431 الثانوية )علمي( امحد فؤاد حسن عارف

 1431 الثانوية )علمي( امحد حممد ابراهيم الصاعدي

 1431 الثانوية )علمي( امحد مسري عبدالرمحن عبدالعزيز

 1431 الثانوية )علمي( انس عبدهللا عمر العمريي

 1431 الثانوية )علمي( امنار عبداملنعم عبدالرمحن خباري

 1431 الثانوية )علمي( براء عاصم حممد سعيد جاها

 1431 الثانوية )علمي( براء هيثم منذر دروزة

 1431 الثانوية )علمي( بشر عدانن الدرويش

 1431 الثانوية )علمي( اديحسين انئل حسين عبداهل



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1431 الثانوية )علمي( زيد عمر عبدهللا مغريب

 1431 الثانوية )علمي( صهيب امحد عبدهللا حسن امحد

 1431 الثانوية )علمي( صهيب سامي حممد سعيد عبدالغين

 1431 الثانوية )علمي( عباس حممد نور حيىي حلواين

 1431 (الثانوية )علمي عبدهللا مجال طلعت محدي

 1431 الثانوية )علمي( عدي حممد عبدهللا اليماين

 1431 الثانوية )علمي( عمر حفين حممود حفين

 1431 الثانوية )علمي( معتز فوزي مسفر الرحيلي

 1431 الثانوية )علمي( ايسر عبداجلواد عبدالعليم عبداجلواد

 1431 الثانوية )علمي( امحد عماد حممد ابراهيم

 1431 الثانوية )علمي( مان عكيلةامحد وائل عث

 1431 الثانوية )علمي( ادهم حممد علي حريري

 1431 الثانوية )علمي( الرباء حممد بكر محدي

 1431 الثانوية )علمي( براء سراج عمر مبارك

 1431 الثانوية )علمي( حسني حممد رمضان حسني البريويت

 1431 الثانوية )علمي( راكان سراج معتوق حبه

 1431 الثانوية )علمي( دهللا سعود بنيان الصيدالين اجلهينعب

 1431 الثانوية )علمي( عبدهللا ماهر معال احلازمي

 1431 الثانوية )علمي( عبدهللا عمرو حممد عبدهللا

 1431 الثانوية )علمي( عبداحملسن عبدهللا عبداحملسن الرتكي

 1431 الثانوية )علمي( علي محدي علي سامل

 1431 الثانوية )علمي( ري حممد احلسين الزهراينفائز مط

 1431 الثانوية )علمي( مازن الياس زكراي كنتاب

 1431 الثانوية )علمي( حممد خالد انيف االمحدي احلريب

 1431 الثانوية )علمي( حممد عبدالرزاق عبدهللا حياة احلازمي

 1431 الثانوية )علمي( مرتضى امساعيل زيين الشيخ



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1431 الثانوية )علمي( د عبدالغين االندونيسيمعتز حمم

 1431 الثانوية )علمي( انيف ابراهيم صاحل الدحيم

 1431 الثانوية )علمي( امحد كمال امحد خباري

 1431 الثانوية )علمي( امحد وائل اسعد كشمريي

 1431 الثانوية )علمي( مجيل حممد مجيل مرسي

 1431 الثانوية )علمي( حسان موسى امحد دوشي

 1431 الثانوية )علمي( خالد عبدهللا منصور العبديل الشريف

 1431 الثانوية )علمي( رائد غازي فيصل ابشا

 1431 الثانوية )علمي( عبدهللا امحد السيد حممد

 1431 الثانوية )علمي( عبدهللا حممد يسلم ابميني

 1431 الثانوية )علمي( عبدهللا غريب عبدالعاطي حممد راشد

 1431 الثانوية )علمي( ن فيصل امحد العاموديعثما

 1431 الثانوية )علمي( فهد حممود حممد علي حكيم

 1431 الثانوية )علمي( حممد عادل حممد نور غباشي

 1431 الثانوية )علمي( حممد عامر عبدالكرمي بركات

 1431 الثانوية )علمي( حممود سراج علي قوته

 1431 الثانوية )علمي( انئل نزيه عبدهللا زواوي كلننت

 1431 الثانوية )علمي( وسام علي عبدهللا املعلم

 1431 الثانوية )علمي( ابراهيم العمر

 1431 الثانوية )علمي( حسام حسن حممد سعيد حجازي

 1431 الثانوية )علمي( حسني حممد عبدهللا العيدروس

 1431 الثانوية )علمي( راكان حسن سعيد ابحسني

 1431 الثانوية )علمي( اي الربكايت الشريفطالل زامل من

 1431 الثانوية )علمي( ريعبدالرمحن عبداالله عبدالعزيز املناب

 1431 الثانوية )علمي( عبدالعزيز عزت حممد اجلندي

 1431 الثانوية )علمي( عبدهللا عادل مساعد الربكايت الشريف



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1431 الثانوية )علمي( عبدهللا حممد عبدهللا العيدروس

 1431 الثانوية )علمي( علي عبدهللا سامل ابدغيش

 1431 الثانوية )علمي( لؤي حممد عيد الصاعدي احلريب

 1431 الثانوية )علمي( مؤيد حامت امحد عقل

 1431 الثانوية )علمي( خماجد ايسني عبدالرمحن عبداجمليد الشي

 1431 الثانوية )علمي( وليد خالد امحد العمودي

 1431 الثانوية )علمي(  ابدغيشوليد علي عبدهللا

 1431 الثانوية )علمي( حممد امحد عطيه هللا احملمادي

 1431 الثانوية )علمي( خالد علي سامل رحيان

 1431 الثانوية )علمي( تركي عبدهللا عمر ابفرج

 1431 الثانوية )علمي( حممد عبداهلادي عمر الصالحي

 1431 ية )علمي(الثانو  مشعل صاحل حسن القرشي الزهراين
 

 1432 الثانوية )علمي( أمحد حممد خالد عبدالرمحن اللداوي

 1432 الثانوية )علمي( أنس جمدي حممد القدح

 1432 الثانوية )علمي( اسالم حممود مرسي إبراهيم الشرقاوي

 1432 الثانوية )علمي( إمساعيل قائد إمساعيل انجي

 1432 الثانوية )علمي( أجمد منصور أمحد مالك

 1432 الثانوية )علمي( أنور يوسف احللواين

 1432 الثانوية )علمي( أمين خالد األمحد

 1432 الثانوية )علمي( حامت بن طارق بن حسن مجعه

 1432 الثانوية )علمي( حسني بن زهري بن حسن ابنبيلة

 1432 الثانوية )علمي( محزه يوسف حسني الزغيب

 1432 الثانوية )علمي( يبخالد بن انجي مسلم اللهييب احلر 

 1432 الثانوية )علمي( راشد التيجاين العبيد أمحد

 1432 الثانوية )علمي( سلطان بن عبدهللا بن محزه الربكايت

 1432 الثانوية )علمي( عبدهللا مجال عبداملغين حممود حسن



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1432 الثانوية )علمي( علي بن حممد بن علي آل منيب األمسري

 1432 الثانوية )علمي( بن أمحد زيين سكبومي عمرو بن عبدهللا

 1432 الثانوية )علمي( حممد أمحد السعد

 1432 الثانوية )علمي( حممد بن سعيد بن خليل شبانه

 1432 الثانوية )علمي( وسام بن هيثم بن خالد ألفي

 1432 الثانوية )علمي( عيسى بن أمحد بن عيسى بقعان

 1432 انوية )علمي(الث أمحد بن فيصل بن أمحد عالف

 1432 الثانوية )علمي( أمحد بن حممد بن إبراهيم عالف

 1432 الثانوية )علمي( ابسل حممد إبراهيم جادهللا

 1432 الثانوية )علمي( براء عبدالعزيز قناعه

 1432 الثانوية )علمي( بالل خالد بن الوليد نبوي حسن

 1432 الثانوية )علمي( حسام جمدي مسري حممد

 1432 الثانوية )علمي( ن بن نبيل بن أبو احلسن زين الدينراي

 1432 الثانوية )علمي( زايد بن هشام بن حممد رشاد جداوي

 1432 الثانوية )علمي( سفيان حممد علي أصيل

 1432 الثانوية )علمي( صدقه بن مروان بن صدقه وزان

 1432 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن عدانن بن خمصوم خباري

 1432 الثانوية )علمي( عبدهللا بن حسين بن عبدهللا عطيه

 1432 الثانوية )علمي( عمري بن عبدالباسط بن عبداللطيف

 1432 الثانوية )علمي( فيصل بن فهد بن أمحد أبو اخلري

 1432 الثانوية )علمي( حممد بن عبدهللا بن حسني عارف

 1432 مي(الثانوية )عل حممد بن ماجد بن صاحل أبو الشامات

 1432 الثانوية )علمي( معاذ حممد علي العموش

 1432 الثانوية )علمي( يوسف عمرو سيف الدين السيد يوسف

 1432 الثانوية )علمي( أمحد بن حممد بن عبدهللا منشاوي

 1432 الثانوية )علمي( راين بن فؤاد بن حممد ابحدلق



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1432 الثانوية )علمي( عامر بن حممد خريي بن عثمان فريق

 1432 الثانوية )علمي( عبدالرمحن حممد سليمان ابغريب

 1432 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن عبدهللا بن علي النمري

 1432 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن حممد بن علي دويد

 1432 الثانوية )علمي( عبدهللا بن حممد بن أمحد الثبييت

 1432 ية )علمي(الثانو  عبدامللك بن حممد بن بكر محدي

 1432 الثانوية )علمي( عدانن سعيد حممد ابعباد

 1432 الثانوية )علمي( علي حفين حممود حفين

 1432 الثانوية )علمي( عمار بن حسن بن علي االهدل

 1432 الثانوية )علمي( عمر بن عباس بن عمر كادو

 1432 الثانوية )علمي( عمرو عادل عبداحلليم حممد اخلياط

 1432 الثانوية )علمي( ن صاحل بن طاهر مليباريفهد ب

 1432 الثانوية )علمي( ماجد بن حممد بن أمحد عبدهللا

 1432 الثانوية )علمي( حممد بن علي بن دغليب الصاعدي

 1432 الثانوية )علمي( حممد بن مهند بن أمحد مجال

 1432 الثانوية )علمي( مهند جهاد املصري

 1432 الثانوية )علمي( رسيانيف بن حممد بن مجيل م

 1432 الثانوية )علمي( أنس كامل حممد حسن الدهشوري

 1432 الثانوية )علمي( أنس بن عبدالرمحن بن عابد الصاعدي

 1432 الثانوية )علمي( إبراهيم بن جمدي بن فيض هللا تورس

 1432 الثانوية )علمي( امنار بن ايسر بن حممد صاحل بكر

 1432 الثانوية )علمي( د فلمباناايد بن مدحت بن أمح

 1432 الثانوية )علمي( ابسل بن علي بن سعد الغامدي

 1432 الثانوية )علمي( صاحل بن حممد بن صاحل ابوشخه

 1432 الثانوية )علمي( يصالح الدين عبدالرمحن عبدهللا الشمري 

 1432 الثانوية )علمي( عبدالسالم سكحال



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1432 الثانوية )علمي( عبدهللا بن ابسم بن يوسف شبلي

 1432 الثانوية )علمي( علي بن عبدالرمحن بن حممد املالكي

 1432 الثانوية )علمي( عمرو عبداللطيف السيد عامر

 1432 الثانوية )علمي( مؤمن حممد تيسري عابدين

 1432 الثانوية )علمي( حممد بن محيد بن حامد الصبحي

 1432 ة )علمي(الثانوي حممد بن علي بن عبده اليماين

 1432 الثانوية )علمي( حممد بن فهد بن نصار املغامسي احلريب

 1432 الثانوية )علمي( حممد بن مشعل بن حممد احلارثي الشريف

 1432 الثانوية )علمي( حممود سيد عبدهللا زهران

 1432 الثانوية )علمي( حممود عبدهللا حممد ابحسني

 1432 الثانوية )علمي( عتييبمهند بن خالد بن معيش النفيعي ال

 

 1433 الثانوية )علمي( امحد بن سامي بن حممد سعيد خوندنه

 1433 الثانوية )علمي( امحد بن ايسر بن عبدالعزيز قاري

 1433 الثانوية )علمي( حامد بن عبدالرمحن بن حامد الثبييت

 1433 الثانوية )علمي( زايد بن سليمان بن عبدالرمحن احلمدان

 1433 الثانوية )علمي( له بن حممد بن عبداالله فدعق عبداال

 1433 الثانوية )علمي( عبدالرمحن عصام عبدالفتاح يوسف

 1433 الثانوية )علمي( ثيعبدالعزيز بن محزه بن عبدالكرمي الغي

 1433 الثانوية )علمي(  اشعبدالعزيز بن مساعد بن ضيف هللا اهلب

 1433 نوية )علمي(الثا علي بن حممد بن علي املغريب

 1433 الثانوية )علمي( عمر بن مشعل بن حممد احلارثي الشريف

 1433 الثانوية )علمي( عمر عبدهللا عمقي

 1433 الثانوية )علمي( فراس بن موفق بن امحد فلمبان

 1433 الثانوية )علمي( مؤيد بن عبدالرزاق بن مجيل طيب

 1433 )علمي( الثانوية حممود حممد هباء الدين حممد أمحد



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1433 الثانوية )علمي( منذر بن بليل بن هزاع النفاعي العتييب

 1433 الثانوية )علمي( يمهند بن فوزي بن مسفر عطاهللا الرحيل

 1433 الثانوية )علمي( ابراهيم بن رضا بن مصطفى قاروت

 1433 الثانوية )علمي( امحد ابراهيم السيد املشد

 1433 الثانوية )علمي( طريامحد بن ابراهيم بن عباس م

 1433 الثانوية )علمي( امحد بن اسامة بن عبدهللا زيتوين

 1433 الثانوية )علمي( امحد بن عبدهللا بن فايز العويف

 1433 الثانوية )علمي( اديب بن عبدالرمحن بن رجب كنكار

 1433 الثانوية )علمي( اصيل بن حيىي بن امحد قطان

 1433 الثانوية )علمي( دالرمحن خبارياوس بن عبداملنعم بن عب

 1433 الثانوية )علمي( اايد بن عبدالعزيز بن امحد بدري

 1433 الثانوية )علمي( خالد بن نواف بن سعيد املفرجي

 1433 الثانوية )علمي( خالد حممد انصر الدبيك

 1433 الثانوية )علمي( سعيد علي سعيد الربيكي

 1433 الثانوية )علمي( صريعبدالرمحن عماد حممد امحد امل

 1433 الثانوية )علمي( عبدهللا امحد عبدهللا ابري احلسيين

 1433 الثانوية )علمي( ريلشهاعبدهللا بن فايز عبدهللا آل ضيف هللا 

 1433 الثانوية )علمي( فادي بن هشام بن ابراهيم غزاوي

 1433 الثانوية )علمي( فهد صاحل علي ابجربان

 1433 الثانوية )علمي( خضر حممد بدر احلاج

 1433 الثانوية )علمي( حممد بن مجيل بن امساعيل خدا خبش

 1433 الثانوية )علمي( مشاري بن حممد موسى ابو طويل مسرحي

 1433 الثانوية )علمي( ايسر بن ادهم بن ابراهيم جان

 1433 الثانوية )علمي( امحد بن حممد بن حيىي نقاش

 1433 الثانوية )علمي( فتوح حسنامحد جمدي امحد ابو ال

 1433 الثانوية )علمي( اسر حممد سعيد اديب اوتيده



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1433 الثانوية )علمي( حسان بن عبدالرمحن بن امحد خبيت

 1433 الثانوية )علمي( سعيد بن حممد بن عثمان العامودي

 1433 الثانوية )علمي( عبدالرمحن اشرف علي عماره

 1433 الثانوية )علمي( براهيم قشقريعبدالرمحن بن عبدالعزيز ا

 1433 الثانوية )علمي( عبدهللا بن عبدالفتاح بن قاري خباري

 1433 الثانوية )علمي( عبدهللا بن حممود بن سعيد مليباري

 1433 الثانوية )علمي( قصي بن حممد بن بكر محدي

 1433 الثانوية )علمي( لؤي بن نبيل بن عبدالكرمي جاوا

 1433 الثانوية )علمي( الرشيد بن امحد كلننتحممد بن عبد

 1433 الثانوية )علمي( حممد طه الضاهر

 1433 الثانوية )علمي( حممود حممد منقذ السقار

 1433 الثانوية )علمي( معاذ عصام حسن حممد

 1433 الثانوية )علمي( موسى بن مجال بن حممد بشري الفزاين

 1433 ي(الثانوية )علم ايسر وائل صاحل حالوه

 1433 الثانوية )علمي( امحد بن فؤاد بن علي قاضي

 1433 الثانوية )علمي( امحد بن فهد بن حممد عزيز الرمحن

 1433 الثانوية )علمي( يلانس بن عبدالسالم بن عبدالرمحن نور و 

 1433 الثانوية )علمي( حسن بن عبداحملسن بن حسن االزوري

 1433 الثانوية )علمي( ريبزايد بن خالد بن انيف االمحدي احل

 1433 الثانوية )علمي( زايد مصلح مصلح السيد ايوب

 1433 الثانوية )علمي( عامر سعدهللا عبدالوقاص قادري

 1433 الثانوية )علمي( عبدالرمحن مجال حممد حممد هريدي

 1433 الثانوية )علمي( دمحاعبدالغفار عبداحلكيم عبداحلكيم فوده 

 1433 الثانوية )علمي( بن علي قوتهعبدهللا بن سراج 

 1433 الثانوية )علمي( علي انيف علي ابسكران

 1433 الثانوية )علمي( عمر صالح الدين ابراهيم حمروس



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1433 الثانوية )علمي( فارس بن سعد بن حممد القرف احلازمي

 1433 الثانوية )علمي( حممد بن عبدالعزيز بن علي الشيحه

 1433 الثانوية )علمي( هاشمحممد خريي امساعيل 

 1433 الثانوية )علمي( معاذ بن عبدهللا بن حممد املالكي

 1433 الثانوية )علمي( انيف بن عابد بن عبدهللا اللقماين

 1433 الثانوية )علمي( يزيد بن حممد بن امحد املدين

 
 
 

 1434 الثانوية )علمي( أمحد بن سامل بن عبود احلداد

 1434 الثانوية )علمي( محد العطاسأمحد بن حممد بن أ

 1434 الثانوية )علمي( أمحد عبدالكرمي مشلح

 1434 الثانوية )علمي( أمحد عبدالواحد عبدهللا صديق

 1434 الثانوية )علمي( أمحد جمدي حممد عبداخلالق السيد

 1434 الثانوية )علمي( خأمحد ايسني عبدالرمحن عبداجمليد الشي

 1434 الثانوية )علمي( أمحد يوسف قائد عبدهللا

 1434 الثانوية )علمي( أكرم بن عبداحلكيم بن عمرون بنجر

 1434 الثانوية )علمي( أنس حممد سليمان ابغريب

 1434 الثانوية )علمي( اايد بن إبراهيم بن أمحد جي مان

 1434 الثانوية )علمي( بدر بن عاصم بن أمحد مهدي

 1434 )علمي(الثانوية  بالل يوسف حسني الزغيب

 1434 الثانوية )علمي( تركي بن حيدر بن عبدالرمحن ظامن زامل

 1434 الثانوية )علمي( تركي خالد عبدهللا ابجعيفر

 1434 الثانوية )علمي( مجال بن سهيل بن مجال شافعي

 1434 الثانوية )علمي( خالد قائد امساعيل انجي

 1434 الثانوية )علمي( ذاكر بن بسام بن علي خباري



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1434 الثانوية )علمي( زايد بن ابراهيم بن حسن رامي

 1434 الثانوية )علمي( سامل بن عبدهللا بن سامل بن رابع

 1434 الثانوية )علمي( سعد بن انجي بن مسلم اللهييب احلريب

 1434 الثانوية )علمي( سعود بن بندر بن سعود العمريي

 1434 علمي(الثانوية ) سلطان بن غازي بن قبيل القرشي

 1434 الثانوية )علمي( شريف مصباح عوف السيد

 1434 الثانوية )علمي( صدقة بن خالد بن صدقة الصبحي احلريب

 1434 الثانوية )علمي( صهيب بن مروان بن صدقة وزان

 1434 الثانوية )علمي( عامر بن عبدالرمحن بن أمحد ابنبيلة

 1434 ة )علمي(الثانوي عبدالرمحن بن فهد بن راشد احلريب

 1434 الثانوية )علمي( ييشعبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن القر 

 1434 الثانوية )علمي( عبدالرمحن عامر عبدالكرمي بركات

 1434 الثانوية )علمي( عبدالرمحن ماجد عبادي حممد التحفة

 1434 الثانوية )علمي( عبدالرمحن منصور أمحد نعمان

 1434 الثانوية )علمي( لضالعيعبدالعزيز بدر عبدهللا ا

 1434 الثانوية )علمي( عبدهللا بن أسامة بن عبدهللا زيتوين

 1434 الثانوية )علمي( عبدهللا بن مجال بن حممد بشري الفزاين

 1434 الثانوية )علمي( عبدهللا بن خالد بن عيضة املطريف

 1434 الثانوية )علمي( عبدهللا بن عمر بن حسن فدعق

 1434 الثانوية )علمي( بن حمسن بن عبدهللا العاموديعبدهللا 

 1434 الثانوية )علمي( عبدهللا بن حممد بن عبدهللا احلاوي

 1434 الثانوية )علمي( عبداجمليد بدر احلاج خضر

 1434 الثانوية )علمي( يعبداحملسن بن انصر عبدالقادر االنصار 

 1434 الثانوية )علمي( عصام عبدالعزيز حممد عبدالتواب

 1434 الثانوية )علمي( علي بن أمحد بن عبدهللا ابعطيه

 1434 الثانوية )علمي( علي بن حسن بن أمحد العطاس



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1434 الثانوية )علمي( عمار بن ايسر بن عمر ابخلري

 1434 الثانوية )علمي( عمر بن أسامه بن خمتار فلمبان

 1434 الثانوية )علمي( عمر بن خالد بن أمحد العمودي

 1434 الثانوية )علمي( عمر بن عزي بن عبده اليماين

 1434 الثانوية )علمي( عمر بن حممد نور بن حممد شيخ عمر

 1434 الثانوية )علمي( عمر عبدالعزيز فرحان القاضي

 1434 الثانوية )علمي( غازي بن حممد بن غازي جالل

 1434 الثانوية )علمي( غسان بن زهري بن أمحد عيسى الغامدي

 1434 الثانوية )علمي( فارس بن طارق بن حسن مجعه

 1434 الثانوية )علمي( فارس بن عبدالرمحن بن أمحد خبيت

 1434 الثانوية )علمي( فراس بن طارق بن حسن مجعه

 1434 الثانوية )علمي( قصي بن يوسف بن مساعد الكريدمي

 1434 الثانوية )علمي( كنان بن عادل بن حممد ايسني

 1434 الثانوية )علمي( صفوان بن حممد غزايل ابجنيد مؤيد بن

 1434 الثانوية )علمي( ماجد أمحد صاحل منسي

 1434 الثانوية )علمي( ماجد بن حممد بن عبداجمليد حسني

 1434 الثانوية )علمي( حممد بن أسعد عمر اسكندراين احلناوي

 1434 الثانوية )علمي( حممد بن عبدالباسط بن حممود السبحي

 1434 الثانوية )علمي( حممد بن عبدالرمحن اسحاق بشاوري

 1434 الثانوية )علمي( حممد بن عبدالرمحن بن حامد الثبييت

 1434 الثانوية )علمي( حممد بن عبدالرمحن بن علي االمسري

 1434 الثانوية )علمي( حممد بن عبداللطيف بن دخيل هللا زيين

 1434 الثانوية )علمي( حممد بن علي حممد آل صاحب الزيلعي

 1434 الثانوية )علمي( حممد بن فيصل بن أمحد عالف

 1434 الثانوية )علمي( حممد بن مرزوقي بن حممد عارف كتيب

 1434 الثانوية )علمي( حممد حسام امساعيل هاشم



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1434 الثانوية )علمي( حممد عبدالرمحن حممد العطاس

 1434 الثانوية )علمي( حممد فارس جسار منصر

 1434 الثانوية )علمي( حممود بن حممد بن حممود بتاوي

 1434 الثانوية )علمي( مروان عبده أمحد سفيان

 1434 الثانوية )علمي( يبمعاذ بن عبدالرمحن محود اللهييب احلر 

 1434 الثانوية )علمي( معاذ بن عبدهللا بن أمحد حممد

 1434 ية )علمي(الثانو  يفمعن بن فيصل بن عبدهللا العبديل الشر 

 1434 الثانوية )علمي( مهند بسام شليب

 1434 الثانوية )علمي( مهند بن حامد بن عبدهللا جاوى

 1434 الثانوية )علمي( مهند بن وهيب بن حمفوظ ابواين

 1434 الثانوية )علمي( وضاح بن عادل بن عبدالرحيم الثقفي

 1434 ي(الثانوية )علم وليد بن خالد بن عدانن أبو السعود

 1434 الثانوية )علمي( ايسر عرفات حمسن اجلابري
 

 1435 الثانوية )علمي( ابراهيم بن أمحد بن فاحل الربكايت

 1435 الثانوية )علمي( أمحد بن إبراهيم بن أمحد جي مان

 1435 الثانوية )علمي( ريبأمحد بن عبدهللا بن مسعد احلازمي احل

 1435 وية )علمي(الثان أمحد بن حيىي بن أمحد قطان

 1435 الثانوية )علمي( أمحد صربي عبداللطيف طه

 1435 الثانوية )علمي( أمحد مبارك أمحد ابرابع

 1435 الثانوية )علمي( أمحد حممد رمضان حسني البريويت

 1435 الثانوية )علمي( أديب بن حممد بن يسلم ابميني

 1435 الثانوية )علمي( اديب حممد عبدالرمحن ابرجاء

 1435 الثانوية )علمي( امساعيل حممد احلسن

 1435 الثانوية )علمي( اكرم بن صادق بن اكرب خان

 1435 الثانوية )علمي( السيد عادل توكل السيد شحاته

 1435 الثانوية )علمي( اايد بن عبدالكرمي بن مهنا احلرازي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1435 الثانوية )علمي( يااير بن عبداملنعم بن عبدالرمحن خبار 

 1435 الثانوية )علمي( مين بن عبدهللا بن أمحد العطاسا

 1435 الثانوية )علمي( امين حممد فريج أبو منديل

 1435 الثانوية )علمي( براء بن عادل بن عبدهللا مجعه

 1435 الثانوية )علمي( براء عبدالكرمي ابرم

 1435 الثانوية )علمي( بشر صفوان ابغ

 1435 الثانوية )علمي( فزاينبشري بن مجال بن حممد بشري ال

 1435 الثانوية )علمي( هباء بن عاصم بن حممد سعيد جاها

 1435 الثانوية )علمي( تركي بن نزار بن عبدالعزيز محاد

 1435 الثانوية )علمي( خالد بن عبدالرمحن بن حممد املالكي

 1435 الثانوية )علمي( خالد رائد أمحد ابعلوي

 1435 الثانوية )علمي( مثيب االمسري راين بن حممد بن علي آل

 1435 الثانوية )علمي( راين بن حممد بن عيد االمحدي احلريب

 1435 الثانوية )علمي( يبزايد بن سليمان بن حامد اللهييب احلر 

 1435 الثانوية )علمي( زايد بن علي بن دغيليب الصاعدي

 1435 الثانوية )علمي( سامل بن سعود سامل ذوي محزه الصويف

 1435 الثانوية )علمي( صهيب عادل علي اجلرواين

 1435 الثانوية )علمي( نطارق بن عبدالرمحن بن عبدهللا احلمدا

 1435 الثانوية )علمي( عاصم عالم حممد عبداهلادي

 1435 الثانوية )علمي( عامر بن عزت بن حممد اجلندي

 1435 الثانوية )علمي( عبدالرمحن اسامة عبداجلواد حسن

 1435 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن علي بن عبده اليماين

 1435 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن فائز بن صاحل مجال

 1435 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن فتحي بن حممد الفزاين

 1435 الثانوية )علمي( عبدالرمحن انصر حممد ابراهيم

 1435 )علمي( الثانوية عبدالكرمي بن حامت بن عبدهللا نتو



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1435 الثانوية )علمي( عبدهللا بن عبدالعزيز ساري املالكي

 1435 الثانوية )علمي( عبدهللا بن عمر بن عبدالوهاب بنقش

 1435 الثانوية )علمي( عبدهللا بن فيصل بن معتوق عطار

 1435 الثانوية )علمي( عبدهللا كبري أمحد

 1435 علمي(الثانوية ) عبدهللا مصلح مصلح السيد ايوب

 1435 الثانوية )علمي( عبدهللا نبيل ابراهيم عبدالعزيز

 1435 الثانوية )علمي( عبداحملسن بن عزي بن حمسن احلازمي

 1435 الثانوية )علمي( عبدامللك سعيد السيد أمحد الغباغيب

 1435 الثانوية )علمي( عالء بن عليان بن خبيت الصاعدي

 1435 لثانوية )علمي(ا غسان بن كمال بن أمحد خباري

 1435 الثانوية )علمي( فيصل بن صالح بن حيىي عبداجلليل

 1435 الثانوية )علمي( حممد أمحد املصطفى العيسى

 1435 الثانوية )علمي( حممد بن زكي بن أمحد العيدروس

 1435 الثانوية )علمي( حممد نبيل القاسم

 1435 الثانوية )علمي( حممود طارق سيد أمحد بركات

 1435 الثانوية )علمي( حممود طه الضاهر

 1435 الثانوية )علمي( معاذ بن عبدالرمحن بن عبدهللا القرشي

 1435 الثانوية )علمي( مهند رايض حممد الدريب

 1435 الثانوية )علمي( مهام أمحد عطيه مسعد

 1435 الثانوية )علمي( وسام بن رشيد بن حممد انور أمحد

 1435 الثانوية )علمي( دهللا قاريوضاح بن كمال بن عب

 1435 الثانوية )علمي( وليد كمال أديب أوتيدة

 1435 الثانوية )علمي( وهيب بن بكر بن درويش حناوي

 1435 الثانوية )علمي( يونس بن عبدالرمحن بن عابد الصاعدي 

 
 



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1436 الثانوية )علمي( إبراهيم رامي ابرودي

 1436 الثانوية )علمي( امحد يوسف عبدالعظيم العماوي

 1436 الثانوية )علمي( امحد بن حسين بن حسني ريس

 1436 الثانوية )علمي( اديب بن عبداحلكيم بن عمرون بنجر

 1436 الثانوية )علمي( عأسامة بن محد عبدالرمحن املقبل املطو 

 1436 الثانوية )علمي( اصيل سعيد عبدهللا ابلبيد

 1436 الثانوية )علمي( الرباء امحد قوشيت عبدالرحيم

 1436 الثانوية )علمي( اجمد رايض سليم العبد الريفي

 1436 الثانوية )علمي( انس عالء الدين احلاج حممد العقاد

 1436 الثانوية )علمي( اايد بن ماجد بن صاحل أبو الشامات

 1436 الثانوية )علمي( امين سامل حممد اببصيل

 1436 وية )علمي(الثان امين عبدالواحد عبدهللا 

 1436 الثانوية )علمي( بدر بن وهيب بن حممد سعيد امام

 1436 الثانوية )علمي( بكر بن حيىي بن بكر ابيونس

 1436 الثانوية )علمي( تركي بن حسن بن حممد جحالن

 1436 الثانوية )علمي( تركي بن مسلم بن سامل الصاعدي

 1436 الثانوية )علمي( حذيفة حممد علي الديهي

 1436 الثانوية )علمي( حسني بن حممد بن غازي جالل

 1436 الثانوية )علمي( رمزي بن صاحل بن علي شعيب مباركي

 1436 الثانوية )علمي( زايد بن أسامة بن حممد خضري

 1436 الثانوية )علمي( زايد بن كمال بن امحد خباري

 1436 الثانوية )علمي( سعد عبد احلميد حاجي انظر حسني

 1436 الثانوية )علمي( سلمان حممد امحد حمجوب

 1436 الثانوية )علمي( طارق مجال حممد مجعه

 1436 الثانوية )علمي( عبدالرمحن العريب نعمان جماهد



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1436 الثانوية )علمي( عبدالرمحن إبراهيم السيد املشد

 1436 الثانوية )علمي( عبدالرمحن السيد علي مصطفى الثوابيت

 1436 الثانوية )علمي( بن امحد حسني راجح األمريعبدالرمحن 

 1436 الثانوية )علمي( نعبدالرمحن بن عادل بن عبدهللا احلمدا

 1436 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن عبدالعزيز سعد السرحيي

 1436 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن عبدهللا بن دحيم املطوع

 1436 ثانوية )علمي(ال عبدالرمحن بن حممد بن حسني فلمبان

 1436 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا منشاوي

 1436 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن حممد بن علي املغريب

 1436 الثانوية )علمي( عبدالرمحن ايقوت إبراهيم حممد السيد

 1436 الثانوية )علمي( عبدالصمد سامل حممد ابوزير

 1436 الثانوية )علمي( خضر احلريبعبدالعزيز بن خالد 

 1436 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن حممد عبدالرمحن الصبه

 1436 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن مجال بن فضل احلوشيب

 1436 الثانوية )علمي( عبدالكرمي بن سراج بن علي قوته

 1436 الثانوية )علمي( عبدهللا حممود حممد الشوبكي

 1436 الثانوية )علمي( فهد راشد احملمادي احلريبعبدهللا بن 

 1436 الثانوية )علمي( عبدهللا بن حممود بن صاحل قاروت

 1436 الثانوية )علمي( عبدهللا سامل مبارك ابمسلم

 1436 الثانوية )علمي( عبداجمليد بن حامت بن عبدهللا نتو

 1436 الثانوية )علمي( عدي بن حامت بن امحد عقل

 1436 الثانوية )علمي( غالب بن علي ابسكرانعلي بن 

 1436 الثانوية )علمي( عماد بن حممد بن عمر اببطني

 1436 الثانوية )علمي( عمار كبري امحد شريف عزيز الرمحن

 1436 الثانوية )علمي( عمار بن حامت بن امحد عقل

 1436 الثانوية )علمي( عمر أسامة كمال السيد



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1436 الثانوية )علمي( خباريعمر بن سليمان بن عمر 

 1436 الثانوية )علمي( عمر بن ايسر بن عمر ابخلري

 1436 الثانوية )علمي( عمر عبدهللا سليم الريفي

 1436 الثانوية )علمي( فارس بن حسن بن عبدهللا ردمان

 1436 الثانوية )علمي( فراس بن عبدهللا بن حممد النقيب

 1436 وية )علمي(الثان فراس صالح الدين حسن قندس

 1436 الثانوية )علمي( حممد السيد احسني حممد

 1436 الثانوية )علمي( حممد بن امحد بن حممد محود

 1436 الثانوية )علمي( حممد عبداحلميد عمر الصربي

 1436 الثانوية )علمي( حممد مروان امحد محدان

 1436 الثانوية )علمي( حممود بن خالد بن حممود املصري

 1436 الثانوية )علمي( ود بن طالل بن عمر كرداويحمم

 1436 الثانوية )علمي( مدحت مجال السيد شتا

 1436 الثانوية )علمي( مراد بن يوسف حممد إمساعيل خباري 

 1436 الثانوية )علمي( مهند بن امحد بن سعيد املفرجي

 1436 الثانوية )علمي( نواف بن عبدالرمحن بن عثمان عامودي

 1436 الثانوية )علمي( عبدالرمحن عبداملعطي السلميهشام 

 1436 الثانوية )علمي( وسام بن ايسر بن حسن ابحكيم

 1436 الثانوية )علمي( ايسر بن سعيد بن صادق أبو عرب

 1436 الثانوية )علمي( يزن بن حسن بن عمر مندوره

 1436 الثانوية )علمي( يزيد بن إبراهيم بن عابد الرفاعي
 

  

 1437 الثانوية )علمي(  د يوسف حممد امحد اخلضرامح

 1437 الثانوية )علمي( امحد بن خالد بن انيف االمحدي احلريب

 1437 الثانوية )علمي( امحد بن عبدهللا بن إسحاق عطار

 1437 الثانوية )علمي( امحد عبداملقصود بدير عطاهلل



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1437 الثانوية )علمي( أسامة بن حممد بن عمر العمريي

 1437 الثانوية )علمي( امني بن امحد بن حممد فال الشنقيطي

 1437 الثانوية )علمي( انس سامي عبدالرمحن ابرجاء

 1437 الثانوية )علمي( امين حممد صبحي مصلح

 1437 الثانوية )علمي( حازم بن طارق بن عبدالستار شريف

 1437 الثانوية )علمي( حامد بن حممد بن هارون موسى

 1437 الثانوية )علمي( عبدالكرمي بن مهنا احلرازي حسام بن

 1437 الثانوية )علمي( حسان جمدي حممد القدح

 1437 الثانوية )علمي( حسني بن عمر بن امحد املولد

 1437 الثانوية )علمي( خالد بن ماهر بن خالد فته

 1437 الثانوية )علمي( راين بن حسني بن سعيد القحطاين

 1437 الثانوية )علمي( ن سليمان مليباريسليمان بن خالد ب

 1437 الثانوية )علمي( سليمان حممد سليمان ابغريب

 1437 الثانوية )علمي( صاحل حسين امحد فؤاد حسن بكر

 1437 الثانوية )علمي( طارق سعيد عبداحلليم حممد اخلياط

 1437 الثانوية )علمي( عبداحلميد بن مازن بن حممد نور غباشي

 1437 الثانوية )علمي( ن بن عبدهللا بن عصام غباشيعبدالرمح

 1437 الثانوية )علمي( ينعبدالرمحن بن هاين بن عبدالرمحن هرسا

 1437 الثانوية )علمي( عبدالرمحن رايض حممد الدريب

 1437 الثانوية )علمي( طوعملعبدالعزيز بن محد عبدالرمحن املقبل ا

 1437 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن خالد بن مبارك اللهييب

 1437 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن زهري بن حسن ابحكيم

 1437 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن علي بن دغيليب الصاعدي

 1437 الثانوية )علمي( عبدالعزيز رعد حسني العمودي

 1437 الثانوية )علمي( عبدالعزيز سعيد عمر ابفرج

 1437 الثانوية )علمي( قادر مياينعبدالقادر بن حممد بن عبدال



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم

 

 

 
- 129- 

 1437 الثانوية )علمي( عبدهللا العريب نعمان جماهد

 1437 الثانوية )علمي( عبدهللا بن سامي بن حممد غالب عطرجي

 1437 الثانوية )علمي( دعبدهللا مجال مصطفى أبو اخلري سيد امح

 1437 الثانوية )علمي( ليبقعبدهللا عادل عبداجلواد عبداجمليد ال

 1437 الثانوية )علمي( ظافعبدالودود جميب الرمحن نور اإلسالم ح

 1437 الثانوية )علمي( عبدالوهاب بن زايد بن مناع الزايدي

 1437 الثانوية )علمي( عبيد حممد امحد يوسف عيب

 1437 الثانوية )علمي( عثمان بن عمر بن عثمان عامودي

 1437 الثانوية )علمي( عزام بن حامت بن حممد الفقيه الزهراين

 1437 الثانوية )علمي( عصام بن عدانن بن حممد افضل شفتاي 

 1437 الثانوية )علمي( علي بن خالد بن عمر حممد فدعق

 1437 الثانوية )علمي( عمار بن امحد بن عمر ابحويرث

 1437 الثانوية )علمي( يعمار بن زهري بن امحد آل عيسى الغامد

 1437 الثانوية )علمي( ني خياطعمر بن عصام بن ايس

 1437 الثانوية )علمي( ميغازي بن حممد بن فوزان املدهوين السل

 1437 الثانوية )علمي( فارس بن ايسر بن حسن ابحكيم

 1437 الثانوية )علمي( كمال بن ايسني بن حممد خباري

 1437 الثانوية )علمي( لؤي بن عادل بن حممد نور غباشي

 1437 الثانوية )علمي( ي الدينامحد عزت حمحممد 

 1437 الثانوية )علمي( حممد بن إبراهيم بن امحد عسريي

 1437 الثانوية )علمي( حممد بن انس بن حممد مليباري

 1437 الثانوية )علمي( حممد بن عثمان بن بكر فالته

 1437 الثانوية )علمي( حممد تيسري حممد أبو خضرة

 1437 الثانوية )علمي( غلولحممد طارق حممد لطفي حممود ز 

 1437 الثانوية )علمي( حممد عبدالعزيز احملمود اخلليل

 1437 الثانوية )علمي( حممود بن امحد بن حممد فال الشنقيطي



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1437 الثانوية )علمي( مهند بن وليد بن عبدالكرمي سروجي

 1437 الثانوية )علمي( مؤيد بن خالد بن مصلح اجلابري

 1437 الثانوية )علمي( ن انصر الصبحيانصر بن منصور ب

 1437 الثانوية )علمي( انصر عبدامللك حممد حسن غالم حسن

 1437 الثانوية )علمي( انيف بن نواف بن سعيد املفرجي

 1437 الثانوية )علمي( انيف عزيز امحد سعيد امحد

 1437 الثانوية )علمي( نواف بن عبدهللا بن صاحل الباز

 1437 الثانوية )علمي( لكيالهادي عبدالكرمي ا

 1437 الثانوية )علمي( هشام عبدالعزيز حممد عبدالتواب امحد

 1437 الثانوية )علمي( وليد بن علي بن حممد آل صاحب الزيلعي

 1437 الثانوية )علمي( ايسر بن بكر بن درويش حناوي
 

 1438 الثانوية )علمي( ابراهيم بن حامت بن ابراهيم بقبق

 1438 الثانوية )علمي( ه كمال السيدامحد اسام

 1438 الثانوية )علمي( امحد بن حسني بن امحد سيف

 1438 الثانوية )علمي( امحد بن عمر بن امحد ابزرعه

 1438 الثانوية )علمي( امحد بن ماجد بن عمر رجب

 1438 الثانوية )علمي( امحد بن انصر بن عبدهللا السلومي

 1438 ة )علمي(الثانوي امحد على امحد على

 1438 الثانوية )علمي( اسامة امحد قوشىت عبدالرحيم

 1438 الثانوية )علمي( امساعيل بن ابراهيم بن امحد جي مان

 1438 الثانوية )علمي( حللواينا -امين يوسف 

 1438 الثانوية )علمي( ابسل بن حممد بن سعد الرويس

 1438 الثانوية )علمي( ابسل بن ايسر بن حمسن ابخلري

 1438 الثانوية )علمي( ابسم بن سامل بن مرشد العتييب

 1438 الثانوية )علمي( براء بن امحد بن حممد صاحل بغدادي

 1438 الثانوية )علمي( بسام بن عبدالرمحن بن امحد خبيت



  المملكة العربية السعودية  

 اإلدارة العامة لمدارس الفالح

 لمكرمةمكة ا         

 بيانات خرجيي مدارس الفالح 
 العام الدراسي المرحلة االسم
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 1438 الثانوية )علمي( اثمر بن فهد بن نصار املغامسى احلريب

 1438 ثانوية )علمي(ال انور امحد حسام بن رشيد بن حممد

 1438 الثانوية )علمي( محزه عبد احلق حسني سندي

 1438 الثانوية )علمي( خالد العريب نعمان جماهد

 1438 الثانوية )علمي( زايد بن عبدالعزيز بن امحد بدري

 1438 الثانوية )علمي( زايد بن هاين بن ابراهيم بقبق

 1438 ية )علمي(الثانو  زيين بن عبدالرزاق بن زيين نقشبندي

 1438 الثانوية )علمي( سبأ بن حممد بن انصر ابماقوس

 1438 الثانوية )علمي( سعد بن طالل بن مبارك اللهييب احلريب

 1438 الثانوية )علمي( سليمان بن مجال بن حممدبشري الفزاين

 1438 الثانوية )علمي( ضياء بن عدانن بن امحد زقزوق

 1438 الثانوية )علمي( يل خباريطراد بن يوسف بن حممدامساع

 1438 الثانوية )علمي( يبعبداحلميد بن مسري بن عبداحلميد الدو 

 1438 الثانوية )علمي( ادهمح -عبدالرمحن بسام 

 1438 الثانوية )علمي( يمدعبدالرمحن بن حامد حممد القطامي الغا

 1438 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن خالد خضر الصبحى احلريب

 1438 الثانوية )علمي( بدالرمحن بن سامي بن حممدغالب عطرجيع

 1438 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن عاطف بن حسني اصغر

 1438 الثانوية )علمي( عبدالرمحن عادل توكل شحاته

 1438 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن عدانن بن حممد شفتاى

 1438 نوية )علمي(الثا ييطعبدالكرمي بن عبدهللا حممد فال الشنق

 1438 الثانوية )علمي( عبدهللا بن صاحل بن عبدهللا القحطاين

 1438 الثانوية )علمي( مايللثعبدهللا بن عبدالكرمي بن عبداجلابر ا

 1438 الثانوية )علمي( عبدهللا بن فيصل بن امحد اجليزاىن

 1438 الثانوية )علمي( عبدهللا بن حممد بن امني قاسم

 1438 الثانوية )علمي( حممد بن عبدالقادر سيت عبدهللا بن
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 1438 الثانوية )علمي( فريعبدهللا بن مشعل بن حممد احلارثي الش

 1438 الثانوية )علمي( عبدهللا عصام عبدالفتاح يوسف

 1438 الثانوية )علمي( عبدالوهاب أمين خمتار حممد

 1438 (الثانوية )علمي ىبعمار بن عبدالرمحن عابد الصاعدى احلر 

 1438 الثانوية )علمي( عمار بن حممد بن امحد حمجوب

 1438 الثانوية )علمي( عمار عصام عبدالفتاح يوسف

 1438 الثانوية )علمي( عمر بن امحد بن سليمان عابد

 1438 الثانوية )علمي( عمرو بن فتحي بن حممد الفزاين

 1438 الثانوية )علمي( غازى بن عبدهللا بن غازى احلازمى

 1438 الثانوية )علمي( فؤاد بن طارق بن معتوق مجل

 1438 الثانوية )علمي( قصي بن وديع بن صاحل ابعيسى

 1438 الثانوية )علمي( مازن عصام امحد حممد

 1438 الثانوية )علمي( حممد ابراهيم حسن حممد ابوالعطا

 1438 الثانوية )علمي( لعبدالرزاقا -حممد انس حامت 

 1438 الثانوية )علمي( بن طلعت محدى حممد بن مجال

 1438 الثانوية )علمي( حممد بن مسري بن عبدهللا ظفر

 1438 الثانوية )علمي( حممد بن عاصم بن حممدسعيد جاها

 1438 الثانوية )علمي( حممد بن عبداحلفيظ بن حممدأمني مال

 1438 الثانوية )علمي( حممد بن عبدهللا بن حممد النقيب

 1438 الثانوية )علمي( وسف بن عابد الصاعدي احلريبحممد بن ي

 1438 الثانوية )علمي( حممد علوي عبدهللا العيدروس

 1438 الثانوية )علمي( يدرح -حممد عمر نبيل 

 1438 الثانوية )علمي( حممد ماجد خضر اوتيدة

 1438 الثانوية )علمي( حممد يوسف عبدالعظيم العماوى

 1438 الثانوية )علمي( موسى حممود بن حممد بن هارون

 1438 الثانوية )علمي( معتز بن حممد بن على املغريب
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 1438 الثانوية )علمي( معتز سامل علي العطاس

 1438 الثانوية )علمي( لسقارا -ملهم حممد منقذ 

 1438 الثانوية )علمي( مناف بن عبدهللا بن امحد سيام

 1438 الثانوية )علمي( يفمنصور بن عبدهللا منصور العبديل الشر 

 1438 الثانوية )علمي( صاحل انضرين مهاب بن حامت بن حممد

 1438 الثانوية )علمي( مهند بن عبد الرزاق بن مجيل طيب

 1438 الثانوية )علمي( ميسر بن خالد بن مصطفى قاروت

 1438 الثانوية )علمي( هاشم بن خالد بن حيىي الشهارى

 1438 الثانوية )علمي( ابحارث هاشم بن حممد بن عبدالباسط

 1438 الثانوية )علمي( وسيم بن وهيب بن امحد شافعي

 1438 الثانوية )علمي( يوسف وليد سامي حممد سامل

 1439 الثانوية )علمي( يبتيامحد بن عبدهللا بن معيش النفيعي الع

 1439 الثانوية )علمي( يامحد بن علي بن مجعان الزهريي الغامد

 1439 الثانوية )علمي( ديمد بن امحد آل هضبان الغامامحد بن حم

 1439 الثانوية )علمي( أسامه حممد أمني قاسم

 1439 الثانوية )علمي( لسمراا -إمساعيل إبراهيم 

 1439 الثانوية )علمي( اسيد بن عزت بن حممد اجلندي

 1439 الثانوية )علمي( امري بن عبدالعزيز بن نصري كتيب

 1439 الثانوية )علمي(  مليباري اخلياطاايد حممد سامل

 1439 الثانوية )علمي( براء بن مهدى بن علي ابحكيم

 1439 الثانوية )علمي( الرباء بن وسيم بن عبدالرمحن معلم

 1439 الثانوية )علمي( برما -بشار عبدالكرمي 

 1439 الثانوية )علمي( مجال بن امحد بن حسني صبان

 1439 الثانوية )علمي( عبدالرمحن حافظجواد بن عبدالرحيم بن 

 1439 الثانوية )علمي( حازم حسن عبد الكرمي ماسينج صاحل

 1439 الثانوية )علمي( حذيفه بن طارق بن حسن مجعه
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 1439 الثانوية )علمي( حسان بن علي بن حسن احلازمي

 1439 الثانوية )علمي( حسان بن حممد بن عبدالرمحن املعلمى

 1439 الثانوية )علمي( ر بن سامل الرفاعي اجلهينحسان بن منصو 

 1439 الثانوية )علمي( احلسن بن ميسور بن حسن دغستاين

 1439 الثانوية )علمي( يمحزه بن مشهور بن فيصل الشريف احلارث

 1439 الثانوية )علمي( خالد بن امحد بن عبدالقادر شهباز

 1439 ة )علمي(الثانوي راين بن مطري بن حممد احلسين الزهراين

 1439 الثانوية )علمي( زايد بن خالد بن مبارك اللهييب

 1439 الثانوية )علمي( يبسلطان بن حممد بن سلطان الرويس العتي

 1439 الثانوية )علمي( سلطان حممد انصر الدبيك

 1439 الثانوية )علمي( سلمان بن فهد بن عبدالفتاح خياط

 1439 الثانوية )علمي( احلريبسليمان بن عبد احلكيم بن سليمان 

 1439 الثانوية )علمي( الطيب بن ماهر بن صاحل مجال

 1439 الثانوية )علمي( يبر عاصم بن امحد بن وصل هللا اخلطايب احل

 1439 الثانوية )علمي( عاصم عبداحلكيم عبداحلكيم فوده

 1439 الثانوية )علمي( عبداالله بن حممد بن عبداالله الشريف

 1439 الثانوية )علمي( يبتيمحن بن خالد بن عيد اجلعيد الععبدالر 

 1439 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن زهري بن حسن ابحكيم

 1439 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن منصور بن انصر الصبحي

 1439 الثانوية )علمي( عبدالرمحن بن وديع سفري الصبحي احلريب

 1439 لثانوية )علمي(ا لعبد الرزاقا -عبدالرمحن حامت 

 1439 الثانوية )علمي( امدح -عبدالرمحن نزار 

 1439 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن خالد صدقه الصبحى احلرىب

 1439 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن فيصل بن مجيل غزاوي

 1439 الثانوية )علمي( عبدالعزيز بن ملهم بن علي مقالن

 1439 الثانوية )علمي( عبدالعزيز علي قائد الغزي
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 1439 الثانوية )علمي( عبدهللا بن أمين بن عبدهللا بوبسيط

 1439 الثانوية )علمي( نداعبدهللا بن سليمان بن عبدالرمحن احلم

 1439 الثانوية )علمي( عبدهللا صالح الدين خليل الصواف

 1439 الثانوية )علمي( عبداحملسن بن فايز بن حممد العويف

 1439 الثانوية )علمي( بن عمر بن عبدالرمحن خياطعبدامللك 

 1439 الثانوية )علمي( عزام مسري امساعيل عيد الشريف

 1439 الثانوية )علمي( علي حممد رمضان حسني البريويت

 1439 الثانوية )علمي( عمار بن اسامة بن حممد التمراوي

 1439 الثانوية )علمي( عمر بن عبدالرمحن بن حممد الربادعي

 1439 الثانوية )علمي( عمر بن وليد بن عمر العمريي

 1439 الثانوية )علمي( فارس فائز فؤاد الصائغ

 1439 الثانوية )علمي( فراس عادل شهراين املاليو

 1439 الثانوية )علمي( خلويلا -فرقان فاروق 

 1439 الثانوية )علمي( ييبفهد بن عبدهللا بن معيش النفيعي العت

 1439 الثانوية )علمي( دهللا بن فؤاد سنديفؤاد بن عب

 1439 الثانوية )علمي( فوزي حممد أمين قضيب البان

 1439 الثانوية )علمي( حممد خبيت مهدى بيضاىن الزهراين

 1439 الثانوية )علمي( حممد بن خالد بن سليمان مليباري

 1439 الثانوية )علمي( حممد بن عابد بن عبدهللا السهلي

 1439 الثانوية )علمي( ل عبداملغين حممود حسنحممد مجا

 1439 الثانوية )علمي( حممد محزه حممد بسيوين

 1439 الثانوية )علمي( حممود بن اسعد بن حسن تونسى

 1439 الثانوية )علمي( لكيالا -حممود عبدالكرمي 

 1439 الثانوية )علمي( لضاهرا -مصطفى طه 

 1439 ة )علمي(الثانوي معاذ سعود بن حممد الشامي

 1439 الثانوية )علمي( معتز بن علي بن عبده اليماىن
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 1439 الثانوية )علمي( معن بن حممد بن يسلم ابميني

 1439 الثانوية )علمي( اندر امحد خضر اوتيده

 1439 الثانوية )علمي( انيف بن سعد بن غازي اللهييب

 1439 الثانوية )علمي( هاشم بن مهدى بن علي دعدع

 1439 الثانوية )علمي( ام بن رايض بن عزيز الزبيديوس

 1439 الثانوية )علمي( وسام بن انصر جروض السوادي الزهراين

 1439 الثانوية )علمي( وليد بن خالد بن مطر اجلعيد العتييب

 1439 الثانوية )علمي( ايسر بن ماهر بن معال احلازمى

 1439 الثانوية )علمي( يزن بن حممد بن امحد املدىن

 1439 الثانوية )علمي( يزيد بن تركي بن عابد الصاعدي احلريب

 1439 الثانوية )علمي( يوسف بن حممد مجال بن عبدهللا غفواري

 1439 الثانوية )علمي( يوسف حممد رشاد عبد الرزاق

 


