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 دولةمعهد التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الأوائل طلبة 
 الترتيب اإلسم م
 الثامن حمدان محمد سعيد لقيوس الشحى .1
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 سعيد سليمان علي عبيد الغنبير

الحادي 
/ عشر 
 مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين أدبي

 األول
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 عبداهلل محمد عبداهلل سالمين

الحادي 
/ عشر 
 مدرسة مسافي للتعليم األساسي والثانوي للبنين علمي
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 راشد محمد راشد سعيد راشد الهف
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 حسين عبداهلل زيداني إبراهيمسهيل عمر 

 الحادي
/ عشر 
 مدرسة الجودة للتعليم الثانوي أدبي

 الثاني
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 ماجد سالم عبدالرحمن بن جكه المنصوري

الحادي 
/ عشر
 مدرسة طنب للتعليم الثانوي للبنين علمي

 الثالث
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 حمد محمد راشد محمد راشد الطوب

الحادي 
 /عشر 
 مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين أدبي

 الثالث

 
 إنـــــــــــــــــــاث/ الطالب المبدع 

 
 ساسي إلى الصف الحادي عشرالطلبة إناث من الصف السادس األ أوائل

 الترتيب المدرسة الصف اإلسم م
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 حصة سعيد عبداهلل سعيد علي يماع
 السادس

 مدرسة الوادي للتعليم األساسي للبنات
 ىاألول
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 الريادة  للتعليم االساسي مريم إبراهيم أحمد إبراهيم القيواني .8
 الظيت  للتعليم الثانوي بخيت النعيميموزة ماجد سالم  .3

 أذن للتعليم االساسي ميثاء محمد علي راشد المزروعي 11
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/ مدرسة البيضاء للتعليم األساسي للبنات  السابع أنوار عبدالباسط محمد علي الكاللي 2
 2ح

 ىاألول

أم الدرداء للتعليم األساسي للبنات مدرسة  الثامن شما سليمان حسن سليمان حسن بن ثالث 3
 حلقة أولى وثانية

 ىاألول

 ىاألول مدرسة الوادي للتعليم األساسي للبنات التاسع شوق سعيد سليمان محمد سليمان عالوي 4
 ىاألول مدرسة الحديبة للتعليم الثانوي للبنات العاشر حسنوهمد العنود عبداهلل مح 5
6 

 علي حسن عبيد مجالد إبراهيمحصة 
الحادي عشر 

 مدرسة الظيت للتعليم الثانوي للبنات علمي
 ىاألول

1 
 راشد علي راشد حسن الصريدي أمل

الحادي عشر 
 أدبي

مدرسة النجاح للتعليم األساسي والثانوي 
 للبنات

 ىاألول

 الثانية للبناتمدرسة المطاف للتعليم األساسي  السادس جاسم الحمادي أحمدمريم عدنان محمد  8
مدرسة أم الدرداء للتعليم األساسي للبنات  السابع حمده راشد علي راشد علي بن سبيت 3

 حلقة أولى وثانية
 الثانية

مدرسة الغب للتعليم األساسي للبنات  الثامن شيبان محمد علي الدبدوب أحمدمهره  11
 حلقة ثانية/

 الثانية

 الثانية 2ح/مدرسة الغب للتعليم األساسي للبنات  التاسع الحبسيمريم عبداهلل محمد راشد محمد  11
 الثانية مدرسة الصباحية للتعليم الثانوي للبنات العاشر الشيخة أسماء سلطان بن كايد القاسمي 12
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 الشيخة حصة فيصل بن حميد بن محمد القاسمي
الحادي عشر 

 علمي
مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي 

 للبنات
 الثانية

14 
 ميثاء راشد جمعه عبيد الشامسى

الحادي عشر 
 أدبي

مدرسة زينب للتعليم األساسي والثانوي 
 للبنات

 الثانية

 الثالثة مدرسة الريادة للتعليم األساسي للبنات السادس نوره محمد يوسف توير السويدي 15
 الثالثة األساسي للبناتمدرسة الوادي للتعليم  السابع خلود سالم حسن سعيد حسن محمد لحة 16
مدرسة الغب للتعليم األساسي للبنات  الثامن ذكرى سالم محمد راشد حسنوه سعيد 11

 حلقة ثانية/
 الثالثة

/ مدرسة البيضاء للتعليم األساسي للبنات  التاسع مزون سالم علي مسعد علي العودي 18
 2ح

 الثالثة

13 
 عبدالكريم عبداهلل عبدالكريم أحمدفاطمة 

مدرسة الرؤية للتعليم األساسي والثانوي  العاشر
 للبنات

 الثالثة

21 
 عائشه راشد حامد عبداهلل غنطوش

الحادي عشر 
 علمي

مدرسة النجاح للتعليم األساسي والثانوي 
 للبنات

 الثالثة

21 
 فاطمة سليمان حسن سليمان بن ثالث

الحادي عشر 
 أدبي

مدرسة الرؤية للتعليم األساسي والثانوي 
 للبنات

 الثالثة

 


