
 

 التحصيل العلميفي اختبار  األهلية البناتترتيب مدارس 

 هـ1443ام ــلع دارة العامة للتعليم بمنطقة الرياضاإلعلى مستوى 

 

 

 الترتيب على

منطقة مستوى  

 الرياض

ــ م المدرســاس  مكتب التعليم متوسط الدرجة ة ـ

الترتيب على 

مستوى 

 ة ـالمملك

 7 الوسط 83.804 مقررات -الفهد األهلية ثانوية   1

 11 الوسط 81.512 مقررات - ثانوية الفيصلية الحديثة األهلية   2

 16 الشمال  80.653 المقررات -ثانوية الفرسان األهلية   3

 17 الشمال  80.618 مقررات -ثانوية الرواد األهلية ) االزدهار (   4

 29 الوسط 78.940 مقررات -ثانوية الغد األهلية   5

 55 الشمال  77.616 مقررات -ثانوية التربية األهلية   6

 75 النهضة  76.872 مقررات -ثانوية رياض نجد األهلية   7

 79 الشمال  76.657 مقررات - ة ثانوية منارات الرياض األهلي  8

 84 الشمال  76.489 ثانوية غراس األخالق االهلية مقررات  9

 138 الغرب 75.105 )مقررات( )عرقة( ثانوية ابن خلدون   10

 144 الغرب 75.021 مقررات -ثانوية الرياض األهلية   11

 162 الوسط 74.778 (األهلية)مقرراتثانوية المستقبل النموذجية   12

 194 الشمال  74.318 مقررات - د األهليةثانوية نج  13

 197 الشمال  74.279 مقررات -ثانوية ابن خلدون األهلية ) النفل (   14

 217 الشمال  74.000 مقررات -ثانوية دار البراءة األهلية  15

 218 النهضة  73.995 مقررات -ثانوية التعلم النموذجية االهلية   16

 228 الوسط 73.889 مقررات -ثانوية العربية األهلية   17

 327 الشمال  72.591 ثانوية المنهل االهلية_ مقررات التعاون  18

 335 الروابي  72.496 مقررات)الريان( -التربية النموذجية األهلية ثانوية   19

 350 الغرب 72.365 مقررات -ثانوية التربية اإلسالمية األهلية   20

 353 ي وابالر 72.337 مقررات -ثانوية الرواد األهلية )الروابي (   21

 364 الشمال  72.171 مقررات -ثانوية المناهج األهلية   22

 431 الروابي  71.513 السعودية األهلية نظام مقرراتثانوية   23

 434 الشمال  71.495 ثانوية الجودة األهلية )مقررات(  24

 439 الروابي  71.471 المنار األهلية مقررات -ثانوية ابن خلدون   25

 450 الشمال  71.357 األهلية )مقررات(ثانوية الدوحة السعودية   26

 501 الروابي  71.079 مقررات -األهلية )الروابي( ثانوية التربية النموذجية   27

 502 الشمال  71.070 مقررات. -ثانوية أسراري األهلية   28

 528 الوسط 70.856 مقررات - -المربع  -ثانوية المنهل األهلية   29

 531 الشمال  70.853 مقررات -)النزهه( ثانوية التربية النموذجية األهلية   30

 532 النهضة  70.850 األهلية )مقرارات(ثانوية األرقم   31

 535 الوسط 70.820 مقررات -ثانوية األوائل األهلية   32

 550 الشمال  70.642 مقررات -الياسمين  -ثانوية ابن خلدون   33
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 570 النهضة  70.423 مقررات -ثانوية األمجاد األهلية   34

 576 الشمال  70.374 ية األهلية )مقررات(العنا ثانوية  35

 589 البديعة 70.285 مقررات -ثانوية المجد األهلية   36

 619 النهضة  70.065 مقررات -ثانوية الشمس األهلية   37

 640 الوسط 69.930 ثانوية أطياب األهلية )مقررات(  38

 655 الشمال  69.810 ثانوية الوسطى األهلية )مقررات(  39

 692 النهضة  69.539 موذجية األهلية )مقررات(تعاون النثانوية ال  40

 694 الشمال  69.534 مقررات -ثانوية العليا األهلية   41

 697 النهضة  69.520 ثانوية أمجاد قرطبة ) مقررات (  42

 715 الشمال  69.382 ثانوية السمو األهلية )مقررات(  43

 755 الجنوب 69.096 ثانوية شبه الجزيرة األهلية )مقررات(  44

 766 الشمال  69.029 ثانوية الصدارة األهلية مقررات   45

 796 الشمال  68.787 مقررات -ثانوية دار العلوم األهلية   46

 803 النهضة  68.763 ثانوية االبتكارية اشبيليا )مقررات(  47

 840 الشمال  68.536 العقيق -مقررات  -ثانوية المتقدمة األهلية   48

 880 الغرب 68.277 قررات(ثانوية شموخ األجيال األهلية )م  49

 897 النهضة  68.167 ثانوية الفالح األهلية )مقررات(  50

 922 الشمال  68.035 ثانوية دار الصفوة )مقررات(  51

 924 الوسط 68.026 مقررات -ثانوية الرايه األهلية   52

 942 الشمال  67.930 مقررات -ثانوية دار المعارف األهلية   53

 948 الشفا 67.886 لية )مقررات(ثانوية منارات اليمامة األه  54

 973 البديعة 67.712 مقررات -ثانوية الجيل األهلية   55

 976 النهضة  67.694 ثانوية الزهراء األهلية )مقررات(  56

 983 الشمال  67.655 المقررات -ثانوية نيار األهلية   57

 985 الروابي  67.601 ثانوية اإلحسان األهلية )مقررات(  58

 1004 الشفا 67.482 )مقررات(ثانوية النبالء األهلية   59

 1022 الروابي  67.303 ثانوية الوسط األهلية )مقررات(  60

 1042 الشمال  67.172 ثانوية عهد االهلية )مقررات(  61

 1050 النهضة  67.122 ثانويه االبتكاريه األهلية )مقررات(  62

 1063 الجنوب 67.088 ثانوية المشاعل األهلية )مقررات(  63

 1068 البديعة 67.076 مقررات -المطورون االهلية ثانوية   64

 1136 الجنوب 66.593 ثانوية آفاق العزيزية األهلية )مقررات(  65

 1146 النهضة  66.542 ثانوية األجيال األهلية مقررات  66

 1175 البديعة 66.378 مقررات -ثانوية آفاق السويدي األهلية   67
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 1176 الجنوب 66.376 )مقررات(ة ثانوية معالم الصفوة األهلي  68

 1180 النهضة  66.344 مقررات -ثانوية شروق المعرفة األهلية   69

 1188 الشمال  66.301 ثانوية المعالي األهلية )مقررات(  70

 1192 الشمال  66.287 ثانوية الجيل الصالح األهلية )مقررات(  71

 1208 الروابي  66.192 ثانوية السنابل األهلية )مقررات(  72

 1216 الغرب 66.157 مقررات -انوية دار السالم األهلية ث  73

 1218 النهضة  66.133 مقررات -ثانوية الجامعة التطبيقية االهلية   74

 1222 الروابي  66.089 ثانوية البيارق األهلية )مقررات(  75

 1260 البديعة 65.802 مقررات  -ثانوية الرقي األهلية   76

 1286 الشفا 65.605 ات(األهلية )مقررثانوية رواد التربية   77

 1314 الروابي  65.479 ثانوية الزيادي األهلية )مقررات(  78

 1349 الشفا 65.266 ثانوية العال العربية األهلية )مقررات(  79

 1350 البديعة 65.261 مقررات -ثانوية التوحيد األهلية   80

 1370 الشمال  65.116 مقررات -ثانوية القمة األهلية   81

 1376 الروابي  65.050 سالم األهلية )مقررات(ثانوية رائدة ال  82

 1381 النهضة  65.025 ثانوية أجيال الحضارة األهلية مقررات  83

 1382 الروابي  65.018 ثانوية روابي األندلس األهلية )مقررات(  84

 1383 البديعة 65.011 مقررات -ثانوية اإلمتياز األهلية   85

 1401 النهضة  64.895 األمراء األهلية )مقررات(ثانوية رواد   86

 1409 الروابي  64.842 مقررات -ثانوية نخبة نجد األهلية   87

 1412 الشفا 64.805 ثانوية المنهاج األهلية )مقررات(  88

 1446 النهضة  64.541 ثانوية الديوان األهلية )مقررات(  89

 1495 البديعة 64.188 مقررات -ثانوية التربية الرقمية األهلية   90

 1501 البديعة 64.162 مقررات -ألهلية ثانوية البشائر ا  91

 1504 النهضة  64.128 مقررات -ثانوية التنويراألهلية   92

 1549 النهضة  63.729 ثانوية أضواء الرياض األهلية )مقررات(  93

 1553 البديعة 63.698 مقررات -ثانوية العبير األهلية   94

 1559 الروابي  63.650 القلم األهلية )مقررات(ثانوية دار   95

 1566 الشفا 63.620 ثانوية قرطبة األهلية)مقررات(  96

 1584 الشمال  63.458 ثانوية وسائل الشروق األهلية )مقررات(  97

 1589 الغرب 63.444 مقررات -ثانوية الفنار األهلية   98

 1608 الروابي  63.275 ثانوية األثير األهلية )مقررات(  99

 1652 الشفا 62.845 ثانوية التقوى اإلسالمية األهلية )مقررات(  100

 1683 النهضة  62.632 مقررات -ثانوية رحاب المعرفة األهلية   101
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 1752 الروابي  61.973 ثانوية مداد البيان األهلية )مقررات(  102

 1788 المزاحمية 61.644 ثانوية مسار العلوم و المعرفة األهلية )مقررات(  103

 1883 الشفا 60.660 ثانوية الشفا األهلية )مقررات(  104

 2037 النهضة  56.980 مقررات -وية التنوير األهلية)تعليم كبيرات( ثان  105
 

 

 في المدرسة  بمستوى األداء حسب متوسط درجات الطل 

 45أقل من   54.9  – 45   64.9  – 55   74.9  – 65 84.9  – 75 فأكثر  85

 


