
 
 
 
 
 

 
 

     1025-1024للعام الدراسي  بقسميه العلمي واألدبي أسماء الطلبة الناجحين بالثانوية العامة

    %00والحاصلين على معدالت تفوق 

 القسم %المعدل االسم م

 العلمي 95.7 آالء أحمد السيد سرور  .1

 العلمي 95.2 اية عامر منعم الشمري  .2

 العلمي 93.2 ايمان جهاد عبدالحفيظ ابوزيد  .3

 العلمي 93 تسنيم محي الدين األمعري  .4

 العلمي 95 دانا عبد اهلل درويش  .5

 العلمي 91.9 رغد عبد الرحمن علي  .6

 العلمي 92.5 رغد محمد عزيز محمد ارشيد  .7

 العلمي 95.5 روان عمار شوكت لبادة  .8

 العلمي 91.1 ريام اسامة احسان الدباغ  .9

 العلمي 94.3 ساره علي محمد الدراوشة  .11

 العلمي 93.3 غزل هيثم حاتم  .11

 العلمي 90.6 فاطمة احمد احمد عبد اهلل تمام  .12

 العلمي 95.2 فرح ماهر خليفة  .13

 العلمي 98.3 ندى احمد عبد الحميد غازي  .14

 العلمي 92.4 هاجر عبدالباري حمودي العلي  .15

 العلمي 93.3 هبة هاني احمد حافظ عوض  .16

 العلمي 99.2 وعد عبد الماجد عثمان عبد الماجد بشارة  .17

 العلمي 99 وفاء محمد سامر فؤاد حيدر  .18

 العلمي 91.2 ناميرة عماد ياسي  .19

 العلمي 91.5 اية احمد مرتضى  .21

 العلمي 94.9 اية عماد الدين منير معروف  .21

 العلمي 93.3 بشيرة عابدين بشير بمبوق  .22

 العلمي 93.2 ذكرى طارق ناصر ال قنيعير  .23



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 العلمي 95.2 زينب محمود عبداهلل محمد الخراص  .24

 العلمي 96.8 زينب مظهر عبداهلل عبدو آغا  .25

 العلمي 91.8 طيف يوسف علي احمد عبد الرحمن  .26

 العلمي 94.5 عروب كفاح فتحي بلعاوي  .27

 العلمي 95.4 فاطمه الزهراء سيد المهدي احمد ناصر  .28

 العلمي 90.0 ليلى سامر نصيف  .29

 العلمي 97.6 مايا  عماد ياسين  .31

يالعلم 97.6 مروة محمود فتوح الرشق  .31  

 العلمي 98.9 ميار حاتم علي صابر سرج  .32

 العلمي 90.3 نور اسامة شريط  .33

 العلمي 93.1 ياسمين محمود نعسان  .34

 العلمي 97.4 مد احمداحمد محمد احمد مح  .35

 العلمي 96.3 الحكم خالد بشير البطوش  .36

 العلمي 96.4 جورج نبيل الخوري  .37

 العلمي 96.8 سامي الهادي  اوسعدو  .38

 العلمي 90.9 عبد الرحمن عادل عطا اهلل العاني  .39

 العلمي 92.4 عبد اهلل عطية عبداهلل محمد  .41

 العلمي 94.6 عبداهلل باسم اسماعيل الراوي  .41

 العلمي 92.6 عبيدة حيان عبد الرازق  .42

 العلمي 94.9 فؤاد محمد سامر حيدر  .43

 العلمي 98.9 امجد سليمان عبيداتكنان محمد   .44

 العلمي 95.8 لؤي جورج البدين  .45

 العلمي 93.7 محمد عصام محمد ابو رية  .46

 العلمي 93.3 مروان  الجمل  .47

 العلمي 91.4 عدي احمد عصام رائد زهور  .48

 العلمي 92.8 احمد مجدي محمد الشوبكي  .49

 العلمي 95.1 احمد نور عارف عمارنة  .51



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 العلمي 93.9 عبد الرحمن محمد عزام قياسه 52

 العلمي 94.2 علي مازن فائق ال عيسى 53

 العلمي 97 عمر هشام عدنان هندية 54

 العلمي 96.7 عمرو محمود محمد عبد الفتاح 55

 العلمي 93 فايز موسى فايز عتوم 56

 العلمي 90.2 كاظم حيدر عبد الكاظم 57

 العلمي 92.8 كرار حيدر فؤاد فؤاد 58

 العلمي 97.8 محمد حسين السيد البسطويسي 58

 العلمي 97.5 محمد سعيد عثمان الشنطي 59

 العلمي 92 محمد شمس المعارف بخيت محمد نور 60

 العلمي 99.1 محمد علي علي محمد الشربيني 61

 العلمي 96 مدثر جعفر محمد علي 62

 العلمي 97.7 مصطفى حسن محمد جواد الحسني 63

 العلمي 90.5 معتز نزار خير الدين محمد التميمي 64



 
 
 
 
 

 
 

 

%المعدل  القسم األدبي م  القسم 

 األدبي 90.7 براءة باسم احمد ابو سرية 65

 األدبي 95.6 ديمة شكيب بهيج عبد الهادي 66

 األدبي 95.5 ن عمرريان حس 67

 األدبي 95.7 ريم تيمور امر اهلل عبد الحميد ال علي 68

 األدبي 92.7 زهراء محمد سعيد مهدي 69

 األدبي 96.9 سارة رمضان فتحي ابو الفتوح رمضان 71

 األدبي 92.9 ساره زاهد حمزه  حامد 71

 األدبي 93.6 شوق فهد محمد سلمان بشير 72

 األدبي 98.5 فاطمة سمير محمد عزايم 73

 األدبي 91.4 منى وليد محمد االعمر 74

 األدبي 91.7 يارا لؤي ابو عبد اهلل 75


