
 
 

 
 

 6102-6102العام ( للعام الدراسي  –أسماء الطلبة الناجحين الثاني عشر ) المتقدم 

 %01الحاصلين على معدالت تفوق المتفوقين و

  المعدل العامالصف الثاني عشر  م

 93,1 اسراء احمد مرتضى 1

 95,1 اسراء اٌمن محمد البكري 2

 97,3 امنة محمد امٌن البهلول 3

 90,9 ًاٌة طه محمد مك 4

 95,1 رٌلة الهادي محمد ادرٌس 5

 96,3 زهراء حسٌن عقٌل 6

 95,1 سارة لؤي علً احمد ابو كف 7

 94,9 سانتا حدو الٌاس 8

 95,8 عال ٌاسٌن الزعٌم 9

 96,4 كندة عبد الغفار غبرة 10

 94,7 لٌا سامً طراقجً 11

 96,9 مرٌم حسام الدٌن سٌد عبد الرحٌم 12

 97,1 ألعظمًمرٌم علً طه ا 13

 93,1 مرٌم محمد عٌسى عبدهللا السركال 14

 95,7 منى محمد شرٌف محمد عبدهللا المرزوقً 15

 91,9 مها محمد كامل محمد قاسم برمر 16
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 90,7 مهرنوش محمد عبد اللهً

 96,5 مٌرا احمد محمود 18

 92,9 ندا جاسم شاهً سوزائً 19

 92,4 نور حمزة  دعٌبس 20

 98,3 ) المركز العاشر على الدولة ( ر محمد حسٌن ملكاوينو 21

 96,6 هدى خلٌل صدقً ابراهٌم 22

 المعدل  المتقدم الثاني عشر الصف  م

 95,6 اسراء مصطفى كامل محمود سالم 23

 95,9 اية محمد كاسم الحمصي 24

 97,9 ايمان محمد احمد محمد 25

 92,3 جوليا مروان العويل 26

 92,7 د الشيابيحال في 27

 95,1 داليـا أيمـن حسيـن محيسـن 28

 93,4 رند زكي محمد خضر 29

 90 رنيم جالل العمبي 30

 97,3 روزالين عميد حبيب معوض 31

 96,5 ريم منير ابو بكر احمد 32



 

 

 المعدل  المتقدم الثاني الصف  م

 98,9 ساره محمد نادر ايمن الشعار 33

 98,1 سرى نوار حمزة 34

 92,8 شروق قحطان عمران 35

 95,8 عائشة باسم اسماعيل الراوي 36

 94,6 عفاف وائل فخر الدين 37

 92,6 عمياء احمد عمي جمعة الخمصان 38

 97,2 فرح زكريا غزيل 39

 94,4 النا نبيل الخوري 40

 98,4 لينة اكرام  بن وارد 41

 94,6 ماريتا جورج مراد 42

 99,4 لمركز األول عمى منطقة دبي(ا)  الشمعانيمروة زكريا كاظم  43

 94,7 مروة لؤي احمد محمد يحيى النصر 44

 94,2 مريم ماجد صبحي عريان بطرس 45

 97 ممكة احمد امير الزعيم 46

 94,6 منى محمد الصادق احمد محمد 47

 91,3 نور اليدى  رحماني 48

 95,3 ياسمين عالء الدين محمد زمزم 49

 97,5 حمد يعقوب صالحاالء م 50

 93,6 اية محمد نبيل فيد 51

 92,1 ايمان احمد عمر محمد احمد 52

 98,7 ايمان محمد صالح ابراىيم العطيوي 53

 91,5 جود حسان بدر مدني 54

 94,4 حال جياد حممي احمد عبد الرزاق 55

 97,2 دانو احمد زعيتر 56

 97,3 رضوى السعيد السعيد السعيد 57

 97,8 ياسر السباعيرغد  58

59 
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 المعدل الثاني عشر المتقدم الصف  م

 92,4 روسن عبد الغني صالح 59

 90,7 ريم طارق عالم عمران 60

 95,2 ريم يحيى العساودة 61

 96,8 زينب حيدر فؤاد الينداوي 62

 95,9 زينب عمي زبالة 63

 98,9 ساره عبدالمجيد  درتاج 64

 96,1 شيما يونس عابدي 65

 95,3 غيد محمد سميمان الضمور 66

 91,6 النا طالل كردي 67

 90,8 النا عيسى مزعل عبود المحاميد 68

 98,8 لولوة زىير الفوال 69

 94 ليمى عدي صالح دويك 70

 91,9 مجد فؤاد فاروق القاسم 71

 96,2 مرح ابراىيم عدنان ابو زيد 72

 94,3 مروة محمد طالب 73

 96,2 روق المعيوفمريم عمر فا 74

 97 منار عمي ابراىيم حمدان 75

 95,4 نوال احمد موسى ابو ديو 76

 95,8 نور غزوان العقاد 77

 98,5 ياسمين رياض صالح قزق 78



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 93,1 احمد ابراىيم محمد المحمدي 79

 98,9 احمد حسام بربور 80

 97,4 احمد مجدى عبد الحميد شاىين 81

 90 احمد منذر توفيق عبدالحافظ 82

 95,6 امجد عادل محمد روبين عمر بدر 83

 99,1 امجد ماجد محمدية 84

 93,7 انس محمد طمعت المرعي الحسن 85

 90,3 اويس احمد صالح 86

 93,2 جعفر حيدر عبدالكاظم القزاز 87

 91 حاتم معين ظبيان قاق 89

 96,2 حسان محمد سميح الخماش 90

 97,7 خالد عباس عباسي 91

 92,5 سامر ايمن احمد الفقياء 92

 97,5 عبدالقادر محمود مجدالدين الحمصي 93

 96,5 عمي عبد الرزاق مرتضوي 94

 97,9 قصي ىيثم عبد المطيف الرمضاني 95

 96,3 مازن جالل عبد السالم ابو العدب 96

 93,9 محمد احمد المنير 97

 90,3 ديمحمد بسام سالم الزبي 98

 97 مروان امجد محمد عوض 99

 90,8 منذر اسامة عيسى عبدالحفيظ عيسى 100

 92,7 ميند كامل عمر عبداليادي 101

 98,8 وسام  عرابي 102

 93,3 احمد عالء محسن خميفاوي 103

 90 ياسين ابراىيم عادل ابراىيم 104

 المعدل الثاني عشر المتقدم الصف  م



 
 

 

 

 

 المعدل الثاني عشر المتقدم الصف  م

 95,8 احمد جالل العمور 105

 93 احمد عباس حبيب حسن ال رستم 106

 97,1 احمد محمد عاصم محمد ربيع 107

 91,9 البراء صالح عقمة المغايره 108

 92,7 بدر بسام ابو زين الدين 109

 93,6 براء باسل العارف 110

 96 يضبشار كامل عبد العزيز البا 111

 95 حسام صالح حسن ابراىيم 112

 91,9 حسن احمد حسين سميمان 113

 97,2 حسين محمد عمي قيا 114

 90,5 عبدالرحمان بن شكري بن عبد اهلل 115

 91 عبدالرحمن عدي طعمة 116

 98,6 عبداهلل ايار صالح سميمان 117

 95,5 عبداهلل عرفات عبد الحميد إبراىيم 118

 98,9 مد فائز الصباغعبداهلل مح 119

 91,7 عثمان احمد عبدالباقي البزاز 120

 98,3 عمر داود عمر عبادي 121

 95,2 عمرو محمد سممي عراده 122

 97,8 فراس محسن االمام 123

 95,2 محمد رائد محمد ابوكف 124

 97 محمد عبدالرحمن خضر محمد عبد المطيف 125

 98,8 محمد عماد الدين منير معروف 126

 95,8 محمد محمود حسين 127

 92,7 محمد مراد عبد العميم العريقي 128

 94,4 محمد ىيثم عبد المطيف الرمضاني 129

 91,7 معتز عبد اهلل العبيد االزرق احمد 130

 90,9 ميند عبد الكريم ىادي  الجمبي 131


