
 
 

 

 

     2016-2015أسماء الطلبة الناجحين بالثانوية العامة بقسميه العلمي واألدبي للعام الدراسي 

 %   90والحاصلين على معدالت تفوق 

 %90فوق  المعدل  الثاني عشر العلميالصف  م

 90,5 اسالم سعيد مكي البدري 1

 96,1 دعاء الشيخ فرح محمد الحسن 2

 90,7 شرهف عبد الكريم نمر الهر  3

 96,6 زينب علي نجم القيسي 4

 97,2 سارة محمد احمد محمد 5

 90,6 سالم توفيق محمد الشماع 6

 99,2 صفا زكريا كاظم الشمعاني 7

 96,1 غادة محمد فائز الصباغ 8

 96,1 فاطمة محمد دك الباب 9

 96,8 لجين هيثم عطور  10

 96,3 مريام رؤوف رمزي اسكندر عبد الشهيد 11

 98,9 نادين حاتم علي صابر سرج 12

 95,5 هيا شفيق األتاسي 13

 90,7 اسماء اشرف السيد حافظ شهاب 14

 95,4 امنية رشدي احمد الليثي 15

 91,9 بلقيس محمد جالل علي بك 16

 98,6 دانية قباقبجي  17

 98,2 ديمة محمد عهد االبرش 18

 93,5 زهراء حسن محمد علي راضي  ال ياسين 19

 92,4 سارة زياد البرغش 20

 96,6 سما ايمن محمد علي عمر 21

 92,4 سمر احمد فؤاد غازي 22



 

 

 

 

 

 

 98,5 شهد عماد وجيه صباح 23

 90,9 عال نجم الدين فضل عبد اهلل 24

 90,2 ليان ياسر حبنكه الميداني 25

 95,3 هبة احمد عبد الحميد غازي 26

 93,3 مرح فؤاد فاروق القاسم 27

 98,4 ر محمد احمدهال عم 28

 93,8 هنادي طارق علي محمد اشرف 29

 97,8 ياسمين ناطق هاشم السامرائي 30

 %90المعدل فوق  الثاني عشر األدبيالصف  م

 93,3 االء محمود الذرعاوي  .1

 93,2 اميرة  مفتاح  .2

 91,1 روجينا فريد الشحاده  .3

 91,6 رؤى محمد عزيز ارشيد  .4

 91,4 سكينة محمود بن العربي  .5

 90,3 سمية اشرف السيد حافظ شهاب  .6

 90,4 مريم بسام سالم الزبيدي  .7

 93,2 ميس نزار خير الدين محمد التميمي  .8

 91,8 نيرمين محمود بشير نعسان  .9

 91,8 هدى محمد وسيم السمان  .10

 90 هديل فؤاد شهاب  .11



 

 

 % 90المعدل  الثاني عشر العلميالصف  م

 95,6 مضاناحمد رمضان فتحي ابو الفتوح ر  1

 93,4 اسامة احمد فتحي شكر 2

 90,7 راشد خالد سالم النوبي سعيد 3

 97,8 عبد الرحمن محمد عبداهلل محمود طوالبه 4

 97,5 عبدالرحمن محمود محمد عبدالفتاح زاهر 5

 93,9 عمر خالد محمد خالد عبيدات 6

 96,7 الفاروق عمر فاروق المعيوف 7

 91 فراس هيثم بارودي 8

 91,3 مجد سالم نوئيل 9

 92,2 محمد احمد علي عيس نظر محمد البلوشي 10

 94,4 محمد صالح أحمد محمد 11

 95 محمد عبد المطلب قلعة جي 12

 91,8 اسامة طارق محمد محمود الطارق 13

 95,6 خليفة احمد محمد شريف محمد عوضي 14

 90,7 راضي فرات راضي جاسم السامرائي 15

 91,2 اركان عبد عبدعبد الرحمن  16

 92,5 عبد العزيز كامل عبد العزيز محمد البايض 17

 99,2 علي محمود محمد عبدالفتاح زاهر 18

 91,4 عمر عصام الدين عبد العزيز محجوب 19

 92 لؤي محمد عالل منداري 20

 93 محمد المجتبي علي إدريس عثمان علي 21

 95,5 محمد عامر عمران حسن ابو حامدة 22

 93,8 محمد عبدالماجد عثمان عبدالماجد بشارة 23

 90,6 محمد مصطفى متولي عبد الفتاح المغربي 24

 92,1 محمد نورس محمد فاروق عدي 25

 90,2 يوسف عماد قنجي 26

 


