
 
 
 
 
 

 
 

 

 3102-3102للعام الدراسي  بقسميه العلمي واألدبي أسماء الطلبة الناجحين بالثانوية العامة

%01والحاصلين على معدالت تفوق   

 القسم %المعدل االسم م

 األدبي 7.69 االء فؤاد شهاب  .1

 األدبي 7.69 رنا انور حسن سعيد الكرمي  .2

 األدبي 7.69 سارة سمير كاظم الجوهري  .3

 األدبي 7969 شمة بنت محمد بن عيسى السركال  .4

 األدبي 7969 صبا شاهر عبدهللا ابو خضر  .5

 األدبي 7.69 ضحى محمد وليد رحمون  .6

 األدبي 7.67 لمياء السيد أبو الحسن السيد علي  .7

 األدبي .796 منى محمود مصطفى كامل  .8

 األدبي 7.69 وعد خالد بالل عبد هللا جمعه  .9

 العلمي .7.6 اباء ماجد الماضي  .11

 العلمي .7.6 اريج احمد فتحي اغا قاسم  .11

 العلمي .7.6 اية خالد شمس كيالني  .12

 العلمي 7.69 بتول باسم احمد ابو سرية  .13

 العلمي 7969 بسمة عاطف دميان دميان  .14

 العلمي .7.6 بسمة علي سلمان  .15

 العلمي .796 دانة صبري محمد ابو الخير  .16

 العلمي .7.6 روزان امجد محمد عوض  .17

 العلمي 79 سارة علي علي محمد الشربيني  .18

 العلمي 7.69 عائشة منصور محمد امين  .19

 العلمي 7967 فرح محمد عبدهللا محمود طوالبه  .21

 العلمي .796 فلاير امجد عباس السكافي  .21

 العلمي 7969 النا نضال عوض محمد الطرزي  .22

 العلمي 7969 لورد سالم نوئيل  .23



 
 
 
 
 

 
 

ممدوح التركماني مرح محمد  .24  العلمي 7967 

 العلمي 7.67 مريم احمد احمد عبد هللا تمام  .25

 العلمي .796 ميساء فؤاد فاروق القاسم  .26

 العلمي .7.6 ناديا جودت محمد الشايب  .27

 العلمي 7969 ياسمين فيصل محمد العمر  .28

 العلمي .796 اريج عثمان منصور البكري  .29

 العلمي 7.69 اصالة جعغر محمود نعمان  .31

 العلمي 7969 تقى باسم اسماعيل الراوي  .31

 العلمي .7.6 دانة نور الدين شهاب الدين  .32

 العلمي .796 دالل علي إسماعيل بصل  .33

 العلمي 7969 دينا عصام احمد منصور  .34

 العلمي 7969 رؤى عبدالرحمن خضر محمد عبداللطيف  .35

عمر العكبري سارة محمد سالم سعيد  .36  العلمي .7.6 

 العلمي 7.69 سارة ملهم ياسين  .37

 العلمي .796 سالم محمد محمد سعيد دك الباب  .38

 العلمي 7.69 غزل كمال صالح  .39

 العلمي .7.6 مها محمد فرج محمود ابو ليلى  .41

 العلمي 7969 ندى احمد فؤاد غازي عبد الهادي  .41

 العلمي .7.6 نور  محمد شاهر  .42

 العلمي 7969 هاجر عطية عبدهللا محمد  .43

 العلمي .7.6 يارا طارق عالم عمران  .44

 العلمي 7.69 يارا وحيد عز الدين محمود ابوغوش  .45

 العلمي .7.6 احمد محمد احمد نوفل  .46

 العلمي 7969 احمد مروان الحفار  .47

 العلمي .796 احمد هيثم غانم الماضي  .48

 العلمي 7969 بشر غزوان العقاد  .49

الكريم هادي الجلبي حيدر عبد  .51  العلمي 79 



 
 
 
 
 

 
 

 

 العلمي 7969 رامي عميد معوض  .51

 العلمي 7.69 رضا طالب حمودي كاظم  .52

 العلمي 7969 سامي عصام االحمد المشهد  .53

 العلمي 7.69 سمير ناصر عبد الحميد اعبيدو  .54

 العلمي 7969 ظبيان معين ظبيان قاق  .55

 العلمي .7.6 علي عماد محسن  .56

الخولي( محمد فوزي)محمد نضال   .57  العلمي 7969 

 العلمي 7.69 محمدنادر ايمن الشعار  .58

االمير محمد االمير محمد فراس ال السلطان   .59
 الغوري

 العلمي 7.69

 العلمي 7969 حسنين علي نجم عبد محمد القيسي  .61

 العلمي .7.6 سيد محمد مصطفى سيد محمد رامشي  .61

 العلمي .796 شهاب الدين غسان فارس احمد الخطيب  .62

 العلمي 7.69 صالح الدين محمد صالح العطيوي  .63

 العلمي .796 عمار زكي محمد يوسف حامد خضر  .64

 العلمي .7.6 مالك عز الدين بن زغيبة  .65

 العلمي 7.69 محسن عبد الحليم الحلبي  .66

 العلمي 7969 محمد توفيق حافظ البايض  .67

 العلمي 7.69 محمد حازم حسن محمود هندية  .68

 العلمي 7969 محمد حسن ابراهيم علي بادي  .69

حبيب حسن ال رستممحمد عباس   .71  العلمي 7.67 

 العلمي 7.69 محمد مفيد محمود محمد الزير  .71

 العلمي 7.67 محمود  احمد محمد احمد الريس  .72

 العلمي 7.67 مصطفى محمود عبد المنعم محمود عيد  .73

 العلمي 93.3 يزن محمد عبدالمجيد محمود  .74


