
 
 

 
 الطالبات الحاصالت على التفوق

 المتوسط الثانيللصف 
 هـ4442لعام 

 ولاألالفصل الدراسي 
 

 الشعبة المعدل اسم الطالبة م
 %89.84 ريم وإصف مصطف   4

2/1 

2   
 %89.94 ليان عبدإلحميد إلخيف 

3   
 
 %89.33 جود دمحم إلزهرإن

  إجوإن منصور  4
 %89.88 لجهن 

 %89.84 ممدوح بخاريلىم  5
 %89.84 نوف نوإف إلطويرب 6
 %89.68 إلمحمديجن  فهد  7
 %89.56 دإنه حسن إلعماري 8
 %89.56 والء حمزه إلسكتاوي 9

 %89.54 رؤى سالم باسعيد 41
 %89.44 لىم عبدهللا إلعيدروس 44
 %89.36 جود عبدإلهادى بافرط 42
 %89.86 نور إمير عطيه 43
 %86.96 ريوف خالد عبادي 44
45   

 %86.62 ساره فرج إلجهن 
 %85.98 ريفال محسن إلزإئدي 46

 %88.23 هال ماهر إلمعيوف 47
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 %89.93 شموخ حامد إلسفري 48
49   

 %89.33 سجى عبد إلرحمن إلقاص 
21   

 %89.24 جمانة سالم إلثبين 
إللهينى   24  %89.83 نفوذ سمير
22   

 %89.6 رسيل حماد إلحبيش 
 %89.58 صفية طه إلنهاري 23
 %89.5 ريم عل  باسوإد 24
 %89.32 نرسين حسير  إلغامدي 25
 %89.3 فريدة أحمد زقزوق 26
 %89.29 مليباريلىم باسم  27
  يرس ماجد  28

 
 %89.23 إصفهان

 %89.19 إلعزيزإلغامديهاجرعبد 29
 %89.13 فجر رإئد إلصباح   31
 سام  نايته 34

 %86.84 تولير 
 %86.38 حمدإنتاال عادل  32
 %85.99 نور خالد إألنصاري 33

 %88.4 حورية حسان سندي 34
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 %88.18 هاجر حسن حجازي 35



36   
 
 %89.99 كنانة حاتم فطان

 

 %89.51 ديم سام  إلمورع   37
 %89.48 سلىم بدر إألنصاري 38
 %89.84 فاطمة خالد باجابر 39
 %89.82 مايا عبدهللا حمدإن 41
44   

 
 %86.64 ريما دمحم إلقحطان

 %86.52 ريتال خالد بامردوف 42
43   

 
 %86.43 زهرإء عبدإلعزيز إلزهرإن

44   
 
 %86.3 سلسبيل حسير  إلشيشان

 %86.14 يارإ سهيل إلسهل   45
46   

 
 %85.94 الرإ إحمد إلزرنوق

 %85.48 ماريا عبدإلنارصيوسف 47

م   48
 %88.88 يارإ سالم إلحض 
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  بهاء سعود  49
 
مان  %88.3 ش 

 %88.28 تولير  حاتم إلعباس 51
 %89.83 ديما خالد لمفون 54
 %89.9 ضياء عيش إلرإشد 52
53   

 
كان  %89.6 النا وليد إليى

54   
 
 %89.3 لير  كارم برغون

 %86.84 جن  عبدإلرشيد إيوب 55
 %85.53 ليان دمحم بنونة 56
 %85.5 تاله ؤبرإهيم بهلول 57
 %85.84 جوري مازن مناع 58
 %81.96 رند أحمد إلثنيان 59

61   
 
 %88.9 فرح عبد إلكريم إلقحطان
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64   
يف   %88.81 جن  بشير ش 

 %88.81 رإما حسام نصيف 62
 %89.64 النا رإم  نور 63
 %89.44 غن  صالح باكلكا 64
 %89.43 شبيل  لمار إحمد  65
66   

 %89.19 لمار صالح إلجهن 
 %86.91 يارإ إحمد سيف 67
 %86.36 صبا سعيد إلغامدي 68
69   

 
 %86.3 هيفاء حمزة دإغستان

 %86.2 خوجةتاله يوسف  71

ين جالل صالح 74  %89.81 سير
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 %89.19 آية أحمد أتاس   72
 %86.86 إفنان باشنفر 73
 %86.34 ريفال عبد إلقادر باوزير 74

 %88.4 مودة مازن بالخيور 75

2/9 
 %88.32 جوإن إلمعي   سمباوة 76
 %89.52 ياسمير  عبدإلرحيم باي 77
وز عل  إلشهري 78  %89.32 فير



 %89.29 النا عثمان إلرفاع   79
 %89.85 نور أحمد باخشوين 81
 %89.65 فرح حيدر بوحسن 84
 %89.14 سوإر وسام فلمبان 82
 %86.5 سارة حميد هللا خوجة 83
84   

 
 %86.43 تاله محمود إلمدن

 %85.59 عبدإلرزإق إلزهرإء طالل 85
 %85.12 إلعنود عمرو إلخطيب 86

 

 


