
 

  0200-0202أسماء المقبولين في المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 

  اسم الطالب تسلسل

  سليمان عز الدين علي  1

  حسن فادي ابو صعب 2

ي  3
  زين العابدين عقيل الف 

  جعفر عبد اللطيف صادق 4

  ريتا جعفر طالب 5

  رامي ايمن بكداش 6

  أري    ج حسن بدور 7

  تيم علي صقور 8

  جعفر محمد شيخ أحمد 9

  هادي غضبان مشقوق 10

  هاشم حسام سلهب 11

  اسامه علي مخيص 12

  ذو الفقار احمد اسود 13

  صالح سلمان عمران 14

  ريم سامر سليمان 15

  عمران عمار يوسف 16

  غيث عدنان بدران 17

  حسن ايمن مخلوف 18

  سلمان احمد علي  19

  عيىس باسل مخول 20

  ارساء عبدو النمر 21

  زين علي محمد 22

  زين محمد حسون 23

  ساره محمد حسن 24

  قمر الزمان مصطف  قرطيش 25

  معروف محمد صقور 26

  اغيد بسام جعفر 27

  حيدره بسام عباس 28

  عزيز حسان صبوح 29

  احمد عبد الفتاح الزيدان 30

  جودي ايهم سليمان 31

ي  32   حنا فيليب جرج 

  ندى ناظم العنيد 33

  هادي حسان بدور 34

  سارة علي يوسف 35

  سالي وائل حماد 36

  ابراهيم العويس  37

  وليد وحايك 38

  غدير احمد  39



 

  علي عبد الكريم الجندي 40

  عباس محمد صاطور 41

  علي نزار الحاج حسي    42

  عبد الكريم محمد الحمود 43

  لونه محمد شوفان 44

  جورج فادي عطية 45

ي  46
  عبدهللا تميم حوران 

  مصطف  محمد عدنان ضاهر 47

  حيدر علي سلوم 48

  شهد باسل العباس 49

  غيث شعبان الشعبان 50

  محمد نور أسامة نبهان 51

  شادي نضال الحسن 52

  نور علي قنص 53

  حنا فادي حنا 54

  ورد محمد الشقوف 55

  رنا مظهر شمالي  56

  عدنان عماد عكو 57

ي  58
  محمد طالل الجهن 

  محمد سمي  الحمود 59

  زينب مؤيد حسن 60

  محمد زاهر البغدادي 61

  ابراهيم محمد حافظ 62

  مؤيد عبده المدور 63

  علي وسيم ابراهيم  64

  ساره تميم رستم  65

  المقداد اسامة سلمان  66

  حسن  علي غياث 67

  علي يونس عباس 68

  قصي نبيل حسن  69

  إياس أيمن أسد 70

  علي اياد حرفوش 71

  كريم كمال يوسف  72

  محمد بهجت حسي    73

  سلمان بسام معروف 74

  علي معي   احمد 75

يف  76   يوسف مالك رسر

  أنس علي مية 77

 


