
المدرسةالفرعالمعدلالطالب اسمرقم

عددالزبابدةالعلمي99.0دراغمه توفيق سامي الرا1

الطالبالزبابدةالعلمي98.9الرب ابو عادل غسان شهد2

55الزبابدةالعلمي98.6تركمان عبدهللا انور رؤى3
الزبابدةالعلمي98.4ابراهيم نظير غسان مريم4

الزبابدةالعلمي98.3الرب ابو عادل غسان عادل5

الزبابدةالعلمي97.7خضر جليل جريس نورس6

الزبابدةالعلمي97.4الخالدي ابراهيم بشار ليان7

الزبابدةالعلمي97.4سالمه عزت اسامه يارا8

الزبابدةالعلمي97.1صوافطه احمد جالل احمد9

الزبابدةالعلمي97.1علي ابو طاهر مهند محمد10

الزبابدةالعلمي97.0شحاده" فرنسيس يوسف" سليم ماريان11

الزبابدةالعلمي97.0باشا سليم وليد شادي12

الزبابدةالعلمي96.6كميل سعيد يوسف نور13

الزبابدةالعلمي96.4جعب أبو محمود بالل ديما14

الزبابدةالعلمي96.0دعيبس مشيل غسان ليلى15

الزبابدةالعلمي95.6خرعوبا متري داود نور16

الزبابدةالعلمي95.4"ابراهيم خليل" نزيه ميشل يوسف17

الزبابدةالعلمي94.0خضر يعقوب منصور مريان18

الزبابدةالعلمي93.6عرعراوي فضيل منصور معاويه19

الزبابدةالعلمي92.3ارشيد مصطفى سعاده مصطفى20

الزبابدةالعلمي89.7الخن محمد كمال مارسيل21

الزبابدةالعلمي88.9فضه خليل بولص مريانة22

الزبابدةالعلمي87.4داود جادهللا رائد جورج23

الزبابدةالعلمي87.3حداد ابراهيم بسام لورين24

الزبابدةالعلمي87.1ظاهر أحمد جميل هال25

الزبابدةالعلمي87.0شهاب طاهر عبدالمنعم ايلياء26

الزبابدةالعلمي84.7خرعوبا متري سمير جورج27

الزبابدةالعلمي75.6العزيز عبد العفو عبد عبدالناصر اياس28

الزبابدةاألدبي97.3زينه ابو كمال محمد تاال29

الزبابدةاألدبي96.1عيساوي ابراهيم سمير دانا30

الزبابدةاألدبي96.1دعيبس بولص مجدي ساره31

الزبابدةاألدبي93.7خضر امين جمال ساره32

فلسطين في الالتينية البطريركية مدارس

 اإلنجاز-  العامة الثانوية نتائج

2019-2018

المدرسة حسب-  الناجحين



الزبابدةاألدبي92.9اسعيد نيقوال خضر جوسلين33

الزبابدةاألدبي92.6غنام نعيم فيلمون رنين34

الزبابدةاألدبي91.7دعيبس مرقص سمير ثائر35

الزبابدةاألدبي91.0سليمان" جريس سليمان" وائل تمارا36

الزبابدةاألدبي90.1سالم ترومان فكتور ليث37

الزبابدةاألدبي89.1خليل نبيل كارلو ميرفت38

الزبابدةاألدبي89.0خليل جميل عيسى جميل39

الزبابدةاألدبي88.1خضر بولص كمال نيقول40

الزبابدةاألدبي85.9جرار أحمد هشام ليث41

الزبابدةاألدبي85.3ابوعبيد صالح نضال مريم42

الزبابدةاألدبي80.4اسعد هجرس سامي نانسي43

الزبابدةاألدبي79.3ذياب ناجح فادي عبدهللا44

الزبابدةاألدبي78.6دعيبس بولص لؤي ملك45

الزبابدةاألدبي78.6دعيبس بسيل وليد قصي46

الزبابدةاألدبي77.4عنطبيل ميالد خضر عدي47

الزبابدةاألدبي77.1دعيبس مرقص سامي مجد48

الزبابدةاألدبي76.4كسبري نجيب ناصر بشار49

الزبابدةاألدبي67.7دبابنه توفيق سامي شجاع50

الزبابدةاألدبي66.3ابوسحلية عوض مراد ناردين51

الزبابدةاألدبي65.4غنام مصلح ربيع رضا52

الزبابدةاألدبي65.4اسعيد صالح مجيد عيد53

الزبابدةاألدبي63.3ذياب ثيودور" سليم خالد" عدي54

الزبابدةاألدبي61.4دبابنه لطفي ابراهيم رائد55

عدد الطيبةالعلمي97.3ميسم ابراهيم سليمان الخطيب56

الطالب الطيبةالعلمي95.7عبدهللا إياس عبدهللا بعيرات57

36 الطيبةالعلمي95.1باسل عبد المطلب قاسم حمادنة58
 الطيبةالعلمي94.3ايدي زيد عايد زايد59

 الطيبةالعلمي93.4مؤمن جبر عبدالقادر كحله60

 الطيبةالعلمي89.4رمزي مروان كريم جبر61

 الطيبةالعلمي89.3ريم محمود علي عفانة62

 الطيبةالعلمي88.3جورجينا سليمان مالك خورية63

 الطيبةالعلمي88عبدالرحيم فراس عبدالرحيم زبن64

 الطيبةالعلمي84.6باسل معين خليل دحدل65

 الطيبةالعلمي83.4أمير زيداني حسين زيداني66

 الطيبةالعلمي81.4أمير محمود عبد الرحمن صالح67

 الطيبةالعلمي81.3هشام خالد هشام عوده68

 الطيبةالعلمي78.7رونا منير الياس الصوري69

 الطيبةالعلمي75.7جوسلين سامر نيقوال جبر70

 الطيبةالعلمي75حسام امجد محمد قطامي71

 الطيبةالعلمي73.6دونا سامر الياس طايع72



 الطيبةالعلمي69جورج حنا كريم جبر73

 الطيبةالعلمي64.7ايرين حنا ابراهيم راضي74

 الطيبةاألدبي93.6هبه خليل سمعان بصير75

 الطيبةاألدبي92.9ماريان فادي وليم كونة76

 الطيبةاألدبي88.1تولين زكريا الياس هرش77

 الطيبةاألدبي87.8خالد خميس عيسى شلبي78

 الطيبةاألدبي85.4سيرين زياد عزي منصور79

 الطيبةاألدبي83.9فارس عمر حسن فارس80

 الطيبةاألدبي83.4كرم رائد حسن فارس81

 الطيبةاألدبي81.9بشار انور عرسان دياب82

 الطيبةاألدبي79.9كارين انطون جورج بركات83

 الطيبةاألدبي79.3زياد خيري صابر زبن84

 الطيبةاألدبي77.6حسين شكور بطاح85

 الطيبةاألدبي74.6رفقة ناهي يعقوب معروف86

 الطيبةاألدبي72عبد الرازق عمر علوي87

 الطيبةاألدبي70.3هديل فرحان نعيم معروف88

 الطيبةاألدبي69.7نادين ماهر ابرهيم الخوري89

 الطيبةاألدبي62.4عصام فارس جورج مشرقي90

 الطيبةاألدبي60.1منصور صليبا نعمة هللا كونة91

عدد االهلية الكليةالعلمي96.9أنسام محمود درويش حاج ياسين92

الطالب االهلية الكليةالعلمي95.1جاك سليمان ايليا غنيم93

43 االهلية الكليةالعلمي94.3ليلى سليمان عيسى قاحوش94
 االهلية الكليةالعلمي90.6مالك اسامه جميل البسط95

 االهلية الكليةالعلمي90.0نورا جمال محمد قضماني96

 االهلية الكليةالعلمي88.1هبة عبد الماجد ربحي ابو صفا97

 االهلية الكليةالعلمي85.0عز الدين عزيز محمد عثمان98

 االهلية الكليةالعلمي83.4أحمد جمال أحمد الهدار99

 االهلية الكليةالعلمي82.9فادي نائل غازي ترزي100

 االهلية الكليةالعلمي79.7كارين عيسى متري خوري101

 االهلية الكليةالعلمي72.9عمرو محمد عامر عوده102

 االهلية الكليةالعلمي68.9مريم حنا نقوال ابو خضر103

 االهلية الكليةالعلمي60.0سامي اسامه ابراهيم ناصر104

 االهلية الكليةاألدبي95.7ليان وليد عمر قيس105

 االهلية الكليةاألدبي93.4ماريا نصري انطون نصر106

 االهلية الكليةاألدبي92.7ليث اسامه توفيق البزور107

 االهلية الكليةاألدبي91.6ميرنا منير عايد الزعبي108

 االهلية الكليةاألدبي91.1دينا مسعود محمد مرار109

 االهلية الكليةاألدبي89.4امجد مصطفى عرسان جرار110

 االهلية الكليةاألدبي87.9كاتيا جريس راضي فواضله111

 االهلية الكليةاألدبي86.1طارق الياس حنا الياس112



 االهلية الكليةاألدبي85.9كريستين عيسى عدنان حالوه113

 االهلية الكليةاألدبي85.3لمار عمار موسى عمار114

 االهلية الكليةاألدبي85.1مايا خضر زاهي رفيدي115

 االهلية الكليةاألدبي85.0أحمد عالء مصطفى خليلي116

 االهلية الكليةاألدبي84.4جوانا نزار لورنس أبو الزلف117

 االهلية الكليةاألدبي83.7إبراهيم امجد فؤاد فروخ118

 االهلية الكليةاألدبي83.3جيانا عودة ادمون كامل119

 االهلية الكليةاألدبي82.9انطون سامر انطون سالمة120

 االهلية الكليةاألدبي82.6محمد أكرم عواد عامر121

 االهلية الكليةاألدبي80.9نادر جريس خليل خوري122

 االهلية الكليةاألدبي80.4عامر عمر راشد ايوب123

 االهلية الكليةاألدبي80.0سري عماد محمد بشير124

 االهلية الكليةاألدبي79.0زين إحسان محمد ميمي125

 االهلية الكليةاألدبي78.9ياسر طالب محمد عوض126

 االهلية الكليةاألدبي77.9ليث رأفت سعيد حجاوي127

 االهلية الكليةاألدبي75.3نرمين رجا بهجت حالوه128

 االهلية الكليةاألدبي74.6لؤي الياس راجي خيو129

 االهلية الكليةاألدبي70.9وداد غسان فيليب دلو130

 االهلية الكليةاألدبي69.4موسى منهل موسى عرفات القدوه131

 االهلية الكليةاألدبي68.1جاك سيمون عقل شاهين132

 االهلية الكليةاألدبي65.9باسم اندراوس باسم سحليه133

 االهلية الكليةاألدبي61.9سالم زياد سالم مناع134

عددجاال بيتالعلمي96.9زغير حسن عمار رند135

الطالبجاال بيتالعلمي95.9اسطفان عادل سليم ساندرا136

45جاال بيتالعلمي95.1ابوسالم محمد رمزي دانا137
جاال بيتالعلمي95.1حميده خليل محمد شهد138

جاال بيتالعلمي94.4الهودلي يوسف وليد نسيم139

جاال بيتالعلمي94.0*غنيم طناس ايليا نادين140

جاال بيتالعلمي93.6احمد سيد موسى ماهر مجد141

جاال بيتالعلمي92.9المناصرة عزات حسن رامي142

جاال بيتالعلمي92.0ابومهر جبرا جريس يوحنا143

جاال بيتالعلمي90.4زيادات سامي ماهر فايز144

جاال بيتالعلمي90.1خليل أبو أنطون ماجد جريس145

جاال بيتالعلمي89.6خالوي ناجي أحمد يارا146

جاال بيتالعلمي88.7شايبه ابو جورج لينو نقوال147

جاال بيتالعلمي87.9خليليه انطون اميل ساندرا148

جاال بيتالعلمي85.3صالح محمود صالح لينا149

جاال بيتالعلمي84.5معالي محمد خالد الدين سيف150

جاال بيتالعلمي83.1مخلوف نجيب خضر ايهاب151

جاال بيتالعلمي83.0العالم عزات حنا عزات152



جاال بيتالعلمي79.1الحجاجله محمد خالد رؤى153

جاال بيتالعلمي76.1الصوالحه توفيق رمزي توفيق154

جاال بيتالعلمي75.7زغموت سليم بولص نيكول155

جاال بيتالعلمي75.4العالم حنا خالد بيال156

جاال بيتالعلمي71.7القيسي خليل ناصر شيماء157

جاال بيتالعلمي65.1جريس ابو جريس فرح زيد158

جاال بيتاألدبي88.4الياس رستم رامي سيما159

جاال بيتاألدبي87.0المصو ايليا جورج ايليا160

جاال بيتاألدبي85.0المصو نصري منير ساره161

جاال بيتاألدبي84.3محمود حج فاروق احسان براءه162

جاال بيتاألدبي83.7دعيق انطون يوسف نبيل نيقوالوس163

جاال بيتاألدبي83.1شاعر حبيب ماجد نبيل164

جاال بيتاألدبي81.1المصري أحمد علي مي165

جاال بيتاألدبي80.3عبدربه نخله طارق روساليندا166

جاال بيتاألدبي79.9مخلوف نجيب عيسى نيكول167

جاال بيتاألدبي79.7عازر سالمه بطرس سعاد168

جاال بيتاألدبي77.7شهوان جوده كريم جوده169

جاال بيتاألدبي77.4شهوان جوده كريم جوسلين170

جاال بيتاألدبي75.1عوده محمد خالد سالي171

جاال بيتاألدبي71.9عواد مصطفى خالد مالك172

جاال بيتاألدبي70.7العساتنه ايليا جاك جورج173

جاال بيتاألدبي70.4عواد محمد جمال اسامه174

جاال بيتاألدبي67.6مره جورج اياد كرستين175

جاال بيتاألدبي66.1غنيم نقوال عادل نقوال176

جاال بيتاألدبي65.3بنوره عيسى كريم مريانا177

جاال بيتاألدبي61.4قسيس حنا جادهللا سيلينا178

جاال بيتاألدبي59.1لولص بشاره جورج بشاره179

عددساحور بيتالعلمي98.6الزلف ابو بشارة أكرم يوسف180

الطالبساحور بيتالعلمي92.3جريس مناويل عصام وداد181

24ساحور بيتالعلمي88.7بنورة فؤاد ساهر تانيا182
ساحور بيتالعلمي88.7فرح مصطفى اسعد سارة183

ساحور بيتالعلمي87.7خير عيسى بشارة ايرين184

ساحور بيتالعلمي86.4بنورة جريس عدنان زين185

ساحور بيتالعلمي82.4ابراهيم جريس اديب فارس186

ساحور بيتالعلمي81.1الهواش عيسى مجيد ليث187

ساحور بيتالعلمي81.0ابراهيم الياس جورج الياس188

ساحور بيتالعلمي79.3رشماوي عيسى الياس جوزيف189

ساحور بيتالعلمي79.1الزلف ابو الياس عماد الياس190

ساحور بيتالعلمي79.1كنعان خليل ايوب رامي191

ساحور بيتالعلمي74.6عواد عيسى الياس ميرال192



ساحور بيتاالدبي89.3ابراهيم جورج ماهر سيلين193

ساحور بيتاالدبي86.7مصلح عيسى سليمان عيسى194

ساحور بيتاالدبي86.4قمصية جالل جريس تيا195

ساحور بيتاالدبي82.6زعاترة حسين سالمة عمرو196

ساحور بيتاالدبي79.7عواد حفيظ اياد جيسيل197

ساحور بيتاالدبي78.7الزلف ابو عيسى مجدي عامر198

ساحور بيتاالدبي76.0شاهين شاهين سمير ماريتسا199

ساحور بيتاالدبي72.0الزلف ابو الياس نضال دنيا200

ساحور بيتاالدبي62.9البهو الياس عيسى الياس201

ساحور بيتاالدبي55.3عودة فوزي ابراهيم فادي202

ساحور بيتاالدبي50.9 بهنان أنطون سيمون شادي203

عددزيت بيرالعلمي98.4رانيا طالل شهوان204

الطالبزيت بيرالعلمي96.6يارا عادل طويل205

20زيت بيرالعلمي95.9نتاليا قطمة206
زيت بيرالعلمي95.4يارا البرغوثي207

زيت بيرالعلمي89.7ندين رائد جادهللا208

زيت بيرالعلمي89.1رمزي وليد جادهللا209

زيت بيرالعلمي86.0جنفييف قطمة210

زيت بيرالعلمي85.6هلينا موريس مسلم211

زيت بيراألدبي94.6دياال سائد ابو لفح212

زيت بيراألدبي91.4ماريا سامر صايج213

زيت بيراألدبي87.0أمير ناجي أبو شخيدم214

زيت بيراألدبي86.9فارس ابراهيم سعد215

زيت بيراألدبي86.0ليان شاهين216

زيت بيراألدبي84.6كريستوفر مهند قسيس217

زيت بيراألدبي83.3غيث مازن أبو عواد218

زيت بيراألدبي76.7بيسان ناصردار عمر219

زيت بيراألدبي72.0داليه رائد بربار220

زيت بيراألدبي64.1فايلت اياد مسلم221

زيت بيراألدبي59.7فراس الفحل222

زيت بيراألدبي57.4زيد برهان زيد223

عددالعائلة غزةالعلمي99.4الجدبه عيد اسماعيل عبدهللا224

الطالبالعائلة غزةالعلمي98.3الناطور نصر سميح محمد225

30العائلة غزةالعلمي98.0القيشاوي رفيق رمزي طارق226
العائلة غزةالعلمي97.7الريس نصوح منصف وديع227

العائلة غزةالعلمي97.7بسيسو رفيق حاتم رنيم228

العائلة غزةالعلمي95.9عوكل أحمد طالل قصي229

العائلة غزةالعلمي94.4االقرع علي بسام شام230

العائلة غزةالعلمي94.4العطا ابو عبدهللا ناصر شهد231

العائلة غزةالعلمي94.0العمش صليبا ماجد كرستين232



العائلة غزةالعلمي93.7شراب سالم رامي محمد233

العائلة غزةالعلمي93.6الخضري زهير حسام محمد234

العائلة غزةالعلمي92.6زمو غالب ناهض غالب235

العائلة غزةالعلمي92.4جمعه ابو ابراهيم تيسير دانا236

العائلة غزةالعلمي92.3فليفل محمد سهيل محمد237

العائلة غزةالعلمي90.4الصوراني عدنان عماد حال238

العائلة غزةالعلمي90.1اللطيف عبد صالح صالح ديما239

العائلة غزةالعلمي90.0المغربي رزق نضال عبدالرحمن240

العائلة غزةالعلمي89.4جوده خميس حسام هند241

العائلة غزةالعلمي88.6الصايغ خليل سهيل سهى242

العائلة غزةالعلمي88.3منه الياس سامي باسم243

العائلة غزةالعلمي87.6راس ابو العظيم عبد اسامه عبدالعظيم244

العائلة غزةالعلمي87.3عياد جالل سمير حسام245

العائلة غزةالعلمي87.3النخاله مجدي نضال ساره246

العائلة غزةالعلمي86.9الغصين أحمد عاهد نادر محمد247

العائلة غزةالعلمي86.7ناصر مصطفى هاني أحمد248

العائلة غزةالعلمي83.7متري زكي انطون زكي249

العائلة غزةالعلمي82.6علوان ابو الرحمن عبد ماهر أنس250

العائلة غزةالعلمي81.1نصار حسن محمود منى251

العائلة غزةالعلمي73.3الشوا ياسر اشرف الحسن252

العائلة غزةالعلمي72.7الرزي اسماعيل جمال يارا253

عددنابلسالعلمي99.1صيفي اياد أيمن كريم254

الطالبنابلسالعلمي98.0صبح عبدالكريم مأمون ندين255

24نابلسالعلمي96.4بريك زيدان عبدالفتاح مصطفى256
نابلسالعلمي95.4الخالدي ابراهيم امجد ابراهيم257

نابلسالعلمي95.3جاموس صالح بشار ميرا258

نابلسالعلمي95.1سعاده ناصر ميشيل ناصر259

نابلسالعلمي94.9جيوسي فخري عنان نورا260

نابلسالعلمي94.6شيخه سبع باسم خالد261

نابلسالعلمي94.4فقها حسن عبدالحكيم ليث262

نابلسالعلمي94.4شافعي وصفي عمر مصطفى263

نابلسالعلمي94.1كوع يوسف ماهر ماجد264

نابلسالعلمي93.4ابوعرايس خليل حلمي مايا265

نابلسالعلمي92.1رطروط كنعان خالد بيلسان266

نابلسالعلمي91.6قره سابا وليد سابا267

نابلسالعلمي91.6خوري وليد نضال ندى268

نابلسالعلمي89.0حطب ابو عبدالقادر محمد احمد269

نابلسالعلمي89.0شخشير عبدالجواد ممتاز امتياز270

نابلسالعلمي87.7شخشير احسان سامي محمد271

نابلسالعلمي87.3هاشم مروان رفعت حمزة272



نابلسالعلمي87.1ابوغضيب محمد عبدالرؤوف فرموزا273

نابلسالعلمي86.3دويكات عارف جهاد جوان274

نابلسالعلمي85.1شاهين حمدي مضر علي275

نابلسالعلمي84.9دواني جريس نمر جريس276

نابلسالعلمي80.3ملحم محمد عدنان احمد277

277

النجاح نسبةراسبينمستكملين غيرالناجحينالطالب عدد

%434300100.0األهلية الكلية1

%303000100.0العائلة غزة2

%242400100.0نابلس3

%25241096.0ساحور بيت4

%21201095.2زيت بير5

%60553291.7 الزبابدة6

%51453388.2جاال بيت7

%41365087.8الطيبة8

29527713593.9%

 النجاح نسبة حسب الترتيب

مجاميع

المدرسة

خالصة

مجموع

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

102.0%

الطيبةبيت جاالالزبابدة بير زيتبيت ساحورنابلسغزة العائلةالكلية األهلية

Chart Title


