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 األوائل العشرة على مستوى الدولة في مختلف أنواع التعليم

 2014/2013جميع الجنسيات للعام الدراسي /  القسم األدبي 

نوع 

 التعليم  

المنطقة  

 التعليمية
 المدرسة النسبة المجموع  الجنسية اسم الطالب الترتيب

 والثانويللتعليم األساسي  الظهرة 99.92 999.20 االمارات العربية المتحدة مريم علي عاشور مراد مصلحي 1 دبي عام

 اإلمارات الخاصة 99.70 997.00 األردن العتيبيمحمد سعيد  أيمنرغد  2 العين خاص

 الثانويللتعليم المحمود  99.51 995.10 مصر جبر جمال الدين عبداهللأحمد محمد  3 الشارقة عام

 الثانويللتعليم األساسي و اإلبداع  99.42 994.20 سوريا قطيشسارة وليد  4 الشارقة عام

 4 الفجيرة عام
  الشرعاهلل  عبدحميد اهلل  عبد هنور

  المازمي
 الثانويالمؤمنين للتعليم أم  99.42 994.20 االمارات العربية المتحدة

 للتعليم الثانويالماسة  99.39 993.90 االمارات العربية المتحدة اليماحيفضة سعيد محمد علي  5 الفجيرة عام

 الثانويللتعليم  هالسلم 99.37 993.70 األردن ادريديالرحيم  عبدضحى نادر  6 أم القيوين عام

 الخاصةاألرقم  99.36 993.60 مصر سارة أحمد محمد محمد الرفاعي 7 دبي خاص

 والثانويبنت الحارث للتعليم األساسي  هلباب 99.33 993.30 االمارات العربية المتحدة الحموديطيف احمد ربيع سعيد  8 الفجيرة عام

 والثانوياألساسي للتعليم خياط بنت سمية  99.21 992.10 فلسطين بنان محمد حسين برو 9 عجمان عام

 الثانويللتعليم  زعبيل 99.18 991.80 االمارات العربية المتحدة منى خالد حاجي كمال محمد كمال 10 دبي عام
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 األوائل العشرة على مستوى الدولة في مختلف أنواع التعليم

 2014/2013جميع الجنسيات للعام الدراسي / علمي القسم ال 

نوع 

 التعليم  

المنطقة  

 التعليمية
 المدرسة النسبة المجموع  الجنسية اسم الطالب الترتيب

 المنارة الخاصة 99.85 798.80 مصر أحمد السيد عبد الرزاق متولي شاهين 1 أبوظبي خاص

 حمد بن عبداهلل الشرقي للتعليم الثانوي للبنين 99.83 798.60 مصر أحمد السيد فتحي حسن عبد العال 2 الفجيرة عام

 عام
رأس 

 الخيمة
 الجودة للتعليم الثانوي 99.83 798.60 األردن حذيفة محمد يوسف الجراح 2

 الصفوح النموذجية 99.83 798.60 االمارات العربية المتحدة الجناحياهلل  عبدمصطفى اهلل  عبدمريم  2 دبي عام

 زعبيل للتعليم الثانوي للبنات 99.68 797.40 مصر هدير محمود عبداهلل محمد أحمد 3 دبي عام

 اإلستقالل للتعليم األساسي والثانوي للبنين 99.66 797.30 مصر أبوبكر غريب عويس محمد 4 الفجيرة عام

 دبي-األهلية الخيرية بنين 99.65 797.20 الباكستان أحمد سيد مرتضى على رضوي 5 دبي خاص

 99.65 797.20 مصر محمد أنور محمد الزيني محمد غنيم 5 عجمان عام
أبو سعيد الخدري للتعليم االساسي والثانوي  

 للبنين

 أكاديمية الفجيرة العلمية اإلسالمية 99.65 797.20 مصر مي علي أحمد سليمان 5 الفجيرة خاص

 للتعليم األساسي والثانوي للبنيناالستقالل  99.64 797.10 مصر عبداهلل أحمد لوممبا محمد عبد اللطيف 6 الفجيرة عام
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 األوائل العشرة على مستوى الدولة في مختلف أنواع التعليم

 2014/2013جميع الجنسيات للعام الدراسي / علمي القسم ال 

نوع 

 التعليم  

المنطقة  

 التعليمية
 المدرسة النسبة المجموع  الجنسية اسم الطالب الترتيب

 قطر الندى 99.63 797.00 سوريا لينا عبد المنعم الحصري 7 الغربية عام

 النور الدولية الخاصة 99.63 797.00 األردن محمد واصف صبحي أبو ليلى 7 الشارقة خاص

 الحصون 99.63 797.00 االمارات العربية المتحدة ميره خلفان محمد اليبهوني الظاهري 7 العين عام

 الوردية الخاصة 99.60 796.80 األردن رهام بسام شوكت المسعود 8 أبوظبي خاص

 الوردية الخاصة 99.60 796.80 سوريا سوليه معتز مشو علبه 8 أبوظبي خاص

 للتعليم الثانوي بنين الثميد 99.60 796.80 األردن مجد الدين عبد الحافظ محمد الحورات 8 الشارقة عام

 براعم العين الخاصة 99.58 796.60 مصر أحمد عزت محمود عبد الغني العلوي 9 العين خاص

 للتعليم الثانوي للبنات الظيت 99.58 796.60 االمارات العربية المتحدة حصه ابراهيم علي مجالد الفالحي 9 رأس الخيمة عام

 محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي للبنين 99.58 796.60 سوريا مجد احمد السلومي 9 الفجيرة عام

 اكاديمية الفجيرة العلمية اإلسالمية 99.53 796.20 األردن رزان ابراهيم يوسف ملحم 10 الفجيرة خاص
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 مــتــحـدون في الـطمــوح والـعزيـمـة 


