
 1الصفحة  

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 2022  - 2021حملة شهادات   ثانوية عامة /علمي/

 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 2183 2021 رضوان موفق عبد الرحمن  1

 2051 2021 انس عبد المعين موعاني  2

 1598 2022 دالل محمد ياسين  3

 1589 2021 اسماء محمد مريد الفحام  4

 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 2020  - 2010حملة شهادات   ثانوية عامة /علمي/

 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 2291 2016 بكر عمر عرواني  1

 2241 2015 محمد عدنان الخابور  2

 2201 2014 عبد المنعم محمد راسم الخالد  3

 2150 2020 محمد مصطفى الدلي  4

 1995 2016 نوره هايل ديوب  5

 1945 2019 مصطفى عبد االله الدالل  6

 1917 2018 عمر احمد القسوم  7

 1915 2019 محمد وسيم احمد الطماس  8

 1888 2013 ريام احمد محمود  9

 1846 2019 غزل نزار مشرف  10

 1767 2020 بتول محمد خضر  11

 1756 2014 مريم وليد سباهي  12

 1714 2018 جوليا نادر صالح  13

 1691 2020 ناتاليا طاهر نيصافي  14

 1606 2013 أسيا محمد ارحيم  15

 

 



 2الصفحة  

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

   2009 - 2003حملة الشهادات  /  علمي العامة / الثانوية                           

 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 222 2007 سوزان خالد صالحه  1

 165 2007 هدى عبد الرحيم الحسين  2

 158 2007 كنانه حنفي الدبيك  3

 144 2005 لينا عبد الكريم الحماده 4

 ا

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

   2003العامة / علمي / حملة الشهادات ماقبل الثانوية                          

 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 147 1984 ريم عبد الكريم الشيخ حسن  1

 122 1996 هوازن عبدهللا الدالي 2

 108 1991 سعاد محمود ناصيف  3

 

 ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 3الصفحة  

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 2022 - 2021العامة / أدبي / حملة الشهادات الثانوية                          

 

 المجموع الصافي  الشهادة عام  اسم الطالب  م
 1492 2022 محمود محمد العثمان  1

 1471 2022 آمنه مصطفى الياسين  2

 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 2020 – 2010العامة / أدبي / حملة الشهادات الثانوية                          

 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 1896 2016 عبد الحميد محمد رسالن  1

 1871 2013 اسراء ايهاب أركي  2

 1868 2013 ضياء أحمد صالحه  3

 1858 2014 اماني محمد السليمان   4

 1854 2018 احمد عبد المعين القدور  5

 1787 2014 عمر ابراهيم السفراني  6

 1782 2013 ابتسام حسين السعود  7

 1780 2011 كنان عبد المعين الخلف  8

 1775 2014 ايناس مصطفى الحصني  9

 1760 2011 عزباء عبد العلي   10

 1759 2014 غزل عماد زريق  11

 1723 2015 احمد عبد الرزاق القاسم  12

 1720 2014 أيهم أحمد عجاج  13

 1710 2012 صبحي عبدهللا السفر  14

 1676 2015 رؤى نعيم غيبور  15

 

 

 

 



 4الصفحة  

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 2009 – 2003العامة / أدبي / حملة الشهادات الثانوية                          

 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 164 2009 ميساء احمد العليوي  1

 150 2009 ندوه محمد الشعار  2

 144 2009 لينه خلدون الحلبي  3

 144 2009 شادي محمد المصطفى  4

 138 2007 رهف عبد العزيز صقر  5

 137 2005 سعده منار درويش جميل  6

 130 2007 أحالم توفيق مهنا  7

 126 2009 نجوى راسم ابو قاسم  8

 123 2007 ليلى نور الدين شاهين  9

 119 2003 ختام محمد كحيل  10
 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 2003العامة / أدبي / حملة الشهادات ماقبل الثانوية                          

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 146 1998 آمنة  محمد األشقر  1

 137 2000 صفاء محمد كيروان  2

 123 2000 شيرين طالل طيبه  3

 110 2002 نوادر نادر سالمه  4
 

 

 

 

 

 

 

 



 5الصفحة  

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 2022 - 2021/ حملة الشهادات  ة نسويفنون /  المهنية الثانوية                         

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 3321 2022 جودي ايمن ملص  1

 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 2020 – 2010/ حملة الشهادات  ة نسويفنون /  المهنية الثانوية                      

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 3414 2013 اركي حسناء مصطفى  1

 3398 2020 ريم عبد المعين جناني  2

 3356 2013 مرح عبد الكريم ابراهيم  3
 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

   2009 - 2003حملة الشهادات  نسوية/ الثانوية المهنية / فنون                          

 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 337 2003 نوال درويش الحمود الدرويش 1

 309 2007 سوزان عبد الكريم ضعون  2

 284 2004 لما عبد هللا الحالق  3
 

 

 

 

 

 



 6الصفحة  

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  التسويق والتجارة االلكترونية /

   2022 - 2021الثانوية العامة / علمي/ حملة الشهادات                         

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 2032 2021 عبيده موسى المصطفى  1

 1917 2021 ايه أحمد سلورة  2

 1896 2021 عبد الرحمن مسعف عسكر  3

 1658 2022 رودي عبد العزيز زيود  4

 1645 2022 رؤى ماجد الالذقاني  5

 1494 2022 سامر مصطفى حمود  6

 1442 2022 نيرمين محمد عبدو  7

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7الصفحة  

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  التسويق والتجارة االلكترونية /

   2020 - 2010الثانوية العامة / علمي/ حملة الشهادات                         

 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 2076 2014 االء صبحي حافظ  1

 2040 2012 عمار عباس المحمود  2

 1995 2014 ناديا بسام موسى  3

 1977 2015 عبدالرزاق عدنان حاتم  4

 1970 2012 ياسين محمد اسماعيل  5

 1953 2016 عبد الرحمن محمد بردان  6

 1901 2016 مصطفى محمد الحالق  7

 1880 2016 اسماعيل محمد االحمد  8

 1826 2018 جميلة محمد ياسر عنداني  9

 1817 2018 نصر حبيب علي   10

 1746 2019 عبد الحي جاسم الخضر  11

 1720 2012 فراس ابراهيم االبراهيم  12

 1653 2014 ربا باسل شمه  13

 1626 2020 حيدر ابراهيم ديبو  14

 1623 2013 عفراء محمود سالمه  15

 1615 2016 ايناس سمير فطوم  16

 1606 2014 حسين علي عيود  17

 1574 2018 العجيل علي طه  18

 1563 2019 احمد عبد المنعم القصاب  19

 1543 2019 بشار خالد الحسن  20

 1432 2020 جوريه محمد جاسم التركاوي  21

 1426 2018 ليالس سامي خليل  22

 1405 2019 اريج حسين حسن  23

 

 

 

 

 

 



 8الصفحة  

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  التسويق والتجارة االلكترونية /

   2009 – 2003الثانوية العامة / علمي/ حملة الشهادات                         

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 183 2006 عال احمد العمار  1

 140 2007 حسام عبد الحسنو  2
 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  التسويق والتجارة االلكترونية /

 2003الثانوية العامة / علمي/ حملة الشهادات ماقبل                         

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 169 1998 عبدهللا صالح يوسف  1

 141 2002 ريم عيسى الكوسى  2

 138 1986 وفاء محي الدين الملوحي  3

 129 1994 نوره فائز االمين  4

 128 1998 ميساء اسماعيل شحود  5

 

 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  التسويق والتجارة االلكترونية /

 2022 - 2021الثانوية المهنية / تجارية/ حملة الشهادات                         

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 3357 2022 هدى قاسم البزوير  1

 3340 2021 الواوي محمود وليد  2

 3153 2021 شيرين عبد الرحمن سريه  3

 2894 2021 موسى خالد الخطيب  4

 2855 2022 صدام ظافر الحاج يونس  5

 2784 2022 صفا جمال زريعه  6

 2766 2022 ليالرس عيسى الذهب  7

 2757 2021 عمران عبد القادر الصمصام  8

 2705 2021 خالد فايز الخالد  9



 9الصفحة  

 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  التسويق والتجارة االلكترونية /

 2020 – 2010الثانوية المهنية / تجارية/ حملة الشهادات                         

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 3680 2011 لينا موسى السالمه النقري  1

 3624 2020 اسماء احمد المعلول  2

 3443 2020 نشوه عماد عطار  3

 3215 2020 ليلى محمود المصري  4

 3182 2020 نور حسن حمشو  5

 3130 2012 فايزه سمير الشامي  6

 3119 2020 زعرور مايا غسان  7

 3098 2020 حمزه مصطفى الشاغوري  8

 3058 2020 الدين محمد امين النجارعماد  9

 3053 2017 سراب جمال عبد المعطي  10

 2947 2020 ليلى احمد لحلح  11

 2796 2020 عمران عبد السالم الدباغ  12

 2755 2020 رهام مأمون هرموش  13

 2722 2019 محمد رياض جمعه  14

 2667 2019 فاطمة عبيدة أسود  15

 2660 2020 غيث عبد الكريم عدره  16

 2632 2019 محمود حذيفه شيخ صبح  17

 2627 2020 عمر احمد النجار  18

 2622 2019 قمر مهند المصري  19

 2595 2020 دعاء ماجد فرزات  20

 2538 2020 محمود محمد مقداد  21

 2536 2018 سليمان ايمن سليمان  22

 2483 2017 اديبه سمير حمره  23

 2483 2019 الخطيب  احمد يوسف قرواني  24

 2376 2019 عبد هللا ياسر البرقومي  25

 2347 2020 مهند سمير الصمودي  26
 

 

 

 



 10الصفحة  

 

 

 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  التسويق والتجارة االلكترونية /

 2009 – 2003الثانوية المهنية / تجارية/ حملة الشهادات                         

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 350 2003 مها عبد العزيز حمدان  1

 

 

 ملء الشواغر لبرنامج التعليم المفتوح   في مفاضلة  قبولينسمية للطالب الم القوائم اإل

 2022/2023لعام  /  التسويق والتجارة االلكترونية /

 2003الثانوية المهنية / تجارية/ حملة الشهادات ماقبل                         

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 294 1999 لما سليمان الراعي  1

 

 

 

      ملء الشواغر لبرنامج  في مفاضلة  قبولين ذوي الشهداءللطالب الم سمية القوائم اإل

 التعليم المفتوح 

 2022/2023لعام  /  التسويق والتجارة االلكترونية /

 الثانوية العامة / علمي/ 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 2037 2014 بشرى حمدان حسن  1

 1707 2020 لقمان كمال نصور  2

 

 



 11الصفحة  

 

 

      ملء الشواغر لبرنامج  في مفاضلة  قبولين ذوي الشهداءسمية للطالب الم القوائم اإل

 التعليم المفتوح 

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 الثانوية العامة / علمي/ 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 200 2012 مرح ابراهيم ابراهيم  1

 180 2006 خلود علي محمد علي  2

 

      ملء الشواغر لبرنامج  في مفاضلة  قبولين ذوي الشهداءسمية للطالب الم القوائم اإل

 التعليم المفتوح 

 2022/2023لعام  /  رياض األطفال   /

 الثانوية العامة / أدبي/ 

 المجموع الصافي  عام الشهادة  اسم الطالب  م
 144 2000 مهند محمد عثمان  1

 143 2011 مي حمدو الحيدر  2

 121 2008 مادلين نعيم حبيب  3
 


