
يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالث

سنة الشهادةالرقم الوطن 
8423631050101838952022ليىلهمام دمحم نور العبد119

1463607050106733832021اسماء ضبعانمالذ عصام السمان2277

4153548050107739502022مرح سفافسماح محمود جعمور337

3773397052001000912022هبه عبد القادربتول عبد العزيز عدوع428

3123384030100560642022خلودمحروس توفيق حبوش5195

3513338050106955762022عبير الدبيكارساء فراس الطيار634

ي725
 
4693316050105774772022وفاء الشامينور سمير الحزواث

ى كعيدهبه خالد كعيد838 4723299050105731352022بشر

6623241050201084202022شمسههبه خالد الخالد9228

يأحمد يارس بعيج1022
123198050101125192022عائشه سلقين 

553180050110263932021هدىعبد الرحمن بسام الصباغ11171

8503148050100474222021غن  رقيةطالب دمحم ماهر البصيلة12237

4333022050108766422022زهرةفاطمه زكريا عكره1331

4733000050105523562022طرفههبة عماد عربش14224

4642935050106542762022رغدهنجوى عرفان الحياري1543

27932841050700301402021مريم المنالغصون أيمن المنال16130

262800050201203522022عائشة احمدبهاء الدين عبد القادر العمر1750

5882799050501821222022ازدهارحال عيىس ديب18116

ي1956
 
10042795050105341202022ناديا قاقاتعدنان دمحم عبد الباق

13552793050110267942022مزين بهلولماريا غزوان دهنه202

1182745050106525022022ايمان الجاسمدمحم نور وليد الجدي21239

7442740050107472282022مريم السحارحسن دمحم عزام العبود22293

32730050200188232021الهام الجلمودأحمد زهير السليمان2315

3562706050106925802022سعديهاسماء دمحم يوسفان24286

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولير  ق
ي 
ونية - (تجاري)الفرع المهن  التسويق و التجارة االلكي 

2021 اىل عام 2022لحملة شهادات من عام 



5142705051200541262022ايمانتاليا كمال حسن25196

5902695050500512082022دولت موىسديمه لؤي سفر26231

 الجيجكىلي27179
7292669050106845902021بهجةرسالن حسير 

652643050200749962021رغداء العمرعبد الرزاق عىلي المحمد قطشه2813

4182610050104604132022بيانسهام دمحم صفوان عرفه29205

202590050103371972022ابتسام كنعانبشار خالد العبد هللا3054

نا ماهر الرحمون31105 13612590050102080042022ثناء جىحمير

ي32192
 
9542589050106673612021ريمعبد السالم ماجد قناث

382577050106962092022فضيله الفراسعد عبد المعير  عالوي33262

4372492050108195382022صبافاطمه قتيبه الفتوحي الجندي343

5782463050600470632022تهاويل الشامانهديل ماجد النواف35158

82462050200977702022انتصارأحمد عبد الرزاق الخليل3685

17912459050103186032021ميساء قمر الديننور الدين دمحمحسان الدقاق37234

ي3812 ي ادلن 
812452050105408392022نوره بعاجعمر تق 

4012448050501443462022فهيدةليان تامر محفوض3914

ي4083 452422050107859482022هاله خليفطارق فخر سبسن 

15672412050104895142021مخلصهدمحم عىلي خالد الخالد41199

ي42181
 
7282400050103497702021لوفانارسالن أحمد عرواث

6832336050101022762021رفاهخالد عبد هللا عابدين43198

10132322050600596022021عيده الحسير عبد هللا عزيز حمود44143

27942296050501822142021رانيه عبيدوغن  عمار وسوف45126

4092291050105906082022ندى مرقاساىلي بسام تتان4630

15142283050105477802021رانيهدمحم أكرم عبد هللا العطار الحداد47281

1232275050201648702022ضىحمصطق  ابراهيم دمحم4879



يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالث

سنة الشهادةالرقم الوطن 
1733690050300266652020فهميةيوسف دمحم اليوسف1265

فه2157 28983631020405130072020روعهسنا دمحم حاج رسر

29463550050200977312020بهيجه الخليلمالك دمحم الخليل3256

28523465050106040532020مروةتسنيم عمر يونس مغربل4144

19253413050100013512020صباح شلهدمحم عطيه المحمد5279

هعبد هللا دمحم عىلي الشاج6259 843307050103142192020ضياء الهي 

7323246050105172202016غاليةسوسن عماد الفنار778

1683231050200491122020إكتفاء المحمدوضاح بشير عبدالرحمن8151

ي الفتوح العمادي9200 1053189050103899882020بثنيه كجونعمرو جمال الدين اث 

يمن  مروان الشيخ خليل10213
 
29473164900500069412020نجود غريواث

433126050101920022020ندى بدرحسام الدين اسامه المديوب11153

10313107050500302862020هيامزكريا عبد السالم حاج عبيد12204

29593053050105676642020فاديا عجاجنور عارف القدور13271

ي144 يشيم نبيل قندقىح  29063051050105659272020شذا قندقىح 

ي بسام دندل15118
 
ه دندلاماث 28173033050104046242020سمير

8863029051600494632015نبال احمدبتول شفيق الخليل16270

كاوي17184 363016050102852292020أملجمال خالد الي 

8133002050106630692020من  ندافحسن محمود العبىسي القس18235

1242987024200194682020نجاح الرمله العويددمحم عىلي العىلي19292

472909050107349232020بثينهحكم وجيه الحسن حبوش20108

31562847050103129552020رانية القراحكمت مصطق  قيطاز21145

2282828010107625362019صفاءرامي مصطق  المعلم22139

يعبد هللا جمال الشعار23142 13382798050100385462020صفاء قندح 

29082781050102250472020صباح االحمدشيماء حيان االحمد2464

30802769050600004512020فريدهانسام رائد الوسوف2557

رينا عىلي الرمضان26246
28812766050104448952020هند الحسير 

2020 اىل عام 2010لحملة شهادات من عام 

ي 
ونية - (تجاري)الفرع المهن  التسويق و التجارة االلكي 

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولير  ق



30202762050200242682019كهرمان اورفىليازهران حسان الخطيب27247

182740050104093692020نشين األخرساسامه طارق العواد28227

ه29167 9832738050100561952020فاطمه السقاحمزه دمحم زاهر هي 

4812676050108284482020غادى الشعاراحمد مفيد عربو30103

ي31203
 
12472645050101264852020غفران الملكعبد الرحمن عبد المعير  عرواث

17322644050201171422020سلىمماجد يحنر الفارس32188

6032634041700267042020صفيه شهابحامد رجب الرجب3351

ي34190 1662633070901361552020فاطمةنذير امجد الشاقن 

702569050101425562018عبير الخليفخالد ساهر شيخ السوق3577

17482558050100289862020ميساء الشعارماهر صفوان عربو36104

ي عارف االمير 37236 9832544050109260032020مهاخير

يمحمود دمحم مقداد38274
21782538050103988872020سوسن لطق 

1682527050101415562019صباحدمحم نور فواز حنبظىلي39255

20822484050109866672020عائشه المصطق دمحم مصطق  طالل خلوف40291

22032478050102955032020نورمصباح خلدون الدباغ41102

18212448050101940392020تغريد خموسيهدمحم جمال حويقه42141

1572447050103625402020شذى الشاجممدوح حسام وحود43123

102441050200615112020ايمانأحمد زياد الحسون44150

يأمجد مصطق  الفرا45176
 
5722398050101795562020رافت الكيالث

31442295050100707692019عالندى دمحم خلوق الريس46177

29232282041800405402020مخلصهفاطمه عىلي المرعي47288

ي48197
 
17422278050100250402020راميا بوظانمأمون حسام علواث

16172210050100515572020هاله علوش الحدادعمران مظفر عيان49201

13772185050700417602017باسمهرنيم اسماعيل الدرزي50217

32392172050104832332020رويده حلبيههزار صفوان الديري51283

872156050105179602020نزهونعبد الهادي أحمد حمشو52131

31632025050105036832020لينادينه طالع طالع53110



يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالث

سنة الشهادةالرقم الوطن 
ى وليد داود1180 هبشر 2332340050700172792007سمير

يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالث

سنة الشهادةالرقم الوطن 
319303051500509721998تركيه سالمهفتاة يوسف صبح1280

2186263050500178561999فريدهرانيا دمحم اسماعيل2287

2003لحملة شهادات ما قبل عام 

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولير  ق
ي 
ونية - (تجاري)الفرع المهن  التسويق و التجارة االلكي 

2003 اىل عام 2009لحملة شهادات من عام 

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولير  ق
ي 
ونية - (تجاري)الفرع المهن  التسويق و التجارة االلكي 


