
يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
75781749050501237562021رديناتيماء إسماعيل زينو1688

74951682051700367882021نجاح إبرإهيممايا إيرس جوهره21118

65871670050102327082021رنا شيخ صالح دنيابيان معن إلسلوم3818

1001081663050200724922021جوريه إلسليمانتركيه غازي إلنمر4560

76691658050501630822021إمل شيخ إلنجاريننور إلهدى دمحم إلشيخ حمدون51085

82101649050200759962021نهلهبتول عمار إلحسي  6596

62391620050106179722021إيمان إلسليمانزينه زكريا إلحاج إحمد7592

1441590050200792922021مجدإيه تيسي  إلحاج حسن8278

45831582050100584482022نجاحإيمان عزإم بدي9618

ي10288
63801564050103264622021وفاء إلسلوممرح فيصل مصين 

61451543050105126642021حنان زقزوقمن  عبد إلرحمن زقزوق11803

43851525050300641302022ساميهدينه سمي  شهدإ1286

18071518023901171932022نجود إلعليإسماء إحمد إلمحمد13607

42221518050104315732022شهناز إلعبسيشهد علي حمصي141130

1501510050200850532022وإئدةرزإن زياد إلعلي15443

79041502051200092862022ديما إلونوسمرح علي جروإ16949

2011498050201187222022دإليامروه رفيق إلحسن171063

1751484050200885112021فطيم إالحمدمن  دمحم إالحمد1844

46311470050200378502022روال إلخطابرإنيا دمحم خي  إلخطاب19631

50431468051200541502022سها إلمرعيجود سالم نجيمه20846

98511467050102636992021مياسهزينب عمار طريطر211148

60831461040110039652021حنان إلعريشغفرإن فندي إلمحمد22985

78481459050201113012022ميساءكارال نور إلدين حمود23749

63981451050106048002021ريم إلوليفرح صفوإن إلشحنة24545

64281444050102938412021روإد إلملحم إلنمرزينة فايز إالحمد25507

70141443050501055952022إديبهمن  برجس إلعبدهللا26681

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف

ي  رياض إالطفال- إلفرع إألدث 

2021 إل عام 2022لحملة شهادإت من عام 



25061432110900699182022ملكه إلدعانتسنيم إبرإهيم إلمحمد2763

68651429050200480122022خديجه إالسعدفضيلة حسي   إلحماده إلصغي 28192

1021426050100421672021إزدهاربتول دمحم نوح إلكردي2993

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف



يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
هإرسإء دمحم بارودي11253 16505196050102826292012إمي 

126901941050200729582013فاطمه إلعمررهف إبرإهيم إلحسن29

16621194072200084752012ريمةسلىم مصطف  إلجرك31212

168831934050200036812013من نورإن حسي   إلخالد4897

277941933051400122942014إمنة فاضلمن  عبد إلرحمن يوسف5219

ي6348 يفاطمه دمحم إلرحال إلعرإث  125431924050200077482013نعيمه إلرحال إلعرإث 

183421919050102739012014ثناء زقزوقعليا فؤإد عساف7498

116441914051200270572015غاناإنغام نعيم خطيب81201

121341893050102913122013مهارهف يحن  إلعبدهللا إلعبدإلرحمن91049

275251887051200069112014إفروديتهال حسان ناصوري10857

207661866050102281602013فاطمهدعاء إحمد إلعثمانلي111247

هعفرإء نجيب إلحيدر12754 9655186050102746062011إمي 

197581858051501069342014نبيلهرهام عبد إلحسيب علوش131151

118731856050105161012013إكرإمغن  مصطف  آغا إلتمر1491

12078185072200087202012ريمةفاطمة مصطف  إلجرك1528

191651849050106646892013إيمانهديه خالد إلحاج حسي  161056

1001181847050105558932020غاليهرزإن نزإر إلبارودي17997

ى إنس إلنرص181015 207061847050101616002013من برسر

185731845050106389522013رويدهإيمان إحمد إحمد19591

185931838050105110172013حفيظهبتول فيصل إلرإس201249

508751837110400220742013نجمه إلسمي كريمه عبد إلرحمن إلعبد21329

130511829052000793872013زهور إلسليمانروشان غازي حسي  22668

220161828051200114682013دعد عبد إلحميدمنار محسن عبد إلرحيم231002

99941826060901312312015ميسوندعاء يارس إلحقبه24894

187441825050300228222014فهميهإمل يونس إلعيس25301

ي إليوسف26555
14479182050200341502012عائشهبهيجه عبد إلغن 

203791819051200123712013رإويه إلمرعيمايا دمحم سعيد سلمان27496

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف

ي  رياض إالطفال- إلفرع إألدث 

2020 إل عام 2010لحملة شهادإت من عام 



62391815050100707072020ميساءسدين تمام كسم28546

13281810051000290052015وجدإن إلحسي  أحمد مهدي إألحمد291217

 علي مصطف 30102
11452181052000930112012موزهإيلي  

103161808052000625462015يرسه إسماعيلهاله حسي   علوإن311123

27361807050300026912015روضه بركدمحم خالد حمزه32738

ي33743 6990180705101239982019هبه إلسبعهدى معاذ إلقطرنج 

86461800070101924932015صفاءهال عبد إلرؤوف خطيب34233

98601798050200257032016جوريه إلرزوقسمر إحمد إلرمضان351052

ي36661 106461796070101138612013فضيلهآية كمال فاخورج 

107361792051000253322015كهرب إبرإهيممي أسعد حسي  37293

ي38690 130351790052000882502013إديبهديبه عبد إلسالم جماشي 

ة فرحان إلمحمود391018 274511790051100030772014فوزيهمني 

16567179050103199762012بثينهدعاء هشام عرفة40508

ي411019
66061786050300649342020إنعاميارإ مفيد كيسين 

3352178900500032882012سعدىمحمود إحمد عثمان42603

161501778050100098192013رويدهياسمي   موفق غوري431248

74601776050100592082014نجاحسامر دمحم علي هي441187

151331773050102395832015فاطمهرث  خالد بردإن45801

60331772050101278922020فكرهإرسإء عالء إلدين بربر إمي  46804

310951770050105541442014فريالريم علي إالحمد471183

20840176110100149862012خديجهعلياء خالد إلمصطف 481165

241071754050103086982014فيدهكوثر حسي   إالعور49614

25761753050500538302020فايزه إلخطيبنسيبه طه إلخطيب501198

26101748050700393022016سوريه إلزينريان مثقال إلمصطف 51474

1031748050103365782013حنان إلسعديإيمان حسان إلجانودي521108

ي53962 90911744050101707912018حليمه جعبومريم دمحم إلحج 

16677174072300316052012مرهج إلجاسمعبي  فوإز إلمرعي541144

121321732050103300172013فاطمهبثينه عوض سباهي55538

94521732050102781802016صفيه نعسانفاطمه محمود نعسان56556

108371725101000022702013إبتسام زينورشا إبرإهيم إلخدإم57574

201081725051000602802014فاطمهمرح شعبان عبدهللا58711

107591722051200200432016رجاءصبا إبرإهيم فطوم59169

101601717050105926382016رنا إلخالديرسى مصطف  ديب60877



و61466 235471711051100161702014سهامأالء يوسف إبو عدله إلخضي 

12309171051200340532012غصونلوريس موىس رستم621089

597171111000257552012مريم إلحسنصبجي عبد هللا إلسفر631260

185011709050201183752014ليل إلمليحاننهيدة صالح إلحسي  64933

264611705051100293412014حمامهمها نور إلدين خليل65982

119311704050106157292013ميساءبتول أحمد آفه66201

2471701050200658422016زينب إلباشوريأحمد إبرإهيم إلعبدهللا67419

263951697051000222982014رسسك إلشيخ عليفاتن دمحم إلحمدو68439

260111696052200334762014شهالنادين مصطف  إلمصطف 69517

92581693050100652922016ضج تعتاعدالل غازي إلضاهر701010

2891686050102345782014عزيزةدمحم رضوإن دإوود71648

233911685050106348872014إسالم إلحسي  سوزإن إحمد إلدإعور72315

105561685051200224212017ميساء خضورهيا فاطر خضور73746

160801684071100159612013سارةهبة إحمد حميدإش74905

126181683050200937362015شمسهمروه حسي   عبد إلقادر75679

94111682050105260312016بانا سعدنتالي خالد إلنوري إلفرإ76566

91141680052000749652018نادينرإما نبيل سوقه77311

ي78782
15695168070101971852011أمينة عبودبتول دمحم بنسر

136931679051200396122013نجاةهبة جميل علي سلمان7933

253751679050107286752014حليمهرهف جهاد إالسعد801239

38831673050103447412016خديجه صطوفيوسف حسي   إلصطوف81269

يه إلعبد هللاورده مصطف  إأليوب82318 96131673050200592932016خي 

193881669052100186812013صفيه إلقدورنور حسان إلعبدإلعزيز83895

 علي84559
215431661051501161612013رسميهسعاد حسي  

1001191661010102111242020شيماءجودي إسامه نور851159

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف



يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
15905197050200155942008نائلهبيان عبد إلكريم إلعبد هللا1611

17749187051600302502009فطيموالء بكري إلمرزي2254

17803178051400293992008منتىهمن  غازي عفيف3272

23001170050100459472004إنيسههبه رسالن إلحسي  4515

كاوي5945 كاوينرسين فيصل إلير 9209167050101445252008هدى إلير

15835163052000170172007تركيهخديجه درويش إلبدور6851

10030161051200299862007نجيده محمودرنيم عيس محمود71167

12329160050500955232008ناريمانرنيم فايز طنجور8837

وزوعد ؤياس إلجندي9917 9499154050500249012006في 

7422153110100149172004خديجهنوره خالد إلمصطف 101157

1115152072400369922006مريموسيم ممدوح يسوف111014

6082152060102870602006سميهسمر دمحم جمال علي ديب121137

12977150050400394442007فطيمسلوى عوض إلعلي إلحسي  13807

7832149110102966602005فطومهرشا إحمد إلعلي14758

7709149051000284772003كوكب سليمانثرإء أحمد ديوب15969

12252149050700280262008هدىنجديه أحمد هابيل161040

1016144072401160252008هند سعيدأحمد مصطف  دعبول171067

15836144051000218912007جميلهخديجه حسي   حبيب181133

ي191132 16253143050103285362007من عفاف مياد برزنج 

ي201109 11541140050900105572007ساميه ونوسفاطمه توفيق إلقهوج 

12323140050500071242008ميساء إلسليمانرزإن نبيل فهد211180

10848140050700034112004إديبهندى سليمان نبهان221207

14821139050101271202006إبتسامياسمي   جاسم بغدإدي2379

13621139052100245342005نجاحمنار عبد إلرحمن دبالن24937

ه يونس عباس25975 11783139051600236432004عليا عباسأمي 

ي261124
 
11509139071800125282005شكرية أبو جبسفاتن دمحم تركماث

12452138051000067392004تكنهفاديه يوسف عليشه27537

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف

ي  رياض إالطفال- إلفرع إألدث 

2003 إل عام 2009لحملة شهادإت من عام 



13691138050100917822009نجاح سالمهنادره عبد إلكريم مرإد آغا28739

11941136051600228922005سعادهنادي عباس حسي  29509

16620136050107336492008بسيمهإميمه حبيب سليمان30865

هوعد علي  بركات311079 16069135050900178412008إمي 

6677134050300415422004عارفه إلعيسزهور مرهج إلعيس32708

16555134051600449032008حميدهؤكرإم إبرإهيم إلضاهر331112

35119134051600104092009حسنهسيفه عيد ناعم341126

10250133051200142492007ملك محمودوئام وحيد إسعد35490

17589133051200098532008إنصاففلونه حسي   هوإش36510

1128132052000341952007حليمهإحمد غالب إلرحمون37658

6312131050200481452006مريمعالء عبد إلكريم إلحردإن38799

ي شحود دياب391070
هساميه عبد إلغن  8929130050105849712007سفي 

11581130050500410502006زهرهفاطمه عادل إلحسن401218

ي411240
 
16125130050100760002007إيمانسلوى صفوإن إألفيوث

11944129051500022632003من نور عدنان وطفة421136

ي43677
13346128050105661092008هدىدنيا عبد هللا دندىسر

12215127051000662102007وزيره جنيدجروح حسن حسن44752

هرؤإ موىس إلوسوف451186 13141127050300250872005سمي 

289126050100473892008خديجهعبد هللا دمحم إلمرصي46553

5435126051200237392007هناءعبد إلحميد فريد تجور47558

294126050107584152008نوإلدمحم قاسم حجازي481005

7932126050105773992008رباحعيس حمدو إلحاج عبيد491199

17947124050107573662008من نىه خرص  هللو50300

9132124050500869982003ختام سمعولعال نزإر سمعول51642

9244122050105740782009إنتصاروالء أسامة شومل52306

10910121050105523972005صفاءغن  حسان ورإر531229

9417120050900189952006وضحه إلقدموىسيصبا هاشم إلقدموىسي54175

7097118050200071892009هناءمعير  أحمد إلعباس55638

7400118050100785212006شمسهخلود فوإز محيو56723

10066117050100361232004سحرغنوة محسن مصيجة57292

15955117050103183922009فاتنمطيعه عبد إلعزيز سفاف58650

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف



يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
3873185070300423961988بدورجمانة دمحم مرإد1787

4675143070100756762002زهرإءجهان دمحم رضا مناع2588

9286136051600080682002إمينهفاتن بديع إلوسوف3285

8131136050101326962002عليا دهمانعبي  حسي   إلديوب41244

3563127050200297651998فايزه إلمحمد إلمحموددمحم رسالن رسالن51045

ي61113
 
3912124050100827362001داللظالل أحمد زهدي إلعلوإث

فت طالل طيبه7797 يمي 
 
4470122050700138842001رإغده إلسلموث

9291122050200485572002خديجهفاطمه دمحم إلحردإن8993

581122010301199101996رجاءصفاء أحمد عوض91257

5249121051500470942000نرصه رسالنصفيه طاهر صاطور101119

2577114070901709011997داللفاطمة محمود إلتناري11343

ي باذنجان121256 5056114050104452341995رقيهصبا ناج 

9828110050500428532002نادره سخيهنوإدر نادر سالمه13763

4446101070901296352001حياةسوسن دمحم إلحيدر14795

296499050300396201991زينب إلخالدعلي خالد إلعيسو15613

هختام دمحم جردي16839 695597051600392461991مني 

451696051600278871988حسنودإد عباس إلندإف171111

1334191020100323442001لمعان شوإإسماء جالل نيال181168

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف

ي  رياض إالطفال- إلفرع إألدث 

2003لحملة شهادإت ما قبل  عام 


