
يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالث

معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطن 
3148357605040035801201997.15نور حيان الزرقه119

2927377405010573117202092.15فاطمه الزهراء دمحم كعيد281

109327105010692285202087.83كرم غزوان الشامي36

2942311905010212069202087.56مريم أكرم ياسي  412

3132270805010104881201987.53قمر دمحم مشايخ52

201313205010445905201987.48وليد خالد كبيسي623

3057379705010423597201987.31تنارص عبد الرحمن دويك735

3099380905050135419202087.21مروة عبد الكريم عليا872

3121310305020094517201985.12فاتنه عمار المصطف 9122

60336005010377429202085ريان حيدر الرفاعي الحريري109

122296805020113830202083.35دمحم عزام شاوي11102

136320905010321331202081.38دمحم عباده دمحم مسعف الزين1263

5090349807180021078201981.15فاطمة عبد الباسط الحميدى13111

120298305020053967202080.61دمحم عبد العزيز العيد14129

2915244405010473151202079.46ضىح وائل اللبابيدي157

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولي   ف

ونية التسويق و التجارة االكتر

ي  التجاري
 
لحملة شهادة المعهد التقاث

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولي   ف



يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالث

معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطن 
15198129405010354493201974.37عالء محمود كلخة144

يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالث

معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطن 
13934405010008777200587.17منال علي خميس120

ي218 124327905010112593202083.8حسنا احمد الزعن 

57309805010241460201383.8آالء دمحم سمت  المنجد351

ي احمد الكردي413
 
87276405010363971201980.32اماث

ي547 117283205010516477202075.39بيان سعيد الزعن 

483299605090004576201974.58غنوه وعد رحمه683

22329705050055653200974.41زيا اسماعيل قنوع7110

241285705010165034201774.34رزان فيصل عنوش895

164278405010639059201974.32ميساء محمود احمد961

323273405010268586201874ناره حميد الدياب10125

63286405010458267201973.77تسنيم زياد العمري1166 434245905030033074201867.37أالء عبد القادر شنو2992

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولي   ف

ونية التسويق و التجارة االكتر

ي
 
ي االحصاث

 
لحملة شهادة المعهد التقاث

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولي   ف

رياض أطفال

لي
ي لالقتصاد المت  

 
لحملة شهادة المعهد التقاث



يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالث

معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطن 
24344169405020072618201476.35مريم دمحم الشيخ196

ي28 159325604180072085202070.75ميس حمدو الرساقن 

149315005210022547202070.25عائشه عبد هللا كريمش360

3186103905020043480202070.25حسي   عبد الرحمن البكور480

75335305010321087202070.07ساره عبد الحميد سنو5107

9658105105050090614201970.035ريم جالل مسعود6109

57930705090001000201069.38رهف منذر موىس7119

يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالث

معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطن 
256316405010348988201880.5ابتسام سامر الشمالي171

1651515511060037306200878.92انتصار عبد المجيد العرب294

يرقم التسجيلتسلسل
 
يالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالث

معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطن 
2286916307010030103200863.71ريم أحمد عصفور1120

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولي   ف

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولي   ف

رياض أطفال

ي للفنون  التشكلية و التطبيقية
 
لحملة شهادة المعهد التقاث

رياض أطفال
ي للموسيفر

 
لحملة شهادة المعهد التقاث

ي مفاضلة التعليم المفتوح 
 
 2023-2022اسماء المقبولي   ف

ونية التسويق و التجارة االكتر

لحملة شهادة المعهد العالي للعلوم المالية والمرصفية


