
يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
204932223052000508152021شذإؤيلينا فارس إلفارس1774

167921896050101512152021غادهعبد إلرحمن مسعف عسكر2769

116821865050107363922021إزدهاررإفع إيمن إلعيىس3345

81911789110102310622022عائشه إلشحاذةنور إسماعيل حمد4570

99391740050102001172022بانا إلشيخ خالدأدهم حبيب إلشوإف558

248621708050201196382021ختام إلسليمانهدى دمحم إلمحمد6440

187461695050101141512021شاهزنان حلبيهآية غسان صوي7168

234631688050106082082022شمسه إلمحمودختام عدنان إلسلوم8471

178391645050108272012022حياةلىم دمحم إحمد9777

128221644050501852222022لبنه مجرمهند مهرإن مجر10250

152721643050106989352022رزإنخالد فيصل إلمحيميد11798

104021603050110070562022ناديامجد رياض إلعيالن12498

152861591020203778742021تغريدشكيب دمحم وجيه عبيىسي13448

226561582050105902512022فاطمة كف إلغزإلآية عبد إلمنعم عصفور14685

139191580050700326442021دعد رمضانإبرإهيم وليم بدره15439

إء وإئل عطار16417 100281578050104603362021غزوهإلبر

ي17172 129941567050501759212022شذى زينوأغيد إحمد إليازجر

ي سليمان إلمحمد18339
 
112891566052200285282022زكيهعبد إلشاف

ةسدرة سامي طعان19734 400031563071100884112022سمبر

157261548050102320262021غاديةدمحم أحمد سودين20791

157231537050107750092022مهابيان محمود قجو2166

113381510040300691462022زينبإحمد حسير  منصور22694

240741509050106925272021سعديهفاطمة دمحم يوسفان23772

153981508050110430122022صباحمحمود فوإز إلصالح24714

142771503050500613862022لميسإنس حسير  دبو25729

103141498050105882102022ماجده إالسطهعبد إلرحمن جميل سعده26724

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولير  ف
ونية-  إلفرع إلعلىمي  إلتسويق و إلتجارة إاللكبر

2021 إىل عام 2022لحملة شهادإت من عام 



1734114900502105329572022منالحنير  صفوإن إالسماعيل27222

152651489050105665512022بدريهحسن فرإس إلخليف28554

221601477050105018112022ضىح قبشبتول مروإن قبش29107

ي30482
ر
121971474050201024942021صفاءعمر أحمد إالحمدث

184591471050106520482022فاطمة مكيهاديه يحنر دبوري31269

222711469050104332292022هالهسالم دمحم علي دويك32264

134491465050107479012022إبتسامدمحم نور دمحم خبر كركوز33171

221501465040108755922022صفيه إلعباسبتول سليمان إلعباس34418

137181464050107057672022بيانعبد إلكريم أحمد إلجمعان35642

191411463051000744992022فاطمهشهد دمحم إلتاجر36138

179161458050300661452022سناءغيدإء ريان إالبرإهيم375

ي38513 فاطمه إلبتول وليد إلزعنر
217141456050106781322022أسماء إلمصطف 

ي إلشيخ39316
 
238551455050200682402021هديهرغد هاث

167651452050105637802022رنا إرحيمسدره ماهر إرحيم40461

211711451050501759442022تغريدرإما رإمز عبدو41101

ي42122
 
191871450050104867862021مهاسارة نضال إسكندرإث

228641446050104856512022محاسنفاطمه عبد إلحميد زعرور4365

204711444050201183712021ناديه إلمشعلأسماء مصلح إلحسير 4447

182151444050105206472022سلوى إلخازمسوزإن علي إلخازم45615

187511443050104366842021إيمان خرصينبهجه محمود هبهاب46164

157941443050104680312021حنان بيسكيدمحم عدنان مسطو47209

227751442050105209752022فاطمة نشارزينب أحمد إلدبور48285

160861441050107733592022عببرأيه عبد إللطيف حدإد أبو خنجر4943

162741441050107068132022هندساره دمحم سامر إلعبىسي50389

143401441050502246582021ماجده جوهرهكريم هيثم زينه51541

131061441050501755952022رحاب إلعجيبيعقوب سامي إلعجيب52730



يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
343312265052000763132014سناءدمحم علي دمحم1166

355982259051100577142013سهامغن  جمال صخوري2274

187602244050200424562016صباحدمحم يارس إلمزعم3288

ي إيليا سعود4495
 
190872171050105280132016إعتدإلجوث

294442157050101993182013باناحنير  حبيب إلشوإف5489

ي6386
 
403522150050101253892014مهاهبه سليمان عروإث

إحمد زكي إلحاج حسير 7561
324342143023202162742020رضوه حسير 

يدمحم بدر سامر إلخرص 8511
 
227172143050105501652017رزإن مدث

1001162142050200164122018فاطمةرإنية دمحم مروإن قناص9595

1001072136050102462672019برإءه قاسم آغاعمر دمحم عطار10324

252272123050104130242016طله كمالهآالء عزإم إلنمر11350

120812119110600674052019مقبوله إلغزإويأناسيم إبر إهيم إلحمود12484

187252113050501243052018تمامقيس عمار ليل13330

281172096051000529072016رإبعه إلعليإنعام دمحم علي14108

250612096041700089742013آسياأيوب دمحم إلعبدهللا15677

294602090051200331902015بغدإدنعمه عبدو إلخطيب16392

110962089050106645012020عائشه إلريسعبد إلموىل خالد حمصي17419

329872058050100121992014رندهدمحم مسعف عمار18317

53372058110101877222020خالصه إلويوحاتم دمحم إلحطاب19291

25584205705100001932015فطمهإمنه أيمن حيدر2093

334462053050102011432014مديحهعبد إلكريم جهاد عزو2124

247122052051200128472013موليهوإئل أحمد شيخ علي22333

كي23574
188242051052200068882016فاطمهعلي رضوإن إلبر

262452042050106641162015ماجده إلجديساره مصطف  إلجدي24781

123392030050102141112020رويده إلعليويصالح علي إليونس25194

221372019050105690952015هدى هللوعالء عبد إلنارص زوزإ26808

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولير  ف
ونية-  إلفرع إلعلىمي  إلتسويق و إلتجارة إاللكبر

2020 إىل عام 2010لحملة شهادإت من عام 



185582016050300543242016ثناءسعيد موىس سعد إلديب27773

316411993051500248412013ليلديمه نبيل إلعيىس28636

188331979050103444792015تغريددمحم نور فايز علي هي29240

272801978050300120742016رحاب إلكرديرتيبه بدر إلوسوف30384

136501972050109468722019مريمدمحم منترص مصطف  إلحالق31740

23552197050106223792012إبتسامياسير  دمحم إسماعيل32491

51321969090101882682018ضياء كري    جدمحم مصطف  إلكويدر33693

ي34472
 
185421960050105372022015هند إلديبجعفر رضوإن طوماث

184881959050200531102015صفيهعلي مصطف  إلعمر35700

148531941050105563522018لوإءدمحم إمير  عبد إلمجيد شهاب36421

184111922050105188692016نزههمالك مشهور حساب37493

180251914050201028712016منارعبد إلرحمن عبد هللا إلعبود38577

180881908050501577752018لينادمحم رياض إلعز إلدين39653

179441880050101760562016فصلإيمن دمحم إلحسير 40113

203701877051700000832015فاتنكرم عقل غانم41584

ةريما دمحم إلصمصام42545 342481873050101820912013سمبر

181421863050109239862016فاطمه إلعمردمحم عبدإلرزإق إلعمر43111

321341858050500817662013ماجدهرإما دمحم إلحموي44243

139431840051500881702020سعاد سليمانأحمد علي حمود45140

133351833050102757532019حمدهإحمد حسير  ضاهر46373

إسودإد دمحم إلجوباىسي47202 27161183071100591062012نبر

187771818050103100272016فريالإبرإهيم إصف إلغضه48393

87211812110600233782020دالل إلعلي إلنارصزهور محمود إلمحمود49815

265411807050106244752015رياهيفاء حسير  إلمرهون50754

ي دهام إالبرإهيم51118 182491801050800434142016إسعافناجر

ةوفاء دمحم إياد إلرسإج52460 1001111791050103604852018سمبر

1001141763050104108362020مروةسليمان دمحم ياغمور53488

هللا54618 171251744050104273352015إبتسامعطاء زياد خبر

140581718051600264532020نور إلهدىيوسف محسن وسوف55790

145231707050103188432019إلهام إسماعيلرإفع محسن سليمان56375

202811703050106917962020خديجهتسنيم عبد هللا إلسمبر57510

279161682050501054122018كفاحليليان دمحم كرديه58426

271951655050200124562015ليلنور دمحم كنعور59352



239281648050108519662019فريالميار آصف إلغضه60394

174211644050103587282016غاليه قنبرعبد إلملك إنس موىس61626

127961630050103014802019هبوبوسام حسير  إلشنتوت62533

342951627050102826672013نىهفاطمة رضوإن إلفحله63479

170841625051600030982019فاطمه مصطف زين دمحم مصطف 64559

191511592050101511872020غادهعبد إلعزيز مسعف عسكر65748

207751589071800376742020عببرصبا إحمد جرسي66647

200841588050103395402018إنتصارفرإس رعد إلعبد هللا67575

114551585022001018862020سعادعبد هللا علي حاج رجب إلمحمد68738

180471581010106422312019رفاهمؤيد دمحم نزإر إلساطي6917

275801557050108245282019تغريد مغمومآيه عبد إلمنعم إالفندي70658

255321552050103235732020هالنور بسام بحري71571

238911549050501101962020رثرإالء يوسف إبوحيدر72745

152241542050300256462020إيمان جمعةدمحم سالم شبلي73492

236671540050300330542019عسكريه شنوفاطمه غازي شنو74376

ي75422
 
210631529051100168632019هيام إلرجبسالم غسان إلكفرماث

ى أحمدوأحمد عصام صناع76215 58111526072101158832020برسر

ي77558
 
يلىم عمر إلخاث

 
289831521050101494492018نور إلخاث

161081513051501115682018نجالءإحمد نوفل إلعباس78374

289561506050102731352018عائشهحميده إحمد إلنجار79785

178521496050104632532020صفاء زلفغازي يارس سالم809

124041494050101965372020سمرعلي دمحم إلخرص 81372

26889149211010146892014زهرإءمريم عبد إلقادر إلظاهر82718

ي نعيم طعمه83556 يمبر 258331490050300602222020نوإل عىحر

287601486050106869662018يمامه إلبدرعال يحنر إلبدر84628

151041486050104090352020إنعام إلحسير  إلعوضإحمد صالح عمر سوإح85686

ي8634
271301474050105537342020طلهبديعه حسن رسمين 

37833147050500159292012غادهريام كمال إلدين محفوض87621

50681467072300032792019رغدإء خطيبسدره مالك رحال88598

18251145050101581022011نزهةمحمود عبد إلعزيز إلطويل89586

178431447050105036482017إديبهعلي دمحم إلحمرإ90799

158281438052000718392020إيمانعلي فايز بكور91602

276941435050101379042019ريمارإما عبد إلرحمن كميل92663



120181427050107594972019سوزإنإحمد نذير حبال93716

212831424050100945082020ضياء إلزينروال إكرم إلحالق94328

206071421102300145222018من  سعدلقمان حسن وقاف95456

260021419052000604582020يازيليل دمحم إلعزو9640

210451419050501154832017حسناءأسامه بسام حيدر97676

156851418051101040262019جاكلير  إلقدورعبد إلكريم رشيد إلقدور98205

ي99502
281031418050501309952013هيلدإتميم دمحم من 

200861402050101481262020برإءه حجازيأسماء مصعب حجازي100578

279341396050106869902019بيانفاطمه دمحم علي إلبدر101679

148561391050200451652019مريم إلعمرأحمد حسن إلعمر102605

141941388071100609622020هيامأمجد علي نجم إلسيد103128

241791388050500228612020مهاهبه إيهاب جعفر104178

258661386050103270502020ماريه إلدإىلييارإ شادي ندإف105588

121301377050103637552020روديه ديابدمحم موىس إسعد106224

234621375050200799472019رويدهرسإب خالد إلسعود107525

273181375050103030872020غادة فتوحساره رضوإن إلديري108784

172621372050106888692020فلكإنس عبد إلعزيز إلصبوح109137

116221371050104023392020إنتصار إليوسفدمحم نور حسن إليوسف110758

260731369051200390602020مياده إالسمربيدإء مالك إسمر111524

210231366050107166342020من  إلمحمودزهرإء غسان إلمحمود112560

281391366050104649292019زهرةهدى إنس عيان113810

143951362050201054972019شمسه بلوزإبرإهيم إحمد بلوز114270

160321361051200470052020جميله إلمرعينور إلدين إبرإهيم إلعوض115563

 حمدللي116387
157681357050200430432020هديهمنذر ياسير 

ي117338
215111355050104976242020فاطمهختام دمحم مصين 

126801354050200737242020سهام إلكسارأحمد دمحم إلحقه118697

128441353051600549522020خالديهدمحم إحمد إلكنعان119794

ىإيمان مصطف  عمري1204 24051135050104681982012برسر

29204135042200574212011وفاء إلخرص شمس إحمد حسون121520

277101347050103912072019وفاءرثر يحنر إلصطوف122323

155391346050106427132020عيشهإحمد يارس إلريشان123705

208251344050106953192020ماجده إلصغبرإيه معاويه كنعان124474

255251342050100101492020هالة قيطازغصون بشار إلوتار12526



271391341050101759132017إنتصافحال إبرإهيم إلنجار126645

275891336050104402432020مريمنور عبد إلستار إلسلوم127103

220691333050200067072020تغريد إلباشاعببر مصطف  إلمصطف  إلسليمان128349

166701333050102282662020رنا باروديغيث بسام شيخ إلزور129514

217491330050108174382020فاديه إلنمرلميس دمحم يونس130589

154551328050100667132020سمر عرفهعبد هللا صهيب عرفه131741

143961324050200424282019إبتسامإبرإهيم حافظ إلبكور132637

213141323050106850332020نرسين زمزوميرسى دمحم تركي دإىلي بالطه133684

ي134643 274491319050105454892020سارهفاطمة يحنر إلحاج إعرإثر

270171316050400337282020جوزهإسماء خالد إلجنيد135641

1001171315050107084252012عببرنوره سعيد زلف136608

210491310050107681472019ضىح  إلضاهررقيه دمحم إلعبود137129

255811310050300643962018هيام إلونوس إلونسمجدولير  شعبان إلونوس إلونس138379

270611307050100685762020رهوفآمنه محمود رياض عصايه139736

158951306052200038672020فاطمة إلمطلقجهاد بهجت إالبرإهيم إالحمد140365

265701304050500835272019بوثينهآيه أمير  حسينو141130

271651299050100877002020إنعام إالسعدتسنيم عبد إلنارص كعيد142252

156721298050102516192020جوريهبهاء إحمد إالبرإهيم143698

 حسير  إالخرس144759
151941297050105073762020فرحمصطف 

262961294050500665982020رجاءمروه إحمد إلسلوم145223

110241293052000653342020لمياءإمجد عبد إللطيف إلموىس146668

ي14732
 
273761290050106358892020فاطمهطيف ماجد إلالذقاث

185961290050102277562019ريم عروبعالء إلدين عبد إلقادر إلحنبظلي14854

220991289050201334252020عببرصابرين فؤإد إلحاج محمود149787



يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
13040207050102132982003نجاحجهاد رياض إلدياب1186

ي2788 14147199070100950012005سعاددمحم جهاد علي زين تارثر

20738148050501392882005فدوىضىح عبد إلمناف عسكور3594

ه إديب ندإف4327 21476145050103263032006مريمسمبر

21648145051101041702008من  إلمرإدماهر محمود إلدبيس5811

20707126110500563812009خالديهرشا ساير إلعزيز6355

يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
13909189050501073992000فضيلهفاديا إسماعيل إلجرف1318

14924168050400145042001رفعه إبوقاسمرىسر مصطف  إلشعار2555

9101163051600013891999دنيادمحم حامد إلعباس3383

4365153110600221261996مريم إلعليإبرإهيم خلف إالبرإهيم4344

12927133050600033091996شهبارإئده دمحم عبدو5390

8118133051200556201995سلطانه إالحمددمحم خالد إلمبارك6564

9820128051100999641996ختام إلقاسمإحسان إلدين دمحم إحسنه7362

ةعادل حسير  إلحمصي8703 19080118040106285191989شهبر

15110111050501091342002سمرلما عدنان رزوق9391

2003لحملة شهادإت ما قبل  عام 

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولير  ف
ونية-  إلفرع إلعلىمي  إلتسويق و إلتجارة إاللكبر

2003 إىل عام 2009لحملة شهادإت من عام 

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولير  ف
ونية-  إلفرع إلعلىمي  إلتسويق و إلتجارة إاللكبر


