
يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
184112220050104906112021إسماءغصون دمحم إيمن إلجيجكلي1649

204462149051800356702022مريمليالس دمحم عيىس2414

1001042127050105832682022نجاحرغده خالد هندي373

 حسن إالحمد إلشبلي4505
59282072110103058842021فطيمحسي  

55081990110101878842021فاطمإبرإهيم حسن إلمطرود5639

171381928071700827312022ريمهديل فرإس إلخطيب684

67921925110101018802021فوزهموىس نجم إلغولي7506

172051893050110540022022شفاء إلمرصيمزنه مازن إلدرويش8110

207911787051600502402022مخلصهدالل أحمد إالحمد9300

195751675051200538772022ختامالنا  حيدر رستم10706

207971671051600436502022رقيهشيماء خالد إلمصطف 11301

165131652052100552152022هبه خرفانهاجر غازي إلخالد12360

200571633050102656072021هندهناء حسي   إلخضي 13423

188251612052000976192022ريماكارمن بطرس رفقه1477

207961574051600420122022رندإساره ميرس إلمحيميد15652

158101535050103394042022هبا شيخ إلغنامهفاطمه إلزهرإء مازن إلحاج حامد16246

200711530051501281272022هيفاءلميس دمحم ديوب17176

187631530052000963232022ديما هزيمرشا جهاد رحال18585

201901522051600519112022رسإء إلدعبولمريانا حبيب ديب19147

169831519050106113502022إبتسام دوشسدرة دمحم صالح دوش20299

207461505051500248532022ليلرزإن نبيل إلعيىس21635

190261495050101792072021هدى مكاوينور عبد إلعزيز فروج22115

160841490050105991542022هيام زكارإيه عبد إلرحمن إلحاج حامد2310

178381488050107977172022دإليه إلهويسلما وليد هويس24370

ي25249
207481479051501322932022منال إلجابررغد علي رإض 

208061471050105897672022فاطمه إلفارسنورإلهدى دمحم إلفارس26188

ي إبرإهيم ضاهر2799 190121469051000706802022رإمياإنج 

183261466050107048182022إيمان إلشيحانغزل إحمد عثمان28195

218491464051700466992021سلوى حمدإننغم سمي  شاهي  2985

169981464050107778542022فاطمهصباح إلورد حسن كعيد30437

يف حسام إلقاسم31158 105491463050107916652022عائده إليوسفدمحم رسر

208601463050501873862022إيفلي  نغم إيمن إلحرصي32644

166421462050107318992022سميه إلباروديساره مهند إلهندي33528

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف

رياض إالطفال- إلفرع إلعلمي 

2021 إل عام 2022لحملة شهادإت من عام 



يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
220462260051100072902017عبي دياب نورس عثمان1778

157812233050201347562020زهره إلسيد أحمدجودت فخري إلسيد إحمد2306

ي3276
 
327622228050104694852014منال قطرمي  إبرإهيم إحمد خاث

ي4820
 
295822188050107841382013ندإء إلمسديبتول رياض علوإث

426782168051000557642014لينا إالبرإهيمرنيم علي إحمد5765

ه إلطونضياء أحمد إلمحمود6646 283312156051100031452016نظي 

ف دمحم إلحكيمي7543 310702148050110908712016سالفهسالي رسر

197282139051100717722016مريم إلمحمودإنس دمحم إلمحمود883

ى حسام إلحسن9319 270442131050300374832015مزنهبرسر

70302114110102664532020عدلهبشار دمحم ذياب10500

280822091051400298702015ناجيهكوكب ناجح أبو عمشه11380

119022073050104744532020فاطمهعمر عبد إلكريم قدور1225

434782068051500934342014عائدهنائلة نسيم سبوع13546

268112056050200597322016رإبعه إلعثمانشيماء عبد إلرزإق إلمحمد إلمحمود14167

426432050051200019422014عفرإءماري علي دوحان15722

185332029071000322082016غادةإنس عبد إلمعطي إليونس16803

272892028050300100142016تغريد إلخضوركفاح أحمد إلميهوب1778

119262023052000414422020حليمه إلجوهرأسامه يارس جوهر18320

283582023051200099062016إندرين مصطف ثرإء دمحم قدسيه19153

289642023051600396422016تغريدتيماء محمود صامان20650

303362016050105457742016ضياء حجازيفاطمة إلزهرإء  عصام كويدر21354

204462007051600461642016تركيهعلي إبرإهيم دمحم22768

312351988051100727772013عربيه حميديهيا مرهف رشيد23162

24842198050106150502010نعيمهمروه إحمد إلمرصي24271

يف إحمد25728 17412198051600244952011من عبي  رسر

2020 إل عام 2010لحملة شهادإت من عام 

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف

رياض إالطفال- إلفرع إلعلمي 



428171967051200308282014حليمه دمحمجميله إحمد علوش26503

ي مرإد آغا27746
252651940050106027662016سهادسالم عبد إلغن 

269441932050101607302015نجاةفريدة شفيق إلباكي 28678

ي29377
 
288441930050103683522018قمرإرسإء دمحم مخلالث

269581919050200430712016طله إلجلطهإيمان خالد حمدللي30267

210111910050104063112020مهادإنيا يحن  سليم31534

302161904071100448422015ؤيمان إلرسالنروال صالح إلدين ددو32292

1001051902050105717492020هندنور إلهدى طارق إلنوري3376

وق علي إلمحرز34522
24902187050300190092012نزههرسر

26025187050201088572011شمسهميساء عبدإلكريم إلمصطف 35760

242921867050109900602019جوريه خسارهلبانه دمحم إلروإس36508

24127185050104235022012عايدةنور فارس إلطالب37547

ى محسن وسوف38231 287161832051600263652015نور إلهدىبرسر

155051830052000323482019إبتسامحسي   بهاء إلدين إلحكيم39715

287341819051200252032016هنديه كيوإنكنانه وإصل وسوف40315

127701808052200251702020تمام إلعمرإبرإهيم عمر إلمحمود4116

301991800050101143252015ناريمان نحاسإناث ماهر جمال42239

ي43614
24087180050103312752012صفاءنجاح خالد رسيحين 

192691799052200182162020حليمهمصطف  عبد إلعزيز إلحسن44752

460921784050106738312014هيفاء إلجدوعهبه دمحم إلمصطف 45660

ى إالبرإهيمتماض  عبد هللا إلشيخ46402 276311779050201126362019برسر

147821774071100698512013وصالحليمة يارس عباس47664

121531772040201303142020ختام إلخلفعبد إلقادر رإتب إلخلف48606

223541772050103456182016خديجهمجد فرحان إلسليمان49751

303621763052200140552015شاها إلحسنهدى غريب إلحسن50779

294651753050500212312016ملكهال علي حسن51550

318391752051600384922013كوثرآالء حرشو هالل52542

ه حازم دهيمش53659 310871745050104794272015إحالمسمي 

271851744050200152452015صفاء قناصحياه مروإن إلصالح54696

ي55212
342781737050103092212013خديجةصفيه علي عبد إلقادر إلدغمىسر

121731729052000288412020مها صياديأيهم عبد إلمعطي إلحسن56610

362841725062200293922015هناءتماض  رجب ناصيف57710

151541724050300542412019خدوج إلحسندمحم عبدهللا إلخليل5890



80961714110102326832020رإشدهإالء إبرإهيم إلخمري59631

319641709051500977092013ميساءفدإء أحمد سلوم60587

182861701050106243052015فاطمة خلوفعبد إلكريم دمحم إلخلوف61297

203841700052200174482018صفاءإبرإهيم مازن إبو إلعيون62457

298341691050700170212016ثناءشيماء حسي   وطفه63496

275171686050300608312016نهاد إلعيىسنورفانا كامل إبرإهيم64400

243821682051501218662019ساميه حسنلورين مني  حسن65228

412531664050106385442014نجاحأسماء إحمد إلحاج66157

ي67175
220891664050201391022019سميه بركاتهبه أحمد إلعبد إلغن 

267621653050103400732015غفرإنشيماء صالح إلغزإل6819

27447165050200770172012مكيهمريم عمر إلنعسان69727

ي إالعرج70120 ي إالعرجدعاء خالد إلحلن  285391648050103668902018فروقات إلحلن 

287331641050201138762018سمر إلخلفصبا كمال شاوردي71655

310441639050106669912018ملك إلجملتسنيم عبد إللطيف إلجمل72410

264651618051600069432019غادهديمه حمدو عباس73656

265151608051600223252019مديحه حمودنوإر إحمد حمود7492

ي75553  غسان سبسن 
يحني   280731608050110055212020غاده سبسن 

نا لؤي حمود76557 280581593051200520892017ليل قبقليمي 

260741579050101193652016لوبهإلهام ماهر ندإف77721

1001151576050100244942020ندىنور عزإم إلمط78529

237461576051900333272020عليا عباسرإما محسن حبيب79796

252101571051200241302019تغريدبتول إبرإهيم إلحمود80662

225431565051200441162020نوفههاديه عبد إلكريم إلعوض81142

26027155051200077472012نجاحإري    ج  نزيه حسي  82704

272731549110700706232014ورده إلموىسناديا محمود إلحمد83819

222151534052000334842020هناء إلجمالساره حافظ إلجمال84145

213881529050106892092020سهام خلوففاطمه إبرإهيم إلفارس خلوف85227

297711526050501387652016هدى عدرهرهف إنور عسكور86409

267491515051500321992018ريمروال رإمي إبو عبد هللا87719

274131507050300651202017إعتمادورده حسي   إلحسي  88445

418911504050108538762014سهامزينب عيىس بروش89149

274841504051500475882018سحررنيم علي علي90268

283421498051500096342017نبيلهنور سنان عيد9195

1001131498030100690002019صباحرغد سليمان إلمليح92487

ي93634
221481490050106364762019مائسه إالحمد إلكمشتسنيم دمحم مازن إلقاض 

252211465051200398382019كتيبه حميدإنرؤى أحمد إلباشا94442

265291455050103994992020رإنيا إلمرصيؤيناس حيان إالوإ95616

85291452110600181222020آسيةرإئدة إبرإهيم مصطف 96701

ى بدر إلعيىس97579 272081448050105861352018إلهام سالميبرسر

254981439070100883692019سعادرهف مصطف  نبهان98731



يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
24371222050200181722007نادرهسوزإن خالد صالحه1119

ي جي  حماد2761
 
14306188051700225542003شوقهرإف

يهعائشه دمحم إسماعيل3485 18731174050300210492005صي 

21971161050100893072007روعهإسماء أحمد عبد إلباسط إلحبش4603

ى دياب إلمحمد5702 18398161050100256252005خديجةبرسر

13600146100400022892007سعادرويدإ علي صارم6732

20643142050501221802005عوإطفوعد مني  إسماعيل7591

21376116120100410392006زبيدهدعاء حسن إلكرإد8806

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف

رياض إالطفال- إلفرع إلعلمي 

2003 إل عام 2009لحملة شهادإت من عام 



يرقم إلتسجيلتسلسل
 
يإلمجموعرقم إالكتتابإسم إالمإالسم إلثالث

سنة إلشهادةإلرقم إلوطن 
1001092139050104256402000سهامنجوى عادل خليف1436

14130175050300413101999إديرهكنانه محرز إلشعبان280

12394169051100236761997حميده إلمحمودفريال محمود علي3599

15190155050500983752002نجوىعال جالل مسعود4633

14010154050104446571999آمالريم عبد إلمعي   إلدرويش5247

14195133050700174861999ناهدنجوى مصطف  خبازة6619

12757127051600229261999إديبةدإرين محمود إسعد7262

12091123050104836231999بديعةأمل إلياس عازإر820

749120050700198142000نجاحهبه إحمد غيبور9517

11893116051900173341994مريم شعبانإبتسام كارس معال10582

9089111071000054241990نسيبة إلحامضعبي  بديع إالسود11143

10455111050101315811986فاطمه إلشاميحنان عبد إلكريم إلقصاب12695

7050108070900080761991فطيمعامر عبد إلرحمن بالن13654

رياض إالطفال- إلفرع إلعلمي 

2003لحملة شهادإت ما قبل  عام 

ي مفاضلة إلتعليم إلمفتوح 
 
 2023-2022إسماء إلمقبولي   ف


