
سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعنوع الشهادةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

338110101449361997تجاري12رحمهعبدالعزٌز محمود حمٌد1131

310050500487492001تجاري241راجحهرنا حسن سٌفو211

303050102768572000تجاري325دلهباسمه نصر سفاف357

270050900079511998تجاري598الهام عٌاشرنده وهٌب هنا444

سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعنوع الشهادةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

298050900079802003تجاري1156الهام عٌاشحراب وهٌب هنا142

274050106996132008تجاري418حناننور عبد الكرٌم الكردي2134

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

التسوٌق و التجارة االلكترونٌة - (تجاري)الفرع المهنً 

  2002لحملة شهادات ما قبل عام  

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

التسوٌق و التجارة االلكترونٌة - (تجاري)الفرع المهنً 

2008 الى عام 2002لحملة شهادات من عام 



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعنوع الشهادةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

3716050103399332015تجاري766فطمه الخانًمفٌده باسم الصٌرف1117ً

3624050104414902019تجاري3127روعة الخراطفاطمة مصطفى عدي286

3227050500213192019تجاري265هاجرمحمد أسعد الحاج3111

3191050100331032016تجاري931مخلصههبه حسن العوٌر4105

3181050600041812015تجاري971رداحرؤى علً العرنج5130ً

3082050100295842019تجاري657ورده الدرعبالل عبد الرحمن علوش616

3061050101197402016تجاري898حلٌمة القدورسمر عبدالرحمن الكدرو774

3061900500058432014تجاري404امٌرةبتول دٌب الخطٌب8124

3009050104347202016تجاري645دنٌا قصاب باشًعدنان حمزه قصاب باش9126ً

2963050101586272019تجاري689روٌده حواصبحً هٌثم الروم1027ً

2951050400178022021تجاري220مرٌم حٌشٌهمحمد انور النخله1191

2934050502115402015تجاري833نجوه ٌوسفبتول عدنان حٌدر12122

2924050104985612019تجاري182اٌمان الحدادمعاذ محمد الصمودي1351

2917050100181252019تجاري69رجاء الحلبًطه ماجد المبٌض1428

2899050102416922019تجاري209سمر البستانًٌوسف عبد الرزاق المصري15128

2895050105698892018تجاري1826سمٌه عدرااسماء عماد حبش16113

2866050106997202019تجاري3066امل سواريرافت ناجح كرٌج1790

2686050107097642018تجاري23جهٌدة العترأحمد نزار الحداد18116

2678050100828732013تجاري608وفاءهبة احمد الحجار1913

266010302485162009تجاري547منىمحمد أنور منصور2083

2537050104895032019تجاري207شذى البلٌطارٌمان مرهف البٌطار2141

2476041700904202018تجاري175أمٌنه المحمدمحمد هٌجل المحمد2230

2430050100450092019تجاري954مسلمه السلطانسعٌد محمد ابو ربعٌه2329

2422050101871592019تجاري525مٌسلون شٌخ محمدالموفق جمٌل الطباع241

2393050104098732018تجاري1540عبٌر الخوامابراهٌم احمد زاكً جعمور2536

2390050102044332019تجاري1000بهجه الٌاسٌنصالح عبد هللا بقدونس2689ً

2331050106835612019تجاري3039الفت العًامنه طارق ادلب276ً

2326050501681212018تجاري2040ازدهار النجارهال امجد سفر2834

2320050104077932019تجاري3110سمرعلٌاء محمد زعرور2956

2320050101605242019تجاري151سناء امصدرمحمد عبد الستار نصر3068

2239050103226012019تجاري1124غصونعبد الغنً محمد خٌر الصباغ3155

2230050104121672017تجاري122إٌمان أورفلًمحمد نور تمام بٌسك32129ً

2224050500898942018تجاري296فاطمه األحمدمجد حسن مٌا3379

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

التسوٌق و التجارة االلكترونٌة - (تجاري)الفرع المهنً 

 و ما بعد2009لحملة شهادات من عام 



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعنوع الشهادةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

334050200152211998فنون نسوٌة242حلٌمهرنا محمد الحسٌن177

311050103939861995فنون نسوٌة27امنهبسمة عادل الطواش2127ً

298040600279331998فنون نسوٌة1397سٌود الخرماماري برهان درٌخ350

284050501296431995فنون نسوٌة321عتابمنال اسماعٌل ٌازج4103ً

259050100567101996فنون نسوٌة239نجودسماهر محمد الحالق5119

سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعنوع الشهادةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

341050600099942002فنون نسوٌة783سمٌره حمودمها محمد سلوم160

319072100236752007فنون نسوٌة136لطفٌة عزٌزيراوٌة محمد أخرس2112

307050600012142006فنون نسوٌة1017رفعه عبدومارٌا نصر عبدو359

307050100578752005فنون نسوٌة363زٌنبوداد محمد الٌوسف481

307050102993002004فنون نسوٌة895صبحٌهاسمهان نواف الشنتوت5135

301050101871272008فنون نسوٌة5لمٌسبٌان ولٌد الطباع6102

296050104363442004فنون نسوٌة211سلوىرفاه سعد الدٌن هبهاب7120

293050100443682006فنون نسوٌة94سهامروان عزام بزنكو884

292050100922762004فنون نسوٌة296نجٌبهرشا جمٌل العل9133ً

289051200107222006فنون نسوٌة528ضحوك العديفاطمه سالم النوري1033

277050500374092004فنون نسوٌة816مهاهبه محمود ابراهٌم1185

275050900042772008فنون نسوٌة707سعاد سمونلمى عٌسى رحمه12118

269050900176432007فنون نسوٌة775فوزه الدنٌدٌلمرٌم عبدالرحمن هاشم1369

261051900197872003فنون نسوٌة1239حٌاة زهورنوار ٌونس بلول1467

254050101757832007فنون نسوٌة311حلوهبسمة تامر المحمود15121

 2021-2020اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال - (فنون نسوٌة )الفرع المهنً 

  2002لحملة شهادات ما قبل عام  

 2021-2020اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال - (فنون نسوٌة )الفرع المهنً 

2008 الى عام 2002لحملة شهادات من عام 



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعنوع الشهادةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

3474052000655292013فنون نسوٌة390جورٌه المصطفىمهدٌه فضل العبود المصطفى187

3402050102609962019فنون نسوٌة59اٌمان عبود داحولانعام محمد البستان237ً

3343050107319892014فنون نسوٌة374قنوع العٌسىغرام سلٌمان العٌسى34

3326050102503422019فنون نسوٌة98هند علوانبتول ٌاسر جحى415

3306050104344302016فنون نسوٌة304هدى سلمانسهٌله سهٌل الدٌب575

3295050200662132014فنون نسوٌة79تركٌهفاطمه أحمد الحاج عبد هللا614

3253050101234952019فنون نسوٌة305سحرعبٌر زكرٌا عجعوج7108

3233050107358982019فنون نسوٌة306ردٌنهعفراء اكرم االخرس863

3194041700677292019فنون نسوٌة3825سحر الشحود المحمدعفراء زهٌر الخضر996

3187050103141672019فنون نسوٌة385نبراس االبراهٌمفرح وجٌه االبراهٌم1066

317050501300522011فنون نسوٌة608رجاءرنٌم محمد سٌفو1195

3160050100672582019فنون نسوٌة80فاتن جنٌدهٌا عبدالكرٌم السوس1238ً

3138050102038422019فنون نسوٌة307سفانامرٌم مظفر سالمه13104

3121050107331122019فنون نسوٌة314طله النجاراٌمان حسان النجار1461

3118071100089792013فنون نسوٌة927داللوالء عبد الرزاق البركات15110

3116050106346272019فنون نسوٌة133غٌداء الباروديمروى ابراهٌم عاشور1620

3116050107178132019فنون نسوٌة60صفاءاٌه عالء الدٌن الدوش الدنك1776ً

3082050200366162015فنون نسوٌة467غدران الخطابفاطمه الزهراء صفوان الخطاب1849

3065050102982592016فنون نسوٌة65طله قضٌماتًهنادي زٌاد عسكر1940

3049051500865912015فنون نسوٌة542زاهٌه الٌوسفزٌنب حماد حسٌن2071

3046070901090732016فنون نسوٌة27آمنة سرجاويبسمة محمد الحاج ٌوسف2139

3045050105115112019فنون نسوٌة337وعد الحسنهٌام محمد الداالت22125ً

3038050106781562019فنون نسوٌة5وروداٌمان اٌمن اوضه باش2364ً

3035050107491482019فنون نسوٌة311منى المصرياسٌمه رافت بكور2445

3023050103890182019فنون نسوٌة46سوزان غناجهناء عمار الرواس2526

 2021-2020اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال - (فنون نسوٌة )الفرع المهنً 

 و ما بعد2009لحملة شهادات من عام 



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

5077149050102254762001ناٌفهفادٌه احمد الدال1538ً

467914650500387372000علٌاربٌعه هاشم عكاري2640

4747144072401813202001دٌبةمٌادة احمد العبس3581ً

1879143050105269771996مطٌعهفادي محمد العلٌوي الشنتوت4432

5925142050102226911995زهوهنعٌمه جواد دٌوب576

4658137050501470502000خضرهرائده حسٌن حوٌجه6548

2030132072200607771994كاملةإٌمان نجٌب العبدو7649

5714129050104273551990غصونلٌنا موفق مدن8539ً

8875124110100060981999الزهراءحال عبد القادر شٌخ حسن9160

5709124050106570862000افتخارلٌالً عدنان العٌو10252

5814118071600270081992أمٌرةرٌزان مصطفى سبسب11465ً

3620112050500350851994نجٌبه الفٌلحزامى منعم الفٌل12136

2458111050200268271995صفٌه حلبًنزٌه عبد الكرٌم حلب13102ً

4545106050501705152001عائدهرٌمه علً رحمه14710

471496051600084501997وزٌرهخلود علً خلٌل15760

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 
رٌاض أطفال- الفرع األدبً 

 2002لحملة شهادات ما قبل عام  

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

13341176050200435232005نوفهصفاء مصطفى الحسون1721

7243169050200480512005فاطمهمرٌم كمال العمر2680

16137162050300658902007كردٌهسناء مصطفى زمزم3591

373154050106327762007مرٌماسماعٌل وجٌه عبد الرحمن4207

14683154050101183862006خدٌجهنور راشد الراشد5518

14260151050100340562006هناعفراء محمد الراع6825ً

11691150050500604052007فاطمه الشمالًكاترٌن مصطفى مصطفى7234

14088150070100481232008سمٌرههال محمد ولٌد ترك8569

32460149050900148822008فادٌا االغانوره قاسم فطوم9493

6262147050101060662004رجاءامانً مرهف ازعٌط10223

15068147072100849742008روٌدة عٌدرباب محمد عٌد11423

15844146051200030822007حٌاة مصطفىخلود سلٌمان أبو علوش12203

9983146050102669902008آمنهورود فواز الٌوسف13358

12547146050500981852008نازك حسٌنوساره تامر ورده14658

10072145050700092082005لمعهروبا عبد الحمٌد ابراهٌم15305

8836144070901569672006منىمروة عبد الرحمن الصٌادي16209

7940143050500279952005نعٌمهشهباء مصطفى رزوق17673

17139142050700173932006زٌنب الحلوختام صالح الدٌن خدام18324

13899140050106885012008هندسروه مصطفى الناٌف19245

7089140050500209492003ٌاسمٌنرشا علً ٌحٌى20247

13677138050101782512005سرسكمٌساء احمد االسعد21263

9604137024400016122005زرٌفه المحٌمدفضه بكار محمد22386

17282137051000326752008مجٌدة الجنودسوزان علً العج23469ً

11716137051600013982008وجٌههسوسن علً العباس24532

6951136050105658102005فاطمهاٌمان محمد رشٌد المصري25201

17281135050101998822008سعادسوزان ابراهٌم الدال2673ً

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 
رٌاض أطفال- الفرع األدبً 

2008 الى عام 2002لحملة شهادات من عام 



13705133050300031362007حلٌمهلبانه أحمد األحمد27607

10755132052000394732004برٌهمٌسم احمد نمره28211

11747132040108443142004شمسه ناصرافتخار حسٌن المنصور المر29464

9363132050501101362002نسبنوال محمد العل30558ً

16407132050101480412007ثناءقمر محمدخٌر الصالح31764

7966131071200222682008زعٌلة الحسٌنعامر غثوان الحسٌن32692

10374130051100431982003حبابه منصورمرٌم عبد القادر الحمود33582

10949130051500377762008رجاءلجٌن فهد  درغام34733

9932129050103850282006محاسناٌناس محمد محسن باشوري35193

19564128050800101792007ختامنور محمد العلٌوي36246

8904128051000208802003تركٌهصفاء وحٌد العلٌوي37479

31019127050900246742003فاطمه سلٌماناٌمان زكً ابو حالوي38323

7650126050101147632006رغدهمجد عبد الكرٌم الجمٌه39152

10015126051100781222007خدٌجه المحمدفٌحاء ولٌد نصر هللا40264

11481125051500006962008مرٌمرانٌا حسن ابراهٌم41452

5339125050200078932003تركٌهمحمود خالد الرحال42510

8461125051200146942006فضه محمدرزان محمد أمون43774

10515124050500809622004ختاممرٌم نزار سمعول44155

6479124071200540172005زمزمعبد الناصر حسٌن العمر45367

11225123051700092382007عزٌزه الحسنثناء جمٌل حمدان46306

13677123051100177072007سعاد سالمهكنانه نواف كٌوان47368

7889123050501033962004سهاممها علً النحاس48370

5990123050700400102002داللرؤى اسماعٌل زرٌق49786

16457122050300478992007روٌدهلٌلى ابراهٌم كلخه50116

9417120050900189952006وضحه القدموسًصبا هاشم القدموس51190ً

9891120050102341072008نادٌاهناء علً االسعد الخازم52415

9108119110700251792005عوشدالل احمد اسماعٌل5366

25922118051200107092006عدنٌهبشرى احمد الضاهر54239

13057118051600248622007خدٌجهسناء علً صالح55697

12812117050100485902007نادٌارٌم محمد بكري عصاٌه56413

34788116050500646422006سعاد صطوفصفاء نزار المٌر57622

12710114110400150182007سهام صدورمعالً محمود الحسن58427

7852114051200529612005ناهًمٌساء خلٌفه ربٌع59565

11408114050700263302007فوزه ادرٌسغصون ابراهٌم العلً ادرٌس60628

14103113050500113612007وفاءمٌس عبدالكرٌم المربط61751

9149112050103326302008بدرٌةامانً عبد الكرٌم االشقر627

25964112051500534962008وجٌهه النجمهنادي بسام النجم63172

8445112051100209792003اعتماد شٌخ صالحرٌم سامً عكاري64595



10327112051000359942007تفاحهسناء محمد النبل65797ً

10097111050500240892003حسنهنجوى آصف تلجه66573

12509110050200778932005فوزهنجوى ٌوسف الٌوسف67570

1916110051000673802006سورٌا طوٌلمجد محمد حٌدر68632

6416109050103321282004نادٌامنال احمد الخالد69679

352109050105597332003كوكبمهند محفوض المحفوض70744

11986108050101993532005ضحوكهٌام احمد الصاري71128

11026106050500197502003فاتن مٌر محمودهٌا سامً ٌوسف72179

16603105050500359982008تمامأمل عبد الكرٌم عبٌدو73529

10805105030800374582007سمرثناء رٌاض الحموي74577

5985105050200666992003رضٌهخدٌجه  عبد العلٌوي75580

35651105050900006512007خوالفاطمه كنج سٌفو76691

10379104071100004652004شموس الفاضلحمٌدة عباس الفاضل77755

10041103051800152592005عسكرٌهجولٌٌت محمد عٌسى78756

7378102071800727132003انتصارصالحة حسان قاض79547ً

10215101050104895622004رداحفرح خالد شهاب80395

13162101050500958182006زٌنبسالف قاسم حورٌه81611

9254101050100922622008براءههنادي غزوان السقا82748

827198051600378842004صباحاسماء محمد ملحم83457

804194050101710502002خشوف الطونسهام احمد العل84205ً

186594051900178712002الهامسوزان احمد غانم85703



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

199182000051000249732014أمان أـحمدنورا جابر داود129

1001051983050200714322018أمل خضر الدٌريآٌه عبد القادر الشٌخ احمد2584

20444196070901041822012فاطمةعٌوش فواز حرٌري333

15323193071100181982011هناءوصال علً السرمان4310ً

127461926050300247782013وحٌده ملحمغٌداء ابراهٌم المرع5667ً

213991915051600412742013هاجرعفراء صالح المحٌمٌد6681

200821912041700094892013عائشه طقطقهبه عبد الباسط  الذٌاب710

136491911051200188742013مرٌم عٌسىآالء محمد سعٌد8707

129691909041700536782013رجاءعائشة عبد الكرٌم حمشو9621

198741902051200422822014عٌشه العارفخوله عبد الكرٌم الٌاسٌن1092

102331894052000541762016مناف الٌتٌمرشا خالد االحمد11107

187971890050200106402014خدٌجهسوزان محمود التوم12513

201371888051200201982013مانٌا ونوسهدى نضال حسٌن13506

17116187051200424502012قذوه الٌاسٌنفاطمه ٌاسٌن الٌاسٌن14759

76681864050200267612013خٌرٌه المحمدٌوسف مصطفى حمروش15216

2901863050104809702013سالف الرحالمحمد اسامه نصر هللا الرحال16271

136851856051200379652013رابحهماٌا علً حسن17817

206661855052100181372013رضٌهأنوار ادٌب الحسن18663

1001121847050105558932020غالٌهرزان نزار البارودي19832

206761846050106254302013غازٌهاٌمان نواف النعسان20448

14612183070901524182011علٌاهبة ولٌد قبان21659ً

16853182050400176162011غصون العاشورشذى عدنان الحلوه22335

191131804050300428932014حلوةرهف سلمان بلوط234

81301801050100539782020علٌهاشواء زٌاد الملل24669ً

135651799051300056832013زاهٌهرجاء ٌاسر قاسمو25302

192831792052000496452013كلٌمهأسماء محمد االبراهٌم26484

178391789050300399922013سلطانه االبراهٌمباسله ٌوسف السلٌمان27135

126691787050102417802013فطٌمرقٌه خالد بوظان2832

98901787050103267992016رٌم الٌونساسراء سمٌر سلٌمان2938

201701780050200112962013نجاحامون عبدهللا المحمد30120

 و ما بعد2009لحملة شهادات من عام 

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 
رٌاض أطفال- الفرع األدبً 



217851770050501388742013رجاءٌاره ابراهٌم حٌدر31296

193771768052000315062014عائشه السوٌدانلوتس صفوان الرجب32576

201341764051500327052014مٌادهساره محمد العل33685ً

190171763050200351722013فوزهمرٌم ولٌد العمر34265

281021761050101340842014داللسمر عبد الجبار شٌخ النجارٌن35127

195121760120100468652013سهام خضركنده ٌاسٌن حسن36158

212841760050104437992013ثرٌاوفاء محمد مسعف السلوم37517

199851757051000686562013حسنه العبٌدمرٌم خالد محمد الحمٌده الخالد38198

1001081755050104441372017لمادانه حسان عرفه39720

105291753051200031012016هٌفاء احسانسالف ابراهٌم أبو علوش40202

118411751070901645882014زودرٌم عمر األحمد الخلٌفة41404

23371748072400213042016نظٌرةهبة صفوان هماد42739

90751745050200331622013هندمحمود حسن السلٌمان439

100981742050200829402016فاطمه محمدقمر محمد الحاج عل44461ً

11503174052000650062012سورٌه المصطفىزٌنه ٌاسر المصطفى45177

13870174050101659592012حنٌنرغد عبد هللا مل46242ً

91421738050102289882016املعبٌر عبد الرزاق المعتوق4743

124471733050103990782015فاطمه زغراتضٌاء محمد فرج48741

252451732120100429002014عٌشاءارٌج سمٌر باكٌر49718

16919173050106691402011ضحى زٌنوعائشه محمد هشام البٌروت50235ً

14589173050200477182012صبحٌهفاطمه عبد المجٌد رمضان51369

228311721020200306602014خنساء سرمٌنًراما محمد زٌاد السعٌد52699

97491716050201091972016مرٌم القاسممرح ٌحٌى قطاش53812

68391711050103774022015فاطمه دٌابمحمد أحمد الدٌاب5472

142291709050105160832013محاسنتٌماء محمد الضاهر55241

44951707050101455702016نعٌمة الٌونستوفٌق جاسم الٌونس56401

136091704052000439452016رقٌه الصٌاديهٌام حسن السعٌد57779

3464170071200161782012عرنة الباقٌرولٌد نواف الحمد58181

11522170051600406732010عطورصفاء ممدوح المحٌمٌد59684

152431699050201313972015هند الفهدغدٌر محمد البكور60614

97091692050101861022015ختام الحسٌنفداء مصطفى عبٌد61471

11703169051100044112012فهٌده المحمدفاطمه محمد الضاهر62829

179441688050500888552013غدٌرعبٌر فواز النحالوي63299

504911683050100347982013مرام الخرساءحسان محمد عادل كٌال64251ً

231011681050107180352014لٌلى غزالرٌم فٌصل حالق6563

86191680052200065232014سورٌه المحٌمٌدٌحٌى وحٌد العبٌد السعٌد66123

117081680050100299322013كفاحبٌان منٌر الحاٌك67735

197411676050500831812013فاطمهفرح خضرأحمد6825



94991676051200395552018لٌلى عبودمها بهجت ساعود69598

137611673060900691382013عطٌفهروان باهر اسعد70639

125551670052100323722013ٌسرى الزٌدانصفا عبد العزٌز الحالق71819

123591669050109058322015مجٌده السلومسجا خالد السلوم72512

34331669050102811702015رئٌسه السلٌمانٌارا محمد عمران73647

170721668051000185532013حمده الجمعهعال احمد الحمودي74586

154411668052000821992015سمٌرهمنى حسٌن الحسون75777

261201667052200080062014مها الغثوانأسماء غازي النمر76403

194761655050800117352014نجوىفاتن بهاء الدٌن الصالح7720

196821655051000201352014نوالهبه عبد الستار الفارس78662

92901654051000720962018غصون المحمدهاجر مهدي المحمد79210

217321653050700314992013هٌام العكاريماٌا علً العكاري80696

82541652050103556732021زهاءبٌان محمد فرٌد لطف8146ً

133411652051600289232015جهٌدهانعام سلٌمان ادرٌس82392

184611650050104634992014لٌندا بدورهبه طاهر السلوم83100

708165050300622162012رضٌهخضر هٌثم المحمد84168

811165052000900452009مرٌمسلٌمان علً نٌصاف85727ً

61741649050300049812014سارهمحمد ندٌم مجوا8615

1101648050103552122015سمٌه شٌخ صبحضحوك محمد انس عصار87453

90531644041701251822016منار حٌدرنٌوفرؤى ناصر الدروٌش8859

1001031642050100121682019مٌاده الحافظماٌا عبد الرحمن البارودي89414

282861640050104269182014ضحوكهدى حسن عزكور90785

3220164110500708592010زهٌه الحسنسومر عبد عبد هللا91715

95521639050103674572016هندي علًٌاسمٌن سرحان اسعد92770

99511635050201012762016بشرى السلٌمانرٌم محمد تٌسٌر الدال9379ً

10156163052000267922010آٌات الحمشورٌم محمد الشحاده94337

45121629102200288322016فتاه عمارماٌا غسان اسماعٌل9521

95221629050101759022015لٌلى العلىبثٌنه صالح النجار96180

248371627050103085622014ٌسرىهبه عمر البٌرقدار97462

103721623051100097302016هٌام العنٌزانمارٌا ٌوسف الحسٌن98214

142161623050106555232015ختام الزٌنومنار عادل االحمد99668

31621621050105493452015رفعه الخالدبشار عبدالرحمن االسعد100794

91681620050104973792015ابتسامٌاسمٌن منصور المنصور10160

233121611900500034292014سمٌحة قاسمسالم امٌن طروٌة102316

5790161050700241242012حٌاةعلً معاط األحمد103188

129671607050500888472016عواطف النحالويفرح ادٌب النحالوي104629

26961602051200437502018وضحه العارفأمٌن علً الحسٌن10589

206841601050501119712014هاله وردهراما شاه ورده106842



227421600050104821262014فاٌزهدعاء محمود زرٌق107156

11877160051500586252011جهٌدهبراءه نعمه الحمٌدو108280

2659160110101248862011وردةاسماعٌل علً الحمادي109424

272151598050500052532014مائده الحاجنارٌمان فتحً عدره110651

173531595050200800452013روٌده الشرٌفنهى خالد السعود111704

82981591051200308042019نادره حٌدرسوسن أحمد فٌاض112157

17436159900500055302011مٌساءهال زٌاد الروبه113371

45531589051000290102018وجدان الحسٌنفاطمه مهدي األحمد114270

101691585052000031212017مهى الٌانحال عامر دعاس115126

1001071584010302435312017ثراءراما عبد الكرٌم فضو116624

264071581051200427112014سلوىفاطمه محمد الحمٌد11794

38011581111000841622019مهاٌسرى محمد الجوٌد118491

96171580050105062322016خدٌجه العموريتمٌم محمد العموري119638

10109158000094513232012اٌمان هنداويهدٌل عبد القادر حلفاوي120711

123911577050200705582015امونسندس محمود الضامن121221

103381577051000655842017هٌام احمدآٌه حسن حبٌب122608

79361576051000533092019علٌا الجاسماٌمان خالد البراهٌم12380

97791576050103774342019آمنه الدٌابسناء خالد الدٌاب124196

76651576050800260852014مهدٌهفارس محمد المهٌد125347

122771573050300297222013حٌاةبتول عبدو الخلف126313

232961572050105848852014منى شنتوتسالم غسان هدله127266

14028157050100405632012سوسنطله زٌاد عروب128204

219911568051200126562013لمٌاءرٌم علً سلٌمان129486

102971567051000198252017اكابر االحمدنور عدنان العبٌد130191

198231567050501682682013ناهده الحركهناء علً القطلب131437ً

247631564050103620842014عبٌر عربشنور شمس عزام طنٌش132228

129551564050100342232016ٌسرى قناصفاطمه البتول مصطفى قناص133500

16720156051600193292011فاطمه رجبرٌم امٌن محمد134317

10318156050108307742012بشرىبتول اٌمن اشرف135334ً

250121559050107263162014صفاءوردشان عبد المنعم الشام136218ً

139611559050105840202015فاطمه قطاناسماء عبد الرزاق سلطان137441

168771554050200127962013فوزٌةنٌرمٌن عبد الرزاق المصٌن1385ً

97781552071300375012016منى بكوربشرى أحمد السلطان139380

14159155050103051122012رندهكوثر غزوان الدندشل140594ً

5031548072300123832016خدٌجةعبد اللطٌف شاهر خلٌفة1413

120541547050200500832015نوفإلهام عبد الكرٌم العبٌدي142124

181321547050103260452014غفرانلجٌن محمد نجٌب عبٌس143366ً

102741547051000238632017غاده الخضرزٌنب شحاده الدهش144700



90871546050103689372015ندىمرح رٌاض حسن145318

282571543050200242782014عاتكهنهاد عبدالرحٌم الخطٌب146757

99441540050103342652015نلً دٌبمنار وجٌه الدٌوب147189

1449154050103170902009ندىسالً حسٌن الرجب14871

14567154051501139352011لٌالفاطمة منٌر حسن149397

10689154050400191082012تركٌهبشرى حسن العبشه150509

347871537071100622092013خوالإٌناس خالد مخزوم151601

126021533050106511282016غانٌه خلوفزٌنب حسان خلوف152562

25021531050300226052016رتٌبهحٌدر سلٌمان الصالح153175

225971531050200077892014حلٌمهحفٌظة حافظ المحمد طه154319

184001530050105453092014املهادٌة زٌاد هنو155422

16844153050200555762012خدٌجههدٌه عبد الرحمن الشٌخ15699

9297153050103436252010خالدٌهزٌنب احمد الحسن157244

6133153050106327692012غزولسلمان احمد الٌوسف158445

12218153052000941502012هناءامٌمه حسن نمره159723

121621527050104935542015فطمه ربوعتسنٌم محمود الحلبٌه160200

97841526050400152922016فاطمه الجروكاترٌن أحمد العز الدٌن161104

122291526040107812162015روٌده دروٌشدنٌا الوداد محمد سلٌم اشلق162281

122591526050102793322015مرٌمردٌنه ٌوسف الٌوسف163838

90381524050109144402016هبوبهزار حسٌن الشنتوت164809

113291524050501016612015اقبالغاده عمادالدٌن مقداد165826

100181521051100201522014صفٌه السلومحلٌمه مصطفى الزامل166277

13601152050104317972012ضحوك تلٌتًااَلء عبد الرزاق االصفر167336

8901152900500049032010مها طهلمى فواز عوض168556

105391518051100110072016اسمه العمرابتهال داعور حاج داعور169320

128391514050300586142015لطوفوالء جرجس العوض170354

227651513050105413702014حسناءدالل محمد ابو امٌن171599

16481151051200229162010خدٌجه عبد هللانور هاشم سودان172596

97081509050106494342015ٌسرى االحمدسوسن فاٌز االحمد173350

196391506050700183332013امنه سفررؤى بدر الدٌن هاشم174820

129501504050500236642015رحابحنٌن ادهم الحاج175485

135891504051000393442013غرام ٌوسفسمر رفعات حمٌدان176682

95411502050102142862015غٌساء ٌوسفعال موسى حسن177499

189021500050103208492014سهاماستبرق عبد الناصر سعٌد178150

245301500900500050762014كفاحنبال ربحً خلٌل179840

22474150110100199332012ٌسرى الرحموالناشفوالء جمال محمد الناشف180636

16297150050100124772009فاطمة الكرديوالء علً الدرع181775

98201499050103538362015رجاء االسعدصبا غالب جمعه18247



81191497050109487192018شهامهمرح جمال فطراوي183325

16760149051200085722011غاناساره اسعد حسن184492

2261485050105253472015فاطمةمحمد نور عبد الرزاق العبود185521

10960148051200228502011جمٌله حسٌنوشروق حسن خداج186754

141731478070100385292013فضٌلة عفارةفٌروز عمر عبد الرزاق18765

92741478050104636352016فاطمه االبراهٌمهاجر محً الدٌن ابراهٌم188652

73711473050102599232019شهٌده النمرعبٌر اٌمن النمر189372

237101469050106207662014داللعال بسام الخراز190186

140201466050500369292016سمٌرهربى محمد الخطٌب191110

82441465051000540472019تمام اسماعٌلختام مصطفى عٌده192238

131911462050103479182015مٌسونلوسانا مبارك الشالش193828

184411460050108521842014خدوج عمرهدى ناجح العمر194508

93411460050101533832017نسرٌن سبسبًباسمة أحمد سبسب195717ً

123271459020205861122016عائشة الرحمونحسناء مصطفى حمٌد196768

111241454050501298142016امال نصرهدٌمه بسام نصره197269

234211454050105915462014مرٌمشذى مسعف المحسن198301

11521452051000569782018اسعاف المحمدحسٌن غازي المحمد199477

36071449052200060182019لمٌه الخضرسندس غٌاث الخضر200272

9491449052200065982018مرٌمعبد الرحمن عمر العبٌد السعٌد201771

186671449050102913372014صفٌه القاسممرح عزام العبد هللا العبد الرحمن202823

5241447050200376102016تركٌهاحمد حماده الحسٌن203557

13748144050107205242012حنانجمانه حسن القٌمه204149

16272144070101046712012سناءوجد جمال الدٌن معلم205694

13085144051100918572011زهره حماشوبشرى عبد الرزاق العثمان206807

9505144050103615002009مهالٌنه خلدون الحلب207822ً

106051435070100317982018مارٌا استانبولٌةوالء محمد نهاد حموي208411

127761435072400737962016ولٌدة شغريصفاء محمد جعب209637ً

127061433040700099722016رزان تتانسوسن خالد العبٌد210249

167051432051000355382013دعدلجٌن احمد غانم211273

78861429051000576772019كواكب محفوضشٌماء محمد محفوض212304

158371428050101505352013سحركوثر موفق األصفر213545

97101427050108499392015خدٌجهفٌحاء محمود زهوري214466

107331427050103085542018هناء زقزوقدٌانا احمد عرندس215554

120381426050102815662015سناء خلٌفآالء اٌمن الزكار21622

123511426050100306512016وفاء الملكحنٌن محمود البن217675ً

23121424072500095952016فاطمه حاج رضوانهبة ولٌد صالح218836

13211142050103569462010حنانرشا محمد علً طنٌش21927

16871142050700174842009هناء سخٌهروال عبد السالم الخدام220815



128471414050106556812015لٌلى سالمهاسراء عبدهللا عزاقٌر221627

190531413900500049442013باسمةمٌساء مصطفى الحاج222653

130401407050107129602016ماجده الحلبٌهلٌنا حمدو ابرٌك223289

30681405050105915492015منىاحمد محسن المحسن224260

180321399051600318212013وهٌبهبشرى عبد الكرٌم الصالح225363

110421399050700388242018زهور العتٌبانااَلء نعمان المبارك226678

87231395050109039422021سحر موسى باشاظالل فهد حارس227133

112541394050104961022018هدىرٌما عبد القادر بغاجات228541ً

224851393050101867602014سمر لطفًبشرى علً المبٌض229798

11259139071200225512012اظنون الناصرسطام ابراهٌم الٌوسف230693

14532139050200289282012شمسهساره قدور الدوجان231749

81941389050103812002018سلوى غٌانهأمل محمود المصري232623



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

1001111761050501682171994مرٌمعبدو راتب علٌا1376

10423136050600009642001اكتمالاحمد سمٌح الوسوف2215

8059133050300202051992شهٌره السلوملؤي مطانٌوس العٌسى3332

11446129050500338061993منىنجوى علً السٌد4136

1001101263050100869051993سهامبشر نادر الرشوان5358ً

6419126070100409131989مفٌدةفهد أحمد كردوش6378

سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

22731224051600224512008ختامفادي عدنان ابراهٌم1391

14147199070100950012005سعادمحمد جهاد علً زٌن تارب2248ً

15212190051900043192004ابتسام علًمٌسم كمال خضور3321

20782186050500297302006سمٌه مزٌدلبنى خالد عٌسى4266

20190175050300328242005مهدٌه حمزهحنان عبدالرحمن شنو5259

17655155050100055932005ماجدةعمر ابراهٌم السفران6164ً

20424152051500328952006انٌسة عباسرشا علً احمد7317

21594144050103073972006سعادلمٌاء حسن المعراوي8256

15020141050900194122002فردوستٌماء نصار الحرك9244

19798138050106881962006حلٌمهرشا زٌدان زٌدان10254

11604136050500641812002شادٌا صلٌبًاسماعٌل خضر قاسم11314

15954104050101209422004عائده الحاج زٌنخالد محمد خٌر كزكز12395

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 
التسوٌق و التجارة االكترونٌة- الفرع العلمً 

 2002لحملة شهادات ما قبل عام  

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 
التسوٌق و التجارة االكترونٌة- الفرع العلمً 

2008 الى عام 2002لحملة شهادات من عام 



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

187532304050200511882016رقٌه الدوالنًمحمد عبدالرحمن المحمد1278

257112264072100260262016عواطف الطهروان مروان الطه2384

426162261051100248262014سالم فارسرهف أسد المحمود3147

187182202050200385032016أمنةسٌف الدٌن عبد هللا المكسور4283

191562170050200749172016عائده خالدوسام ماجد خالد5387

174632167051200172442018صفاء اسماعٌلمحمد حسن جردي6288

191992117050103191852016مرٌمنزار عبد هللا سلمو753

24928210050200499632012نوفاحالم عبدالكرٌم العبٌدي8265

19007210050201027832012هدٌه بلوزندٌم محمد انور بلوز9394

189932094050103673062015تمرةحٌدر محمد اسعد10369

259462086050105478002015رلىسعاد غالب عرفه11316

254862083051600432592015خوال المحٌمٌدشٌماء مهدي العوض1286

256412069052200165962018ورده العثمانسماح جدوع الضامن13218

190952065050104524612016شهٌره الفارسمٌشٌل اٌمن الجعط14140

157912016051000267192019فاطمهٌامن مبارك الشٌخ أحمد15234

255732011050100996512016ضحى شٌخ النجارٌنرنا محمد نضال البغاج16325

153712008052200266732019نوفهاحمد عبد الرزاق الحمدو17197

147531996050501741152019امٌنه الحسٌنابراهٌم محمد االشقر1811

238681972050200829832013فاطمه المحمدعبد الرزاق محمد الحاج عل19221ً

258091970050106826692016ٌسرى زرقانسمٌره عبدالكرٌم الغنطاوي20219

183471969041900619972016مٌاده االحمدصفاء محمود المصري2178

19367196050103375512012رقٌهعامر رٌاض المحمد22222

170301959051100864802018هٌله الشٌحانمحمد نواف الجاسم2370

173501955050100081612015مرشده الوتارصهٌب حاتم الوتار2414

23612193050101905102012وفاءسعٌد ٌاسٌن الحمدون25176ً

293181915050501264102017لٌنا عفارهنور علً أسعد26237

277201911051100097412015زكٌة حاج داعورفاطمة حسن الحسٌن27379

150001899050102109602019نادٌا العباسنور الدٌن كاسر االحمد2818

24971897070900277492019حلبٌةسعود بحر البرجس29242

144361884050200387712019عٌده علً البكورعبد الرزاق عبد اللطٌف الفهد3098

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 
التسوٌق و التجارة االكترونٌة- الفرع العلمً 

 و ما بعد2009لحملة شهادات من عام 



293631853050107260202018غادهشذى خالد العساف31380

179141805050201009992016هٌفاءأحمد حمدان العلٌوي32398

181991769050103675042019تمره أسعدجعفر محمد أسعد33375

181791750050104447762016منى خلٌفمحمد زاهر صالح دهٌمش34357

230101746050106173042018فادٌاآمنه خالد الحسن35263

190981738010108503012019سمٌره العباسوائل ٌاسٌن قوقو36361

251551735050105562072015حٌاة الشحٌمهروان محمد العقاد37241

1001041731050103146962014غادهقمر محمد سعٌد البارودي38204

55271725071700756062016وفاءمحمد غٌاث الشب قدور39315

310521714052200127372013مرٌمهبه كمال سبٌع40195

281441701050501236182013اٌمانمحمد محمود السلٌمان41253

203231698051600297132015ناجٌه خضورباسل احمد صقر42247

296331688070100943032014عهدسالً فهمً حبوش43148

57361676070900355902016مهاعبد العزٌز طالب المحمد44169

144031662050200359622019صبحٌه العبد الغنًاحمد محمد الحسٌن45220

201901658050200429252018هناء جروداحمد علً خلٌفه46309

165991636052100496802018منى العلٌويجمعه مدٌن الحمد العلٌوي47311

325161634050101104402014اٌمان العثمانًاحمد سمٌر الحلو48185

259541628050102281842017ناهد العثمانًأمانً أٌمن شٌخ الزور4923

232831624050103079462018سهٌراالء معاوٌه قبالوي50279

178861621050104891742016مٌادهمحمد مبارك زٌاد عطار5172

269861619050101559802015منى الجمعهقمر هشام االحمد52323

279421601050700428952018ناجٌه االبراهٌممٌرنا غازي العٌسى53157

296561580050500499202018سهٌر مصطفىألٌن حسن اسماعٌل5489

154551580052200182162019حلٌمه مناورمصطفى عبد العزٌز الحسن55257

151831575050103519142019أدٌبه حمداحمد ابراهٌم مرع5683ً

294001557051000151552018رانٌا المسالمهارٌج اٌاد خٌرهللا57258

24841555070900277432019حلبٌةأحمد بحر البرجس58243

281841543090101204382019وفاء العٌسىولٌده بشار القاضً الحمزة5926

312201540900500065712018سونٌاٌمنى حسن ابو خالد60240



112261534110104021262015عوشمهند محمد السمٌر617

232791525050102596092019ندى تلٌتًسعاد مصطفى الٌاسٌن6251

296741521050500960542016منى عجوبدعاء منهل الحاٌك6359

151691518071100635552018صفٌهمحمد أحمد العاري64236

291451514050108167782019رهٌف العشًضٌاء محمد منٌر االسطه6552

240221510050105043172021رجاءعزه طالل العتر6637

110251508050500267912017براءهآٌه علً سفر67232

175701496050501237272019فداء خرماعبدهللا مصطفى زٌنو68300

216521494050100433692019رشا رشوانًشهد حسام قسوم69137

172071487050103873812017عائشهمحمد شرٌف زهٌر السماك70313

287991486050101692742018زٌنب دعاسبتول محمد حارس71297

287071482050106686872018صبحٌه مصطوهبه عبد الرحمن غٌانه72299

278331479050102404082019ثناء عصاٌهسوزان ماجد القوجى73235

270651476050501295982019نسرٌنمرام أمٌن سعد74156

228641469050102105312019رٌم الحورانًهبه اٌاد السمان75170

149231465050102623522019باسمه الشٌخ محمدمحمد احمد مصعب مٌواك7691

125521463051300144002019وصال الحامضمحمد ابراهٌم محمد7734

270461463050106678672017رنا غرٌباسماء فاٌز هواش78131

278311453050600381442019دالل المعجونسوزان عذاب المعجون7920

211321450050101426562019ختام الحورانًهبه مصطفى الحنوف80245

222841445050103862892019هناء السلومغنى امجد عمرٌن81349

306551445050500764092017بشرىغزل محمد فطوم82370

272571440050101890242017مٌادهلبنة ابراهٌم العباس834

287981439050109482382018رال سفافبتول عبدالمنعم خباز84281

254981439070100883692019سعادرهف مصطفى نبهان85130

226351439050104279082019زهنٌة الوتاراسماء محمد امٌن جواش86319

218241438050105776482019هاله الحسنامنه مرهف كفت87116

295611433051501005012015سوسنمنال أحمد جحجاح88335

301451433050102577932013خدٌجهصفاء ابراهٌم عبد الفتاح89250

184451427050105777862017جٌداءمحمد عبد الكرٌم خباز90338

149071425050102845282019فاطمةعبد هللا نصر العنان91272

142151424050300205542019هٌفاء العبد هللاكنان موسى العٌسى92124

161001424050106651812018الهام هدلهعبدهللا عبد الحكٌم سبسب93188ً

150971420050106856292019كفاح الفزععبدالعزٌز محمد مهنا9464

160261418050200106032018دالل النعسانمحمد عمر التوم95226

278881415050101994872019عبٌر البنًعرفات عبداللطٌف الصاري96341

186231414050200495002019رتٌبه العلٌويعلً عبد الرزاق العلٌوي97103

150391413050106389372019ملك العسافبدر عبد الكرٌم الصالح98390



239781408071100575032019منى مباركنعٌس عبد الرحمن كردي99275

154571406052200114332019عذرهنبٌل عبد الجبار الحسون100337

177661404050500715562019جدالسامر ثائر فرج101251

275211402052200181322017صفٌه الحمدوسوزان محمد الٌوسف102117

236451400050200367482019غدرانهدٌل صفوان الخطاب10379

271081396050900030472019كنان الحالقروال مأمون الحالق10460

186851393050501640432019قمره الرحمونعمر محمد قان تمور105121

220671392050102007052019غدرة الموٌسفاٌزة هزاع المحمود106128

202581385050200196262018منىعبدالرحمن محمد عبدالرحمن107292

253991384050200500712016سهاماالء زٌاد العبٌدي108304

306651382050102263172013هندسراء سامً البدور109151

259091375050500745102013سحرمحمد نزار ابراهٌم110318

188021373032500330632019صفٌهعدنان عزت حموده111354

149841366050103340542019فاطمة الٌوسفعلً سعد الخازم11217

77861362090103621172019صبحهاحمد محمد الخلف11387

238841357050106281492019امٌره ٌوسفنورما ٌوسف الونوس11474

267651356050200034402015مجد مرزاقصفا شعبان الملحم115365

248051354051200410992019أمونه الحاج عبدهللاشذا جمعه المحمد11657

220681352050101770392019زهراء قطانفرح عبداللطٌف زمزم11739

276171350050108701022019نظمٌهبٌان عمار حجازي118200

275651350071700078152019روعةإٌالف عبد القادر محمد عباس119179

141911347050109644352019سلوى الشحوددحام أحمد المحمود120364

135591346040400163452019روز شخاشٌريطونً مرهف فرح121123

179981334040102309112019مٌلو الحسنماٌا محمد ابراهٌم122112

50661323070100465102019هناديسدره عمر حمشدو123193

238781323050102667652019فاطمه الجمعهردٌنه رضوان البكور124343

146491321050201169872018صفاء العثمانمحمد سعٌد العثمان125290

268191320050900092112019نهله الحاجالزهراء اسماعٌل الحاج126372

148711319050103499592019اٌمان عجاجانس ٌاسر الحرٌري12792

229021315051300369992019فاطمهصفاء ابراهٌم العل128119ً

31411314070101221862019نهىمحمد عالء محمد بسام صادق129192

255811310050300643962018هٌام الونوس الونسمجدولٌن شعبان الونوس الونس130198

154231310052200221902019سهٌر الحسنعثمان علوان علوان131339

275211299050102843192019امٌنةآالء حسٌن عنان132274

149731297050101917872019منى جاوٌشخلٌل عٌسى جاوٌش13319

222091294050107072982019اٌمان غجٌهروان سعٌد البابا13431

189071292050101976582019ندوه قندقجًمحمدامٌر عبد هللا لحلح13524

147581286050106512692019رسمٌه داودحمزه عبد المنعم خطاب136174



232861286050104070572019فاطمه الطوزسٌرٌن ٌاسٌن ٌاسٌن13741

153061286052000674602019ختام المحمدعدي عماد شحاده13899

123971285050103651472019نادٌاحمزه أنس الطٌش139322

212861282050105577502019حنان سرٌحٌنًكرم وردان سالوس140133ً

217131282050105469152019هٌفاء البرازيسندس محسن العثمان14122

200661276041800497592017مٌاده االحدبفاطمه عبدالحلٌم االحدب142356

229851275050105189952019رٌمآنجل عماد حساب143305

277461275050107207112019نارٌمان كنعانرهام مروان القٌمه144125

144471273050200468342019عٌوش الخراش السندعبد هللا عبد الرزاق الخزنه البكور145158

221811272050103840522019هٌجان حوادانٌه نبٌل قطمه146355

187411271050101425842019رغداء الشامًقصً مأمون شٌخ السوق147100

239101269051100235562019عبٌر سعٌدربا احمد حمزه148162

183141259050103406332019عائشه المحمدخالد محمد األحمد149293

152901255051200444012019فاطمه الصطوفخالد فٌصل الٌوسف15055

211111254050102231202019لمٌس بسٌرٌنًمرٌم اسامه الحاج احمد151122

184151253050107647952019شذى البستانً الفتوحًطاهر عبدالجبار قطان152249

279991250050501666502019اسماءمؤمنه عبد العزٌز الدروٌش15375

181011249050101515462019سهاماسامه مخلص الشٌخ خالد154212

56191243110900472272019فاطم العبدواحمد محمد شلش155397

135451242050103881092019حلٌمه المحٌمٌدعلً حسن الجرو156190

144571239050200646512019منال عبودعلً مصطفى وهب15797ً

275351238071100609552019غازٌةااَلء عمر نجم السٌد158194

234201237050109401512019امنهتسنٌم احمد العزو العبود159180

270671236050500745292019سهاد شحودنور حازم ابراهٌم160114

224861227050103412962019شفاء خلٌفهروجٌنا عٌسى حسن16132

50301227071601011122019نسٌبةمحمد أحمد عدنان162223



220131225050105728332019بنانآالء زٌاد سلطان163308

219571224050105659582019فادٌةروعه احمد قندقج16463ً

221791222050105992132019مرٌم الحسندانٌه محمد مصعب الخوام16576

147561213050106651482019شذى سبسبًانس احمد سبسب166191ً

20667120050101155702010ضٌاءمنقذ محمد بشار بارودي167352

188461196050200878732019سورٌه عدامهمحمد عبد المنعم عدامة16865

209041195041100120262019منٌبهتغرٌد محمد عامر169182

146461194050200143622019بثٌنهعماد ادٌب الشقره170209

268361194110900640272019عواطفخدٌجه أحمد المصطفى171324

237651182050108692072019امٌنه بكربتول خالد الخالد17227

185541181050100667932019املعبد المالك محمد اشرف برازي17325

229181179050103079502019هنادي هبرهدعاء غسان قبالوي1741

270741170050501566562019مرٌم شلدحرزان حسن البروش175328

222381169050106988852019سماح حدادسعاد حٌان الالذقان17696ً

228011164050107399012019حال العٌسىهاله مصطفى ابو الخٌر بارودي17754

120861160050107186892019نشوهرامً نضال التتان17838

293391150050106575982018زهرهمرٌم محمود محمد179210

126641147050106586942019اروى كلكلمعاذ جهاد نجار18048

278861147050105738242019سالم علوانًعتاب خالد الٌوسف181199

25929114050200546852009مرٌمسالم رشٌد العلوش18228

241431125050106680872019حسناءندى احمد الحالق183327

144211118050200627972019لٌلىخالد حسٌن بلوظ1845

95901108110101782642019اسماء الشعٌبمها محمد المرع185312ً

154841100052200037052019املامجد بشار محمد18667

1001061098010402493892014رجاءسالم بشار المنجد187277

134041095050101841642019ٌسرى الناصرجمال احمد الحاج نعسان188104

214091087050101247302019عبٌر رقٌهعائشه عمر شٌخ جلد189146

347041080110102860412019خوله المحمد العٌسىنور عٌسى الشبل190149ً

278241062050100115542019عواطف غالٌٌنًسناء تمام غالٌٌن19136ً

2529796050500213462011رفاهسحر معن القطلب192252ً



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

1001091691050106785321998فدىامٌنه محمد ادٌب بارودي1359

13223161050900087441998سامٌهلمٌس نجٌب عبدو2373

12028156050102683052000مرٌمصفاء عبد الكرٌم الخازم3171

10733151050105819481996سحرصفاء محمد سعٌد زوٌن4302

12822148050101123121996امنهملك احمد ضفار5348

14939146050200566862001نوفرنا حافظ العزو682

11385138050102566841995نجوىهال بشار علوان742ً

11267127051500292921985حفٌدهذكرٌات مصطفى الخدام8224

4958123050107322381996ٌسرا العبسًشهامه عبدهللا السراقب9353ً

11950113050500992461996تمانٌهارٌج سنان زهره1088

9089111071000054241990نسٌبةعبٌر بدٌع االسود11396

14042110050800168822001بهٌره ضعونروال شاكر ضعون12381

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض االطفال- الفرع العلمً 

 2002لحملة شهادات ما قبل عام  



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

20617228050102978502005فاطمه شهابهدى عبد الرحمن شهاب1142

20082155052200119312006رضٌهسمر صبري الحسون2295

23712148050102353182008زهرهخدٌجه محمود السعٌد3298

24128140050101595902008سهاموالء كامل الباكٌر495

17022125050300450542003دروبٌه نصرهنادٌن منٌر توما5363

23878123050106612782008رهٌجهسورٌه احمد خرٌبوق656

19360121050106219422004نعماتغالٌه محمدغازي الحٌط7367

15118118051200415152003ٌازيروال احمد سلوم8345

18685116050700403802003سعادفرات عبدالكرٌم السالمه9238

18064108050200608202004فاطمهرابعه عبد هللا الحسون10106

1451510651200126582002لمٌاءرشا علً سلٌمان11331

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض االطفال- الفرع العلمً 

2008 الى عام 2002لحملة شهادات من عام 



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

402422337050104752142014وفاءنور الهدى موفق األرناؤوط1276

256162242050104611932016رانٌه فنصهآمنه فادي ارناؤوط2264

274192238050200824852017هٌفاءملكه مرهف حمدو3111

256412230050100742142016غٌداءروان سامر الصحن4261

108872202022001242852015فطومهاٌهم محمد العل5269ً

26333220050201088442011فاطمهصفا عبد الرزاق العموري63

263222161050106399422016سمر دلول الغنجآالء عبد الباسط زنزول7228

333972152050200497922014حلٌمه الدالً احمدعمرو حسٌن العلٌوي8366

167142144052200114172018منى الحسوناسامه ناصر الحسون9371

188032134050103660802016حلٌمهبسام سلٌمان كنعان10388

245642109051000088412019فداء الشاعرغزل عامر مكشكش1194

183762100050103912222019فوزٌهسعد الدٌن عبد الرحمن الكردي12271

276952080052000397692016جورٌهفاطمه بهاء الدٌن الموسى13389

24205205050106646692012نورفرح عبد المنعم الفاعوري14362

271761996050102406552016امل العنزانرفٌقه بدر العنزان15141

416211979050200914482014رابعهفاطمه عبد الرحمن القاسم الصطوف16303

275251957050102262312016اتحاد السلٌمانٌاسمٌن مصطفى المحمد17284

1001001955050105631382016ذكاء كلبونارٌج مجد الصباغ الشٌرازي1829

26671955071000432102019نورٌةقاسم حسٌن االبراهٌم19168

297841946072100623792014هنادي قداحآٌة نضال حلبٌة2016

265841946050101593462015سناء الٌوسفحال عماد الدٌن شعبان21374

23964194050201105352011نزههفاطمه محمد العثمان229

429551931051500000392014رٌمٌاسمٌن بسام رستم23286

317981923051700268442013نجاح ضاحًمرٌانه فهد جوهره24294

33131917070901426962018رٌمةعمر احمد القسوم25183

267711912051500009852018اسحار الزٌرفرح مازن العمر26181

305471862050102110462013امٌرةفضه محمد االحمد27285

18858186050106489532011خطابوسام محمد محمد28377

50591851110600215782016عدله االحمدبشار حسٌن العل29110ً

254231850051500778122018سهام بطٌحماٌا غٌاث احمد30262

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض االطفال- الفرع العلمً 

 و ما بعد2009لحملة شهادات من عام 



291071850051700297682017ٌسرى دٌبربى ٌاسر حمود31307

170371840052000279452018محاسن حنوفزٌن العابدٌن بهاءالدٌن الحلو32351

24273184052000776542011رئٌسهنور محمد رمضان33115

155051830052000323482019ابتسام ابو زٌدحسٌن بهاء الدٌن الحكٌم34296

442401819051200360022014وفاء سالمًكاترٌن عزمت محمود3585

152061818050102171132019روٌدهلؤي صالح كلخه36166

280341783051400152692016عفاف سعٌدسهر ٌوسف دٌوب37165

275991767051100021592017انصافحال  جمال ٌسٌن38329

303621763052200140552015شاها الحسنهدى غرٌب الحسن39330

262941742050201038552016اسماءهبه حسان الحسن40216

260901739051100846602018رضوى طومانًكٌندا زٌاد طومان4180ً

342781737050103092212013خدٌجهصفٌه علً عبد القادر الدغمش42246ً

286271727050104725362018غالٌهفاطمه ماهر الحمدون43126ً

262951719050100084552015عبٌر محٌمٌد الدبٌسدالل محمد علً المصري44270

247241712051000164152019رٌمزٌنه  حافظ  رزق4590

22257169050300563412010امامهزٌنب تركً طوقاج46150

295731688051501134442018انعام تابونور عبد الهادي موسى4766

303211681050106808262018ثناء المنصورمحمد مأمون طٌار48178

293011675050106081602018فاطمه القداويردٌنه عناد السلوم49127

159651675051400201802019سرٌه بركندهنائر أحمد عدٌره50334

270941671050104988692015كوكب سلطانهبه سلطان العبد الرحمن5162

240871660050107121642019مرٌم المصطفىوفاء احمد حجازي5215

156641653051100762552019ادٌبه السعٌدرشٌد ناصر رشٌد53233

165851637041700054952016تركٌة القاسمفداء عدنان حاج حسن54392

270081635050501190792019عائشة عسافبتول سلٌم االحمد55135

231751634050102525832019سوسننور الهدى عمار جعبو5633

164491633050103395422018جالل العبد هللامحمد مسعف الخوٌلد57282

239181632050109894642019سعادزٌنب عٌسى بلوك58144

195191614040200054712018سماهرمحمود جمعه طعمه59393

271371613050102096032017شادٌابانا حسٌن عمران60340

289611607050105546972018عائشهدعاء حسن ضهراوي61301

154701600110101913702015زهره العلًهٌا ابراهٌم العل62336ً

16751160051500364812010كوثر حسننهى خالد ونوس63163

231931592040103288872018منىنورا محمد سبٌع مندو64108

281021588050501352262018مرٌم الزٌرٌارا فادي حمود6549

303381585050100315542015سمٌة العتالنور محمد المبٌض66134

21655158050101273722010ملكوالء عمر الكالس67129



256381579010100974792015مٌادهمروه صالح حبٌب68268

294531575050501534412016سارهنوال خضر العوض69159

217551574050106996682019فداءاٌه رٌاض كرٌج70113

254941569050100824812015غاده نعوسفاطمه محمد باكٌر71207

266751567051200310172018هٌفاء حسٌنرٌناد أحمد صارم72360

293511558050100846102013سحر النعوسهبه مروان البرازي73346

276691553051100835362017سارة نعسانمنار عبد الفتاح عبد الكرٌم7440

1001011552050105457822019ساره العسافحٌاة صفوان البوش7535ً

15267155100101340852012سحرهدٌل محمد اسماعٌل76347

249201532050102960692018مٌاده سودٌنندى عبد الملك سودٌن77255

233091529050102725692019براءه نبهانكنانه حمدو الخلوف78208

290681525050500716652015مٌاسه مرٌملجٌن جهاد البلال79189

101681525050201150142015عائشهامل حسٌن عوجان80213

252601518050104200182015غنوة الشوافبتول جهاد الشواف8144

167621515052200249362018كرٌمه المحمودلٌث محمد المحمود82273

290921503050900179332015مٌساء زٌنوودٌان جهاد بركات83383

21898150050104538842010فاٌزهكوثر محمود البشري84287

274241496051800153522018رنده حسٌنغنوه مٌسر زعزوع85107

275511495050102365162019نوال ضمانأمل خالد المطلق86385

220181488041500280212019مٌساء الصخرزٌنه حافظ سلٌمان87160

289221481050103115452018رجاء جنٌدمؤمنه دعاس شٌخ خلٌل88382

280221472050300612772019هٌفاء بدورمرٌم طاهر بدور89154

247481470051000665062019عدوٌه حٌدرعال تركً حٌدر90310

167851469051600405742018نجوىحمود محمد االمٌن91306

236201461050200024742019نجمهفاطمه عمر المحمود9268

292071461050102855802018فاطمهشذا محمد عجاج93267

280831460050500482242018سالبًرٌم تمام حوٌجه9450

151091460050200893982019نهادمدٌن حسٌن مشعل95231

24218146050104691512012مٌساءاالء احمد الحاج زٌن96109

255121453050106383782018وصال الحاجآالء مروان الحاج97120

180331447050104990762019مرٌم الخالداحمد حسان المحمد9884

234831445050200385122019رساممروه حاتم العكله99260

235631441050200166812019صفاء العبد الرحمنأالء عبد الغفور الكناص10030



معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

2074328405150054661201892.28ٌسرى ٌوسف لولو120

3111328205010448200201988غالٌة ٌاسر شٌخ صبح241

3046354805010409390201987.84اٌناس عبد الرزاق العواد315

3132270805010104881201987.53قمر محمد مشاٌخ47

62434805150105747200386.26بشرى محمد عاص529ً

3160317005010116332201983.74هٌا ناجح الحالق644

171282305010177069201983.46محمد ٌاسٌن صالح زمزم79

484329705010121587201382.26اسماء أحمد سفاف886

3158248105010666030201981.87هداٌات سعٌد النجار931

3059294609010180546201981.09جودي لؤي الطالب1073

1927341305010352222201880.96مطٌعه خالد حواٌن1153ً

3105357805010120550201978.97عائشه أحمد البن1240ً

46034605010011122200378.29علٌاء محمد بشٌر الغالٌٌن1376ً

3135233805010105256201978.1لطفٌه عبد هللا كرٌم1442

1878306905010166469201877.57زهراء غٌاث تق1585ً

3108266005010069225201977.35عزه بسام دبساوي1646

3140280905010499893201976.69منتهى حسان أسعد البكري1745

205247805010114056201976.61ٌاسٌن فٌصل دٌري1889

711370205010268930201675.75جومان نصر الوهٌب1982

43274907090185919201975.61عبد المهٌمن نجم الصغٌر2077

3230260810100004175201975.4الحوراء مصطفى ونوس2139

1939288805010548667201875.38نور الهدى عبد الرزاق زعرور2265

722320905010345705201675.29رزان أحمد الملحم2387

3096265305010101036201974.97شمس طالل الصباغ2436

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

التسوٌق و التجارة االكترونٌة

لحملة شهادة المعهد التقانً  التجاري



معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

28852129905010762099201872.356آالء معتز داغستان137ً

3192915405160004073201168.21وهب حاتم زٌود247

معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

309304005010450271201983.41هدى احمد عطار156

25346305010394260201983.24رٌم محمد خوام28

148307305010111875201982.18ٌاسمٌن خلٌل كرزون338

119272705030070628201880.13هاجر خالد احمد410

3832375005010124729201978.78ٌسرى عمر شٌخ جلد534

312288705010152960201976.65آالء عبد العزٌز األحمد668

116297905030033057201876.42فاطمه ٌوسف شنو718

330282905010511501201973.34كرم محمد الداالت879ً

6027105010763241201072.61مؤمنه محمد هشام القلفه980

247236105010714707201872.26اٌه عبد الحلٌم التتان1058

50726105150022436200972.13سناء فؤاد حسن1149

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال

لحملة شهادة المعهد التقانً لالقتصاد المنزلً

لحملة شهادة المعهد العالً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

التسوٌق و التجارة االكترونٌة



معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

97382305010114144201984.1بتول ماهر صوي157

126342705010099264201980فاطمة محمد نذٌر تركمان290ً

1583113011030000574200878.07جمٌله ٌوسف جمعه العل374ً

85559805150013539200278وعد عبد الناصر عبد هللا470

931413205050026279200676.54دٌما جمال الظرٌف532

54130105150030608200774.98رٌم سهٌل المحمد623

6813114505010229502201972.6آالء عبد الحمٌد المصري711

425351605010175981201972.07رزان ابراهٌم المحمود822

10702117390050006568201869.53هبة محمود الشٌخ هود975

12631905160023847199767ظالل أحمد الشٌخ1054

427309305010216261201966.67رهف طالب النصر1121

13493149102030340641201666.57ٌسرى ٌوسف نجار1228

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال

لحملة شهادة المعهد التقانً للفنون  التشكلٌة و التطبٌقٌة



معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

23144136214040070976201880.03رٌم ابراهٌم سلوم152

1729817907210067935201178.21قمر محمد دٌب غزول267

8243108390050006729201875.75قمر محمد عبد العزٌز333

معدل المعهدسنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

7678138051000622131997804حسام ٌوسف محمد124

لحملة شهادة معاهد التربٌة الرٌاضٌة

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال

لحملة شهادة المعهد التقانً للموسٌقى

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

17065173050102110752009نصرهصفاء كاسر االحمد114

17146169051501011832009نهالعفراء مرسل ونوس22

67151675050200403762014اَمنهمنٌر عبد الودود الحاج حمود38

3701163050300072382007ربٌحهارٌج حسٌن الحمود41

230561584050200465852014نجاحروعه عبد الستار العلٌوي512

119241519050107370702013مٌساءآالء عبد هللا عكاش616

15030144051000585722010منٌره السلٌمانهناء حسن االبراهٌم76

16756143050300078732007نعٌمةهدى تركً الٌوسف83

سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

274532070052200226202015ورده سلموسرٌه محمد االحمد19

19816204050103309342006نادٌهأمانً رٌاض الخضر23

294401905051000476662015ملكه محفوضرهف ابراهٌم محفوض35

269401663050103113982015حنانصفاء عدنان الغضه42

413491653051501128872014غزه الخلوفبشرى عٌسى محرز56

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال- الفرع األدبً 

لذوي الشهداء

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال- الفرع العلمً 

لذوي الشهداء



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

143341050700168232001رئٌفهأسماء محمد الخدام15

5683366051500819852015لٌلىسبال حسن حمود22

سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

15927228041500072272012مرٌم االحمدذو الفقار محمد احمد112

323071454050500344772013سعادنور توفٌق الشٌحاوي210

14520143051900066542003افتكارمحمود علً مٌوس311

15548142051600282542004مهانً حسٌنفداء ابراهٌم الناعم47

لذوي الشهداء

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال- الفرع المهنً 

لذوي الشهداء

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

التسوٌق و التجارة االكترونٌة-الفرع العلمً 



سنة الشهادةالرقم الوطنًالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلتسلسل

73061133050107294482019امل نعسانهبة هللا محمد االسعد13

 2022-2021اسماء المقبولٌن فً مفاضلة التعلٌم المفتوح 

رٌاض أطفال- الفرع األدبً 

لذوي االحتٌاجات الخاصة


