
سنة الشهادةالرغبةالرقم الوطنيnetTotalالشهادةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثيرقم التسجيلتسلسل

1997رياض األطفال15405150009636أدبي6687أمينه صعبفاطمه محمود الحموي1440

1991رياض األطفال14105010252470أدبي68صبحيهعماد عبد الرحمن جعبو2576

1998رياض األطفال12805050009388أدبي10293لوديعفراء محمد محفوض3363

1996رياض األطفال11505050110654أدبي3501منى الحصريإيسار اسماعيل الحصري4539

سنة الشهادةالرغبةالرقم الوطنيnetTotalالشهادةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثيرقم التسجيلتسلسل

2005رياض األطفال29807100072956شرعي0عفافمحمد أحمد الزيدان1342

2005رياض األطفال17505010026772أدبي6990لميامريم عبدالقادر قيمه2399

2001رياض األطفال16605010377837أدبي4146فاطمهسناء محمود العمر3328

2003رياض األطفال16207010025062أدبي5563وهيبة يازجياكرام عبد القادر راجحة4234

2005رياض األطفال15704170030496أدبي15785عائشهسميه احمد طالس5586

2006رياض األطفال15605090004434أدبي14724مادلين عبودهبه راتب زيدان6380

2003رياض األطفال14905050083543أدبي11283انتصارجورجيت خضر محفوض7490

2005رياض األطفال14805010741986أدبي6726ميادهفاطمه احسان العلواني85

2006رياض األطفال14805010324836أدبي14346مريمفاطمه رضوان سودين9139

2006رياض األطفال14807010126089أدبي12374فهيمةعال سمير القدور10323

2004رياض األطفال14704180004658أدبي7943آمنهلينا سليمان طه11515

2006رياض األطفال14705050014473أدبي13988مريمروعه محمد االبراهيم12547

2003رياض األطفال14705010164000أدبي11145بيانازهار عبد الرزاق قطرميز13614

2006رياض األطفال14402040119419أدبي24608امتثال درعوزيوحيده احمد درعوزي14303

2005رياض األطفال13805010544062أدبي11332ايرينمروه محمد الجدوع15591

2006رياض األطفال13505020089016أدبي13590فاطمهأسماء علي الخليل16203

2006رياض األطفال13311070070400أدبي2804خديجه الكجيتركي ثامر الوهب17574

2001رياض األطفال13105020132891أدبي4082روضهناهد اديب قسوم18517

2005رياض األطفال13005010754163أدبي7061ملكخوله عبد العزيز الحنبظلي19501

2004رياض األطفال12905050045192أدبي8017سميره شاهينخزامه علي شاهين20322

2006رياض األطفال12805020038989أدبي13674وضحهايمان فضل العيد21103

 2020-2019اسماء المقبولين في مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 

 2000ما قبل عام  (رياض االطفال )ادبي 

 2020-2019اسماء المقبولين في مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 

 2006-2000عام  (رياض االطفال )ادبي 



2003رياض األطفال12205120039946أدبي6234ندوه محفوضراميا كاسر ناصر22309

2005رياض األطفال12205150084836أدبي11957شفيقههناء ديب أحمد23559

2006رياض األطفال12105010160642أدبي10550نهىرنا موفق الغباني2471

2004رياض األطفال11905010730311أدبي6382وفاءاسماء محمد منذر عبدالمولى الزعبي25331

2001رياض األطفال11905050118842أدبي6305رجاء رزوقسندس بكري رزوق26455

2005رياض األطفال11805010064875أدبي6994رجاءمنى عدنان السقا27605

2006رياض األطفال11705050054042أدبي10644خديجهرؤى توفيق نعوفي28338

2004رياض األطفال11705060009994أدبي12674سميرهمها محمد سلوم29532

2000رياض األطفال11305010703390أدبي4895ملكعهد مصطفى تليتي30485

2004رياض األطفال11205010120343أدبي10047كوكبغدير عبد الخالق حمدو3165

2001رياض األطفال11105010133250أدبي4031سميرهفاتن أحمد شربوكة32110

2006رياض األطفال11105120010101أدبي11992نجيده الجرديمنار موسى محمد33279

2006رياض األطفال10905010398420أدبي2062غادهأحمد خالد شكري34615

2001رياض األطفال10805050177650أدبي7850فاطمهراميه محمد الحصري3599

2006رياض األطفال10505120031032أدبي11458دالل صويفيغزوى احمد عيسى3685

2005رياض األطفال10505010056251أدبي6804منىرضيه مسعف الحلبيه37414

2003رياض األطفال10205010011676أدبي8139ودادرزان مصطفى صطوف النجار38381

2005رياض األطفال10205020107402أدبي10875هيام المصريغاليه عبدالكريم العيال39469

2002رياض األطفال10205010412599أدبي5397نزههآمنه عبدالستار الغلبان40610

2005رياض األطفال9805010128064أدبي11089نعمات محمجيقادريه هاشم دله41250

2003رياض األطفال9505010163648أدبي8974امنهطله احمد دهيمش42386

2001رياض األطفال9505010105845أدبي6563شمسهغادة ياسين الخالد43514

2006رياض األطفال9405010767870أدبي7665ندىعلياء محمد يونس مغربل44201

2001رياض األطفال9405060041038أدبي5914حسنديما اسماعيل الحاج45502



سنة الشهادةالرغبةالرقم الوطنيnetTotalالشهادةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثيرقم التسجيلتسلسل

2013رياض األطفال196405010356143أدبي11864رندة جوادروان أديب خلوف1298

2012رياض األطفال19505010299242أدبي16652عائشهغدير صالح المحمد2375

2013رياض األطفال193905010609089أدبي18731رانيهروال بسام الحلبيه3588

2013رياض األطفال193605020016012أدبي18898فاطمةغيداء عبدالعزيز قناص4190

2014رياض األطفال189905020105086أدبي194صبحيه الخميسمحمود عبدالباسط الدرويش5565

2010رياض األطفال18904010000592أدبي8497هيفاءصبا حاتم الجرف6464

2016رياض األطفال188505010925795ادبي9140نجاحصفا عبد الحكيم الغاوي766

2013رياض األطفال187207010066104أدبي10555نهال استانبوليةرنيم محمد مفيد ذنب8376

2016رياض األطفال187005020046771أدبي546دالل الشيخمصطفى عبدالرحمن االبراهيم9401

2015رياض األطفال186905110108370أدبي12180هناء محمدحال فراس محمد106

2013رياض األطفال186805010473963أدبي12679رندهلطيفه عامر الجوخدار11391

2013رياض األطفال186605010489614أدبي21066داللكرم مسعف كسرى12157

2012رياض األطفال18605020107405أدبي14505هيامرابعه عبد الكريم العيال13403

2012رياض األطفال18605010332381أدبي10118هاله حوريهفاطمه ابراهيم قمر الدين14536

2014رياض األطفال185805050042498أدبي18468مريم االبراهيماسماء ابراهيم القاسم15243

2013رياض األطفال185205010596696أدبي12072هيامميرنا فيصل عيسى16460

2013رياض األطفال184905050129478أدبي14319مريمحال صفوح الجرف17226

2014رياض األطفال184505010339255أدبي31480سمر مسلمانيهبه وليد مسلماني18412

2012رياض األطفال18401030135832أدبي10203سمردانيه عصام المغربي1939

2016رياض األطفال183002260049772أدبي15301لينانيرمين علي عثمان20439

2009رياض األطفال18204170026064أدبي8320سميرةباسم صالح النجار21488

2014رياض األطفال181905010027438أدبي22869فاطمة ابو البناتربا زكريا كيزاوي22604

2015رياض األطفال181705200043900أدبي13374تركيه السعيدفاطمه محمد السعيد23118

2013رياض األطفال181705010236767أدبي12206سعادرهف رمضان النمر24266

2016رياض األطفال181604190105004أدبي13358هويدههبه غازي القاسم25125

2014رياض األطفال180905220006032أدبي7107رقيهأيمن مطرود العبيد26457

2014رياض األطفال180205020085089أدبي7407مريمخالد محمود العساف27244

2012رياض األطفال18005220010159أدبي16851سخينه العباسآيات احمد العبد هللا28548

2015رياض األطفال179905130051548أدبي11002فاطمهبدور عبد الرزاق المصطفى29284

2015رياض األطفال179105010294809أدبي3415سوسن رزوقعلي عمار الزالق30202

2014رياض األطفال179105010030606أدبي24250فاديهمرح كنان البني31205

 و ما بعد2007عام  (رياض االطفال )ادبي  

 2020-2019اسماء المقبولين في مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 



2014رياض األطفال179005010147464أدبي22780عبيردنيا حسين الغفير32453

2012رياض األطفال17905010242652أدبي16755ماجدهوئام جهاد قوجه33291

2011رياض األطفال17811010160759أدبي17375هزار بيرمعهد رمضان العلي34237

2012رياض األطفال17807090089777أدبي20375عائشةزينة عبدالكريم النداف35474

2013رياض األطفال177605020081621أدبي16084ايمانهبه ياسر عنيزان36544

2015رياض األطفال177505010506293أدبي3649سارهمدين محمد المرعي37568

2012رياض األطفال17705200013747أدبي17554هال كشكريعان الفريد زروف38510

2014رياض األطفال176905010575009أدبي28399شهيرهثانيه حنا الرحيل39612

2014رياض األطفال176405010590786أدبي22778هيلدادالل عبدالرحمن ناعم40418

2015رياض األطفال176307100086293أدبي77فاطمةابراهيم علي الحمدان41355

2014رياض األطفال176201010803409أدبي20212سوسن فارسنغم محمد فايز قبش42273

2014رياض األطفال176102390256343أدبي23647خالصهعبير احمد الحسين43422

2014رياض األطفال175405010094604أدبي28031سلمى نشمهرشا عبدالكريم صوراني44246

2013رياض األطفال175405010134923أدبي31منار تركمحمد دياب عمر الخليل45252

2013رياض األطفال175205010016717أدبي11747بهيرةبتول عبد الكريم درية4610

2008رياض األطفال17505010342074أدبي9080عزهزينب سمير عدي47184

2015رياض األطفال174805010409914أدبي12275رئيفه شعاررفا حيان السيد48141

2016رياض األطفال174105020091325أدبي10093عبير الكسارسها ابراهيم الكسار49447

2013رياض األطفال173905020117201أدبي12715زينبسراب زياد الخالد50239

2015رياض األطفال173905010472322أدبي15004فاطمهدالل اكرم غزال51463

2013رياض األطفال173705200068803أدبي4064نجود العليطارق محمود االحمد52494

2015رياض األطفال173605010587235أدبي12533عائشةفاطمة محمد العصيري المحمد53356

2016رياض األطفال17350520006058أدبي847عزيزه المحمدأنس حسان الجاسم54275

2016رياض األطفال173505010165033أدبي9917سهام العليليليان راكان العلي55483

2014رياض األطفال173405010625013أدبي24755مناصف المحمدنور الهدى مصطفى جعفر56458

2013رياض األطفال173305010358192أدبي12027ختامايمان احمد حاج حسن57314

2015رياض األطفال173207090029661أدبي9146سميرةنور عبد العزيز قبالوي58233

2013رياض األطفال173205010383283أدبي6630حنانأمجد رضوان عمرين59531

2012رياض األطفال17305010004925أدبي11066سلوىابتسام فهد الحسن60214

2011رياض األطفال17305010294856أدبي16495فاطمةخديجه محمد العبدهللا61335

2015رياض األطفال172805010101016أدبي14إيمان الصباغزهدي ماهر الصباغ6214

2015رياض األطفال172005010022871أدبي9002ثناء عواد السوطريآالء بسام النجار63251

2012رياض األطفال17205010278380أدبي10164مروهمرح فروح سيده64344

2013رياض األطفال171605050038820أدبي14557ريمهديانا ماجد سفر65299

2016رياض األطفال171407010086467أدبي1082ميسون قصابنجيب محمد ديب دخان66135

2015رياض األطفال171305110072822أدبي15499ناديا زكرياناهد ظهير رشيد67267

2016رياض األطفال171105030001752أدبي12264داللبشرى سعيد حوجك68475

2015رياض األطفال171090010235775أدبي9364وسامزين زياد السعدي69349

2014رياض األطفال171005020041380أدبي6805فطومهنايف امين العكله70368

2016رياض األطفال171005030040028أدبي10178غاده السعدشذا حسام السليمان71435



2014رياض األطفال170805100021054أدبي9157دوله الشاويشهادي دحام الشاويش72122

2014رياض األطفال170605200080691أدبي26063جايزههيا محمد الحمدو الربيد73554

2016رياض األطفال170405020007378أدبي12434فتحيه المعراويراما عبد الباسط األسود74178

2012رياض األطفال17005050102067أدبي17400سهام طالبمروه عبد الرزاق ياغي75227

2017رياض األطفال169805010372187أدبي100106ريم حلوانيساره حسام حلواني76154

2016رياض األطفال169705010648415ادبي660ختامحسن محمود الحفيان7791

2015رياض األطفال169605010316561شرعي116قمرمريم محمدنضال قره بوالد78129

2016رياض األطفال169505010530170أدبي75فاديه كنعانعبدهللا احمد ناصر مصري79459

2015رياض األطفال169305220005917أدبي10356علياء االحمدفاطمه حسين التركي80317

2013رياض األطفال169305020096016أدبي18584كوثرايمان احمد عبود اغا81585

2016رياض األطفال169205020032204أدبي9766ورده السليمانهيام احمد ديدو82128

2015رياض األطفال169005010541592أدبي15135أمونرجاء عبد المطلب الشيخ يوسف83258

2008رياض األطفال16905030053931أدبي17294مريمسوسن سليمان العيسو84441

2012رياض األطفال16905020074559أدبي14607مريممروة محمود الحقه85519

2013رياض األطفال168905140006512أدبي20113رسميه قدارمريم كامل منيف86225

2013رياض األطفال168905010497519أدبي19150ابتسامهبه منصور المنصور87374

2015رياض األطفال168905010582012أدبي13248امينةنجوى مصطفى محمد88400

2014رياض األطفال168905010096352أدبي25486هيامفاطمه محمود دالي احمد89478

2016رياض األطفال168505010582561أدبي9001سميرهاسماء محمود هنداوي90473

2016رياض األطفال168405090001053أدبي11280منال الشيخ ابراهيمالرا فراس الشعار91297

2015رياض األطفال168205200084216أدبي15439إيمان وحودمريم عبد المنعم وحود92428

2013رياض األطفال167405160042747أدبي20935أيسمصفاء محمود العبود93105

2016رياض األطفال167405010281166أدبي10051عائشه شهابفاطمة حسن شهاب94325

2014رياض األطفال167305010069314أدبي22669مريمخديجه محمود حفيان95592

2009رياض األطفال16707100086266أدبي17791فاطمةمروة علي الحمدان96358

2012رياض األطفال16705040024670أدبي2867وفاءسالم حمود العبد97498

2012رياض األطفال16705050024186أدبي17371ثناءغنوه محمد الشعار98535

2007رياض األطفال16705090022871أدبي19497كرجيهأصاله علي حيصو99561

2015رياض األطفال166805060002190أدبي1719لما عبدوحسن عماد عبدو10096

2016رياض األطفال166705120047511أدبي10604صفاء الشيخ بكورأماني مهدي الشيخ بكور101411

2014رياض األطفال166405020016222أدبي28278فلايرهبه محمد خير الكناص102522

2016رياض األطفال166205010665159أدبي9614شذى سبسبيالبتول احمد سبسبي103255

2017رياض األطفال166107010006088أدبي3197أميرة شاهينإسالم أحمد شاهين104179

2013رياض األطفال166105010532757أدبي15461عبيرراما حسن كيالني105593

2013رياض األطفال166005030051921أدبي12320شهيدهأنسام عباس الصقر106484

2016رياض األطفال165905010616281أدبي9642صبحيه المنصورفاطمه وليد المصري1079

2016رياض األطفال165505030037736أدبي15347مريم دكرليساره احمد دوكرلي108194

2013رياض األطفال165505010258889أدبي16013صباحنور محمود الشامي109324

2015رياض األطفال165405020079974أدبي9614رويده الشريفامل خالد السعود110361



2014رياض األطفال165305020038414أدبي16811مطيعهأحمد عبدالرحمن محمود111333

2017رياض األطفال165105220000235أدبي213بديعه العبدهللامهند خالد الحسين112158

2011رياض األطفال16505010304903أدبي9667وجيهةنسرين كامل الرمضان113196

2011رياض األطفال16505010414104أدبي6313رال سفافمحمد سامح عبدالمنعم خباز114206

2014رياض األطفال164705010161074أدبي24012محاسن نداففاطمه حسن نداف11564

2016رياض األطفال164405050051248أدبي12179نادره النحالويايمان اسماعيل الخطيب116503

2016رياض األطفال164205030040524ادبي10180هيفاء حسنغزل نواف العبود117220

2016رياض األطفال164005010719370أدبي10115منىديانه طالل الحاج احمد118336

2014رياض األطفال163505020091362أدبي24123صفيهالنا حكمات الكسار119448

2014رياض األطفال163505010703696أدبي18023هدىمريم مروان الزعبي120528

2014رياض األطفال163505010200748أدبي531فدوىخليل ابراهيم العبيد121599

2016رياض األطفال163405010252437أدبي9283عنودبتول نوري حسن122159

2014رياض األطفال163305010292122أدبي18409منالبتول عبدالرزاق الحسن123236

2016رياض األطفال163211010222607أدبي1023امينه الشعباناحمد نجم الحمود العبد124134

2015رياض األطفال163205220002121أدبي9012باشه الشحادهرحاب مصطفى الشحاده125468

2014رياض األطفال163205150013057أدبي20126ريمخديجه علي شاهين126551

2011رياض األطفال16305060009883أدبي12498سميحهفاطمه عمران محمد127295

2010رياض األطفال16305010044356أدبي12812بهيجهتهاني حسين حمصي128354

2017رياض األطفال162905010414712أدبي10139فوزيه التومارنا عبد المسيح جرجس129310

2015رياض األطفال162705010625805أدبي12496رويدهغنى عبد القادر دقاق130526

2016رياض األطفال162605010219902أدبي13398مريم جرجنازيهال رمزي السبسبي131185

2016رياض األطفال162405010416434أدبي100102رياميساء فواز الكالس13293

2014رياض األطفال162005010746740أدبي24952نزهههناء عدنان الخطيب133265

2009رياض األطفال1620501015573أدبي16689غزوىدانيه مصطفى حالق قنطقجي134537

2008رياض األطفال16204170071364أدبي11038خديجهسحاب محمد بركات الدرويش135549

2014رياض األطفال161405010664516ادبي23485آمنهشيماء محسن الجدي13622

2016رياض األطفال161105010515621أدبي9834هيام الرحالفاطمه يحيى القاسم137286

2014رياض األطفال161105010172446أدبي24903أملهدى بسام الدوري138394

2014رياض األطفال161105100061117أدبي26256هيام الجنديبشرى عبداللطيف فويعر139431

2016رياض األطفال160805010491688أدبي15341اميره عروببهيره أحمد الشهاب140155

2014رياض األطفال160705010531168أدبي3163خدوجأحمد عبد الكريم الخلوف141337

2015رياض األطفال160705010653903أدبي14241عبير معراويصباح محمد وائل المصري142353

2016رياض األطفال160605010070552أدبي9170عائشهبيان محمد نواف كسم143182

2016رياض األطفال160307220007339أدبي9297سهام الحموديرشا محمد المحمود144345

2014رياض األطفال160105010525144أدبي3873مؤنسهحسان حكم بشور145557

2012رياض األطفال16005010709737أدبي13605لميسآالء فواز المعراوي146569

2014رياض األطفال159905020006444أدبي25630هدىوفاء محمد سليم الموسى147454

2014رياض األطفال159805010527630أدبي23044حزاميروان مخلص قاسم اغا14827

2014رياض األطفال159405010729815أدبي11596منوهمحمد احمد االحمد14995

2014رياض األطفال159405010392312أدبي24380سحرمسره مرعي زيدان150311

2014رياض األطفال159105010453954أدبي4459ميادهشادي اديب سرميني151512

2015رياض األطفال159105010200752أدبي100فدوى اليوسفعبدالحكيم ابراهيم العبيد152521



2016رياض األطفال159005010676260شرعي4ضياءبراء محمود العلي153340

2015رياض األطفال159005010355241شرعي112سميهغفران محمد أنس عصار154600

2013رياض األطفال158605010709148أدبي12177منتهىدعاء احمد الحسن شيحان155590

2014رياض األطفال158205150017487أدبي20136مها حديدسالي بسام زريق156582

2014رياض األطفال158005020013512أدبي23736اسيهعهد جهاد الفطامه15728

2007رياض األطفال15805120026919أدبي16349ساره األحمدفاطمه عمر تركماني158187

2012رياض األطفال15805020111683أدبي4088خضيرهوليد محمود المحمد159578

2014رياض األطفال157905020019690شرعي138صافيهزهراء ابراهيم العبدهللا160308

2016رياض األطفال157805100020149أدبي968هيه المصطفىانور محمد وليد الفارس161231

2015رياض األطفال157705050090586أدبي11364سوزانحال علي فراس جرعتلي162499

2015رياض األطفال157605010206652أدبي15202سرسك غاجيهشذى عقاب المهاوش16368

2015رياض األطفال157611070100429أدبي5مهيا عبادياسماعيل فيصل المحمد العبدهللا164165

2016رياض األطفال157605020091346أدبي15157خالديه الحسينمروه فواز العلي165330

2014رياض األطفال157505010385552أدبي22736هدىدعاء خالد النوشي166126

2013رياض األطفال157505010651598أدبي12571رجاء سبسبيعال عبدالرزاق خطاب167269

2016رياض األطفال157505010491676أدبي305ناديابالل عامر العلوش168518

2013رياض األطفال157305010195422أدبي19044ثناءمهى محمد السرداوي169264

2013رياض األطفال157105010171611ادبي17355آمنهنورا ابراهيم لطفي17070

2016رياض األطفال157005010731401أدبي9926غاده العيسىسالي محمد العيسى171245

2017رياض األطفال157004170084500أدبي2551عائشه فرزاتمحمد مصطفى فرزات172550

2013رياض األطفال156905020096164أدبي3797تركيه العويشمهدي عبدالرحمن القاسم173222

2016رياض األطفال156805010588840أدبي9323فداءهبه عبد الحميد التتان174180

2016رياض األطفال156605010666956أدبي9366مريماسراء عبد الحميد العمر17562

2014رياض األطفال156605010603073أدبي31148مريمفاطمه خالد ابراهيم176248

2016رياض األطفال156505010290957أدبي9419مهاهبه فياض صواف177406

2014رياض األطفال156405010638333أدبي5407صبحيهعوض عبد الرحمن شحاده178104

2016رياض األطفال156405010133045أدبي9318رندانغم عبد الجبارسلطان179166

2014رياض األطفال156305010058100أدبي31042لينا كوجانبيان احمد القطمه180280

2016رياض األطفال156105010451024أدبي9858فاطمهرحاب غزوان الور181379

2016رياض األطفال156005010295232أدبي9948فاطمه السيدخوله عمر الشيخ18243

2011رياض األطفال15607210114547أدبي5209آسية قديأحمد محمود نعنع183326

2007رياض األطفال15605050047201أدبي15990سهام زيدانرندا نادر االحمد184409

2012رياض األطفال15605150002919أدبي12471فاطمه الهيبهنهى حسن شاهين185546

2015رياض األطفال155805020013311أدبي446صباح المصينيمؤيد ياسر المصيني186347

2014رياض األطفال155605010276705أدبي23145وصالزهراء فايز كرزون187289

2014رياض األطفال155605010031736أدبي22718فاطمهدعاء زهير اشقر188461

2016رياض األطفال155505020109526أدبي9301هند الشريفسندس مصطفى العبادي18950

2016رياض األطفال155505010385473شرعي18امنهمحمود محمود ابو راس190211

2017رياض األطفال155405110090378أدبي10330هيالنالجين محمد امين المراد19183

2010رياض األطفال15505010285131أدبي12427خديجهابتسام تركي العمر192107

2014رياض األطفال154807220120810أدبي18369نهيدة معادايمان عبد السالم السعد19380

2015رياض األطفال154605010501201أدبي261آسيا طعمهعالء خالد طعمه19449



2016رياض األطفال154505010657547أدبي670احالم شقيععبد الحميد ايمن الحاج احمد195253

2015رياض األطفال154505020065099شرعي8سميهممدوح محمود الدامس196398

2015رياض األطفال154405010662942أدبي9190هاديا الخانييسرى محمد مصباح السمان197208

2013رياض األطفال154411020023762أدبي30445سهام العوض الحسنعلي حسين ابراهيم198607

2014رياض األطفال154105010011891أدبي23042فاطمهروان عبد الرحمن درويش199587

2016رياض األطفال153905010118055أدبي2824سهامعبد السالم محمد زقزوق20041

2016رياض األطفال153805010167959أدبي12215رحاب جنيدآيه عثمان المالطلي201127

2017رياض األطفال153705220017439أدبي962شفاء ابو العيوناحمد نزار ابو العيون202177

2015رياض األطفال153605010649387أدبي12397نادياسهير طه االحمد203541

2016رياض األطفال153505020053807ادبي9755ايمان الحسينندى احمد العليوي20475

2014رياض األطفال153305010432004أدبي28661ندى سرحانهدى احمد سامر سرحان205305

2015رياض األطفال153105010489163أدبي9135فائزه علواني ابو شوشهعطاء رمزي عطار206149

2013رياض األطفال153105050105343أدبي19801نهادنوار ايمن عزوز207560

2010رياض األطفال15305010286280أدبي18841فلايررهف دياب البدور208228

2012رياض األطفال15305090003320أدبي13149عبيررشا امين الحاج209281

2017رياض األطفال152805200075026أدبي10222اسماءآالء علي الخالد210119

2015رياض األطفال152805010286921أدبي9462عطور العبد هللاياسمين خطاب العمر211217

2016رياض األطفال152605050075500أدبي12857نجوى ملوكغزل أحمد سويدان212385

2014رياض األطفال152404170027548أدبي16716سميره ديابخديجة اسماعيل الشيخ خلف213357

2016رياض األطفال152305010517795أدبي12390سميهدعاء عماد الدباغ214174

2016رياض األطفال152305070014671أدبي11134ربا ياغيريم سامر سلهب215384

2016رياض األطفال152205010193912أدبي15184صبحيةنوال حافظ الرز21618

2016رياض األطفال152205010507714أدبي9839رنده فلفلميس هيثم الرحال217198

2015رياض األطفال152205020056522أدبي12194مريمخديجه بهجت العزو218365

2016رياض األطفال152105010207194ادبي12290هدى بيسكيبيان نشمي الشامي21957

2016رياض األطفال152007130008873أدبي13107رضيهمروه غسان حاج علي220287

2012رياض األطفال15211010006947أدبي17128شمسه الدندلرهف كريم الموح الملقب حجي221183

2011رياض األطفال1520790194870أدبي18856هيامنسيبة أنس الدريس222481

2016رياض األطفال151905010145163أدبي13272صفاء حوانور خالد عنكو223456

2015رياض األطفال151805100027501أدبي13969دوله الغزيلاميره وحيد السلوم22490

2014رياض األطفال151705010621889أدبي22364سلوىايناس محمد دياب225320

2016رياض األطفال151709010023325أدبي12623غيثاء االذنساره خضر الشهاب226581

2014رياض األطفال151705010903648أدبي6451رزقيهمحمود محمد علي الطيش227602

2013رياض األطفال151605050167062أدبي1954حسنيةعاصم عدنان كنجو228496

2014رياض األطفال151505010132739أدبي24696سهامنور يحيى المولى229304

2015رياض األطفال151305010602262أدبي15425خولهريام حسن السعران السلوم23025

2016رياض األطفال151205010073337أدبي12605كنوززينب حنفي الدبيك231169

2015رياض األطفال151205020072579أدبي9916سعده الشيخياسمين محمد الشيخ232249

2013رياض األطفال151105090018973أدبي30250كرجيهحال علي حيصو233562

2015رياض األطفال151005010205968أدبي9943امل عوضمريم فؤاد عوض234219

2011رياض األطفال15105010365026أدبي9713خديجهنور الهدى عبد العزيز الباشا235301

2012رياض األطفال15107030001874أدبي16053خديجة اسليممنى محمود مرجان236327



2017رياض األطفال151005010009936أدبي100107هالة الكسارخديجة بشير الشب237160

2016رياض األطفال150905010274776أدبي9116ريم كوجانلينا عصام اللبابيدي238341

2014رياض األطفال150905010207545أدبي22306كوثرأيات محمد سعيد الحموي239467

2016رياض األطفال150805010473971أدبي10113رندهتماضر عامر الجوخدار240388

2015رياض األطفال150805020077039أدبي658خوالخالد محمود الحسين241580

2017رياض األطفال150605050154671أدبي11209غاده الشيخ ابراهيممروه احمد دلول242436

2016رياض األطفال150490010245637أدبي11337فرقة دبورنور احمد طروية243479

2016رياض األطفال150305020021735شرعي53فاطمةمصطفى عبد الستار العتر244150

2013رياض األطفال150305100032485أدبي13559اكتمالوفاء فائز منصور245538

2014رياض األطفال150205010156933أدبي28650ختامدعاء شجاع الرومي246611

2014رياض األطفال150105020121416أدبي18869سميره اليونساالء عبد هللا الخلف247235

2009رياض األطفال15005010259652أدبي16910سعادزبيده حسن الياسين24863

2012رياض األطفال15011010019933أدبي22474يسرى الرحمو الناشفوالء جمال محمد الناشف24974

2009رياض األطفال15005010127529أدبي9122غانياهبة جهاد عيسى250477

2016رياض األطفال149705010001693أدبي13184أمل مصدرميس موفق المصري251397

2015رياض األطفال149505150028928أدبي13730دعد الشعاراريج علي المحمود252192

2017رياض األطفال149505060002937أدبي11193هيالنههبه أحمد خضور253491

2016رياض األطفال149405010544506أدبي17جهادمحمد نور فايز الخطيب254350

2014رياض األطفال149205010481383أدبي26758وكيلهزينب سليمان المعروف255426

2015رياض األطفال149105200023773أدبي14233فال شبليكاسندرا عصام الشاهين256221

2016رياض األطفال149005010423104أدبي3828صفيه الدعوروسيم عبد الهادي غزاله25745

2014رياض األطفال149005010544588أدبي23583حنانضياء ابراهيم الحالق258123

2009رياض األطفال14905010091611أدبي13251وفاءعال موفق النشار259319

2016رياض األطفال148905010060607أدبي2938فاطمه خوجهعبيده حسام الجمال260131

2016رياض األطفال148805010630923أدبي9640خديجه حجازيفاطمه تركي المصطفى261116

2016رياض األطفال148805010667009أدبي209عائشه السليمانحسن سليمان سليمان262371

2015رياض األطفال148690050005702ادبي6843جمانة السباعيمحمد باسل عباسي2634

2015رياض األطفال148505010028803أدبي12665منىميساء محمود عربو264138

2016رياض األطفال148505010415195أدبي15064داللرجاء عبد العزيز سرحان265472

2015رياض األطفال148507240168116أدبي1239حسناءوليد طه سيد باكير266509

2016رياض األطفال148405020025671أدبي9853بشرىبراءه محمد النونه المرجانه267516

2015رياض األطفال148305010890482أدبي144نور الجمالمحمد نور عامر قباني268132

2007رياض األطفال14890010012772أدبي3595خديجة سمارةدعاء حسين حسين269224

2010رياض األطفال14807100060846أدبي16010فاطمةسوسن علي الحمدان270352

2014رياض األطفال147905150024932أدبي9483سالمخضر حسن خضور271504

2016رياض األطفال147705010283542أدبي13003امنهكفا محمود المنصور272377

2014رياض األطفال147705010469225أدبي5780غيداءمحمد احمد مسلم الحاج زين273570

2015رياض األطفال147605010100030أدبي2416قمر الباروديخالد ممدوح االورفه لي27478

2014رياض األطفال147605010630390أدبي22270مياده العجهاميره صفوان عبدالمولى275302

2013رياض األطفال147405020080219أدبي15481هدى حديدرزان محمود حديد276288

2016رياض األطفال147305010643456أدبي9526بشرى الحلوىزهره طه الكل2778

2013رياض األطفال147205010351292أدبي15982يسرىنرمين موفق المصري278523



2016رياض األطفال147005010655251أدبي9409منىمريم حسان خالد279290

2017رياض األطفال146605150008700أدبي10689غادةميس علي عطفه28017

2016رياض األطفال146605010689431أدبي12167غادةانتصار حكم الصمودي281137

2016رياض األطفال146605010689646أدبي13029محاسن عتيقليال ايمن الصمودي282567

2014رياض األطفال146505010234603أدبي18420سمرهند عبد الناصر شعيل283140

2016رياض األطفال146305020066032أدبي2839فطامه الرجبعبد الفتاح احمد الحاج عبد هللا284520

2016رياض األطفال146205120042285أدبي1061عيشه العارفاحمد عبد الكريم الياسين285558

2013رياض األطفال146107010020412أدبي13819امونتغريد خالد عصفور286241

2013رياض األطفال146005010893850أدبي12088الهام نعسانفاطمه احمد الدرويش287191

2011رياض األطفال14605200055234أدبي10552زينب الحسيننيروز طه المصطفى288276

2016رياض األطفال145607090146969أدبي71لماعبد الحميد محمود المروش289130

2016رياض األطفال145605010159530أدبي12933وفاءفاطمه فادي سريو290601

2016رياض األطفال145505010642337أدبي9831خوله العليعليه ايوب الريشان291199

2016رياض األطفال145305010549925أدبي12254داللبراءه جهاد خيرهللا292207

2016رياض األطفال145207110038139أدبي9062سناءفاطمة الزهراء عبدالمجيد حالق293145

2015رياض األطفال145105010745059أدبي12741هدىهبا محمد أديب القدور294563

2011رياض األطفال14505010572572أدبي9136حنانسالي  محمد موفق عثمان اغا295618

2016رياض األطفال144905010013880أدبي12734شهامه جاعورشهله احمد المنجد296175

2016رياض األطفال144905050065663أدبي11091تغريد حبيبحنين مرعي كفا297437

2014رياض األطفال144605020064364أدبي18670كلثوم محمد عليايمان احمد قداد298613

2016رياض األطفال144505060000514أدبي14077ثناء محفوضنرمين اسماعيل الوسوف299307

2015رياض األطفال144405010123339أدبي12646سميره برادعيمنى رامي مشايخ300254

2016رياض األطفال144205010622544أدبي13133دنيا االسعدمريم محمد الموسى301292

2016رياض األطفال144005010516972أدبي241مخلصه شحودعمران حسين صخري302218

2016رياض األطفال144005010228695أدبي9988مفيدهسوزان سلمان حسن عمار303268

2011رياض األطفال14405010067285ادبي17157فريدهمؤمنه محمود سفاف30429

2011رياض األطفال14405010514479أدبي10135مريمغيداء محمد الصالح305296

2011رياض األطفال14405200087292أدبي6482نوفهمرهف محمد علي الزينو306571

2016رياض األطفال143905010438667أدبي9333فرح دقاقحياه سامر المصري307413

2016رياض األطفال143705010126865أدبي12979نجوى الطيارفطمه عهد الفارس30856

2014رياض األطفال143505010640993أدبي22352غصونايمان عبد الرحمن طهماز309271

2016رياض األطفال143405010344117أدبي13488شمسهيسرى عبدالرزاق المحمد31021

2016رياض األطفال143405010413188أدبي12239ندى باروديبتول عبدالمعين الرهوان311120

2016رياض األطفال143205020096656أدبي4773سميرهعبد هللا عبد العزيز القاسم312466

2013رياض األطفال143105020091795أدبي16789رنا السليمانرنيم مصطفى الشيخ313210

2012رياض األطفال14311010284253أدبي9174عليه االسودعبد القهار حسن االحمد314471

2012رياض األطفال14305050009037أدبي15631ناديا استانبوليريام علي استانبولي315542

2014رياض األطفال142505010710315أدبي24610عائشهنسيبه مصطفى فارس الصطوف316360

2016رياض األطفال142405010519099أدبي2611فطمه المعلمزاهر محمد صوراني317434

2013رياض األطفال142405010104035أدبي18950فطوم العز الدينفلك فوزي الباشا318492

2014رياض األطفال142405020033941أدبي25502أمونكلثوم اكرم الفارس319513

2017رياض األطفال142305100023865أدبي10285دالل الدرنوحوحيده أحمد الدهش320195



2017رياض األطفال142205010608573أدبي10122انصاف المصريوئام عبدالرزاق المصري321200

2014رياض األطفال142205010414128أدبي23295سعاد الناعمسالم احمد مراد322215

2014رياض األطفال142205010008127أدبي22392زهرهبتول ماجد الوتار323452

2017رياض األطفال142005200057822أدبي1005نوفه تليتيعبدهللا عيسى رمضان324540

2012رياض األطفال14205020041492أدبي14659مناهلهناء عبدو العكله325390

2007رياض األطفال14205010411173أدبي8908هدى الحلوهبه زياد نداف326575

2016رياض األطفال141805010181928أدبي13288هدىنور كمال االحمد327524

2016رياض األطفال141605010234199أدبي13004مريم العبد الحسانيكفى عمر النبهان328556

2016رياض األطفال141505010595273أدبي9958سارة البكورهبة محمد البكور3293

2016رياض األطفال141305050086238أدبي12492رانيا يوسفرغد علي حسينو330393

2017رياض األطفال141105050032094أدبي10679رحاب محمدغزل عبدالكريم الوند331113

2015رياض األطفال141005010476763أدبي14068روعه سرمينينور محمد طرن332373

2014رياض األطفال141012020021475أدبي10494شكريه العبد العزيزعائشه عبدالقادر المقداد333421

2011رياض األطفال14102340064350أدبي33392مريم االحمدروال حسن االحمد33479

2007رياض األطفال14111010064789أدبي9287خديجةبتول خليل الخليل335121

2008رياض األطفال14105010239576أدبي16869مريمداليا سليم بردان336407

2016رياض األطفال140805050009855أدبي201خديجة الملحمعماد عبد الرزاق الحسن337278

2013رياض األطفال140805010544271أدبي16881حناننور احمد العبيسي338596

2016رياض األطفال140501030131472أدبي12376مها البغداديداليا غسان داود آغا339151

2015رياض األطفال140405010130999أدبي9147غاده الطيارنور محمد موسى باشا340260

2014رياض األطفال140405010288298أدبي25056مريموفاء عبدالرزاق غزال341525

2015رياض األطفال140205010513638أدبي12937رداح الشاميجمانه عبدالرحمن الشامي34224

2017رياض األطفال140011010288608أدبي2519نوارآيه هشام العلي343163

2014رياض األطفال140005010257590أدبي24136غنوهلجين عبدالمنعم المسدي344410

2009رياض األطفال14005020038635أدبي14159حلومسهام احمد الفهد34567

2008رياض األطفال14005010372007أدبي17704داللماويه عمر الحريري346438

2009رياض األطفال14005050017342أدبي12917امل سيفوريم محمد سيفو347511

2012رياض األطفال14011060026145أدبي833عوشماجد حسن المحيمد348595

2017رياض األطفال139605100028738أدبي10271بيجة األحمدخديجة عمر األحمد34954

2017رياض األطفال139505010207026أدبي10007مهى العوضسوزان محمود عوض35082

2014رياض األطفال139105010538862أدبي24635املنهال عمر الكرنازي351204

2017رياض األطفال139105010555829أدبي9249غاده قوجهياسمين وليد عثمان كيزاوي352230

2016رياض األطفال139105050057247أدبي14088نداء نعوفهال جبران جمول353274

2016رياض األطفال139105010404617أدبي14228املميساء احمد عكاري354442

2017رياض األطفال139011010188468أدبي11133عائدههيالر حسين الشعراني355507

2016رياض األطفال139007010020261أدبي15368ربيعه زكورمنى أحمد عصفور356616

2016رياض األطفال138905010644356أدبي14175فداء حوازهى رعد درويش357223

2017رياض األطفال138905200017472أدبي10163ربى المقصقصهديل فادي زحلوق358313

2015رياض األطفال138802020576300أدبي14276عبير نبهانزهور خالد محنايه359300

2014رياض األطفال138705010403223أدبي22541غادهتماضر خالد الحاج سليمان360261

2017رياض األطفال138505010322584أدبي9440رباب الحسننور عبد القادر حكواتي361142

2016رياض األطفال138505010161153أدبي12660ريمه ندافسلمى ناجح نداف362339



2017رياض األطفال137905200002234أدبي10152رنده ناصرمارتا يوسف ضومط363315

2016رياض األطفال137305020047344أدبي374هندعبدهللا عبد المعين الرجب364462

2017رياض األطفال137005010255192أدبي9418نشوهعبير اكرم شيخوني365108

2013رياض األطفال136905050032870أدبي19650آمال السنكريربى أحمد السنكري366306

2014رياض األطفال136705010534095أدبي23441سميره محنايهشروق مروان عبدالباقي36746

2017رياض األطفال136705010120405أدبي9507كوكب جرجومههبة عبد الخالق حمدو36861

2013رياض األطفال136505020095282أدبي15710نهله زعيزععروبه محمد الحمد369415

2014رياض األطفال136305020049787أدبي18987هديه الحسنلمى احمد العليوي37088

2016رياض األطفال136205010880397أدبي285ريما السلومفهد احمد السلوم371312

2017رياض األطفال136105200005384أدبي10157وفاء قنزوعمايا عبده قاموع372389

2007رياض األطفال13605010187609أدبي8949عائشه سالمهورده فايز المصري373167

2007رياض األطفال13611010170910أدبي3613زهيه البرغوثعبد الستار مصطفى الحبيب374470

2008رياض األطفال13605010074996أدبي17639حليمهلما أحمد حلوم375583

2016رياض األطفال135705110023267أدبي9059اسعاف حالقغفران عبدالرحمن حالق376115

2016رياض األطفال135505040019552أدبي250روضه االحمدمدين دهام االحمد377321

2016رياض األطفال135505010933913أدبي9644فاطمه العموريلبنه سليمان حجازي378566

2016رياض األطفال135005010042258أدبي13234عائده الفياضنظميه اكرم الحمدي379364

2015رياض األطفال134905050012870أدبي13752الهامدالل اسماعيل الملوحي380277

2015رياض األطفال134605010643774شرعي12كرمعارف موفق فرزات381603

2013رياض األطفال134407010046605أدبي3066مطيعه مصطفى سالماحمد محمد جمعه حاج حمد382420

2017رياض األطفال134005200088363أدبي994رنده كنجوخالد محمد الكردي383229

2007رياض األطفال13405010052441أدبي14381خديجهنوره ابراهيم السبسبي384156

2009رياض األطفال13405010204652أدبي17095فاتن عروانيطله عمار بقدونسي385262

2009رياض األطفال13404010210275أدبي8703خديجههدى محمد المرعي االبراهيم386369

2008رياض األطفال13405070022656أدبي3448نوريهزينب احمد قبالن387505

2012رياض األطفال1340505169082أدبي17300شمسهبريه احمد العباس388553

2016رياض األطفال133905010512859أدبي12994روعهقمر محمد جهاد عقده389259

2017رياض األطفال133405100024498أدبي10272عنده الدهشربا نوري الخضر39058

2017رياض األطفال133305150004383أدبي10677نهلة رستمسدره مصطفى درزيه391432

2017رياض األطفال133205200060978أدبي1007فطيم العكلهعدي فريد العكله39284

2014رياض األطفال133107010078674أدبي15004هنادي أسودهنا محمد فاتح أسود393213

2015رياض األطفال133005010478015أدبي9212خالديه الخالدغالية احمد الخليفة39447

2016رياض األطفال133005010249877أدبي9278حناناسراء حيان الجوج395424

2017رياض األطفال133005010695872أدبي9413املسيدرا ماهر عساني396508

2015رياض األطفال132905010660929أدبي14246محاسنملك حمدو االشبه397396

2013رياض األطفال132705050032429أدبي16541ميرفتيارا أحمد نصره398272

2014رياض األطفال132705010131935أدبي22665مهى الطيارخديجه عبدالرزاق الطويل399405

2017رياض األطفال132605010510453شرعي14سناءعبدالحميد عبدالواحد كناكر400114

2016رياض األطفال132405010949151أدبي13204وحيده السلومنجاح نادر السلوم401106

2014رياض األطفال13230501037985شرعي128هيامروه جهاد الخاني402332

2014رياض األطفال132211050051829أدبي12134كفاء شوعةاسماء علي خلف403161

2016رياض األطفال132107130042976أدبي3106بثينةميسون ضرار الخضر404136



2008رياض األطفال13205010009910أدبي15652ميادهوالء احسان العلواني40512

2016رياض األطفال131905010320029أدبي14206عال خلوففوز مروان عرفة406216

2014رياض األطفال131805010014295أدبي24936منى السليمان التركاويهال فارس الفارس التركاوي40715

2017رياض األطفال131805010311323أدبي10011منيره الغضةمرح سليمان الغضة408189

2016رياض األطفال131705010157560شرعي6سفيانهحمزه رياض ابو طبشه409186

2017رياض األطفال131205010589052أدبي9939سعاد ابراهيمرجاء محسن السليمان410430

2015رياض األطفال131005010420775أدبي12611رهف حوامرح عبد المجيد السراج411170

2009رياض األطفال13105160007801أدبي16960سميرهسماره سليمان الديبه412408

2017رياض األطفال130905090005071أدبي11059نها حيالوينور بسام الصالح413329

2017رياض األطفال130805010200926أدبي9148منال العلوانيمايه عدنان حافظ41440

2016رياض األطفال130605010436669أدبي9125قمر السقانور محمد مازن البظ415176

2017رياض األطفال130505100027539أدبي10286عصريهوحيده محمدعيد السلوم41652

2017رياض األطفال130305010236754ادبي10014نوالنور حاتم العباس41773

2016رياض األطفال130005010015137أدبي12485لينا الشيرازي الصباغرشا نورالدين الشيرازي الصباغ418419

2007رياض األطفال13005010040189أدبي8453حياههبه بسام ارحيم419429

2009رياض األطفال13005010231014أدبي15697هالهغزل عبد الجبار زهيه420476

2017رياض األطفال129805050010834أدبي11164منى الحالقرهف زين الدين القهوجي421282

2016رياض األطفال129805020013287شرعي25سفيرهجهاد محمد علي الفطامه422444

2013رياض األطفال129705010604916أدبي16010بشرىنور ابراهيم الريس423449

2010رياض األطفال12905010156931أدبي15016سرابهال حسن الرومي424188

2010رياض األطفال12905070026220أدبي9273تركيه كشتوأميمه هالل العبد هللا425445

2011رياض األطفال12905010663337أدبي7765انتصارجمال عوض الشحود426451

2016رياض األطفال128802050059607أدبي13948صبحيهصفاء احمد العيسى427112

2017رياض األطفال128205150004300أدبي10690منى ابو الجدايلندى ابراهيم شاهين42819

2008رياض األطفال12805160018475أدبي15255شريفهنرمين علي سمره429372

2008رياض األطفال12805090012288أدبي12575داللهيلين سميح صدران430487

2017رياض األطفال127805040031942أدبي9932ابتساممي صالح الزريف431433

2017رياض األطفال127505010334155أدبي9025اميمه الشيخ هاني الكرديراما رياض الجابي432144

2017رياض األطفال127305100019280أدبي10290رفعه السعدونيإركان واصل الشيخ علي43351

2012رياض األطفال12705010332178أدبي14279عليهنسرين خالد العمر434606

2016رياض األطفال126805010526320أدبي13291صبحيه السطورنور محمد السطور435294

2017رياض األطفال126705050095273أدبي11134رائده هاشميارا علي نصره436480

2013رياض األطفال126605150022061أدبي13764كوثرمرح ابراهيم طيبا437564

2015رياض األطفال126205010649618أدبي13103اميرهصفا نصر هللا االسود438256

2011رياض األطفال12605010673508أدبي9324ايمانساره محمد جمال المدني439387

2013رياض األطفال125307010031337أدبي3528أميرةمحمد نهاد  عبدالقادر حموي44086

2015رياض األطفال125305010566219أدبي4737سناء الخليفمعاذ عزام الخليف441238

2016رياض األطفال125205050071065أدبي11095بيانراما كريم هرموش442533

2014رياض األطفال125005050065298أدبي27318نافلهوفاء معروف العيزوقي443500

2007رياض األطفال12505050021198أدبي11577سعاد ديوبعتاب توفيق ديوب444443

2010رياض األطفال12505010284444أدبي15146وطفهوفاء عبد اللطيف العبد هللا445446

2016رياض األطفال124905010054728أدبي9327زينب خليفورده عبدالرزاق ربوع446181



2013رياض األطفال124505020110486أدبي15295فاطمهايمان محمود الخضر447530

2016رياض األطفال124405050012616أدبي11104سعادلبنى عبد الكريم السقا448543

2017رياض األطفال123705110095683ادبي12271ميادهبديعه محمد جراد44987

2017رياض األطفال123405100027923أدبي10280منى التاجرمرام عبد الهادي العلي45048

2017رياض األطفال123105010768182أدبي10117مريم المصريمروه شريف المصري451164


