
سنة الشهادةالرغبةالرقم الوطنيالمجموعالشهادةالمحافظةرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثيرقم التسجيلتسلسل

2016التسويق والتجارة االلكترونية230205020056653علميحماه18745نجاح العثمانعمر وليد العثمان1276

2014التسويق والتجارة االلكترونية229411010112693علميحماه32452عبير الالزمحمد محمد مجد اسويد2175

2015التسويق والتجارة االلكترونية225805200025812علميحماه19284رغيده سواحمحمد أنس خالد الحسن3362

2014التسويق والتجارة االلكترونية223205010497070علميحماه37521سمرجورج نضال زليق446

2014التسويق والتجارة االلكترونية222905010409605علميحماه33217اعتدال محمدأسامه حسن خربوطلي5150

2016التسويق والتجارة االلكترونية221605020004063علميحماه19028وصال المحمد ليوشحمزه رفيق القاسم6204

2013التسويق والتجارة االلكترونية221505200029087علميحماه24248منى الحسنبشير محمد عرفات7382

2014التسويق والتجارة االلكترونية220305010439501علميحماه32417عبير العبيسيعلي محمد طاهر زينو االركي813

2014التسويق والتجارة االلكترونية220101030135822علميحماه37414سمرمحمد هاني عصام المغربي9141

2015التسويق والتجارة االلكترونية220005020025686علميحماه18578زينب جاموسأحمد محمد تيسير العجمي10238

2014التسويق والتجارة االلكترونية219305200015879علميحماه42024وليده البنياتالرا حبيب قاورما11167

2015التسويق والتجارة االلكترونية218507090098195علميحماه17959حنانمحمد محمود عامر المخزوم1271

2012التسويق والتجارة االلكترونية21805010182109علميحماه24293سميرةفاطمة محمد الصمصام1356

2015التسويق والتجارة االلكترونية216605010644710علميحماه25550رغده النجارسعاد عمر شيخ ابراهيم14214

2016التسويق والتجارة االلكترونية215205010159878علميحماه17255غيداء ضاهر الحسينهيثم غسان ذكره15111

2015التسويق والتجارة االلكترونية214305020057589علميحماه18539فهميهيوسف مصطفى ابو كشتو16385

2016التسويق والتجارة االلكترونية213905010067144علميحماه17894سميحهمدين محمد راتب عرابي17412

2016التسويق والتجارة االلكترونية213605030059445علميحماه18615اديبه ناصرسيف الدين يوسف المنصور المر18377

2015التسويق والتجارة االلكترونية211807010089183علميادلب10851هند حفسرجاويمصطفى فائز يازجي19300

2015التسويق والتجارة االلكترونية210005010251125علميحماه17369هيفاء رنوعبد الرحمن عبد المجيد رنو20100

2015التسويق والتجارة االلكترونية209905010905467علميحماه18399خديجه هيفهخلدون مصطفى القدور21322

2017التسويق والتجارة االلكترونية209805010002712علميدول عربية100100ظهيرةليلى بدر حورية2264

2015التسويق والتجارة االلكترونية208305170036834علميحماه28454نسرين شلدحنور محمد شلدح23187

2004التسويق والتجارة االلكترونية207905010096316علميدول عربية100115غزوهفاطمة لؤي حجازي لحلح24318

2015التسويق والتجارة االلكترونية207705200077930علميحماه19424سهام عدلهعلي يونس حسن25378

2013التسويق والتجارة االلكترونية207105020053006علميحماه30287يسرى العكلهنور محمود الرجب26248

2012التسويق والتجارة االلكترونية20705100006247علميحماه25768انصاف ابو حامضهيارا فردوس الجبور27343

2015التسويق والتجارة االلكترونية206805010428764علميحماه22598رغده عشيمحمد موفق الحموي28360

2016التسويق والتجارة االلكترونية206405010672986علميحماه17929جميله الخلوفاحمد مصطفى دبوري29169

2016التسويق والتجارة االلكترونية205705210005021علميحماه26825مريم المحمد الحاج حسنهديل طارق الحاج حسن30126

2016التسويق والتجارة االلكترونية20570520079225علميحماه18925فوزيحسين خالد االحمد31355

2012التسويق والتجارة االلكترونية20511060004149علميالحسكة34990مريم انطاكيهزيكار هيثم شاهين32367

2016التسويق والتجارة االلكترونية204990050006199علميحماه17645نبيلة محمداحمد ماجد الحديري33386

2016التسويق والتجارة االلكترونية204705010490769علميحماه17254خيرات شنوهمام محمد الحاج احمد34136

2014التسويق والتجارة االلكترونية204207010013273علميادلب26128ميادة عبودجود محمد ولهان عبد الحنان35234

2016التسويق والتجارة االلكترونية204005110023644علميحماه20120ميساءعبد الهادي علي الحسنو3635

2014التسويق والتجارة االلكترونية204005010452882علميحماه40327سلوى االواريم احمد عثمان37106

2014التسويق والتجارة االلكترونية203904010992282علميحمص25917زينبمحمد محمود العدالن3820

2016التسويق والتجارة االلكترونية203905050079920علميحماه29686ايمان شاهينرهف محمد زيدان39192

2016التسويق والتجارة االلكترونية203505010041273علميحماه17451يسرى البزويرعمر محمود ارحيم40196

2017التسويق والتجارة االلكترونية203305010270333علميحماه17475رنا زيدانمحمد حيان زيدان41191

2016التسويق والتجارة االلكترونية202405010285451علميحماه19110املطالل عبد الكريم العمر42328

2015التسويق والتجارة االلكترونية202105010468812علميحماه17855صفا الشعارعبد الرحمن جمال عرفه43120

 2020-2019اسماء المقبولين في مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 

(التسويق والتجارة االلكترونية )علمي 



2014التسويق والتجارة االلكترونية201905030058291علميحماه38110والدهاحمد محمد حجك44247

2016التسويق والتجارة االلكترونية20170500015999علميحماه19363ريمه الخوريسليمان خلدون فالحه4592

2015التسويق والتجارة االلكترونية201505010445414علميحماه17227ايمانمصطفى حسام الدين السباعي46338

2017التسويق والتجارة االلكترونية201205010002994علميدول عربية100101ظهيرةماريا بدرحورية4766

2015التسويق والتجارة االلكترونية200705010072306علميحماه17878احسان زعيطعبد هللا عبد اللطيف كرنازي48168

2005التسويق والتجارة االلكترونية20005010058071علميحماه14579ثناءمحمد زاهر موفق اوضه باشي4951

2016التسويق والتجارة االلكترونية199605010240655علميحماه27176امل العنزانرفيقه بدر العنزان50292

2013التسويق والتجارة االلكترونية199405010161822علميحماه29402فيحاءهيا نبيل المنصور51162

2017التسويق والتجارة االلكترونية199005010266528علميحماه19069كليمه حسن عمارسام سالم سعيد52117

2017التسويق والتجارة االلكترونية198505100014081علميحماه21806سناء محفوضهنادي غزوان محفوض53123

2016التسويق والتجارة االلكترونية198405010483952علميحماه25181ريمه الريسسميره أحمد جهاد شيخ طه54333

2015التسويق والتجارة االلكترونية198211010251951علميالرقة10974خديجهشنان عبدالعزيز الشاش55389

2014التسويق والتجارة االلكترونية196505010253822علميحماه32057سحر االدلبيحمزه نوري األعرج56243

2016التسويق والتجارة االلكترونية193205010517466علميحماه18012هدى زعيزعطه فيصل زعيزع5742

2010التسويق والتجارة االلكترونية19305050120900علميحماه23801رحابايمان عبد الكريم الماغوط58254

2015التسويق والتجارة االلكترونية190407090169891علميادلب12730زهرةطه سليم اليوسف59177

2015التسويق والتجارة االلكترونية190105010634789علميحماه17834نجاح تليتيزيد عبد المجيد الحاج زين60409

2016التسويق والتجارة االلكترونية189705010802231علميحماه17392نعمت السوطريعبد الرحمن عبد الجبارطرشان61118

2014التسويق والتجارة االلكترونية189705010251894علميحماه40060صبحيه حبوشهال أيمن الجاويش62246

2014التسويق والتجارة االلكترونية189311020025240علميالحسكة47040خود العلي االبراهيممحمد جاسم العوض63396

2016التسويق والتجارة االلكترونية189005010465509علميحماه17112ناهدعبد الرحمن محمد عزام صيرفي64387

2015التسويق والتجارة االلكترونية189005010199454علميحماه25376عالامل احمد الصاري65420

2014التسويق والتجارة االلكترونية188105050109368علميحماه35819عواطف الشيخ عليمحمد نور حسن قداح66358

2016التسويق والتجارة االلكترونية187605010291008علميحماه18213بديعه محمودمحمود احمد محمود6754

2013التسويق والتجارة االلكترونية187305010182091علميحماه34248سميرةريما محمد الصمصام6855

2015التسويق والتجارة االلكترونية187105010543825علميحماه18544زهره طومانيمحمد عبد الستار طوماني69130

2016التسويق والتجارة االلكترونية186890050006320علميحماه17675فلاير بربارمحمد محمود سوداح70336

2016التسويق والتجارة االلكترونية185805030031201علميحماه17012نادره الضاهرأحمد فاروق الخلف71229

2016التسويق والتجارة االلكترونية184305050039257علميحماه29504لينا مصطفىجنى جول ابراهيم72211

2015التسويق والتجارة االلكترونية184105050010710علميحماه20598حياةحسام مصطفى خميس73376

2001التسويق والتجارة االلكترونية18405030016421علميحماه12353نادرهرامي نعيم الموسى74143

1998التسويق والتجارة االلكترونية18405200069434علميحماه9672منا الصاللمحمود يوسف الجاسم75152

2014التسويق والتجارة االلكترونية183802430044948علميالرقة20458سميه الحسينكاظم عيسى حمد76285

2015التسويق والتجارة االلكترونية183205050057492علميحماه20875مياده قاسممؤيد نجد حيدر77372

2016التسويق والتجارة االلكترونية181805010654655علميحماه18518فوزيه دبوسفارس محمد الخالد78415

2014التسويق والتجارة االلكترونية181405010088248علميحماه37148غصونخالد عمر نجار79398

2014التسويق والتجارة االلكترونية180107130029574علميحماه34036خالديةحماد شحادة العرنوس80299

2016التسويق والتجارة االلكترونية179805010306058علميحماه25468ريمه هوانههزار عبد هللا اللبابيدي81138

2013التسويق والتجارة االلكترونية179805010153390علميحماه29439نظيرهبدور محمد برهان عبو82297

2016التسويق والتجارة االلكترونية179605010322586علميحماه26151منى عبيدبتول ابراهيم حكواتي8389

2012التسويق والتجارة االلكترونية17905010153313علميحماه18094وفاءعدنان محمد يحيى عبو84259

2016التسويق والتجارة االلكترونية178805010466889علميدول عربية100115عزه كوجانحياه بشران السراج85296

2016التسويق والتجارة االلكترونية178705010760628علميحماه27201فاطمه رحموناسماء احمد رحمون86284

2015التسويق والتجارة االلكترونية177311020015711علميالرقة11468دالل الحمد الكالحهشام عزام البو عريب87400

2013التسويق والتجارة االلكترونية177105020058837علميحماه30525فاطمهورده عبد الكريم الشيخ عوض88374

2013التسويق والتجارة االلكترونية177005160044182علميحماه20156يسرىعلي حسن عاصي89195

2003التسويق والتجارة االلكترونية175705010112556علميدول عربية100103ناهيهظاهر محمد العيسى9084

2016التسويق والتجارة االلكترونية175005010444776علميحماه18179منى خليفمحمد زاهر صالح دهيمش91283



2014التسويق والتجارة االلكترونية174711010184861علميالرقة21056زريفه الحمودعبد هللا احمد الحمود92166

2012التسويق والتجارة االلكترونية17407020057741علميحماه24707حنان شماليفاطمة رضوان الكريم93257

2015التسويق والتجارة االلكترونية173505070023059علميحماه20776عائده عبد هللادياب مصطفى عبود94226

2015التسويق والتجارة االلكترونية173405010182128علميحماه17083صفىعبدالرحمن خالد دوري95379

2015التسويق والتجارة االلكترونية170805010601643علميحماه26563جهيده الفرجغاده رياض المصطفى96132

2014التسويق والتجارة االلكترونية170605010028796علميحماه32071منى حوازكريا يوسف عربو97139

2017التسويق والتجارة االلكترونية170205010009931علميدول عربية100108خيراتحمزة منجد العلواني98104

2016التسويق والتجارة االلكترونية169905010689301علميحماه30232غاده المراديهيام غياث صيرفي99249

1991التسويق والتجارة االلكترونية16905010733145علميحماه14947علياوجيها حمدان محمود100128

2015التسويق والتجارة االلكترونية168605020048179علميحماه26681فطيم الشيخ احمد الياسينمروه محمد عبدالرحمن10138

2016التسويق والتجارة االلكترونية168305010238633علميحماه17170امنه العويرمحمد احمد حمشو احمد102270

2000التسويق والتجارة االلكترونية16805050016285علميدمشق33438شمسهاحمد ابراهيم المحمود103200

2014التسويق والتجارة االلكترونية167005010528259علميحماه40937رويدهاماني عبدالغني غريواتي104352

2012التسويق والتجارة االلكترونية16705200025300علميحماه19719رغيدهتوفيق خالد الحسن105413

2015التسويق والتجارة االلكترونية166611050038094علميالرقة16060فاطمة الموسىسمر حمود الغاش106267

2015التسويق والتجارة االلكترونية166205010509923علميالرقة12072سالف ربيعهحسن عبد العزيز فدعين107395

2017التسويق والتجارة االلكترونية165790050006385علميحماه17671نجالء قاسمزيد علي الحاج حسن10868

2015التسويق والتجارة االلكترونية165505010561019علميدول عربية100118شمسهمرح عبد المنعم بارودي109419

2002التسويق والتجارة االلكترونية16505010474997علميحماه13202بهيجهزهير عبود السعد110140

2017التسويق والتجارة االلكترونية163805010292230علميحماه19211تركيه الحسنقاسم عدنان الحسن11116

2015التسويق والتجارة االلكترونية163411070010115علميالرقة11087خاتون أحمدتركي دحام الوهب112258

2015التسويق والتجارة االلكترونية162805060002201علميحماه29106فاطمه عبدوصبا رائد عبدو113359

2015التسويق والتجارة االلكترونية161607110053971علميحماه26028سوسن الكفريبيان اسماعيل البكري114102

2016التسويق والتجارة االلكترونية161505050160464علميحماه30042اسماء خليلايناس سمير فطوم115320

2014التسويق والتجارة االلكترونية161411060023013علميالرقة21750ليلى المحمدمحمد محمود المحمد116264

2011التسويق والتجارة االلكترونية16105010767319علميحماه18968شمسهبالل فيصل العميدي117356

2015التسويق والتجارة االلكترونية160307120070274علميادلب17533وضفةغدير خالد العليوي118133

2016التسويق والتجارة االلكترونية160004050015056علميحماه27156ليلى الضاهرشذى عبدالرزاق صالح11934

2017التسويق والتجارة االلكترونية160005030035161علميحماه27017جمانه شنوسمية عبد الباسط الطالب120314

2011التسويق والتجارة االلكترونية16005070016252علميحماه25618هالهساره خالد ابراهيم121239

2017التسويق والتجارة االلكترونية159905010655684علميحماه30562فايزه خبازوالء رياض محنايه12296

2017التسويق والتجارة االلكترونية159705020143446علميحماه18513نجالء محمد علوشمحمود احمد السعد123182

2017التسويق والتجارة االلكترونية159405010948673علميحماه17543سحر القاسممصعب علي المنصور124321

2015التسويق والتجارة االلكترونية159207010240913علميادلب10991جمانة شعيبعزيز عالء الدين حيدر125208

2015التسويق والتجارة االلكترونية156705160050140علميحماه28313بسمه المحمدوالء سمير عبد الناصر126205

2015التسويق والتجارة االلكترونية155005050175145علميحماه28999تغريد عبد الفتاحنور مصطفى عز الدين127282

1996التسويق والتجارة االلكترونية15505050025885علميحماه12017ابتسام الخطيبعائده علي عيد128373

2014التسويق والتجارة االلكترونية154105010531087علميحماه33051هيامنايف محمد حجازي129334

2017التسويق والتجارة االلكترونية153505010356878علميحماه17181منى دلول الغنجمحمد عبد الفتاح الحسن13097

2015التسويق والتجارة االلكترونية152705010100010علميحماه22045ايمان المقتتامر سمير الكردي131404

2013التسويق والتجارة االلكترونية151405050170044علميحماه27546كفىعبد الرحيم محمد الحمود العباس13279

2015التسويق والتجارة االلكترونية150205010146708علميحماه25303حنان غزاله شعارلينا عبدالرحمن العوض133392

2003التسويق والتجارة االلكترونية15005070006691علميحماه18424زكيهلما عيسى طويل134330

2001التسويق والتجارة االلكترونية14905050087610علميحماه14106اسماءندى محمد الملوحي135242

2017التسويق والتجارة االلكترونية146301020257308علميحماه26120مروه المنصورمنال محمد هيلم13659

2017التسويق والتجارة االلكترونية145705010021832علميحماه18546فاطمه معتوقمعاز احمد رامي المبيض13745

2017التسويق والتجارة االلكترونية142205010368372علميحماه17307مياده المصطفى العيسىاحمد نعسان محمد معراوي138146

2015التسويق والتجارة االلكترونية142005050018675علميحماه20733هناءمصطفى اسماعيل الدبيات139375



2012التسويق والتجارة االلكترونية14103190014720علميريف دمشق22803حنان مرمرنرفانا نهاد غنوم140147

2005التسويق والتجارة االلكترونية14106220000429علميحماه17434سفيرةربيع أحمد قاسم141151

2017التسويق والتجارة االلكترونية140705010337621علميحماه19210خديجه عجاجغسان محمد عجاج142416

2007التسويق والتجارة االلكترونية14005010203336علميحماه24404دعدصفاء مصطفى شحاده143203

2017التسويق والتجارة االلكترونية139405010222882علميحماه17518بيان حمادهمحمد نور حكم االخرس144317

2017التسويق والتجارة االلكترونية138305100023745علميحماه25162سميره ادريسيمنى ابراهيم الشبيب145145

1995التسويق والتجارة االلكترونية13805010386311علميحماه11412جازيههناء هاشم السلوم146361

2017التسويق والتجارة االلكترونية136205020058958علميحماه19619حليمه البكوريحيى عبد الكريم الحمشو147207

2017التسويق والتجارة االلكترونية135707090045107علميحماه17559ضحوكنوار فايز المعمار148171

2017التسويق والتجارة االلكترونية134505050150717علميحماه29721رجاء الشحودعال احمد الشحود149217

2006التسويق والتجارة االلكترونية13205160003346علميحماه20523وصالبتول مانع حاتم150275

2017التسويق والتجارة االلكترونية130305010129648علميحماه25073فوزه علوشنادين أحمد خان عبد الموجود151393

2017التسويق والتجارة االلكترونية130005010406082علميحماه18474سهام الشماليمحمد خالد ياسر السراقبي15274

1995التسويق والتجارة االلكترونية12905010532757علميحماه10828فائزةمحمود فؤاد الطباع153348

2017التسويق والتجارة االلكترونية127905010135452علميحماه17122كفىعبد هللا ماهر قمر الدين15449

1994التسويق والتجارة االلكترونية11705010063121علميحماه10696داللكرامه عبدالرحمن سفاف155381

2017التسويق والتجارة االلكترونية116605010652709علميحماه17408زلفى زيدانعبد القادر فراس شقفه156298

1999التسويق والتجارة االلكترونية11405050044224علميحماه13883فهميه احمد علياكتدار جودت حسن157406

2003التسويق والتجارة االلكترونية10905050051349علميالحسكة14989برودنسإناس محمد جاكيش158289

2009التسويق والتجارة االلكترونية10905110029972علميحماه25663رسميه القطارهند خلف النعسان159397

1996التسويق والتجارة االلكترونية10105010000039علميحماه6349نادرةتمام احمد المحمد160388
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2014رياض األطفال231105010599279علميحماه32733فاتنكرم عبد الباسط الخوام150

2014رياض األطفال230905010249333علميحماه32721وفاءعبدالهادي محمد هشام صليعي2113

2016رياض األطفال223005020053105علميحماه18720جوريه العلي العمر العيدعبد الرحمن عبد الفتاح السعيد3163

2016رياض األطفال222505020049592علميحماه18944صبحه العليويمحمد عبد الرحمن العليوي465

2016رياض األطفال222005020023425علميحماه18879منتهى اليوسفعبد هللا أحمد جمال جاموس5417

2015رياض األطفال221805220018089علميحماه19335صفيه الحمدوحسن محمد اليوسف678

2015رياض األطفال220705220024728علميحماه19385حبوس ابو العيونموسى خالد المحمود7180

2016رياض األطفال220605220024762علميحماه19588فضه المحمودعلي يوسف المحمود8186

2016رياض األطفال220005220014519علميحماه19591فاطمه العبد هللافاروق صادق العبدهللا9231

2016رياض األطفال219105010692246علميحماه18157سميحه الشاميمحمد مصطفى مكاوي10315

2016رياض األطفال218905220013188علميحماه19596امل االسعدمحمد نور ماهر المحمود11164

2016رياض األطفال218805090021526علميحماه27625أملساره عبد الرزاق الشوبكي12325

2016رياض األطفال217905010529658علميحماه19513غصون اليوسفانس حسين ريشان13263

2016رياض األطفال217505010380240علميحماه24091فاديه االبراهيممحمد ابراهيم االبراهيم14294

2013رياض األطفال217505070039945علميالحسكة45413غصون سلهبرهام شهاب سلهب15327

2015رياض األطفال217005120033150علميحماه29451هناء صارمغاده منذر الخطيب16237

2012رياض األطفال21705020003490علميحماه19176حفصهاحمد محمد بهاء الدين المحمد طه17310

2016رياض األطفال216505020037191علميحماه18710سناء الحسينخالد طارق الحاج حسن18265

2016رياض األطفال216105010639942علميحماه26322سمر دلول الغنجآالء عبد الباسط زنزول19122

2016رياض األطفال215405020082236علميحماه18774يسرى الزوديوسف حسن الخليل2061

2016رياض األطفال215205020037707علميحماه18726هند العمرعبيده عبدهللا الداحول2195

2015رياض األطفال214805010500792علميحماه17743ايمان المخلالتيمحمد عصام الحسين2286

2016رياض األطفال214105020156384علميحماه18948نسيبه المحمد عليمحمد علي الحجي23193

2017رياض األطفال214105010478038علميدول عربية100109صباح شوملبيان جمال فحام24107

2016رياض األطفال212905020063173علميحماه18949سعده السندمحمد وليد السند2560

2015رياض األطفال212505200010867علميحماه27245محاسن سمعانساره زياد دخيخ2626

2015رياض األطفال211905010306335علميحماه18807امينه االبراهيمعبد الباسط احمد الوادي27260

2015رياض األطفال211905010023942علميحماه26167حنانديانا عزام السيد28414

2014رياض األطفال211205100036444علميحماه42721نجاة حبيبنورا صالح حبيب29309

2016رياض األطفال211005200066318علميحماه19602اسعاف العبدأنس حسن الجاسم30261

2015رياض األطفال210805020087794علميحماه18932فاطمه عدامهسعيد محمد عدامه31280

2016رياض األطفال210305220024756علميحماه19570فاطمه المحمودحسن خالد المحمود32161

2015رياض األطفال209105010272259علميحماه19076سكره الجاسمعامر احمد الحسن3385

2014رياض األطفال208605220024657علميحماه42112فاطمه العثمانبشرى عبد الوهاب العثمان34278

2016رياض األطفال208507110044649علميحماه17531صفيةمحمد ساري عبدالسالم البرغوث35268

2015رياض األطفال207905010693825علميحماه18056خيريه غيانهانس محمد غيانه36227

2016رياض األطفال207705020015485علميدول عربية100116رويدهحنين محمد كال العبد هللا37344

2015رياض األطفال206605220015816علميحماه19319فاطمه المحمودأحمد عبد الكريم أبو العيون3867

2016رياض األطفال206105010707384علميدول عربية100111خلود قاشوشقمر محمد خير مسدي39155

2016رياض األطفال205605010097788علميحماه17852خديجهعبد الكريم جهاد اليوسف40350

2013رياض األطفال205405150037252علميحماه31639ماريزديمه سامر نعمه41380

2016رياض األطفال205305010712076علميحماه17783خلود حلفاويعمرو زكريا الطيار4283
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(رياض اطفال )علمي 



2017رياض األطفال203604030034715علميحمص17285بشرى جعمورغرام رفعات رمضان43119

2016رياض األطفال203505010569071علميحماه18440مريم الحامضعبد الهادي محمد الحامض44131

2016رياض األطفال203505200027896علميحماه19449هيفاء الزولهأحمد عبد السالم الحلو45135

2015رياض األطفال203405010194141علميحماه18408صفاء االبراهيممحمد نزيه الرز46324

2015رياض األطفال203105110036748علميحماه19542سها الخطابمحمد محمود المحمد47301

2016رياض األطفال203105150027669علميحماه29341نورسانالنا شعبان الذهب48349

2017رياض األطفال203005110012579علميحماه19807هتاء الياسيناسماعيل احمد الصطوف4962

2015رياض األطفال202805160029375علميحماه28476فلاير المحمودمرح محمد السليمان5070

2015رياض األطفال202707220079627علميادلب11599وصالاحمد رأفت محمداصطيلة51371

2015رياض األطفال202405010820092علميحماه27173مريم الحسينخديجه خالد الحسين5253

2017رياض األطفال202205100039835علميحماه19991لوريت عليعلي أحمد حسن عيسى53190

2014رياض األطفال201711010093280علميالرقة26213لينا الجابرضحى عبدالكريم الجمعه54230

2016رياض األطفال201505220017932علميحماه22562براءه ابو جروجمصطفى عبد هللا الحسن55306

2016رياض األطفال201405110076511علميحماه19740خالديه مرقباويمؤيد محمد أسامه نعسان56357

2014رياض األطفال201105020063943علميحماه32967وطفامجد محمد عبد الحميد الحمزه571

2016رياض األطفال201005010925470علميحماه27180خديجه عليرهف بهزاد الباكير58295

2016رياض األطفال200507110065677علميحماه30118عائشةصبا أحمد الحاج رحمون59201

2016رياض األطفال200405010601981علميحماه19293حليمهمحمود سعد االبراهيم60269

2017رياض األطفال200105010389050علميحماه23056هاله الحمبظليبكر مصعب الرواس61157

2016رياض األطفال199805160051000علميحماه27727فضه العلوشهدى ابراهيم الخلف6277

2016رياض األطفال199105220016068علميحماه19585ندى الحصيديعلي أحمد القسوم63307

2014رياض األطفال198905100006506علميحماه46124غاده طرادالرا سالم ضاهر64329

2015رياض األطفال198309040058155علميالرقة11105امنهمحمد مصطفى العلي65391

2016رياض األطفال197905020006519علميحماه19054لميا الحسينمحمد عبدهللا الباشا66266

2014رياض األطفال197305110030046علميحماه42360جميله العمرضحى محمد علي العمر67313

2016رياض األطفال195205010433622علميحماه26079هال قيطازأيه عبد الحميد وحود بارودي68365

2015رياض األطفال194905010678731علميحماه18002ضحى باروديمحمد نور ماهر كربجها69291

2016رياض األطفال194205020060661علميحماه18919كلثوم ابو عائشهاسامه عبد الحليم العمر70129

2015رياض األطفال194205010277778علميحماه18840ختام اليوسفمنار عمر اليوسف71279

1994رياض األطفال193905010011212علميدول عربية100117صفاءمنى منذر الحامد72399

2015رياض األطفال193605020090487علميحماه18935رسميهعبدالعزيز محمد السماعيل73347

2014رياض األطفال192905010889916علميحماه41267حليمهفاطمه عبد العزيز العموري74233

2014رياض األطفال192305080017430علميحماه33131بغداد االبراهيماسامه محمد المحمد75305

2016رياض األطفال192005010569079علميحماه22399رانيا الحامضمحمد موفق الحامض76134

2016رياض األطفال191105010370058علميحماه18446هدى المكاوينزيه علو بدوي77223

2016رياض األطفال190705010114110علميحماه17427رغدهعبد الهادي ياسر الجميه7830

2016رياض األطفال190505010052682علميحماه22071نايفهأنس بدر الدرع79383

2015رياض األطفال190105010714642علميحماه25380مهديهايه  فراس خرفان80302

2016رياض األطفال189405010478546علميحماه26413وداد المهنىلورين علي المهنى81274

2001رياض األطفال18907010199856علميادلب8632غاديةشادن جميل الغنوم82215

2003رياض األطفال18905010280044علميحماه18983سهامدارين محمد العيسى83312

2016رياض األطفال188705220002931علميحماه27783عائشه المحيميدانتصار محمد العبيد84222

2016رياض األطفال188505100015904علميحماه19704دعد السعدمجد فيديل حلوه85272

2016رياض األطفال187505010941980علميحماه18439مياده غيانهعبد الرحمن احمد بدوي86245

2014رياض األطفال187405010279265علميحماه32785ابتسام بناتأحمد عزام زقزوق87323

2016رياض األطفال187305060003134علميحماه30205فاطمه التالوينهله عبدهللا حمود88172

2016رياض األطفال186805010497684علميحماه18602سحر ندافعبيده عبد الرزاق مصيني89154

2015رياض األطفال186205020089836علميحماه26692فطيمنوره محمد االحمد90335



2017رياض األطفال185607090097481علميحماه18402عائشةعمر موفق كعيد9173

2016رياض األطفال185405010296867علميحماه27270فرحه النمرهزار عقل الشعبان9280

2016رياض األطفال184605020088367علميحماه18183انعام الخالدمحمد صافي رياض االبراهيم93179

2014رياض األطفال184205020010091علميحماه41579كفاح العترعبير محمد عرباش94116

2016رياض األطفال184205010347396علميحماه18443صفا الحلوامصطفى موفق الحلوا95206

2014رياض األطفال184111020014543علميالرقة21835خزنه الجاسمعلي محمد الهندي96235

2016رياض األطفال184105010136098علميحماه17482منى النبهانمحمد ايمن القطمه97331

2015رياض األطفال183705010223850علميحماه25750بدور البدرساره عمر العبسي98149

2016رياض األطفال183405010357488علميحماه27443مضله الجبلي الفريجرقيه علي الدلف99194

2015رياض األطفال183305220022088علميحماه19386عزيزه المحمدنهاد غتوان الحمادي100290

2016رياض األطفال183204010937263علميدول عربية100104فاطمهغفران حسام الدين كروما10188

2015رياض األطفال183005010336131علميحماه25534صفاء النعسانحكمت فيصل العيسى102110

2012رياض األطفال18305010250993علميحماه21420نوالأسامه علي الحجازي103422

2016رياض األطفال182305010324936علميحماه27324اوتيليا تيلي أوكاليندا محمد سودين10487

2014رياض األطفال182205160022921علميحماه43282هنادي حسينلوريس مالك حماد105178

2015رياض األطفال181605010384009علميحماه25035منال الحمود الموسىايمان حسام الدين قطمه106241

2015رياض األطفال181505010476639علميحماه18306سمر خضراسدهللا محمد خضر107273

2016رياض األطفال181205110040245علميحماه26274اميره الحمكهمروه محمد الحمكه108202

2017رياض األطفال181205010102709علميدول عربية100105غادة قاقاتعفراء عبد المنعم الشماع109236

2016رياض األطفال180905010621329علميحماه26712سلوى ديابمنار محمد دياب110197

2015رياض األطفال180605010402025علميحماه25146روعه عديديمه محمد راغب طرن111403

2015رياض األطفال180607090186692علميادلب12661مظلومةعبد هللا نجم الصغير112408

2015رياض األطفال180105010517409علميحماه26550عائشه ملحمأمون احمد السطوف113137

2016رياض األطفال180105010546066علميدول عربية100114رغده قاضي ريحاظالل خالد جرجنازي114281

2012رياض األطفال18005010422496علميحماه28082فاتنعلياء عبد هللا قنوت115363

2016رياض األطفال179311060026897علميالرقة5224يازي الخلفمحمد عواد الرحبي116303

2001رياض األطفال17905010271870علميحماه14988منوهساميا محمود الحسين117394

2016رياض األطفال178605010319502علميحماه26025سلوى طالبمرح عبد الحميد مصيني118189

2016رياض األطفال178505010183732علميحماه26106لينا شقيفهسيرين نبيل الشيخ سعيد119142

2016رياض األطفال178405020083549علميحماه22149فاطمه الحقخالد محمد عبد الكريم12076

2016رياض األطفال177204170131058علميحماه18540آمنه حاج حسنعز الدين احمد زياد الحاج علي121198

2016رياض األطفال175705010728797علميحماه18817فندية البدرحذيفة محمود االسعد122401

2010رياض األطفال17501027001923علميطرطوس13949هدى سمعولنيرمين احمد سمعول123185

2011رياض األطفال17505010410197علميحماه26567مهامارسيل رياض كالو124262

2005رياض األطفال17505010628508علميحماه20728فضهنيرمين مخول زيدان125351

2016رياض األطفال174705010212237علميحماه27070هدى الشيخ بكورروعه خالد الشيخ بكور126173

2016رياض األطفال174605010653798علميحماه17990مياده مغمومهزكريا خالد غناجي127316



2016رياض األطفال174305220022962علميحماه22532هناء الخاصابراهيم بسيم االحمد128124

2016رياض األطفال174005020021521علميحماه26791نسيبه الكناصمروه مصطفى العتر129220

2016رياض األطفال173905010358398علميحماه25665سمر قندقجيهاديه ماجد الكبريتي13082

2017رياض األطفال172705010024486علميدول عربية100110ندى العثماندانيه عزام المط131218

2004رياض األطفال17205020119071علميحماه18070بدريهغزوه خالد المحمد علي132210

2016رياض األطفال171805010286473علميحماه27382مجد جروجهديل مغيث رستم133286

2016رياض األطفال171605010163972علميحماه27174فاطمه اسعدرباب حسن اسعد134271

2015رياض األطفال171305010759906علميحماه26479ابتسام الشيخ يوسفناريمان دحام الشيخ يوسف135125

2015رياض األطفال170005010690687علميحماه25573فداء قزلباشنور سمير الزويل13636

2002رياض األطفال17005010095395علميحماه13835عويشريم عبدالكريم االحمد الصالح137308

2004رياض األطفال17005020077265علميحماه19509مكيهآمنه عمر النعسان138390

2016رياض األطفال169105010305107علميحماه25176نادياعديساره موفق النشار13933

1998رياض األطفال16807010094989علميادلب5896وفاء نعسان اغاهمسة محمد عصام دهني14057

2015رياض األطفال166005050153503علميحماه29146لينا الميرناهد محمد حويجه141199

2010رياض األطفال16605050172969علميحماه23968سالمفرح سمير جمول142244

2017رياض األطفال165605220007042علميحماه19573عفاف المحمدفراس هويان المحمد14372

2017رياض األطفال164005050026926علميحماه29593لمى جاكيشرهام سمير عبدو144240

2015رياض األطفال163405020019757علميحماه26811ماريوئام سرور عبد الرحمن145402

2017رياض األطفال162705010541426علميحماه26797امينه االبرشالحان عدنان قاسم146103

2015رياض األطفال162305020111931علميحماه17562مريم السيدحسين عبدالرزاق العيال147115

2014رياض األطفال162005010705705علميحماه41264سمر الملحمزينب نواف المصطفى148127

2002رياض األطفال160005010155391علميدول عربية100113سمرفراس خالد الدبس149212

2013رياض األطفال159605020152036علميحماه23527سفيره الفطامهاحمد محمد علي الفطامه150293

2016رياض األطفال159502140018111علميالرقة7207نعيمة المحمدريم حامد األحمد151105

2015رياض األطفال158705200053089علميحماه27378منور الحاج علياميمه مهند بسيريني152160

2016رياض األطفال158305050250830علميحماه29780لبنى جمولصبا قحطان ديوب153224

2014رياض األطفال158205010484183علميحماه45128عالغدير خالد الناعم154121

1997رياض األطفال15705020102785علميحماه10944مريم الحسينماهر محمد الحسين155340

2014رياض األطفال156805010038407علميحماه45192ناهدهزار ابراهيم حزواني156384

2015رياض األطفال156504010197471علميحمص18730فاديهدعاء  ياسر عرب157366

2004رياض األطفال15605010815205علميحماه17626ضحىاسماء محمد شومل158251

2011رياض األطفال15505010730065علميحماه25957خديجه االبيضعزيزه عبد العزيز الباشا15994

2017رياض األطفال153105020024146علميدمشق32990محاسن االبراهيمبشرى محمد امين الخطيب160144

2017رياض األطفال153105010199494علميحماه25531عال هبطهفاطمة احمد الصاري161288

1985رياض األطفال15190050002350علميحماه10690وصفية زهرانامنة صالح جمعة16263

2017رياض األطفال150405010516976علميحماه26959يسره السحصفاء رياض الصخري163304

2016رياض األطفال149805010059548علميحماه17537لمعت عزكورمحمد طارق زياد الكردي164213

2017رياض األطفال149705110094707علميحماه27633خالديه البكوروالء صبحي القدور165368

2015رياض األطفال149311060023927علميالرقة11245عوش السلطانايمن ابراهيم الهويدي166225

2000رياض األطفال14911060065356علميالرقة6584ليلى الحسنأمل احمد العايد16731

2017رياض األطفال148805220007040علميحماه19579الهود الصطيفمحمد خالد المحمد16869

2007رياض األطفال14705150017705علميحماه23243منىرنيم سليم الحاج ابراهيم169354

2017رياض األطفال146305020007619علميحماه25132غادة العترفاطمة الزهراء جهاد كيزاوي17081

2010رياض األطفال14505010623317علميحماه21684عالاميره عمر طالب اغا171346

2017رياض األطفال144505110079047علميحماه19725لميس السعيدمؤيد عبد الهادي خباص172158

2017رياض األطفال144005050044820علميحماه29566انتصار االحمدآيات محمد األحمد17337



2017رياض األطفال143405110106678علميحماه27629زعيله النعسانهدى وائل البكور17475

2016رياض األطفال143205010591808علميحماه18812خديجهاحمد تركي خالد175341

2017رياض األطفال140705220024254علميحماه19583فطمو العثمانمحمد عبدالقادر الشوا176369

2017رياض األطفال139805220006020علميحماه19528نجاح الحسينحمزه صالح الفارس177221

2017رياض األطفال139405100022257علميحماه19755هدى محمد العبيد المحيميداحمد محمد عبيد المحيميد178174

2017رياض األطفال137805010274125علميحماه25477عزه زيدانأسماء عبد الفتاح زيدان179216

1994رياض األطفال13705050006542علميدمشق39173شهيره الشيحاوينسرين ضاهر الشيحاوي180337

2017رياض األطفال135205070026650علميحماه29700مي يوسفآيه نبيل العبد هللا181184

2017رياض األطفال134105010445610علميحماه27148ريمه الدرويشروان احمد المحمد182407

2017رياض األطفال134005050066103علميحماه29640فلاير زينوهديل علي حويجه18332

2009رياض األطفال13305020102102علميحماه26153رويده الداليندى عبد القادر شفيع18498

2015رياض األطفال130405050163323علميحماه29129جمانه خضرساره ميرزا ديوب185170

2017رياض األطفال130105010731389علميحماه18970روضهحمزة حسن يوسف186411

2012رياض األطفال13005010454011علميحماه24912نوفهنداء محمد الدرويش187339

2017رياض األطفال128105110028434علميحماه19696خديجه الحسناحمد محمد العلوش188159

2017رياض األطفال127205160032683علميحماه29070اعتدال محمدماريه معن ابراهيم189277

2017رياض األطفال125605010470984علميحماه25230جمانهمها محمدمنقذ الشيخ خالد190421

2004رياض األطفال12205010057963علميحماه19599شمسهدبله أحمد العمر القداح191101

1996رياض األطفال11905050011630علميحماه12763عائشه عجوبهناء أحمد عجوب192228

2010رياض األطفال11905010246324علميحماه24390ايمانلجين فارس سالم193364

2006رياض األطفال11705010395036علميحماه21555ضياءفاديه عبد الستار عبيد19458

1993رياض األطفال11005070012654علميحماه11720فوزيهسهى محمد القصير195353


