
سنة الشهادةالمجموعرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلم

1907519922013مكٌهنداء عمر النعسان1212

1366419672013غاده منصوررهف عٌسى العل2549ً

1882119492013نازكصبرٌه عبد المنعم فرحات351

1873119392013رانٌهروال بسام الحلبٌه4622

85219322015حنانمحمد دروٌش األحمد5297

2078219242013عنود الزوٌغًوالء عبدالباسط المواس6653

2106319222013عائدهقمر محمود النحاس7672

111311922012خدٌجهفاطمه عبدالسالم  سعد الدٌن8438

1803718942014سلوىدانٌه احمد حجازي9640

175581892012رٌمساندي سلٌمان جربوع1029

1367018822013جهٌداسوزان محمد زٌن11646ً

119451882008جمٌلهنوره حرشو المرزي12308

900418672013فاطمهعبد الحلٌم عمر المحمد13476

596518662013حسنٌة بكركنعان حسن قاسم14341

46618592014رغدههشام رضوان خلوف15283

1937618572013رقٌهمهى جمعه الحمد العلٌوي16458

2834718512014سناءاٌناس عبدالعزٌز بارودي17542

93891852011نهىماوٌه فٌصل الجٌجكل18105ً

134431852012عائشهناهد فواز النبهان19466

2124418462013ٌسرىهبه عبد العزٌز الحماده20505

1872518392013رسمٌه عرفهرنٌم محمد عروان21240ً

1035218372016منار الخالدنارٌمان طارق الٌوسف22211

111341832012وحداتمرام محمود العثمان المصطفى23693

27901832012جزوه الشنتوتحسٌن قحٌط الشنتوت24694

2023118282013ملكطله محمود قصاب25178

173861812012خدٌجه الجاسم الصالحبشرى محمد الجاسم26659

25791801996اسمهان منصورفاطمة محمد الخطٌب27610

1035617972016درزٌههالة رجب الحسٌن2836

1196717912013صفاءنور تمام حالول293

1052817912016رناروان نادر محمود30577

888617892013منالسالً محمد مجر31584

977117852015خدٌجههبه عبد الرزاق دوالن32106ً

3101917822014ندىآالء عبد المنعم فروح3367

2534317772014حلٌمهرابعه رضوان العمر3498

907217722016صفاءبراءة عمار فضل35192

1032617712016فاطمههدى خلوف الجدعوالمنصور36111

46181772002هناءغالٌه عبد الهادي قطرنج37340ً

3503417692013جهاد تاج الدٌندلشاه مدحً موسى38402

914417682016قمرفادٌا محمود نعوس قرطبان39434ً

1731217652013رانٌادعاء عامر داغستان40175ً

2286717622014رباحربا عبدالرزاق اللبابٌدي41579

146481762012منىهبه مصطفى العثمان42460

196217582015مرٌمحسٌن عبٌد العباس43670

4617532016أمٌمهمحمد رزوق الحموده44236

2295617522014علٌارضٌه غازي جوخدار45507

2249117512014نوالبشرى بدرالدٌن زقزوق46562

1588617502013سلوه السٌد احمدمرح محمود االحمدت4721ً

1267817502016نداءسناء بهاء الدٌن شٌخ الغنامة4830

1839817472014جمٌلة حدٌرينقاء محمد الحدٌري49189

1035017462015فطٌمحنان تٌسٌر رشٌد5061

32217462016خالدٌههشام ٌوسف الصطوف51447

2418217452014ادٌبهلٌنا هٌثم الحٌصٌه52648

901317412015سحررنٌم مسعف ناصر53250

47917402016وصالحافظ جعفر العبدهللا54675

 2019 - 2018نتائج المقبولٌن فً التعلٌم المفتوح 
رٌاض أطفال- ادبً  



220031742012زهرهنشوى فٌصل عبد اللطٌف5564

1022317392016مٌساء دومطناتالً حبٌب شٌخ الشباب56508

26817332015منار وردةمحمد مصطفى الموسى57187

1613417332013نهلة الشعبانوالء احمد الرمضان58339

2862417312014سحر الحالق البوشرشا اسعد الكردي59602

101731732011عوشختام محمود محمد60134

99381732011داللمارٌا زكرٌا اسماعٌل61554

35521732012أدٌبةأحمد محمد النعسان62558

3917282016سحر بشورعبدالرحمن محمد الدروٌش63170

1023317272015مرٌمعفراء عبد الغفور العبد المحسن64133

2831217262014مرٌموفاء احمد المنصور65590

2111517252013عٌوشمرح ماجد الكل66631

1209617242016روٌده حمد السلٌمانآالء عبد الحكٌم الفهد67383

1850517222014مرٌمحلٌمه عبدالكافً المحمد68235

938017222016ضحوك الٌوسفًحور عبدالستار عبدالجواد69410

1308517222015حلٌمهشذى حامد غٌانه70441

42417222015رغداء العسكريأمجد عبدالرحمن محمد71453

1526417212015صفاءفاطمه عبدالكرٌم علً ه72556ً

115731722006ناهدهفاطمه رضوان محمد73161

1231417182015منىرٌم تمام السفاف74213

761617172014فاطمه الٌوسفعالء صبحً عبد الخالق75600

939217132015فراتنجوى احمد الحوران76307

1507817122015مٌثاءبسمه ابراهٌم سعدو77269

901717112015خدٌجةسالم رسمً السلوم78419

138781712012ثناءوفاء زهٌر النشار79186

133281712012فاطمهعبٌر ٌوسف العل80193ً

170931712012صالحة األسعدحمٌدة عبداللطٌف هوٌش81630

915717082014دوله الشاوٌشهادي دحام الشاوٌش82535

2278817042014فاطمةدٌانا سهٌل العمر83643

1020217022016رٌموندازٌنه حدو االمٌر84538

1531917002015فاطمه الشٌخ محمدمنال محمود رقٌه سخن85118ً

1841817002014براءه نبهاننور الهدى حمدو الخلوف86437

7516952016فادٌهعبدهللا احمد ناصر مصري87253

1248016902016غادهرشا عزام السلوم88142

1849516902014مرٌم خالدفاطمه بدٌوي بدٌوي89525

138971692012ماجدهروان محمد المحٌمٌد90182

144521692012فطامةاشواق نصر البكور91418

90971692010شهامهنجالء رٌاض برغل92455

1324816892015امٌنة هجٌجنجوى مصطفى محمد93551

77716882016دالل االسماعٌلحسٌن خالد اسماعٌل94278

1221416852015سامٌه الحٌطدعاء احمد مكٌه95621

1031716832016فوزٌه قدور السلٌماننور محمد قدور السلٌمان9685

1032716832016مها العبٌدهٌام مروان محمد97346

2129016802013خٌرٌةوالء خالد المصٌن98592ً

1306616792013أمٌنهرهف محمد العبٌد991

939016782015ملك كتٌلمٌاس محمود حاٌك100217

1877916772013خدٌجهسمر احمد الشٌخ بكور101232

1295416762015نجاحختام عبد الرزاق الصطوف102385

1812216752014سهام حمضمضخلود محمود الشٌخ عل103147ً

1305916732015سلوهسالم حسون الدٌاب10433

2026716732013داللمنار احمد الخلٌف105582

1811416712014وفاء مغارةآالء محمود ابوعلول106239

1513416702016مرٌمفاطمه مصطفى العلوش107464

1181416702013غادهضحى احمد قاشوش108498

1874016702013فهمٌهرٌم هٌثم العمر109545

402316692016فاطمهمحمد عارف المحمد110573

1247616682015هٌامعهد عبد الناصر العبد11178

1534616682016بادرهرهام محمد لطوف112618

8216672015خدٌجة القاسمأنس عبدالرزاق القاسم المحمد11327

1128316662016رانٌا عبدوماري غسان عزو11438



1215416662016منىامٌره عبدالمنعم خٌر هللا115581

1284016642015غصون استنبولًٌارا راكان استنبول116258ً

1243716612016صفاء األصفرراما ماجد كنعان117205

382016612015نوفةأحمد عدنان الحجازي118223

88616602015خالدٌه المنصورعالء حطاب المنصور  119195

104651662012عائدهآالء محمد نبهان120696

78216562016مروهطارق أٌمن عفس12190

2273016552014سهامدعاء محمود  السكعه122449

2314016542014مدٌحهزمزم مواس العنٌزان123673

1353016532016مهىرؤى محمود الحلو12484

31216512015مرٌم محمد الحسنسلٌم  محمد الحسن125469

2310016512014نهلهرٌم احمد حسٌن126494

11916512013رامٌهآالء عبد العزٌز الجمل127657

935816462015خدٌجهروان محمد أسامه مغربل128282

901916452015رنا الحلبٌهغفران عبدالغنً عالوي129132

700616442015نجمهاالء عٌسى الجمعه المحمد130158

1026316442016عٌدهاسماء احمد الحسن131485

2279216432014صفٌهدٌانا محمود زقزوق132145

2391216432014خلودفاطمه محمد الحسٌن133429

1133516432016تركٌه عبدالقادرملك حسن محمد الحسن134518

332416422015حفصه الشٌخ قدورعبدالرحمن حسٌن الشٌخ قدور135628

2397116412014مرٌمفاطمه حسٌن جمعه136259

2434216362014مٌادهمرٌم غزوان الشامٌه137332

480616352015فوزهفارس جاسم العبٌد138148

2412016332014اٌاالت الداداوالء مرهف دهٌمش139400

2802616302014وفاءرشا مصطفى الخلٌل140416

87016272015رانٌهباسل لقمان علوان141489

388116262016ختامٌوسف أحمد الراشد142219

2356116262014بدوٌةضحوك محمد الخان143382ً

489416252016صبحٌهقتٌبه عبدهللا العبٌد144351

150216242016فاطمةرمضان محمد الحسٌن145220

959316242015مرٌم الشٌحاننور بادي المطلق146445

1214016232016خلودآمنه حسن اآلفه147237

2308216232014عبٌررٌم محمد منٌر الدقاق148565

391916222016فطٌم الصالحاحمد محمد القداوي149199

1216216212016رفا حلفاويأمٌنه رٌاض حلفاوي150156

416202016سوسناحمد نضال دحام الكردي15139

171291622012زبٌدهعال موفق ابازٌد152150

8971621989نزهةناصر عبد عبد ربه153607

47616192016إلهامبراء محمد طاهر نبعه154184

3116192016مرٌم الوٌسبشار علً الوٌس155668

963716172016فاطمه المصريامنه عدنان المصري156654

408616152014علٌهخالد ماجد الخضر157493

2216142016انعاممصطفى محمد كنعان1588

347016112016رغدهمحمد مٌسر كاطوف159124

2445916112014نكوة الفارسمها أحمد العبدهللا160256

351016112016محاسن العوٌرمحمد جابر عبدالعزٌز العوٌر161364

965216112016جمانه االبراهٌموالء عبد الرحمن االبراهٌم162456

2473516102014نسرٌننور فارس سالم16317

19211611997صبحٌة برانًمنى مصطفى المظهر164510

176861612012خالدٌةآمنة حسن الحمٌد165527

54171612011وزنهمحمد أحمد الفرج166671

2242816092014غٌداءبراءه بسام الفاعل167112

2260816082014املحلٌمه ساري العبد هللا168443

1292616072015ثناءبشرى عبد الرحمن مغربل16983

905816072016ضحىروان عبد الحمٌد عبد السالم170151

1296716072016عواطف النحالويفرح أدٌب النحالوي171226

2794616072014فاطمه العلوشاٌمان عبدالحً خلٌل172285

1861916072013رقٌهتمانٌه عدنان حماده173348

905516062015ٌسرى جاويفاطمه ولٌد المحمد17465



910416032015ردٌنهرشا خالد المنصور175196

1128116032016هاله خضرلمى فٌصل النحالوي176360

6316022016حسناءخالد محمد راشد الكٌال177615ً

5416012016انتصارملهم عبد الرحمن الهربش178265

84216002016بشه الحموداحمد طراد الجاسم179482

380116002016كرٌمههانً محمود حسٌن البكور180683

74381602010بدرٌهنور الهدى عدنان حمود181314

144901602012عائشهحنان احمد العمر182345

136051602012لمٌسآالء فواز المعراوي183603

815815992014عال كوجانجالل خالد عموري184471

1265915982016عبٌرسلمى محمد عروان185224ً

1307215982016سرىماٌه مهند عروان186229ً

2351715972014سارةصبحٌه محمد حٌان حاتم187125

32015972016فادٌامحمد نور عبدالرحمن شرٌدي188277

908215952016صفاءشٌماء محمد الجمٌة189167

253515952016نجوى برهانخالد عثمان الجاجه190365

51215942016لواحظمحمد هانً محمد تقً قناص191619

115942014عائشه الحوريابراهٌم بشار الفارس التركاوي192681

804315922014زكٌة الحموداحمد صالح الدٌن الحمود193295

905115902015هدى المبٌضشذى عبد المجٌد الهواري19462

160731592010فاطمهعائشه أحمد المصطفى19554

137301592012ابتسامبٌان ماجد الكالس196459

698715892013صفٌةعبد الهادي حمدو شحادة197160

1226715882013هداسناء حٌان عبدالكرٌم198176

911715862015وفاء دهللهبه مصطفى الخلٌل199405

937515852015رزان عٌسىفاطمة خالد عمري200336

2382215832014مهاغفران أٌمن سعد20115

512715832015مؤمناتنور مؤمن جاسم العٌسى202141

22215832016مرٌمٌونس ولٌد الحالق203372

978615832015خالدٌهضٌاء احمد بارادان204432ً

964615832016مرٌممروه حسن الخلوف205487

2379315812014ثرٌاغزل حسان الشقق206245ً

990515802016سمٌره الحمودزٌنه طه الحمود207251

1691015802013داللنسرٌن بدٌع نادر208257

138801582012هدىرنا ندٌم دٌب209695

1504715782015درٌة شموآمنة رسول حسون210444

2520715772014سروهمرٌم عدنان النور211387

1977115772013ثائرةمرفت عبدالكرٌم دٌب212548

30515752016نادٌا عٌدبالل عامر العلوش213553

1733515732013حنان القٌمهعال وارد غجٌه214260

1113415732016ربا ٌاغًرٌم سامر سلهب215583

2099915732013الهام الكلغفران احمد الكل216680

94961572008رضىنهى محمد حماده217422

224021572012فطٌموداد حسٌن الدهر218624

1110715692016ذكرٌات زٌنومٌامن رٌاض زٌنو219539

251515682015انتصارعبدالحمٌد محمد نور حمال القلعه220231

4515682016ندوه العموريمحمد عادل العموري221362

940715672015صباح التركرٌما محمد جمال الشفٌع222228

42515672015اسمٌهتقً الدٌن أحمد الصباح223481

1299515662015صفاءرغده غالب بلوات224503

1380415612015رئٌفه جرعتلًمروه محمد الشمال225310ً

2558415612014وفاءنور مرسال المرسال226496

1227015602016مٌاده خٌارهبشرى مصطفى نجار227214

173881562008فاطمهضٌاء محمد كروش228642

372115572016حنان عبد الفتاحمعاذ محمد شحادة229358

1964815532013غادهربا اسماعبل فطوم23094

312115522016وصالعمر صالح الطماس231666

908015512016سوزان البشٌرسندس احمد الدندل232165

34215512016سحر الصطوفاحمد محمد الصالح233488

145641552012عائشهعفاف احمد العمر234104



142871552010غالٌةنسمة محمد طالل عبٌد235136

138521552012هٌامرزان محمد خٌر القطمه236306

283741552012قدرٌههال عبد هللا الخلٌل237409

91641552009رندهسالم اٌمن العلوان238511ً

162041552012امنهمادلٌن عبد المجٌد شقفه239597

47315492015وصالولٌد خالد الهواري24034

2480815492014خوادههاجر خالد العل241480ً

2237915472014روالبتول محمد الحلبٌه242563

801515452014هٌامخالد محمد الرحال243168

25715452015هدىاحمد طالل االحمد244185

472215452016نوفه الشوٌخحسن خالد االحمد245483

294015432015ملك الملٌحوردان محمود قصاب246177

3915432016أسٌةاحمد عبد الستار قناص247412

104881542012مرٌملمى عماد الدٌن نبهان248401

122771542009نوالنور ناصر البعرٌن249540ً

188491542011منار قروانًهدى ماهر الحسٌن250561

831515382013مفٌدهحٌان عوٌد النهار251330

1234115372016ٌسرىحنان عبدالرزاق ضمان2522

485915372016بثٌنة أشقرمضر محمد شٌخ سلٌم253225

41015362015سحرابراهٌم عبد الحكٌم القاض254479ً

2275915362014فاطمهدعاء خالد مشعل255559

2606415352014فوزه عباسهٌا محمد عباس256293

2542015352014حسناءسهام غازي شعبان257390

2541215352014عواشسمٌه محمد دٌاب258547

950515342015فاطمهزٌنب عبدالرزاق السلوم259354

1307715332016شهنازمخلصة محمد مازن بنكه العدس260246

51615322015فطومهمحمد نور عبد هللا ابو حبوش261426

1851915312014كفىمارٌا عبد الكرٌم السلوم262279

494615312015نعمات موصلً كرديمصطفى احمد السماعٌل263395

3258615302014امٌنه الحسٌنرهف علً الحسٌن264328

121151532003اسعافماجده بشٌر االمٌن265578

92971532010خالدٌهزٌنب احمد الحسن266638

527815292014حاجهعماد ناجح السلوم267669

1266115282016قمرسلوى سعٌد الرٌس268127

272415272016بشرىطه غسان الدباغ269172

1274915262015غصون خوامهبه محمود كزكز270333

2340915252014وجدانشادٌه محمد نصر االحمد الكسٌح271115

1887515252013زرٌفهغاده محمد الحسٌن272350

109915252016عوشمحمد عبد الرزاق الدروٌش273381

990715252015نومهمرٌم خالد كروش274424


