
المعدلالمعهدالرقم الوطنًرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلم

86.68المعهد التقانً للموسٌقى26107090091244أمٌةنور عبدالباسط محمد دٌب1110

82.94المعهد التقانً لالقتصاد المنزل68905010161003ًسفٌرههناء محمد سرٌو289

81.62المعهد التقانً لالقتصاد المنزل17105010406092ًفاطمةعال محمد الدٌاب357

80.4المعهد التقانً للفنون  التشكلٌة و التطبٌقٌة5505010357928فتحٌةمؤمنه محمود وردة437

79.54المعهد التقانً للفنون  التشكلٌة و التطبٌقٌة4305010060102هالهلما محمد زهٌر الحضرموت583

76.25المعهد التقانً لالقتصاد المنزل87705010493317ًعائشهبراءه محمود سفران656ً

75.16المعهد التقانً لالقتصاد المنزل71905030061884ًبندررٌم احمد االشقر710

74.16المعهد التقانً لالقتصاد المنزل17305010809349ًخلودمروه شٌحان المحمد858

74.14المعهد التقانً لالقتصاد المنزل61505010186940ًمٌساءبسمه حسام الجمال959

72.81المعهد التقانً للفنون  التشكلٌة و التطبٌقٌة16305010420569سحراٌمان احمد الحاج احمد البكور10109

72.34المعهد التقانً لالقتصاد المنزل2905010331045ًهٌامغٌداء سهٌل اوضه باش11117ً

71.81المعهد التقانً لالقتصاد المنزل24505020077056ًخولهفاطمه ابراهٌم أحمد1235

70.89المعهد التقانً لالقتصاد المنزل13605010207624ًخدٌجهسالم خالد العل1353ً

70.53المعهد التقانً للفنون  التشكلٌة و التطبٌقٌة3805010417361رندةهنادي عماد الكالس146

70.53المعهد التقانً لالقتصاد المنزل3505010530090ًسمٌهنور مصطفى صفوان الملك15124ً

70.04المعهد التقانً لالقتصاد المنزل58105150000742ًفاتننور معاز الحكٌم1623

68.33المعهد التقانً لالقتصاد المنزل20405010207644ًخدٌجهدعاء خالد العل1754ً

68المعهد التقانً للموسٌقى22505010458218بهٌجهرٌم حنا الٌازج18104ً

66.98المعهد التقانً للفنون  التشكلٌة و التطبٌقٌة9105010348154عنودثرٌا احمد الشالش1978

66.71المعهد التقانً لالقتصاد المنزل2905010619877ًسلوىلٌلى رٌاض دروٌش20125

64.17المعهد التقانً  التجاري1632705020024093زٌنب الصالح الرحالمحمد  سعٌد محمد ظافر الخطٌب21655
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المعدلالمعهدالرقم الوطنًرقم االكتتاباسم االماالسم الثالثًرقم التسجٌلم

82.26المعهد العالً  للعلوم المالٌة والمصرفٌة4265010030633ثرٌارهف محمد فٌصل االحمد1130

80.67المعهد التقانً  التجاري405010609792اٌماناحمد سامر الحلبٌه29

80.38المعهد التقانً  التجاري45805010011984رجاءمً ابراهٌم نوفل317

80.34المعهد التقانً  التجاري2105010145921سوسناٌمن ٌحٌى نداف411

79.43المعهد التقانً  التجاري76005010159288رالنادٌن رائد السٌوف566ً

79.08المعهد التقانً  التجاري13705030062781ندىخلٌل ابراهٌم الظرٌف65

76.31المعهد التقانً  التجاري45605010745370ملكلما حسٌن زقزوق7126

76.15المعهد التقانً  التجاري11505010518122نجدمصطفى فائز العش846ً

75.29المعهد التقانً  التجاري7220501034705سوسنرزان أحمد ملحم968

74.67المعهد التقانً  التجاري21705050160536مفٌدهمحمد عوٌد النهار1022

73.65المعهد التقانً  التجاري48105010096303حنانمروه بشار جلٌدان11128

72.49المعهد التقانً  التجاري50805050092188ٌسرى الصغٌردٌانا غٌاث الصغٌر1284

72.1المعهد التقانً  التجاري11105010328948فلورندا الدٌوبعوض مهٌد الدٌب1396

71.96المعهد التقانً  التجاري51605010410347هدىوردان سمٌر الخالف1412

71.79المعهد التقانً  التجاري1087305010016115غٌداءهٌمى فائز عاشور15402

71.42المعهد التقانً  التجاري12205150018853شهٌرهعلً حسن الحلو167

71.37المعهد التقانً  التجاري7805010435561ملكمحمد مهدي سعٌد الحبال1742

71.33المعهد التقانً  التجاري30005010041294ودادبسمه سعٌد الزعب1819ً

70.52المعهد التقانً  التجاري505010656535نسرٌناحمد فائز جنٌد19101

69.79المعهد التقانً  التجاري60505010306418سوسننوره مهند جرجنازي2025

69.67المعهد التقانً  التجاري79205200086653شمسه الدحروجساره ٌحٌى الصٌادي21114

69.22المعهد التقانً  التجاري27105010334125سحرفادي محمد منذر الجاب2241ً

69المعهد التقانً  التجاري28105010653204هاله عديآالء حٌدر السمان2326

68.74المعهد العالً  للعلوم المالٌة والمصرفٌة3551602040485117جمٌلةنور الهدى جمال رمضان24629

68.66المعهد التقانً  التجاري55805150097884غزهرفٌف خلٌل شالٌش2592

 2019 - 2018نتائج المقبولٌن فً التعلٌم المفتوح 
التسوٌق والتجارة االلكترونٌة- معاهد  


