
 ذوي شھداء مقبولین حسب الحدود الدنیا

 الرغبة المقبول بھا رقم االكتتاب عام الشھادة الفرع المجموع اسم األب االسم رقم التفاضل تسلسل

 ریاض األطفال661 1990  الفرع األدبي142  سلیم حیدر العكاري192 1 
 ریاض األطفال540 1993  الفرع األدبي110  جابر ماھر شعبان49 2 
 الدراسات القانونیة6991 1996  الفرع األدبي105  مصطفى سوسن العكاري166 3 
 الدراسات القانونیة4447 1998  الفرع األدبي162  محمد بشرى الیاسین127 4 
 الدراسات القانونیة5687 2001  الفرع األدبي184  ھاشم دالیا الطویل116 5 
 الدراسات القانونیة24581 2001  الفرع األدبي96  محمد لمیس عبود224 6 
 الدراسات القانونیة13296 2002  الفرع األدبي164  مجر غانیھ حسن208 7 
 الدراسات القانونیة6902 2002  الفرع األدبي104  محمد مي حسن182 8 
 ریاض األطفال8265 2002  الفرع األدبي95  خالد ریم تركاوي237 9 

 ریاض األطفال15339 2003  الفرع األدبي146  علي ھیفاء جمال118 10 
 ریاض األطفال10757 2003  الفرع األدبي124  وجیھ سھى خلیل255 11 
 الدراسات القانونیة1972 2003  الفرع األدبي106  محمد تمام سلیم158 12 
 ریاض األطفال11803 2004  الفرع األدبي136  سمیع ایمان محمد110 13 
 الدراسات القانونیة394 2004  الفرع األدبي136  نعمان احمد الصالح205 14 
 ریاض األطفال6939 2004  الفرع األدبي120  محمد مارلین حمید239 15 
 ریاض األطفال7970 2004  الفرع األدبي117  رمضان فادیھ دیوب18 16 
 ریاض األطفال7558 2004  الفرع األدبي117  ابراھیم رشا ابراھیم105 17 
 ریاض األطفال14976 2005  الفرع األدبي169  سلیمان شیرین المحمود83 18 
 الدراسات القانونیة7380 2005  الفرع األدبي167  راجح نازك جبر101 19 
 الدراسات القانونیة15183 2005  الفرع األدبي156  جمال لور حسن70 20 
 ریاض األطفال8025 2005  الفرع األدبي135  اسماعیل فدوى الحمود119 21 
 الدراسات القانونیة10316 2005  الفرع األدبي124  ناصر جمیلھ ناصر232 22 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة11909 2005  الفرع األدبي121  صالح فاتن السلیمان219 23 
 الدراسات القانونیة7170 2006  الفرع األدبي182  وھیب وئام الحسن114 24 



 الدراسات القانونیة10236 2006  الفرع األدبي131  محمد حسام الحاج احمد251 25 
 ریاض األطفال8601 2006  الفرع األدبي124  جواد فاتن شمھ187 26 
 ریاض األطفال9844 2006  الفرع األدبي114  محمود ھنادي عبدالحمن216 27 
 الدراسات القانونیة7878 2007  الفرع األدبي177  عباس جعفر سمرة115 28 
 ریاض األطفال15960 2007  الفرع األدبي150  صالح رشا المحرز248 29 
 الدراسات القانونیة16729 2007  الفرع األدبي147  مصطفى رزان العكاري188 30 
 ریاض األطفال17805 2007  الفرع األدبي132  عبدو رؤى شوھر102 31 
 الدراسات القانونیة9530 2007  الفرع األدبي110  حسن ھال العلي40 32 
 االرشاد السیاحي11875 2008  الفرع األدبي205  محمد بشرى االحمد148 33 
 ریاض األطفال12558 2008  الفرع األدبي155  علي افتكار رستم41 34 
 الدراسات القانونیة14301 2008  الفرع األدبي148  صالح عبیر علیوي123 35 
 الدراسات القانونیة45 2008  الفرع األدبي140  یوسف ابراھیم سالمة242 36 
 ریاض األطفال10972 2008  الفرع األدبي136  حسن حنان سكاف153 37 
 ریاض األطفال11913 2008  الفرع األدبي134  منذر منیرة ملحم12 38 
 ریاض األطفال17289 2008  الفرع األدبي126  جمال الدین سوسن االبراھیم77 39 
 ریاض األطفال14233 2009  الفرع األدبي159  حسن رھف طیبا22 40 
 ریاض األطفال18118 2009  الفرع األدبي153  اذدشیر شیرین زیتون225 41 
 االرشاد السیاحي11298 2010  الفرع األدبي169  أحمد میسون علوش125 42 
 ریاض األطفال11585 2010  الفرع األدبي145  سمیر وعد عباس172 43 
 ریاض األطفال10245 2011  الفرع األدبي153  یوسف وسام ابو حسن44 44 
 ریاض األطفال11543 2012  الفرع األدبي174  محمد نور شاھین95 45 
 الدراسات القانونیة38607 2012  الفرع األدبي169  محسن غرام طالب7 46 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة1003 2013  الفرع األدبي2016  غالب احمد داؤد144 47 
 الدراسات القانونیة21438 2013  الفرع األدبي1870  جوزیف دیاال زئبق34 48 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة8201 2013  الفرع األدبي1843  لؤي سومر العلي196 49 
 ریاض األطفال13338 2013  الفرع األدبي1841  أحمد رغد سلیمان168 50 
 الدراسات القانونیة7950 2013  الفرع األدبي1803  علي محمود العجوز73 51 



 الدراسات القانونیة13377 2013  الفرع األدبي1794  عدنان فرات معال156 52 
 ریاض األطفال14587 2013  الفرع األدبي1790  مدین عفراء الدربولي245 53 
 ریاض األطفال14901 2013  الفرع األدبي1549  أحمد رؤى دیوب131 54 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة9223 2013  الفرع األدبي1463  درید آالء أكرم104 55 
 ریاض األطفال18220 2014  الفرع األدبي1928  محمد عفراء شملص82 56 
 ریاض األطفال13576 2014  الفرع األدبي1925  علي بشرى االبراھیم194 57 
 الدراسات القانونیة5747 2014  الفرع األدبي1892  علي عالء خضر203 58 
 الدراسات القانونیة20413 2014  الفرع األدبي1853  محمد عال المحمد183 59 
 الدراسات القانونیة5633 2014  الفرع األدبي1846  طھ مؤید الحناش8 60 
 الدراسات القانونیة21342 2014  الفرع األدبي1840  حافظ ابتسام السعود210 61 
 ریاض األطفال18131 2014  الفرع األدبي1813  یوسف سوسن سلیمان204 62 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة16240 2014  الفرع األدبي1812  تمیم شذى الصالح157 63 
 ریاض األطفال21382 2014  الفرع األدبي1808  احمد جانیت العكاري88 64 
 الدراسات القانونیة18666 2014  الفرع األدبي1788  ماجد نوال الحسن246 65 
 الدراسات القانونیة11366 2014  الفرع األدبي1768  احمد میناس العیسى222 66 
 ریاض األطفال16065 2014  الفرع األدبي1543  محمد حنان عبد هللا143 67 
 ریاض األطفال13863 2014  الفرع األدبي1518  فھیم یارا66 68 
 ریاض األطفال6601 2015  الفرع األدبي1767  سلیمان زینب طھ94 69 
 ریاض األطفال15656 2015  الفرع األدبي1614  سلمان فاطمة النمر109 70 
 ریاض األطفال5404 2016  الفرع األدبي1677  محمد ھیا علي9 71 
 االرشاد السیاحي9577 2016  الفرع األدبي1564  دحام رؤى الجاسم الحدیدي52 72 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة11213 2017  الفرع األدبي1318  علي ھبھ شمیس176 73 
 ریاض األطفال5305 2018  الفرع األدبي1770  منذر مارلین ملحم11 74 
 ریاض األطفال5198 2018  الفرع األدبي1562  مشھور دموع جمال62 75 
 ریاض األطفال6126 2018  الفرع األدبي1532  توفیق بتول الداود5 76 
 الدراسات القانونیة20232 2002  الفرع العلمي170  ضرغام نجود محمد145 77 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة15771 2002  الفرع العلمي163  ابراھیم انغام غصن175 78 



 ریاض األطفال23867 2003  الفرع العلمي175  مصطفى فتون المنصور63 79 
 ریاض األطفال20192 2005  الفرع العلمي153  منیب تھاني فیاض121 80 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة18740 2005  الفرع العلمي113  وجیھ مادلین المحمد81 81 
 الدراسات القانونیة18452 2007  الفرع العلمي210  محمد عالء الحسین74 82 
 الدراسات القانونیة24561 2007  الفرع العلمي180  بھجت سھى الخرنوبي152 83 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة24659 2008  الفرع العلمي196  محمد زینب سالمة129 84 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة30968 2012  الفرع العلمي201  عید سناء الخلف164 85 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة23362 2012  الفرع العلمي179  علي میس السلیمان214 86 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة33380 2013  الفرع العلمي2157  غسان مریم الخضور160 87 
 التسویق والتجارة االلكترونیة24127 2013  الفرع العلمي1907  علي عزیز سلیمان173 88 
 ریاض األطفال32976 2013  الفرع العلمي1849  علي ماري العلوش226 89 
 التسویق والتجارة االلكترونیة34699 2014  الفرع العلمي2365  جمیل علي ادریس6 90 
 الدراسات القانونیة25538 2014  الفرع العلمي2262  یوسف محمد حسین االبرش136 91 
 الدراسات القانونیة30875 2014  الفرع العلمي2109  شحود شعیب الجوراني244 92 
 التسویق والتجارة االلكترونیة14456 2014  الفرع العلمي1860  نعمان غزل ناصر137 93 
 التسویق والتجارة االلكترونیة24629 2014  الفرع العلمي1710  وائل حسن عیسى حسن211 94 
 ریاض األطفال38680 2014  الفرع العلمي1464  غسان رامیا یوسف29 95 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة14340 2015  الفرع العلمي2169  عبد الكریم احمد الحكیم130 96 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة13610 2015  الفرع العلمي2093  محمد نبیل الحمدان230 97 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة18374 2015  الفرع العلمي2078  علي رمضان المحمود184 98 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة13587 2015  الفرع العلمي1898  رفعت محمود عساف199 99 

 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة21202 2015  الفرع العلمي1895  حسن علي محمد243 100 
 ریاض األطفال20414 2015  الفرع العلمي1714  محمد ماري أحمد149 101 
 ریاض األطفال28442 2015  الفرع العلمي1514  فایز عال عبیدو35 102 
 ریاض األطفال16669 2016  الفرع العلمي2343  صالح آالء خضور167 103 
 التسویق والتجارة االلكترونیة28116 2016  الفرع العلمي2084  عبد الرزاق أمل سعده134 104 
 الدراسات القانونیة11212 2016  الفرع العلمي2080  زكریا حیدر جلیلھ97 105 



 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة11308 2016  الفرع العلمي2073  احمد جعفر الخضور138 106 
 الدراسات القانونیة9719 2016  الفرع العلمي1956  حسین یونس االحمد240 107 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة9697 2016  الفرع العلمي1890  حیدر محي الدین الزیر20 108 
 ریاض األطفال29274 2016  الفرع العلمي1505  عیسى جنان المحمد229 109 
 االرشاد السیاحي17297 2016  الفرع العلمي1498  اسعد رنیم العلي198 110 
 الدراسات القانونیة9455 2017  الفرع العلمي2095  محمد حسن البیاع150 111 
 ریاض األطفال15997 2017  الفرع العلمي1556  نبیل مایا الصالح260 112 
 الترجمة في اللغة الفرنسیة12246 2017  الفرع العلمي1388  سلیمان ذكریا خشیفي98 113 
 الترجمة في اللغة االنكلیزیة19224 2018  الفرع العلمي1994  محمدبسام ریم العباس161 114 
 الدراسات القانونیة11744 2018  الفرع العلمي1975  عباس خلیل سمره113 115 
 ریاض األطفال27556 2018  الفرع العلمي1599  حسن رھام الزعزوع65 116 
 ریاض األطفال8473 2019  الفرع العلمي1535  علي اغید دیبو64 117 
 ریاض األطفال18969 2019  الفرع العلمي1506  عیسى لونا السلیمان27 118 
 ریاض األطفال26426 2019  الفرع العلمي1445  محسن مرام درداري72 119 
 ریاض األطفال18518 2019  الفرع العلمي1429  منیب بتول العیسى140 120 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة1035 2004  الفرع المھني/تجاریة258  وجیھ رنا خلیل257 121 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة802 2005  الفرع المھني/تجاریة279  علي دیانا خضور223 122 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة40 2012  الفرع المھني/تجاریة299  احمد حسن سلمون171 123 
 التسویق والتجارة االلكترونیة1982 2018  الفرع المھني/تجاریة2314  بسام روان سكاف93 124 
 ریاض األطفال508 1999  الفرع المھني/فنون نسویة319  احمد غادة ظفور75 125 
 ریاض األطفال1077 2000  الفرع المھني/فنون نسویة328  مالك عندلیب الخلیل200 126 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة1058 2000  الفرع المھني/فنون نسویة296  آصف لیلى العلي89 127 
 ریاض األطفال1164 2004  الفرع المھني/فنون نسویة306  محمد ألفت رستم61 128 
 ریاض األطفال437 2004  الفرع المھني/فنون نسویة273  محمد نانسي حجیره235 129 
 ریاض األطفال382 2008  الفرع المھني/فنون نسویة303  اكرم سمر حمود169 130 
 ریاض األطفال197 2011  الفرع المھني/فنون نسویة349  شریف عزیزه مھنا106 131 
 ریاض األطفال404 2014  الفرع المھني/فنون نسویة3154  حسن كریمان الصالح2 132 



 ریاض األطفال199 2016  الفرع المھني/فنون نسویة3316  اسبر فاتن حجو163 133 
 ریاض األطفال245 2019  الفرع المھني/فنون نسویة3202  فاروق ھدیل ضاحي197 134 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة398 1995  الفرع المھني/صناعیة297  احمد اسامھ ابراھیم56 135 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة23 1999  الفرع المھني/صناعیة344  محمد سامر شلھوب36 136 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة93 2003  الفرع المھني/صناعیة246  صبح وسیم صبح126 137 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة791 2014  الفرع المھني/صناعیة2998  دیب شعبان دیوب261 138 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة1632 2016  الفرع المھني/صناعیة3272  علي محمد النجم220 139 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة772 2017  الفرع المھني/صناعیة3177  آصف أمجد خرما67 140 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة1022 2018  الفرع المھني/صناعیة3292  سامر جعفر علي60 141 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة61 2018  الفرع المھني/صناعیة3175  سلمان رمضان عوینات54 142 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة1784 2018  الفرع المھني/صناعیة2772  علي محسن العلوش1 143 
 ادراة المشروعات الصغیرة والمتوسطة442 2021  الفرع المھني/صناعیة3376  ماھر نور الخضور247 144 


