
اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ن الجمعهالرقة17505 فطيمابراهيم حسي 

فطيمابراهيم خلف الكطيطالرقة25182

فاديةابراهيم عبدالرزاق الغالبدير الزور311301

خاتوناحمد ابراهيم االحمدالرقة45557

فطيماحمد ابراهيم الفياضالرقة55181

احمد تمام العليدير الزور611003
تماضن

عائشهاحمد تيسي  العالويدير الزور710020

ن العبدالحسكة86300 حسناءاحمد حسي 

ن حسنالرقة95116 زهرهاحمد حسي 

صيدااحمد خضن العبيدالحسكة107018

تماضناحمد رياض الغنامدير الزور1111313

نعيمهاحمد عبدهللا فياضالرقة127535

فايزهاحمد علي الصالحالرقة135643

خديجهاحمد فايز المحموددير الزور1410063

خوداحمد محمود الرجاالرقة155018

رقيهاحمدقاسم نواف العبددير الزور1610085

نضهاري    ج حامد العكيظدير الزور1716008

هاللهاسامه خلف الحمرانالرقة185167

خزنهاسامه سعد الصالحدير الزور1910094

هياماسامه يارس المحمددير الزور2010102

زهرهارساء جميل العسافدير الزور2116013

فاطمةارساء حامد االسعددير الزور2214020

عائشةارساء حرب سليماندير الزور2316014

مريمارساء عادل العليدير الزور2412382

فاطمهارساء عطيه المجولدير الزور2514025

ترفهارساء محمد الرمضاندير الزور2614028

منتهاارساء محمد العشيبدير الزور2716017

نوريهاسعد عبدهللا الذيابدير الزور2810104

خديجهاسعد موىس الموىس الكرطهالرقة297560

نالرقة308656 كاملهاسالم محمد الحسي 

يدير الزور3114038 فيحاءاسماء أحمد لؤي خي 

غازيهاسماء بدر الحموددير الزور3214040

وضحهاسماء خالد السعيددير الزور3314045

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

ندير الزور3414046 وضحهاسماء صالح الحسي 

خلفهاسماء صياح عبيددير الزور3516020

عيدهاسماء عبدهللا العكلهالرقة368724

خاتوناسماء علي الليليالرقة378613

فاطماسماء محمود الحماديالرقة3812527

ابدويه الموحاعتماد محسن االحمددمشق3935426

لبنناغيد خالد المخلفالحسكة405848

يفهافراح عبد خلفالرقة4112529 رسر

فتحيهاكرم صالح الخلفدير الزور429558

سكرهاالء حسن العلي الحمددير الزور4314072

ريماالء محمد العبدهللادير الزور4412389

منناالء نديم السوعاندير الزور4514093

نجوىالحارث سلوم العلياندير الزور469011

مراتبالماس احمد السواديالرقة478701

بتولالهام قاسم الحميديدير الزور4815513

هناءالهام مروان الفرحاندير الزور4912318

خاتونالهنوف عكله عكلهدير الزور5014107

ابتساماليسار علي حمادينالرقة518568

صباحاليمامه محمد الحسنالرقة528670

ندير الزور5316035 رقيهامتثال عبدالرزاق الحسي 

يرسىامل عبود االحمددير الزور5414131

قدوسةامل نجم الحسندير الزور5514134

مريمامنه حمد العبدهللادير الزور5614138

رشاانس ماهر العلي اللولحدير الزور5711014

يرسىانور ثابت الحصيهدير الزور5810133

فاطمهانور نواف الكمهدير الزور5910135

عليهايات احمد الخلفدير الزور6012556

زهرةاياد خليل العبدالرحمنالرقة617572

عائشهايمار بشي  حاج عزاويدير الزور6214166

سارهايمان صالح العامردير الزور6314177

فضهايمان غسان العبدالرجبدير الزور6412028

نغمايمان محمود محمد قلوبكدير الزور6512030

الهامايمن دحام الحميدةدير الزور669066
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

سوريةايناس أسود العسافدير الزور6714181

نشميهايهم احمد الدليميدير الزور6810149

خلفةايوب اسماعيل المخيمرالرقة695809

قطنهإيالف عالوي العسافالرقة708569

يازيأثي  احمد الرجبدير الزور7114003

فضيلهأحمد اسماعيل العكلهالسعودية7270081151

منالأحمد أيمن الحمود البرسردير الزور7311201

كاملهأحمد رمضان العبيددير الزور7410038

ثناءأحمد سليمان المطردير الزور7510039

ندير الزور769515 فاطمهأحمد عدنان الحسي 

سعادأحمد محمد الحمود المحمددير الزور7711321

مريمأسامه عدنان عليانالرقة785115

ن البهلولدير الزور799601 حليمهأسامه ياسي 

داللأسماء صالح سطام الحسندير الزور8014048

زهرةأسماعيل محمد عسافدير الزور8111334

فايزهأمجد علي الصالحالرقة827570

مهاأمل عبدالرزاق العبدهللادير الزور8314128

حليمهأمل عبدهللا الخلف الجرادالرقة8412551

وهبيهأمل محمد الجمعهالرقة858726

هأمينة اسماعيل الحاديدير الزور8614152 ابحي 

وضحهأمينه علي العليويالرقة8712556

هديهأوس احمد العشيبدير الزور8810136

ساميةأيات محمد الشهابدير الزور8916045

ن الدليميالرقة905162 فاطمهأيمن حسي 

خلودهآالء عبد الموىسدير الزور9116371

ن المخيمرالرقة9212553 نزهاآمنه حسي 

فطومهآميمه احمد االحمدالرقة9312555

حسينهآيات صالح حمداندير الزور9416043

فاطمهآيات عطيه المجولدير الزور9514160

ي الخلفدير الزور9614190
ن
عفافآية الف

ودادآيه خليف العبداندير الزور9712620

زهرهبارع احمد الدياب العليدير الزور9811356

وردهبتول احمد العلي االبراهيمالرقة9912585
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

نجوىبتول اسماعيل الكمهدير الزور10014199

داللبتول خلف الملحمدير الزور10116064

ي الحمددير الزور10216069 عايشهبتول ناج 

تركيهبحر محمود العبدالرقة1035813

ندير الزور10411358 جليلهبدر محمود الحسي 

اسمهبراءه حمود الخضندير الزور10514824

ماجدهبراءه محمد الحسندير الزور10615528

فاطمهبسمه احمد المحمددير الزور10714216

ندير الزور10814218 فضهبسمه اسماعيل الحسي 

زهرهبسمه عبد االحمد الفياضالرقة10912589

ن الدليميالرقة1105160 فاطمهبشار حسي 

زهرهبشار عبد االحمد الفياضالرقة1115833

هدير الزور11211362 حدهبشار عناد السفي 

ى خالد العمرالرقة1138697 فطيمبرسر

ى خلف المحمددير الزور11414223 كطيفهبرسر

ى سحمان الخليفةالرقة11513529 آمنهبرسر

اكدير الزور11614228 ى علي الي 
بطةبرسر

امونهبلقيس حسن عباسالرقة11710296

انالرقة1187593 هبندر منسي المطي  سمي 

بشهبهاء الدين عبود ظيفدير الزور1199056

فالرقة12010303 جدعهبيان أحمد المرسر

ميادهبيان جمال عجان الحديدالرقة12110307

هدىبيان علي التويريدير الزور12216078

فراتبيان علي خلوصيدير الزور12316079

يدير الزور12416082
زهرهبيان يارس العانن

نوالبيداء جاسم الهاديدير الزور12512347

زريفهبيداء خليل الخليفهدير الزور12616083

جليلهبيداء سوحان العويددير الزور12716084

 علي احمد سليمان الكديريالرقة1285022
ن زهرهتحسي 

اسمهانتسنيم صالح العسافدير الزور12914245

مهاتسنيم فواز العيسالرقة13012612

لمتسنيم مزاحم العلوشدير الزور13116085

حوريهتغريد محمد المحمددير الزور13214825
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

بثينهتقى عبد السليماندير الزور13312596

ي محمد شباطالرقة1348609
خلفهتهانن

ن الحميدالرقة1358608 ايمانتيماء حسي 

سوسنتيماء زياد الناضدير الزور13616086

يندير الزور13710191 ين جاسم جي  حسنهجي 

ين مجحم ابراهيم السهودير الزور13811370 نهيدهجي 

صبحهجميله عايش الهارون العليدير الزور13914254

خزنهجهان محمد السوعانالرقة14012618

عذرهجهينة عيد الخلفالرقة14112620

فطيمجهينه ابراهيم العزالدينالرقة1428649

جميلهجواهر عواد المحمددير الزور14312608

فوازهجود حسام الكنوفدير الزور14414256

مريمجويده ناصح الرفاعيدير الزور14516098

رويدهحاتم عيس السليماندير الزور1469564

فاطمهحسان تركي عبد هللادير الزور14710205

حليمهحسان فياض الشيخالرقة1485907

 علي الحميدالرقة1495937
ن حنانحسي 

ندير الزور15010213 ن غنام الحسي  فاطمهحسي 

 محمد العليدير الزور15111379
ن مريمحسي 

خاتونحليمه ناض السليمانالرقة1528570

حوريهحميد محمد المحيمددير الزور15311385

فوزهحنان احمد المطرالرقة1548583

فضهحنان حماده المربطالرقة15512629

كافيهحنان شهاب العشيبدير الزور15616399

ختامحنان عبود العبدهللادير الزور15714272

صفيهحنان علي العبدهللادير الزور15812544

كاملهحنان مشاعي المطلق العبددير الزور15914274

فطيمحورية عبد هللا المصطقنالرقة16012634

سعديهحوريه رمضان العلي العواددير الزور16114278

خودهخالد عبدالقادر احمدالرقة1625974

مريمخالد عبدهللا السطامدير الزور1639609

فوزهختام احمد الخالدالرقة1648607

زعيلهخديجة دوش الخليفدير الزور16516113
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

عدلهخلف عبد حمادهالرقة1667631

عائشهخلود هالل البلعطدير الزور16716115

عيدهخليل عبد الخليلالرقة1685205

عايشهخمري عبدهللا الموىسالرقة1697635

داللخوله محمود الحسن المحيمددير الزور17014294

ن الخلفدير الزور17112430 ماجدهداليا حسي 

فاطمهدعاء عكل الخليفدير الزور17212348

عائشهديانه سليمان الظاهرالرقة1738622

فاطمهرابيه خميس جمعهالرقة17410525

ن الجمعةالرقة1758721 فطيمراما حسي 

رفاهراما عباس نقشبنديدير الزور17612078

ساهرهراما محمد صالح الطعمهدير الزور17712080

خولهرانيه محي العليدير الزور17816129

فاطمربا محمد ظاهرالرقة1798565

وفاءرجاء حافظ العليدير الزور18016131

يدير الزور18114833 ي الثلح  جميلهرحمه ثلح 

خلفهرزان جمال الجرخدير الزور18212598

ترفهرزان خضن العبدهللا الفرجدير الزور18316138

وضحهرشا ابراهيم مضحيالرقة18412659

ندير الزور18516140 فطومهرشا عيد الحسي 

ن الجبلدير الزور18614349 سودهرشده محمد حسي 

ندير الزور18714352 هرغد خضن الحسي  مسي 

فطيمرقيه صالح الصالحالرقة18810587

جميلةرقيه عمر العطيةدير الزور18916144

كطنهرقيه عواد الكرحوتدير الزور19014365

مشاعلرقيه فواز صباح الطرادالرقة19112663

ن الجمعةالرقة1928722 فطيمرنا حسي 

مريمرنده حسن الموىسدير الزور19314370

داللرهام جمعه العمرالرقة1948512

نوريهرهام سلوم العليدير الزور19512546

ماجدهرهام عبد الرزاق الحمادهدير الزور19616145

هنديةرهف محمود الحماديدير الزور19714391

ن العبدهللاالرقة1988515 فوزيهروان ياسي 
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

ىروضه مروان العباسدمشق19938311 برسر

فطيمريام خالد العليدير الزور20012547

جوزهريم عدنان الركاضدير الزور20116154

ناديهريمه عماش االحمددير الزور20214420

زهرةزكريا ابراهيم المحيمدالرقة2035188

خولهزكريا حسن الزكريادير الزور20410260

مريمزينب فهد المحمدالرقة20512699

نوالزينب محمود المسعوددير الزور20616160

جميلهساجده اسماعيل الحسن الحمددير الزور20714429

خزنهساره طه السوعانالرقة2088706

هدىساره يوسف الهويردير الزور20914441

ابتسامسامي عبداللطيف الجاسمالرقة2106048

عايشهساميه أحمد العافصدير الزور21116169

ندىسدره عدنان الخلف الجاموسدير الزور21214450

حنانسدره محمد رباح علي الحاج حطابدير الزور21312118

وهبيهسعاد محمد الجمعهالرقة2148725

صفيهسعيد احمد السيد اسماعيلدير الزور21511402

صالحهسالفه عبد الحليم خلف الكحيشدير الزور21614453

سعادسالم مصطقن األخرسدير الزور21714458

اسماءسالمه عيد محمداالحمددير الزور21810279

ة محسن حيدردير الزور21914460 خالصسمي 

خالديهسميه كمال التمردير الزور22014466

هناديسميه محمدذيب مال احديددير الزور22112454

مهاسندس عبدالرزاق العبدهللادير الزور22214473

تركيهسهام عبد السالم العبدهللادير الزور22314480

عيدهسهام علي العليدير الزور22412288

وردهسىه احمد الحسندير الزور22514481

وردةشاديه احمد العبدهللادير الزور22616184

صبحهشام محمد العبددير الزور22716186

وق مهدي المحمددير الزور22814494 عمشهرسر

عزيزهشهامه محمد االحمدالرقة22910772

ن العبشدير الزور23016194 عفرهشيخه حسي 

ين حمود العيدالرقة23112729 بدرهشي 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

غريبهشيماء راتب الحمد العبددير الزور23212364

رفعةشيماء عبد العبدهللادير الزور23314506

ايمانشيماء عبدهللا الحسن الزغي دير الزور23416195

فطومهشيماء محمد العباديدير الزور23515558

سوريهصادق ابراهيم العبدهللا الخلفالرقة2366069

كاملهصالح ابراهيم الحيدرالرقة2376071

صباحصبا رمضان الدليميالرقة23813588

عائشهصبا مالك العليدير الزور23916198

سالمهصفيه جمعه عوضدير الزور24014523

ن الطهدير الزور24116208 مريمضح حسي 

عيدهطارق امهنكم الخلفدير الزور24211412

وضحهطاهر اسماعيل العليدير الزور24311413

عوفهطاهر خلف المانعدير الزور2449358

فرحهطالل نايف الكمهدير الزور24510301

بثينهظالل جواد البديويدير الزور24616212

حمدهعائشه حمادي الشحاذهدير الزور24714530

حسينهعائشه سالمه العليدير الزور24812550

عمشهعبد الحميد خلف المرعيدير الزور24910320

ضحيهعبد الرحمن احمد السايردير الزور25011419

جوريهعبد الرحمن حناش الحسندير الزور2519057

اسماءعبد الرحمن محيسن الحسندير الزور25211426

فريالعبد الكريم خليل الحمددير الزور2539571

الراعبد المجيد احمد الحميديدير الزور2549386

بتولعبدالرحمن اياد العبد هللادير الزور25511421

ماجدهعبدالرحمن جمال جروالعيباندير الزور25610324

صالحهعبدالرحمن خضن الجاسمدير الزور25710330

هندعبدالرحمن صالح العجيلدير الزور25811423

صباحعبدالرحمن علي العلي الظاهردير الزور25910337

نوفهعبدالرحمن فرحان العريفالرقة2605148

هدىعبدالرحمن لؤي ابوعظمدير الزور2619208

فطيمعبدالرزاق جاسم حسنالرقة2626172

زهيهعبدالسالم محمد الصالحالرقة2635108

نجاةعبدالصمد فيصل االلوىسيدير الزور26411432
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

زكيهعبدالعليم علي الحبيبالرقة2656207

ريمهعبدالكريم علي الحمي الرقة2666230

نجالءعبدهللا جمال االسمردير الزور26711644

بسمهعبدهللا رمضان اسمردير الزور26811439

خزنهعبدهللا سعد الصالحدير الزور26911441

دعدعبدهللا علي المربددير الزور27011442

زهيهعبدهللا محمد الصالحالرقة2715109

نالرقة2727727 عليهعبدهللا نايف الحسي 

فريالعبدهللا هريسان دودهدير الزور27311449

ي صالحدير الزور27410397 فرحهعبدالمهيمن محمود حاج 

كاملهعبدالهادي فوزي البخيتدير الزور2759071

مننعبيده يارس الحميديدير الزور2769389

نجمةعبي  محمود الحمددير الزور27716215

أملعبي  محمود المحمددير الزور27816216

صبحيهعزالدين حميد الجلويالرقة2795145

ن المحيمددير الزور28010421 داللعزالدين محمود الحسي 

جهينهعطوان قاسم عطوان الحنيشدير الزور2819397

خزنةعكلة فارس الجمعةالرقة2827743

عيدهعال طه صالح حمود اغاريف دمشق28324638

يرسىعال يونس الحميدهدير الزور28416221

ندير الزور28510430 يرسىعالء حميد الحسي 

بدريهعلي احمد العليالرقة2865103

يفالرقة2877753 ن الرسر هناءعلي حسي 

رقيهعلي شيخ الكديريالرقة2885010

بدريهعلي كردي الحوي    جالرقة2895078

سمرعلي محيسن الصالحدير الزور29010462

شمسهعمار ابراهيم سليمانالرقة2916365

ندير الزور29211660 فضيلهعمر جاسم الحسي 

امينهعمر سعيد السليماندير الزور29310479

ملكهعمر عبد هللا الحماديدير الزور2949577

زينهعيد زيد الجرادالرقة2955037

جازيهعيس عبدالرحمن حميدالحسكة2967964

نجاحغاده عباس الكعودالحسكة29711299
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

فايزهغازيه فواز المحمددير الزور29816223

ةدير الزور29916224 جميلةغصون سالم السفي 

كاملهغفران حميد العلي الخلفالرقة3008637

هبةغيث محمد االطرشالحسكة3015951

املفاديه محمد التبان الخلفدير الزور30214569

ماجدهفاطمة الزهراء جاسم الهايشدير الزور30312579

نهلةفاطمه بسام الحمددير الزور30416233

حسينهفاطمه حسن الصالحدير الزور30516235

وضحهفاطمه حسن حمادهدير الزور30612479

هاللهفاطمه خليل المضحيدير الزور30714581

إالهامفاطمه عبد االحمددير الزور30816242

يازيفاطمه علي العلي العافصدير الزور30916244

هناءفاطمه عماد مصطقندير الزور31016245

نجمهفاطمه فارس الزكم السطامدير الزور31116247

نضهفاطمه محمد العواد السيددير الزور31216252

أملفراس تركي الحميدالرقة3136404

حمدهفرح احمد عليدير الزور31416258

فطيمفرح موىس المحمددير الزور31512329

خديجهفلك جنيد الدخيلالرقة3168598

ن المخيمرالرقة31710930 نزههفوزيه حسي 

وز ترف الجاسمالحسكة31811787 ندوهفي 

فطومهقيس احمد االحمدالرقة3197793

نجوىكوثر جهاد العسكردير الزور32016268

كاملهكوثر خلف العسافالرقة3218636

سارهكوثر صالح الخلفالرقة32213607

امينةكوثر عبد هللا الحمددير الزور32314598

هيامالرا مرعي محمد قني دير الزور32415569

خودلميا اسماعيل معيوفالرقة32510953

فاطمهليث محمد جرادالرقة3265042

سمرهمازن خالد المحمددير الزور32711676

فاطمهماهر سالم الخليفدير الزور32810558

ن الحجوالرقة32910976 خديجهمايا حسي 

يالرقة3306473 عوشمثنن عبد الحمودالي 

14/10



اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

منتىهمثنن ماجد الجرجبالرقة3317815

يازيمجد جاسم السجردير الزور3329076

مريممجد عدنان الزعالدير الزور33310572

زهرهمجد محمود الحميدالرقة3345100

عزيزةمجد محمود المحمودالخلفالرقة3356483

قطنهمحمد احمد الخايردير الزور33610580

همحمد احمد حمزهدير الزور33710583 امي 

ن محمود الكليبدير الزور3389081 همحمد امي  امي 

ن احمد العبدهللادير الزور33911075 سهاممحمد أمي 

ةمحمد خالد الحمداندير الزور34011512 سمي 

ربيعهمحمد خضن الكساردير الزور34110610

عمشهمحمد خلف المرعيدير الزور34210613

ميرسةمحمد رفعت المحمددير الزور34310617

فطيممحمد ريس العليالرقة3447846

نضهمحمد زيد عبد الرحمن نخيالندير الزور34510683

صبحهمحمد زيدان الحسندير الزور34611108

نجاحمحمد سعيد محيسن الحموددير الزور34711547

رقيهمحمد عبد هللا المحيمددير الزور34810638

همحمد عبدهللا العبيددير الزور34910637 امي 

رباحمحمد عبدهللا حسنالرقة3505001

خديجهمحمد عبود سيدالرقة3517860

ندير الزور35211070 فاطمهمحمد عدنان الحسي 

جوزهمحمد عدنان الركاضدير الزور3539610

آسيامحمد علي المحمدالسعودية35470081147

ماهرهمحمد محمود الضويحيدير الزور35510658

سمرهمحمدصالح خالد المحمددير الزور35610687

هندمحمدعاصم حمود ضاهدير الزور35710690

ختاممحمدنور احمد جرادالرقة3585047

مريممحمدنور جميل السبيل العويددير الزور35910699

فاطمهمحمود ابراهيم الجاسمدير الزور36011560

 الشبليدير الزور36111082
هيفاءمحمود اسماعيل المصطقن

كاملهمحمود خالد خلفالرقة3626705

صبحهمحمود خلف الجزاعدير الزور36310707
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

فاطمهمحمود عبدالقادر الشيخالرقة3645170

شكحهمروة حمد المحمد العليدير الزور36516290

جميلهمروه حسن العضيبدير الزور36612652

نضهمروه حميد العكيظدير الزور36716292

مريممروه عماش السليمانريف دمشق36835500

همروه محمد العليدير الزور36912373 شهي 

ن خلفدير الزور37014631 عائشهمريم حسي 

يهمريم علي المحمددير الزور37116299 خي 

منتىهمريم مرعي الراويدير الزور37214639

فرحهمصطقن اسماعيل الحمودالرقة3737908

ريعانمصطقن عدنان المحمدالعابددير الزور3749486

براءهمصطقن محمد الهاديدير الزور37511086

داللمطيعه جابر الشيخدير الزور37616453

جازيةمعاذ محمد األحمدالرقة3777918

يدير الزور37815583
عفراءمالك عامر المحمد القاصن

ابتساممالك عبدالمنعم النقشبنديدير الزور37915584

كوثرمنار ابراهيم الشنديريف دمشق38024647

ايمانمنار محمد العشيبدير الزور38114650

عيدهمنصور فالح المنصوردير الزور38211575

 الشبليالرقة38312828
ن يازيمنن حسي 

شيحهمنن محمد الصالحدير الزور38414661

هدلهمنن مطر العبدالحميدالمحموددير الزور38516314

طرفهمني  عبد الصالحدير الزور3869606

خولهمهند حمود العيدوالرقة3876773

زكيةمهند موىس السواديالرقة3888366

جواهرمهيار محمود االحماديالرقة3895093

زكيهمهيدي صالح نعماتالرقة3907928

نعيمهمؤمنه حسن العبدهللادير الزور39116281

نالرقة3925004 ن العبدالغي  فضهمؤيد حسي 

يالرقة3937806 زهرهمؤيد خليفه الصلن 

حمدهمؤيد سالم العبدهللادير الزور39410563

كوثرميار اسماعيل الموىسالرقة3956794

كوثرميار أحمد األحمدالحسندير الزور39614674
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

عزيزهميسا سمي  عارف المهلهلدير الزور39715585

سوريةميساء عبدالقادر سيفالرقة3988716

شمسهميساء عبدهللا الحمودالرقة3998597

عمشهناديا عبيد العايد العكالالرقة40011048

مريمناض عبد الرحمن عبوددير الزور40110752

فوزهنافله عيس عليدير الزور40214685

نضهنجاح حميد العكيظدير الزور40314688

ندير الزور40414700 مريمندى محمد الحسي 

نوريهنرسين يوسف الحسنالرقة4058669

فاطمهنسيم محمد االسوددير الزور40614702

يازينغم عبود حبيبالرقة4078594

جيهنمره يوسف الصالحدير الزور40814706 رسر

كوثرنهله داود الحميددير الزور40916324

نرسيننور احمد عبد الرحمندير الزور41012204

حمدهنور الهدى عبود العبيددير الزور41112309

صباحنور الهدى علي العلي الظاهردير الزور41214724

زريفهنور فهد الخلفالرقة41312864

يرسىنورالهدى عامر المحمددير الزور41414722

ن العيسالرقة4158727 خديجهنورالهدى عبد الحسي 

صفاءهادي صالح العلياندير الزور41610762

ةهبةهللا ابراهيم العبددير الزور41716341 أمي 

هناءهبه هللا عبدهللا الموىسدير الزور41812374

ن الخضنالرقة41912881 حوريههبه محمدأمي 

ندير الزور42016344 حوريةهدى احمد الحسي 

امونههدى محمد سايردير الزور42112587

مريمهديه جاسم االسماعيلدير الزور42214764

نايفههناء صالح الحراميالرقة4238632

طركيههناء مخلف الشجيفدير الزور42414769

ندير الزور42510772 حوريهوائل احمد الحسي 

ندير الزور4269589 فوزيهوسام الدين احمد الحسي 

زهيهوسيم خالد الفرجالرقة4275091

حجيهوعد احمد األحمدالرقة42812902

صفيهوعد موىس الفياضدير الزور42914788
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة الفرات
ن
ن ف أسماء الناجحي 

غازيةوفاء علي الصالحدير الزور43016356

ن العطيةالرقة43111220 خاتونوفاء ياسي 

اسيمهيارا محمد السايردير الزور43212589

ن الظاهرالرقة4336851 ن حسي  شمسهياسي 

مريميرسى عبدهللا العلي المحمدالرقة4348592

ي ابراهيمدير الزور43514814 هناءيمامه زياد الحاج 

نوفهيمامه صالح الدلهوثدير الزور43614815

سعديهيمامه محمود الصالحدير الزور43714816

ندير الزور43812525 نرسينيمنن أحمد حسي 
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