
اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

سماهرابراهيم جهاد اسمندرحماة112680

يريف دمشق218183
ي الشين 

 
اعتدالابراهيم راق

يدرعا315082 فدوهابراهيم عبد السالم الزعن 

صفاءابراهيم غسان المرار الغزاليدرعا414653

انصافابراهيم نارص ابونبوتدرعا514003

غادهابراهيم نورس الشحاداتدرعا619005

نداءابراهيم يوسف فرحاندرعا718010

ي عفيف كفهالالذقية811682 مهااب 

منالاحسان عبد هللا حاج ابراهيمالالذقية910251

ليالاحسان ماهر سكافالالذقية1010205

غصوناحمد بسام الحاج عليدرعا1115929

امينهاحمد حسي   عبدالحقالالذقية129674

هاحمد حمدي الحريريدرعا1315007 امي 

صبااحمد زيد القطيفاندرعا1414448

نائلهاحمد فخري عباسالالذقية1512419

فتاةاحمد فرج حمودطرطوس165959

اديلاحمد فيصل درويشالالذقية1714123

مهااحمد كرسى محمددمشق1820891

عبي احمد ماهر ابو ديبالالذقية1910207

مرفتاحمد محمد سفلوالالذقية209682

منالاحمد محمد سليمانطرطوس217046

جميلهاحمد محمد فرحاندرعا2218030

جحلهاحمد مداح المنيفدمشق2326507

كريمهاحمد مصطف  بستونالالذقية2411501

مريماحمد مفيد الموىسدرعا2518037

رغداءاحمد نبيل عيىسالالذقية2612273

دعداحمد نزيه خليلطرطوس277597

يالالذقية289112 حناناحمد هاشم قصي 

سعاداحمد وليد عثمانالالذقية2910260

املاحمد يحن  عسومالالذقية3010508

منالاحمد يوسف شمهطرطوس315891

فاطمهاحمد يوسف قره حسنالالذقية3211056

سلوىاحمدزين يارس محمدالالذقية339114

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

سمراري    ج خليل حسي  طرطوس3412893

عالءاري    ج علي الجالدالالذقية3518983

مارياسامه طالل اسمندرالالذقية3612311

نعمهاسامه عيىس السالماتدرعا3715590

يدرعا3814741 ابتساماسامه غسان الزعن 

فهيدهارساء حسن غنوجالالذقية3918925

كفاحاسالم خالد دبلوالالذقية4010263

مريماسماء ابراهيم صفاطرطوس4111249

خديجهاسماء اسماعيل بربرالالذقية4221213

فريدهاسماء عصام قاسمدرعا4322921

وصالاسماء محمود رجبطرطوس4411844

عرصيهاسماعيل صدوح سلطانالالذقية4511664

ردينهاسماعيل محسن ديبالالذقية4611836

سهااسيل معضاد الشعارالسويداء476935

سونيهاصاله ممدوح فضولالسويداء486986

انعاماغيد عواد فايز الغزاليدرعا4915113

امينهافنان محمد خياطالالذقية5019827

يالسويداء514524
رحاباكثم اسماعيل العريض 

امالاالء معروف اسعدالالذقية5221223

هالبتول يارس ربابهالالذقية5317415 يسي 

ي صالحريف دمشق5418634
حميدهالحسن لطف 

رناالحسن ماهر االعىمالالذقية5513633

ي صالحريف دمشق5618635
حميدهالحسي   لطف 

مريمالطيب احمد المقداددرعا5714793

رندةالليث ابراهيم هويديالرقة585744

جهانالمجد سامر دنياالالذقية5910120

يطرطوس6010355
بارعهالهام زهي  صهيوب 

غادهاليانا احمد شاهي  الالذقية6117137

مساءاليس عدنان مخلوفالالذقية6221227

يالالذقية6319396
نرسيناليسار احمد البيشين 

وفاءاليسار الياس جنودطرطوس6411271

الهاماليسار داوود بواطالالذقية6515911

ميادهاليسار زياد المحفوضطرطوس6610290
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

الهاماليسار فادي االعىمالالذقية6720617

لويزهاليسار فادي مباركالالذقية6817450

هناءاليسار فراس نعمانالالذقية6917872

نجاحاليمامه عبد السالم الحمادالسويداء705844

هندالي   باسم عثمانالالذقية7118467

عبي الي   حسن عيدهطرطوس7212765

اكتمالالي   سهيل سعيدالالذقية7316272

عزيزهالي   مني  سليمانطرطوس749279

صفاءالي   نبيل ابراهيمطرطوس7511728

ي مروان فندوالالذقية7619569
فاطمةاماب 

هامجد غسان وطفهحماة7712919 مني 

صفاءامل اسماعيل ابراهيمحماة7822339

غانديامل راتب سلومحماة7921372

منيعهامل نزار النقارالالذقية8018193

غديرامل يارس غزالالالذقية8117057

فاتنامي  عمار تقالطرطوس824750

ه احمد سعيد مرصيالالذقية8321238 نرسينامي 

ميرساميمه حسن كيتاويالالذقية8421242

خديجهانس محمد أمي   زين العابديندرعا8515594

فاتنانس محمد شيخوالالذقية8614953

جازيةانعام سالم العلي الحسنالرقة8712557

سوهاجانور زبي  حمويالالذقية8811200

فوزيهانيس توفيق صقرالالذقية8910124

وفاءاية ايمن سعيددمشق9038554

ماريايلينا سليمان بنوتطرطوس9111885

نجيبهايمان اسد عليطرطوس9212650

داللايمان يحن  احمدالالذقية9321252

صفيهايمن ابراهيم محمدالسالمالرقة947574

وشالالذقية959700 سميحهايمن محمد حمي 

هايناس حازم ياسي  الالذقية9617545 مني 

فادياايه محمد ابراهيمالالذقية9719257

فتوحايه محمد يحن  طرابالالذقية9819837

رجاءايه نايف نارصالسويداء996639
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

نائيالايه نضال حواطالالذقية10021271

فالسويداء1014480 عبي ايهم ثامر رسر

فاتنايهم مفيد عيىسطرطوس1026834

ساميهايهم هيثم فاضلالالذقية10311112

ردينهايوب بركات وسوفطرطوس1045962

ناديةإرساء موىس المحمدادلب1054902

رامياإلينا حيدر معناطرطوس1069612

ي خرص  محشيهالالذقية10721246 ايمانإنج 

هيامإيلي   وحيد ابو مغضبالسويداء1085736

مريمإيمان محمد خطيبالالذقية10916353

ايمانإيناس محمد الحسنالالذقية11016622

حياةأحمد بسام نعمانطرطوس1115762

عائدهأحمد حكمات الجاموسدرعا11214480

فطومأحمد خالد حبيبالالذقية1139231

سلىمأحمد رامز اسماعيلطرطوس1147043

شمسةأحمد علي بزبوزالالذقية11514120

هاجرأحمد علي قاسمدرعا11619019

رجاءأحمد عمر شكورالالذقية11714121

يالالذقية11813632
 
فتحيهأحمد فراس صاق

سمرأحمد محسن خليلالالذقية11912217

هدىأحمد محمد رمضان دسمالالذقية12014128

فاطمةأحمد محمود معريالالذقية12110259

فاطمةأحمد وليد نابوكورديالالذقية1229113

حسنهأحمد يارس الحمضيدرعا12317096

ىأري    ج اسماعيل عبد الرحمنالالذقية12417554 برسر

الهامأسماء هيثم الجغاميالسويداء1255585

ميساءأسيل كمال الحمدانالسويداء1267074

ف ماجد شيخ ياسي  الالذقية12713020 فائزهأرسر

فاطمهألند محمد عمرالحسكة12811083

ةأليسار حسن رمضانطرطوس12911321 شهي 

فادياأليسار ناهد أحمدطرطوس13012322

ليناألي   سلطان الحسنالالذقية13119029

ي باسل بدرانالالذقية13217823
هأماب  امي 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

ي يوسف جوريهطرطوس1339043
نجودأماب 

جوسياأمل احمد شاهي  الالذقية13418655

نداءأمل عمار رسوقحماة13521183

ساميهأمل ماهر منصورالالذقية13617222

اميمهأمي  جمال فرحاتالسويداء1374479

سعادأمي  غالب بو سعدالسويداء1384115

ه امي   حارس رفيعالالذقية13916228 ريماأمي 

هأنسام قيس عبودحماة14021464 سمي 

رانيهأنصاف أحمد رمضانالالذقية14115170

مديحهأية احمد اقجهالالذقية14221253

أسيمةأيمن حسن الشواخدمشق14326620

سوسنأيناس اكرم حرفوشطرطوس14410791

سمرأيه باسم عباسطرطوس14512736

يدمشق14629785
ساميهأيهم ايمن الشيخ الكيالب 

عبي أيهم عماد رزقالسويداء1473497

قسيمهآصف حيدر ديوبالالذقية14811611

ميساءآالء امي   حسنطرطوس14911142

ميسونآالء رفعت المحيثاويالسويداء1505843

نبالآالء علي حسنطرطوس15111771

ليلآالء ناجح الحسنالالذقية15216619

ةآمنة عبد الغفور جعفرالالذقية15317906 أمي 

خديجهآية رائق احمدالالذقية15415079

ينآية شادي اليوسفالالذقية15521262 شي 

وجيههآيه احمد شيخ عبدهللاالالذقية15617243

فاتنآيه اسامه حلوهالالذقية15719280

هناءآيه بسام بشي الالذقية15817630

فادياآيه حسام سلهبطرطوس15911050

صباحآيه زياد بقبقالالذقية16015003

ملكهآيه سهيل سلمانالالذقية16115714

رويدهآيه شاهر عثمانطرطوس16212420

علوهآيه صالح شوباصيطرطوس16312200

يالالذقية16415173 املآيه صديق زنج 

ودادآيه عبدو حسونالالذقية16518158
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

احالمآيه عدنان حبيبالالذقية16618659

نبالآيه علي حسنطرطوس16711776

وصالآيه علي خنيسهالالذقية16815717

ريماآيه عمار مرهجالالذقية16919310

رنداآيه غالب عدرهالالذقية17017790

نبيالآيه غاندي شعبانطرطوس17111146

رقيدهآيه كمال اسمندرالالذقية17221266

نايالآيه مجيد زاهرطرطوس17311305

سناءآيه محمد خي  ابراهيمطرطوس1749443

صفاءآيه نبيل ابراهيمطرطوس17511732

وردهآيه نبيل عيىسطرطوس17611251

سهيلهآيه هيثم محمدطرطوس17710469

سمرآيه يارس معالالالذقية17817280

لمعهآيه يوسف الحاجريف دمشق17935755

يالسويداء1804214
 
اقبالباسل جهاد الشوق

يطرطوس1815026
 
فيحاءباسل رافع حربوق

رونزىباسل سامر مهناالسويداء1824578

سهامباسل عبده صعبالسويداء1833857

نوراباميال هاشم النورطرطوس18411434

هبانه عبد اللطيف احمدطرطوس18511625 سمي 

فاديهبانه عبدالهادي علوشحماة18621406

غيثاءبتول اياد عطيةطرطوس1879519

فيحاءبتول بالل زرباالالذقية18822203

يالالذقية18920819
 
ليندابتول حسن فاق

وفيقهبتول حسي   ماريهالالذقية19017019

دياالبتول خالد رياالالذقية19120908

مريمبتول سامي ديبالالذقية19218799

روبابتول سليم عسافالالذقية19318376

ندرهبتول عادل سعيدالالذقية19416278

آمنهبتول علي غانمحماة19521185

نجلهبتول عماد الدين اسماعيلطرطوس1969108

سماهربتول فيصل مسعودالالذقية19716623

هناءبتول محمد ديبطرطوس19812792
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

روبابتول محمود احمدطرطوس19912447

غيثاءبتول معن محمدالالذقية20019243

نىهبتول نرص احمدطرطوس20112897

فاطمهبتول نرص محمدطرطوس20211148

امينهبتول هيثم حوىالالذقية20315346

ةبتول يارس بطيخالالذقية20421286 سمي 

عبي بدر الدين احمد قاسمالالذقية20510524

ميبدر الدين تمام الشيخالالذقية20610424

يالسويداء2074529
 
عبي بدر فياض الشوق

سهي براء رضوان غاويالالذقية20817456

منالبراء محمد العاسىميدرعا20914456

حميدهبراءة عادل صالحالالذقية21017824

فايزهبراءة عبد المنعم ادريسالالذقية21117910

وفاءبراءه خالد قره عليالالذقية21221292

هنديهبراءه يارس الحايكالالذقية21317832

جنانبسمله بالل نعنوعالالذقية21419066

جيهانبسمه ثامر عليطرطوس21512693

سحربشار ابراهيم محمودطرطوس2166288

ناديابشار جهاد خطار المحيثاويالسويداء2174239

وفاءبشار غسان عمارطرطوس2188141

روزابشار محسن أحمدالالذقية21914158

لؤيهبشار محمد ديوبالالذقية22014159

حنانبشار نبيل مطلقدرعا22118072

يدرعا22214690
حمامهبشار هايل الحوراب 

فتاةبشار يوسف شعبانطرطوس2236212

صفاءبرسر محمد سعيد استاذ عي   التينهدمشق22424532

ى محمد شاوشطرطوس22511236 رفيقهبرسر

ى وائل ابراهيمالالذقية22619244 يرسىبرسر

سناءبالل حسام مكارمالسويداء2275216

وفاءبالل سلمان عسافالالذقية22811014

عائشهبلقيس علي فياضدرعا22928568

مهابلقيس مني  الشحفالسويداء2306742

نوفهبنان جمال الجاموسدرعا23128570
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

فردوسبيان احمد االحمدالالذقية23221300

ايمانبيان عبدالقادر قسومهالالذقية23315361

حنوفبيان يارس دعبولالالذقية23415088

سمربيسان علي الببالالذقية23516089

االالذقية23620889 حمامهبيلسان غسان هي 

سوغنجبيهس يونس صبحطرطوس2377056

سمرتاال بسيم محمودطرطوس23810524

وفاءتاال حسي   مني الالذقية23917631

فاتي  تاال قزافه مروهالالذقية24016021

ي ليمونالالذقية24116379
أذهانتاال هاب 

ماريهتاله مرزق بناويحماة24221286

مالكهتبارك عبد الحسي  الالذقية24315364

ىتسنيم مازن نظامالالذقية24418202 برسر

هالهتمام وسيم بشي السويداء2454267

صباحتميم معضاد بو حمدانالسويداء2464118

داللتوفيق ايمن رسالنطرطوس2475484

فاطمهتولي   سمي  كوبه لكالالذقية24821312

انتخابتيسي  غدير شحادهالالذقية24911612

رقيهتيم حمزه حيدرالسويداء2504270

سناءتيم ميمون يونسالالذقية25111933

ميساءتيم نديم قزقالالذقية25210428

وز حمدانالالذقية25311521 سهامتيم ني 

نسيمهتيماء اسد كمالالسويداء2545861

مهاتيماء باسم حمادهالالذقية25517058

ابتسامتيماء توفيق عبد هللاالالذقية25617427

غديرهتيماء طاهر احمدحماة25721112

ثروهتيماء كارس حمدانالالذقية25817842

نجالثراء سعد زيزفونطرطوس25911600

يرسىثراء عادل نعامهالالذقية26021957

احالمثروت عادل الخطيبالسويداء2614466

فاطمةثناء حسان فيضوالالذقية26221314

زيناجاد اسي  الياسطرطوس2636289

بثينهجاد هللا اكرم سابقالسويداء2644120
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

دابجعفر تميم اليوسفالالذقية26513638
ّ
آ

دياناجعفر تميم دندشالالذقية26611489

روالجعفر حسي   نارصالالذقية26712127

وفاءجعفر رامز العاصيالالذقية26811698

حنانجعفر عبي  اسي الالذقية26910904

مريمجعفر عقل نجارالالذقية27010129

هجعفر علي شعبانالالذقية27110995 امي 

سماهرجعفر عماد احمدالالذقية27212674

عبي جعفر محسن تفاحهالالذقية27313640

تغريدجعفر معروف حسنطرطوس2745320

ريمهجعفر نضال عمرانطرطوس2756290

امثالجعفر هالل شكوحيالالذقية2769374

ايمانجعفر هيثم دعيسالالذقية27712448

هجالل ابراهيم نزههطرطوس2787778 سمي 

فداءجالل جهاد مسعودالسويداء2794271

ودادجلنار مهند احمدالالذقية28017889

يجميل اسامه عيىسحمص28114600
تهاب 

اليفهجميل توفيق شاطرالالذقية28210432

عزيزهجميل سلمان داليدمشق28328283

يالالذقية28415733
 
هالهجميله طاهر قره فاق

ادالجنا وجدي مداحالسويداء2856307

هجنان نضال نارصالالذقية28618169 سمي 

يالالذقية2879711
هدىجهاد خالد ياسي   صهيوب 

فوزيهجواد غازي البديويدرعا28814384

منارجواد وسام الشومريالسويداء2894485

عبي جودت هيثم شيخ يوسفالالذقية2909712

عبي جودي بدر محمودالالذقية29115735

يالالذقية29218013 هناءجودي بسيم اللهين 

مرفتجودي عبد الستار غريبالالذقية29319133

لميسجودي عصام الشيخالالذقية29421327

سماهرجودي عماد حليمهالالذقية29515956

سعادجودي غسان عمرانالالذقية29620628

سوسنجودي كاظم حسونالالذقية29720629
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

غيثاءجودي نرص بقيليالالذقية29817224

والالذقية29921330 ايمانجودي يوسف اجبي 

ختامجورجينا حيدر حمودطرطوس30011178

رجاءجوري علي احمدالالذقية30115741

ريمجوري ماهر محفوضريف دمشق30225822

روالجوليا عبد الرحيم حمديالالذقية30318379

دالياجولييت عمار ابراهيمالالذقية30418304

هندجوى سمي  احمدالالذقية30515748

عروسجوى نزار معالالالذقية30616632

فدوىجويل اياد سليمانطرطوس30711059

باسمهجويل أحمد اسعدطرطوس30811180

ايمانجويل فايز جركسالالذقية30917061

نيناجيسيكا بيي  عنقهطرطوس3108825

سعادجي   جودر محمدالالذقية31117863

حلوهحامد محمد عباسحماة31213671

فادياحسن ايمن ديوبالالذقية31311113

هناءحسن برهان الشاخالالذقية3149377

سهامحسن رضوان ديوبالالذقية31512455

فاطمهحسن زهي  الحاطومالالذقية31612860

يالالذقية31711758
ماريناحسن علي زين 

نجدهحسن علي فياضطرطوس3185645

هاجرحسن عمران فوزيالالذقية31911670

يحماة32012964
 
رتيبهحسن عيىس صاق

رناحسن عيىس عيىسالالذقية32112459

بندرحسن كمال حربالسويداء3224583

الهامحسن محسن محمدطرطوس3237151

وزحسن محمد غديرالالذقية32411041 في 

هالحسن محمد وسوفطرطوس3256515

حسناحسن محمود احمدالالذقية32612132

هحسن محمود داؤدالالذقية32711106 نظي 

دارينحسن يوسف عليطرطوس3285586

بسمهحسي   احمد عبدهللاالالذقية32911046

فاطمهحسي   حسي   عبد الرزاقدرعا33019077
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

صباححسي   سامر غصنالالذقية33112296

مطيعهحسي   غسان سليمالالذقية33214180

نجاةحسي   فوزي بدورالالذقية33311515

هحسي   محمد يوسفطرطوس3345030 مني 

امثالحسي   نمي  درغامالالذقية33511504

وسامحسي   يوسف صالحالالذقية33611671

ةحكيم موفق ذكرادمشق33725291 امي 

سعادحال بشار الزنكطرطوس33810194

حسنهحال حسن عبد الرحمنالالذقية33921337

ليناحال رئيف سليطي  الالذقية34017204

سوسنحال زهي  ديوبطرطوس34113416

هحماة34221116 هحال شهدت شهي  بصي 

انتصارحال عدنان حسنطرطوس34310938

هناءحال كمال سليمانحماة34422346

صفاءحال محمد فاضل كردالالذقية34520911

خديجهحال مزدهر عليالالذقية34618079

رمانحال نايف دويعرالسويداء3475685

غرامحال وائل ابراهيمالالذقية34818672

فداءحال يوسف منصورالالذقية34917632

صباححل جمعه نمورهطرطوس35010382

عائدهحماده ثائر فليحانالسويداء3514491

ناريمانحمدو ناهل يحن حماة35213746

يدرعا35314607  الزعن 
مريمحمزه حسي  

رغيدهحمزه صابر الحسنحمص35418111

امنهحمزه صادق صالحالالذقية35511505

يطرطوس3565662
داللحمزه علي زين 

نايالحمزه فياض صقرالالذقية35712464

يقهالالذقية35811042 ي رسر
الهامحمزه هاب 

ريمهحمزه وسام كوكاشالسويداء3594128

ميساءحنان حافظ اسطنبوليطرطوس36010871

يالسويداء3615870 هيامحنان سامر الحلن 

هين حني   اسامه انبيعهالالذقية36217094

 المقداد عليحماة36321117
لينداحني  
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

غادهحني   ايمن حسنطرطوس36411122

سلىمحني   جميل يونسالالذقية36518571

وئامحني   زهر الدين يوسفطرطوس36612576

كفاءحني   زهي  محمدالالذقية36717468

سحرحني   سلمان غانمطرطوس36810872

فدوىحني   سمي  سيبورطرطوس36910596

ي صعبالسويداء3706656
 
ميسونحني   شاق

امينهحني   عظمات ديبوالالذقية37118483

 علي ابراهيمطرطوس37211742
رودينهحني  

 علي سليمانطرطوس37311439
رباحني  

ديماحيان احمد سلطانهالالذقية37411210

عائدهحيان ثائر فليحانالسويداء3754492

صوفياحيان رؤوف بو غاويالسويداء3764586

فاديهحيان مروان قطيشالسويداء3774628

كريمهحيدر حسن حموديحماة37812823

صفاءحيدر سلمان خضورالالذقية37914767

عدلهحيدر صالح حسنالالذقية38014768

يحيدر عادل النوفلدرعا38118102
اماب 

رحابحيدر علي ابراهيمطرطوس3826046

ينحيدر علي حيدردمشق38317621 شي 

سلوىحيدر نوفل سليمانالالذقية38412737

فريالحيدر هيثم معالالالذقية38511116

سالفحيدرة وائل عيىسطرطوس3865588

صفاءحيدره باسم سالمالالذقية38710139

لميسحيدره علي عليالالذقية38812760

ميساءحيدره منذر عبدهللاطرطوس3895648

دعدحيدره ناظم ديبالالذقية39013659

ميساءخالد مازن طويلالالذقية3919721

دعاءخديجه عبد الرحمن بربورالالذقية39219845

أملخديجه عبد العظيم همادالالذقية39319140

 علي يوسفطرطوس3948163
سعادخرص 

شاديهخرص  ماهر يوسفطرطوس3955035

مهاخرص  يوسف ملحمطرطوس3967067
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

يةخلدون فايز ماشطةالالذقية3979137 خي 

سوسنخنساء عبد الكريم هنداويالالذقية39816112

ليلخولة غازي محمدطرطوس39912351

خالدهداليا ركان قصوعهالسويداء4006197

هناءدانا وسيم قرقوطالسويداء4015686

سلىمدعاء احمد شيخ يوسفالالذقية40221367

نعمتدعاء أيمن بزماويالالذقية40315018

ةدعاء عبد هللا الرفاعيالالذقية40419143 نظي 

زهيدهدعاء قاسم قاسمالالذقية40521370

يالسويداء4066198 رانيادعاء مالك الكفي 

رانيهدعاء محمد محمودالالذقية40716423

يالالذقية40821373 ايماندالل هيثم يازح 

ميساءدلع بديع صوان نعيمالسويداء4096324

كوثردلع بسام حاتمالسويداء4105879

رنادلع ثائر حديفهالسويداء4116474

هيفاءدلع رعد الماغوططرطوس4129444

هدىدلع زيان حميدوشحماة41321192

ميساءدلع عصام صالحالالذقية41418574

غيثاءدلع محمد سليمانطرطوس41510969

ناديادلع مزدهر سعيدحماة41621294

باهيةدلع نادر زيدانطرطوس41710874

ثروتدموع اصف عثمانالالذقية41818331

سحرديار بشار الحجليالقنيطرة4195200

بسمادياال رباح سعدطرطوس42010733

سوزانديانا احمد الشيخالالذقية42117533

ديماديانا لؤي اسماعيلالالذقية42216803

وفاءديانا نادر العتيقطرطوس42310205

نادياديمة أحمد عليحماة42421009

روعهديمه اياد سليمانالالذقية42519314

نعيمهذو الفقار علي عليالالذقية42614209

رحابذو الفقار غدير بنودالالذقية42712249

مادلي  ذو الفقار محمد قبالنالالذقية42811091

نرسينذو الفقار هاشم شعبانطرطوس4297008
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

ي شمس الدين الشيخالالذقية43010444 منالراح 

نداراشيل يائيل هاللهحماة43121158

هراما احسان الرافعالسويداء4326765 أمي 

يالسويداء4336766
نجودراما اسامه العريض 

فتراما خلدون هزيمهالسويداء4346664 مي 

تمارص راما زياد رستمالالذقية43515922

يراما ساريه حريرالالذقية43619848
اماب 

غصونراما محمد جنودحماة43721494

هراما ميمون حسنالالذقية43820647 سمي 

هداراما ناجح قبقليحماة43921295

عواطفراما يعرب عليطرطوس44012480

أخالصرامي بالل شحاداتدرعا44114491

ي المرعيالسويداء4424591
دينارامي راص 

مهارامي عدنان المحمدحمص44314270

يالسويداء4444355 ريمارامي محمود الحلن 

أملرامي وائل نعيمالسويداء4453862

أمينهرانيا حسن عابدهالالذقية44615023

هناءرانيا عز الدين سعودطرطوس44713194

عائشهرائد بركات الموىسدرعا44821089

جميلهربا احمد ديبوطرطوس44912516

رانيهربا حسن فضليهالالذقية45015206

عبي ربا عبد الهادي عيىسطرطوس45111152

خلودربا مصطف  الشيخالالذقية45221982

حنانربا نبيل هنيديالسويداء4536336

مطيعهربيع محمد اسامه شكوردمشق45426803

صفاءربيع محمد نور الرسحاندرعا45514700

حسيبةربيعة هيثم درويشالالذقية45621399

سلىمرحيب عيىس نصورحماة45712928

سلفانارحيق عقل يوسفالالذقية45818170

فدوىردينه حبيب الحجريالالذقية45917998

هويدارزان أمي   منصورطرطوس4609699

هناديرزان هالل رحمونالالذقية46118901

سمررشا حسي   محمدطرطوس46211067
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

روضهرشا مسعود حسنحماة46321298

راميةرشا مصطف  معمارالالذقية46415776

جيهانرضا مؤيد الحفناويدرعا46514039

بنوترغد ايمن عيىسالالذقية46618383

يالسويداء4676583 خلودرغد حسون الحلن 

حسنارغد حمدان ابراهيمالالذقية46817171

مدينهرغد حيدر عديرهالالذقية46917152

منالرغد سلمان خضورالالذقية47015778

فريالرغد سليم مصطف الالذقية47117026

اميمهرغد طالل اسعدطرطوس47211922

حميدهرغد غدير حمودالالذقية47317813

عبي رغد قضي سعيدالالذقية47418598

موجفرغد مأمون اصالنالالذقية47521406

هرغد منيف سليمانالالذقية47622207 سمي 

رتيبهرغد نورس خليفهحماة47722184

غناءرغيد مهنا ابو العزالسويداء4784532

يرسىرفاه مصطف  حمداشالالذقية47916443

ابتسامرماح كمال الجباعيالسويداء4803863

هناءرمضان ضاحي منصورالالذقية4819388

فريالرنا هيثم العجوهطرطوس4829703

دارينرند قضي خضورطرطوس48310531

رندهرند محمد حمالسوالالذقية48420742

عبي رند نضال حسنالالذقية48517193

رائدهرنيم سعيد ابو فخرالسويداء4867347

لينارنيم ميسم ا براهيمطرطوس48710878

فريالرنيم هيثم العجوهطرطوس4889705

سهيالرهام حامد ديبالالذقية48919344

اميلهرهام شدهان ديبوالالذقية49020658

ردينارهام مزيد غجريطرطوس4919150

رشيدهرهف حسي   نجارالالذقية49221413

هالالذقية49318000 يرسىرهف رحمون شهي 

وداعرهف عقل صادقالالذقية49420661

ودادرهف علي ابراهيمحمص49521458
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

فاطمهرهف علي عبد هللاالالذقية49618807

هرهف محمود سليمانطرطوس49712914 شهي 

ناريمانرهف محمود عطرهالالذقية49820744

شاديارهف نضال صقورالالذقية49918808

وفاءرهف نورس عيىسطرطوس50013223

مرفتروان احمد قاسمطرطوس50113737

هالهروان باسل خرماالالذقية50217778

هروان رامي سمندرالالذقية50321419 سمي 

املروان عمار شليحماة50421495

املروان فادي حمايلالسويداء5056679

وئامروان مني  عجاجالالذقية50621421

سناءروان نبيل خويصالسويداء5077035

عائدهروان نضال حسنطرطوس50811548

فاطمهروشان حسي   رمضانطرطوس50911324

هندروعه كارينا غسان الدعبلالسويداء5106956

شيماءرويده محمد فايزالالذقية51115027

فلكرؤى احمد سويدالالذقية51216435

هيفاءرؤى فراس سلومالالذقية51317288

رندهرؤى محمد سعدالالذقية51416641

سلفانارؤى منقذ صبحالالذقية51518023

اميمهريان اسامه سلمانالالذقية51612372

آدالريان حمزه لمعالسويداء5173621

نبيلهريتا عماد الظاهر نوفلالسويداء5186778

جناءريم الفال رامي ابو ديوبحماة51921303

ايمانريم دريد محمودطرطوس52012360

غاناريم راتب حسي  حماة52121077

نرسينريم فراس حسي  الالذقية52218163

من ريم محمد بشالويطرطوس52311024

فردوسريم مدين عيىسالالذقية52420872

يالسويداء5256850 رباريم نضال الحلن 

ناهدريم ياسي   العدهطرطوس52610688

نهلهريما ماجد صالحطرطوس52711077

وهيبهريناد حكمات هاللالسويداء5284432
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

هنادةزكريا مجدي الشعارالسويداء5293864

هالهزكريا يحن  شاهي  دمشق53028475

امنهزكي احمد روميهريف دمشق53120089

شهرمانزهراء علي ذكرالالذقية53221434

فاديازهره جابر زراوندالالذقية53317970

نبيههزهره عبدالهادي وطفهالالذقية53415976

شفيقهزين العابدين شعبان داوودالالذقية53512373

فاديهزين العابدين منور سعدالالذقية53611217

احالمزين العابدين وائل اسمندرالالذقية53711730

فداءزين عبدالحميد الوزهالالذقية53813811

لينازين عبدالكريم حشيشالالذقية53912322

ايمانزين علي ملحمطرطوس5406589

صفاءزين نضال رياطرطوس5414719

هزينا احمد عمارطرطوس54211214 سمي 

رمزهزينب احمد يوسفالالذقية54319052

ساميهزينب اسامه خطيبالالذقية54415800

نجوىزينب سمي  دبيقهالالذقية54519266

هزينب شادي ارساقحماة54621199 امي 

حميدهزينب علي خضورطرطوس54711188

عبي زينب غيث ديوبالالذقية54822007

غادةزينب محمد حسنطرطوس54910542

سماهرزينب محمد عليطرطوس55010885

اياتزينب محمد علياالالذقية55117174

سلوىزينب محمد محمدالالذقية55221442

شفيقهزينب منذر يوسفالالذقية55321443

هناءزينب موىس حسنالالذقية55418644

نرسينزينب ميالد عمورطرطوس55512452

ي سليمانطرطوس55612544
غيداءزينب هاب 

قالالذقية55718030 بتولزينب يائل البي 

سمرةزينة مفيد الشعارالسويداء5586485

بسيمهزينه آدم خاتونالالذقية55917294

فايزهزينه عادل غانمالالذقية56020748

حنانزينه علي هنيديالسويداء5616624
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

منالزينه عماد مهناطرطوس56210947

عبي زينه غزوان رجبالالذقية56319081

سمرزينه مازن بدرانالالذقية56418811

نجوىزينه محمد فياضطرطوس56510658

رفاهزينه نارص نارصطرطوس56610889

يالالذقية56716473 لىمسارة جمال يازح 

آمنهساره حسي   تقلهحماة56821515

عبي ساره حسي   ديوديكالالذقية56917671

ريمهساره ربيع العطا هللاالسويداء5706780

كورنيلياساره سامي مخيي طرطوس57111497

ميساءساره مرشد هيفاالالذقية57218061

ساميهساره هيثم احمدالالذقية57321453

لماسالي بهجت نظامطرطوس5749833

هيفاءسالي مظهر خضورحماة57522213

رساءسام اصف حمودطرطوس5763942

عبي سام علي شنتهحماة57712825

هسامح سجيع ابو شديدالسويداء5784206 سمي 

غنيهسامر ابراهيم شقي الالذقية57913663

غوثدرعا58014458 عبي سامر بسام الي 

ضجسامر ممدوح حسونالالذقية58110451

فاطمهسامي الدين عمر شاكره عليالالذقية58210311

منالسامي أكرم عديرهحماة58312796

هياسامي رضوان ابوراسالسويداء5843692

يدرعا58517263
كوثرسامي سمي  الجاعوب 

سمرساندرا علي سعدالالذقية58618788

مهاساندرا عيىس العديطرطوس58713751

ساميةساندي عصام اسكندرالالذقية58817155

هناءساندي مروان نمنومطرطوس5899716

لينداساندي نبيل ذكرىالالذقية59017156

صفاءساندي هيثم اسماعيلالالذقية59118757

زينساهر فهد سعيدالالذقية59210151

سمرسائد حمزه مرشدالالذقية59311478

حنانسج  نذير حمودالقنيطرة5948930
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

فاطمهسج  نرص العليالالذقية59522210

كواكبسدرا عبد القادر يونسالالذقية59616481

سمرسدرة أحمد دعبول الصوصالالذقية59715515

خديجهسدره خالد العيىسالالذقية59815516

شاديهسدره سامح اسطنبليالالذقية59915517

سوزانسدره محمد زحلوطالالذقية60017487

يالالذقية60116486
ىسر ميساءسدره محمد رسر

يالسويداء6024137
سميحهرساج رائد السغبين 

فادياسعيد عبدو الطويلالالذقية6039242

رب سقراط بسام الحائكالالذقية60411768

يالسويداء6056149 صفاءسالف اسامه الحلن 

ي منيفحماة60621888 منالسالف راح 

غصونسالف علي محمدطرطوس60710771

غادهسالف فادي حرباطرطوس60812883

حنانسالف وفيق اسودحماة60921203

فاتنسالم حسن جمال الدين زين الدينالسويداء6106360

وفاءسلمان عيىس حرفوشطرطوس6115818

بلسمسلمان عيىس شعارطرطوس6126951

وزسلمان فائز عجيبالالذقية61312251 ني 

فاتنسلمان منهل موىسطرطوس6147502

صباحسلىم خالد حالقالالذقية61521477

صباحسلىم مصطف  ابو ريفالالذقية61616915

والالذقية61715038 رجاءسلوان سمي  جي 

ريمسليمان أنس أبوزيددرعا61814494

أملسليمان غدير عسافالالذقية61911495

مرامسليمان فايز حطابالالذقية62010155

رشاسليمان معمر فراويريف دمشق62118637

 عليطرطوس62211157
جميلهسليمه حسي  

سخاءسمراء ماهر دوارهالسويداء6235939

روالسميه ايمن حماميالالذقية62416916

فاطمهسناء جالل الحسنالالذقية62519173

آمالسناء جميل معروفطرطوس62611310

وفاءسناء حسام سلماويالالذقية62721483
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

هدىسها أيمن ابراهيمحماة62822297

منالسهر مأمون الجرديحمص62924860

يدمشق63038719
مهاسوسن حمود حبن 

سوزانسوملك سميع صباغالالذقية63118107

حميدهسونيا محسن وطفهحماة63221309

انتصارسيدرا تركي فاضلالالذقية63317710

ميساءسيدرا شعبان زينوالالذقية63420673

زينبسيدرا غاصب معالالالذقية63515980

زهورسيدرا محمود جبارهطرطوس63610719

هسيدرا نضال اسماعيلالالذقية63719083 أمي 

جمانهسيدرا نور الدين تامرالالذقية63818063

رناسيدره محمد سهيل شلحانالالذقية63915539

ين سامر الناطورادلب6404977 مرفتسي 

ينا طارق درويشالالذقية64118397 نجوىسي 

املشادي حسي   المغوشالسويداء6424360

رناشادي محمد العيىسطرطوس6437619

فالسويداء6446899 سمرهشام منصور مرسر

غنوهشذا باسم حبيبالالذقية64518723

املشذا فايز سيد باكي الالذقية64616503

هناديشذى عبد الغياث مزيقالالذقية64717491

ين رائد الراشدالسويداء6486689 عاهدهرسر

نجودشفاء مني  جمال الدين زين الدينالسويداء6496368

سمرشهد احمد عالء الدينالالذقية65019385

مديحهشهد رياض حميد الهزاعالالذقية65117672

االالذقية65220609 رباشهد سعد هي 

اسمهشهد ضامن المغوشالسويداء6536692

دعدشهد فيصل اسماعيلالالذقية65422211

لوراشهد كريم خضورطرطوس6559765

ندىشهد محمد بكداشطرطوس6569859

فاطمةشهد مصطف  الحسونالالذقية65715233

رجاءشهيد نضال العمرالالذقية65811349

ين غالب حسنطرطوس65911863 هناءشي 

يالالذقية66015043 داللشيماء سمي  حرسر
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

خالصهشيماء عبدالحميد الراكانالرقة66110809

خلودةشيماء علي الجاليدير الزور66214508

علياءصابرين أحمد رنانالالذقية66317673

آمالصالح محمد بكدولالالذقية66414232

ردينهصبا طلعت الحجليالسويداء6657012

منالصبا فضل هللا حربالسويداء6666901

سالفهصباح علي فاعورالالذقية66719179

نجوىصديقة نجيب بدويالالذقية66816515

فتصفوت رسىمي الجمالالسويداء6695243 مي 

وصالصالح بسام اوغليالالذقية67011363

سهامصالح وليد المحمددرعا67118138

يفدرعا67214459 فايزهصهيب محمد الرسر

يفدرعا67317193 ختامضياء مناور ابو خرسر

ريمطالل خالد مكارمالسويداء6744367

رابعهطالل فهد شلغي  السويداء6754368

ساميه العكلهطالل محمد العكلهالكويت67640050248

حواطيف كارس خي  بكالالذقية67718235

الهامعامر احمد االحمددرعا67819116

يالسويداء6793866
اميمهعامر كمال الشعراب 

يالالذقية68011094
فدوىعامر معي   جوب 

جاناعائشه قاسم حسي  الالذقية68122036

فاطمهعائشه مصطف  نمورهالالذقية68219868

ةالالذقية68314246 منالعبادة يحن  هي 

نجاحعباده خالد الحمادهدرعا68415952

منالعبد الحكيم يارس رديفدرعا68514046

اديبةعبد الرحمن عبد الرزاق قناديلالالذقية68613030

اميمهعبد الرحمن علي صالحالالذقية68713031

مهاعبد السالم زكريا زريقالالذقية68814258

عائشهعبد العزيز حسي   عيىسدرعا68918170

صفاءعبد العزيز عبد القادر الموىسدرعا69014752

مريمعبد الكريم موىس اسماعيلدرعا69115604

وصالعبد هللا بسام البديويدرعا69214399

يدرعا69317018
خديجهعبد الهادي ميرسه السويداب 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

فاطمهعبد الوهاب احمد بركاتالالذقية69414287

ثناءعبدالرحمن اسماعيل ظرطيطالالذقية6959751

صفاءعبدالرحمن نديم سعيدالالذقية6969755

امينهعبدالسالم جمعه الحاج احمدطرطوس6977878

يازيعبدالعزيز حسي   الشاهرالرقة6987705

هناءعبدالكريم شمس الدين جوديالالذقية6999161

ليلعبداللطيف بكري نعنعالالذقية7009579

يازيعبدهللا خليل االسودالرقة7015059

ابتسامعبدهللا عمر المنجردرعا70217058

فهيمةعبدهللا محمدمازن حاج مصطف الالذقية70314283

سوريهعبود رجا علوالرقة7047733

هعبيدة هشام حيمودالقنيطرة7056315 مني 

ابتسامعبي  تيسي  يوسفالالذقية70616928

ابتسامعبي  جميل مهناطرطوس70711312

نهالعبي  علي ابراهيمطرطوس7089596

غادهعبي  مني  جريرهالسويداء7095707

مريمعبي  مني  سليطي  الالذقية71018001

رويدهعبي  هيثم مداحالسويداء7115708

ايمانعثمان محمد طلفاحدرعا71214630

هالالذقية71313745  عمي 
سمرعثمان مصطف 

سعادعدنان زياد قني درعا71414497

يدرعا71518207  الزعن 
هندعدنان ياسي  

ناديهعدي بسام منذرالسويداء7163827

كارالعدي تركي عري    جالسويداء7174598

جيداءعدي عمر اسماعيلالالذقية7189780

رناعدي محمد عيد الخطيبدرعا71915606

راويهعدي مهند سلومالسويداء7204295

نايفهعروة رمزي العليالسويداء7214107

غنوهعزام محمد عسكورطرطوس7227076

نىهعزير خرص  الزيادهدرعا72315163

زينبعزيز محمد ودحالالذقية7249783

براءةعصام نضال شوافالالذقية72510933

روزيتعفراء نجدت صالحطرطوس72610238
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

مهاعال رامز عباسالالذقية72719249

سعدهعال عالء الدين الجرديالالذقية72817100

صفيةعال موىس رجوبالالذقية72918088

ي زهياالالذقية73018965
غيثاءعال هاب 

من عالء طارق تنالالذقية7319787

رجاءعالء محمد المفلحدرعا73219163

باسمهعالء نادر حسنطرطوس7338190

روالعلي ابراهيم ابوشنبالالذقية7349788

يدرعا73521155
ايناسعلي احمد الحلف 

سوسنعلي اسامه درغامطرطوس7366110

غادهعلي اكرم شاهي  الالذقية73711272

نجوىعلي ايمن حدادالالذقية73812919

عالمهعلي أحمد حمودحماة73912866

يالالذقية74013867
غادهعلي بسام عويناب 

ميسونعلي تمام عليطرطوس7416964

غادهعلي ثابت نوفلالالذقية74212284

ميساءعلي حافظ اسماعيلالالذقية74310954

آسيهعلي حسي   عاصيالالذقية74412517

منارعلي حكمت حماديطرطوس7457452

هعلي رامز رجبحماة74613626 سمي 

نهيدهعلي رفيق نرصدمشق74721121

رفاهعلي رمضان حسنحمص74815471

روضهعلي سليمان صالحالالذقية74911506

ابتسامعلي سهيل حمودطرطوس7504673

يرسىعلي سيف الدين عبد الرحمنالالذقية75112179

والءعلي شادي ديبطرطوس7525390

سمرعلي صالح عليحماة75313171

نرسينعلي طالب فسخهطرطوس7544800

جهيدهعلي طالل صيوحطرطوس7555666

بحريهعلي عدنان الرضوانطرطوس7567922

هعلي عصام سلطونطرطوس7575767 سمي 

نجاحعلي عماد عليالالذقية75811721

منارعلي عمران مياالالذقية75910165
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

جورجينهعلي عيىس ديبوحمص76016485

حياةعلي عيىس محمودالالذقية76111550

هناديعلي محمد احمدطرطوس7626025

اسمهانعلي محمد حيدرطرطوس7637086

هناءعلي محمد خالدالالذقية7649169

سعدهعلي محمود ابراهيمطرطوس7656855

عفافعلي محمود عالنالالذقية76610920

رانياعلي مشهور حسنطرطوس7676806

ابتهاجعلي مني  عروقحمص76812977

بلورهعلي نادر أسعدحماة76912870

هيامعلي نزيه حسونطرطوس7706028

بثينهعلي نزيه محسنطرطوس7717950

فكريهعلي هيثم صقرالالذقية77211655

دليلهعماد احمد حسي  درعا77314570

يالالذقية77412530
سلىمعمار جمال صهيوب 

منالعمار جميل حسنالالذقية77512303

اتعمار سنان الداليطرطوس7765910 عي 

املعمار غسان النارصيدرعا77719175

رناعمار فهد العكاريدمشق77827158

فاطمهعمار محسن عديرهحماة77912804

رناعمار يارس المصاكبدرعا78014403

بهيهعمر طالل امهانالالذقية78110339

نىهعمر عبد المنعم شباطدرعا78214974

ودادعمر عمار العبيدريف دمشق78316478

ساميهعمر فادي الفقي درعا78414462

غادهعمر محمد طهالالذقية7859181

يالالذقية7869592
يف  جيداءعمر محمد محمود رسر

عالعمران سالم دوارهالسويداء7874233

بلقيسعمرو يارس سالمالسويداء7884470

عليةعناد متعب الصالحدير الزور78910500

وسامعهد ادريس اسماعيلالالذقية79010889

ريماعهد بسام مطرالسويداء7914600

زينهعيىس بسام سليمانطرطوس7923873
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

غاندي تركي هاللالسويداء7935247
ايلي  

هناديغانم حسام غانمطرطوس7947608

وفاءغدير أحمد مصطف الالذقية79511334

هغدير حسن هيفهالالذقية79610173 سمي 

رسيلهغدير شادي حبيبحماة79712935

رانياغدير عبد الرحمن سمياطرطوس7985669

سمرغدير محمد محمدطرطوس7995847

ةغدير هشام يونسدمشق80021146 سمي 

سالمغدير يعقوب محمودالالذقية80112329

مرامغرام يوسف األفنديالالذقية80217622

ليناغزل سامر ملوكالالذقية80318399

نرسينغزل عيىس سليمانطرطوس80412454

فداءغزل غيث حسنالالذقية80519269

عالغزل فارس نرصالسويداء8066153

ي موىسالالذقية80719716
نوالغزل قاص 

دعدغزل كليم حموديالالذقية80818911

هناءغزل محمد القالالالذقية80917868

منازرغزل معتصم عليحماة81021207

سلوىغزل منتجب ديوبالالذقية81117848

نهلهغزل وسيم حسنالالذقية81220940

نادياغصن انور بدورالالذقية81319000

غادهغصن علي غزالالالذقية81419088

الهامغفران سبيع الدايهالالذقية81519874

زهيةغنوة سامر حالقالالذقية81621525

نوالغنوه دانيال علوشالالذقية81717838

املي  غن  سهيل يونسطرطوس81813548

 علي حسنطرطوس81911220
اشفاقغن 

رويداغياث أيمن درويشالسويداء8204144

اسماءغيث محمود دبورهدمشق82127211

هغيد عزات سمندرالالذقية82210936 امي 

نبيهاغيد مسعف بركاتحماة82312970

ىغيد يارس حريبهالالذقية82410470 برسر

ياسمي  غيداء زياد ابو زيدانالسويداء8257382
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

مريمغيدق احمد الكرديدرعا82619196

فاديهغيدق سلمان ديبحماة82712807

هفاتن ابراهيم هيفهحماة82821209 امي 

خديجةفاتن حسن الحاج عمرالالذقية82922044

هندفاتن سمي  حسنطرطوس83012138

وحيدةفادي وليد شويشالالذقية8319258

ميساءفاطر كامل حسنالالذقية83212102

صباحفاطمة احمد صارمالالذقية83318402

ميساءفاطمة الزهراء محمد امينوالالذقية83416664

خديجةفاطمة عبد الحليم الشيخالالذقية83516148

ناهدفاطمة عمار الحمودالالذقية83616663

يقالالذقية83717674 عزارفاطمه جمعه عي 

نذيرهفاطمه خالد البدويالالذقية83821529

غادهفاطمه سامر معتوقالالذقية83919186

يالالذقية84021535 سونافاطمه عمر دروب 

هناءفاطمه محمد شحيده عباسالالذقية84115131

مايلةفاطمه محمدجمعة رحالالالذقية84215050

فريالفاطمه محمود يسي الالذقية84319879

احالمفاطمه مصطف  امتالالذقية84417352

روالفتاة محسن زريقالالذقية84516527

سهامفتجي احمد ابو جعصدرعا84614141

ربافجر مروان العربيدالسويداء8474207

احالمفداء محمد ابوشنبالالذقية84817233

شاديهفراس مصطف  الخلفدرعا84914404

راميهفرح ابراهيم اسماعيلحماة85021177

ريمفرح احمد عليطرطوس85110549

 جبليالالذقية85217494
لينافرح حسي  

يالالذقية85318425 هفرح سفي  اللهين  امي 

انغامفرح سليم صقرالالذقية85421542

بيازفرقان محمد جوخدارالالذقية85511365

هناءفهد محمد جمال عبدوالالذقية8569259

مريمفواز ممدوح الجبوريدرعا85714637

ناهدهفوزي وسام بو يحن السويداء8584452
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

يالالذقية85921546
 
وز ثابت فاق خديجهفي 

نادينفيصل فادي حسنطرطوس8606145

نجوانفينوس خالد غانمالسويداء8617109

وفاءفينوس ضياء حربالسويداء8625643

يدرعا86315094 املقاسم محمد الزعن 

از العليالحسكة8647139 خولهقسام في 

الماظهقسوره وائل محمودالالذقية86511187

نشيدهقضي ابراهيم سلمانحماة86613104

ريماقضي إياد بركاتالسويداء8674557

نرسينقضي باسل السمي  السويداء8684385

وفاءقضي تيسي  عمارالسويداء8693706

بدريهقضي حسي   االبراهيم المحمدالرقة8706431

ميسونقضي عدنان المحيثاويالسويداء8713832

يالسويداء8723557
اسعافقضي فهيد الشعراب 

وجيههقضي محمد حموالالذقية87313874

أميمهقضي منيب الحسي  السويداء8743955

نبيلهقضي نوار خليلطرطوس8756331

هالقمر مفيد الحسي  السويداء8766859

هيامقيس باسم الشاميطرطوس8776332

هدىقيس علي احمدطرطوس8784078

يالالذقية87919190 من كاترين فاطر حويج 

رويدهكارن اكرم عراجالالذقية88017384

نضالكاريس صالح عليالالذقية88121555

سحركارين عطايا جمعهالالذقية88218509

سناءكرم ابراهيم الحلوالالذقية8839407

مهاكرم الدين فادي حاج قاسمالالذقية88414334

وفاءكرم أديب جمعهالالذقية88512376

رب كرم صادق المهرالالذقية88610472

سوسنكرم مرعي نعيسهالالذقية88711403

نوالكرم معتمد سلومالالذقية88811483

ميسونكرم وليد رعدالسويداء8894630

رداحكريستينا كرم الطرابلىسيطرطوس89013255

سوزانكمال سمي  مرادالسويداء8914393
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

منالكىمي ماجد الصالحالسويداء8924611

ميلهكىمي هندي ابو سعيدالسويداء8933836

رلكنان عوض السالماتدرعا89415615

ف الدين سالمالسويداء8953875 ناهلهكنان فاضل رسر

ليناكنان مالك نرص هللاالسويداء8963876

عائشهكنان نادر مدنيهالالذقية89713750

اميمهكنان وليد صبحالقنيطرة8985224

يرسىكنانه مدحت سليمانطرطوس89911130

امينهكوثر مظفر زويكليالالذقية90016530

اعتمادالرا حسان حيدرطرطوس90110929

رشاالرا سامر ابراهيمالالذقية90218445

منالالرا مزيد حسنطرطوس90310895

رانيالبانة عاطف نارصالالذقية90416154

أحالملبانه عبد الكريم عليطرطوس90512887

ماريهلبن  عبد الهادي ميهوبطرطوس90610550

عفافلجي   اسامه جنبالطالالذقية90718038

هلجي   حمد بكريالسويداء9086709 مني 

من لجي   فراس ونوسطرطوس90912622

كوثرلجي   فيصل شاهي  حماة91021361

جهينهلجي   معي   ونوسالالذقية91119463

فاديهلجي   نرص مياسهالالذقية91220682

جيداءلىم يارس حاج موىسالالذقية91317501

سىهلميس عيىس سليمانطرطوس91410827

يلوجي   وسام زهر الدينالسويداء9156810
ايماب 

ملكلورين باسل هيفاالالذقية91615990

حسنهلونا علي صالححماة91721256

اقباللونا فوزي فهدالسويداء9186397

مروهلؤي علي نارصحماة91913821

لينالؤي نزيه حميديالالذقية92012072

نرسينليال ميثم عسافالالذقية92117594

يطرطوس92213580
جميلهليال يارس العزاب 

ميسلونليان شفيق القاموعالالذقية92320612

يالالذقية92411507
ترياقليث آصف بويىسر
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

نجاحليث عبد الرحمن الخلفدرعا92519216

دنياليث محمد تمرالرقة9266449

 حاج حسي  الالذقية92717257
رجاءليل مصطف 

سوساناليليانا سلمان مالعبالسويداء9287400

وجيهالي   ابراهيم داودطرطوس92911872

 علي عباسالالذقية93016667
وائلهلي  

يرسىلي   فراس حرفوشطرطوس93110255

جهينهلي   موفق خداجالسويداء9325809

غيثاءلينا عمار دويريالالذقية93318427

ليديامارال حسان حنينوالالذقية93416549

ايلي  ماري عزام فارسحماة93520680

سلىمماريا ابراهيم حمادالالذقية93619044

خديجهماريه محمد عليطرطوس9379459

همايا احمد صالحالالذقية93815857 عبي 

ميساءمايا جهاد مغامسالالذقية93915994

فاطمهمايا حسي   شماالالذقية94019001

ي نعيمالسويداء9417204 أحالممايا راح 

كندهمايا زريف ليالالالذقية94217180

سحابمايا سمي  صالحالالذقية94317685

محاسنمايا صالح العيىسطرطوس94412905

املمايا صالح ايوبالالذقية94516671

منهمايا عدنان شاهي  حماة94621362

هياممايا عصام حسنالالذقية94719512

اكتمالمايا علي حسي  حماة94821217

داليامايا علي سمياالالذقية94918289

ظبيامايا علي محمودطرطوس95011164

ميادهمايا علي معروفالالذقية95118407

هناءمايا فادي نارصالالذقية95219354

سندسمايا مازن حاج خليلالالذقية95320691

داللمايا محمد محرزالالذقية95419410

رغادمايا محمود سعيدالالذقية95518699

وزمايا ميدا شكري مرادالالذقية95621579 في 

وفاءمايا نبيل ديبريف دمشق95727826

40/29



اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

نسماتمجد بسام سلطانالسويداء9584403

همجد مسلم ديبالالذقية95914866 ظهي 

نجوهمجد معي   جمالالسويداء9603652

سهادمجد وائل عمادالقنيطرة9615229

امينهمجد وليد احمدالالذقية9629263

وفاءمحسن اديب الحميىسيالالذقية96311658

ميساءمحسن عقل يوسفالالذقية9649609

اكتمالمحمد ابراهيم عطيهطرطوس9655914

سحرمحمد احمد عكاريالالذقية96614868

خلودمحمد اسامه منصورالالذقية96712406

ندىمحمد اسد العليطرطوس9684731

سجامحمد اسماعيل سليمانالالذقية96914869

مريممحمد امي   محرزالالذقية97012331

لميهمحمد اياد سامر عوضالقنيطرة9715235

يدرعا97215810
يمحمد ايهم الحلف 

اماب 

غزوةمحمد أحمد حمروشالالذقية9739821

سميعهمحمد بسام ديوبطرطوس9744836

من محمد بسام راعيريف دمشق97515425

رمزيهمحمد بسام فاضلالالذقية97611128

روضهمحمد تركي صالح اندرونالالذقية97710384

وصالمحمد تيسي  صفيةالالذقية97810362

همحمد جابر عمرانالالذقية97910958 نظي 

سارهمحمد جعفر قاسم عايد الشايبريف دمشق98019969

رهفمحمد جود خالد اكتعالالذقية98114399

فاطمةمحمد جودت الحسنالالذقية98210363

جوريهمحمد حسام العاصيالالذقية98310364

يالالذقية98414359
هدىمحمد حسان البن 

عبي محمد حسن الحسونالالذقية9859615

نبيلهمحمد حسن نعمانالالذقية98611369

يمحمد حسي   حامددرعا98714764
اماب 

رندىمحمد حمزه حمزهالالذقية9889831

رقيةمحمد ديب معريالالذقية98910369

هبه هللامحمد رامي جانوديالالذقية9909835
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

ريممحمد رضوان كفرجوميالالذقية99112561

منالمحمد رياض عثمانالالذقية99210372

لينامحمد رياض عجوزالالذقية9939837

سناءمحمد زاهر العاسىميدرعا99414468

دعدمحمد زكريا شعبانالالذقية99511589

همحمد زهي  جنادالالذقية99611236 سمي 

غيداءمحمد زهي  سيف هللا األشقرالالذقية99710181

مروتمحمد ساريه خليل شيخ عبدهللاالالذقية99811064

امليهمحمد سامر ديبالالذقية99911660

نبيلهمحمد سامي سامر الهنديدمشق100027548

ذكاءمحمد سعيد رمضانالالذقية100110375

لورامحمد سلمان ابو درعهالالذقية100210966

مريممحمد سليم حسي   الحسي  الالذقية100311508

هدىمحمد سمي  الشيخ يوسفالالذقية10049840

مريممحمد طالل طيسونالالذقية100514957

مريممحمد عادل موىسالالذقية100611370

يرسىمحمد عبد الحكيم عبد القادردرعا100719262

رانيهمحمد عبد الكريم شيحاطرطوس10088015

يالالذقية10099270
نرسينمحمد عبد المالك حسوب 

حنانمحمد عبدهللا االحمدطرطوس10105612

حكممحمد عدنان جي درعا101118303

يقالالذقية101211371 امينهمحمد عرفات عي 

زينبمحمد علي جبورطرطوس10138021

ازدهارمحمد علي كحيلهالالذقية101414379

هناءمحمد عمار العمرالالذقية101510479

يمحمد عمر داؤدالالذقية101610076
 

ماع

يدرعا101719318 ساجدهمحمد عمر فراس الزعن 

نورةمحمد عيد الخرص الرقة10187868

نعيمهمحمد عيىس السمي الرقة10197869

سمرمحمد غازي يونسطرطوس10207508

جومانامحمد غدير شماليحمص102114669

يدرعا102219273 ابتساممحمد غسان الزعن 

محمد غياث عليطرطوس10236423
من 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

وفاءمحمد فادي االخرسالالذقية102411605

ةمحمد فرحان حمودطرطوس10257128 شهي 

مديحهمحمد فؤاد عبد الرحمنالالذقية102614383

فاتنمحمد فؤاد كشالالذقية102711129

مجدولي  محمد فيصل موىسالالذقية102814384

عفيفهمحمد قاسم البديويدرعا102921241

هدىمحمد قاسم حمدانالالذقية103012270

يرسىمحمد محمد امي   عبد الكريمدرعا103119279

قمرمحمد محمد عدنان عليدرعا103214765

خديجةمحمد مصطف  حمديالالذقية103314392

عائشةمحمد مصطف  فاضلالالذقية10349626

فاطمهمحمد مصطف  قسامالالذقية103512571

يدرعا103615981
سهاممحمد معي   الحلف 

فاطمهمحمد معي   عبد السالم العبوددرعا103714559

لمامحمد منذر ديوبطرطوس10386253

يدرعا103915813
هياممحمد نادر الحلف 

تماممحمد نزال القاسمدرعا104019298

بسماتمحمد نسيم خليلالالذقية104112168

روضهمحمد نور محمود الحاجالرقة10426692

رندهمحمد وليد ادريسالالذقية104311579

انعاممحمد يارس مرهجطرطوس10446992

لولومحمدديب عبدالحكيم رجالالالذقية10459860

وهيبهمحمدرمضان بسام حسي  الالذقية10469862

هياممحمدكمال بسام سيلوالالذقية104713732

فاتنمحمدنور محمود بيضونالالذقية10489208

فاطمهمحمود احمد المحموددرعا104914768

رانيهمحمود احمد عمردرعا105014769

ضياءمحمود راغب الحسي  الالذقية105111243

انصافمحمود عبد المنعم عيىسريف دمشق105215680

زينبمحمود عبدهللا العبدهللا الراعيالرقة10536715

داللمحمود عزام الكوردرعا105417040

انصافمحمود محمد الشحاداتدرعا105517075

عائدهمجي الدين عيىس يحن الالذقية105613838
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

نظميهمديحه نديم عبدالالذقية105716557

همرام مالك نوحالالذقية105817006 سمي 

اكتمالمرام نبيل رسورطرطوس10599477

غادةمرح حبيب عليالالذقية106015867

لحظهمرح حسي   بردانحماة106121140

ابتساممرح ديب ديبالالذقية106219355

فدوىمرح رامز حسنالالذقية106317041

المازهمرح معي   محالالالذقية106418368

فطمهمرهف حسي   العكاشهدمشق106527738

قالالذقية106611509 فايزهمرهف هاشم البي 

يدرعا106714612  الزعن 
هن مروان نبيل الحسي  

سعادمروة رائد بربي الالذقية106819769

همروه رفعت عليطرطوس10699916 سمي 

هويهمروه عذاب الكريمريف دمشق107035167

فاتنمروه عصام محمد عثمانالسويداء10715652

رحابمروى فهد معروفطرطوس107211317

راجحهمريانا منصور رحالالالذقية107321587

رنامريانه اكرم زين الدينالسويداء10746814

زينبمريم ابراهيم غريبالالذقية107519356

غادهمريم ابراهيم مرداشطرطوس107613149

آمالمريم بركات يونسطرطوس107713603

يطرطوس10788387 ربامريم محمد العج 

يالالذقية107915627
رني  مريم يوسف كركوب 

سمرمزيد مني  مخيي السويداء10803842

ليندامشعل ابراهيم العماشدير الزور108110718

أسماءمصطف  احمد حمادهالالذقية108210387

ميالالذقية10839881  احمد مي 
سناءمصطف 

كوكبمصطف  عبد السالم السماعبلالالذقية108410389

رجاءمصطف  عماد اإلبراهيمالالذقية10859215

ازدهارمصطف  محمد حاتم مرصيالالذقية108614438

 محمد علي عني الالذقية108713733
ايمانمصطف 

الرىمرص  رامز كوسهالالذقية108814440

سوزانمعاذ احمد حلىمي العكاويحمص108914563
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

خنسهمعاذ عبداللطيف العبيدالرقة10907917

لمامعي   اديب نرشالسويداء10914508

ميسونمعي   رياض البديويدرعا109214412

رشامكي   الرس بشار السيد عليالالذقية109314444

سعادمالك محمد حمددرعا109430703

صباحملهم احمد سيوالالذقية10959899

يالالذقية109619101  الحلن 
من منار امي  

دني  منار محمد عجوزالالذقية109714445

مرفتمنار نضال دارب نرصالسويداء10986160

رابعةمنال محمد مندوالالذقية109915258

يالالذقية110015633
شاذيهمن  سامر صهيوب 

فاديامن  محمد حسام الراعيالالذقية110121594

 محمود العليالالذقية110219549
فاطمةمن 

منارمن  مصطف  رنجبالالالذقية110315149

يالالذقية110410242 زينبمني  امي   مطره ح 

هندمها حسان سعدالالذقية110516676

سناءمها غسان فوزيالالذقية110615872

مالذمها محمد عبد النارص االحمدالالذقية110720534

فاديامهدي محمد بلشهالالذقية110813758

نوارمهند حيدر الخضورحمص110915525

عواطفمهند خالد حاج يوسفالالذقية111012589

منالموىس محمد خليفهدرعا111119350

اكتمالمي غسان احمدطرطوس111212633

حبقهمي محجوب مقلدالسويداء11136015

نجاحميار احمد ليالالالذقية111415260

غراممياس جودات مرعيحماة111512815

ا نظام عليطرطوس111613618 يارامي 

اي محسن صالحالالذقية111718095 مديحهمي 

نا اسعد يعقوبحماة111821279 حسنهمي 

نا منيف زعرورحماة111921145 بلسممي 

تغريدميس خالد العلي الراشدالرقة112011030

سالفميس راتب غانمالسويداء11217417

يالالذقية112218096
غيساءميس لقمان ستين 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

رانياميس هيثم ا براهيمطرطوس112310910

رب ميس وسيم ندهطرطوس112411268

مناهلميس يارس صالحطرطوس112510695

يرسىميسا أيمن حمودحماة112621981

سىهميالد حسي   كاسبالسويداء11274473

آمنهميليا مخلص خليلحماة112821223

يدرعا112914860 ي اكرم الناح  عفافناح 

ي مازن كريمالالذقية113013046 زينبناح 

ي عامرالسويداء11314318 سعادنادر راح 

مانيهنانىسي اكرم يونسالسويداء11326722

سناءناي كمال عزامالسويداء11337423

ميادهنايا اكرم مشقوقالالذقية113417625

يالالذقية113515264
سوسننايا عبدهللا بنىسر

رسوه التعنبال علي قره جهنمالالذقية113621603

ربابنبال غياث بدورالالذقية113718069

منارنبال محمد السعيدالالذقية113815880

بديعهنبال محمد زينالالذقية113915881

نورانتالي نشوان الحساميالالذقية114015266

نوالنجمه عزت حمودطرطوس114112892

رجاءنجوى احمد زاده البغداديالالذقية114219785

فاطمةنجيب حكمت حبيبالالذقية114314457

يالسويداء11447023
سىهندى رائد الحاصباب 

جنانندى مازن شحادهالالذقية114518369

ان حسنطرطوس114611012 لينانرمي   جي 

 سامي رحالطرطوس114711100
غيثاءنرمي  

خديجهنرمي   محمد اقجهالالذقية114820851

الهامنزار عادل الحايكالسويداء11494088

امنةنرسين نارص موىسريف دمشق115036725

سلىمنعىم اسماعيل اسعدطرطوس115112635

امالنغم ابراهيم وسوفحماة115221712

يمن نغم بركات احمدالالذقية115319057

املنغم بسام حسونالالذقية115416008

غادهنغم حافظ عثمانالالذقية115518276
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

ندىنغم حسام ونوسالالذقية115619214

حسنهنغم حسن جمولحماة115721148

وهيبهنغم حكيم جنادالالذقية115818070

سماهرنغم سوهيل معالالالذقية115917787

يطرطوس11609171
هناءنغم شعبان القاص 

هنغم عماد ديبالالذقية116121613 سمي 

صباحنغم غازي ملحمطرطوس116213792

مريمنغم غسان شاهي  حماة116324837

عبي نغم قاسم شحادةالالذقية116417518

هنغم محمد قزاقالالذقية116519274 سمي 

رنانغم ميالد غانمالالذقية116618127

رانيانغم نضال حمشوالالذقية116717541

احالمنغم هيثم عدرهالالذقية116818817

رفيدهنغم وائل سليمانالالذقية116920704

حناننمر نعيم الحريريدرعا117014472

الهامنوار مني  الوزوطرطوس11717559

اسيمهنوار ناهي مكارمالسويداء11724414

ردينهنور اركان رفاعهالسويداء11737430

يالالذقية117421616
 
ميادهنور ارهان فاق

بثينهنور اسامه العليالالذقية117517388

كوثرنور الدين ابراهيم عجورالالذقية11769280

ةنور الدين اسماعيل نصف الضيعةالالذقية11779281 سمي 

زينبنور الدين محمد عليكوالالذقية11789282

وضالالذقية117914467 ناديهنور الدين محمد عي 

فاطمهنور الهدى خالد سليمانالالذقية118021627

خاتوننور الهدى عبد العزيز طرادالالذقية118116595

مريمنور الهدى مالك مملوكالالذقية118221629

املنور جمال جامعالالذقية118320927

فاطمهنور رمضان عبد الرزاقالالذقية118417330

راقيةنور شفيق خليلالالذقية118518171

ايماننور عبدالوهاب العليالالذقية118616683

ربيحهنور علي احمدالالذقية118718707

نور علي الحرصيالالذقية118819798
من 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

ليلنور فارس حموالالذقية118916174

هدىنور كنان جوالقالالذقية119017235

داللنور محمد المحمودحماة119121393

يبهالالذقية119216175 لينانور محمد رسر

انيسهنور مروان الطي السويداء11934570

غادانورا يوسف معالطرطوس11949809

فوزيهنورس بديع رشيدالسويداء11954560

ريمهنوف سلمان الشمريدير الزور119614728

مي   بسام شحيديالالذقية119721630 سهامني 

رؤىنيفي   امي  سليمانطرطوس119811108

ميساءهاجر شعيب حاتمالالذقية119917360

سناءهاجر محمود شيخ خميسالالذقية120015663

نرسينهادي عمار يوسفالالذقية120112599

هناءهادي مروان غاليهالالذقية120211006

انتصارهارون ابراهيم العوداتدرعا120321296

أمونهاشم عدنان المشيعلدمشق120426305

أخالصهاشم معن كيوانالسويداء12053591

فريالهالة طالب عدوانالسويداء12066516

ي سعيد أسعدالالذقية120710096
سمرهاب 

خديجههايل عدنان المفلحالقنيطرة12085497

املهبة هللا يارس بصيصالالذقية120919230

سمرهبة سالم العربيدالسويداء12106596

ودادهبه هللا عبدالنارص بلهالالذقية121119524

سماهرهبه أمي  اسماعيلالالذقية121217886

غصونهبه حسي   الحسي  الرقة121311128

لميسهبه طالل رحالالالذقية121418774

سحرهبه عبد النارص وزانالالذقية121521636

يقالالذقية121617238 ثرياهبه علي عي 

سوالفهبه علي محمودالالذقية121717774

غادههبه علي نرصطرطوس121812472

ههدى نبيل حواطالالذقية121921642 نظي 

ههديل ابراهيم حبيبطرطوس122011199 مني 

يرسىهديل حسان ملحمطرطوس122111140
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

داللهديل سامر شمهطرطوس122211110

الماظههديل سامر عيوشالالذقية122320810

فاديههديل علي الشاميالالذقية122417108

نرسينهديل عمار اطرشالالذقية122515277

وفاءهديل عمار إدريسالالذقية122619812

وفالالذقية122716178 رناهديل عمار رسر

سماحهديل كامل محمدطرطوس122812835

هالالذقية122921646 هناديهديل محمد سعيد عمي 

وفاءهديل محمود نرصهالالذقية123017521

نورههزار أيمن األسعدحماة123121182

املهشام خالد فهدالسويداء12323989

هيفاءهشام عبداللطيف غانمالسويداء12334879

سهامهال أحمد يوسفحماة123421355

زينبهال بسام عجيلالالذقية123517645

ميساءهمام رائد ابوقاسمدرعا123614613

من همام محمود الطلبدرعا123719361

غصونهمسا صقر سقرحماة123821259

يالسويداء12395669
نجودهمسه خلدون اشن 

فاديههناء جميل محفوضحماة124021853

فاطمةهناء ماجد المحمد العابدالالذقية124117937

خديجههود احمد ملحمالالذقية124214474

ريمهيا تمام الكنجالالذقية124318371

مهاهيا جمال برجاسالسويداء12446279

سمرهيا راغد عليالالذقية124519232

روزيتهيام رياض زعرورالالذقية124615069

روعههيفاء وائل برهومالالذقية124719233

حنانهيلي   سميح سالمالسويداء12486422

حليمهوجيه محمد السيدالالذقية124911593

اميمةوداد صبجي كلشالالذقية125015283

فداءورود محمود سكافطرطوس125111596

هالسويداء12524256 ايمانوسام جسيم الصي 

أملوسام ماهر عالءالدينالسويداء12536281

وهيبةوسيم اسماعيل اسماعيلدرعا125415626
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

أمينهوسيم محمود شمهطرطوس12555926

غنوهوضاح حسام الدين داؤودالالذقية125613004

سهاموعد حبيب الصارمطرطوس125711115

رانياوعد وهيب غانمالالذقية125818982

سوزانوالء سليم درباسالالذقية125917957

أمينهوالء محمود شمهطرطوس126011116

منالوالء وجيه حسي  حماة126121368

سوسنوليد خالد السالمدرعا126217098

حنانوليم محمد سلمانالالذقية126314902

هناديوليم يوسف االحمدحمص126416994

رباوهيب يزبك يزبكحمص126513889

فادياوئام فايز شدودطرطوس126610121

حميدهوئام محسن وطفهالالذقية126722096

من وئام محمد ابراهيمطرطوس12689104

أزاريارا جعفر خليفهالالذقية126918778

وعديارا حسام محفوضطرطوس127010515

وفيقهيارا زهي  غديرالالذقية127117110

ريمايارا شادي مرهجطرطوس127212321

مناريارا عمار الحسي  حمص127325872

ميادهيارا عميد ابو كحلهحماة127420965

ردينهيارا محمد صالحطرطوس127510518

من يارا محمد كربوجالالذقية127616612

عارفهيارا محمود صبحطرطوس127711033

افتكاريارا هيثم احمدالالذقية127819822

دانيهيارس احمد علي رضاالالذقية127913048

غزوهيارس قضي عليالالذقية128013006

جمانهياسمي   احمد حيدرالالذقية128119238

فاطمهياسمي   جمال الشغريطرطوس128210460

عبي ياسمي   عدنان عبد الوهابالالذقية128316615

يامن مالك عليالالذقية128412053
كف 

زهرهيائل بشي  زمزمالالذقية128510975

حنانيحن  زكريا احمدطرطوس12866663

عروبهيحن  محمد يوسف زين العابدينالالذقية128714486
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ين ي مسابقة كلية التمريض بجامعة ترسر
 
أسماء الناجحي   ق

ناهديزن اياد الزيادةدرعا128821303

رنايزن أنور نعيمالسويداء12893724

رواليزن رامي عابدينالالذقية12909657

راميايزن معي   ابو حجيلهالسويداء12913852

نبيلهيزن مني  سالمهطرطوس12927113

روزهيرسى يارس شيحهطرطوس129310287

ريميعرب سميح فهدالسويداء12943669

سوسنيعرب محمود ابراهيمطرطوس12954850

ي داؤدالالذقية129611608
عدلهيعرب هاب 

مفيدهيعقوب ضاحي شاهي  الالذقية12979415

رواليمامه عصام برنبوالالذقية129816617

دارينيمان مشعل المرصيدرعا129914474

نرسينيمن  ثائر ركنهحماة130021241

 ساطع عليحماة130121242
محسنهيمن 

عفافيوسف رمزت العامردرعا130215627

نىهيوسف سامر الشيخ موىسالالذقية13039286

ىيوسف صفوان الخي الالذقية130412009 برسر

سينايوسف عدنان الحسي  درعا130514862

نرسينيوسف نادر الحشيشدرعا130614418

صباحيوسف نرص العبد الحميد الرفاعيدرعا130714602

ليليونس تميم النرصحمص130815526

غفرانيونس علي خليلطرطوس13096833
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