
اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

عوشإبراهيم أحمد غانم الحمادةحلب114252

نجودأحمد أنور درويشادلب23405

ن الحسنحلب315696 ساميةأحمد حسي 

امينهأحمد ديبو ديابحلب414649

زهيهأحمد زكريا محمد العسافحلب510958

فادياأحمد عصام مرادحلب611981

هدىأحمد عمار ساعدحلب712141

مريمأحمد عيد العبدحلب817615

يحلب911385
صباحأحمد رامي حسام الدين قبانن

زكيةأروى أحمد عليويحلب1024943

راضيهأسامة عبد القادر عبد العزيزحلب1116626

نايفهأسامه علي درويشالرقة125711

أمينةأسد خالد جبرحلب1313491

فاطمةإرساء عبد الهليلطرطوس1413696

زهرهأسعد فرحان الكرطالرقة155718

حوريةأسماء علي المنسيحلب1625979

مننأسماء يوسف شاميحلب1727025

نأسماعيل محمد منال محمدحلب1811992 هيفي 

نجوىأفنان محمدهيثم أشقرحلب1927504

ابتسامآالء ابراهيم الجاسمحلب2020891

شذىآالء حمدو مصطفنحلب2126339

زهرهآالء صطوف االحمدحلب2223241

فاطمهآالء عبدالرحمن حمادةالرقة2312537

ي سليمان صالححماة2421245
هأمانن أمب 

ابتسامأمجد زياد الحاج تركيحلب2510978

فاديهأمجد طه الحطابحلب2610979

احسانأمل احسان االدريسحلب2724718

غالياأمل حسام ميجحلب2820543

خاتونأمل صالح المضحيالرقة2912549

مريمآمنة بكري البكارطرطوس309614

عائشهآمنه محمد يحن  العثمانحلب3125735

يحلب3222832
يف  سىهآنا ماريا جورج رسر

حسناءأنس أحمد عزيزةحلب3317691

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

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

هناديأنس محمد طه القصب حلب3413351

ابتسامآيات محمد الحمدالرقة3510166

وضحهآيات محمود المحمد العليالرقة3610169

أمينةأية محمد سعيدحلب3726363

مننإيالف حمود النجارحلب3825545

فطومهإيمان عبدالحكيم محمد عسافحلب3926790

فطيمأيمن محمد سالمةحلب4016032

سلوىآيه أسامه نحاسحلب4124373

حميدهآيه عبد هللا الفجرحلب4225552

ريمهآيه علي حاج طالبحلب4321419

 المحمد العليالرقة4410003
ريمهابتسام مصطفن

رتيبةابراهيم جاسم الشواخحلب4516337

عدرعا4619002 سلوىابراهيم خالد الشر

رئامابراهيم سعيد يوسفالرقة475513

فضةابراهيم صالح الحمودالرقة485514

ن العسافحلب4912561 جنانابراهيم صبحي حسي 

ودادابراهيم عبد الجواد عبد الجواد الحردانحلب5018144

عالابراهيم محمد افنديحلب5116002

خديجهابراهيم محمد الهنديحلب5216343

خولهابراهيم نادر القاسمحلب5310460

رغداءاحمد ابراهيم االحمدحلب5412132

منناحمد ايمن المقدمدرعا5519009

هدىاحمد خليل العيسالرقة567527

ةاحمد رمضان ماردنليحلب5712136 امب 

داللاحمد عبد البديع الطقشحلب5815704

وفاءاحمد عالء الدين جذبهحلب5910024

رنااحمد عالء الدين زلطحلب6010548

احمد غسان واليالالذقية619939
ن ياسمي 

نحلب6216364 سحراحمد فداوي الياسي 

نالرقة635666 فاطماحمد محمد الحسي 

ي العليالرقة645678
وحيدهاحمد محمد الفيضن

منناحمد محمد تاج الدينحلب6511588

ملكةاحمد محمد جالقحلب6614032
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

كندااحمد محمد غسان اسكيفحلب6711377

هاحمد محمدطالل رسالنحلب6810036 امب 

سهااحمد محمود اطرشحلب6910038

فاديهاحمد مروان شلحاويحلب7011112

نادرهاحمد مروان هنداويحلب7110040

فاطمهاحمد يارس حريري الملقب كرشوحلب7211986

يحلب7314905
لبانهاحمد يحن  خريزان 

سناءاحمد أبو الوفا عمر الشيبانحلب7415249

وردةاخالص جمال الخطيبحلب7526939

نادريس حميد سيدوحلب7616985 هيفي 

انصافاديبه بسام قريويحلب7719273

ي بكرحلب7816989 هايريازاد صبر

نالرقة795702 خولهاسامه خليل الحسي 

كلثوماسامه محمود الخليلدرعا8014791

ابتسامارساء ابراهيم الجاسمحلب8120889

مننارساء ابراهيم صادقحلب8224708

صفاءارساء احمد بيطارحلب8327162

مقبولةارساء بكري عليكوحلب8419059

عائشهارساء عدنان محيميدحلب8520646

فاتنارساء مصطفن كعكهحلب8622055

املاسماء عبد الرحمن سلومحلب8720210

نجوهاسماء علي العليحماة8822945

مهااسماء محمد الخلفالرقة8912526

حمرهاسماعيل محمد طاهر مرعيحلب9014609

هاللهاسماعيل محمود عسافالرقة915732

منالاسمهان عبدالرحمن حامضحلب9224712

ن الحمادهالرقة9312528 زهرهاشواق ياسي 

مريماغيد فواز عبدالواحدحلب9412168

ن محمد العلوحلب9523531 رودينال جي 

اءة مصطفن السيدحلب9624141 كفاءالبر

نجمةالعباس عبدالعزيز المشبالرقة975743

هيامالياس رزق هللا خفيفحلب9813854

فريالامنه رداد العويددير الزور9916038
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

ه علي مدكوكحلب10021202 ميادهامب 

ن محمود جبلحلب10114554 غبشهامي 

ن المحاسنهدرعا10217252 ودادانس حسي 

عيدهايمان رمضان الشباطالرقة10312567

أملايمان عبد هللا الخلفحلب10426792

فاطمايمان محمد الزكرياالرقة10510215

مريمايناس احمد حجوالرقة10612574

سناءايناس عبد العظيم حاج صالححلب10719496

أمينهايهم احمد الهنديالسعودية10820131081

شمسهايهم علي أحمدالرقة1095803

سوسنايوب جابر عباسطرطوس1106003

رشاايوب عمر عمرحلب11110072

ن محمدحلب11225377 صباحبتول امي 

جميلةبتول محمد محمودالرقة11312586

أمينةبتول مصطفن الهنداويحلب11427359

نحلب11515742 خدوجبحر فراس حاج حسي 

ي قوليالرقة1167580
حايرهبراء عبدالغنن

يحلب11721141 جمولبراءه محمود بانر

ن ملوحيحلب11824737 عائشةبسملة عبد المعي 

وزنهبشار أحمد العليالرقة1197583

نايفهبشار احمد السعود الحمودريف دمشق12018291

هبشار احمد حمديالرقة1217584 امب 

مطرهبشار جاسم الحمودالرقة1227585

فدوىبشار عبدالمجيد نجارادلب1234129

نعيمهبشار عبدالمنعم الهاللحلب12416395

فاتنبشار فادي زيادةريف دمشق12515708

ملكبشار مصطفن ابو راسحلب12612635

ندىبشر خالد الحمددرعا12714796

ى أحمد الفارسحلب12824175 داللبشر

يحلب12919503 ى عبد هللا اعرانر هالهبشر

ى عدنان ميمهحلب13021143 سمربشر

ى محمد أحمدحلب13123496 هبشر سمب 

ى محمد الحسنحلب13221299 حسناءبشر
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

رولبكري احمد شمطهحلب13312185

نجالءبكري محمد النبهانحلب13412636

سحربالل عبدالقادر قشقوحلب13511600

هدىبهاء الدين عبد السالم خبازهحلب13611749

عبب بيان عبدالرحمن كريمحلب13721210

منالبيان محمد النجارحلب13824606

انعامتسنيم محي الدين المرعيحلب13925770

مريمتمام جاسم العلي العبدهللاالرقة14010350

اديبهتوفيق محمد الجنيدحلب14116212

وردهجاسم محمد الجاسم المحمدحلب14214320

ايمانجمال الدين يوسف يوسفحلب14312191

شاهةجمعة نارص حميديحلب14416403

رانيهجميل محمد قلندرحلب14518074

زكيةجميلة يارس حموحلب14625774

مفيدهجميله خالد خالدحلب14726395

نحلب14812640 مننجهاد محمود الحسي 

فطيمجهان عبدهللا الخليلالرقة14910383

يحلب15021815
جهادجود محمد علي صابونن

ميسجودي فادي األحمدحلب15121014

فضيلهجودي ماهر ابوالخيلحلب15219734

حسناءجودي محمد جعفرحلب15321821

يجودي محمد عيدحلب15421646
تهانن

فاتنجودي محمد صبحي سواسحلب15524754

غديرجودي محمد فاتح جنيدحلب15625043

غزوهجودي مصطفن مرصىحلب15721647

أمينهحاتم موىس النايفحلب15816039

ىحازم شبلي ابو منذرالسويداء1593812 بشر

سعادحامد محمد الجاسمحلب16012010

عوشحذيفه ابراهيم المحمدالرقة1615897

نظيفةحسام جودات مخطاطحلب16217028

ضححسام ماهر الزين اعمامحلب16316040

شمسهحسن ابراهيم السلطانالرقة1645911

يحلب16515753
مخلصهحسن احمد بستانن
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

أمونهحسن خليل بهلوالرقة1665915

عائشهحسن علي جعجولحلب16716632

عهدحسن محمد خالدحلب16817264

يحلب16911414
ن حسن عسانن رانياحسي 

 علي ابراهيمحمص17014603
ن يمامحسي 

 علي المراطيحماة17113154
ن اسماءحسي 

يالرقة1725941
 علي المفضن

ن فطيمحسي 

ن فؤاد البكورحلب17316049 فاتنحسي 

ن محمد الفنديدرعا17419081 وزحسي  فب 

 محمد حمدو عليحلب17514666
ن غادةحسي 

ن محمد خالدحلب17617270 عهدحسي 

جميلهحال خالد مصطفن نجارحلب17719512

شمسهحال محمد العبدهللاالرقة17810415

فضهحمادة محمود الكديريالرقة1797615

عبب حمزة محمد رسول الطويلحلب18010996

هناءحمزه عبد اللطيف المحمددرعا18114875

يحلب18211416
خلودحمزه غياث زكور دملحن

زوينهحنان علي الخميسالرقة18312630

هدىخالد قاسم الحريريدرعا18414490

رشيدهخالد محمد الشيخ ابراهيمحلب18512202

ن ابو حيادلب1863446 نجاحخالد ياسي 

نحلب18721265 فاطمهخديجه اسعد الحسي 

سهامخليل ابراهيم السالماتدرعا18815600

بست حنانحلب18912020 جفياناخليل سب 

سعادخود محمد ذيابالرقة19010449

ي مصطفنحلب19123518
 
كلخوله شوف

فوزهخوله عارف الخليفحلب19223212

هاالدانا سعيد حمامحلب19319342

عواطفدانه أحمد قره بلليحلب19420563

لينادعاء عبدالعال العبودحلب19524046

نعيمهدعاء محمود الشيخالرقة19610487

منندالل محمد رشدي فراشحلب19719664

نشيندينا أحمد أحمدحلب19826448
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

دعاءدينا محمد نجيب حجازيحلب19921836

سكينهرئام عبدالغفور الحمودالرقة20013554

تمامرائد احمد العثمان المحمد الجنيدحلب20114037

سميهراغب اسعد الدرويشالرقة2027639

فاتنرافت عصام بندرحلب20316793

غزالهراما أحمد دباغحلب20427230

هبةراما انس خواتميحلب20525797

حمدهراما رشيد العبدهللاريف دمشق20636023

صفاءراما عادل فارسحلب20724627

عائشهراما عبدهللا نحاس حماميحلب20819171

فاطمةراما محمد لححلب20920900

أديبهراما مصطفن أبو حمودحلب21024784

خديجهربا خالد الصلخديدرعا21130599

فاطمهرزان مصطفن شيخ عثمانحلب21223520

نضالرشا أحمد ندافحلب21320290

صبوحهرشا اسماعيل االحمدحلب21421561

يحلب21525093 حسناءرشا وليد ركنر

غادهرغد أحمد سندهحلب21620698

جواهررغد جمعه ابراهيمالرقة21712661

أملرغد محمد محمدالحاج مصطفنحلب21819753

حميدهرقيه حسن حموحلب21927311

يالرقة22010592
راجحهرمال جمعه الراضن

خديجهرمضان علي حبوشريف دمشق22116659

امينهرنده مصطفن رشوحلب22227176

ساميهرنيم مصطفن العمورهحلب22325108

ملكرهف احمد المحمدعلي الطويلحلب22421024

عائشهرهف علي الحمودالرقة22512670

ناديهرهف وليد حسنحلب22625598

رغدروان محمد حجارحلب22721857

فاطمهروان محمد ممتاز عالفحلب22821565

هناءروان مصطفن يوسفحلب22926210

حالروان يارس باشحلب23021860

 فوزي عليحلب23119087
ن نورهروزالي 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

هدىرويده عبود العويدالسعودية23220130655

مننريان انور حسونحلب23323280

فاطمهريان رشيد حدادحلب23419843

منالريان منترص فاعورحلب23512206

يريم غسان منصورحلب23620312
امانن

سميحهريم محمد الرفاعيالسويداء2375741

سميهري  هام سمب  كرزونحلب23825425

خديجةزكريا يحن  حمادةحلب23914741

كوثرزهراء ابراهيم األقرعحلب24026516

فطيمزهراء دحام ابو الشيخحلب24121345

رفعةزهره عارف بكريحلب24220721

نشينزهب  طاهر حماميحلب24313051

حميدهزيالن أحمد شيخ مسلمحلب24426521

عائشهزينب غانم المطلق االحمد المحمدالرقة24512698

رانياسادن عمادالدين سمانحلب24612210

غصونسارة عبدالوهاب جوخه دارحلب24724823

هبةسارة مصطفن حالقحلب24821571

شاديهساره عمر قدورالرقة24910696

والءسامر صالح السعيددرعا25017106

وفاءسحر عمر عليحلب25122246

صفاءسدرا اسماعيل نبهانحلب25219535

و سيدو بركودير الزور25316175 هناءسدرة خب 

صفاءسدره احمد حدادحلب25421305

عفافسدره عبدالمنعم نبهانحلب25521163

لياليسدره عمار محمد سعيدالحسكة2569402

نجاحسدره محمد كمونهريف دمشق25722847

ريمسدره محمد نبغة ليحلب25824537

خولهسعاد احمد العمرحلب25925619

عائشةسعد الدين حماد االحمد الرميشحلب26015782

يحلب26110135 ثناءسعيد محمدحبيب العابوالشهانر

عائشهسالفا وليد شبليحلب26223537

عبب سليم جورج جرجسحلب26313860

ي العقلهدرعا26415951
بثينهسليمان لطفن
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

زينبسليمان محمد قداححلب26515784

هبه هللاسما احمد عجمحلب26620057

لمسنا حسام الدين الخرصنحلب26719543

ن رشيدحلب26826545 زينبسهام حسي 

هناءسىه جمال الموىس الشحاذهالرقة26912716

هناءسوار فريد بريموحلب27013054

نورهسوسن نظمي باللحلب27126551

فان احمد محمدحلب27215596 هناءسب 

ضحشعبان جعفر زيندمشق27325436

ضحيهشمسه عبداللطيف الجاسمالرقة27410769

ن بدرةحلب27521762 ىشهد أمي  بشر

سخيةشهد ابراهيم الحمودالرقة27610773

ةشهد ابراهيم عثمانحلب27727554 سمب 

رانياشهد اسامة ديريحلب27819253

ن خرفانحلب27921763 نىهشهد حسي 

هاللهشهد محمد العيسالرقة28012727

فلةشيخ مصطفن محمود مرنديادلب2813451

ين محمد عمرحلب28226577 روشانشب 

ين وليد عمرحلب28326579 نشب  هيفي 

مريمصابرين مجيد الحسنحلب28425867

ابتسامصالح حمود الطعمهحلب28512217

فاطمهصالح محمد الدهشالرقة2867668

رانيةصالح محمد لؤي أبو هاللالسويداء2874839

مهديهصبيحه عبدالقادر سواسحلب28821170

كربوجهصفاء حسن العبدحلب28920202

وكالرقة29010828 فهيمهصفد خالد االحمدالمبر

ريمهضحيه عمر العمرالرقة29110833

ن الطالبحمص29216275 نجاحضياء حسي 

ثناءعائشه احمد شويحنةحلب29322153

يحلب29421353 مريمعائشه عبد السالم المغرنر

نجودعادل أنور درويشادلب2953454

رشيدهعادل اسماعيل الحناويدرعا29615202

ملكهعبد الحنان رياض الحجوحلب29717917
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

ميساءعبد الرحمن أحمد حاج ابراهيمحلب29815800

اسمهانعبد الرحمن برهان زكرياحمص29911555

شكريهعبد الرحمن علي عريانحلب30010651

ازدهارعبد الرحمن محمد نجيب عمرحلب30111125

حنانعبد الرحمن محمود االطرشحلب30218154

زبيدهعبد الرحمن محمود العامردرعا30314881

ابتسامعبد الرحمن مصطفن شب قلعيةحلب30410655

عائشهعبد العزيز ابراهيم الدرويشالرقة3057703

نجاحعبد العزيز حمود الجلعوطدير الزور30610355

بتولعبد العزيز عبد النارص مارنديحلب30715404

نجوىعبد العزيز عمر العبد هللاحلب30810486

خولةعبد الكريم محمد الحاج عليالرقة3096232

ىعبد الكريم محمد صبحي حمامهحلب31013523 بشر

هدىعبد الكريم محمود جوهرحلب31115289

فاطمهعبد هللا إسماعيل حاج حمودحلب31216482

رامياعبد هللا اسماعيل الجبوريدرعا31314628

ن شيبانحلب31414684 ابتسامعبد هللا حسي 

فاطمةعبد هللا عمر البكورحلب31510682

فطومهعبد هللا محمد الشواخحلب31614225

وصالعبد هللا محمد ناهد هنديحلب31711017

يدرعا31814568
فريالعبد هللا محمود الشعبانن

مننعبد المهيمن محمد رشدي فراشحلب31910687

عبب عبد الوهاب أحمد كاكوحلب32017307

يحلب32116088
رناعبد الوهاب سامر حريتانن

خديجهعبداالله محمد السمب الرقة3226104

فاطمهعبداالله محمدوفا حلليحلب32312232

هيامعبدالباسط نظمي أحمدحلب32412043

شمسهعبدالجبار موىس الحمودالرقة3256110

عزيزهعبدالحميد عبدهللا مجدميحلب32612236

راجحهعبدالحنان محمد علي االحمدحلب32716817

ثناءعبدالرحمن رضوان الشبهرحلب32817918

رابعهعبدالرحمن عبداللطيف غشيمالرقة3297697

مريمعبدالرحمن عيد العبدحلب33012243
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

هدىعبدالرحمن محمد الحميديحلب33115803

نىهعبدالرحمن محمدمصباح شماعحلب33210154

لياليعبدالرزاق زاهر شيخوحلب33310158

فطيمهعبدالعزيز احمد العيسالرقة3345242

مريمعبدالقادر محمد الجرحلب33515284

إيمانعبدالقادر محمدزياد سكرحلب33615141

ملكعبدهللا أحمد عقادحلب33712259

يحلب33815613
فاطمةعبدهللا جمال البوىسر

وفاءعبدهللا حسن الحمادةحلب33914179

أمينهعبدهللا حسن العبدهللاحلب34012261

زكيهعبدهللا عمر العمب الرقة3416258

أمونهعبدهللا محمد الجاسم الحمادهالرقة3428279

نالرقة3436286 مريمعبدالوهاب محمد الحسي 

سهامعبود هيثم جاقوحلب34412275

رفاهعثمان احمد هباشحلب34515616

هناءعدنان علي درويشحلب34611020

هناءعدي احمد الكيفوالسعودية34720130039

عليهعدي محمد الجمعهحلب34816493

 العليالرقة3497740
مريمعدي مصطفن

يريف دمشق35036392
سهامعذاري حسن مفظن

نادياعز الدين عبد الحكيم نقاوهدرعا35117021

منارعصام مصطفن حلوحلب35213380

عليةعال جمعة أقورحلب35325884

عائشةعالء محمد الصفرحلب35414182

شاههعلي أحمد عبيدالعيس الشبليالرقة3556327

مزينعلي احمد درويشحلب35615843

وديانعلي ايمن حاج مصطفنحلب35714619

شذاعلي حسن زنوبةدمشق35825611

ن الجاسم الظاهرالرقة3597752 سوسنعلي حسي 

صباحعلي ديبو حاج عليحلب36016094

نشينعلي طالل بركاتحلب36117647

فاطمه الزهراءعلي عبدالكريم ديبحلب36211643

صبحهعلي عوض العليالرقة3637758
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

فاديةعلي محمد الخلفحلب36418018

علي مصطفن السلطانالرقة3656355
منن

وداد محمدعلي يوسف علوحلب36615298

هعلي الرضا جميل حنبالسحلب36714703 سمب 

مريمعمادالدين احمد الصالح األحمدالرقة3685234

ي جوخه دارحلب36910204 روالعمار محمدصبر

منالعمار يارس القويدردرعا37017209

زبيدهعمر حسن سواسحلب37112062

يدرعا37217025 اميمهعمر خلدون الزعنر

زكيهعمر عبد شواخحلب37315859

ايمانعمر عمار درويشحلب37413093

مريمعمر فؤاد داووددرعا37514573

ذكيهعمر ماهر القسومحلب37617496

نعيمهعمر محمود الجلمدرعا37718239

أملعمر فاروق محمد نائل السماعيلحلب37816100

يحلب37911029  اليازحر
ودادعمرو مصطفن

حميدةعهد احمد عبودحلب38026075

يغاليه محمد منب  اآلغاحلب38120365
تهانن

ن ضبعانحلب38226077 جليلهغدير حسي 

جوريهغدير عبدالحميد عبدهللاالرقة3838730

ةغدير قاسم علي طربوشحلب38425891 سمب 

اسماءغدير وائل بيجحلب38521274

انتصارغرام احمد الشحادهدرعا38630672

رزانغزل محمد فائز القصابحلب38721595

فاطمغسان عبدالرحمن الشيخ عمر المصطفنالرقة3886396

زهرهغفران أحمد الدهشالرقة38910867

عمشةغفران احمد الجمعةالرقة39010866

شمسهغفران نجم الدين المحمدحلب39125659

فاتنهغيث سعيد الشوافحلب39210711

مريمفاديا أحمد األحمدالرقة39310880

زينبفاروق حسن العثمانالرقة3947775

جمالفاطم جمال الشيخ عبدحلب39523226

ميساءفاطمة ابراهيم جعجولحلب39625229
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

فلكفاطمة وليد بلوحلب39726621

منالفاطمة الزهراء عاطف عليليحلب39825242

منالفاطمة الزهراء محمد الحسنحلب39925669

خودفاطمه أحمد العليالرقة40010887

نىهفاطمه عبدالسالم ابو الفتوح حمامي رفاعيحلب40120072

ميادهفاطمه عبدالقادر حبابحلب40219644

فريالفاطمه علي العليحلب40323363

عبب فاطمه غسان لبانحلب40420372

سوسنفاطمه فاضل رشيدحلب40526612

آمنهفاطمه محمد يارس سالمحلب40626618

رجاءفاطمه محمود حلبيهاإلمارات40720130755

ي عبودحلب40819782
فاديهفاطمه هانن

عبب فاطمه البتول محمد عيدو نبهانحلب40920375

روعهفاطمه الزهراء بشب  بركاتحلب41019871

مريمفاطمه الزهراء محمد السايرالرقة41112783

لينافتون حكمت الجابرحلب41221392

خولهفرات علي الحمادهالرقة41312785

زهرهفراس خليل الهاديالرقة4147777

نجاحفريدة غالب عالوحلب41523641

وعدفهد وديع اسماعيلدرعا41617028

املفهر جاسم المحمدالرقة4176412

شفاءقاسم محمد ابو حالوهدرعا41817087

ن الحسن الخلفحلب41914260 فخريهقضي ياسي 

ابتسامكرم جهاد لبابيديحلب42012301

خاتونكفاء احمد الحمدالرقة42110933

نجوىكوثر علي محمد عسكرحلب42220382

عفافلؤي بسام الحايكدرعا42319215

ن حسنحلب42414634 اسوملؤي حسي 

نزي  هةلبانة مفيد جلوفادلب4255679

عائشةلم عامر الحمدحلب42625674

يطرطوس4274681  قرنر
ن حلليث حسي 

فوزيهليث سليمان حمدالرقة4287795

ليانحلب42922827 ن يت مهران برتب  ن تاالرلب 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

عبب مالك محمد حماميحلب43015874

باسمهمايا عبدالمنعم العبدهللاريف دمشق43133334

يازيمثنن جاسم الفرجالرقة4327813

يالرقة4337816 حوريهمجد حسان الححر

حليمهمجد صالح النافعالرقة43410983

حليمهمجد عبدهللا العلي الدرويشالرقة43510984

فاطمهمجد يوسف خلفحلب43612661

رمزيهمجدالدين احمد صاريحلب43712306

كلستانمحمد أزاد خليلحلب43812077

منالمحمد ابراهيم الطشطحلب43914708

نشينمحمد احمد الحمويحلب44017739

هدىمحمد احمد الطهالرقة4418323

منالمحمد احمد شحرورحلب44215879

مريممحمد ادهم محمددرعا44317049

غاليهمحمد بدر الدين سينوحلب44417145

يحلب44515172 سماحمحمد بسام بب 

يشىمحمد جميل العليحلب44614710

يندمشق44727334 حسنهمحمد حسن الجبر

مجيدهمحمد حسن علوحلب44812317

هناءمحمد خالد البوحسنحلب44912704

مريممحمد زكريا العيسحلب45010245

امينهمحمد زياد عسافحلب45116284

حسناءمحمد سمب  زمارحلب45210246

يحلب45317748 ةمحمد طلعت الححر أمب 

خديجةمحمد عبد الحكيم الشوكانالرقة4547853

سهيلةمحمد عبد الحميد حماميحلب45510744

هدىمحمد عبد الفتاح الخطيبحلب45611044

ي عبد السالمحلب45717750 حنانمحمد عبد المجيد حاحر

خولةمحمد عبد المجيد حبشحلب45811138

غناءمحمد عبدالرحمن حمضيحلب45911868

نهامحمد عبدالعزيز المحمدالرقة4606569

ينمحمد عبدالنارص العسكرحلب46117164 شب 

فاطمهمحمد عدنان المسالمهدرعا46214895
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

نالحسكة4637240 مننمحمد عالءالدين أمي 

هيفاءمحمد علي الراعيحلب46412574

ناديهمحمد عمر علي العمرحلب46512575

فايزةمحمد مازن حوريحلب46610262

غادهمحمد محمدمراد حدادحلب46712334

منالمحمد محمود ابوكدروحلب46811668

وردةمحمد محمود االحمد القهرمانالرقة4697873

فاطممحمد محمود حرانالرقة4706616

ايمانمحمد محمود خضب حلب47110512

هندمحمد مدين الصالح اليتيمدرعا47221322

شمسهمحمد موىس العبيدحلب47316297

لياليمحمد هشام ابو رشيدحلب47411144

نادرهمحمد يارس موىسحلب47512097

وفاءمحمد يحن  الحمددرعا47614828

يفحلب47716564 تركيهمحمد يوسف الشر

ن عبدالحكيم السليمانالرقة4787885 مريممحمد أمي 

ي منالحلب47915649
نجاهمحمد اديب محمد لطفن

فاطمهمحمد الباقر عبد السالم بارودحلب48014727

فاطمةمحمد باسل محمد ربيع ضبيطحلب48111304

عالمحمد بشر صفوان زينوحلب48211509

اسماءمحمد جميل محمد وليد فحلحلب48310781

صايمةمحمد راتب غريب هوروحلب48415935

هبامحمد رضا احمد قشقوشحلب48512577

يحلب48610792 صفاءمحمد زاهد نادر اعرانر

منالمحمد زاهر محمد شياححلب48710794

اياتمحمد زهب  محمد رامي كربوجحلب48811898

فاطمةمحمد ضياء خلف الخلفحلب48916304

هنودمحمد علي خلدون سعدحلب49015072

أمانمحمد علي زياد عيدحلب49112922

يحلب49217455
روعهمحمد علي مصطفن دملحن

علياءمحمد لؤي محمد نارص عثمانحلب49311534

يحلب49410818 ايمانمحمد مالك محمد بسام بصمه حر

نحلب49511065 خديجهمحمد نديم أحمد الحسي 
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

غيساءمحمد نديم احمد سعديهحلب49610821

رمزيهمحمد نديم محمد ماهر خديجهحلب49710822

نجالءمحمد نزار محمد باسم عطارحلب49810823

نجوىمحمد نور عبد المنعم البديويدرعا49914411

سوسنمحمد نور محمد فاضل ملخحلب50015962

يحلب50116156
ريممحمد نور محمود جليالن 

سوالفهمحمد وائل احمد سيافحلب50211552

هناديمحمد يحن  عبدالمهيب دلوحلب50311557

ن عبود الحسنالرقة5046644 فوزهمحمدامي 

فتمحمدبشار حسام الدين صباغحلب50511673 مب 

رهفمحمدبهاء محمود شيخوحلب50615325

عبب محمدجميل احمدعمار تفتنازيحلب50712355

يحلب50812357
ساميهمحمدخب  عبدالرؤوف برسينن

فوزيةمحمدرسول محمدماجد القصابحلب50917660

نشينمحمدطارق محمدرضوان ابوهاللحلب51015943

فاطمهمحمدطارق محمدزياد الدوباحلب51110292

غامحلب51217185 فاطمةمحمدعامر محمدجمعة رصن

يحلب51312367
وحيدةمحمدعلي أحمد مسلمانن

يحلب51411686
رهاممحمدمظفر محمدكامل ملف 

ليلمحمدمنذر عبدالحميد صباغحلب51515550

ملكهمحمدنور حسن الخليفالرقة5168352

عبب محمدنور حسن المحمدالرقة5177894

يف عبد العزيزالالذقية51814408 نجوىمحمدنور رسر

بدريهمحمدنور فاضل الخابورحلب51910316

أمينهمحمدنور يوسف العيدوالرقة5207897

مريممحمدوفا احمد الطه الموىسحلب52116315

ن عطيهحلب52211693 هياممحمديمان حسي 

وهيبهمحمود طالب العقلهدرعا52315842

زهرهمحمود علي الصالحالالذقية52414421

عليهمحمود محمد الخلفحلب52510845

أديبهمحمود محمد بركاتدرعا52621284

صباحمحمود محمد طشطحلب52715464

منالمحمود محمدعلي شيخ ضيعهحلب52812394
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

حليمهمحمود مطلق طلقالرقة5295072

فاطمهمحمود زين العابدين محمد سليم هاشمحلب53017521

زينبمدثر أحمد معتوقحلب53114745

نشينمدين عمار شقوحلب53210336

ريمهمرام واصف الخطيب ابو فخرالسويداء5335813

ليلمرام يارس الخليفحلب53421358

هيفاءمرح احمد حسونحلب53525676

يحلب53619126 وفاءمروه عالء الدين صوالنحر

هالةمروه فتحي دعبولحلب53727275

تماممريم آصف سليمانحلب53821191

نجاحمريم عبدالسالم اليوسفحلب53919652

ن عبدالرحمن ارنبحلب54019127 فاطمهمزكي 

زهريةمصطفن أحمد الشحاداتدرعا54114507

سوزانمصطفن حسن عروسحلب54217205

لينامصطفن عبدالكريم حلوحلب54311701

سميهمصطفن عبدو رنجبالالسويداء5444191

 محمد الحاج عليالرقة5456738
خولةمصطفن

شهنازمصطفن محمد يمان نارصحلب54612815

همصعب علي الحسنحلب54711942 امب 

يدرعا54814771  الزعنر
ن سعادمصعب ياسي 

يالرقة5497921 ن احمد العبدالبر
زليخهمعب 

ن محمد خب  عبد هللادرعا55019339
هدىمعب 

صبحيهمنار صالح الحميديحلب55125682

سهاممنار صالح العثمانحلب55219654

همنذر علي الحسنحلب55311946 امب 

ايمانمنن أحمد عبد اللطيفحلب55420982

امينهمنن محمد حبشحلب55525937

سوريهمنب  محمد العسافالرقة5566767

سهاممهند أنور الشحاداتدرعا55714509

نورهمهند محمد ضاهرالرقة5587926

ن الخلفالرقة55911022 فريالموده حسي 

شمسهموىس علي جاسم العطوالرقة5607929

حسناءميمونه يارس عجمحلب56125294
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

ثناءناديا سمب  بعيجحلب56219604

ي الياسحلب56322846 لينانايا هبن

غنوهنجا زكريا دليلحلب56424468

تركيهنجمه حمود الحمودالرقة56512852

بتولنجيب عبد هللا جلوحلب56611152

جمانهنداء محمد جميل سمانحلب56724335

سعدهنشين موىس الدبوالرقة56811060

فاتننسيبة يحن  مرصي جذبهحلب56925298

يدرعا57019355
ايماننرص منصور البلحن

سلطانهنرصهللا ابراهيم العبدهللاالحسكة5718569

يحلب57227446
رانيانغم احمد سمانن

فرطوسهنهله محمد دعاسالرقة57312856

فطومنىه ابراهيم الحسنحلب57427495

زينبنور ابراهيم الخليل شكريحلب57525304

فاطمهنور صادق عبد اللطيفحلب57619261

شاههنور عبدالحميد االحمدالرقة57711096

براءهنور علي الجنداليحماة57822916

زلوخنور محمد فتيانحلب57920419

امينهنور الهدى احمد احمدحلب58020634

كوثرنور الهدى وائل محمدحلب58120636

نجمةهاجر جودت النجارحلب58225954

ميادةهاجر عبدالحميد العليحلب58324118

هدىهاديه أيمن حكحلب58424927

يديحلب58527612 زينبهبه خالد الشر

ملكههبه عبدهللا العبدهللاالرقة58612879

ابتسامهبه هللا عبدالجبار العليالرقة58712882

خولههديل صالح الجساسالرقة58811151

خنساءهديل مجد الدين غزيحلب58923093

زينبهديل منذر قبيليحلب59024935

عوشهناء ابراهيم الجمعهالرقة59111166

رجاءهناء محمدعلي المحمدالحسنحلب59221126

كل زارهنديف محمد يوسفحلب59326745

فاطمهيام محمد الشيخالرقة59411191
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

فاطمةهيفا مصطفن بريموحلب59526755

حاجهوائل احمد الشواخالرقة5967938

لطيفهوحيد محمد عرب سعيدحلب59711153

فوزهوزيره مصطفن السلطانالرقة59811213

خولهوسام ابراهيم الحميددرعا59914577

ريموسام جمعه المحمدحلب60012710

وفاءوسيم عماد كالوكحلب60111095

نور الهدىوسيم مروان ابو بكرحلب60210881

نحلب60314250 قطنهوسيم موىس الحسي 

مريموفاء عبدالسميع الحمودالرقة60411218

رقيةوفاء نوري الصفرحلب60523188

نوفاء نور الهدى محمد سنوحلب60621511 ياسمي 

سارهوليد خالد ابو حالوهدرعا60714648

هيارا احمد شموحلب60823147 سمب 

لميارا هيثم شعبانحلب60925345

يحلب61019579
ن أحمد قضيمان  فاطمهياسمي 

ن احمد هواشحلب61112948 ابتسامياسي 

ن خالد الشحادهحلب61216181 ايمانياسي 

فوزهيامن ابراهيم عسافالرقة6138371

حياهيامن حسان قطانحلب61410376

عليهيامن عامر المحمد العمرحلب61512820

يحلب61618174
ي عتف 

ناهديامن عبد الغنن

نادرهيحن  ابراهيم قندوسهحلب61716183

هالةيحن  حسان نشابحلب61814730

عهديحن  محمد اولحلب61915089

ايمانيحن  محمد شحادهحلب62014733

ميساءيزن محمد زهب  نقارحلب62115998

بديعهيمان مرعي الحمدو المحمدحلب62221466

عيشهيوسف صادق محمودحلب62312124

نسيبهيوسف صالح ابو حالوهدرعا62414651

وهيبهيوسف عبدهللا الحسونحلب62512429

هدىيوسف عدنان المحمددرعا62614778

ظافرهيوسف فادي محفوضطرطوس6274762
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حلب
ن
ن ف أسماء الناجحي 

صفاءيوسف محمد سعيد السيدالكويت62820130026

أمينة,سلوم,علي,عبد هللا62916251

ن63019706 ي,محمد عالء الدين,لي  غزوه,زعب 
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