
اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

نورابراهيم احمد خضرالقنيطرة17526

فطمهابراهيم جمال الدين كلسليحماة214806

ر جوريهحماة313539 سمرابراهيم حسي 

يهابراهيم خالد الواديحماة411884 خي 

يحماة514816
شذىابراهيم عبدالنارص لطفر

فاطمهابراهيم عدنان المضيحماة616609

علياءاحمد زياد الخالدحماة712222

مجداحمد شعبان الملحمحماة812165

نورةاحمد عبد االله حجازيحمص911236

رضيهاحمد عبد الرزاق السطيفحماة1016627

صبحيهاحمد عبدالجليل االسودحماة1112076

ندىاحمد عزام النشارحماة1211196

هاحمد علي المحمدحماة1316633 سمي 

فاديهاحمد فادي علوانحماة1411620

منالاحمد محمد العكاريحماة1511530

اسماءاحمد محمدسالم سعدالدينريف دمشق1618043

فاطمهاحمد محمود الصالحالرقة175686

ازدهاراحمد نورث جمولحماة1813768

رحماة1910017 فداءاحمد هادي مأمون الحسي 

براءهاحمد يارس غيانهالالذقية2014132

هالةاحمد يوسف بكرحماة2114909

انصافاسامه محمد الغزاليدرعا2215111

فاطمهاسامه يوسف الفري    حدرعا2315793

رحماة2420229 آمنهارساء جميل الياسي 

ليلارساء صفوان مبيضحماة2519073

نىهارساء هايل المصطفرحماة2619760

سورهاسماء اسماعيل االسماعيلحماة2719841

حاجهاسماء سليمان خلوفحماة2819641

آسيهاسماء عبد الرزاق الطالبحماة2919808

عهداسماء فارس شيخ الزورحماة3023619

حياةاسماء محمد طلحة السليمانحماة3119897

كفاحاسماء مني  الحايكحماة3224569

هدىاالء جهاد المحمد اليوسف الصالححماة3320162

نوفهاالء حسان ديابحماة3419654

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

سناءاالء فردوس الضاهرحماة3519843

ذهيبهاالء يوسف شيخ حسنالرقة3612540

مجدالبتول سامر كنعانحماة3719656

املالحسن عبد القادر الشيخ احمدحماة3810603

سالمالزهراء احمد عبيدوحماة3922744

يحماة4012448
منتىهالمعتصم باهلل رعد الحسانر

زيحماة4123644 ليلالهام محمد باشير

مروهامجد مالك النارصحمص4213549

رحماة4319996 راميهامل يونس الحسي 

ه خالد السليمانحماة4424586 فاطمهامي 

صباحامينه عماد المضيحماة4518628

رغدهانتصار احمد فنصهحماة4624591

رنااية احمد وهبةحماة4723681

يالرقة4810184  غرن 
ر منرايالف حسي 

مادجايلي سعيد هنونحماة4912231

رائدهايلي غسان لبسحمص5015227

ي نارصحماة5119563
رائدهايلينا طونر

ليناايلينا منر الديبانحماة5219564

جوريهايمان اكرم المشعلحماة5320657

نوفهايمان فائق الحسنحماة5424600

فاديهايناس زيدان شحودحماة5519644

رويداايناس محمد عليحماة5621401

فرحايه ايمن جنيدحماة5719288

رامياإناس ابراهيم أحمدحماة5821373

ثريا خبازهإنانا جالل خبازهحماة5924590

ثناءإنعام مهدي العبد هللاحماة6020919

ر فهيم ابراهيمحماة6120672 غيثاءإيلي 

ر الحسونحماة6221029 هإيمان حسي  سمي 

صفاءإيناس عبد هللا غازيحماة6319085

ي صالح عصفورحماة6413265 ريماأن 

هيفاءأحمد بدر الدين سليمان العليحماة6512705

رضيهأحمد خالد الشقرةحماة6614846

خديجهأحمد رضوان حميديحماة6711869

صفاءأحمد زياد الشيخ خضرحماة6811954
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

عبي أحمد سلطان االحمدحماة6912587

هاالأحمد عامر دوجانحماة7011889

يحماة7112000
هديهأحمد عبد الباسط الدودانر

غادهأحمد عبدالقادر العلوشحمص7215939

جميلةأحمد محمد العبسيادلب733412

فوزيهأحمد محمد حسندمشق7421034

ر سلورهحماة7510014 فاطمةأحمد معير

داللأري    ج عبد الرحمن علي الخلفالرقة7612508

هنديهأسماء وليد عبد الرحمنحماة7720893

مروهأسيمه نجم االصفرحماة7819076

نجاحأكرم جمال االحمدحماة7912588

فاطمهأمجد طالب االبراهيمحماة8010266

لياليأمجد محمد بشار حلومحمص8113303

ر الموىسالرقة8212554 ه ياسي  وضحهأمي 

ر محمد المضيحماة8311981 هاجرأمي 

ريمهأنس بسام الصالحدمشق8426590

مروهأنس خالد الشيخ بكورحماة8512707

وضحهأنس خلفان السهودير الزور8611345

غشأنس محمد الشيخ قدورحماة8716669 هنا الي 

مطيعهأنور صالح الدبيكحماة8810606

بدرهأيمن حسن الجاسمالرقة895789

ملكأيمن محمود الجاسمحماة9012235

سمرأيهم محمد فراس خرسانحمص9111028

ملكهآري محمد رموالحسكة926909

نجالءآالء احمد عبدالرحمنحماة9320292

مريآالء زكريا الفارس خلوفحماة9419643

اسماءآالء سويد السويدحماة9519077

اسعافآالء عبد الرحمن حالقحماة9619078

نسبآالء عبدو الغضبانحماة9720547

نوالآالء علي موجوحماة9820601

صباحآالء فواز حنبظليحماة9924574

هاجرآالء مروان عباسحماة10024576

هويدهآيات عبد الحكيم العبيدانحماة10123667

هآيات عيس لحلححماة10218009 سمي 
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

صفيهآيات مصطفر كنعانحماة10319845

منرآية حسن سطوفادلب1044915

ر الطرنحماة10519294 عائشهآية معير

حنانآيه أحمد كفاحماة10623263

نرسينآيه حسن حميديحماة10721630

سحرآيه ناجح الزبديحماة10823699

يحماة10923700
يآيه نضال الالذقانر

أمانر

عزه عثمانبتولاإلمارات11050070007

الهامبتول احمد العجيبحماة11123222

رنابتول بسام البكورحماة11218841

عالبتول حيان محمد سعيدحماة11319173

خديجةبتول عيس العيسحمص11425152

حبسهبتول فواز المطرحماة11519090

مريمبتول هالل العبد هللاحماة11620172

امنهبتول يارس الرحمونحماة11723718

مهابديع عمار بلواتحماة11810043

عبيدةبراء عبد المحيط المنديلادلب1193428

صبحيةبراءة فجر حمدانحمص12022162

صباحبراءه احمد الطومانحماة12124614

عبي براءه هاشم الونوسحماة12220118

فطيمبرهو محمد القدورادلب1234128

رحماة12423728 صفاءبسمه مسعود ابراهيم الياسي 

جهانبشار ابراهيم البكورادلب1253429

فضهبشار علي كريبانالرقة1265838

إيمانبشار محمد جمال دقسيحماة12710614

كريمهبشار معال حسنحماة12813596

يازيبشار نارص االحمدحماة12911724

يدرعا13018071
هناءبشار نايف الطعانر

روعهبرسر مامون كرسى حدادحماة13111133

ى علي الجابرحماة13220245
آمنهبرسر

حنانبالل حسام عبد الوهابحمص13313590

عليابالل فيصل الفنيشالقنيطرة1345806

شعيلهبهاء الدين عبد الحميد الحمشوحماة13514000

راملنبهاء الدين يارس البيطارحماة13610616
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

فطومبيان جمعه العليالرقة13712597

 العليالرقة13812599
ر نورهبيان حسي 

عائشهبيان عبدالقادر الوكاعالرقة13910314

مريمبيان محمود علوانحمص14022233

غديرهبيلسان برهان دردرحماة14123268

شذابيلسان فراس الشيخحماة14221876

وفاءتبارك طالس الخليلحماة14318616

ابتسامتسنيم عبد الكريم زقزوقحماة14423747

احالمتسنيم عبدهللا الدوححماة14520414

يرسىتفر محمد بهلوالرقة14610347

سعادتميم حذيفه طقطقحمص14713593

ي شماس الطعمهحماة14818639
حياهتهانر

رانياتيماء عزت الحاج يوسفحمص14922234

هتيماء عيس العمرريف دمشق15034391 سمي 

داللجابر محمد حمدانحماة15113856

هيامجعفر شعبان خضوريحماة15213451

وزجعفر عبد الكريم وسوفريف دمشق15317734 في 

حميدهجعفر عدنان بصلحمص15413156

هالجلنار فيصل الخلفحماة15519751

امنهجمال الدين خالد الحكيمحماة15615076

زهرهجواهر خليف المرعيالرقة15710384

كاتياجورج نعيم جروجحمص15815359

رجوزيف جورج ثلجهحمص15915360 كارمي 

ي فريد رزوقحمص16012445
مريمجونر

امالجيسي فهد الياسحماة16119577

منالجيهان محمد توفيق عبد الدايمحماة16223775

فريالحازم عبداللطيف الكرديحمص16316080

ليناحبيب محمد ساعودحماة16413078

هحسام الدين سليمان العليحماة16514505 سمي 

الهامحسان فرحان عودهحمص16614389

سنرحسان محمد عبد الواحدحمص16713767

امونهحسن ابراهيم الحمودالبعالوالرقة1685908

ر العيرحماة16910531 هدىحسن امي 

مريشحسن أحمد الحسنحماة17012014
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

هحسن جهاد العليحماة17114004 خطي 

افتخارحسن خالد ناجيةحمص17213672

وردهحسن مصطفر ابراهيمحماة17315118

ثناءحسن نايف سيفوحماة17414007

منالحسن يحن  حسنحماة17513745

شذىحسناء محمد صبحي كف الغزالحماة17623776

ر فراس جغاصيدمشق17718619 عفافحسي 

ر كمال شاورديحماة17810068 سمرحسي 

ر هايل طهحمص17913164 سمرحسي 

أحالمحكم محمد المحمدحماة18011761

حنطيهحال حسن مسعودحماة18121189

نورهحال نعيم نونوحماة18219579

ر شنوحماة18319814 هدىحليمه ياسي 

امنهحمزه ابراهيم المطرالرقة1845957

باسمةحمزه حسن جمعةحماة18510273

ختامحمزه عماد الديكحمص18613596

شوفهحمزه منهل الحمود الموىسحماة18710922

هالهحمود حسام الدين الحمودالموىسالرقة1887622

حسنحنان احمد كريمحماة18919768

ر الحسنحمص19025232 غصونحنان امي 

قدريهحنان محمد العليالرقة19110427

يحماة19218858 مخلصهحنان موفق حلن 

غادهحنان يارس طوقاجحماة19324651

ر محمد الطالبحماة19419232 فريالحني 

ر مدحت الطريفحماة19520005 رغداءحني 

ر نايف المضيحماة19623795 رانياحني 

ليندهحيدر اياد االشقرحمص19712862

ثراءحيدر محمد عبد هللاحماة19813748

غيداءحيدره علي قبالنحماة19913221

رانيهخالد باسل سحارحماة20015165

هويهخالد راشد الخلفحماة20111872

مريمخالد عبد الباسط قره احمدحماة20215173

فهيدهخالد علي الغايمحماة20311543

رزانخالد فيصل المحيميدحماة20415180
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

اسماءخالد محمد العبد الرحمن الغزاليدرعا20515119

سىهخالد محمد علي شبليحماة20611138

امينهخالد مصطفر المحمودحمص20711871

يدرعا20816024
هندخالد هشام الطعانر

وسامخالد يوسف الشيحانحماة20915192

سعادختام اسماعيل فرزاتحمص21026578

اسماءخليل حميدي االحمدالرقة2115994

كاملهخليل عبد العبدالرقة2125997

عوشخوله عبود المضحيالرقة21310455

 العليالرقة21410463
ر نورهدانيا حسي 

ثناءدانيال يوسف خليلحمص21513434

رحماة21619176 سوسندعاء سامر الحسي 

خديجهدعاء عمر الفرخحماة21718861

ريمادعاء محمد منقذ الفحامحماة21818344

لولودعاس رائد دعاسحماة21912254

هناءديما رياض االحمد الخالدحماة22019910

يحماة22119911  العمر السبسن 
امينهديمه مصطفر

عبي راما حسام الحيطحماة22218346

ر طالب اغاحماة22324669 نجوىراما حسي 

رحماة22419628 دارينراما طالب برشي 

نرسينراما مالك حديديحماة22519109

زبيدهراما مأمون الحمديحماة22619110

ايمانراما مصطفر زعرورحماة22718760

وفاءرأفت نارص الدعيبسدرعا22819094

وزرزان حسن رستمحماة22921421 ني 

غانيهرزان حمود الحمودحماة23019929

فدوىرشاد الديناإلمارات23150070431

أحالمرشيد زياد عبد الرحمنحماة23212093

هناءرغد رئيف سلومحماة23322543

ميادهرغد عبد الكريم فرحهحماة23422806

هالهرغد عمار الحركحماة23522807

رنارغد فيصل العبد هللاحماة23620186

رندهرغد محمد الجاسمحماة23718763

نرجسرغد محمد خليلحماة23820297
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

ثراءرغد محمد عبد هللاحمص23925312

خالدهرغد محمود ابو الركبحماة24018764

هديهرغداء محمد غراءحمص24125320

وكيلهرفيف سليمان المعروفحماة24219720

فاطمةرنا حسام كزكزحماة24318487

منررهامالسعودية24450070081

املرهف عبد هللا الهبطهحماة24519320

مهارهف عماد الصارمحمص24626622

وصالرهف محمد االبراهيمحماة24723872

فاطمهروان ايوب الكنجوحماة24819913

منهلروان عبد المنعم شماليحماة24923505

رديناروان هيثم الحمدانحماة25021996

ميسونروفان معروف مقصوددمشق25125374

يرسىروال محسن اليوسفحماة25224706

ي رافع العيسحماة25311489
رئيفهرونر

آمنهرؤى مصطفر اليوسفحماة25420054

عطياترياض عياض العزيزدير الزور2559347

خالدهرياض مصطفر الرمضانحماة25615221

أملريام اياد حديدحماة25723282

ايمانريم فراس الشحودحماة25823894

أسياري  هام ممدوح الشحودحماة25918687

هزكريا سميع كلثومحماة26013480 سمي 

ةزهراء ممدوح الصالححماة26123904 سمي 

فاطمهزهي  عبد هللا الزبديحماة26210538

كاملهزين العابدين عبد العبدالرقة2636043

ابتسامزين بشار العليحماة26413554

ر المضيهحماة26518368 نرسينزين حسي 

سهي زين عدنان احمدحماة26613750

لينازينب حسام نيوفحماة26722501

رحماة26819866 ماردينزينب محمد الحسي 

رويدهزينب هيسم محمدحماة26923235

هزينه محمد الديوبحماة27020946 سمي 

يهزينه محمد الهويسحماة27119679 خي 

حوليحماة27218490
سعادساجدة أحمد رسر
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

اميمهسارة احمد الديوبحماة27320015

يحماة27423924
ر عروانر غفرانسارة عبد المعي 

إيمانسارة عمر حالقحماة27518879

فاطمهساره خالد االحمدحماة27620188

طلهساره فارس المصطفرحماة27724722

يحماة27819331
سجاساره وليد العريضر

فاطمهساندي هشام حسنحماة27921943

يهسح  عمر الطبشحماة28018775 خي 

املسدره خلدان السقاحمص28119968

أنعامرساج الدين صفوان شعبانحماة28210541

رناسعيد محمد عويرريف دمشق28316003

رحابسالف ايمن كاسوحةحمص28424503

فهميهسالم سليمان االحمدحماة28519681

خديجهسالم عبدهللا الحق العليحماة28620433

منارسلوى علي الحمودحماة28720903

عائشةسليمان عبد هللا طالسحمص28813602

جورجيناسليمان محمد جمولحماة28913770

وحماة29011985  الخي 
زكيهسليمان مصطفر

ر خليفهحماة29113753 سوزانسليمان معي 

رقيهسماح مجاهد القره حسنحماة29220703

مناهلسميه عبد الباسط القناصحماة29320321

مخلصهسهام حازم جعلوكحماة29418265

وزسهيل عذاب الحلوحماة29514398 في 

هناءسوسن محمد الشقيعحماة29619782

ر عامر شهدا فتالحماة29720568 دعدسيلي 

ذكاءشادي حسام الدقاقحماة29815279

رناشادي حسام غاليحمص29911530

هدىشادي محمد العيرحماة30016768

سالفشام عزو عزوحماة30122705

خديجهشذا عماد الدين شاهرحماة30220621

ر الحاج عيسحمص30321943 مؤمنهشفاء عبدالمتي 

عائشهشفيق عبدالعزيز عزالدينحماة30415285

سعادشهد محمد شحاذهالرقة30510789

رحابشهد محمد نذير خليفحماة30619002
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

امنهشيماء عبدالحميد العثمانحمص30722861

رحابشيماء عبدالستار الشيخ احمدحماة30820300

فيحاءصابرين محمد أبو قضهحماة30924753

مهاصالحه رمضان الخابورالرقة31012734

شهامةصبا صفوان المطرحماة31118400

قمرصبا عبد العزيز شماليحماة31223998

غادهصطيف خالد المرعيحماة31315298

ضحصفا عوض الكيالحماة31424757

نعمتصالح الدين ابراهيم عبدالخالقدير الزور3159354

ختامصهيب مصعب مالشحماة31610939

اسماءضحوك محمد سهل الهاشمحماة31719347

يحلب31820604 نجاحضح حماده حلن 

هناءضح سعيد شحود الديابحماة31919690

رابعهضح عبد الحمودالرقة32010831

امينهضح مصعب المحمد طهحماة32120303

نرسينضياء موىس برهومحماة32212426

منرطارق زياد منينهحماة32310654

ضحطارق علي الهيبهحماة32413228

ميساءطارق محمد الشيخ عباسالرقة3257676

عائدهطله بشار النحاسحماة32624010

براءهطه محمد أيمن الدندشليحماة32710945

منرطيبه عبد الدايم السطورحماة32819874

فاطمهعاصم عبدالرحمن الكيالحماة32912184

عتابعاصم مصعب العوضالقنيطرة3305204

آمنهعامر سالم الدليحماة33112100

بدورعامر سامر القوجهحماة33211151

ميادهعامر ماجد لبابيديحماة33311153

وردةعائده يوسف الحمودحماة33420130

نىهعبد االله تامر طعمهحمص33515300

يدرعا33618155
نايفهعبد الباسط يوسف الطعانر

صفاءعبد الحميداإلمارات33750070893

بدريةعبد الرحمن أحمد سامر عبد الواحدادلب3383459

كاويحماة33911296 مريمعبد الرحمن سعود الير

خديجهعبد الرحمن عدنان المرعيحمص34016324
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

شهنازعبد الرحمن غسان المحسنحماة34111609

تمارصرعبد الرحمن فواز عكلهحمص34215164

يرسىعبد الرحمن ماجد ذيابدرعا34317194

مريمعبد الرحمن محمد المحمدحماة34412027

فاطمهعبد الرحمن محمد النارصحماة34511158

يعبد الرحمن محمد حالقحماة34610547
امانر

هعبد الرحمن محمد رسالنحمص34711964 امي 

حبوسعبد الرحمن وليد يوسفحماة34811917

اميمهعبد السالم محمد المحمدحماة34916799

رحماة35010688 غانيةعبد السالم محمد حسي 

ربابعبد العزيز زياد السيد عليحمص35111081

ختامعبد العزيز محمد العز الدينحماة35211988

ي ابراهيم عزيحماة35310689
ضحعبد الغنر

رحماة35414389 رفعهعبد القادر أحمد الحسي 

نجوىعبد القادر زياد القدورحماة35512436

مروهعبد القادر مأمون وحودحماة35612358

ميساءعبد الكريم باسم الشحادحماة35711103

خديجهعبد الكريم عبد القادر البكورحماة35812030

رويداعبد الكريم غسان المحمدحماة35911770

يحماة36013363 نهيدةعبد الكريم مالك درون 

ساميهعبد الكريم محي الدين سفافادلب3613714

هدىعبد اللطيف حسان حالوةادلب3623474

يحماة36312109
اعتدالعبد هللا أحمد المصينر

رحيمهعبد هللا تركي زقريطحمص36411589

نايفهعبد هللا خالد الحمروشحماة36512031

امنهعبد هللا عبد الفتاح الساطيحماة36611657

نرسينعبد هللا فضل هللا المظلومحماة36711227

حليمةعبد هللا مصطفر الصبوححماة36810981

ندىعبد النارص محمد فؤاد الفرجحماة36912359

ليناعبد الهادي رفاعي الرجبحماة37010550

شيماءعبد الهادي محمد غزالحماة37110708

وفاءعبد الوكيل محمد الخضي حمص37213808

عزيزهعبدالرحمن ابراهيم المحمدالرقة3736132

هدىعبدالرحمن محمد الكشتوحماة37412188
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

اسماءعبدالعزيز عماد عودهحمص37514480

فريدهعبدالقادر ايهم صطيفحماة37616800

رالرقة3776248 صبحهعبدهللا حمود الحسي 

فاطمهعبدهللا محمد العبداللطيفحماة37812345

تهامهعبدهللا محمد العكشحمص37918208

نىهعبدالهادي محمدفريد درويشحمص38016412

سهاعبدو سعود الحدادحمص38115369

فاطمةعبدو نارص الخطيبحماة38216815

وضحةعبيد محمد العبد الحجوالرقة3836289

رحماة38415470 ابتسامعبيده عبد القادر األمي 

سميهعبي  انور المضيحماة38518499

رويدهعبي  محمد حجوحماة38620257

فدوىعبي  معمر المنشفحمص38724507

مريمعثمان محمد العبدوحماة38811658

تركيهعدي محمد الهدهودحمص38916429

نجاحعدي موىس العليالرقة3907741

هيامعروه عبد الرحمن البكورحماة39110453

فرحعروه وائل شحودحماة39213394

رجاءعزه طالل العيرحماة39324022

ميساءعقبه محمود طيباحماة39413233

روعهعال حكمت مكيدوشحماة39521497

صفيةعالء الدين محمد حيان سواححماة39610154

مانيهعالء أسعد دبوحماة39714222

هيامعالء عبيد السالمالالذقية39814293

ايمانعالء محمود جدلحمص39913615

ودادعالءالدين احمد الحميدالرقة4006317

حدودعلي ابراهيم الفارسحماة40112280

فردوسعلي احمد الخليلحماة40211477

ثناءعلي أحمد وسوفحمص40311972

غندفعلي حاتم االبراهيمحماة40411594

منالعلي حسن حجوحمص40511623

مهاعلي رامز خلوفدمشق40621119

علي رعد العليحماة40711493
ر نرمي 

ميادهعلي طاهر الفجرالرقة4086340
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

فظيهعلي عبد الحكيم حجازيدرعا40914604

نىهعلي عبد هللا بريكحماة41011167

إيمانعلي عمر صموديدمشق41123520

علي مازن زينوحماة41214233
ر ماجدلي 

فاتنعلي محمد الحمدانحمص41312732

ليلعلي محمد العليحمص41413841

منوىعلي محمد بناويحماة41512933

جهينهعلي ناهل خوليحماة41613759

امتثالعلي نض الدين محفوضحماة41713369

غاليهعلي نعسان بشورحماة41810989

رفيفعلي نورس دياب سليمانحمص41915371

جليلهعمار محمود الخابورالرقة4207762

وعدعمار يارس العليحمص42115473

جوريهعمر احمد االبراهيمحماة42212603

ايمانعمر اكرم العطارحماة42314244

نجاحعمر رياض الديابحماة42411478

يدرعا42516026
رعمر سامر الرينر مجدولي 

منرعمر سيف الدين النجارحماة42610995

عائشهعمر صفوان الغزاليدرعا42715131

فوزيهعمر عبد الحليم الجوخدارحمص42813695

رأفتعمر علي الصطيفحماة42912605

فطاميعمر محمد االبراهيمحماة43011536

هيفاءعمر مسعف االسعدحماة43111447

زينبعمر نضال زين العابديندرعا43218244

امينهعمران مصطفر قدموسحمص43313696

جوريهعيس ابراهيم عمارحماة43413778

رعيس علي ابراهيمحماة43513373 محاسي 

رساءعيس غريب بركاتحماة43611468

سحورهغازي ثالج العموصحمص43716544

عواطفغدير محمد العليحماة43814313

رنيمغدير محمد عصفورحمص43915514

ميادهغدير نزار الونوسحماة44014370

هغدير نزيه بدورحماة44111469 عبي 

حدودغرام هالل األحمد الحسنحماة44224031
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

يالرقة44312758
عوشغفران ابراهيم طلبه الحصينر

فاطمهغفران اسامه صياديحماة44420626

سهرفاتن عالء الدين يعقوب اغاحماة44518156

نرسينفاتن مازن فطومحماة44623192

نضالفادي سمي  غندورحماة44712287

هحمص44812213 غيداءفادي هيثم شقي 

اماسلفاطر نورس االحمدحماة44913439

كاملةفاطم محمد الطياويالرقة45012766

سماهرفاطمة ابراهيم ابراهيمحماة45119875

ندىفاطمة الزهراء صفوان قناصحماة45224079

رحماة45319787 صفافاطمة أحمد الحسي 

خالديةفاطمة جمال ضعضعادلب4544992

ميساءفاطمة حسن المرعيحماة45519789

زهرهفاطمه الزهراء سميح الحاج يوسفحمص45626705

هيامفاطمه اياد ابو عذابحماة45720930

ر خطابحماة45819917 خديجهفاطمه حسي 

ر محمدحماة45919197 آمنهفاطمه حسي 

نرسينفاطمه زكريا اليحن حمص46025567

يحماة46124059
عليافاطمه عبد السالم مصينر

ميسمفاطمه عبد الكريم عبودحماة46219791

امينهفاطمه عبد الوهاب االعورحماة46319852

عيدهفاطمه محمد شاغوريحماة46419648

سعديهفاطمه محمد يوسفانحماة46524074

حوريهفرج محمد اليوسفالرقة4666410

شهامهفرح محمد فاتح الزبديحماة46719140

سمرفرح محمود مطرحماة46821946

ميادهفرح هيثم درباسحماة46921315

مريمفهد عبد الحكيم االحمدحمص47015301

هيفاءفواز خالد المرعيحماة47111567

انتصارفواز محمد النضهللاالرقة4727783

رفؤاد بهاء الدين فطومحماة47314249 أمالي 

بدورفيصلالسعودية47450070414

زينبفيصل فرحان الخليلدرعا47519204

رغدهفيصل محمد المحمدحماة47615643

23/14



اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

 العليالرقة4777786
ر عليهقاسم حسي 

حنانقاسم محمد تيسي  المقداددرعا47819207

صفاءقضي عبد هللا الجمالحماة47912382

سمرقمر حسام الدين جنيدحماة48018423

هقمر خضر الوسوفحماة48123023 امي 

ريماكارين ابراهيم ابراهيمحماة48219594

مرفتكارس ميرس سقرحماة48315648

سىهكرم باسم الحواطحماة48414087

يرسىكرم محمود ارحيمحماة48524781

فاطمهكريم حاتم القطريبحماة48614256

عاليهكريم غياث اسعدحماة48714097

حنانكرسه عبدالرحمن المحمودحماة48820721

رولكليم عاطف رحالحماة48911497

منركميليا احمد االسماعيلحماة49019824

ريماكورين موريس مهناحماة49119598

ماجدهالرا محم د جعمورحماة49221784

ر صالحالرقة49312790 غزالةلجينة حسي 

أمينهليث عبدالكريم الخلفالرقة4947797

منرليث كليم حمادهحماة49513763

 حسن العليحماة49621948
ر احالملي 

زينبليندا عزيز الحمودحماة49720022

زكيهماجد محمود المحمود العمرحماة49811672

رحمهماجده عبد الرحمن الرحمونحمص49922045

فاطمهماريا أحمد السعيدحماة50020629

هناءماريا حسن نمرهحماة50120758

منرمازن قتيبه العوضحماة50212199

سمرماهر اديب البيطارحمص50315375

هماهر زياد العليحماة50414391 مشي 

آسيهماهر علي الرحمونحماة50512043

عائشهماهر علي السليمانحماة50611242

حسيماماهر فادي حبابهحمص50715476

عوشماهر محمد الحنفيشالرقة5087804

نرسينمايا كمال الميهوبدمشق50940920

رنامجد نزار محرزحماة51013662
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

خديجهمحمد ابراهيم الحزوريحمص51113745

بسمهمحمد احمد الخليفهالرقة5125194

عوشمحمد احمد العبدالرقة5136496

يالرقة5146514
عوشمحمد اسماعيل ردينر

آمنهمحمد ايمن العلوشحمص51513526

ايمانمحمد أحمد البصوحماة51615713

هدىمحمد أحمد كري    جحماة51710293

ر يارس العمرحماة51815867 جمانهمحمد أمي 

رجاءمحمد أيمن الصبوححماة51910342

غصابمحمد آذاد فاروق غريبحمص52014878

حكمتمحمد باسل شيحانحمص52111652

 حسان محمد عليحماة52216935
انامحمد برسر

داللمحمد جاسم الخلفالرقة5237831

وفاءمحمد جمال خالد الطيارحماة52411108

خديجةمحمد جمعة الموىس الرجبالرقة5256520

أملمحمد جمعه بردانحماة52611632

املمحمد حسن الشيخالرقة5277837

ر نايفالرقة5287840 خالديهمحمد حسي 

يمحمد حمزه احمددرعا52915045
امانر

الهاممحمد خالد جوخدارحمص53013491

رباحمحمد خالد حجازيحماة53110560

يحمص53215604
كمانر آمنهمحمد خي  احمد الير

غادهمحمد خي  علي ابو الكاسدرعا53316028

سعادمحمد رائد كفاحماة53414495

ساميهمحمد ربيع حسن الحمدوحماة53512353

رفعهمحمد رضوان خاروفحمص53615166

سحرمحمد سالم المحاميددرعا53714239

رندهمحمد سلمان عوضحماة53813590

فاطمهمحمد شكيب العليحماة53911777

ريممحمد شهم محمد عبد الباسط الحمزة الربيعحماة54010218

فاطمهمحمد طارق هيثم العبد هللاحمص54113650

امينهمحمد طاهر المحمدالرقة5426561

عيدهمحمد طه احمد الحمدحمص54313546

مديحه الرجبمحمد عبد العزيز الحسنحماة54416911
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتاب#

ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

ينمحمد عبد اللطيف عبد الهاديدرعا54514894 شي 

خديجهمحمد عبد المعطي اسماعيلحمص54613788

خولهمحمد عبد المنعم العبودادلب5473719

حمدهمحمد عبد الهادي الضيخحمص54812555

كوثرمحمد عبدالرحمن المحمدحماة54916910

سهاممحمد عبدالرحمن المحمدالرقة5506567

آمنهمحمد عبدالسالم احمد شحود ديابحماة55111778

فاطمهمحمد عدنان الصالححمص55213494

اكابرمحمد عدنان العبيدحماة55312626

عبي محمد عدنان المحمد الخطيبحماة55412130

أمينهمحمد علي اسماعيل الحصوهحمص55512683

رابعهمحمد علي الحمدانالرقة5567863

محمد علي المويعزالرقة5576594
منر

همحمد علي حيدرحماة55814407 بشي 

مراممحمد عليو سليمانوادلب5593516

ميالمحمد عماد عيسحماة56013842

ميسونمحمد عمر عبد العزيز كوكهريف دمشق56117806

حنانمحمد غالب الرضوانحماة56211500

خولهمحمد غانم المحمدالرقة5637373

سالممحمد غسان محمدحمص56412679

منالمحمد غيث محمد سامر غزيحماة56511260

يرسهمحمد فاضل خالد مضيحمص56613421

آمنهمحمد فرزات الخضرحماة56712471

يهمحمد فواز العبودحماة56816917 خي 

خالديهمحمد فواز اليوسفحماة56915813

يهمحمد فياض السالمحماة57012052 خي 

ندىمحمد قاسم الحلوحماة57113946

فرحمحمد قتيبهاإلمارات57250070671

بهاءمحمد لؤي دلهحمص57313811

سهي محمد متحت بنطوحماة57411026

يحماة57510295 حياةمحمد محمود كني 

فهميهمحمد مصطفر البكورحماة57611573

فاطمهمحمد مصطفر المحمدحماة57715838

عالمحمد ممدوح محمد قتيبه عطريحماة57816942
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

ربابمحمد منذر زكريا توكلحمص57911889

قصيةمحمد موىس الداليحمص58013812

ي حسنحماة58111784 مائلةمحمد نارص حح 

ريممحمد نصار يوسفحماة58214273

امتثالمحمد نض الدين محفوضحماة58313377

يرسىمحمد نور احمد شحودحماة58411578

امتثالمحمد نور إبراهيم المصطفرحماة58511577

ي عيشهحماة58616944 رزانمحمد نور حسان ان 

فاديةمحمد نور صالح يوسفالرقة5877895

مريممحمد نور عبد الرزاق احمودالرقة5888355

ايمانمحمد نور يوسف قطاشحماة58910780

سوزانمحمد وائل محمد عبارهحمص59011198

أرينبمحمد يوسف الحايكحماة59113193

وساممحمد يوسف الشيحانحماة59216931

مريممحمود ابراهيم الزنوبهالرقة5936697

كفاءمحمود احمد االحمدحماة59412206

مريممحمود احمد الجميليحماة59516949

ندىمحمود احمد القسومحماة59612354

صبحةمحمود عبد الحميديالرقة5976709

مديحهمحمود علي سلمانحماة59813329

هاجرمحمود عمار سالمحماة59910782

جميلهمحمود غسان ابو قاسمحماة60014132

سناءمحمود محمد عيد الدرويشحمص60113674

نجاةمحمود مدين الندافحماة60214437

رشامحمود منذر جعيلهحماة60310301

باكستانمدين أيمن الفاضلحماة60414393

فاديامرح عبد الكريم نديحماة60522509

ابتساممرح عدنان علوشحماة60618442

اليسمرح ماهر عراضحماة60720854

نىهمرح موفق النوري الفراحماة60819204

جميلةمرح نعمه العيالنحماة60919606

هناءمروه عمار عبدالرحمنحماة61020307

ريحانهمريم احمد عمرانحماة61121949

فطيممريم جاسم الحمد الضاهدير الزور61214842
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

فاطمهمريم جواد ملحم فاعوريحماة61321043

غادهمريم عمر االحمدطرطوس61410724

انتصارمريم مصطفر البكورحماة61518445

يفحمص61611297 ي رسر  احمد ان 
جومانةمصطفر

ازدهارمصطفر أحمد صوصادلب6173541

شذىمصطفر عامر الرصيصحماة61813256

 علي اآلغاحماة61914139
لمامصطفر

خديجةمصطفر غياث األسعدحماة62016964

جوريهمصطفر قضي الجمالحماة62112396

فايزةمصطفر محمد هنيةحماة62210302

قمرمصطفر وليد نعوفحماة62311267

مريممصعب محمود الحمدوالرقة6247913

احالممظهر رافع ضاهرحماة62513332

امنهمعاذ فيصل رضوانحماة62611674

أسماءمعاويه أديب حويكهحماة62716968

فطيممعاويه خلف األحمدالرقة6287920

كوثرمعتصمالكويت62910922

فصيلةمالذ أحمد التجورحماة63011793

عفرهملك وحيد ايبوالرقة63111005

ريممنار مني  الحسنحمص63225706

رالالذقية63314446 اعتمادمناف رفيق الحسي 

صبحيهمنتىه مصطفر االحمدحمص63423942

هالهمنذر حسان طياويحمص63513664

جهانمنذر كمال المضيحماة63612305

صباحمني  جالل الفقيهدرعا63717076

مديرةمها خضر شيخ الظاهرالرقة63811018

سناءمهند احمد معروفحمص63915825

عبي مهند الحكم االمامحماة64010357

كوثرموىس بالل الجلمدرعا64115817

يدرعا64216029
هيامموىس عبد المنعم الطعانر

آمنهمؤيد أحمد الداليحمص64313628

رجاءمؤيد شحاذه المحمدالرقة6447808

روضهمؤيد عدنان الغانمدرعا64514605

انتصارمي محمد منصورحماة64621000
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

رحماة64723176 نا محمد شاهي  رمي  ميلي 

ي وائل سلومحمص64824078 الرامي 

سعادميس الريم حمزه الحميدالرقة64911032

رالرقة65011034  حسي 
فضهميس الريم مصطفر

يحماة65122900 فاطمهميس بسام العرنح 

امينهميس محمود ابو الكاسدمشق65240954

اميشيل ابراهيم عاشورحماة65311501 ر لي 

احالمناتالي شعبان الفنوشالرقة65412849

صفاءنادرة عبد السالم طنيشحماة65519147

فاطمهندا احمد ابراهيمحماة65620027

صبحيهندى محمد الصياديحماة65720670

نادينندى وديع غانمحماة65820542

رقيهندى وليد شحودحماة65919649

كاويحماة66011272 سحابنذير عبد هللا الير

نوالنسيبه احمد السيد محمدحماة66120456

عيدهنسيم بكور العليحماة66211795

رالرقة6636799 عائشهنعيم حسن السالم الحسي 

سوسننغم راكان زعزوعحماة66421454

اعتدالنغم صالح المحمودحماة66520145

منالنغم عيس السليمانحماة66621933

عائشهنغم محمد العلي القدورحماة66720219

مروهنغم نجم االصفرحماة66819151

رفعهنهار مخلف العبد هللاحماة66911796

مدىنهيل إياد الشحودحماة67021458

خميسهنواف امسي  العبدالموىسدمشق67122690

لمانوال عبد الكريم الصباغحماة67219206

ابتسامنور احمد المضيحماة67320112

اسميهنور الدين احمد الصباححماة67416073

اسماءنور الدين نبيل النعسانحمص67516956

سهي نور هللا مصطفر صالحدمشق67637277

رويدةنور أحمد الشيخ جاسمادلب6775017

هويدانور أيمن الباكي حماة67820032

اسماءنور ثائر الشيخ محمودحماة67919799

وليدهنور دعاس اسي حماة68020877
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

منرنور عبد الرزاق الجنيدحماة68118097

هدىنور عبد العزيز فروجحماة68219026

ميادهنور عبد ربه المحيميدحمص68326780

سالمنور محمود مضيحماة68419471

ابتسامنورا عبد الرحمن العمرحماة68520221

املنوره مجد الدين الالزحماة68619277

هويهنوره محمود التايهحماة68724222

ر جوهر عسافحماة68819741 رانيانيفي 

أمينههاجر طاهر المحمدالرقة68911124

سماهرهاشم احمد ملحمحماة69013378

جورجيناهايدي مخائيل طعمهحماة69119621

ي كاجانحماة69222519 ميساءهبة راج 

سكينههبة عبدالحكيم المحمدحماة69320459

هدىهبة ليث الحركحماة69423107

نازكهبة محمد طبلحماة69518465

ههبه حازم حمودحماة69622925 سمي 

دعدهبه محمد علوشحماة69718466

رحابهبه نارص نارصحمص69823222

ابتسامهدى خالد عليحماة69924238

سحرهدى عبدالباسط المدورحمص70021973

ههدى فيصل عدامهحماة70120487 أمي 

عذراءهدى محسن اليوسفحماة70223161

باناهدى منذر كرنازيحماة70324863

امينههدى هيثم الخطابحماة70420462

رحماة70518937 رناهديل حسن الحسي 

ههديل سلمان عليحماة70622238 خضر

اوراسهديل عماد القدورحماة70724864

ماجدههديل فواز حيدرحماة70823109

علياهزار صالح تركيهحماة70923060

يحماة71011617
روعههشام وائل طومانر

توححماة71114293 رهمام مصطفر رسر ياسمي 

رالرقة71211168 آمنههناء عثمان الحسي 

زهورهناد حازم الشعارحماة71314499

سمرهند طه الشحودحماة71424251
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ي مسابقة كلية التمريض بجامعة حماه
ر
ر ف أسماء الناجحي 

ريمهيا تيسي  عليحماة71520545

رامياهيا ثائر وطفهحماة71622932

ر الجوادحماة71718470 نور الهدىهيام معير

ناهدهيلدا أحمد عليحماة71821953

نداءوائل طالل العسولالقنيطرة7197044

عواشوائل محمد الشحودحماة72014394

يحمص72122072  زعن 
يرسىورده خضر

هيالنهورده محمد مصطفرحماة72220051

رحابوسبم هيثم حبالحماة72311085

فطيموفاء توفيق خضرحماة72418472

قمروالء عبد هللا هبهابحماة72518681

مناوئام عبد هللا العبدانحماة72619706

جميلهيارا روالن الديوبحماة72719625

عبي يارا مؤيد محمودحماة72822584

فاطميارس ابراهيم العيسالرقة7296845

شاديهيارس محمد عمار عبارهحمص73013797

ر احمد قالوشحمص73119890 ايمانياسمي 

ر حسن قره مانحمص73222221 آمنهياسمي 

ر عمار الطالبحماة73324873 رناياسمي 

ر محمد جمعه اسماعيلحماة73418815 منالياسمي 

يحماة73510816 ميادهيحن  خالد غناج 

عناياتيحن  رمضان ناصوريحماة73613337

باسمهيزن جاسم الحمويحماة73714170

أمليزن عماد نجارحماة73811088

عهديزن محمد فائز رمضانادلب7393552

تغريديعقوب فايز فاكهحماة74013426

نرسينيمان حذيفه شيخ صبححماة74110364

مهايمان رياض الشقيعحماة74216157

سمريوحنا نزيه الشموطحماة74311432

فرياليوسف تمام المردمشق74418581

وساميوسف محمد االبراهيمحمص74513144

غادهيوسف مصطفر زقريطحمص74611823

ر الضاهرحماة74711276 ر حنانيوسف مي 

نيفادايوسف ميالد ابو عدلهحماة74812325
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أمنهيوال عبد الباسط الداوودحماة74919906
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