



جامعة حلب-نتائج مدرسة التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابم

اكالرقة19160 سارهابتسام علي البر

نرسينازدهار عبدالسالم سيدطهحلب232002

ا احمد قادرحلب332262 مدينةاستبر

يالسويداء46392
 
هالةارساء عبد المجيد صابون

ساميهارساء منصور الخاطردير الزور59574

ضىحاسماء عبد المنعم عنعنحلب623379

حلوهاسماء محمد الشالشالرقة79503

ماريااالء علي العبدهللاالرقة89561

ميثاقاالء علي العمرالرقة99562

امالاالء مفيد الحسنحماة1021141

فاطمهالبتول احمد الحمادهالرقة119584

فطيمامينه خالد العبوحلب1227783

جميلةاية حسان فهدحماة1319296

مريمايمان احمد العلوشحلب1427803

ختامايمان بسام قرجوحلب1531307

أملايمان عبد هللا الخلفحلب1633653

عائشهايمان عبد الهادي شحادهحلب1731034

محاسنايمان مدحت صالحطرطوس1811091

فاطمهايه احمد مزرابحلب1923062

ليناايه شهبر عليحمص2022495

هايه صالح عليحمص2122496 سهبر

امينهايه عدنان شاهير حمص2224328

عائدهإرساء احمد اللطوفحلب2333036

حوريةإيالف مصطف  السدالنالرقة249772

أمنهإيمار عبدالعزيز أحمدالطعانالرقة259780

امينهأسماء احمد الحسنحلب2632810

ميساءأليس شادي احمدالالذقية2719545

 علي حربةحلب2832268
ثناءألير 

فاطمةأمل يوسف اليوسفادلب295508

نوالأمينة خالد كيدةحلب3023840

دعاءآالء احمد سويدانحماة3120809

فطيمآمنه مصطف  جاسمالرقة329662

آملآيات حسن الحسير الرقة339718

ربيعهآية محمد العبودحلب3431043

سوسنآيه سليمان ملحمحمص3526030

هناءآيه نارص فرجطرطوس3612154

زمزمبانه عمر رسالنطرطوس3710539

خولةبتول ابراهيم العليالحسكة3811941
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شكريه عاصيبتول احمد المعروفحلب3931906

مريمبتول احمد جمعهحلب4029591

مريمبثينه محمدعلي الحماديالرقة419946

نوربراءه جالل عابدين أغاحلب4224119

قدرتبسي بحري عمرالرقة439976

ى حسير  االبراهيمحماة4421363 جوهينابرسر

ى حسير  خليلحلب4531057 هندبرسر

ى عبدهللا المحلولحلب4631639 رجاءبرسر

حسناءبيان اسعد شان الريمحلب4724502

سارةبيان حسن المصطف الرقة4810020

عببربيان محمد اليونسالرقة4910049

امينهبيان محمود العبدالعيسالرقة5010054

منالبيسان رفعت رزقحماة5119386

سناءتاال عماد قنوعحماة5220918

بنانتسنيم هايل الخلفحلب5330327

ي احمد المهاوشالرقة5410118
 
وردةتهان

ي نجم المناورالرقة5510126
 
رباحتهان

ي المصطف حلب5629611 مهاتيماء حاجر

خالديهتيمه احمد حاج خميسالالذقية5715794

فاطمةثريا عبدو همامحلب5832229

زنوبثناء مصطف  مصطف  عمرحلب5928452

فادياجنان علي وسوفحماة6020455

عببرجوري يوسف بدورطرطوس6112160

ابتسامجوريه محمد ابو العيونحماة6221833

ريم خطابجولي رمضان محمدحماة6319030

غيدهحال طعان صقر رزقريف دمشق6426058

غادهحال فراس جحجاححماة6519544

داللحنان صالح الصالححلب6623481

فطومحنان محمد بيجحلب6728603

سعادختام محمد محمداغاحلب6829656

رفعهخديجه احمد حنظلالرقة6910241

فضهخوله جمال مرعيالرقة7010269

نجاحدعاء عبدالمنان حمادهالرقة7110310

سناءدلع عبد المنعم عثمانحماة7221383

انتصاردلع عبدو نرصهحماة7319258

محسنهدلع عمار المصطف حمص7423188

ابتسامديانا سامر العسافحلب7525280

هندذكاء ياسير  الخزامحلب7628725
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مريمرابيه زهبر المحمدحلب7731084

هيامراما خرص  ديابحماة7818202

يالرقة7910384 عليهراما عبد الرحمن الشونر

املراما عمار متسلمحلب8029684

لميسراما محمد وفا بطيخحلب8132471

هناديراما مدحات خليلطرطوس8212430

غاليهراما نايف حيدرحلب8333049

خالديةرحاب حسير  الجمعةالرقة849138

زهرهرحاب علي االحمدالرقة8510428

بدرهرحمه ابراهيم الحمادهالرقة869232

هبهرزان عالء سلطانحلب8726562

رساءرزان وائل صبحطرطوس8812472

امينهرسميه حميدي الحميديالرقة8910457

لينارغد شاكر بديريحلب9032022

نرسينرغد عيد االحمدحماة9118206

جميلهرغد عيس الحسير الرقة9210492

سارهرغد محمد الحمودالرقة9310497

فاطمرغداء غالب النارصالرقة9410506

عائشةرقية عبد الرزاق األحمد العزوحلب9532839

دلهرقيه احمد االبراهيمالرقة9610511

ي العليالرقة9710513 آسيارقيه حىحر

يحماة9816133
 
ثناءرنير  محمد فايق الكيالن

ريمرهام شادي سليمانحماة9919889

زينبروان احمد المحمودالرقة10010590

نجاحروان بشبر العليالرقة10110593

خولةروان حسير  دكدكحلب10223444

خنساءروان صفوان شواحلب10330101

رامياروان نادر سعدوحمص10422536

حوريةروعة بسام سعيدحلب10531367

اليفروال محمد معموحلب10632334

ثريارؤى خالد الحمدوالخلفالرقة10710410

ندىريان محمد االحمدحلب10833364

تغريدريتا نبيل جوهرهحماة10920703

فاطمةريم عبد الجليل الحميديالالذقية11022902

حمرهريم محمود الحمادهالرقة11110687

يحلب11223446
فاطمةريماء يوسف البوشر

فضهرئام عبد الظاهرالرقة11310364

بوحلب11428473 رقيةزهراء جودت رسر
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ثريازينب اسعد نارصحمص11522541

حليمهزينب محمد الجبقالرقة11610739

يرسىساره مصطف  وريدطرطوس11710575

اغرامسالي موريس ابراهيمحمص11822550

ميسونساندي انس ابو مغارةحلب11932599

غصونسدرا محمد عبدالعزيزحلب12027528

سدره المنتىه محمد بلطحلب12130472
 
رن

رشيدهسدره خالد ابو الخبر الشيبانحلب12231680

ماجدهسدره وليد سلهبحماة12321201

بهيجهسالف محمود الحاج عيدالرقة12410863

فطيمسالم علي براكالرقة1259177

جنيتسلوى علي طالبحماة12620996

تمامهسلوى محمود الشيخحماة12721391

رناسمه احمد بابنسيحلب12833066

بتولسيدرا اسعد حمدانحماة12919394

خزنةسيدرة اسماعيل الحماديالرقة13010927

حوارهسيدره عبدالرحمن المحمدالرقة13110929

احالم رحومسيلينا لبيب اسطفانحماة13219071

ربابشذا سويدان زينوحماة13321393

حالشذى مصطف  ديابحلب13425103

ةشهد آصف العليحماة13518383 سمبر

جاكلير شهد عبدو محمدحمص13622618

ايلير شهد محسن شلهوبحمص13722047

مرفتشهد محمد أحمدحلب13832718

إبتسامشهد محمد بيطارحلب13924365

ين محمد مستوحلب14032131 ثناءشبر

غادهشيماء اسماعيل الجمعهالرقة14111035

خديجهشيماء عيس االحمدالرقة14211053

ختامشيماء مصطف  خلفالرقة14311064

مقبولهصبحه حمود المحمد السالمالرقة14411087

علياضحيه حمدان المحمدحلب14524161

غزالهعايشه صالح الذياب السيدالرقة1469109

زوحلب14727697 صفيةعائشة يوسف مبر

و عثمانحلب14824708 فاطمةعببر خبر

انتصارعببر عبد القادر خطيبحلب14923956

زهرعببر محمد الشباطالرقة15011140

مهاعال اسعد الخلفالرقة15111150

ضىحعهد سليمان صعبالرقة15211170
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زهرهعهد محمود سليمالرقة15311178

سعادعيوش ابراهيم حسنوحلب15431186

راجحهغدير أحمد المحمدحلب15533072

فطومغدير بركات قصابحلب15628461

وفاءغرام محمد عوروحماة15720850

نهلهغزل باسل عضيمهحماة15819910

زهرهغفران حسير  الحمودالرقة15911211

فاطمةغفران محمود خياطه بساطهحلب16031784

عائشةفاطمة احمد زهرةحلب16124064

اديبهفاطمة الزهراء علي حاج خليلحلب16225372

فدوىفاطمة أحمد الميهوبحماة16318384

وفاءفاطمه البتول محمد الداليحلب16423458

ليندهفاطمه الزهراء عبد القادر جمالحلب16532399

يحلب16629263 امينهفاطمه الزهراء علي خانىحر

سناءفاطمه الزهراء عمار الزيدانحماة16723574

فضهفاطمه حسير  جاسمحلب16827807

بسنهفاطمه خلف الشحاذهالرقة16911266

نهادفاطمه عدنان جظهحلب17028424

عوشفاطمه محمد الحماديالرقة17111295

امينهفاطمه منار الحاج حسن باديحلب17225436

اقحلب17328429 زينبفاطمه يحير رسر

راميافرح سليمان درويشحماة17421561

ايمانقمر نضال وطفهحلب17524611

هدىالرا رسالن الشماليحماة17621562

فاطمهالما فؤاد نرصهحماة17722881

ي كلزيحلب17824077
 
يالنا شوق

 
امان

رنالورين رائد اسماعيلحمص17922622

أملليديا نايف عبد الرحيمحلب18024297

نعيمهليالس علي العمرالرقة1819035

ريماليل خرص  خرص طرطوس18212369

مناللينا خليل الرمضانالرقة18311445

بتوللينا علي الجاسمالرقة18411448

هناءلينا كمال محمدطرطوس18513466

كاملهماجدة مصطف  اللبدانالرقة18611454

ريمماجده محمد مطرحماة18718225

تماممرام عبدهللا العبدهللا العجيلالرقة18811493

بدرهمريم ابراهيم الحمادهالرقة1899241

زمزممريم رضوان قاسمحلب19032421
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لمياءمريم علي الحسير الرقة19111534

خولهمريم محمد السعيدحلب19233557

فطيممريم محمد المحمدحلب19331239

فيحاءمريم موش مخلوفحماة19420664

هدىملك العال فادي الرجبحلب19532423

مريمملك أحمد الحمدوحلب19630189

جازيهملكه علي عبد المحمدحلب19731242

فاطمهمنار حسير  السيدالرقة1989150

يحلب19930799 ناديامنار محمد قريطير

 العليالرقة20011577
مي منال محمد حسير 

امينهمناهل عبدالجليل المحمدالرقة20111579

مقبولهمنتىه محمود علوشالرقة2029113

يحلب20330194
رنامها محمد هادي المفي 

رانيهمي باسل محمدحمص20422625

مي ميس سليمان الحاجحماة20521529

صباناره اسماعيل الشيخ ابراهيمحماة20621532

رنانجوى محمد عادل عوضحلب20724086

ثرياندا ابراهيم اللطيفالرقة20811685

أمونهنرسين عبدالجليل محمدالرقة2099319

هنرسين علي حميدانحماة21020665 امبر

هنغم عدنان دوحهحماة21119493 سمبر

امونهنىه شعبان الشعبانحلب21232886

هدىنور ابراهيم حبالحلب21323728

جليلهنور احمد الحمودالرقة21411746

هدىنور باسم سليمانطرطوس2159820

يحلب21633378
سلىمنور عبد هللا برسيي 

حوارهنور عبدالرحمن المحمدالرقة21711767

ايماننور علي اسعدحمص21822596

نجودنور فاضل الشحاداتدرعا21914773

هنور يوسف شيخ عليحلب22030651 أمبر

عواطف ابو الجدايلنورا عالء الدين البهلوانحماة22120014

ي الشيخانالرقة22211807 امنهنورالهدى خالد ثلىحر

خديجههبة هللا فيصل الخليلحلب22331459

خدوجهبه حسير  عبد القادرحلب22431572

فاطمههبه عبدو همامحلب22528466

تركيههديل شحاذه الحسنالرقة22611901

حسناءهديل عبد العزيز عبودهحلب22723529

فتحيةهديل عيس محمدطهحلب22823161
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بنانهديل هايل الخلفحلب22931787

زكيههند عبدالكريم السليمانالرقة23011948

سلوىهيام فؤاد منصورحماة23120291

عائشهوسام احمد فهدالرقة23212005

فاتنوئام محمد مطردمشق23342502

فاطمهياسمير  فراس ريحاويحماة23416518
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