




جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

يريف دمشق127006 هياماحالم كمال الصليب 

حليمهاحالم يوسف زين الديندمشق236754

ن الرفاعيالقنيطرة36748 وفاءاروى حسي 

ق جميل حسنالالذقية419886 منالاستب 

منالارساء احمد عثمانريف دمشق540366

حمدهارساء احمد مرتضنريف دمشق629573

زبيدهارساء اسماعيل عوادريف دمشق729307

ايمانارساء باسم ابو داوددمشق836102

عبب ارساء بسام حمدالقنيطرة96880

امنهارساء حميد جنحريف دمشق1025081

حياةارساء دياب فياضريف دمشق1137511

يدرعا1219005 حنانارساء سامر الزعب 

ترفهارساء مجيد العلي الفهدريف دمشق1337513

سارهارساء محمد البحريريف دمشق1422025

نهادارساء محمد حجلهريف دمشق1522263

ايمانارساء محمد فهد سالمهدمشق1638580

عبيدهارساء محمدحسان عبيدريف دمشق1723759

 عليالقنيطرة188212
ميساءارساء مصطفن

شاديهارساء نبيل الشهابريف دمشق1922631

فاطمهاسالم احمد خلفريف دمشق2034542

وضحهاسالم جاسم العواددير الزور2112206

يديريف دمشق2237518 ياسالم محمد رسر
ن
تهان

عزةاسماء احمد الشيخدمشق2341344

وروداسماء امجد الخليلدرعا2419009

زهرهاسماء حاتم عليدمشق2543504

ناديااسماء حامد العقيددرعا2617439

منالاسماء خالد حيدرريف دمشق2737523

ميساءاسماء عبد القادر اللواحريف دمشق2829609

غصوناسماء كمال عوضريف دمشق2928541

ابتساماسماء ماجد مقدحريف دمشق3026285

سلطانهاسماء محمد ابو عسافريف دمشق3122269

روعهاسماء مصطفن جزائريريف دمشق3223110

هاجراسيل علي قاسمدرعا3317449

ناسيم سامر كعكهدمشق3441884 مي  نب 

صفاءاالء ابراهيم الحبيشريف دمشق3529641

فاطمهاالء خليل نخلهريف دمشق3624887

هنادياالء عمار قاطوعريف دمشق3722526

فتاالء فهد دحبوردمشق3839310 مب 

هاالء مازن نكزدمشق3944861 امب 

30 من 1صفحة 
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داللاالء محمد الشيخريف دمشق4024889

راميااالء هاشم الحمدانحمص4123148

تغريدالبتول أيمن غانمحماة4220525

هالهالبتول جودت سلطونطرطوس439375

ينالبتول فراس مرادريف دمشق4434662 شب 

ثروتالهام فيصل الفالحالقنيطرة457128

فاطمهاليس راتب محمدالالذقية4621487

نرسيناليس محمد حسونطرطوس4713562

فاطمهاليسا محمد انور االحمدريف دمشق4826204

وضحهاليسار احمد ابراهيمريف دمشق4927360

نرسيناليسار فراس رمضانريف دمشق5027505

داريناليسار يوسف الراعيحمص5120797

ةدمشق5244657 سارهاليمامه محمد زغيبر

ن اسامه ضاهردمشق5339094 احالمالي 

ن عزات غانمحماة5420526 ردينهالي 

وفاءامال عالءالدين سعديهريف دمشق5537540

ي عمر موىسريف دمشق5630084
ن
نرسينامان

ي قاسم الفرجريف دمشق5723220
ن
مبنامان

ي مصطفن رمضاندمشق5836974
ن
نامان نورسي 

عفافامل احمد الخطيبريف دمشق5940284

رساءامل قاسم الجباويدرعا6019027

نريف دمشق6135410 عنودامل محمد الشيخ حسي 

فاتنامل وائل فاضلريف دمشق6234547

ن الالحجريف دمشق6336043 فلكامنة حسي 

ن الطعمهريف دمشق6424048 ايمانامنه حسي 

املامنه محمد البغداديريف دمشق6540375

ة محمد علي دركزنليريف دمشق6624049 ضحوكامب 

اسيمهامينه ابراهيم حاج ابراهيمالقنيطرة678072

حياةانعام ابراهيم فري    حدمشق6844338

زاهرةانعام فاروق النحاسدمشق6944166

سوسنايات احمد البوشريف دمشق7029611

وفاءايات تركي الحسندير الزور7110783

فاطمهايات عيىس عبد الخالقريف دمشق7226295

فدوىايات نضال العطادمشق7338118

بكينازايالف عماد موىسريف دمشق7423693

ي خليلريف دمشق7524834 ن حج  عاليةايلفي 

ن نضال رستمريف دمشق7627490 عبب ايلي 

فاطمهايلينا شعبان عطيهدمشق7744662

خولهايمان ايهم الجاسمدير الزور789290

30 من 2صفحة 
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نوراايمان ديب حجازيدمشق7936560

نجوىايمان عطا هللا محموددرعا8017493

حليمهايمان قاسم كناكريهدمشق8141920

فاطمهايمان ماجد جبهريف دمشق8234392

ترفه حسنايمان مازن الهاللدمشق8338717

فاطمهايمان محمد سليمانريف دمشق8437464

امينهايمان محمود حمدانالقنيطرة857322

رسميهايمان محمود صباغريف دمشق8638306

سوسنايمان معمر سليماندرعا8714487

مبنايمان نور الدين جمعةريف دمشق8825940

كوثرايمان هشام ضمانريف دمشق8939678

ازايمان هيثم المحمدحمص9022731 فب 

رانياايناس فراس فالحةدمشق9139040

منورايناس قاسم دعدوشريف دمشق9235481

يريف دمشق9326907
داللايناس محمد بوىسر

صفاءايناس مؤيد العليحماة9419443

فيفيانايناس وليد السماحيالقنيطرة957184

فهميهايناس وليد الفهادريف دمشق9638930

هيامايه اسد الندافحمص9722895

أمينهايه خالد حافظريف دمشق9823695

نرسينايه عبدو سنطيحهدمشق9936971

ايمان الزهراويايه غياث كرمدمشق10036446

عبب ايه محمود كتمتوريف دمشق10125026

عالايه مصطفن اسماعيلحمص10222774

مهاايه نسيم ديبريف دمشق10324417

اسماءإرساء محمود الحماديدمشق10444312

رمازإرساء مروان خميسريف دمشق10523761

ن اسماعيلدمشق10639048 انتصارإرساء ياسي 

نوالإرساء يحب  شموطدمشق10739472

فاديةإناس اصف رمضاندرعا10815894

سماحإنانا محمود عليطرطوس10913569

عبب إيمان خالد جبهريف دمشق11022026

منارإيمان عامر راجحريف دمشق11122001

منالإيناس احمد حبيبريف دمشق11227507

ساميهإيناس أيمن عيىسدمشق11339958

هدىأرجوان حيدر شاكرريف دمشق11438279

ىأروى نعيم أبو غرهريف دمشق11534650 برسر

غاندهأري    ج محمد النجمدمشق11636470

حميده عدلهأري    ج محمد مخلوفحماة11720670

30 من 3صفحة 
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الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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هنديهأسماء جمعه الحمودالقنيطرة1186598

ايمانأسماء محمد مازن الكرديدمشق11940511

راندرعا12015893 ن أسياأسيل حا فظ خب 

وسامأالء خالد حيدرريف دمشق12128543

اديلأليسار بالل غنامدمشق12238111

عائدهأليسار سلمان سليمانطرطوس12312668

هناءأليسار غسان زينحماة12420812

وعدأليسار مشهور اسماعيلطرطوس12512263

رناأمل محمد غزالريف دمشق12638581

فاطمةأمنه احمد الخطيبريف دمشق12738923

مبنأمنه خلدون خليفهريف دمشق12822793

غاليهأنسام يوسف القادريريف دمشق12928470

ابتسامأيات اكرم حويجهدير الزور13010782

نرسينأية أحمد الكحالهدمشق13143999

عزيزهأيه محمد حمودهريف دمشق13237572

آمنهآالء حسن االشقرريف دمشق13326121

حوريةآالء خالد حمرةريف دمشق13438576

سهيلهآالء رفيق طعمهريف دمشق13538295

نريف دمشق13634147 نرسينآالء علي شاهي 

داللآالء غسان الحاج عليدرعا13714785

نرسينآالء مالك الهاللريف دمشق13827986

ايمانآالء نزار غنامدمشق13937913

فاطمهآالء هيثم كوجكريف دمشق14039643

املآمنه حسن سليمانريف دمشق14138491

رغدهآمنه رامز ابراهيمريف دمشق14234156

فلكآمنه عبد الحكيم حبيب الخوليريف دمشق14328546

حنانآيات عبدهللا المعجلالقنيطرة1447007

ينآيات فارس طهريف دمشق14528548 شب 

ريماآية خالد الخلفدمشق14641934

صبحيةآية عبد الكريم الخليلريف دمشق14737217

ضجآية علي الحسندمشق14839054

زلخهآية كنعان عليحماة14918193

حسنةآية محمد ديب المطرريف دمشق15024612

ابتسامآية نادر سويدانريف دمشق15140387

مناآية هاشم صالححماة15219444

نادياآية وليد الدكاكريف دمشق15338591

آمنهآيه ابراهيم الحليمريف دمشق15434672

حنانآيه احمد حوريهدمشق15538597

ازدهارآيه اديب داودريف دمشق15636101

30 من 4صفحة 
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اورينهآيه اسماعيل حكيمحماة15719841

رغيده عليآيه اصف احمددمشق15836449

فاتنآيه اكرم عثمانالالذقية15919916

فادياآيه هللا جهاد كرماندمشق16038570

منالآيه اياد دحبوردمشق16142556

معينه العليآيه حافظ العبد الرحمندمشق16238848

رحابآيه حافظ دعيبسريف دمشق16329613

ايمانآيه حسان عباسريف دمشق16422111

صبحيهآيه خالد القادريريف دمشق16527987

زبيدةآيه راتب عبدهللاالقنيطرة1667083

راويهآيه عبد الرؤوف الخطيبريف دمشق16724900

نديماآيه فراس عباسدمشق16840070

باسلهآيه لؤي اليعقوبالقنيطرة1697084

هناديآيه مجي الدين علياريف دمشق17034678

فوزيهآيه مزيد السالماتدرعا17117514

حسنهآيه منهل الناعمهحمص17223127

ينبانا حسام حسنريف دمشق17326054 شب 

هيامبتول ابراهيم العبودحماة17420614

مبنبتول باسل مسلمدمشق17537904

رائدهبتول صالح المجاريشدمشق17644363

ناديابتول طاهر خليفةريف دمشق17738528

عليابتول عبد الكريم المحموددمشق17844667

نارينبتول عوض السعيدالقنيطرة1797409

خلودبتول غسان الشامليريف دمشق18028557

وطفهبتول فايز المرصيريف دمشق18129323

يريف دمشق18236147 ن حياةبتول فواز العبن

املبتول محمد موىسريف دمشق18329496

منالبتول محمد وسام فزعدمشق18441959

ي الخرازحمص18523215
ن
اتحادبتول هان

مناربتول وجيه صالححماة18620480

نوالبتول يحب  الحمودريف دمشق18724621

كطنهبثينه خضب  الصالح الحسندير الزور18810855

فصلبثينه عبد الرؤوف عيفانالقنيطرة1897017

خلودبدور احمد داللريف دمشق19039460

ناديهبراء شاهر الفريخانالقنيطرة1917596

هنودبراء فيصل حمادهريف دمشق19229324

خديجهبراء منذر ابراهيمحماة19320433

آمنةبراءة حافظ المحمودحماة19422672

نعمتبراءة خالد محمودريف دمشق19537232

30 من 5صفحة 
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خديجهبراءة محمد جباويريف دمشق19629264

هبراءه ابراهيم دعاسريف دمشق19727405 امب 

اكرامبراءه فواز داودريف دمشق19827557

سارهبراءه محمد مازن الصغب ريف دمشق19924905

روزبراءه محمود مغمومهريف دمشق20039310

زينببراءه نرصالدين نورالدينريف دمشق20128477

هويدابسمله احمد شباطدمشق20238527

املبسمه عبد المعطي عبوددمشق20343540

ى ايمن تمرالقنيطرة2047018 وحيدهبرسر

ى بسام دركزنليريف دمشق20524254
تفاحهبرسر

ى بسام عليانالقنيطرة2066886 شمابرسر

يدمشق20738568
ن
ى بشار الميدان سوسنبرسر

يريف دمشق20837588
ن
ى سمب  حمدون فتونبرسر

ى صالح العليدمشق20939948
سحربرسر

ى محمد العبد هللاحمص21023151 هبرسر سمب 

ى ناجح النابلىسيحماة21121316 وردهبرسر

ى نذير الحواطريف دمشق21227989 بارعهبرسر

نالقنيطرة2137019 ى نعيم الحسي  زينببرسر

ى يوسف الخليفهريف دمشق21427407 ايمانبرسر

ميادهبلسم أميل اتمتريف دمشق21540157

عائدهبلقيس حسن عبيدريف دمشق21624363

فاتنبيان باسل نور الديندمشق21740065

يبيان بالل الكواريف دمشق21835513
ن
امان

شمسهبيان جاسم فيصلدمشق21944369

ن راجحريف دمشق22035514 كينازبيان حسي 

فوزيةبيان خالد بركاتريف دمشق22138873

فاتنبيان سامر منعمريف دمشق22223417

هندبيان عبد الكريم السعديدرعا22315423

يدمشق22436282
ن
سعديهبيان عبدهللا مسلمان

وفاءبيان علي الساعورريف دمشق22533580

ن اشقب دمشق22638120
اديبهبيان محمد معبر

خزنهبيان محمدعمر االحمددير الزور22710879

نحمص22822272 مركزانبيان محمود الحسي 

ابتسامبيان محمود القاسمالقنيطرة2297021

ن عراطريف دمشق23023246 وردةبيسان حسي 

انتصاربيسان عبد المنعم موىسالقنيطرة2316611

يدمشق23236273
ر
اق رقيهبيسان فايز الب 

ميسونبيسان محمود مرتضنريف دمشق23338941

مائدهبيسان منصور زريفهريف دمشق23440393

30 من 6صفحة 
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ىبيسان وسام محمدريف دمشق23535522 برسر

بريسكابيلسان بسام عليحماة23620414

ن حسنريف دمشق23739466 ايمانبيلسان ياسي 

لينداتاج رياض محفوظدمشق23839029

ناتاال اخطل دهمادمشق23944012 مب 

هيامتاله ثابت حيدردمشق24039942

أنعامتبارك اسماعيل ليالريف دمشق24134702

ليلتبارك عصام حمضيريف دمشق24223773

نسيبهتبارك علي العليالقنيطرة2436890

فتحيهتبارك عيىس شيخ عوضريف دمشق24429500

ميرستبارك محمد الخطيبريف دمشق24538942

سكينةتبارك محمد تكهالقنيطرة2467131

عبلةتسنيم ابراهيم عبد الحفيظريف دمشق24722810

اعتدالتسنيم احمد راجحريف دمشق24827452

لميستسنيم عبد الهادي عجاجدمشق24938544

هيامتسنيم عالء العدويدرعا25015363

هاجرتسنيم علي حمدانريف دمشق25128443

امنهتسنيم غسان قدورريف دمشق25239089

رابعهتسنيم فتجي الجواددرعا25316948

رشاتسنيم فؤاد قططريف دمشق25424190

سوسنتسنيم فيصل مصطفنالقنيطرة2556960

وعدتسنيم ماهر كاتبهريف دمشق25634404

يتسنيم محمد المرصيدرعا25716143
ن
امان

خديجهتسنيم محمد خالد فضل هللاريف دمشق25824911

هدىتسنيم محمود كلسمدمشق25941400

صفاءتسنيم محمود ملوكريف دمشق26028716

مريمتسنيم نارص ادريسريف دمشق26138604

باسمهتسنيم نارص كمالريف دمشق26227410

 احمد عليدمشق26341164
نجالءتفر

باسمهتفر خالد المحمودريف دمشق26433607

سناءتفر زياد قاسمريف دمشق26536204

نوالتفر عبد الكريم الحوريريف دمشق26637613

يدمشق26744387
ن
اسماءتفر قاسم المرادن

يرسىتماره كميل داللالسويداء2686264

ي قاسم الفرجريف دمشق26923224
ن
مبنتهان

انتصارتيما فاخر مقصودحمص27019587

نبيههتيماء حسن زريفةالسويداء2715853

ن مقصودريف دمشق27227511 ليناتيماء حسي 

ينجلنار عاطف حموددمشق27344690 شب 

30 من 7صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

سماهرجلنار عيىس عفيفهحمص27420813

ليناجمانه محمد ضياء سنطيحهدمشق27541410

خشفهجميله حسان صالحريف دمشق27627485

 احمد سهليالقنيطرة2776894
هناديجبن

وداد حسنجبن حسن حميدوشحماة27820351

حنانجودي باسل األشقرحمص27922775

جواهرجودي باسم مفلحريف دمشق28023895

يريف دمشق28139369 روعهجودي عبدهللا ناح 

جودي علي عليريف دمشق28227637
ن روجي 

هويداجودي محمد عبيدريف دمشق28337626

سهامجورين بالل العبيددمشق28442018

رفيقهجولي محمود صقرطرطوس28512719

ابتسامحسناء كامل حسنحماة28620741

شاديهحال ابراهيم ذيابريف دمشق28737255

رجاءحال جمال الخليلالقنيطرة2887338

ن احمددرعا28914899 صباححال حسي 

ن عجاجريف دمشق29024636 غادةحال حسي 

داللحال خليل سليمانحمص29122776

الهامحال سلمان المصطفنالقنيطرة2926707

ندرعا29316347 خلودحال عبد الحكيم الغصي 

غيداءحال عقل الحسنحماة29421545

تواصيفحال فاروق الحمددمشق29542029

قمرحال مازن بطحيشدمشق29642944

نورحال مأمون أتمتالقنيطرة2977416

خديجهحال محمد المحمددرعا29815341

هناءحال محمد درداريحماة29920695

ميادهحال محمد سليمانحماة30019647

كاترينحال مشهور سلومطرطوس30112410

يحماة30219873
ن
ميادهحال مطيع العدوان

ميسونحال منصور حمدالسويداء3034985

ودادحال وائل الرستمحمص30422200

دالياحال وفيق خداجحماة30519614

نوفهحال يوسف جلولدمشق30639698

عربيهحنان احمد خالدريف دمشق30729504

لمياءحنان احمد صالحدمشق30842033

ازدهارحنان احمد عليحماة30920417

نجوىحنان جمال المزعلريف دمشق31038877

حجازيةحنان علي بوشدمشق31141734

سماهرحنان علي تامردمشق31244697

30 من 8صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

ةحنان محمد اغجةريف دمشق31326333 سمب 

سناءحنان وائل الريميادلب3145502

ربيعهحنان يوسف الرفاعيدرعا31514338

حمدهحنان يوسف الزعل الغزاليدرعا31617595

ن ابراهيم حسنريف دمشق31722938 اسعافحني 

ن آصف حسنريف دمشق31827514 غادهحني 

ن ربيع المظلومدمشق31941180 هندحني 

ن زهب  يوسفريف دمشق32024640 فاتنحني 

ن سامر موىسالقنيطرة3217417 فاطمهحني 

ن عادل عبد الخالقريف دمشق32224922 ناديةحني 

اويريف دمشق32326918 ن عصام خرصن ميساءحني 

 علي أسوددمشق32439014
ن مهاحني 

ن فريز فرحريف دمشق32530123 ايمانحني 

ن ماجد الجزاعدمشق32642042 صفاءحني 

ن محمد عثمانريف دمشق32724923 لبيبهحني 

ن ممدوح حمشوالسويداء3287059 صفاءحني 

ن منذر محب الدينريف دمشق32938620 ابتسامحني 

ن نور الدين الطويلدمشق33038497 سحرحني 

ن وسيم ابو المبنريف دمشق33138948 ادالحني 

نريف دمشق33225946 عدنختام حميد ادغيم الحسي 

امينةخديجه احمد عليدرعا33315133

حنانخديجه رزين معنيهريف دمشق33433123

امنهخديجه علي رباحريف دمشق33522823

فاطمهخديجه عمر حمودهريف دمشق33637649

ه مأمون طيجنريف دمشق33727411 يرسىخرصن

عائشهخلود خالد كوكشريف دمشق33828483

هالهخلود عبد الحميد العمردرعا33915962

وضحهخوله تيسب  العلي الظاهردير الزور3409515

بديعهخوله وليد نايفهريف دمشق34129622

ن يوسف نوحريف دمشق34224369 زبيدهدالي 

رهفدانة عامر عنبرريف دمشق34327719

مناهلدانه قاسم محمددمشق34444189

زبيدهدانيا خلدون عليالقنيطرة3456621

ايماندانيا مازن الحالقريف دمشق34636310

يريف دمشق34736312
نبالدانيا محمد ثابت المهايبن

يدرعا34817061 هيفاءدانيه احمد الحاح 

زينبدانيه محمد الحالقدمشق34940944

نجوادانيه محمود الحمويدمشق35036528

هدىدانيه محمود شعباندمشق35144700

30 من 9صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

يريف دمشق35238950 علياءدعاء ابراهيم دواليب 

ةدعاء احمد الكوكدمشق35340945 أمب 

سميةدعاء اسكندر سالمةطرطوس35410981

نرسيندعاء خالد الرفهريف دمشق35524838

شيحهدعاء عبد الحميد سلمانحماة35620129

ليلدعاء محمد كمال كاشفريف دمشق35736321

نجاحدالل سامي الشلهوبريف دمشق35834416

صفاءدلع بسام تامرالالذقية35920265

رويدهدلع بشب  مرعيريف دمشق36027017

شاميهدلع جاسم العاصالقنيطرة3618033

هبهدلع حسام الدين هنديهريف دمشق36236329

وسامدلع زهب  ملحمطرطوس36312163

هناديدلع سلمان الحرفوشالسويداء3646458

غزواتدلع عامر بنيانريف دمشق36538627

منالدلع محسن صالحريف دمشق36629507

يريف دمشق36735593
ر
هبادلع محمد اياد النويالن

ندلع نبيل عصفورحماة36820202 جوسلي 

ن فراس جريدمشق36944423 اصالهدونب 

كوثرديانا اكرم الشبريف دمشق37028485

رولهديانا عبد الواحد عليحمص37122522

رانيا عطرهديانا منذر جنوددمشق37236402

يريف دمشق37327858
ن
فريزةديما علي دوبان

فايزهذكرى خالد المرصيدرعا37417632

فاطمهراما ابراهيم فارسدرعا37517636

حنانراما احمد ليالدمشق37644196

باسمهراما باسم زيتونريف دمشق37737664

وفيقةراما بسام حسونالقنيطرة3786623

مناراما تركي المحثاويالسويداء3795488

ن المهديدرعا38017639 كوكبراما حسي 

نجوىراما رضوان خليلريف دمشق38137276

غادةراما رضوان ديابريف دمشق38224086

عرصيهراما صالح غرهريف دمشق38334419

عزيزهراما عبد العزيز نتوفريف دمشق38424932

أميمهراما عبد الوهاب سالم الفتوريدمشق38540622

عفافراما علي الحاجدمشق38637477

جميلهراما عمر سالمريف دمشق38729419

عبيدهراما فارس الداللدمشق38840953

ابتسامراما فايز درويشريف دمشق38933700

فاطمةراما فؤاد عليريف دمشق39038953

30 من 10صفحة 
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دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

مؤمنةراما كمال البصالدمشق39137868

هراما محمد اسامه الشياحدمشق39242082 امب 

فاتنراما محمد الزقيميالقنيطرة3938035

ايمانراما محمد الشيخ ابراهيمريف دمشق39437670

عائشهراما محمد القبارريف دمشق39527570

مريمراما محمد خب  قاسمريف دمشق39638354

كوثرراما محمد ديب الصباغدمشق39740624

نبيلهراما محمد نارصدرعا39814500

نريف دمشق39924313 شاديهراما محمد نذير شاهي 

نومهراما نادر قسومحمص40022782

سوسنراما همام دقاقريف دمشق40127456

يريف دمشق40235289
مؤمنهراما يارس تكريبر

أملراما يارس نموزريف دمشق40335047

نعامهرانيا يوسف سوسقريف دمشق40422358

اسمهانربا عاطف حميدريف دمشق40528447

مريمربا عبد الستار االحمددرعا40615970

اسماءربا عمار المباركدرعا40717064

ن خالدريف دمشق40826341 مريمربا محمد أمي 

يالالذقية40919664
ن
وليدارباب محمد شبان

تركيهرجاء خالد صالحريف دمشق41026523

كفارحمه يحب  السواديريف دمشق41124771

لينارحيمه جمال الغمازريف دمشق41237684

مصلحةردينة جابر الدرويشريف دمشق41322006

آمنهردينه دياب سوسقريف دمشق41422645

ينرزان ايمن الخطيبريف دمشق41524650 شب 

سوسنرزان رامز عباسحمص41623129

فاتنرزان صدام الخرصندمشق41738150

دارينرزان طالل شباطريف دمشق41824314

ىرزان عبد الرحمن علواندمشق41942635 برسر

سميحهرزان عبد الوهاب عكاشدمشق42042979

مبنرزان محمد زهرهالقنيطرة4217678

عائشهرزان محمد يارس البلديريف دمشق42222140

ايمانرزان نزار درويشدمشق42338203

فاطمهرشا ايمن خليلريف دمشق42440418

منوررشا جالل ايوبريف دمشق42529509

يرغد احسان ججدمشق42637006
ن
هنادي معرصان

يدرعا42714853
ن
فاطمهرغد احمد المسلمان

نرغد اسامة الهاللالقنيطرة4286627 ياسمي 

فطيمرغد أحمد العليريف دمشق42926344

30 من 11صفحة 
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هرغد أحمد ديوبدمشق43039081 سمب 

جميلةرغد أحمد قادريريف دمشق43135621

زينبرغد بشب  حيدرريف دمشق43235299

رشارغد جالل النمرريف دمشق43339500

امنهرغد جمال حيدرريف دمشق43427457

لميارغد حكمات احمددمشق43539900

هرغد خالد القدورريف دمشق43624277 امب 

الهامرغد خالد موىسريف دمشق43725947

مبنرغد رعد المحرزريف دمشق43835623

ثناءرغد سمب  الصالحدمشق43937614

خالديهرغد طالل المحمدريف دمشق44040419

سهادرغد عدنان العليالقنيطرة4416773

ندمشق44238153 فضيلهرغد علي الحسي 

مريمرغد علي خليلالقنيطرة4436630

املرغد عمر العزريف دمشق44435627

يالسويداء4456184 مبنرغد فاضل الكفب 

يدرعا44615795
ناديهرغد محمد البلجن

رانيارغد محمد سمريدرعا44714503

يريف دمشق44829580
ن
عليارغد محمد كيالن

ايمانرغد محمود الشتاردرعا44915797

كوكبرغد محمود الهبيانريف دمشق45039800

فاطمهرغد محمود فضل هللاريف دمشق45124943

حليمهرغد محمود قرقوراريف دمشق45224944

امنهرغد هيثم حجازيالقنيطرة4537356

ابتسامرغد وحيد هايلهريف دمشق45437294

سارهرفاه محمد وليد فضل هللاريف دمشق45537704

يريف دمشق45637295
ن
ايمانرقية سامر الميدان

فضيلهرقيه قتيبه العرسانريف دمشق45736429

رفاعيةرنا أحمد غنيمريف دمشق45838640

رانيارنا خليل الشحاداتدرعا45917682

سمررند صالح عصفورحماة46020204

فريالرند لؤي عيىسحمص46122789

باريف دمشق46223141 غنوهرند نادر رسر

هدىرند وديع القداحريف دمشق46329563

فريالرندا محمد حرباطرطوس46412534

نسيبهرندى يحب  العقلهدمشق46538209

الرارنيم حسام موىسدمشق46639109

فداءرنيم حسان ادريسريف دمشق46740316

يالسويداء4685787
ن
جميلهرنيم خالد العقبان

30 من 12صفحة 







جامعة
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وردهرنيم رضوان رضوانريف دمشق46922240

زبيدهرنيم علي خضورحماة47019849

نجوىرنيم عيىس موىسحماة47120563

نبالرنيم غافر الخطيبدرعا47217692

هناءرنيم غسان الحالقدمشق47344458

وفاءرنيم محمد ابو عرهدرعا47419111

يريف دمشق47536448
ن
اسماءرنيم محمد الريحان

باسمهرنيم محمد عويضهدمشق47636957

ضحيهرنيم هايل اسعددرعا47714049

روالرنيم هايل مسعودالسويداء4785561

ن راغب رمضانحماة47921550 نادينرني 

ايمانرهام شاكر ابو الخب ريف دمشق48029582

منالرهام علي العويرضالقنيطرة4816969

ربيحه حبيبرهام غياث زيوددمشق48236392

يدمشق48338194
وفاءرهام محمد فراس اليوزباىسر

صفاءرهام محمود ججريف دمشق48428259

عزيزهرهام محمود ديبطرطوس48510382

الهامرهف حسان عليطرطوس48612689

ريمرهف سعود قاسمريف دمشق48738644

حنانرهف ماجد رسيهدمشق48844463

نوالرهف محمدكمال ضاهرريف دمشق48927458

خلودرهف مروان صنديدالقنيطرة4907036

اسيارهف مناع علي العبدهللاريف دمشق49139322

مرفترهف وسيم حبيبريف دمشق49227380

طاليهرواء محمود السليمانريف دمشق49326978

رغدروان حسام الدين المرصيدمشق49435212

ايمانروان حسام رمضانريف دمشق49528489

نوريهروان خليل موىس الدخولدمشق49639983

وفاءروان رياض ظاهرريف دمشق49736465

لودميالروان غياث الورعهالالذقية49819935

زينبروان قاسم السعيدالقنيطرة4998043

ايمانروان محمد ايمن ضيادمشق50041489

شاديهروان محمد ديبودمشق50139077

رناروان منهل محمدريف دمشق50226979

هديلروان نضال موىسالقنيطرة5036631

آمنهروجينا عمر العربينيهريف دمشق50422148

أملروز صادق أحمدالقنيطرة5056776

لماروعه طه الرباصيدمشق50639916

مريمروعه عبد الستار االحمددرعا50715976

30 من 13صفحة 
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هروعه موىس الحريريدمشق50840006 امب 

هديلروالن محمدعلي كالودمشق50936232

رحابرؤى احمد السعديدمشق51038152

ةرؤى اسعد شودبريف دمشق51138956 سمب 

روعهرؤى حافظ صالحريف دمشق51223905

عطوررؤى علي الصفديريف دمشق51327414

ناهدرؤى عمار خراطدمشق51439524

هرؤى محسن العليحمص51522119 سمب 

هحماة51621175 نهارؤى مجي الدين خرصن

سوسنرؤى يوسف سلمانريف دمشق51726253

راغدهريتا سلمان ابوزهرهالسويداء5186421

هدىريتا هاشم ابراهيمحماة51920635

منالريم الهدى ابراهيم الحريريدرعا52015612

ياءريم خازم الشعبانريف دمشق52126061 كب 

ينريم خالد الجاسمدير الزور52211078 شب 

هندريم زيد الزيددرعا52315977

وفاءريم سامر هنديهدمشق52437691

داللريم سعد عيىسريف دمشق52528608

وطفهريم سهيل محموددرعا52617722

نورهريم عارف يوسفحماة52720621

نهادريم عزام صقرريف دمشق52835657

صفاءريم عمر حسونريف دمشق52939260

يحمص53022791 زينبريم غازي مبر

عتابريم فواز عبدهللاحمص53122539

خديجهريم ماهر قبالنريف دمشق53240425

ندمشق53343893 هريم محمد شاهي  منب 

ميادهريم محمد صالححماة53421882

يريم مصطفن العوضدمشق53537864
ن
امان

حنانريم منهل عليدمشق53639805

آمنهريم نبيل البوشريف دمشق53729626

رمزيهريم يوسف جمعهريف دمشق53826777

رجاءريم يوسف رستمحمص53922722

ندمشق54041501 ني  هندريما جهاد طب 

وزريما حسن يوسفحماة54120267 فب 

يدمشق54242155
فاتنريما سليمان العىسر

لمريمه ماهر اليوسفريف دمشق54335660

دريدهريميديوس معد صقرريف دمشق54423199

مايارينيه دانيال باللحماة54519624

فاطمهزهراء احمد برهومريف دمشق54622007

30 من 14صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

وقزهره محمد وسوفحمص54721889 رسر

ن زهرهريف دمشق54835072 خديجهزهور حسي 

عائشهزودان محمد علي زقدوحهريف دمشق54937729

آمنةزين صالح الدين عبدهللادمشق55042160

سوزانزينب حبيب ابراهيمدمشق55138984

ةزينب حسن خليفدرعا55215376 سمب 

مبنزينب عبدو اللطيف االبراهيمحمص55323133

املزينب عبدو حسنحماة55419820

مجيدهزينب مصطفن كاظمريف دمشق55524668

ريمزينب ممدوح شدودريف دمشق55628450

حنانزينب نرص نرصريف دمشق55729585

رضيهزينب وجيه صقرطرطوس55810905

يرسىزينه بسام بدر الدينالسويداء5595254

سناءزينه رامي يوسفحماة56021613

هيفاءزينه سامر عزامالسويداء5615135

يف سقرريف دمشق56239387 هويدهزينه رسر

هندزينه عبد النارص ويحهريف دمشق56329514

ايمانزينه فراس العيدالسويداء5646424

ميساءساجده عبد هللا الشكردرعا56515978

ماجدهساجده غصاب عليالقنيطرة5667518

وصالساجده نواف قبالنريف دمشق56740427

نسارة اسامه السمارهريف دمشق56836536 ايفلي 

عبب سارة علي حافظريف دمشق56940322

كنانساره اسماعيل حجازيريف دمشق57037733

ليلساره باسم االحمرريف دمشق57138078

ن درمشدمشق57243026 أملساره حسي 

ناديهساره راسم عسافريف دمشق57336540

رامياساره رجب الحجلدمشق57439879

نسيبهساره طارق الحمضيدمشق57544480

صفيهساره علي االطرشالقنيطرة5766716

نريف دمشق57725022 فاطمهساره فضل هللا الياسي 

يريف دمشق57822389 فاطمهساره كمال الحليب 

منالساره ماهر ملليريف دمشق57934588

ن دهوندرعا58017754 ريماساره محمد امي 

مروهساره محمد خب  الالريف دمشق58123955

هيامساره محمد ديب بجبجدمشق58240686

ملكهساره محمد شعارطرطوس58312392

نادرهساره مرزوق خلوفريف دمشق58438891

مريمساره هيثم عمراندمشق58539211

30 من 15صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

نجوىسالي شفيق نكاشريف دمشق58625094

اميمهساما صادق الصالحريف دمشق58729516

سومرساندي مهند ونوسالالذقية58819610

انتصارسبأ رافت عثماندمشق58938083

حليمهست الحسن احمد كعكريف دمشق59022867

اسمهانسجا يارس جرادهريف دمشق59128491

ندرعا59219121 فاطمةسجود برهان البطي 

خديجهسجود يوسف حجازيريف دمشق59327582

آمنةسج  ابراهيم درزيريف دمشق59439539

سميهسج  جميل الحريريدرعا59515615

ناهدسدرا اسعد بكرالقنيطرة5966719

خلودسدرا نارص منصورريف دمشق59737739

منتهاسدرة احمد عبد الرزاقريف دمشق59827994

عبب سدرة احمد عزيزريف دمشق59939540

ي الزندريف دمشق60027122
بدورسدرة حسبن

مروهسدرة سامر اللبان سحلولدمشق60139397

اسماءسدرة معن عليريف دمشق60227422

روالسدرة يارس عليريف دمشق60336585

هناءسدره ايهاب خليلدمشق60441228

فلكسدره فارس سكردمشق60543905

ايمانسدره محمد خب  الحمضيدمشق60641531

سناءسدره محمد عامر العزبريف دمشق60734813

سندسسدره محمد عبيدريف دمشق60824959

لينداسدره وائل طعيساندرعا60916594

انعامسدرى بركات بكري باشاريف دمشق61026617

ثناءسعاد عبد هللا محسنحماة61120301

فطومسعده قاسم مريمدمشق61238455

فاطمهسعديه محمد زهرهريف دمشق61328899

يدمشق61436374
مبن مصطفنسالف أحمد صطيفن

منالسالف جالل الموحدريف دمشق61536590

اتدرعا61614951 امينهسالف جمال النصب 

حسنةسالف خالد ابو شلةالقنيطرة6176974

وصفهسالف رضا غديرحماة61820421

ميسالف طالل الجباعيدمشق61936010

رباسالف محمود محمدريف دمشق62026063

عبب سالفة حيدر احمدطرطوس62111245

ف السفاندمشق62236009 سانسالفه ارسر بب 

هدىسالم سعيد الدرهريف دمشق62333838

رائدهسالم فارس وحيشريف دمشق62439869

30 من 16صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

منالسالم ماهر المرابعريف دمشق62539870

سارهسالم محمد البحريريف دمشق62622029

نورسالم هاجم القطيفاندرعا62714954

نوريهسالم وجيه جوريهدمشق62839709

ابتسامسالم يحب  رجبريف دمشق62924962

ن شلهريف دمشق63023275 هسلم حسي  بشب 

املسليم مصطفن تكلهريف دمشق63138385

 مام خب الحسكة63212943
ميدياسما مصطفن

املسماح فتجي عليدمشق63344238

نرسينسمر منصور الصالحريف دمشق63430065

ه احمد خبازدمشق63542223 دياناسمب 

نجاحسميه فرحان الخليلريف دمشق63635698

منالسندس اسماعيل عمرالقنيطرة6377144

ن المصطفنريف دمشق63840202 وفاءسندس حسي 

مريمسندس سعود مسعوددمشق63937893

جميلهسندس محمد حصويهريف دمشق64027266

فاطمهسندس يوسف الخلفالقنيطرة6416641

يريف دمشق64240328 غرامسندس يوسف الشهان 

نرسينسهر موفق السليمالسويداء6435425

ابتسامسوار حسيب عقلريف دمشق64424486

الهامسوزان جادهللا نرصالسويداء6455426

وفاءسوزان علي عموريريف دمشق64636622

وزسوزان وليم محمددمشق64739872 نب 

هناديسوزان يوسف محمدطرطوس64812316

غصونسوسن توفيق الحاج عليدرعا64917078

خولهسيدرا اسامه قطيشريف دمشق65034835

سونياسيدرا سامر اسماعيلطرطوس65112271

سلوىسيدرا سمب  جحجاححماة65219395

نسيدرا سمب  خليلحماة65320210 مادلي 

باسمهسيدرا عارف الصبيحدرعا65415528

بثينهسيدرا عماد شحادةريف دمشق65527459

اخالصسيدرا ماجد برغشهريف دمشق65640439

سهامسيدرا مالك عباسحمص65723158

نايفهسيدرا محفوظ جوهريالقنيطرة6586688

بسماسيدرا محمد العبدهللاريف دمشق65937760

منالسيدرا محمد نرص عودهريف دمشق66026732

ي رزمهريف دمشق66126935
ن
ميادهسيدرا هان

اسمهانسيدرا يارس رسوقريف دمشق66236633

غفرانسيدره محمد رضوان الطويلدمشق66344503

30 من 17صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

املسيدره منب  الصوافالقنيطرة6646866

دالياسيدره منب  خليلريف دمشق66534272

يريف دمشق66639888 املشام خالد الزعب 

عرسالشام علي خرصنحمص66722799

ليناشام فادي عليحماة66820465

حالشام فخري الشيخدمشق66941554

احالمشذا باسم نعامهريف دمشق67027520

وفاءشذا زكريا حواريف دمشق67128494

مهديهشذا نعيم غزالريف دمشق67229340

عزه عبد الواحدشذى حافظ طعمهدمشق67336364

هالهشذى رياض سلماندمشق67438962

نرسينشذى زهب  اسب حماة67519825

رفيدةشذى يوسف السلمانحماة67618163

سعدهشفاء ابراهيم صبورةريف دمشق67734598

ربيعهشفاء خليل عبد الرحيمريف دمشق67823231

يالسويداء6794920
ن
سلوىشفاء سليم الغوثان

مريمشهد ابراهيم الطاهردمشق68035101

هشهد ابراهيم سليمانحماة68119488 شهب 

ميسونشهد بسام الحبيسدرعا68214807

فاطمهشهد رضوان رفاعيدمشق68339393

ارتسامشهد سامر برهومحماة68419447

يالقنيطرة6857249
ن
رويداشهد عيىس الحسيان

رن شهد غياث خليلطرطوس68612865

سهيالشهد لؤي حمودهريف دمشق68727521

يدمشق68841790
ر
بثينهشهد ماهر مخلالن

نرسينشهد محمد الشليلدرعا68915988

ايناسشهد محمد باللريف دمشق69037780

منالشهد محمد زياد نحاسدمشق69143770

مبنشهد محمد علياندمشق69243918

يريف دمشق69337783 بج  ملكشهد محمود رسر

ن ارشيددرعا69414408 فتحيهشهد معبر

نرسينشهد نارص المرجانريف دمشق69539269

رلشهد نبيل حمودريف دمشق69627522

ازدهارشهد نجدة اسماعيلالقنيطرة6978206

ة خالد عبد اللطيفريف دمشق69829875 ريمشهب 

از شاكر حميديدمشق69942714 صباحشب 

مديحهشيماء احسان احمد اغاالقنيطرة7007697

انعامشيماء عيىس العليدمشق70139249

يريف دمشق70240445
ر
خولهصبا احمد المرزوق

30 من 18صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

وفاءصبا محمد العرالقنيطرة7037149

مروهصباح عمر حمددمشق70439418

يريف دمشق70522429 صبحيه خالد الشلب 
ن
رن

زينبصفا رسالن قدوردمشق70638181

زبيدهصفا عقاب السيدريف دمشق70729699

آمنهصفا محمد حناشدرعا70815435

صفاء علي حموددمشق70936359
ن سمر حسي 

حنانصفيه رزين معنيهريف دمشق71022430

روضهضج ابراهيم العليويالقنيطرة7116785

سماهرضج امجد محمدريف دمشق71230004

نعمتضج خلدون حالوةريف دمشق71338991

سعادضج علي مصطفنالقنيطرة7146646

اسياضج كمال التييمريف دمشق71527426

فايزهضج مأمون بسمهريف دمشق71629288

ةضج محمد ابو طالبريف دمشق71727777 امب 

ينطيب احمد الحمادريف دمشق71830062 شب 

مريمطيبه خليل مصطفنريف دمشق71929521

نوريسطيبه صالح طهريف دمشق72029522

املعبب  احمد الفرحان الهبهريف دمشق72136714

فاطمةعبب  محمد الحاجريف دمشق72239909

هعبب  محمد شوربهدمشق72342722 امب 

مبنعتاب كفاح المهتارالسويداء7245864

يالسويداء7255021 ناهدعرين بهجات غيب 

ازعزيزه خالد كاباريريف دمشق72639912 شب 

شعاع النورعطره برهان النصارالسويداء7276482

جميلهعفاف علي الحميديالقنيطرة7286786

ي جمعهريف دمشق72929670
مريمعفراء عبدالغبن

لميسعفراء محمد عبودحماة73020441

نالقنيطرة7316978 يهعفراء نضال الحسي  صب 

ن جوريهريف دمشق73227978 عائشهعال حسي 

مهاعال راتب شيخ سليمانريف دمشق73338232

رندهعال سلطان الشحادهحمص73420703

نفيسهعال موفق الرسوردرعا73517838

احسانعال نذير المرصيريف دمشق73627896

املعال وحيد مالكريف دمشق73729587

بدريهعالمه أحمد وزهريف دمشق73838550

 العليالقنيطرة7398056
ن انتصارعهد حسي 

مجدغادة مصطفن حمديدمشق74041037

ندمشق74138174 عمشهغالية رشيد الحسي 

30 من 19صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

خلودغاليه حسان نسليدمشق74235041

ن المباركريف دمشق74329671 دلهغدير امي 

فاطمةغدير جمال حايكريف دمشق74424685

يدمشق74537924 ماجدةغدير محمود قلعج 

ريمهغرام صالح ابو مهديالسويداء7465094

ترياقغرام محمود حلوهريف دمشق74729524

هناديغزل تيسب  الحبالريف دمشق74827997

هغزل خرصن المصطفنريف دمشق74924136 أمب 

انصافغزل عبد الرزاق سقرحماة75019630

فاطمةغزل فايز الحمضيريف دمشق75124329

باسمهغزل مصطفن عرنوسريف دمشق75224967

يدمشق75341253 فاتنهغزل نبيل ناح 

ازدهارغفران احمد السيد خليلريف دمشق75429589

ن طحينهريف دمشق75526562 كفاءغفران حسي 

سعدهغفران حمدي شحادهريف دمشق75640455

الرهغفران ربيع شموريف دمشق75722436

ميساءغفران زكريا رجبريف دمشق75824568

ميادهغفران عمر عيددمشق75936941

نهادغفران محمد حجلهريف دمشق76022437

يدمشق76144768 عبب غفران محمد وليد االدلب 

 سامي الرفاعيدرعا76214220
هدىغبن

حميدهغبن عباس سليماندمشق76339855

ملكهغبن محمد مروان منصوردمشق76443099

رناغبن نورس رقيهريف دمشق76527524

فتغبن يارس الشيخريف دمشق76629291 مب 

عفافغيداء سامر زين الدينالسويداء7676608

خولهغيداء سليمان محمددرعا76817852

يالسويداء7696327
ن
عبب فاتن شفيع الصالح الشوق

هناءفاتن فراس عسودريف دمشق77027779

نهيدةفاطمة الزهراء أحمد المواسدمشق77137712

فداءفاطمة سيف الدين جبيليحماة77219912

خديجةفاطمة عبد الحليم عبد الوهابدمشق77342739

ي محسنريف دمشق77424792
شمسفاطمة عبد الغبن

زبيدهفاطمة محمد سامر االعرجدمشق77544258

هيامفاطمة محمود الدرويشريف دمشق77623736

يدرعا77717092 شاديهفاطمه ابراهيم الحاح 

مهافاطمه احمد العمرريف دمشق77823233

سحرفاطمه الزهراء محروس عبد الجيريف دمشق77935362

حياةفاطمه الزهراء محمد العسليريف دمشق78033941

30 من 20صفحة 
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التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

يدير الزور78111391 هناءفاطمه الزهراء محمد اللج 

سكينةفاطمه الزهراء محمد قشمرريف دمشق78226413

آمنهفاطمه أحمد دوكهريف دمشق78322650

ثناءفاطمه أيمن العودهريف دمشق78422442

يدمشق78540000
مريمفاطمه حسان العىسر

فاديهفاطمه خالد بكردمشق78637921

رازانفاطمه زيد النقاوةاإلمارات___787

فاتنفاطمه زيدان مخصفريف دمشق78822651

نجديةفاطمه شهد علي عليريف دمشق78926415

فتحيةفاطمه صالح قاسمالقنيطرة7907152

انتصارفاطمه عبد اللطيف عليشهحماة79119635

اعتدالفاطمه عبد هللا خليفهريف دمشق79230017

حياةفاطمه علي مرعيريف دمشق79322716

رانيافاطمه عمر قدادوريف دمشق79423285

لميافاطمه غياث الحمودريف دمشق79527782

نوالفاطمه فارع الهنيديريف دمشق79637373

وفاءفاطمه فيصل الدرويشريف دمشق79728454

راميافاطمه ماهر الخطيبريف دمشق79829292

ناجيهفاطمه محمد ابراهيمالقنيطرة7996649

رقيهفاطمه محمد الحاجالقنيطرة8006788

أمنةفاطمه محمد خليلريف دمشق80126175

ريمافاطمه محمد درويشريف دمشق80229677

لبابهفاطمه محمد واصف السيد العسعسدمشق80338637

مهافاطمه محمود الحلودمشق80437432

كرامفاطمه مصطفن حيدردمشق80543622

خديجهفاطمه مصعب كرماندرعا80616002

جميلهفاطمه نزال العشبانريف دمشق80733277

ريمفاطمه يوسف نارصدمشق80844545

لينافاطمه يونس داودطرطوس80910043

لينافدوى عبد الكريم الحماميدمشق81038175

رانيافرح ابراهيم العقاددمشق81141596

ن عثمانريف دمشق81222450 امنهفرح امي 

رانيافرح ايوب بصلريف دمشق81324142

سمرفرح عبده كريمدمشق81436352

سناءفرح علي حسندمشق81539851

اسعاففرح موىس األحمدريف دمشق81626803

سمرفرح نزار غازيدمشق81736672

ازدهارفرح هيثم خالدحماة81819574

30 من 21صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

فضيلةفردوس عالء الدين مرعيريف دمشق81926673

فريالفردوس محمد الرفهالقنيطرة8206870

زينبفريال عدنان الحمددير الزور82111401

منارهفريال عماد العلياندرعا82215410

سناءفريزه خالد شلهدمشق82343934

خديجهفطومه محمد الهاروندمشق82442339

سناءفيفيان نضال السقعانريف دمشق82527673

منالقمر محمد نذار زغلولهدمشق82644552

ميلداكاترين ثائر سلومريف دمشق82724427

يريف دمشق82829529
ن
ن ابراهيم تركمان غاليهكارولي 

ن رفعت عمادالسويداء8296284 سمركارولي 

دوالكاريس سالم عليريف دمشق83024333

عنودكاريس يحب  شلهوبريف دمشق83129459

عبب كارين نبيل السهويريف دمشق83236810

صالحهكريمان مفلح النعيميدرعا83314589

امنهكوثر حسن الصوالريف دمشق83440460

ديبةكوثر محمد رضاريف دمشق83524705

رجاءالرا سائر حسنريف دمشق83627497

عالالرا علي احمدطرطوس83711522

يريف دمشق83827674 ايلداالرا نزيه الزغب 

سلوىالنا اسامه زين الدينالسويداء8396513

ميادهالنا أحمد الكشكريف دمشق84026573

نجاحالنا حسام أحمدالقنيطرة8417706

انفصالالنا سميح الخوريالسويداء8425615

بلسمالنا علي عيىسطرطوس84311420

تغريدالنا ماهر عمرانطرطوس84414234

حنانالنا محمد منار قشالندمشق84538946

حياةالنا محمدفواز النحالويدمشق84637666

يريف دمشق84724974
عائشهالنه احمد عبد الغبن

يلبانه اياد الخطيبريف دمشق84824975
ن
تهان

يدمشق84944562
ن
عبب لبانه مفيد الميمسان

يالسويداء8506286
ماجدهلببن سعد المتبن

ن أحمد موىسالقنيطرة8516984 هوازنلجي 

ن رياض مبيضدمشق85236935 باسمهلجي 

ن عبدو ملقطريف دمشق85338713 حليمهلجي 

ن محمد السليمانحماة85421470 مريملجي 

ن هيثم الخشهدمشق85539311 كفايهلجي 

ن الحميدهدير الزور85612315 رقيهلقاء ياسي 

ايمانلما خالد عبدالرحمنريف دمشق85724574

30 من 22صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

نهيدهلم رجب الحزومريف دمشق85840343

محاسنلور فرهد ديبحماة85919347

ريمهلورانس جورج سارهريف دمشق86034314

ن حسام العبد السعيدريف دمشق86124397 جميلهلوسي 

أنعاملوليتا احمد سليمانحماة86220445

نريف دمشق86324429 سلوىليال نبيل سليطي 

رناليال نرص خضورريف دمشق86427897

ميسونليال وهيب مقلدالسويداء8655752

رويده مندواليالس شيخو زركليدمشق86635853

مبنليل ربيع خلف زين الدينالسويداء8675872

غديرليل محمد علي تقوىدمشق86843132

هليل محمود العباسحماة86920544 سمب 

ناديهليليان اكرم رعدريف دمشق87036864

امينهليليان رمزي مطاوعريف دمشق87124205

كاترينليليان سومر العليحماة87220395

فداءليليان يحب  غندورريف دمشق87326885

يدمشق87442380  باسم السبسب 
ن فطمةلي 

ن ثائر صقورحمص87520143 سحرلي 

ن خالد لحلحريف دمشق87634488 رباحلي 

ن سامر الدهاندمشق87735143 نرسين عبد الفتاحلي 

يدمشق87837504
 علي العوصن

ن رواللي 

ن يوسف سليماندمشق87939697 رجاءلي 

روزلينا عارف سوسقريف دمشق88022721

فاطمةلينا مصطفن أبو الريشريف دمشق88126180

وديهريف دمشق88239218 فاطمهلينة فريد جب 

ن احسان عزامالسويداء8835629 منالمادلي 

ن حسن باشادمشق88439121 سمارهمادلي 

ن فراس عيىسدمشق88539245 آنيتمادلي 

وانريف دمشق88628003 رجاءماريا محمد عيد سب 

سمرماسه عماد النوريدمشق88738345

منالماسه فريد بالوظهريف دمشق88825637

جمانهمايا احمد معالدمشق88944802

فتاةمايا ايمن حبيبطرطوس89010919

ملكمايا بسام الرواسدمشق89144575

همايا جاسم نارصدمشق89244804 شهب 

ن نيوفدمشق89337359 فداءمايا حسي 

كفنمايا سامر خضوردمشق89438934

مايا عمران يحب ريف دمشق89540466
مبن

يدمشق89639122
ن
صفاءمايا قضي شبان

30 من 23صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

هندمايا محمد ابراهيمدمشق89744805

هالهمايا محمد النابلىسيريف دمشق89822247

نبال دملوجمايا محمد دملوجدمشق89936341

مكيهمرام عبدهللا الرفاعيريف دمشق90029748

كسريف دمشق90134619 نورامرام محمدمازن رسر

راميامرام وائل خب  هللاريف دمشق90229592

رويدامرج فراس خليلريف دمشق90324986

ميادهمرح احمد احمدريف دمشق90429534

لينامرح باسل الحمويدمشق90543956

فاطمهمرح بسيم محمدحماة90620427

ندوىمرح سليمان بدوردمشق90741294

روبامرح علي سليماندمشق90839693

زهريهمرح غياث عيىسريف دمشق90929893

جميلةمرح فتجي اسماعيلريف دمشق91025961

فاطمهمرح محمد يحب  زكرياريف دمشق91129209

راميامرح ميسم الخضورريف دمشق91238841

همرح نضال عيىسريف دمشق91326999 ظهب 

ايمانمروة ماهر عليالقنيطرة9146936

سوسن بدرمروه راتب بدردمشق91536987

خديجةمروه راسم رستمريف دمشق91628423

يدرعا91719179
ن
مروه علي الغوثان

مبن

رويدهمروه عماد خليلريف دمشق91837856

سناءمروه محمد تيمهالقنيطرة9197219

مكيهمروه مصطفن غرز الدينريف دمشق92034324

حسنةمروى حسان قاسمريف دمشق92127899

بثينهمروى عادل لبادالقنيطرة9226734

دارينمريانا محمد السقعانريف دمشق92334624

رشامريانا مرصن الباروديريف دمشق92435839

املمريانه احمد عثمانريف دمشق92527432

فاطمةمريم احمد سعيددمشق92643959

انتصارمريم حسن السليمانريف دمشق92727434

رابعهمريم عبد هللا الفرجدمشق92842412

نريف دمشق92928819 مراممريم علي شاهي 

مرجانهمريم فادي عليريف دمشق93029469

باردمشق93137358 هديهمريم محمد الب 

ملكةمريم محمد درويشدمشق93239829

عليامريم محمد مكسورريف دمشق93326189

رندهمريم نجيب الراشدالسويداء9346038

رفاعيهمريم نجيب الرفاعيريف دمشق93539181

30 من 24صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

همريم نذير البقاعيريف دمشق93639993 سمب 

سمرمريم نواف جاويشريف دمشق93722612

هديلمريم يوسف العوضدمشق93837851

نىهمالك امب  الخليفهدمشق93938338

وفريف دمشق94036963 رنامالك وليد رسر

منتىهملك أحمد كمال حمادريف دمشق94139584

إلهامملك مصطفن الحالجريف دمشق94222191

ن ابراهيمطرطوس94313860 تحريرمنار حسي 

ودادمنار خرصن الشاردريف دمشق94440477

ن عبيدوريف دمشق94524507 حسنهمنار عبد المعي 

نايفهمنار عماد أبوبكرريف دمشق94622248

اسماءمنار محمود ابراهيم المصطوريف دمشق94739342

داللمنار محمود خميسريف دمشق94827609

احالممنار مسعد خراطةريف دمشق94922049

روالمنتىه عبد هللا المسكبالحسكة95013804

نوالمنتىه فيصل االحمدريف دمشق95137866

داللمبن احمد محمودريف دمشق95224989

 علي معطيريف دمشق95339588
هديهمبن

ملكهمبن عمر حمزهريف دمشق95436976

نزي  ههمبن عمر ليالريف دمشق95522035

سناءمبن مجي الدين مرعيدمشق95638030

فاطمهمها حسن ملحمحماة95720140

هياممؤمنه احمد حمزهريف دمشق95834493

ليلمؤمنه احمد كريديالقنيطرة9596987

همؤمنه جميل حمزهريف دمشق96028498 سمب 

زهرهمؤمنه محمد رجبريف دمشق96124982

غيداءمي عبد الرحمن عبد الرحمنطرطوس96212273

آمال الصقورمياده احمد مصطفنحماة96320678

سميهميار محمد نضال رمضانريف دمشق96436989

فاطمهمياس يحب  مهاوشالقنيطرة9657222

اوديلهمياسه محمد محمدطرطوس96610452

نا احمد عبد الغفورريف دمشق96728370 كفاءمب 

يام صائب خضورحماة96819525 انصاف المحمودمب 

يان عازر العربريف دمشق96937001 ابتهاجمب 

ليناميس اسعد فاضلدمشق97038929

سعادميس رامي عوادحمص97122588

ليلميس غياث الشاويشحمص97224002

ندمشق97341306 وفاءميس منيف الحسي 

كفايهميساء مازن حمودهريف دمشق97422490

30 من 25صفحة 







جامعة
دمشق-نتائج
مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

وعدميرس محمد المحمدالقنيطرة9756574

فوزيهميسم ابراهيم العماردرعا97616925

معززميسم ميالد ديابالقنيطرة9778061

نوالميسون عدنان حسون نرصالسويداء9785170

باسمهنابغه محمد طويلهدمشق97944989

ودادناتالي باسل العليويريف دمشق98027532

يرسىنادره جهاد عقيددمشق98144990

ثريا العمنادين ايمن العمدمشق98235168

مبننادين جمال ادريسالسويداء9837334

هنادين رمضان حسنحماة98420221 سمب 

رناناريمان هيثم الشعبانحماة98518172

مبننانىسي عماد سعيفانريف دمشق98628458

بهريف دمشق98727500 سمرنانىسي يارس رسر

هناءنايا نضال بلولدمشق98838922

هيفاءنائله محمد االحمدالقنيطرة9898012

بدريهنبيله ابراهيم ساجرالرقة99011679

راميه العلينتالي محمد المحمددمشق99136330

تحريرنجاح محمد محمددرعا99217987

سهامنجاح نور الدين عجينهدمشق99340832

خزنهنجوى صالح سيف الدينريف دمشق99428927

ايماننجوى عبد الرحمن معتوقدمشق99541655

ابتسامندى احمد خلف االحمد العبد الحميدريف دمشق99635873

رجاءندى جب  االحمددرعا99717989

فاتنندى عماد خديجهريف دمشق99840485

هناءندى محمد الغزاويدرعا99915102

نحماة100018248 سوسننرسين اياد الحسي 

سمرنرسين خالد عموشريف دمشق100126100

يرسىنرسين عبد هللا المحمددمشق100240835

فاطمهنرسين يوسف موىسريف دمشق100323540

اسماءنسيم خالد البيضهريف دمشق100424879

هديةنغم ابراهيم بيثاريريف دمشق100538741

عائشهنغم احمد الحمدانالقنيطرة10067306

ننغم اسماعيل فرجريف دمشق100739598 مادلي 

فاطمهنغم باسل حمرهريف دمشق100826195

دارين سلومنغم باسم ريادمشق100936328

زهرهنغم بدر الدين حمدريف دمشق101026827

ينغم خالد مصطفنالقنيطرة10117158
 
هنان

دوالتنغم رؤوف غانمحمص101224339

30 من 26صفحة 
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مدرسة
التمريض

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

نحماة101319454 سمرنغم سمب  شاهي 

لبنهنغم عبدو سالميدمشق101436519

مبننغم عالء رستمحماة101519710

هدىنغم محمد السيد احمدريف دمشق101624992

عوازلنغم محمد حمودالالذقية101719592

مرفتنغم محمد صالحريف دمشق101827533

ن جرزوريف دمشق101924580 هدايانغم معبر

رنانغم منذر فطومدمشق102036326

وصالنغم مؤيد المرصيريف دمشق102137885

هاالنغم نظام صارمطرطوس102212749

صفاءنغم وائل وهبهريف دمشق102337054

ابتسامنىه محمد غريبالقنيطرة10248238

نجوىنوار حسن فاضلريف دمشق102540024

والءنوار رائد عثمانحماة102620120

فتوننوال وليد الحويشريف دمشق102723238

راميهنور احمد علياريف دمشق102834958

مريمنور الهدى احمد المحمدريف دمشق102937082

سميحهنور الهدى احمد طلبريف دمشق103040032

نجيدهنور الهدى حاتم سلومريف دمشق103139425

باسمةنور الهدى عادل أبو شامهريف دمشق103240250

خالدهنور الهدى مالك عبد الرحمنريف دمشق103329600

حسيبةنور الهدى محمد بزكاديالقنيطرة10347119

خلودنور الهدى محمد عبد المولريف دمشق103526452

بانهنور الهدى محمد عليدمشق103638916

وردهنور الهدى منصور نارص الدينريف دمشق103738750

هاجرنور الهدى وليد محمدالقنيطرة10386941

فرقاتنور أحمد السقرحماة103920164

كوثرنور بسام قشيشهريف دمشق104029598

يجاوىدمشق104142460 ن الب  غادهنور تحسي 

يريف دمشق104240027 زينبنور حسن الحاح 

ن احمددرعا104318005 صباحنور حسي 

رئيفنور حمود السيدريف دمشق104440028

يدرعا104518006
ن
هنادينور خب  الدين المفعالن

منالنور سامر محمدريف دمشق104624175

يريف دمشق104729686
ن
ثناءنور سليمان الحيان

سلمنور شعبان محمدريف دمشق104824730

حميدةنور صابر صالحريف دمشق104937890

صباحنور صالح الجاسمريف دمشق105023239

أنيسةنور عبد الحكيم الحمضيدرعا105116036

30 من 27صفحة 
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هناءنور عمر دعبولدمشق105238627

عائشهنور فهد شاويشريف دمشق105340512

يريف دمشق105429478
ن
ق ماجدةنور فواز الصب 

سمرنور لؤي الحالقحماة105518176

زهرهنور محمد العليويدمشق105645000

كوثرنور محمد رضوانطرطوس105712218

نظامنور محمد قيسانيهريف دمشق105829636

ايماننور مروان بدرانريف دمشق105927616

ربانور ممدوح شموطدمشق106038311

انتصارنورا غازي منصورطرطوس106114279

ندىنورالهدى احمد اللبابيديدمشق106244290

مريمنورالهدى جاسم الجديريف دمشق106334631

فتحيهنوران ايهم عتمهدرعا106418021

ن الحمدريف دمشق106540357 قطنهنوران حسي 

ن بسام الشيخ سليمانريف دمشق106627618 مي  فاتننب 

 دياب الشماليريف دمشق106726595
ن مي  تركيهنب 

ن زياد طهريف دمشق106829987 مي  مجدنب 

وز شوكت ابوخزامالسويداء10696824 رن نب 

 علي شيخ عوضريف دمشق107029547
ن داللنيفي 

 فرزت عليدمشق107139818
ن فدوىنيفي 

رانههاجر راشد الصيصدرعا107215449

تغريدهاجر زيدون العليحمص107320779

الريف دمشق107426624 ن آمنههاجر عبد السالم البن

نرسينهاجر نزار عيىسالقنيطرة10756994

راميههاله منب  حوريهريف دمشق107628840

فاديههانيا فريز ذيابالسويداء10776194

ضفافهبا غطاس دنب دمشق107837628

هيامهبة فايز عائشةريف دمشق107934355

نعيمههبه احمد المحمدالقنيطرة10806742

رشاهبه احمد خضورطرطوس108110974

كوثرهبه هللا ابراهيم شتيويالقنيطرة10827722

ايمانهبه هللا احمد الدكاكريف دمشق108338761

ديبههبه هللا حسن االحمدريف دمشق108427288

نريف دمشق108530059 فاطمههبه هللا عبد الرزاق األسعد الياسي 

اصالحهبه هللا محمد شيبانريف دمشق108635395

اسماءهبه هللا محمدعلي ضاهرريف دمشق108727477

جمانههبه اياد العليدمشق108836866

نجاحهبه ايمن رباحيحمص108922599

يهريف دمشق109022507 بسمههبه جمعه ضمب 

30 من 28صفحة 
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مريمهبه محمد العطهالقنيطرة10917072

حياةهبه محمود الدعيكليريف دمشق109229689

منالهبه هاشم الشتاردرعا109315887

ريمهبه يوسف نارصدمشق109442491

ي الصاللهدى خلف الرسداحدمشق109538667
حبسه منفن

ثناءهدى زهب  سالمريف دمشق109639610

سىههدى نسيم اسماعيلطرطوس109712342

عائدههدى يوسف عيدريف دمشق109822914

داللهديل احمد حسنالقنيطرة10996804

سلطانةهديل اديب الزين العماريدرعا110015465

دارينهديل سامر القدورحمص110120782

علياهديل علي الفاضلريف دمشق110240054

حنانهديل عماد الدين الموصلليريف دمشق110335923

لماهديل محمد العليحماة110421565

فاطمههديل محمد القاسمالقنيطرة11058231

ودادهديل هيسم حسنالقنيطرة11067075

مهاهديل وليد قنطاردرعا110716020

سعادهديه خالد كرسريف دمشق110830021

اعتدالهزار انور جمولالسويداء11095356

هللا النعساندمشق111037543 فاتنهناء خب 

كافيههناء محمد سالمدمشق111142819

رقيههناء مصطفن عوضدرعا111218062

عزيزةهند خالد الحاج عليقطر___1113

رجاءهيا جمال شعارطرطوس111412405

فاتنهيا زهب  زيددمشق111538905

هنوفهيا عامر األحمدريف دمشق111640059

ماجدههيفاء دياب اللحامريف دمشق111737148

ن عصام علومريف دمشق111837150 عالهيلي 

ودادوجدان جالل العبد هللاالقنيطرة11197076

نىهورود حافظ حرباالالذقية112019885

اتحادوضحه مصطفن سعدريف دمشق112122924

ندرعا112218074 غاداوعد سليمان الحسي 

يالسويداء11235478
ر
ناديهوعد علي عبد الباق

ي عليريف دمشق112427440
رجاءوعد لطفن

مريموعد محمد هرب  جريف دمشق112537164

جميلهوفاء محمود معيوفريف دمشق112635404

صباحوفاء موىس المحمددمشق112737160

نالقنيطرة11286945 رشاوالء حسام ياسي 

خالديةوالء خالد فتوحريف دمشق112939352

30 من 29صفحة 
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ينوالء منصور االحمددمشق113040019 شب 

سميهوئام رضوان ارشيدريف دمشق113127628

رانيهوئام سموئل بكرريف دمشق113226280

انعاموئام محمد سمب  هركلريف دمشق113325011

بانايارا احمد ابو سليمريف دمشق113427441

غصونيارا احمد الشيبهريف دمشق113540361

ي رزقريف دمشق113628463
ر
خالدةيارا شوق

هيارا عمران سليماندمشق113739809 نظب 

ن اسعد العليويريف دمشق113823360 نرصهياسمي 

ن ايمن العصريف دمشق113935406 فاطمهياسمي 

ن الشايبالقنيطرة11406745 ن حسي  سناءياسمي 

ن قاسم طعمهريف دمشق114140364 امنهياسمي 

ن موىس عليدرعا114218091 لوريسياسمي 

اساليلدز علي رجبالقنيطرة11436593

مناليمار إياد الضمانحماة114421539

سهاميمان عمر عوضريف دمشق114529572

يريف دمشق114634990 حياةيمان محمد ثلج 

30 من 30صفحة 


