
المحافظةالفرعاسم األماالسم الكاملاالكتتابم

دير الزورعلمييازيأثير احمد الرجب112201

عبدهللا الحسن27522 اءأحمد اسماعيل ال دير الزورعلميوف

ن36538 علي الحسير دير الزورعلميكفاءأحمد حيدر ال

هأحمد خالد الحمدان47539 دير الزورعلميسمير

الرقةعلميترفهأحمد محمد عيىس55722

علي69088 الرقةعلميفائزةأخالق عبدالحميد ال

ع رشيد77614 دير الزورعلميحبسهأسامه زوب  

منصور85802 الرقةعلميهندأسامه فيصل ال

دير الزورعلميرويدهأسماء أحمد الخليل99772

موىس1010068 دير الزورعلميفاطمهأسماء حسان ال

دير الزورعلميهناءآالء جاسم الجابر1110689

هآالء علي جنيد1210704 دير الزورعلميامير

الرقةعلمينعيمهآالء محمد الحسن139050

ن اسماعيل الكمه1410730 دير الزورعلمينجوىألير

شمالن1512212 جيهأمال ممدوح ال دير الزورعلميشر

ي فياض الدبل1610740
دير الزورعلميفوزيةأمانن

ه سليمان عبد179091 الرقةعلمينوفهأمير

يده189296 الرقةعلميجميلهأميه شاوش الحمود الشر

مظهور196709 دير الزورعلميهناءأنس جمال ال

عواك206959 دير الزورعلميهالهأنس محمد ال

دير الزورعلميحسينةآنيه خليفة الفرهود219040

دير الزورعلميثورهآيات ماجد الذياب229504

عجاج2310825 دير الزورعلمينوفآية جمال ال

عكله249639 دير الزورعلميرحابآية منير الجروال

محيمد257676 دير الزورعلميمهيهأيمن عادل ال

الحسكةعلميعتابآيه ابراهيم الباري2613387

الرقةعلميخديجهآيه اسماعيل الحمد279856

علي2810830 دير الزورعلميطفلهآيه عبد ال

موىس296000 الرقةعلميفاطمأيهم علي ال

الرقةعلميزهرهأيهم محمود سليم306006

دير الزورعلميجالءأيوب أحمد الندى316376

الفرات- نتائج اختبارات كلية التمريض 



يه محمد الفرحان3213413
ّ

ها الحسكةعلميبهير

غالبابتسام عبدالكريم الحمادي339191 دير الزورعلميزحله ال

هابرار محمد الفري    ح3411739 دير الزورعلميامير

هابراهيم عبدالرزاق الجاسم355436 الرقةعلميورد

ش365481 الرقةعلميفوزهابراهيم مصطفن الدروي

ي3710608
منفن دير الزورعلميكفاحاحالم حلو ال

سطم389410 علي ال الرقةعلميمريماحالم سليمان ال

سليمان3910609 دير الزورعلميابتساماحالم علي ال

علوماحمد أيمن الحمد407147 دير الزورعلمينرصه ال

الرقةعلميحوريهاحمد ابراهيم الكرط415129

علي426673 دير الزورعلمياسمهاناحمد اسماعيل ال

الرقةعلميمريماحمد جاسم الحماده435529

دير الزورعلميفاطمهاحمد جمعه النهار446849

الرقةعلميخولهاحمد خليل الخرصن455192

دير الزورعلميمريماحمد شحاذه خليفه467550

عجيل477553 دير الزورعلميهندهاحمد صالح ال

علي486663 دير الزورعلميخولهاحمد صالح ال

عبدالدندل497557 دير الزورعلميفاديهاحمد عامر ال

اءاحمد عبدالحميد الربيع507062 دير الزورعلميوف

الرقةعلميفاطماحمد علي الخلف515101

الرقةعلميحوريهاحمد محمد الجلب525102

ن535024 الرقةعلميفطيماحمد محمد الحسير

دير الزورعلميحليمهاحمد محمد الضامن546361

عبد هللا557581 دير الزورعلميسعاداحمد محمد ال

محمد567063 دير الزورعلمياسماءاحمد محمدخير ال

الرقةعلميخولهاحمد محمود االبراهيم575729

شاميه587592 علي ال ن ال دير الزورعلمييشىاحمد مسلم الحسير

داحمد موفق الصياح597065 دير الزورعلميودا

شبلي607610 دير الزورعلميثورهاسامه جمال ال

ن615781 الرقةعلميشمسهاسامه حسن الحسير

الرقةعلميعائشةاسامه عبدهللا عبيد625797

ن6320584 شقعلميسعاداسامه محمد الزعير دم

دير الزورعلميغادهاشاء ابراهيم ابراهيم6410626

عبود659497 دير الزورعلميشمسهاشاء عباس ال



علي669627 دير الزورعلميفاطمهاشاء عبدهللا ال

عبدهللا679745 دير الزورعلميصبحةاشاء فهد شالش ال

ن الجرو689089 الرقةعلميعيدهاشاء محمد الحسير

دير الزورعلميساميهاشاء منصور الخاطر699574

عمار7010644 مهداوي ال دير الزورعلمينزلهاسالم ال

دير الزورعلميشمسهاسالم فارس الجماله7110650

لاسماء ابراهيم الحمد729773 دير الزورعلميام

علي7310657 دير الزورعلميتركيهاسماء جمعه ال

الرقةعلميسوريهاسماء حارث الجاسم749001

الرقةعلميفضهاسماء حسن حسن759279

عكله769492 الرقةعلميعيدهاسماء عبدهللا ال

علي779396 دير الزورعلميليلاسماء عبود ال

عبيد789157 دير الزورعلمينوالاسماء عواد ال

دير الزورعلميصالحهاسماء عواد عكوض الرمضان7910676

هفل8010677 دير الزورعلميهناءاسماء غزال عبدالرزاق ال

ن817632 سودا دير الزورعلميعايشهاسماعيل غانم ال

الرقةعلمينعيمهاسماعيل محمد علي825852

ن839311 دير الزورعلميبطهاسمه محمود الدخير

علوي8410686 دير الزورعلميفاطمهاعتماد احمد ال

عيىس857118 دير الزورعلميحدهاكرم موزر ال

دير الزورعلميحلوهاالء زين الخليفه8610114

عبد876494 دير الزورعلميعروبهااليهم عبد الكريم ال

عليوي887636 اء عبدهللا ال دير الزورعلميفاطمهالير

عداد897119 اء محمد ال دير الزورعلميمريمالير

علي907637 دير الزورعلميبتولالحارث جير ال

ن احمد حمود915281 الرقةعلميعلياءالحسير

عداد927644 دير الزورعلميمريمالزبير محمد ال

عبا س رمضان االسماعيل936285 دير الزورعلمينجاحال

محمد945876 ليث محمد ال الرقةعلميرئيفهال

عويد9510721 يف ال محياه شر دير الزورعلميامينهال

ن نعمات965282 مهند حسير الرقةعلميغزالهال

عويد9710727 يف ال دير الزورعلميامينهاليمامه شر

علي9810729 دير الزورعلميعائشةاليمامه محيسن ال

ي محيسن الحمادي9910742
دير الزورعلميوضحةامانن



عمر10014445 ي مصطفن ال
الحسكةعلميخديجهامانن

ن عوض1017654 دير الزورعلميفخريهامجد حسير

دير الزورعلميسهامامجد خالد الحسن1026676

ل صالح بكور1039841 هامام دير الزورعلميال

مربد10410747 ل عبدالحميد ال دير الزورعلمينجوىام

كي1059195 ل محمود الير عبدهللاام دير الزورعلميسناءال

سليمان10610766 دير الزورعلميابتسامامنة محمد ال

ه10710768 دير الزورعلميحليمهامنة محمد دود

دير الزورعلميلطوفهامنه تركي الجماله10810760

سليمان10910772 ه بدوي ال دير الزورعلميغربيهامير

محيمد1109289 محيمد ال ه محمود ال عليامير دير الزورعلميدالل ال

سطام11110777 محمد ال ه نافع ال دير الزورعلميوضحهامير

دير الزورعلميصبحهاميمه احمد اليحير1129747

ن1135934 س جاسم الحسير الرقةعلميفضيلهان

عبدهللا1149748 دير الزورعلميصبحهانفال فهد شالش ال

مصطفن1155956 الرقةعلميسعدهانور محمود ال

ي11610792
مطين محمدال دير الزورعلميناديةايات فوزي ال

محمد11710796 دير الزورعلميصباحايات معاذ الحمدي ال

دير الزورعلميرويدهايات ياش الحمد11810798

الرقةعلميفاطمةايثار غازي الرفاعي1199743

مكتوم1209850 هايالف زياد ال دير الزورعلميسمير

دير الزورعلميحسنهايمان ابراهيم ساير1219505

ملقب زغير12210805 هايمان جمال حسن ال دير الزورعلميورد

دير الزورعلميرياايمان جمعه التايه12310116

الرقةعلميخنساءايمان شاوي الكرو1249802

الرقةعلميحمدهايمان علي فارس1259256

علي الخلف12610816 دير الزورعلميليناايناس أحمد ال

سماعيل12710818 دير الزورعلميخولةايناس خالد صالح ال

دير الزورعلميفطيمايناس مالك البقره12810820

عبدهللا12910826 دير الزورعلميسوريهايه حمد ال

الرقةعلميفاطمهايه فارس النارص1309879

علي الخرصن1316921 دير الزورعلميفاطمهايهم علي ال

الرقةعلميصبحهايهم محمد سعود1325082

دير الزورعلميفاطمهباسكال نواف الكمه13310838



الرقةعلميدياالباسل علي الحمود1346014

غضبان13510839 دير الزورعلميكالفهبانه فاضل ال

دير الزورعلميمرهبتول حامد الخلف13610840

دير الزورعلميأميهبتول حسن الخلف13710841

ن1389507 علي الحسير دير الزورعلميكفنبتول حسن ال

دير الزورعلميمفيدهبتول دحام الخلف1399317

عالش14010848 دير الزورعلمييلدزبتول علي ال

عطيه1419868 وزبتول عمر ال دير الزورعلميفير

دير الزورعلميسوريهبتول محمد علي1429508

عابر1439362 محمدال دير الزورعلميواجدبتول محمود ال

سيد1449134 محمد ال الرقةعلميجمالهبثينه حسن ال

عسكر1459093 الرقةعلميخديجهبثينه عبدهللا ال

الرقةعلميمريمبثينه محمدعلي الحمادي1469946

الرقةعلميفاطمبحر صالح حسن1475309

موىس1487692 دير الزورعلميهنوفبراء عبد الكريم ال

دير الزورعلميفرحهبراء عبدالرزاق الدرجه14910862

دير الزورعلميريمبراءه جمال نومان15010864

عبدهللا1519096 ىبراءه زكريا ال دير الزورعلميبشر

عرات1529011 الرقةعلميعفافبراءه عارف احمد ال

عجاج15310866 دير الزورعلميهاجربراءه قاسم ال

معاين1549224 دير الزورعلمياسماءبسمله علي ال

الرقةعلميزكيهبسمه ابراهيم الفواز1559972

الرقةعلميايمانبشار ابراهيم الكطيط1565055

عبدهللا1577695 دير الزورعلميسهامبشار احمد ال

الرقةعلميزهرهبشار عبد االحمد الفياض1586045

دير الزورعلميهنوفبشار علي علي1597705

عليان1607710 علي ال دير الزورعلميعمشهبشار محمد ال

هادي16110869 دير الزورعلميسعديهبشاير اسعد عبدال

ى خلف الحمود الحوي    ج1629129 دير الزورعلميهندبشر

ى عبدهللا البتال1639645 دير الزورعلمينجوىبشر

محيمد1649646 ى محمدخير ال دير الزورعلميهدىبشر

ن1659872 دير الزورعلميخديجهبيان طلعت الحسير

محمدالحبيب1669335 الرقةعلميهاللهبيضه عبدهللا ال

هايش1679513 دير الزورعلميوضحهتبارك احمد ال



محمد االحمد1689046 دير الزورعلمياسماءتبارك عيد ال

علي16936200 شقعلميخلفهتغريد محمد ال ريف دم

موىس االحمد17010076 دير الزورعلميهناءتفر عبد القادر ال

الرقةعلميشمسهتمام بدر الخلف1716098

محمد1727726 نثائر عنير ال دير الزورعلميسهام البطير

دير الزورعلميزهرهثراء محمد الجاسم17310127

علي1746379 دير الزورعلميعيدهجاش محمود ال

شيحان1757731 دير الزورعلميحنانجاسم محمد ال

وهب1768442 الحسكةعلميسيناءجاسم محمد ال

لجاسم ياش حسون1776121 الرقةعلميام

دير الزورعلميمنالجراح عيىس الصالح1787733

محيمد1795060 الرقةعلميحمدهجمال حمود ال

الرقةعلميخديجةجمانة عيد خلف18010146

شقعلميابدويهجودي محسن االحمد18137934 دم

دير الزورعلمينجوىحاتم علي بكري1827738

دير الزورعلميحسينهحباري ابراهيم االحمد18310919

الرقةعلميبهيهحربه خليل الدخيل1849336

عنان1856383 دير الزورعلميهندحسن عبدالرحمن ال

الرقةعلميسوريهحسن محمد الجاسم1866232

دير الزورعلميريمهحسناء علي الخرصن18710920

عابد1885208 ن جاسم الحمود ال الرقةعلميفوزهحسير

محسن ابراهيم1898746 ن عبدال دير الزورعلميهشمهحسير

ن علي الحمد1906923 دير الزورعلميوضحهحسير

ن فرحان الحميد1916270 الرقةعلميهدىحسير

دير الزورعلميرسميهحسينه محمد الصالح19210924

هوش19312248 دير الزورعلميبدرهحفصه محمد ال

دير الزورعلميتغريدحال عبد الكريم قشعور1949888

ن19511741 دير الزورعلمينشميهحال علي الحسير

ن19610078 دير الزورعلميفوزيهحال محمد الحسير

ي نعيمه1979890 دير الزورعلميرائدهحل محمد طه حاجر

جيهحمد خليف دراخ1987766 دير الزورعلميشر

دير الزورعلميخالديهحمزة حكمت الحاج خرصن1997768

ي2009507
ن

الحسكةعلميكوثرحمزه اسماعيل الدوف

ن2016321 ن حسير الرقةعلميفطيمحمود حسير



دير الزورعلميفطيمحنان احمد شناعه20210933

ن علي الخشوف20311900 الحسكةعلميايمانحنير

مصطفن20410223 الرقةعلميفطيمحورية عبد هللا ال

قطرعلميابتسام عليحياه جاسم عوجان20570080966

الرقةعلميسهامحيدر حمود مجبل2065314

عبد2076924 دير الزورعلميحسينهخالد جمال ال

علي الحمد20870080716 سعوديةعلميفاطمهخالد عبد الرحمن ال ال

دير الزورعلميعبيرخالد عثمان ابراهيم2097784

دير الزورعلميدلةخديجة تركي النايف21010947

عثمان21110248 الرقةعلميحوريهخديجة عيىس ال

ي21210950 دير الزورعلميانوارخديجه خالد الحيجر

دير الزورعلميمينخديجه محمد الراوي2139667

الرقةعلميخودهخلود عبدالقادر احمد2149014

دير الزورعلميابتسامخلود علي جراد21510958

سباكه2166388 الرقةعلميسارهخليل ابراهيم ال

سالمه2177794 دير الزورعلمياسماءخليل ابراهيم ال

الرقةعلميجواهرخليل صالح الخلف2186401

علي21910277 الرقةعلمينجاحخوله وحيد ال

دير الزورعلميسعاددعاء جمعه محمد22010968

دير الزورعلميكفاءدعاء عبدالكريم الصعاوي22110972

شعالن22210980 ن ال دير الزورعلميعايشهدله حسير

ي22310336 ي الثلجر الرقةعلميجميلهدنيا ثلجر

شور22413516 الحسكةعلميجواهررؤى خلف ال

الرقةعلميمريمرائده نجم فياض22510362

الرقةعلميوضحهراما احمد الكرو22610374

ن2276866 دير الزورعلميعبيررامي حميد الحنان الحسير

معيوف2288295 الحسكةعلميساميهرامي زعيم ال

دير الزورعلميذيبهرانيا عبد االحمد22910994

دير الزورعلميساميهرحاب عبد الحسن23011003

الرقةعلميعائشهرزان علي مرعي2319197

الرقةعلميوضحهرسل عبدالكريم أحمود2329233

مخلف2339282 دير الزورعلمييازيرشا رياض ال

الرقةعلميفاطمرشا محمد ظاهر2349219

دير الزورعلميفاطمةرشا محمود االحمد23510128



مشهور2366641 دير الزورعلميبسمهرضا عبد الرزاق ال

مركاز23711012 ن ال دير الزورعلميوضحهرغد امير

دير الزورعلمينوالرغد صالح الحاج صالح23811016

وهاب الحمود23911018 دير الزورعلميلقاءرغد عبد ال

عبدهللا2409753 ونهرغد فاروق شالش ال دير الزورعلميام

الرقةعلميزهرهرغد محمد حجو24110500

ن االحمد2429134 دير الزورعلميبنانرغد محمد أمير

سليمان2439077 ن ال اء حسير الرقةعلميفطيمرف

محمد2449523 دير الزورعلميعليارقيه ابراهيم ال

الرقةعلميفطيمرقيه صالح الصالح24510517

ن2469524 دير الزورعلميخولهرنا ابراهيم الحسير

دير الزورعلميمجيدهرنا محمد االحمد2479672

عمر24810549 الرقةعلميداللرهام جمعه ال

ن الحمد2499020 الرقةعلميمريمرهف حسير

عبد هللا25011053 عزيز ال هرهف عبد ال دير الزورعلميورد

عكيض2519675 هرهف علي ال دير الزورعلميامير

علي الكرعان2529021 الرقةعلميكاملهرهف محمود ال

عساف25312275 دير الزورعلميصفاءرهف يوسف ال

دير الزورعلميريا الحمودروان جمعه التايه25410119

شاهر25511065 ن ال دير الزورعلميخنساءروان خالد الحسير

سويدة2569054 نروضه حمد ال الرقةعلميياسمير

الرقةعلميلمياروال حسن بطحه2579142

محمد2589022 يف الصالح ال الرقةعلميشمسهرويده شر

دير الزورعلميسهامريم احمد االحمد2599754

الرقةعلميعايشهريم احمد علكان26010618

ن فواز26110660 الرقةعلميسعادريم حسير

ينريم خالد الجاسم26211078 دير الزورعلميشير

عبدهللا2639755 دير الزورعلميامينهريم زكري ال

دير الزورعلمينجاحريم محمد سعيد الحاج برغوث26412001

حلبعلميبثينهريما جواد البديوي26530436

الرقةعلميعايشهريما حمود الحمود26610690

مصطفن2679445 هريمه عبدهللا ال دير الزورعلميبحير

محيمد2686460 الرقةعلميزهرةزكريا ابراهيم ال

عواد26911102 ور عزيز الحامد ال دير الزورعلمينجودزه



عسكر2706500 هزياد غازي ال دير الزورعلميامير

عابدين حسن الزكريا2716501 دير الزورعلميخولهزين ال

شيخ2729221 عبدال الرقةعلميثورهزينب خالد ال

عبدهللا2739365 دير الزورعلميغربيهزينب عايد ال

دير الزورعلميصبحيةساجدة عنير الرمضان27411116

دير الزورعلميدنياسارة احمد خليفة2759678

هساره حميد الحاج هزاع2769936 دير الزورعلميسمير

دير الزورعلميرائدهساره سليمان الحسن27710090

دير الزورعلميحنانسالم منير سالم2786974

ي خليل2799026 الرقةعلميمريمسالي صير

موىس2806484 الرقةعلميايمانسامر نارص ال

شيخ2816490 الرقةعلميحليمهساند رمضان ال

عكله2829126 الرقةعلميمريمسجر ابراهيم ال

ن2839326 دير الزورعلميفراتسجر فائز الفري    ح الحسير

عليسجر محمود الخالد2849299 دير الزورعلمياسمهان ال

دير الزورعلميباريزةسعد مرهش مرهش2857825

الرقةعلميفضهسالف شواخ الحمود2869176

سليمان2875212 الرقةعلميزهرهسليمان عمر ال

يده2889309 ي الشر
هسماهر سبير الرقةعلميورد

سليمان28911157 دير الزورعلميصبحهسميه حمدان ال

دير الزورعلميصافيهسناء سعيد سلوم29011161

علي29111165 دير الزورعلميخولةسناء محير ال

دير الزورعلميفوزهسندس محمود الرجا29211167

دير الزورعلميعمرهسهاد جاسم الحسن29311168

عبد2949233 دير الزورعلميسناءسهام خالد ال

دير الزورعلميعائشهسهام محمد طير الحاج حسن29511172

ن الخلف2969327 دير الزورعلميعائشةسورية حسير

عالش29711175 دير الزورعلميزهرهسوزان عالش ال

دير الزورعلميخولهسيف الدين محمد االحمد2987173

عمر2999175 عبيدال دير الزورعلميجميلهشاديه خليل ال

دير الزورعلميسالمهشذى عويد الزكريا30011190

الرقةعلميفطيمشفا فواز الحمود30110968

مصطفن30211203 دير الزورعلميستهشهد جمعه ال

دير الزورعلميامينهشهد خالد البحر30311205



عزيز30411207 عبدال دير الزورعلمياسماءشهد رسالن ال

دير الزورعلميأمينهشهد عادل االحمد30511209

دير الزورعلمينهلهشهد عبد االبراهيم3069537

مرجان30739269 شقعلمينشينشهد نارص ال ريف دم

علو3086547 الرقةعلميراجحهشواخ حمود ال

دير الزورعلميشكريهشوق ياش الجبل30911219

مصطفن31011036 الرقةعلميكوثرشيماء اسماعيل ال

دير الزورعلميحمدةشيماء جلود االبراهيم31111223

الرقةعلميخديجهشيماء ياش الحسن31211067

دير الزورعلميكفنصابرين عبدالرحمن الحمش31311242

غفور31411245 عبد ال دير الزورعلميخالصهصبا حمد ال

محمدصفا سامي الجاسم3159300 دير الزورعلميعبير ال

ويس31611258 عبيد ال دير الزورعلميفراتصفاء حسن ال

محمد3177856 دير الزورعلميطرفهصكر احمد ال

دير الزورعلمييازيضج احمد الرجب3189799

سليمان3199701 دير الزورعلميبثينهضج عبد ال

الرقةعلميعائشهضياء بدر ظاهر3209222

عمر32111103 الرقةعلميزيادهضياء محمد ال

دير الزورعلميترفهطارق عواد الزيتون3227861

عبد3236606 الرقةعلميزهرهطالل احمد الحمدال

الرقةعلميعائشهطلحه حمد البكار3245213

سيد3256611 الرقةعلميفطيمطه علي محمدال

الرقةعلمينعيمهعائشه احمد نور32611119

عبدهللا3276623 الرقةعلميطاسهعارف محمد ال

عبدهللا3289451 دير الزورعلميريمعايشة عبدهللا ال

دير الزورعلميفطيمعايشه جمعه صالح32911284

سهو33011285 يهعايشه صالح ال دير الزورعلميخير

علي3318955 الحسكةعلمييشىعباس عدنان ال

عابد3326672 الرقةعلميفاطمعبد الحميد جاسم ال

دير الزورعلميسلوىعبد الرحمن تركي محمد3337074

ن الدرزي3346874 دير الزورعلميحوريةعبد الرحمن حسير

عيد3358299 الحسكةعلميسميهعبد الرزاق علي ال

عبد3367962 دير الزورعلميوحدهعبد هللا تيسير ال

دير الزورعلميايمانعبد هللا جميل الحسن3376877



الحسكةعلميشمسهعبداالمير عبد عبدهللا3389641

الرقةعلميمريمعبدالحكيم نجم فياض3396668

الحسكةعلميكمرهعبدالرحمن ابراهيم الجلب3407612

الرقةعلميامنهعبدالرحمن احمد كريد3415113

عبدالفايز3428483 الحسكةعلمينجاحعبدالرحمن علي ال

الرقةعلميمجيدةعبدالرحمن كنعان الخليفه3436733

ن3447909 دير الزورعلميناديهعبدالرحمن محمد الحسير

الرقةعلميفايزةعبدالرحمن محمود الراغب3456740

الرقةعلميفطيمعبدالرحمن مطر رحيل3465114

سليمان3477914 دير الزورعلميمنتىهعبدالرحيم محمد ال

الرقةعلميفطيمعبدالرزاق اسماعيل الجوال3485115

عبد3497918 عهعبدالرزاق عيد ال دير الزورعلميرف

ه3507920 سفير سالم علي ال دير الزورعلميشمسهعبدال

مطر3516725 دير الزورعلميكندهعبدالقادر حمزه ال

عبد3527942 دير الزورعلميسودهعبدالقادر حمود ال

الرقةعلميفطيمعبدالقادر خلف الكطيط3535067

دير الزورعلميحوريهعبدالكريم جابر الكريم3547945

دير الزورعلميفاطمهعبدالكريم عبدالرزاق شمالن3557947

دير الزورعلميرندهعبدالكريم محمود الحاج محمد3567952

دير الزورعلميرندهعبدهللا احمد الصالح3577076

دير الزورعلميخديجةعبدهللا اعناد كشموط3587960

محمد3597964 دير الزورعلميعفيفهعبدهللا جاسم ال

ماجدعبدهللا خالد الصالح3607157 دير الزورعلميفتحيه ال

عسكر3615070 الرقةعلميمريمعبدهللا خلف ال

علي3627977 دير الزورعلميخولهعبدهللا صالح ال

الرقةعلميفطيمعبدهللا صالح حرامي3636905

ي الفياض3648302 الحسكةعلميجميلهعبدهللا ناجر

مجبل3655320 مجيد حمد ال الرقةعلميهدلهعبدال

سعود3668002 منعم دحام ال دير الزورعلميجميلهعبدال

عكله3676871 هادي صالح ال الرقةعلميوضحهعبدال

محمد3686964 واحد محمد ال الرقةعلميعدلهعبدال

محمد3698015 دير الزورعلمينجودعبيده حمد ال

ةعبير عبدالكريم الحميد3709705 دير الزورعلميمسير

ن37111292 دير الزورعلميسهامعبير محمد الحسير



هعدنان عبدالكريم الحميد3726992 دير الزورعلميمسير

موىس3735321 الرقةعلميمريمعدي حمود ال

غثوان3749166 الحسكةعلميريانهعدي عياده ال

عكيل3755162 الرقةعلميابتسامعدي فواز ال

ساير37611300 دير الزورعلميهناءعفراء عثمان ال

دير الزورعلميسعادعال احمد عمشه37711302

لطيف الحويش37811306 دير الزورعلميفوازهعال عبد ال

موىس37911307 دير الزورعلميفاطمهعال علي ال

دير الزورعلميحمدهعال محمد البديوي الخليفة38011308

مجبل3815322 الرقةعلميفريالعالء عبد ال

الرقةعلميعوشعالءالدين احمد االحمد3827034

دير الزورعلميسهامعلي احمد التايه3837124

سيد3847053 الرقةعلميسارهعلي احمد ال

دير الزورعلميعلياعلي اسماعيل الحماده3856597

علي3866243 ي ال
دير الزورعلميخودعلي تفر

عبدالرحمن3877086 الرقةعلميزهرةعلي خليل ال

الرقةعلميعيدةعلي عبد الخليل3887095

عبدهللا3896932 دير الزورعلميسكوتعلي عبدهللا شالش ال

مازهعلي عواد االسعد3908056 دير الزورعلميإل

دير الزورعلميداشهعمر عبدالرحمن الصايل3918088

موىس3926684 دير الزورعلميهناءعمر عبدهللا ال

ن3936422 دير الزورعلمينوريهعمر علي الحسير

مشالت3947004 عبدال دير الزورعلميهيفاءعمر محمد ال

دير الزورعلميهندعمر مصطفن الحيط3957005

عيد3965301 الرقةعلميجميلهعمران فرج ال

عالوي3977162 دير الزورعلميناديه االحمدعمران متعب ال

مطلك3986744 دير الزورعلميابتسامعيىس خلف ال

دير الزورعلميمريمغازيه عبدهللا الطه3999759

عكيظ40011322 دير الزورعلميحامديهغدير عايد ال

دير الزورعلميمنتىهغفران احمد االحمد4019062

عواىسي40211206 الرقةعلميأمونةغفران اسماعيل ال

شبيب4039988 مهند ال دير الزورعلميانعامغفران ال

ن الدرزي4049543 دير الزورعلميحوريهغفران حسير

ن40512306 دير الزورعلميارتفاعغفران عواد الحسير



دير الزورعلمينجاحغفران محمد الفارس4069063

عواد40711329 دير الزورعلميصبحيهغفران منىسي ال

شالش40811334 دير الزورعلميدرهفاتن عبدالكريم ال

علي4098118 دير الزورعلميانتصارفارس أحمد ال

دير الزورعلميشمسهفاضل زياد محمد طه4108121

مد41111364 دير الزورعلميرياف االعبسفاطمة عبد الحميد األح

ن4129760 سودا دير الزورعلميصبحهفاطمه احمد الخلف ال

عكيظ41311341 دير الزورعلميالزينهفاطمه احمد ال

محمد41411344 دير الزورعلميخديجهفاطمه اسعد ال

شمالن41511347 دير الزورعلميغويهفاطمه بهيج ال

دير الزورعلميبثينهفاطمه حسن الحاج حسن4169544

سالمه41711362 دير الزورعلميهاجرفاطمه صالح ال

الرقةعلميخودفاطمه عبدهللا الخلف الحماده4189269

دير الزورعلميابتسامفاطمه علي جراد4199420

عبد42011376 عطيه ال دير الزورعلميبسمهفاطمه قاسم ال

ي4219488
دير الزورعلميفوازهفاطمه محمد الحسونن

عبيد42211382 دير الزورعلميعنودفاطمه محمد ال

موىس42311385 دير الزورعلميمهافاطمه محمد ال

ن4249549 دير الزورعلميليلفاطمه محمود الحسير

هفاطمه مصطفن الحسن4259459 دير الزورعلميورد

عبيد4269235 دير الزورعلميزهرهفاطمه مصلح ال

عرات4275095 الرقةعلمينجاحفايز علي ال

دير الزورعلميشاههفايزة محمد حاج سليمان42811392

الرقةعلميفضهفراس ابراهيم الظاهر4295073

شتات43011396 دير الزورعلميصفيهفرح احمد ال

دير الزورعلميصبحهفرح حماده عبدهللا4319763

دير الزورعلميزينبفريال عدنان الحمد43211401

محمود43311402 دير الزورعلميصفاءفريال محمود ال

ن43411403 دير الزورعلميبتلهفطيم عبدالرحمن الحسير

غدة4358126 محمدال دير الزورعلميعبيرفالح فيصل ال

الرقةعلميجوزهفهد فرحان الجديع4367278

دير الزورعلميروزهفيحاء حسن االبراهيم4379328

وهاب4388136 عبدال هفيصل خلف الطه ال دير الزورعلميورد

سالمه4398137 دير الزورعلميامطيعهفيصل رمضان ال



دير الزورعلمييازيفيصل عدنان االحمد4408138

دير الزورعلمينوريهفيصل محمد الرفدي4418139

ن4428141 مطرالزعير دير الزورعلميشكريةقاسم سفيان ال

عجاج4438142 دير الزورعلمينزههقاسم عبد االله ال

دير الزورعلميسوريهقاسم محمد الحسن4448144

ن44511407 دير الزورعلميناديهقدس محمد ياسير

الحسكةعلميشمسهقصي احمود الحميد4469179

سالم مخلف4478153 دير الزورعلميندىكريم عبد ال

محمدكفن إبراهيم الحمد4489474 دير الزورعلميمنار ال

دير الزورعلميماجدهكنانة علي الزكريا44911415

شبلي4509066 دير الزورعلميخاتونكندا عبدهللا ال

الرقةعلميعيدهكوثر حسن مرعي45111387

الرقةعلمييازيلؤي اسماعيل الخلف4527360

علي4537163 دير الزورعلميسعاد الخرصنلؤي نادر الحنيش ال

هادي الراوي4548157 دير الزورعلميرشاليث عبدال

عبد4559286 الرقةعلميفتحيهلينا محمد ال

علي البوثري4568825 ن ال دير الزورعلميفطومهماجد حسير

الرقةعلميخاتونماجد دحام االحمد4575074

دير الزورعلميمالكهماجد فيصل الحميد4588160

دير الزورعلميفاديهماجد محمد عبدهللا4596249

محمد الصالح4609550 دير الزورعلميزهرهماجده عدنان ال

دير الزورعلميمهيهماري سليمان شبوط46111435

ن الجرو4627422 الرقةعلميعيدةماهر محمد الحسير

دير الزورعلمينجاحمايا فياض خلف46310122

دير الزورعلميمؤمنةمتاب محمدعلي الحاج امرير46411440

الرقةعلميتماممثين حمود الحميد4655326

دير الزورعلميفاطمهمثين خالد الخلف4667127

الرقةعلميبدريهمجد حمود الحسن4675327

عيىس4688180 اتمجدالدين شمىسي ال الحسكةعلميخير

شحل4695288 الرقةعلمياسمهمجدالدين علي التايه ال

الرقةعلميزكيهمحمد اسماعيل محمود4707566

دير الزورعلميمهيبهمحمد ايوب الحواله4718193

لمحمد تيسير الدخيل4727140 دير الزورعلميام

علي4738199 عهمحمد جاسم ال دير الزورعلميرف



دير الزورعلميفاطمهمحمد حسن االبراهيم4746899

دير الزورعلميسحرمحمد خالد محمد شمس هللا4757028

دير الزورعلمياسماءمحمد داوود الخلف4768397

اءمحمد رمضان الحمود الحوي    ج4778226 دير الزورعلميوف

عساف4788229 دير الزورعلميسناءمحمد شعالن ال

دير الزورعلميمريممحمد عبد الدليمي4798237

عبد4808239 دير الزورعلميخديجهمحمد عبد ال

الرقةعلميمريفهمحمد عبدهللا عيىس4815032

دير الزورعلميفطيممحمد علي الزغير4826938

عمر4837738 عبدال الرقةعلميشمسهمحمد علي ال

الرقةعلميهديهمحمد علي خرفان4845181

الرقةعلميزهرةمحمد علي محمد4857747

الرقةعلميفوازهمحمد عواد حنشول4865126

مول4875272 الرقةعلميحليمةمحمد غازي ال

ش4886308 غ محمد الير دير الزورعلميجوريةمحمد فواز ال

عثمان4898273 دير الزورعلميفتحيةمحمد مصطفن ال

دير الزورعلميبثينهمحمد وليد حاج سعيد4907141

دير الزورعلميايمانمحمد ياش دوش4916470

الرقةعلميرجاءمحمد مهدي علي بكار4925228

عكله4937911 الرقةعلميخميسيةمحمد نور عبدهللا ال

عبد4947828 ي ال
هادي سبير الرقةعلميشمسهمحمدال

الرقةعلميمريممحمدخير محمود جاسم4955273

سليمان4967848 الرقةعلميصبحهمحمدسعيد جاسم ال

عبدهللا4978287 دير الزورعلمينهلةمحمدعلي عبيد ال

دير الزورعلميامينهمحمود احمد الصبيخان4988858

الرقةعلميحليمهمحمود مطلك طلك4997993

محمد الفري    ح50011448 ن ال دير الزورعلميفاطمهمرح حسير

دير الزورعلميسلوىمرهف صبجي الفايج5016586

عبد5029353 دير الزورعلميعمشهمروه صبجي رافع ال

محيمد5039723 دير الزورعلميرانيهمروه عبدهللا ال

الرقةعلميزهرهمروه محمد الحسن5049343

شمالن50511456 دير الزورعلميعائشهمروه محمد ال

عواد5069490 دير الزورعلميابتهارمروه محمود ال

ش5079110 الرقةعلميزهيهمريم ابراهيم دروي



شيخ50811472 ن رمضان ال دير الزورعلميسهاممريم حسير

دير الزورعلميفاطمهمريم علي الخلف50911478

علي5109724 همريم ملك ال دير الزورعلميورد

عكله5118028 الرقةعلميبسمهمصطفن علي ال

الرقةعلميزريفهمصطفن فرحان الخلف5128031

دير الزورعلميفريالمصطفن محمود الجباره5136845

علي الخلف51410014 دير الزورعلميلينامالك احمد ال

ىمالك خالد الصالح51511487 دير الزورعلميبشر

ن51611488 عبد الحسير دير الزورعلميحسناءمالك زياد عجاج ال

عبيد51710018 ينمالك عادل ال دير الزورعلميشير

عمر51812330 ي ال
مطين همنار خالد ال دير الزورعلميسمير

ىمنار عدنان الجاجان51911563 الرقةعلميبشر

محمد الصالح5209555 دير الزورعلميفاطمهمنال توفيق ال

دير الزورعلمينفودمنال حسن عوجان52111503

ن سيد احمد5229556 دير الزورعلميخولهمنال حسير

شالش52312331 علي ال دير الزورعلميشكريهمنتىه عبيد ال

دير الزورعلمينشينمين هفل االسود52411517

محمد52511518 ه صبوح ال دير الزورعلميابتساممنير

دير الزورعلميريممها عناد الجوالن52611523

ن5275279 الرقةعلميكفيهمهند صالح غير

الرقةعلميحنانمهند موىس الكديري5288140

غثوان5299222 الحسكةعلميخزنهمهند هالل ال

مطر53010106 ال احمد ال دير الزورعلميرويدهمير

الرقةعلميشمسهميساء جمعه فياض53111641

عبد53211536 دير الزورعلميلبيبهميشه حسن ال

عبيدالذيب53311537 دير الزورعلمينائبةميسم اكثم ال

عبد53411656 ىميعاد حسن ال الرقةعلميبشر

ي53511658 لجر الرقةعلميامينهميعاد محمد ال

دير الزورعلميهديهميناس محسن جدي5369813

شقعلميوضحهنادر ايوب عزاوي53726384 دم

الرقةعلميزينهناديا ابراهيم معيوف5389209

دير الزورعلميحوريهناديه محمد الحنظل53911543

عويد5408332 ن ال ن الحسير دير الزورعلميمهيبهنارص حسير

عثم5419114 الرقةعلميخلفهنايله احمد ال



عبدالكريم54211547 دير الزورعلميليلنبا خليف ال

اس محمدصفوان خياره54311678 الرقةعلميكفانير

ن الكردي54412336 دير الزورعلميعايشةنجاح حسان الحسير

ارنجود وليد مصطفن كركوكلي54511553 دير الزورعلميازده

محمد5469461 دير الزورعلميقطنهندا فايز ال

مضجي54711556 دير الزورعلميفاطمهندى جمعه ال

محمد5489462 دير الزورعلميفطيمندى حسن ال

محمد54911559 دير الزورعلميوزهندى حمود ال

ونةندى محمود الخليف الجاسم55011562 دير الزورعلميام

دير الزورعلميفرحهندى نايف الكمه55111563

الرقةعلمينوريهنشين يوسف الحسن55211702

الرقةعلميفطيمنعمه بدر الظاهر5539187

دير الزورعلميسميهنعمه سليمان الحواله55411569

موىس5558187 الرقةعلمينزههنعيم دحام ال

الرقةعلميصالحهنهاد محمود الحسن5565002

دير الزورعلميفاطمهنوال محمد الخاير55711578

شيخ علي5589561 دير الزورعلميخلفهنور احمد ال

ن الصالح55911752 الرقةعلميفضهنور حسير

عبد5608340 دير الزورعلميهنوفنور هللا حاج ال

علي56111610 هدى جمعه ال دير الزورعلميروضةنور ال

عبدهللا5629277 هدى خالد ال الرقةعلميسخيهنور ال

هدى علي الحمزاوي5639767 دير الزورعلميكزلومهنور ال

ساير5649564 هدى محمد ال دير الزورعلمياسيمهنور ال

دير الزورعلميعيدهنوري رافع الدخيل5658341

عيىس56611621 دير الزورعلميشمسههاجر احمد ال

ي سليمان الحسن5675189
الرقةعلميامنههانن

مجي56811849 الرقةعلميداللهبه أحمد ال

دير الزورعلميمىههبه رمضان الخليف56911634

علي الخالد57011639 ههبه عدنان ال دير الزورعلميسمير

ن57111642 دير الزورعلميناديههبه عمر الحسير

دير الزورعلميسميههبه محمد الدرزي5729331

دير الزورعلميليلهبه محمود االحميد5739737

عويد57411647 ن ال ن الحسير دير الزورعلميمهيبههدى حسير

عساف57511653 مجيد ال دير الزورعلميعمشههدى عبدال



عبدهللا5769618 ههدى عمر االحمدال دير الزورعلميسمير

ن5779323 الرقةعلميحوريةهدى محمود الحسير

عزالدين57811659 دير الزورعلميرقيههديل صالح ال

الرقةعلميخولههديل عبد الدندل57911903

محيمد5809740 دير الزورعلميهدىهديل محمدخير ال

دير الزورعلميقطنههديه سليمان الرجاب58111663

دير الزورعلميمحاسنهديه محمد الفري    ح58211664

ن58311665 ةهناء جاسم الياسير دير الزورعلميبهير

عالوي58411669 دير الزورعلميفاطمههناء محمد ال

مهنا58510110 محمد ال ن ال اءهنادي حسير دير الزورعلميوف

دير الزورعلميفاطمههنادي محمد الفتجي5869332

ن58710111 محمد الحسير دير الزورعلميحياههند صالح ال

ن5889569 دير الزورعلميفوازههند محمد االحمد الحسير

علي58911678 دير الزورعلمينجمههيا جابر ال

ن الحسن5909826 دير الزورعلميرويدههيا حسير

مد59140059 شقعلميهنوفهيا عامر األح ريف دم

عبدهللا5929625 ىهيا نارص ال دير الزورعلميبشر

مصطفن59311685 دير الزورعلميرابعههيام عبد ال

الرقةعلميصبحههيثم احمد الحمود5948217

علي59511692 دير الزورعلميروضهوئام محمد ال

ي59611988 لجر الرقةعلميامينهوئام محمد ال

عشيش59711693 دير الزورعلمينرصهوجد عماش ال

محمد59811694 دير الزورعلميمريموجدان ناصح الرفاعي ال

دير الزورعلميجيشيةوسام عبيد عنفوص59911697

سويد60011699 دير الزورعلميرجاءوسن عبد الرحمن ال

دير الزورعلميشمسهوسيم نوري الدرام6018353

دير الزورعلميكافيهوعد صالح عوجان60211701

دير الزورعلمينجاحوعد محمدسعيد الحاج برغوث60311702

اء جاسم االبراهيم60411703 دير الزورعلميرقيهوف

شبلي60511706 اء عبود ال دير الزورعلميعنودوف

ي6069189
اء عماد الحسانن دير الزورعلمييشىوف

محمد60711711 اء محمد ال دير الزورعلميحسينهوف

اء محمد النارص6089246 الرقةعلمياعتدالوف

محمد60911714 اء يوسف الصالح ال دير الزورعلمييشىوف



محمد61011716 ه ال دير الزورعلميحوريةوالء اربيع الظهير

علي61111717 دير الزورعلميامينهوالء عبدهللا ال

دير الزورعلميمهاوالء قيس مقداد61210058

علي6138355 دير الزورعلميهياموليد خالد ال

عرات6149046 الرقةعلميعفافيارا عارف احمد ال

ن6155079 ن الحسير الرقةعلميملكةياش حسير

ن أحمد الجدي61611724 دير الزورعلميجميلهياسمير

ن تركي الصالح61710061 دير الزورعلميكوثرياسمير

محمد6189156 ن ال ن حسير الرقةعلميخديجهياسمير

عكله6199157 ن عبدهللا ال الرقةعلميعيدهياسمير

ن عبدهللا رشيد62012068 الرقةعلميزهرهياسمير

سعدو االبراهيم6216914 دير الزورعلميمهايحير حباس ال

عابد6225233 الرقةعلميرسميهيحير خلف الحمودال

مطر62320575 ف ال شقعلميابتساميزن مشر دم

مطر6249190 دير الزورعلميخلوديمامه نعمان ال

دير الزورعلميخولهيمن محمد االحمد62510130


