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منتظر محمد نا45م محمد احمد سعد1

يم محمد2 يم وليد محمد مو46خلود الظايط ابرا ابرا

ادام3 ش  تا راج محمد مع عبداملنعم سيد الشعار47روش

دي4 و م  ي عبده سعيد شايف  48رانيا احصاء كر أما

ن محمد نورالدين احمد5 رضاء احمد محمد طرنبة49حس

عبدهللا حسن عبدهللا املقر50وئام سعدي نمر صبح6

طيف عمادالدين عمر مح51أسماء بالعيد محمد إجو7

اظم العثمان8 يم52مروة احمد  عال مصدق محمدع إبرا

ي عقاب9 سيو ن  ت حس ايفان ع احمد53س

ز مسلم سعدهللا54ندى مصطفى محمد10 م عبدالعز مر

د11 دياال وليد احمد جاموس55مي من محمد ابو ز

ادي56مجد محمود نمر عودة هللا12 اظم الز دى عدنان 

م57اله مفتاح ع شاحوت13 ز ماري فايز 

ي14 رة لعي السودا ب عبدالز عبدهللا غازي محمد العتي58ز

ان15 عمات رشدي سعد باشه 59فاتن سلمان شد

زا الشم 60بة جبار عباس الساعدي16 محمد جاسم خليل م

ي61ليا عبداملنعم القبالن17 س احمد النون الظنحا شة خم عا

نة منتصر عدنان سفار62أمينة طارق محمد أحمد18 ز

ي القرغو19 يم تر يم63سر ابرا آسية بن إبرا

ور 64داليا أحمد ذياب عثمان20 ض فاخر ج ع

طه واثق طه65اسماء عبدالرحمن راشد الزمر آل ع21

ي22 ذي  اظم جر نل66ع عبدال عادل ع ز

ع اليج غضبان الطارش67س ماجد حنون 23

داوي 68انصاف فايز راشد نجاجره24 سرى شاكر محمود امل

ميد حموده25 فارس فرحان دبوان سيف69فداء يح عبدا

رنيم ع منصور 70إيالف محمد أحمد حامد26

يم محمد بلعيد27 يم71منية إبرا باسل ع عبداللطيف إبرا

مي محمد ماجد الوا 72فوزي محمد فرج الشمام28

ن احمد29 تقوى عبداللطيف عمر الشيخ الصديق73اروع نور حسن حس

ي  الختصاص طب األطفال ن  االمتحان األو الكتا أسماء النا

خ االمتحان ١٩/تموز -يوليو/٢٠٢٢ تار



فرح محمد أنور عبدالن74ع نا يودة آل ناصر30

مي31 م ا س حلوة75محمد اياد عبدالكر ن محمود يو حن

وخ76محمد عامر حاج ع32 س حمزة اسماعيل ن ا

ي77رامي محمود سلمان عبد الرحمن33 ناء ع مص الذيبا

خلود محمد نجيب محمد اسميو78آالء خالد عبد اللطيف سالمة34

اج ع35 فاطمة محمد السيد محمد محمود79ن لؤي عبدالرحيم ا

سرا محمود محمد عباس80اجر محمد جمعة أبوطرومة36

امل عوض محمد الشر81أسماء مجدي احمد كمال مو37

ة النابل38 م محمد82مار احمد كر

يم ع املنصوري39 كنان محمد موعد83امل سعود ابرا

اش40 يم شامل ال واد ابو غزاله84ع ابرا سعاد عبدالسالم عبدا

ب ضياء الدين ناظم االحمدي41 لينا مو طالب رجوب85ز

عبدالرزاق حمدي ثل الزغ86شذى جاسم محمد ال جاسم42

سان سب43 ظبية جمعه عبدهللا الكب87ديل ر

تي44 سماح حسن طه  88تمارة فا حسن ال


