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نادين عاصم محمد رشاد األس47فرح اسامه الشيخ بكرو 1

وب عبدالرحمن ادم48حصه مطر سيف قاسم النعي2 مالذ م

ره عبدهللا حسن نظر ج49مو محمد الطيب دفع هللا3 ز

ايمان وجدان يوسف عبدالقادر50سا محمد الع4

سل أحمد محمد منصور 51املنذر اسامة يوسف ع5

ب52عصام مختار مو محمد6 ي ا آمال فرج ال

ن7 ن مو الصابر حس ي53سر دانية قتادة عبدالرحمن العا

ف54سوسن نزار قاسم الصفار8 ور الشر حفصة عمر املش

ى55آية اشرف الباقر محمداحمد9 خلود عبداملطلب عبدالسالم العبا

س عبد السالم سواحره10 روان فكرت نمور 56محمد يو

ن11 ن مروان عبد الرحمن األخضر57ع محمد صا ع محمد ز ياسم

ر سالم ع12 وري58ناء الطا فاطمه محمد اسماعيل صاد ا

با59شرى يوسف صب ابو صا13 وصال رجب محمد ا

سن60ميار صا فارس صا14 ام جمال عبدالرحيم  ر

ل حسن15 ي61ال محمد جمال  كر امحمد الزرقا ي ابو ا

يم عثمان البدري عبد هللا16 أحمد حامد محمد ابو شعلة62س

يم لؤي محمد يح املصرف17 ت العكر  63ابرا باسل نداء ب

له18 بار ابو  االء يح مراد64دعاء غازي عبد ا

يع19 يميد65امجد بالسم عبدالرزاق الر محمد عبد محيميد ا

ينة  20 شمس الدين يوسف محمد القره بول66ض سميح محمد ابو 

واش21 ون ابوالقاسم ال م املد عيم حسن الصا67مر فرح 

بيان عادل رمضان68امنيه احمد محمد السيد22

ي عبدهللا حسن حامد23 امنه رمضان ميالد عقيله69اما

يم معروف70سعاد معتوق احمد ابو مسواق24 ام الدين ابرا

يم عبدالرحمن25 امل راشد سالم ع اليلي71زكيه عمر ابرا

ه شكيل احمد محمد عبا26 عبدالنور طه عبدهللا محمد املس72صا

منال محمد عادل االحمر 73امجد احمد محمد ع27

م مر حديد74رؤى محمد محمود الع28

ل 29 ميد االحمد75ع محمد ع باس به عبد ا

ي  الختصاص طب األطفال ي الكتا ا ن  االمتحان ال أسماء النا

خ االمتحان ٢٠/تموز -يوليو/٢٠٢٢ تار



قات  76ميثاء بطى عبيد الغف30 يم احمد رز لؤي ابرا

ش محمد الطرمان77اسماء يوسف محمود ال31 صفاء 

أحمد مصباح أحمد النماوي 78وفاء احمد السيد محمد32

ي عبدهللا33 حنان محمد ع مصباح79اجر فت الكيال

وش80محمود يوسف عبدالتواب سالم34 م عبد السالم ع الب

ي35 قو ن ال اب81ال محمد سعيد ياس أمل بدر شفيق الش

اتبة36 وليد محمد سعيد صا82را عبد 

ميد عمار العز37 ن دحدوح83سميحة عبد ا ند حس م

ن عرفان84وليد مصباح صا الشمام38 ن عرفان حس سر

سن39 دي مح ن امل ش محمد ابو القاسم85ياسم حنان 

ي40 م وائل اديب العا يد خليفة النجار86مر ن عبدا نرم

ا41 يل87احالم راتب فايق ا س ا اسماء صا ادر

مروة عبدالغ عمران خليل88دعاء مع محمد جمال قطب42

ن كش89عالء محمد عقل عليان43 شام ع حس

دينا محمد احمد احمد الشرقاوى 90مروه خليفه مبارك محمد بن دينه44

ز عبدالقادر 91ايمن جمال عبد الرحمن غنيمات45 ناء محمد عبدالعز

سالم عبد السالم سالم عبد هللا46


