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ان1 س صباح جعفر الد ال فايز فت عثمان39ق ات77اب اب احمد الور اسامة عبدالو

ي عبداالئمه صبار2 راء ص ي عبد مراد78ساره سيد حسن عثمان40ز زمرد م

ي  41ساره حمود محمد محمد3 نا عماد عقبا ز املا79ار سن عبدالعز ماز محمد ا ر

ي  42رغد سوري محمود قصاب با4 يم حسام احمد محمد ع80ال سعيد درو محمد ابرا

يم81ندى مصطفى ع فضل املو43رغد جالل ثجيل املعتوك5 احمد صفوان من ابرا

ب سعد احمد احمد6 ن ابو عون 44ز ه حس سمه عماد كمال اسماعيل عفيفى82ايات عبد ر  

رش7 يد ال ع45ديل عبدالرحيم نبات ال شام عصام ناصر  83علياء ع عبيد عبدا

اظم ع الدلي8 اد عرموش  46 دعاء  ي84ديانا ج صفاء يح أحمد حمادي ال

ليم47عمر خالد احمد محمد عبد البا9 س محمد قاسم العبدا س 85ا س بات وك خم محمد م

ي48عرب امجد سالمه عبيدات10 ا ب ع العزب86ايناس ع عبدهللا ا م جمال الغر ر

ي11 ي حسو يم محمد عبدالن87منه هللا اشرف عبداملقصود املو  49مروه ع حسو سميه محمد ابرا

شتوان عبدهللا عبدهللا  12 م محمد عبدالسالم فرحات88ساجدة عبدالسالم النابل  50ناز  مر

د سالم  13 ن مو ابوز ى51سر ل صبحيه خالد رشيد89رضا طالب حمودى الد

اب بن ع بدر14 ن محمد محمود ع52بدر بن عبدالو شر90مأمون ام ال احمد عثمان ا

ب احمد53احمد محمد ع مبارك15 اسالم محمد احمد محمد91محمود احمد عبدا

ن ابو سته54راز يوسف حمه صا حمه صا16 منال أحمد عبده العامري 92يزن محمد حس

م17 ساء نجم عبدهللا عبدهللا 55أيمن فائق نوري  فيظ عبدهللا محمد93خ م عبدا ر

سام محمد مر56ه وراز حامد احمد احمد18 ب مصطفى اسمر  94يثم  ز

شوان  19 ام ياسر خطاب  95رغد ع يوسف   57اشم ضياء جواد الك س

ي  20 را م ز ناصر58غاده سعيد عمرو ا يم عبدهللا96ر ن ابرا ندى حس

افظ ع النعيم59عال نجيب سلمان سلمان21 ي  97احمد عبدا اشم الفرجا اروه محمد 

ة60امل محمد سلمان حسن الصابرى 22 سن98االء عطيه محمد ابوع دى سيد احمد محمد ا

ش البا  61عاليه سعد صفوك املسعودي23 ات السيد99عمار  ي ال سيو اء الدين  ايات 

نه100ساره خلدون محمد العالونه62عبدالعالم عبدهللا مسعد صا24 ش سندس طارق محمد 

نيفات63منار محمد احمد حامد25 ن عمر مو ا ي الدوري  101ل ع محمد تر

دي مصطفى شرف الدين26 ز64صفاء امل ي102عالءالدين محمود يوسف عبدالعز ره محمد محمد عضا جو

راح27 ساره سليمان ابو السعود سليمان مصطفى103ساره كمال محمد سعيد65عمار عبدهللا محمد ا

اتف ال كروش28 ت ع بن محمد ا104أمنية محمد عبدالوكيل محسن66ع محمد  مرام ب

ي67ئاالن غفور اسماعيل اسماعيل29 ت محمد بن ع الكنا اوي 105امنه ب النه عبدالسالم رشيد الز

يدي30 ى محمد احمد106محمد مازن عبدالستار مرق68رنا رعد احمد الز محمد الشعرا

يل شامي  31 ك69ن ن س جميل حداد107سارة عبدهللا محمد الكر س باسل فر

م ايليا فياض  32 د عبدالرحمن ع حسن الكندري 70مر نوف ف محمد حسام الدين محمد محمد حسن السقا108ال

يثم اسماعيل  33 ه العمري 71ابرار محمد ن عبدر ام حس ت عبود بن مقطوف االسمري 109س امل ب

عافرة  72عمرو محمد مصباح احمد شبانه34 دي ا نايا طالل حسن  110تمارا مشعل عبد امل

خولة مولود محمد العابد111اسراء لطفى عبداللطيف بندارى 73خلود عبدالرؤوف محمد صا املرزو35

ن112رؤى احمد حسن حامد  74صدام محمد ذياب حمادنه36  امنه عمر امحمد ابو قر

ب  37 نه محمد حب اظم الغثوان113بتول ع محسن حيدر  75ز مصطفى جواد 

عقوب76ند ع مو احمد38 عقوب ع  ى114اسيا  ناديه محمد ع الفرجا

لدية والتناسلية ي  الختصاص األمراض ا ن  االمتحان األو الكتا أسماء النا
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