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 اختصاص طب الطوارئ 

 

 

 اسم الطبيب/ة ت

 سنية ضياء الحسن محمد عاصم ضياء  1

 عايدة احمد  2

 اسراء صالح عبدالكريم عبدالاله الحمداني  3

 انيكس ماتيو  4

 قاسم محمد الساعي محمد عبدالكريم  5

 سارة حسين شبير حسين  6

 باسل حمدي حامد املجبر  7

 ثمن محمد زكاة الدين  8

 مها عيضه عبدهللا محمد الجابري  9

 ميثاء سيف راشد مفتول ال علي  10

 معمر احمد علي االشول  11

12 

مروة عبدالوهاب عبدهللا عبدالرحمن 

 العوض ي 

 علي بن سعيد بن عمير الشمراني  13

 عبدهللا سعيد سالم برهيش  14

 وليد صالح عبدهللا مثنى  15

 بن محمد الدوسري العنود بنت الحميدي  16

 خاتون محمد حسن عبدالرسول الزيمور  17

 حارث افتخار احمد نور احمد  18

 علياء عبدهللا محمد صالح القحطاني  19

 افراح بنت عبدهللا بن زايد العصيمي  20

 سنيها مريم ابراهيم 21

 بسام بن محمد بن عودة البلوي  22

 ابرار عبدهللا محمد العاجل الطنيجي 23

 صادق امين عامر انعم  24

 ام كلثوم عبدهللا عمر عمر 25

 عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن  ابو سليمه   26

 علي حسين ناصر صالح ال رحمة  27
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 شيرين عوض عمر اليزيدي  28

 عال عثمان موس ى الشيبي  29

 محمد جمال عزيز  30

 عائشه علي خلفان الخديم العنتلي  31

 مريم علي موس ى عيس ى  32

 مريم خالد يوسف عبدالرحيم الدشتي  33

 ليندرس بينجاميل دسوزا  34

 فاطمة بنت علي بن عبدهللا حكمي  35

 سارة سالم سعيد محمد الحجري  36

 شادي غسان البيروتي  37

 محمود عميد كسرى حداد 38

 مأوى ميرزا محمد جمعة  39

 دعاء يوسف صالح ناصر علي الحداد  40

 علي بن محمد بن علي املانع  41

 ليندا يوسف السماني محمد علي 42

 عبدهللا علي بخش  43

 معتز بن موس ى بن احمد الحربي  44

 والء اسامة محمد ساتي  45

 عمر رجب سليم عبدهللا محمد سعد  46

 ابراهيم ميخائيل فرح  47

 احمد نور محمد خان  48

 عبدهللا محمد عبدهللا عثمان  49

 ثروة محمد محمد الصبري  50

 ضحى بنت عدنان بن هاشم فالته  51

52 

عبد سلمى عبد الحميد محمد احمد 

 الرحمن 

 سوزان عبدهللا حسن الحصري  53

 معتصم زكي احمد ابو عامر  54
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 مراد سالم احمد بومنذر  55

 سائرة جاويد احمد عنايت هللا رحيم بت 56

 أحمد معاوية سليمان فكي أدم 57

 غيث عماد حسن الجبوري  58

 حوراء فوزي حسن عبدالحسين عبدهللا  59

 سلمى حيدر االمين ترفة  60

 علي عبد العزيز محسن  61

 عمار محمد رائف حافظ خياطة 62

 عائشة نجم عبدهللا نجم الرميثي  63

 نور احمد ابو كالم  64

 سكينة بنت علي بن حسن البطي  65

 ربال زهير بو شاهين  66

 عبدهللا املفلحي سهام محمود علي  67

 خالد بن عبد العزيز بن ابراهيم السنيدي  68

 سامح عبد الرحمن محمد سيف  69

 افنان احمد حسن محمد الحداد  70

 نوال حمد سعيد محمد البدواوي  71

 نسرين تيسير ابو خليل   72

 بدر عبدالرحمن أحمد شهيل القحطاني    73

 فاطمة اسماعيل ابراهيم حسن  74

 عبدالحكيم احمد احمد خالد  75

 هاني عتيق سالم الدبعي  76

 لوال عباد احمد  77

 


