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  اسم الطبيب/ة ت

 علي عبادي  1
 صالح خضر

ر  2  سند محمود عوده هللا جماعي 

 خالد بن صالح بن فرج البلوي  3

 الىم حيان منصور 4

 جينا رامي سالمه ابراهيم عبد المسيح   5

 فروا طارق طارق محمود  6

ر  االنصاري 7  بدور بسام عبد الحسي 

 طيبة احمد محمد العباسي  8

 مهديس صديق 9

 محمد مصطفر عبد اللطيف خميس  10

 علياء عبدهللا محمد ابوشهاب السويدي  11

 معاذ بن عدنان بن محمد السماعيل  12

 احمد صادق عمر مكنون  13

ي  14
 مالك بنت جمعان بن سعيد الزهرانر

ي  15
 نوره خالد محمد حسن الحوسنر

 رنى محمد احمد حسن  16

ر البغدادي  17  زينب صالح حسي 

 ريم نارص محمد شعبان  18

 محمود عزي يحن  اسحاق  19

 عبد الباري رمضان محمد عبد الحفيظ  20

ي  21
 أسماء بنت أحمد بن مصطفر المدنر

 علي محمد علي امعرف  22

 مراد محمد نارص هادي العماد  23

 افنان عبد اللطيف علي عرفات حسان  24

 شهد كاظم غالم المي    25

 أحمد راجح محمد سليمان   26

 أمل بشي  بن أحمد آل عبيد 27

 سحر نايف جمعه محمد المنصوري 28

ي 29  علياء فضل عبد الحميد الشمي 

 عال بنت حمد بنت أحمد صميلي  30

ي  31
 سلطان بن احمد بن يوسف الجهنر

 نجوى حمد حارث المدفع  32

 هند حمود علي مفتاح  33
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 اسم الطبيب/ة ت 

 اسماء يعقوب اسماعيل عبدهللا الحمادي  34

 االء سعيد عبد علي  35

 احمد محمد عطا حلو  36

 صفاء محمد عبدالحميد الصمادي  37

 علي بن احمد بن علي الرميح  38

 كوثر طه هدى احمد  39

 نض الدين موس علي النعيم  40

 اميمة محي الدين سعد عبده  41

 عماد علي محمد مبخوت  42

ي عبد الرحيم بهجت اسماعيل  43
 هنان 

 عبدالوهاب محمد همام مدثر  44

 سامر احمد عباس العزاوي 45

اهيم  46  محمد بن صالح بن عبد الوهاب اليى

 نوره فيصل عبد العزيز الدورسي  47


