
االسمتاالسمت

 ريم سمير الحالق 64عمرو فهمي مصطفى البكور1

اسماعيل جمال عوض 65العنود بشار عزت مرجي2

عزالدين وائل شاهين 66فراس ضرار حمودة3

سلوى كمال شكري حميد67محمد تيسير علي الرواشده4

مالك عبد السالم موس ى68اسامة حسن مطاوع الترتوري5

وصال عبد اللطيف علي لشعل69زيد بهراز راشد حسن 6

محمد حرب عمار الحاج70يوسف خالد اكريم النوايسة7

مروة مصطفى بشير الحجاجي71مزن النعمه عبدالباقي 8

أماني عمار املبروك قاجه72احمد محمد خير السقا اميني 9

محمد فتحي محمد النعاس73نجاح عرفات البايض 10

أحالم علي صكال74عبير محمد الزعبي 11

سارة عبدالحفيظ امبارك شاهين75آمنة سالم رحمن الوندي    12

سارة عمر علي الديب76إسراء فرج فتوح جعفر  13

نسرين جمعة علي املبروك77إسالم عادل محمد مساعدة    14

إسماعيل عمران بلعيد مهدب78دانة ياسين محمد غنام     15

محمد أحمد محمد الرياني79لينا شاكر محمود الشيخ محمود16

نسرين محمد مفتاح مريحيل80شما حسن النقبي 17

عبد الرزاق نوري الشماخي81فاطمة سالم محمد سالم القايدي18

احمد عبدالرحمن محمد عتيق82 ريان ضمره مصطفى ضمره19

ابوبكر حسين عبدهللا الطاهر83ساميكشا سانديب كارداك20

محمد فرج محمد النكاع84شيرين مارينا فارجيس21

ساملة نوري سالم أبو زريبة85عمر احمد حمد الوحوش 22

امنه عبدهللا بيت املال86  اشيما سوريش    23

ام هاني ابونويجي صالح87غانم حمد محمود العامري24

هناء بشير عبدالسالم يحيى88مروة الطيب بخيت عثمان  25

فاطمة محمود محمد معيتيق89أحمد علي الحسين أحمد  26

عائشة علي شكالوون90دنان محمد ادريس عثمان  27

فاتن محمد احمد عامر91ملياء عبداملنعم طه أحمد  28

نسرين مفتاح ارحيم92دار السالم املهدي ابراهيم بابكر  29

مراد محمد عبدالسالم الزني93عسجد إسماعيل حامد أحمد  30

أسماء الناجحين في االمتحان األولي  الختصاص التخدير والعناية املركزة

 2022نوفمبر -  تشرين الثاني 14تاريخ االمتحان 



محمد مفتاح حسن سالمة 94ريم ادم ادم محمد علي  31

محمد ضيف هللا عبدالرحمن95 مهند محمد علي سليمان32

ساره ضياء مهدي الشمرتي96 كوثر عبد الحفيظ الزين حسن33

نزال جبر مزيعل97كمال التوم يوسف عباس  34

ژیکاڵ میدیا رؤوف 98سارة سعيد أحمد جاسر35

زيد  سمير  رزاق  السودي99نسرين أحمد سالم علوي36

نجوان رحمن كامل رحيم100ضنين عمر سعيد باعباد37

ژیر سرحد على  101حنين راشد سعيد حاشد38

أسماء محمود عبد الرزاق الصفار 102احمد خالد  احمد باشماخ39

احمد محمد علي الحلي103أحمد محمد سليمان علي حمدين40

ابتسام اياد شهيد 104بليغ عبدهللا عبده علي املسني41

هيثم عدي أبراهيم شبر105يزن احمد رشيد ملحم42

حسين فالح مجيد الوزير106منى راض ي محمد حوا 43

مصطفى ماجد يحيى الحديدي107اسالم نبيل فارس خير الدين44

مبين عماد هادي 108دعاء حسن محمد ياغي 45

خالد قاسو حاج صاروخان109ابراهيم يزن أبو السباع46

مرتض ى محمد لفتة كحط110عمرو تحسين صالح القاض ي47

اسماعيل ابراهيم كحامي العزاوي111سهى نديم ابو شمله48

رعد تريجي زامل العكيلي112رشاد صايل ابراهيم معطان49

دعاء ستار مجبل العلياوي113تقوى عيس ى محمد قباجه 50

حسين حميد تركي 114ماريا كورنينكو51

زهراء قاسم هادي الشمري115 مها  حسن اليعقوبي 52

هبه سامي كامل السلطاني116أمير عطيه عوض 53

بشائر ماجد حميد عبد الحلفي117محمد نبيل احمد الصالحات 54

نور زهير طاهرالساري118نور احمد النباهين 55

محمود حسام محمود العاني119جالل منذر الددا 56

نور قتيبة عبدالرحمن الدوري120عبدالرحمن عيس ى شاهين 57

زينب سالم فاضل الزبيدي121خالد سمير الحرازين 58

احمد حسن علي الفرطوس ي122خولة جميل حسين الشاعر 59

فرح صالح محمد123 شيماء خالد بدر 60

عباس محمد عباس علي 124 صفاء اياد حسان61

نور صباح حمود العنزي125ابراهيم علي ابودقة 62

سارا محمد صابر الدلوي126هديل عصام الحرازين 63


