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م�� عبدالرحمن عبدالسالم احمد63االء ابرا�يم عبدهللا بابكر32عز�زه اسماعيل سعيد مص��1

نص�ب نجيب مصطفى ز�ادة64اسيا ادر�س صا��33رنا عبدالقوي أحمد غالب محمد2

ر�م يح�� عبدالعز�ز يح�� الذاري 65ايمان اسماعيل ع�� محمد ا��شاش34شذى محمد محمد فضل البان3

سمية صادق محمد الدمي��66مروه عبدالكر�م جواد العزاوي 35ز�ار عبدالكر�م ياس�ن 4

أمة القوي ع�� محسن أحمد الش�ي��67رنيم رجب محمود السوك��36اسراء شمس الدين مجيد5

امنھ قاسم محمد شعيب68رقيھ فيصل احمد محمد الش�اري 37امل عمر ع�� امب��ش6

امنھ محمد احمد سعيد69سناء سعيد سالم بن سلوم38أروى عبدهللا سلطان سيف7

براء خ��ي يوسف حنون 70سارة مصطفى ع�� �ذلول 39اسراء فت�� محمد خالد8

�بھ بارع سعدون ا��اقا�ي 71عواطف ع�� عمر السقام40مر�م ع�� عبدهللا ماجد العبيد�� 9

مسرة م�نا صا�� ز�ي صا��72ض�� سماح حب�ب االسدي41رقية السيد عبد املعبود السيد10

�س�بھ ز�د ع�� غانم الشرام73ذكرى أحمد ع�� �ادي خليل42ندى عبدر�ھ صا�� عبدر�ھ املسوري11

نورا محمد مسعود �اص74افتخار عبدهللا صا�� غل�س43ناز ازاد حسن الشوا�ي 12

رجاء ابرا�يم خالد اشق��ات�75يفاء مصطفى أبو جعفر بن حسن44نور ثائر حمدان الالمي13

رواء ع�� حمدي الشمري �76يا محمد حمرة45أما�ي عبدالرحمن محمد سعيد14

روان ياسر مجدالوي 77منال حميد ع�� معياد46ايمان محمود عبدا��فيظ املغبوب15

روال حب�ب عبد االمام الشاوي 78رنا ع�� احمد ا��نا�ي47فدوى شامل طا�ر الصال��16

��ر صا�� أحمد صا�� الضر���79ر�م ع�� مز�د صا�� عتيق48وفاء �ش�� عبدالسالم السوك��17

سم��ة سلمان أحمد أبو عمرة80وسام سعيد بو��يھ49أمينھ احمد خليفھ شميلة18

سما اسماعيل عبدا��افظ الع�����81سرى محمد محمد س�ل50دلف�ن اسماعيل عمر 19

�ســرا الفاتـح الشـر�ف محمـد 82أروى سعد محمد سعيد قشطة51ايمان حيدره صا�� منصور الشدادي20

ز�نھ عو�ي جودت است�تيھ83فاتن  عبدالسالم طھ الشرج���52ناء شرف الدين الزروق رحومة21

عبلھ محمد  محمد ا��داد84غاده محمد حس�ن ا��املي53ر�ام ن�يل عيناوي 22

عا�شة رمضان أحمد البطي85مالك محمود ع�� بن ع����54أحالم حسن ع�� عبدهللا23

احالم م�دي عبادي محسن86م�� محمد قايد الدب����55رامھ املطر24

أشواق محمد أحمد سعد �وا�ي87ندى شرف أحمد محمد مغلس56انوار هللا ر�اض مجيد ابونايلة25

محمد أشرف عوض بر�خ88دعاء سالم محمد حيـدره57حن�ن طارق ابرا�يم الرقي��26

فاطمة العر�ي محمد خلف هللا89فاتن سعيد شايف سالم58منة هللا أكرم أحمد حامد ا��و�ري 27

فاطمة ميالد يوسف قليوان90حنان محمد ع�� أحمد القد���59ألفت قائد محمد عبادي احمد28

حنان عبدالرحيم خضر الزرا��91 مرح حمدي كعكھ60سنابل سالم سالم العمارى 29

حن�ن وعدهللا حب�ب عيواز92مروه راغب عا��� الكر�و��61سراه انيازي مو��� الشبعان30

رائد عماد عوض منصور 93موده محمد عمر فار�نھ62س�ام عبدهللا ع�� سعد ا��ميدي31
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خولھ ون�س ع�� عبود156فاطمھ ع���� احمد قحواط125ش�د ابرا�يم سبع جاسم 94

لي�� مأمون عمر حنون 157حنان عبد ا��س�ن غض�ب126سمية جمال محمد صا�� �و�دى95

صفاء حس�ن الطنيفر�158شام محمد ا���� محمد عمر  127تماره فائق  عثمان منصور 96

عب�� عبد املطلب قاسم159ال�ام ع�� محمد با����128ياسم�ن صا�� عبدهللا صا�� الر�ا���97

احمد �مام احمد �مام 160خولة عبدالقادر ال�ادي ��ميدي129ب�سان ع�� شا��ن98

فاطمة خليفھ الغو�ل161سارة  الشر�ف عبد هللا االوج��130أمل محمد ا��اج ع�� سامھ99

م��وكة إبرا�يم العر�في162أم�� عبدا��يد عبدالقادر بن ع����131بلق�س عبدال�ادى حمد يو�س100

نيان شوان عبدهللا م��زا163دانا عمر عبد الفتاح صا��132احسان سعيد عمر سيف101

نور جمال ناصر زنگنة164إخالص امل��وك محمد الفن��133اشراق محمد ع�� حس�ن الو�نا�ي102

رؤى عامر رشيد الرحيم165جودي باسم �عامھ�134بھ حمد ص�يخان الكر�و��103

سعيد محمد سعيد ا������166مجر�س مولود ع���� ابوديھ135قطر الندى وعد حس�ن الساعدي104

�س�يم اكرم حس�ن ابو ��اج167نقاء فالح �اظم العزاوي 136مروة سالم محمد شادى105

وفاء عباس سليمان ب�� عوده168عرو�ھ محمد صا�� الطالس137نجوى محمد ع�� ميالد106

العنود ما�ر خليل ال�س�ن��169سمر محمد عبدهللا أحمد القشم138أميمة محمد خطيب107

ام��ة عبدهللا ع�� محمد السم�ري 170س�ام عبداللطيف محمد أبوراوي 139رجاء رضوان أحمد سعيد108

اسمة النمر عبدالسالم حامد171ترنيم عبدا��افظ ��ادة140زمزم سيدي موري االم�ن109

آية احمد تقال  172وفاء صباح سلمان العزي 141سمية ماجد عبدالودود عبيد الع����110

ايمان عثمان ع�� سالم173ار�ج ع�� محمد ا��بوري142عبدهللا سعد غانم الياس�ن 111

�يا أحمد رو��ن ��ازي 174اع��اف فيصل سرحان محمد143افاق ياس�ن فاضل فاضل112

نور سم�� عبدهللا حمودي175فاطمھ عبداللطيف حمود غامز144أمل محمد صا�� القا���113

ر�سمھ ر�� أحمد�176نادى محمد عبدهللا دفع هللا145اية عبدهللا ال�ش�� الفور�ي114

سبأ حسن ناصر عبدهللا مطر�177بة عبد الواحد كمال خم�س�146يف�ن انور صا�� جباري 115

صفاء عامر فرحات العلوي 178م�ا عبدهللا سيالن عتيق العرامي�147وثر عبدالعليم قائد سعيد ا��ر���116

س�� مطر عبيد179نور ع�� محمد ع�� العبدي148عدي محمد بدوي ز�ور 117

سرو سامي �عقوب الرشيد180ر�ام سم�� احمد الدباغ149أمنية عبدالو�اب  عطروش118

ش�د سالم عبدهللا العبدهللا181سامي ر�اض محمد جابر150رحاب فيصل محمد محسن الوصا�ي119

ص�يب مع�ن محمد رجب182شيماء عدنان ع�� يح�� الدا����151ر غالب شا�ع أحمد سالم120

ز��ب خض�� م�ر الكص��اوي 183عا�شھ محمد عبدهللا ع��152سماح عبده أحمد ع�� رفيق121

ز�نة مولود ابرا�يم ابوساق184م��ه محمد  احمد شطاف آل ع�� 153سرور طارق سعدون العليوي 122

أما�ي امحمد محمود الز�ن185انوار ج�اد عادل حن��154دعاء حميد أحمد اليوسفي123

ا�غام ابرا�يم سليمان محمد186جاز�ا فرحان ا��مد155اب��اج صا�� صا�� ناصر محاسن124



االسمتاالسمتاالسمت

أسماء النا���ن �� االمتحان األو�� الكتا�ي  الختصاص الوالدة وأمراض ال�ساء

تار�خ االمتحان 21/ �شر�ن الثا�ي- نوفم�� / 2022

فرح فاروق ع�� قاسم219سعد محمدفؤاد أم�ن الفتوى 203ايمان محمد رزق الغراره187

فاطمة ياس�ن حس�ن موليد ينا220سم��ة ب�ت سعيد بن محمد ��شل204ج�اد محمد يح�� خماش العذري 188

فاطمة بوكر عبد هللا سالم221يارا محمد ع�� ادو�دار205خديجھ عطيھ ابليل189

غزالن حسن محمد س��ب222عفاف فرج أبو بر�ق206مل�س خضر صب�� ابو فول 190

�يام فيصل ع�� محمد العلوا�ي223أز�ار محمد عبدامللك ثابت القا���207مار�ا شامل يوسف ا��نا�ي191

رند ع�� عمر جمعة224ارتفاع حسن ع�� أحمد معصار208ق��� اسماعيل الرمان 192

ش�د عبدالكر�م محمد الشكر��225فاطمھ وليد سالم ا��رمي 209وفاء عبد الو�اب الوتار 193

اسماء عباس محمد امل�دي226غزالھ �عمان ح�� 210ز�ره محمد فياض مصطفى الشر�ا�ي194

حنان محمد مفتاح ال��ومى227ايناس  قاسم يح�� محمد ا��عد�ي211محمد جميل أحمد الوحش  195

خلود محمد محمد خليفة228وعد نايف عبدهللا العشوش212االء حماد كردي العبيدي196

مر�م سيد229ياسم�ن يح�� صا�� العفيف213فاطمة محمد ع��  فر�اش197

��ال صا�� ثابت عيص��230اب�سام حمد مصباح حمد�214دى امحمد ع�� ال�دار198

نميار ع���� حسن الكر���231أمينة محمد �ارون يوسف215ما�يتاب ما�ر ا��ضري 199

رنيم ز�اد ا��س�ن232امنھ حسن مراد اسماعيل�216غم حس�ن ع�� 200

روضھ حميد سعيد احمد املري 233براءه سم�� أحمد جو�ر217نداء ما�ع حس�ن السعدي201

 فرح أحمد أملاس218عال محمد ع�� محمد عبداملغ��202
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