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غم58فرح طارق صا العطار1 نادر ع ع أبو د

وك2 د محمد م ي فر م فتيخان فتيخان59اية خ احمد عبدالكر

ن جمعان مياس3 انتصار حسن أحمد غنيمه60امل احمد حس

سعيد احمد سعيد سرحان 61ملى دسو حسي محمد 4

اظم ماشاءهللا العلوي 5 م سلمان العيثاوي 62محمد  ع عبدالكر

اره6 م محمد عبدالرحمن63ع محسن جواد الز مر

يدري 7 بة ع الدراوشه64محمد نا ع أحمد ا

احمد مسعد عبداملن عيد 65سرى عمر الشيخ سيداحمد8

ن جبار كرم الدلوي 66 اسراء حمادي احمد صا9 اف

بان طالب فاضل فاضل 67اسراء صالح الدين خضر عبدالرسول 10

جارو بكرو 11 م القزو68امنه ف راء حازم عبدالكر ز

د م 12 دين69فاطمة فر د حر ساره مز

يم محمود غنام13 سروه محسن طه صارم70محمد ابرا

قي 14 يم الراشد71راده عبدالرحمن عبدهللا العر عب حسان ابرا

ليم حامد بدوي 72رغد اكرم احمد قصاب با15 مروة عبدا

انفال محمد باقر حمودي73شيالن احمد جميل جميل16

وري17 م الز يم74طيبة مقداد عبد الكر عال مصدق محمدع إبرا

ادي ع 75فاتن حميد رشيد رشيد18 ايمان السيد عبدال

مال19 يم السيد ا ة إبرا دعاء الطيب عبدالقادر مختار76ام

ن20 س ن ع طالب ا علياء عبدهللا عتيق احمد الش77حسن

يم محمد الدسو21 مصطفى خالد محمد محمد78داليا محسن جابر ابرا

ر محمد بزور22 وري79اسيل ما م الز اجر مقداد عبد الكر

اق عاصم23 ن سيد احمد سيد 80حذيفه عاصم محمد ا يوان حس ش

ده روون جمال رحمان رحمان81سلي محمد مازن تا24

ستال شارون دان25 ش82كر ز جمال ناصر مبارك باحم عبدالعز

مة اشرف عبدالرحمن عبيه26 ة حسنات 83كر من

ليل 84محمد عمر محمد االشقر 27 اكرم احمد السناري عبدا

ن 28 يــم أمــ ن85رشــا أبرا االء محمد ع شا

ي 86به صادق محمد حسن املقد29 ش ن ال ن محمد حس حس

وي 30 م رج87يا سم جمال عو رزان عمر كر

ب باسل محمود محمود88خديجة خدابخش31 ز

سليمان عمر أحمد الكب89س رعد يح العفيفة32

فاطمة عبدالقادر عثمان مجيد90شفاء ع عبد الرحمن حرز هللا33

د من عوده فرج هللا34 ف 91ش ي الشر يم ز محمد ابرا

ي  الختصاص طب األطفال ي الكتا ا ن  االمتحان ال أسماء النا

٢٠٢٢/ سم انون األول -د خ االمتحان ٢٢/ تار



الل 35 ميد محمد احمد  م عبدا محمد عامر حاج ع92مر

يم شيخ ادم93ذكرى محمد صادق محمد جميل36 نور إبرا

ف37 ف حمه شر اوه حمه شر ن  نور عامر محمود محمود94كه شب

ر محمد عبدالعاطي البيومي38 نفدي95أسماء طا شذى ع محمد ا

ي 39 ضياء خضر ع ع96ر عبده قائد االغ

واري 97ضرغام نور جساب القيم40 علياء حل ع الدين ال

رد41 وداد عثمان حمزه ع98االء محمد رمضان ا

ا محمد عماد محمد42 تون   99زكر س واصف ز ا

أسماء مجدي احمد كمال مو100فاطمه طه محمد احمد43

م زاده44 يثم عبدالرحمن العواد 101الوالو فاروق كر دعاء 

ش مز102مروان ع قائد داعر45 محمد لطفي محمد 

يات103بة هللا مفيد عوض46 يم ا م رعد ابرا مر

ب جبار مال الصا47 ي104ز سيو ن محمد ع  ياسم

ن العابدين عصاف48 ى رفقت هللا توق105سرمد ع ز از

طيب49 اسراء عارف حكمت الفدعم106محمد عبد الرزاق ا

ي السقا 50 ر عو أنصار أحمد رفيق عبادي107االء ما

اد محمد سيف فرحان51 ماجد محمود محمد محمد يوسف 108ج

ن محمداحمد109روال أسعد ديب طبيل52 ى محمداالم يال ا ا مار

محمود عبد الرؤوف احمد العطرب110سارة عمرو السيد زايد53

واد ع111ليا عبداملنعم القبالن54 يم عبدا احمد إبرا

يم112محمد احمد عبدهللا الغندور 55 ايناس محمد ع ابرا

اش56 ر ادي ا م محمد فوزي محمد 113امنة عمران ال

فال عبدهللا محمد محمد114رند حمزه صيوان الغان57
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