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ي58سارة عالء عبد الرحمن1 يفاء مازن محمد القبا

ا أحمد عوض الشو 2 ن درا59ر س دعاء خض عبدا

شام محمد سعيد علوش3 ن محمد الصواف 60رشا  ام حس ر

فاطمة مزمل حفيظ محمد حفيظ مزمل 61سلمان داود سلمان سلمان4

لطيفة عبدهللا خلف البدر62شيماء محمد حسن عبدالرحمن الشر5

طيب6 فيظ ا ال عبد ا ن63فر سان امل ا محمد سعد محمد 

يم نجار7 ف محمد حسان64آالء خالد ابرا ه شر معاو

ميد غازي 8 ي65ندى أحمد عبد ا ا به من جميل زاو

ش محمد أبو راشد9 ن عا دى ع جعفر فردان محمد66ياسم

دي محمد 10 اض عبداللطيف عوض 67ع ز م وفاء ر

ن فايز ع قديمات11 إسالم أحمد ع املقرمي68فلسط

مري  69إيناس مجدي محمود محمد ع12 آمنة محمد مسعود العو

سام شوكت املسعود13 ام  بةستة جليل عبدهللا 70ر

اوي 71روزا محمد صابر 14 م د ا ات فر بلسم بر

كيم محمد ابونواس72ع عبدهللا ع عبدهللا مو15 دعاء عبد ا

وي 16 الق احمد الدباغ73رغد عماد جمال عو دعاء عبدا

شاش17 شة ع محمد ا س74عا يم ا رحاب محمد عبدهللا إبرا

رفيده حسن ع القباطي75محمد عدنان سلمان الكسابره18

ن 19 ن عبدالرحمان76شه نكه ازور حمه ام سوما حس

ادي20 رش77سمية حسن يح أبو  محمد جمال يوسف 

ن حموري78منه هللا عادل محمد سالم21 مروه عامر حس

ي22 آية يوسف مصطفى البال 79امنة وائل أديب العا

رج80ر صا طه البو بدران23 بان خليل حسان ال از

ار يوسف فتاح 81محمد مازن عفيف شاف24 سا

ـان25 س أبو ن ا حسن خم يثم وجيه ع82م سامر 

سايه عادل محمد 83وسام فالح مر جعبه26

ميد الراوي 27 ر عبد ا ام مز صالح الدين محمد ع العلفي84ر

موي 28 د ا فائز محمد ع محمد األسدي85سارة منذر ف

ش29 مصطفى محمد مف صفدي86منار محمد اسماعيل درو

اوة مولود87ن سعيد عبده محمد 30 ةوراز 

أحمد عصام حسن صا محبوب88يارا عبدالفتاح سلمان اليازوري  31

ن محمد ع خالد االدر89يح غازي محمد شمري 32 أم

بتول عصام احمد خطيب90روز صادق عبود النجار33

كيم ع عمار 34 بنان محمود أحمد مفارجة91سرور عبدا

ي  الختصاص طب األطفال ن  االمتحان األو الكتا أسماء النا

٢٠٢٢/ سم انون األول -د خ االمتحان ٢١/ تار



ه 35 اء الدين 92سعاد جمال مصطفى الرز جرا يوسف 

ا سامي عبو عرب93رنده عاطف الصفدي36 ر

يم يح 37 ن عدنان ف ي 94صابر ساره مو محمد الدرم

كيم محمد نظام95عادل عدنان الع38 سدره عبدا

شام محمد عبدالرحيم39 ي96عزة  يم املقا اد ابرا محمد ز

نه97غرام عبدهللا محمد الرجوب40 االء محمد يوسف ز

سمه عاطف دميان دميان98محمد براء العبه 41

ت كمال كرم99مروه رعد محمد سماوي 42 ب

ي عبدالرحمن قادر 100ند محمد مفتاح حسن  43 نا ب

حات101اسراء وليد خالد 44 ف حيدر محمد فر ر

فري 45 ي محمد أحمد ا سنا أسامة مسارع الراوي  102أما

م نزار ع شرفا46 عائدة حسن أحمد عبدهللا103ر

س47 ن104شيماء عبداللطيف ع الدع س عمار حمود خليف ا

فرح فوزي ع اندراوس 105طارق عصام محمد عمر جالل تمي48

د قاسم األبرص106لثوم خان49 مجا

ن حمود الفقيه107النا خالد محمود قصراوي  50 محمد أم

ن محمد املقيد108ايناس ايمن عقاب سرحان51 ن حس

يم خليل عابد52 اله أمجد محمود قعقور 109ثناء ابرا

ي53 يح110حيدر حامد عبد ع العا ي سعيد أحمد با أما

يثم سلمان 54 ه سيد اقبال الدين 111رنا  ر جو

راب55 ن ا ات السيد ابو السعود 112عصام محمود حس سل مصبح ال

ن كال56 م 113النه عدنان حس ع صا كر

ن 114ليث رو ع حداد57 م حس کر یوان حم ک
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