
ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

و موعة  13القاعة ا

03:00 -02:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 1القسمال

العاملية الصيدلة86.94امبيةاحمدعبدهللانجمة1403210021773

العاملية الصيدلة96.11صاالزروق عبدالنفاطمة2403210055197

العاملية الصيدلة93.47عبدالغعبدالغحمدمسعودة3403210051202

العاملية الصيدلة87.92احمددمحممصطفىرتاج4403210046562

العاملية الصيدلة89.72عبدهللاعبدالسالماحمدوجدان5403210065463

العاملية الصيدلة86.39نوبدمحمعطيةفاطمة6403210030290

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

B املب

الوقت

العاملية الصيدلة86.39نوبدمحمعطيةفاطمة6403210030290

فعبدهللاناصردنيا7403210078356 العاملية الصيدلة87.22الشر

سوصال8403210078659 العاملية الصيدلة91.25دمحمدمحميو

العاملية الصيدلة92.78منصور حسنعبدالرحيمجود9403210074266

يمضواصيلة10403210030786 العاملية الصيدلة93.47خليفةابرا

دانخديجه11403210012493 العاملية الصيدلة87.22شدمحمز

دى12403210082196 العاملية الصيدلة88.89رمضاناحميدةمسعودنورال

العاملية الصيدلة96.81احميدحسنادممعزة13403210061219

شة14403210090286 يمعا يمعبدهللابرا العاملية الصيدلة88.75ابرا

وكروان15403210059283 العاملية الصيدلة92.36مرسعدم



ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

و ومعة  9القاعة املب Bا

03:00 -02:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 1القسمال

العاملية الصيدلة87.36اصاسعددمحم1403210096509

ديعحسناخالص2403210090820 العاملية الصيدلة93.06امل

رعبدهللاعبدالسالماحالم3403210017798 العاملية الصيدلة95.56الطا

العاملية الصيدلة98.33الشيخمختارعبدالقادرالشيماء4403450096921

ردمحمفاطمة5403210087768 العاملية الصيدلة92.64عطيهالطا

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

الوقت

ردمحمفاطمة5403210087768 العاملية الصيدلة92.64عطيهالطا

كرفرجسارة6403210076123 العاملية الصيدلة87.5جعيدةابو

يم ععبدهللافاطمة7403210073209 العاملية الصيدلة97.64سوددمحم ابرا

يدمحمادمحمآية8403210099384 با العاملية الصيدلة87.5الص

فالسنواحمدمسعوده9403210043189 العاملية الصيدلة95.42الشر

فدمحمادمحمفاطمه10403210037542 العاملية الصيدلة91.53الشر

يمدمحمشيماء11403210049225 العاملية الصيدلة98.89علوهابرا

داتفاطمه12403210093581 العاملية الصيدلة88.75القااحميداعو

م13403210045377 العاملية الصيدلة95.83التارعبدهللاعبدالقادرمر

شة14403210084173 العاملية الصيدلة88.61الكمباصيوسفدمحمعا

العاملية الصيدلة98.19اوحيدةعمصباحوجدان15403210092557



ان إمتحان  ام عاء  لية علوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

و موعة  211القاعة ا

03:00 -02:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 1القسمال

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

C املب

الوقت

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 1القسمال
العاملية الصيدلة90.28صادمحمعمررنده1403210030399
العاملية الصيدلة86.11خ هللاجمعةفتجنات2403210036171
العاملية الصيدلة85.14املنذردمحماشرفدمحم3403210077533
ى4403210047794 العاملية الصيدلة97.64برقاوى ع تامردمحما
دىديل5403210061820 العاملية الصيدلة92.92عبداملومعتوق امل
نرتاج6403210081054 العاملية الصيدلة90.97الصديقالصديقالصا
وكة7403210046380 كرعم العاملية الصيدلة87.92ازابو
ما8403210017123 العاملية الصيدلة85.69ادهعبدهللاحسنر
سنامد9403210093636 العاملية الصيدلة94.17مطرودعا

نةعمرمصباحابرار10403210015190 العاملية الصيدلة94.86اطب
داندى11403210074731 ديضوز و العاملية الصيدلة90.56ا
اد12403210087311 ديدمحمج العاملية الصيدلة93.19عثمانامل
لدمحممروة13403210058562 نس ن العاملية الصيدلة93.47ا
ان14403210080601 يدر العاملية الصيدلة87.22الفيضرمضانعبدا
العاملية الصيدلة98.19عععبدالسيدفجرة15403210081264





ان إمتحان  ام عاء  لية علوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

و موعة  209القاعة ا

03:00 -02:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 1القسمال
ندمحمحسناسماء1403210061165 العاملية الصيدلة86.11الزو
العاملية الصيدلة88.89احمدراتبمحمودراتب2403210017110
العاملية الصيدلة85.83ابولسعادسالمعمرند3403210061549
يم4403210021037 ي سالم ععبدهللاس العاملية الصيدلة95.97اخب
اج دمحمامديعبدالسالمسمه5403210035692 العاملية الصيدلة92.64ا
العاملية الصيدلة87.5دقدقحسنعبدالقادرفاطمه6403210037526

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

C املب

الوقت

العاملية الصيدلة87.5دقدقحسنعبدالقادرفاطمه6403210037526

د7403210062696 العاملية الصيدلة98.19حسنعبدهللاخالدش

العاملية الصيدلة87.78مطردمحماحمددمحمدى8403210072526
ن9403210064306 العاملية الصيدلة88.33عبدالغعبدالغاملعتمدحن

شة10403210084548 دانالفيتورىالزروق عا العاملية الصيدلة91.39ز
العاملية الصيدلة87.64حسنموالشارفعناية11403210064275
دى12403210081319 العاملية الصيدلة85.83احمددمحمعمادنور ال
العاملية الصيدلة95.69ابديوي عغيثساملة13403210015221
يامينة14403210096806 با العاملية الصيدلة91.53الساكتع دمحمالش
كردمحممروة15403210044759 يابو العاملية الصيدلة97.78املد
العاملية الصيدلة90.28صاباباعبدهللامختار16403210076511
نادمحمتجديدة17403210037846 العاملية الصيدلة93.33عبدالصمدحس
يماملنتصر با18403210073105 العاملية الصيدلة93.61ادمحمعامرابرا
رة19403210080561 يمعبدالقادرالز العاملية الصيدلة88.89خضرابرا
العاملية الصيدلة89.04السنوصادمحمفاطمة20403210096775



ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

موعة التانية 13القاعة ا

04:00 -03:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 2القسمال
العاملية الصيدلة85دمحمخليفةم الديندى1403210089257
زخالدعبدهللا2403210040070 العاملية الصيدلة86.53حمدعبدالعز
وكة3403210046657 العاملية الصيدلة87.5أحمدأحمدعم
وبحياة4403210092469 فورىارونم العاملية الصيدلة86.94ا
العاملية الصيدلة85.97ابوكالمخليلعبدالرحمنحواء5403210073702
العاملية الصيدلة89.03مختارعدمحموصال6403210040670
زعب7403210076628 العاملية الصيدلة88.33كرشمدمحم صاعبد العز
العاملية الصيدلة85.69اليوسفيملسو دمحمالناصرإيمان8403210063055

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

B املب

الوقت

العاملية الصيدلة85.69اليوسفيملسو دمحمالناصرإيمان8403210063055
ب9403210052131 العاملية الصيدلة89.44عمراملصري ضوز

م10403210031047 العاملية الصيدلة88.47احمداحمددمحمر
العاملية الصيدلة89.44ابوالقاسمابوالقاسمأدمحمفاطمة11403210092420

م12403210099501 دانر العاملية الصيدلة89.58ابوصاععز

يحةفرح13403210089218 العاملية الصيدلة88.47خليفةمصباحابوس
راء14403210063902 رالز ردمحمالطا العاملية الصيدلة96.11الطا
راء15403210036646 يفاطمة الز يمحسنكيال العاملية الصيدلة89.31أبرا



ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

موعة التانية 9القاعة ا

04:00 -03:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 2القسمال
العاملية الصيدلة93.19اجطيالوي الصادقعحليمة1403210045315
يماسماء2403210013956 اج عدمحمابرا العاملية الصيدلة90.83ا
ن3403210019203 س العاملية الصيدلة87.22الشيخعبدالغالزروق ا
العاملية الصيدلة95.14برجوجعمرانعمرعوا4403210029615
ديضواحميدفاطمة5403210034483 و العاملية الصيدلة92.5ا

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

B املب

الوقت

ديضواحميدفاطمة5403210034483 و العاملية الصيدلة92.5ا
فيظدمحمعواطف6403210093485 ةعبدا العاملية الصيدلة89.86با
يحةسرور7403210014280 العاملية الصيدلة87.22خليفةمصباحابوس
العاملية الصيدلة87.36دمحمحسنرمضانكوثر8403210086234
ن العابديندمحم جمالنور 9403210090687 اج دمحمع ز العاملية الصيدلة98.75ا

وكعبدهللاعاشور ينط10403210036173 العاملية الصيدلة93.33امل
ال11403210042274 العاملية الصيدلة96.11خضري دمحمعاب
دىعبدالسالموفاء12403210053176 العاملية الصيدلة93.06مطرامل
نفادية13403210039098 س العاملية الصيدلة96.25بن كاللهأوفنايتا
ن14403210058955 العاملية الصيدلة94.44عيفةدمحمأحمديق
العاملية الصيدلة94.86غيثسعددمحمامباركة15403210043158



ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

موعة التانية 211القاعة ا

04:00 -03:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 2القسمال

ن1403210090465 نميجنةفرجصابر العاملية الصيدلة91.11حس

العاملية الصيدلة94.58نوبدمحمناصرسعدة2403210020332

وكة3403210081619 داددمحمحسنم العاملية الصيدلة89.31ا

وكة4403210099598 رعبدالسالمم العاملية الصيدلة85.14العالمالطا

العاملية الصيدلة94.17ابوستةعدمحمء5403210012433

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

C املب

الوقت

العاملية الصيدلة94.17ابوستةعدمحمء5403210012433

شة6403210075409 العاملية الصيدلة85.83بن رمضاناحمدادمعا

بارعبدهللا7403210088813 العاملية الصيدلة86.39احمدفراجعبدا

ن8403210042992 ةعبدالسالمدمحمسر العاملية الصيدلة88.06با
العاملية الصيدلة88.89دمحمدمحمالزروق مروه9403210096220

العاملية الصيدلة93.61البوسيفيدمحمعناء10403210014469
نميجنةمنصور شرف الدين11403210016099 العاملية الصيدلة89.72حس
وكموبراءة12403210061901 العاملية الصيدلة97.5شاقور امل
شة13403210064982 يمةعثماندمحمعا العاملية الصيدلة94.17ابو
العاملية الصيدلة95.69ابديوي عغيثساملة14403210075574
العاملية الصيدلة89.72عبدالرحمنعبدالرحمنعمرشيماء15403210056285



ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

موعة التانية 209القاعة ا

04:00 -03:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 2القسمال
كرعاسراء1403210080667 كةابو العاملية الصيدلة94.72ابر

كراشرفاسماء2403210049413 بابو العاملية الصيدلة88.19الطن

ب3403210092798 ننص يلحوس كرج العاملية الصيدلة98.06ابو

العاملية الصيدلة86.39حمداحمدصااسالم4403210056938

العاملية الصيدلة86.53احمددمحمدمحمشيماء5403210011776

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

C املب

الوقت

العاملية الصيدلة91.11عثمانعمردمحمابوالقاسم6403210047837

ن7403210055021 العاملية الصيدلة89.44مسعودالسنوعمرياسم

كرعبدالسالمدمحمحليمة8403210050370 العاملية الصيدلة88.33ابو
م9403210058309 سدمحممر العاملية الصيدلة96.53داليو

العاملية الصيدلة86.39احمدقرى كبصفاء10403210067740
ا11403210038984 يمثر ميدياحمدابرا العاملية الصيدلة87.78ا
العاملية الصيدلة88.75كواحمدعثمانسعدية12403210083850
ال13403210037442 يمالرفااب ي ابرا ض العاملية الصيدلة86.11ا
يدمحممختاراخالص14403210074724 العاملية الصيدلة89.86مد
دي15403210078620 كرنور ال العاملية الصيدلة92.78محموددمحمابو
يلعدمحمام السعد16403210048759 العاملية الصيدلة89.58ج
شة17403210061255 ليلعا يبركةعبدا العاملية الصيدلة85.41الفزا
العاملية الصيدلة89.31جادالربعبدالمحمودم18403210077103



ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

موعة الثالثة 13القاعة ا

05:00 -04:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 3القسمال
العاملية الصيدلة85.56دمحمالسنودمحمحواء1403210052895
يمادمدمحماحمد2403210069933 العاملية الصيدلة87.08ابرا
كر3403210067534 ناحمدأبو دحس العاملية الصيدلة95اصو
العاملية الصيدلة86.67حمادحمادعبدالرحمندمحم4403210066298
ديفرح5403210063762 العاملية الصيدلة95.69سالمعبدالرحمنامل
شة6403210060687 ى حسنأحمدعا العاملية الصيدلة90.42ا

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

B املب

الوقت

شة6403210060687 ى حسنأحمدعا العاملية الصيدلة90.42ا
العاملية الصيدلة92.22داودجمعةعبد السالمساجدة7403210042590
ب8403210091725 العاملية الصيدلة89.72دمحمالنعاسعبدالرحمنز
دات9403210062075 داتفدمحم عو العاملية الصيدلة87.78ابوخزامعو

العاملية الصيدلة92.92جيديعدمحمفاطمة10403210016438
المصباحعبد الباسطدمحم11403210084216 العاملية الصيدلة85ال
سخليلخديجة12403210031855 العاملية الصيدلة89.72عبدالرسول يو

يعبدالسالمعبدالصمداصالة13403210051683 العاملية الصيدلة88.47الذ

ي دمحماحمدفاطمة14403210037408 ض العاملية الصيدلة95.14ا

ب15403210014874 سحب بادر نحب العاملية الصيدلة85.88م



ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

موعة الثالثة 9القاعة ا

05:00 -04:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 3القسمال

وكة1403210018605 سنمنصور حسنم العاملية الصيدلة87.92دمحم ا
ماعمردى2403210098772 ماال العاملية الصيدلة89.58ال
فيظدمحمايمان3403210061150 العاملية الصيدلة96.81ابقىعبدا
وكة4403210023173 سمصطفىم العاملية الصيدلة94.72خبوشادر

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

B املب

الوقت

وكة4403210023173 سمصطفىم العاملية الصيدلة94.72خبوشادر
ياسكومهاشته5403210017714 العاملية الصيدلة96.25اوقتا
ساسماء6403210098766 العاملية الصيدلة90.42ععيو
كرالصديقصالح7403210069693 العاملية الصيدلة93.19الصديقأبو
العاملية الصيدلة97.08خطابعحمدانامل8403210064338
يمايمان9403210024420 العاملية الصيدلة98.89الطيبعابرا

دى10403210093883 العاملية الصيدلة89.72شكرهسعيدعم
دى11403210050862 العاملية الصيدلة89.72شكرهسعيدعم
ندمحممحمودايمان12403210012320 العاملية الصيدلة89.31م
العاملية الصيدلة89.31باللاحمدحمزةديل13403210030858
العاملية الصيدلة87.22امباركسعددمحمع14403210080317
مةديل15403210083559 مةبور العاملية الصيدلة92.5اجديدبور



ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

موعة الثالثة 211القاعة ا

05:00 -04:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 3القسمال

العاملية الصيدلة86.25عثمانعباسعفائزة1403210020528

كرعاحميد2403210021581 كرابو العاملية الصيدلة85ابو

العاملية الصيدلة88.75عصماناحمد واوهعثمانسمه3403210044866

دى4403210042303 العاملية الصيدلة85.83احمددمحمعمادنور ال

العاملية الصيدلة85.97السنوسالمصابرمالك5403210030873
يفردوس6403210089309 يال العاملية الصيدلة95.88ارحومةعبدالسالما

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

C املب

الوقت

العاملية الصيدلة85.97السنوسالمصابرمالك5403210030873
يفردوس6403210089309 يال العاملية الصيدلة95.88ارحومةعبدالسالما
اءيوسفنورة7403210018788 العاملية الصيدلة87.5دمحمش
ب8403210021238 العاملية الصيدلة85.28عسليماندمحمز
اءيوسفنورة9403210060298 العاملية الصيدلة87.5دمحمش

دى10403210078845 يمعنور ال العاملية الصيدلة97.22عإبرا
العاملية الصيدلة87.36قحيصميلميلوداجميعة11403210032006
ب12403210071004 العاملية الصيدلة87.36سيدي عمردمحممنصور ز
م13403210090302 العاملية الصيدلة87.08سيدي عمردمحممنصور مر
يمدمحمفاطمة14403210091390 العاملية الصيدلة92.92بوكرابرا
العاملية الصيدلة88.89شكرهسعيدعمجدى15403210055041



ان إمتحان  ام عاء  لية العلوم س ر افقاليوم  2022-02-16املو

موعة الثالثة 209القاعة ا

05:00 -04:00

اديرقم ول الرقم  يسم  سبةاللقبسم التالثسم الثا ليةال 3القسمال
العاملية الصيدلة85.97علوهعبدالسالممحرز ايات1403210019110
ب2403210014742 ودمحممختارز العاملية الصيدلة86.94ب
دى3403210026762 يمنور ال ردمحمعابرا العاملية الصيدلة88.06الطا
ندمحمخديجة4403210088588 العاملية الصيدلة89.44صاحس

العاملية الصيدلة89.44قنديعبدالقادردمحمادمحممالك5403210023990

راء6403210087817 العاملية الصيدلة88.19املسطردمحمعبدالسالمفاطمة الز

دد إمتحان قبول الطلبة ا

لية الصيدلة

C املب

الوقت

راء6403210087817 العاملية الصيدلة88.19املسطردمحمعبدالسالمفاطمة الز

وكة7403210086956 العاملية الصيدلة86.53دمحمفرجنام

العاملية الصيدلة90.42ادمحمعوليددمحم8403210059256

العاملية الصيدلة87.5مردهدمحملواللوه9403210058534

العاملية الصيدلة85.14سورىارديهعفاطمة10403210071075
العاملية الصيدلة88.19صمبةادمحمدمحمعبدالقادر11403210076017
يمدمحمشعبانرتاج12403210068560 العاملية الصيدلة88.75ابرا
ق 13403210061202 العاملية الصيدلة89.58بكوشسالمعبدالسالماست
دى14403210068570 العاملية الصيدلة89.72شكرهسعيدعم
يمناجية15403210026129 سابرا العاملية الصيدلة86.39معنقرخم
وكة16403210031535 سمصطفىم العاملية الصيدلة94.72خبوشادر
يمعمرمدد17403210088683 العاملية الصيدلة89.03فضلابرا
سام18403210088430 كراحمداب العاملية الصيدلة86.25ادهابو


