
15:30 : 14:30: التوقيت

النفس علم: المقرر

ARC-S1: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

2اليسار انس  عرقاوي1201810320
2نور عبد الباقي  حمو2201911147
3فاطمة مروان  السخني3201610483
3ساره عمر  الخيمي4201610545
3جودي فراس  الحاج حسين5201610576
3هيا محمد سمير  بكري6201610721
3لولوه انس  مهايني7201910556
3نور معمر  الخطيب8201911034
4ريما مروان  نصلة9201911075

8عبد المعين محمد حسان  الشاعر10201610817
9اية الختام حمزه  الزعبي11201810915
9علي نواف  نصر الدين12201910414
9ايمان أيمن  المصري13201920018
9بتول باسل  ونوسه14201920035
10محمد ياسر محمد كمال  جبر15201820071
11محمد محمد نور  تقاله16201410511
11سالم احمد باسل  البرازي17201911037
11ريم محمد حسام احمد  غزال18201911064
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الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ART 3: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1عمرو سمير  كرباج1201720045
1جالل الدين عماد الدين  دحروج2201910388
1نالين باسل  المؤذن االيوبي3201910764
1المصفي- مجد حسان 4202010046
2معاذ محمد صياح  مصري5201720049
2غزل حسان خليل  قطرميز6201910399
2لوليا دياب  فلو7201910785
2ليال منصور  القنطار8201910817
3انس منصور  حمزه9201510481

3رعد كمال  ابو رايد10201610870
3رناد احمد  الواسطي11201710868
3قمر صباح كمر  الجشعمي12201910299
3هند صالح  شجاع13201910484
4محمد هيسم  بقدونس14201810832
4حسن أنس  الحمود15202010080
5ريم خالد  خزعل16201610699
6ليان معتز  حمور17201810601
6كنده ايمن  باغ18201810878
6محمد زياد عبده  سبسبي19201910472
6ليلى فواز  الكزبري20201910586

النفس علم: المقرر

الفنون
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الجامعة متطلبات قسم
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ART 4: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

6لين محمد بشار  الملقي1201910684
6لين حسان  الزعبي2201910984
7ساره محمد  األلباني3201710760
7بدر الدين عامر  جحى4202010069
8لبنى غسان  ابو رجب5201810593
8سميرة عبد الهادي  النحالوي6201810620
8محمد رأفت  غزال7201810728
8ناتالي خالد  االديب8201810887
8مي محمد معتز  هيكل9201910642

8مريم محمد  عللوة10201910717
8رويده محمد جمال  شمدين11201910720
8محمد غيث محمد بشار  السيد12201910722
8جودي مازن  الموصلي13201910728
8دانه نبيل  منصور14201910758
8نور معتز  المصري15201910772
8نور يونس  المهايني16201910804
8بيان محمد سامر  سمارة17201910820
8سالي بدوي  كنعان18201910829
9عبد هللا بسام  مخلالتي19201910716
9راما حسان  محمح20201910994
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ART5: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

9خلود جميل  الصواف1201911114
9محمد علي ايمن  طه2201911130
10ريم عصام  السوس3201710367
10ساره محمد فايز  عقاد4201810682
10جنا عصام  عبيد5201810806
10لين عماد الدين  اللحام6201810895
10عامر مهند  الصحناوي7201910281
10نيفين خالد  دبج8201910795
10غاليه ابراهيم  آله رشي9201910877

10ماسه شريف  الطيار10201910958
10عاصم احمد  دابله11201911127
11ميامن سمير  داوود12201620209
11ساره زيد  النحاس13201910369
11تاال حسن  التركاوي14201911051
11غدير فادي  أحمد15202010038

النفس علم: المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
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17/5/2021 االثنين: يوم

ART6: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

11زين العابدين احمد  حيدر1202010043
11احمد صالح  الحميدي2202010063
11الليث الهادي  قرنيط3202010068
11بلقيس محمود  التال4202010071
11هاني محمد  لطش5202010074
11رامي نظير  ديوب6202010082
11محمد فادي مهند  دمشقي7202010088
11محمود عبد الناصر  ابو كف8202010097
11فراس محمود  علي9202011181

11اسامه فضل  العلي10202011462
11عمر محمد  الحديدي11202011463
11محمد سامر  شرشره12202011465
11ماريمار محمد  الورهاني13202011468
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17/5/2021 االثنين: يوم

CIV3: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1ملهم راشد  بدران1201620235
1مصطفى عبدهللا  شيخ خليل2201910251
1محمد سلطان عماد  قويدر3201910860
1مصطفى محمود  قضماني4201910890
1بيان عماد  الصباغ5201911046
1عمران يوسف  العرنوس6201920041
1محمد مجد محمد خليل  دكاك7202010666
2آرام فضل هللا  الحمدان8201610022
2مؤمن هيثم  الشوفي9201610763

2محمد يزن محمد فادي  ضاهر10201710464
2ماهر بسام  حالوه11201710542
2خلدون مهدي  حمدان12201710747
2فراس سامر  دوماني13201720070
3فؤاد عبدو  مصري14201610854
3شاكر هللا محمد حسن  الدايه15201710754
3باسل لورنس  األبرص16201720014
3عبدالرحمن عماد  مسكه17201720016
3منير مكين  مراد18201810130
3قصي فاروق  االطرش19201810200
3أنطونيو نزار  عبدوش20201910087

المدني
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2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

CIV4: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

3فارس سهيل  محمود1202020149
4محمد يزن محمد فهد  مسته مللي2201710780
4محمد راتب المثنى  تركمان3201910276
4محمود ماهر  بغدادي4202010191
4محمد احمد  ملوك5202010664
5رؤى محمد  الحافي6201820029
5لين اسامه  القبيطري7201820040
6عدنان عمر  بلطه جي8201810227
7عبد الكريم معتز  سودان9201810245

7حسام منفي  علي10201910179
7كرم عدنان  القيم11201910967
7لوليا اسامه  الحسيني12201911079
8أحمد اسعد  شيخ البساتنه13201510585
8محمد كريم ضياء الدين  ساطع14201620055
8عمر ياسين  شيخ الجبل15201720032
8رغد عبدو  قاضي امين16201810228
8رفعت فريد  االصفر17201910362
8يسرى ابراهيم  طيب18202010735
9مهند زهير  الرمضان19201820100
9بهاء عمار  القادري20201910511
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17/5/2021 االثنين: يوم

CIV5: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

9جبران سامر  مراش1201910546
10محمود عادل  العبد الرحيم2201610194
10عالء احمد  السبيني3201810098
10عدي محمد  خلوف4201810258
10محمد قصي  حقي5201910078
10انطوني اكرم  الحمصي6201910157
10كريم داود  صباغ7201910232
10زكريا عوض  العباس8201910407
10وسام حسام الدين  شعيريه9202010185

11عبد هللا ناصر  سماق10201910112
11عبدهللا محمد مازن  الحمصي11201910282
11محمد رغيد محمد عدنان  الشطي12201910696
11ساره محمد  البني13201910888
11يحيى رياض  حمدان14201911045
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ICER4: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1محمدفراس عالء  بركات1201710767
1عمر محمد  بوظو2201710863
1محمد أنس سيف الدين  خوله3201810911
1رهف بسام  الشعار4201910006
1وسام جان  بلدي5201910122
1علي ياسر  علي6201910206
1مهيار مناع  حجازي7201910522
1النا رامي  عبيد الناصر8202010469
2بيضة- قصي بالل 9201510571

2ياسين عبد السالم  الزعبي10201520129
2هديل محمد سامر  فاعور11201710386
2محمد معاذ ايمن  شربجي12201710460
2حيان رياض  الدراوشه13201720131
2طارق محمد زياد  ايبو14201720134
2محمد محمد عبد العزيز  موسى15201810670
2محمد عامر  الشربجي المزيك16201910110
2محمد يوسف هيثم  الحكيم17201910286
2عمر موفق  هاشم18201910570
3عامر محمد عزام  الكنج العبسه19201610869
3ايهم محمد ياسين  قطان20201610884
3عالء بشار  صفر الحلبي21201610959
3جان عالم  عالم22201620233
3أحمد خالد  الزين23201711054
3تقى محمدسامر  الخطيب24201711089
3ليث مازن  المزين25201910220
3محمد عمار ياسر  شحاده26201910250
3لين بسام  سوسق27201910328
3مينا جهاد  ابراهيم28201910353

معلوماتية
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2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ICER5: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

3بارودي- محمد نذير محمد اديب 1201910569
3محمد بالل  بكري2201910686
3رزان باسل  الحناوي3201920017
4آيه ايهاب  كرباج4201710578
4اسامة نشات   حامد ناجي5201810286
4محمد حسام محمد باسم  الحافظ6201810526
4لؤي زياد  تقوى7201810733
4لين رامي  الزعيم8201810907
4محمد أحمد  حسن9201820050

4نزار وليد  صعب أبو حمدان10201820054
4هبه رضوان  تقي الصغير11201820094
4روي عبد المسيح  حداد12201910017
4عبد السالم جهاد  بيازيد13201910154
4عبد الرحمن محمد فراس  األظن14201910175
4عمر محمد زكوان  االجاتي15201910262
4محمد ياسر محمد عمار  شخاشيرو16201910274
4محمد محمد شاهر  زيتون17201910341
4عمر يوسف  عباس18201910476
4تريم أحمد جالل  الساسه19201910827
4محمود مازن  بزي20201920015
4امجد يوسف  السيروان21201920033
4رغد مازن  تركو22201920034
4صالح فؤاد  دلول23202010509
4احمد محمد منذر  الخجا24202010525
4محمد نور نورث  المؤذن25202010540
4محمد أنس طه  الشيخ محمد26202011145
5محمد اياد ناصر  عكاش27201620151
5فؤاد خالد  الجندي28201710557
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 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

5عمار علي  تركمان1201710665
5النا ميشيل  توما2201711039
5منار منير  طيلوني3201711041
5رنا صالح  العوم4201711049
5عمرو عصام  صباغ5201711094
5هبة محمد  السعدي6201720026
5ياسر محمد ظافر  المغربي الشهير بشحاده7201810897
5محمد محمد ماهر  دباغ8201820120
5محمد نذير محمد ايمن  مغربيه9201910226

5عماد الدين طارق  الحفيري10201910447
5ادهم سيطان  عبيد11201910839
5محمد معاذ  اآلغا12202010050
6جواد غسان  ابو الفضل13201310396
6محمدعمر محمديوسف  طربوش14201610536
6محمد علي بسام  البعلي15201710524
6امجد ماجد  الحريري16201710720
6رهام نزار  حنون17201810293
6احمد عمران  طلي18201910221
6عبد هللا زكي  حاج قدور19201910688
6حازم معتز  بوسعد20201920031
6ضحى حسين  حروب21201920040
7محمد سعيد وليد  االحمد22201810779
7عبدالرحمن ماهر  كريم23201820070
7انس رشاد  سعده24201910237
7ريم محمد ممتاز  تللو25202010367
7غنى محمد عادل  القصير26202010377
7النا وسيم  أبو عسلي27202010418
7محمد احمد  ابي الزبيب28202010447
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ICER7: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

7محمد معتز  المصري1202010458
7طارق أحمد  الحموي2202010514
7محمد امير اديب  عبده3202010535
8راما غازي  القسطي4201610411
8باسل محمد  الخطيب5201710791
8حمزه محمد نبيل  سكر6201810679
8محمد فادي فايز  ارطو7201810908
8عماد ضياء الدين  البني8201820024
8محمد عمر اسامة  االسود9201910031

9محمد ماهر هيثم  طيفور10201710437
9مغفره سليمان  القيق11201710482
9بشير محمد نبيل  الموات12201710730
9يوسف سمير  شمس الدين الصغير13201810674
9طارق محمد  دقماق14201910258
9يوسف مهدي  مهدي15201910260
9محمد نبيل  الشرع16201911008
9كرم غسان  النصرهللا17202010516
10رؤى خلدون  هردوف18201510587
10هاني فريد  المعلم19201710515
10محمد عمر ماهر  شموط20201710590
10مصطفى محمود  حموي21201910015
10غيث نزيه  القضماني22201910132
10كامل سعيد  يوسف23201910212
10محمد بشير  البالي24201910289
10بالل محمد عصام  البلبيسي25201910440
10لين محمد علي  شرف26201910826
10مجد محمد سميح  كعدان27201911044
10لمى احسان  الطبيش28202010055
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ICER8: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

10سيدرة محمد معتز  ظاظا1202010256
10هيثم مهدي  عبدون2202010416
10شذا رياض  الدقر3202010448
10مصطفى ايمن  الحسني4202010474
10ادونيس سامر  جباره5202010483
10دانه احمد  الخوالده6202010506
10أحمد محمد أنس  عوض7202010507
10يمان سهيل  العظمة8202010527
11هبه عبد الوهاب  الشيخ رجب9201610708

11محمد خلدون  نحاس10201610992
11مصطفى بالل  غزاوي11201710334
11محمد حسن بسام  قويدر12201710600
11محمد سليمان محروس  الواوي13201710975
11محمد عدنان محمد حسان  الخرفان14201810923
11اشرف فؤاد  ابوحال15201910419
11احمد عمر  المنسي16201920038
11سيمون غسان  عازر17201920042
11ميسر تمام  الناصيف18202010376
11وليم وديع  ايوب عربش19202010480
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

LAWR4: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1نيرمين محمد يوسف  حاحي1202010553
1مرام عبد الكريم  الشلبي2202010580
1ميري نقوال  الحداد3202010597
1كاترين نادر  فضول4202010602
1محمد احمد  شما5202010700
2مهند حسين  صالح6201910408
2محمد يوسف  طقطق7202010704
3ليث وليد  الشامي8201820038
3عدنان ماهر  الشويكاني9201910343

3ماريا محمود  رجب10201910698
3محمد حسين  المجول الشمري11201910904
4فاطمة الزهراء محمد فايز  جمال الدين12201810563
4محمد نور الدين عبد الرحمن  منصور13201820108
4جويل عيسى  العيد14201820134
4عبير عبد الحكيم  العيسى الحماده15201820176
5ماسه مازن  العظمه16201711030
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حقوق
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

LAWR5: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

5أروى محمود  االخرس1201910140
5ساره سلمان  الحرفوش2201910644
5شام حسام الدين  شريباتي3201910731
5فاتن حسان  قويدر4202010456
5محمد مأمون  قطيش5202010591
7محمد مازن موفق  عنيني6202010671
7ممدوح محمد عدنان  المقداد7201910891
8كميل عيسى  بغدان8202010465
8شام محمد فايز  نجار9202010689

8رامه غسان  غانم10201910302
9شيرين غسان  سكر11201910604
9آمال جمعه  زينه12201910650
9البتول زكريا  مال13201910652
9عمران زهير  المنسي14201910823
9محمد باسل  عثمان15201920032
9صالح محمد  عامر16202011343
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النفس علم: المقرر
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

BAR4: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1غيث بشار  سيف1201710235
1مايا إياد  النويالتي2201810541
1عبد العزيز نبيل  المولوي3201910296
1جورج جوزيف  لطاش4201910482
1الفتال- عمر محمد خير 5201920043
1النا عصام  المغربي6202010951
1مريم عصام  المغربي7202010953
1لبنى عصام  المغربي8202010955
1حال سعد  المخلف السلطان9202011011

1لوزين سامي  بطرس10202011175
1اربي ساسون  سركسيان11202011344
2هيا ظافر  العطار12201710328
2تميم عصام  السمان13201910230
2محمد معاذ محمد بالل  بيبرص14201910733
2لين محمد سمير  خبازه15201911053
2نور أنور  عبد الحي16202010893
2محمد صالح احمد  الحلبي17202010933
3مجد محمد فايز  الفتال18202010122
4رنيم بالل  الحصري19201710904
4عمار ماهر  العظمه20201711064
4جاد جهاد  زودي21201911003
4يارا فادي  عكرة22202010903
5شهد محمد هيثم  يوسفي23201010180
5أمجد رفيق  محمح24201910338
5تاله جهاد  عربي كاتبي25201910346
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األعمال ادارة
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

BAR5: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

5بالل محمد ياسر  الخوام1201910690
5غزل محمد زياد  المغربي2202011004
5لين هشام  جبري3202011246
5رونا امين  حكيمه4202011247
5غاليه مصطفى حيان  الكيالني5202011260
6حاتم بالل  الخطيب6201720072
6هديل سليم  رغفان7201910700
6ريناد ايمن  أبو راس8202010871
6نور الهدى احمد ماجد  المولوي9202011156

7محمد غزوان رضوان  زراوليه10201810436
7خالد اوراس  المغربي11201810442
7حمزة محمد  منالعلي12202010878
7ماسه محمد ناصر  الزين13202010896
7راما حسان  المجاهد14202010957
7لوليا محمد مهند  الخطيب15202011149
7لوليا بشير  اللبابيدي16202011152
8هنا عبد الدايم  مهباني17201720073
8ليث نافذ  تامر18201810352
8طالل عمار  ناصر آغا19201820160
8السعد- هانيبال منصور 20201910412
9عمر مصطفى  جسومة21201810586
9محمد سامي طارق  الحسامي22201910107
9راما نضال  حافظ23201910109
9عبد الكريم سامر  يحيى24201910158
9محمد الهادي المأمون  الحاج صالح25201910485
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

BAR7: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

9سوزان غازي  الحريري1201910667
9بيان ظافر  العطار2201911082
9صفا احمد جالل  زين العابدين3201911097
9عمر احمد  طرفه4202010888
10شذى محمد فريز  العلبي5201810496
10محمد عمر فراس  الكمشة6202010928
10دعاء مجد  حمود7202011032
11اندريه الياس  القبطي المصري8201720107
11محمد عبد الرزاق  قصقص9202010887

11مايا فادي  دياب10202010922
11عبادة معن  البري11202010932
11شام محمد نادر  خيزران12202010950
11محمد زياد  المرعي13202011008
11ماريا هيالنه صفوان  صفر14202011244
11تاال محمد  الشعبان15202011263
11ميشيل باسم  داود راجحه16202011411
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

DEN R 1: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1سامة خالد  الخطيب1202010025
1خالد رزق  الصمادي2202010237
1عمران محمد توفيق  درويش3202010312
1رهف حسان  قويدر4202010343
1ايمان نضال  المسالمه5202011204
1عمران مهيب  الشاقي6202020164
2بشر عصام  الدالل7202010100
2مهيار غازي  حموده العطار8202010105
2محمد خالد فائز  آق بيق9202010221

2بزي- سالي هشام 10202010227
2أحمد عبد المنعم  شيخ وسوف11202010310
2محمد بدران  حداد12202010316
2نوره توفيق  ابوخير13202010348
2لين عبد الرحمن  العلبي14202010355
2عبد الكريم حسن  هزاع15202011167
2علي محمد رافت  قهوه جي16202011202
2غالية ايمن  شقير17202011367
2آيه محمد  السماره18202011414
3ألن رياض  زحالوي19202010254
3عدنان زهير  ارضروملي20202010318

األسنان
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FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

DEN R2: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

3يحيى عبد الكريم  شداد1202010357
3عدي عدنان  عالء الدين2202011342
4محمد باسل خالد  حمصي3202010243
5هيام علي  الشمري4202010003
5عبد الرحمن أيمن  مهايني5202010246
5احمد عبد العزيز  شمس الدين6202010299
5حسن محمد  الشمق7202010337
5هال فياض  العينيه8202010349
5جاد محمد بشر  اتاسي9202011256

6دانا احمد  سنبل10202010217
6فداء محمد براق  الحموي11202010241
6نور محمد سامر  عبيد12202010244
6براء سامي  التل13202010279
6ساره محمد سليم  الجبان14202010321
6سلن احمد زهير  كلساني15202010346
6حامد الباشا- شفيق حسني 16202010386
6هال محمد غزوان  هنديه17202011203
6عال اسماعيل  محسن18202011205
6ماريا حبيب  رزق19202011206
6محمد هيثم محمد رائد  مقداد20202011214
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2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

DEN R 3: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

6دانه ياسر  الحمصي1202011221
6محمد وسام حاتم  قصار2202011338
6محمد عمر محمد زياد  الحداد3202011350
6هديل محمد محمد على  الجزائرى4202011371
6بيان خالد  العبد هللا5202011390
6محمد عبده  ابوزيان6202011419
7ديما عصام  المسالمة7202010023
7غنى عماد  قطان8202010033
7همام ناصر  عزقول9202010089

7كمال مهند  طه10202010219
7مرام رعد هادي  حمزه11202010354
8ساره محمد أويس  الشماع12202010049
8محمد شاكر  القصار13202010209
8راما سمير  العسلي الحفار14202010245
8ربا محمد رضوان  حافظ15202010383
8مها معين  قرطومه16202011430
9محمد حسن محمد بسام  العصيري17202010220
9محمد عمر محمد ماهر  الشريف18202010248
9محمد جابر  الكمه19202010268
9مريم نور ياسر  الذيب20202010334
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2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

DEN R 4: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

9سمير عز الدين  عبد الخالق1202010338
9مريم محمد صالح  عودة2202010353
9منير بسام  العسه3202010380
11زكريا محمد يحيى  كشكول4202010360
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2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

P4: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1وسام محمدخير  العامري1201220113
1رزان محمود  حمشو2201610033
1سدره ماهر  االورفلي3201710654
1ليالس اديب  الشامي4201720089
1رغد مجاهد  عودة5201810008
1ريا توفيق  رعد6201910135
1بشار نوفل  الطربوش7201910149
1ماريا نضال  شاهين8201910314
1ماسه سامر  العاقل9202011095

2الخطيب- احمد غياث 10201410551
2عمرو نزار مسعود  القاق11201420003
2جودي محمد معتز  عارف12201710051
2وعد غسان  منصور13201710238
2كريستيل جورج  مريش14201710604
2ايمان رفعت  زين15201710683
2دانييل ابراهيم  واكيم16201910199
2ريتا حسام  حامد17201911006
3آالء حسن  القاضي18201610365
3احمد حسين  محمد19201610826
3سالي غياث الدين  المبيض20201620125
3راما محمد بشار  جازيه21201710232
3ناديا علي  الزربا22201710309
3آيه هشام  عربي23201710416
3كرستين انور  األعور24201710517
3تيماء خليل  عنقيره25201720099

الصيدلة
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3سدرة وليد  السواح1201910150
4رامه عمر  الساطي2201610427
4محمد واصف محمد سعيد  درويش3201610506
4محمد عباده محمد بشار  عيون4201610511
4ميسان محمد  ضاهر5201710574
4شام احمد  مهره6201810192
4جويل بسام  دهما7201910082
4نوران قصي  جمو8201910288
4دنيا فؤاد  الجوابري9201910645

4آالء ايمن  فزع10202010829
4رغد غياث  علوني11202010856
4داليا حسان  خدام12202011081
5لين هاني  الحمامي13201610334
5زينب زياد  السماره14201610358
5جودي بشير  ديروان15201610381
5براءة عامر  القائد16201610447
5نيرمين محمد سامر  درخباني الحالق17201710104
5كناز غسان  حسون18201710191
5راما عبد الكريم  الصباغ19201710385
5محمد وائل محمد رضوان  نوح20201810033
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5عائشه أديب  تنبكجي1201810095
5تاالر شاوارش هونان  اوقوموشيان2201910047
5راما مجاهد  عودة3201920025
5مالفا جهاد  عباس4202011001
5رايا محمد ناصر  اللحام5202011046
5سامه راني  نشواتي6202011087
6مصطفى غيث  حيدر7201510167
6بتول يوسف  عبد المجيد8201610429
6ساره مفيد  أبو عسلي9201620105

6ساره رياض  عكش10201710091
6غزل محمد سامر  الفحام11201710170
6ياسمين منيب  قرصيفي12201710254
6تيماء محمد  الشعبان13201810030
6رغيد جريس  هالل14201810146
6ليان محمد سامر  جبري15201910020
6دانه اسامه  الشيخ اوغلي16201910073
6تسنيم سمير  الفحل17201910079
6عبدهللا محمد  المصري18201910601
6محمد علي زياد  االمين19201920021
7كريستين رياض  الخوري20201610455
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7نور غسان  قباني1201710241
7تهاني عصام  الشماع2201810206
7سندي ايلي  التين3201810288
7بعلبكي- ساره سليمان 4201910056
7سيندي محمد زكي  حيدر5201910105
7محي الدين مأمون  دكاك6201910605
7أيهم محمد رياض  غنام7201910762
7ابتسام حذيفة  ملحم8202010016
7جوسلين وسيم  قوبا9202010389

7رنيم محمد صالح  سقباني10202010789
7مارال الياس  هنا11202010793
7ايه محمد ايالذ  السادات12202010817
7شام ايمن  الحبش13202010838
7مارال افرام  اوسي14202010850
7نور الحسن بالل  بالل15202011077
7منير سامر  سليمان16202011084
7راما ممتاز  الفاضل17202011089
7رغد سامر  القوتلي18202011093
7رؤى منصور  اقسيمي19202011446
8فاطمة أحمد  كرابيج20201610110
8نور مروان  ناصيف21201610428
8آيه الرحمن عبد الكريم  االسعد22201620070
8كارول انطون  مكسور23201620081
8نور عبد هللا  الحسن24201710010
8ألين كريكور  برسكيان25201710302
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8ديمه عارف  السويداني1201810085
8ماسه محمد  عقيد2201820103
8كارول ماجد  نعمه3201820122
8رند محمد سامر  جبري4201910021
8رفاه يشر  غالب5202010168
9جودي محمد علي  قرجولي6201910748
9زينه جميل  عجيب7202010036
9رزان سمير  الحافظ8202010766
9آندريا زياد  الدوماني9202010814

9راما محمد سليم  عابدين10202011061
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9النا زهير  خضرة1202011080
9سدره محمد حسن  الميداني2202011094
9تاال صفوان  النحاس3202011110
10هبه غياث  الخطيب4201610267
10غزل محمد خالد  الزين5201710471
10فرح محمد مرهف  السلقيني6201810051
10الما ماهر  عباس7201910204
10جويل ابراهيم  ابو صعب8201910292
10الريسا غياث  منصور9201910641

10رهام محمد  سيروان10201910705
10غاده غزوان  بعلبكي11202010847
10لوري مانوك  قوجه كهيايان12202010855
10شيرين رياض  بدريه13202011098
11ميريام فادي  عبيد14201910013
11صفوح محمد معتز  الحموي الجغصي15202011083
11ماسه نورا محمد نبيل  الغربي16202011108
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