
مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 هدى محمد أويس  الشماع1201610528

 ريم احمد  برغوث2201310239

 ساره بشار  لولي3201510225

 تمام اسماعيل  الحلبي4201610425

 ساندرا بيان  صالح الحناوي5201310469

 محمد ياسين  دعدوش6201510323

 محمد البشر مازن  الحرش7201410108

 ديانا نبيل  عماشه8201610224

 هبة احمد  تركمان9201610243

 صباح أسامة  عبيد10201610459

 والء موسى  االسمر11201520015

 بشرى عمر  العايش12201610622

 آيه الرحمن عبد الكريم  االسعد13201620070

 عبد الوهاب هيثم  نويالتي14201620099

 فوزيه محمد  ابراهيم15201620172

 وفاء سليمان  بعلبكي16201610074

 قصي حمود  بارود17201510240

 آيه اسامه  حمايل18201510257

R.K & Dr. M.R.
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إدارة و تسويق صيدالني

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 كريم خليل  كنهوش1201610461

 رغد بسام  حيدر2201510204

 رغد محمد عيد  جمله3201610377

 نور الدين عامر  الجيرودي4201610499

 رؤى محمد سمير  محفوظ5201610285

الرفاعي-  كوثر امثل 6201510419

المصرى-  عال احمد 7201510428

 رشا محمد  الخباز8201620137

 دانيه تميم  حاج حسين9201610642

 ديمه ماهر  دركل10201510719

 ربى مصطفى  السقا الشهير بالعقاد11201620094

 النا بسام  دعدع12201610438

 يزن ايمن  مالك13201510061

 صبا عصام  ايوب14201610237

 محمود محمد  السيبراني15201510124

 دونيز نسيم  راجحه16201610299

 مايا غطاس  عسول17201520086

 سارة طالل  راضي18201420001

R.K & Dr. M.R.
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إدارة و تسويق صيدالني

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 مازن عبد الرزاق  العسه1201610217

 تسنيم علي  رابعه2201710462

 محمد هادي مانع  الخضير3201620234

 راما يوسف  حالق4201510389

حموده-  محمد أحمد 5201420077

 فاطمه محمد نجيب  شمس الدين الصغير6201510301

 حسن عبد الرحمن  كرزون7201110402

 محمد نور بشار  طلبه8201610037

 آيه بسام  حموي9201510328

 نهال مجدي  األيوبي10201510345

 مرح أحمد نزيه  قاسم11201510642

 ندى خالد  السعدي12201620095

 يزن محمد  زغموت13201610471

 ديانا جورج  فركوح14201610199

 رزان أيمن  البيطار15201610671

 محمد معاذ محمد بسام  الصباغ16201410064

 هبه غياث  الخطيب17201610267

 رغد عبد الرحمن  الشاهين18201610025

R.K & Dr. M.R.
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إدارة و تسويق صيدالني

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 تسنيم محمد  الرخالني1201510336

 دياال محمد حسان  القطان2201610253

الصواف-  سارة محمد خير 3201610376

 مها عبد الغفار  الحسن4201510382

 غزل جميل  الشغري5201620072

 جلنار فاروق  الجمل6201610207

 رنيم أيمن  سعده7201510500

الحلبي-  أماني احمد رافع 8201510510

 بتول محمد  الغزالي9201310546

 فرح محمد بسام  كاتبه10201610173

 امنة احمد  حجازي11201620187

 ربى فيصل  عبد هللا12201610663

 رواد فايز  خليف13201520041

 راما محمد بسام  بالو14201610405

 نور احمد  عبدالوحيد15201610191

 ماسه محمد مازن  درويش احمد16201610286

 ايفون يوسف  سعاده17201610282

 شهد عبد الناصر  قطيط18201620089

R.K & Dr. M.R.
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إدارة و تسويق صيدالني

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 نسرين محي الدين  القطان1201610184

 النا سامر  عبود2201610354

 لجين ربيع  أبوعقده3201610188

 نور الهدى عبد الكريم  االسعد4201620069

 رشا طارق  علي5201510179

 لمى محمدسعود  العمري6201610583

 لجين بشار  العشي7201610322

 سامه سامر  السعدي8201610169

 ساره  راغب محمد   الصليبي9201610076

 رشا اسماعيل  المحاميد الشداد10201510231

 ديما محمد  الرحمون11201010331

 آيات بسام  كنعان12201510728

 محمد غيث مهاب  نصري13201620103

 زينه أكرم  كرباج14201410126

 ألوندرا سامر  عازر15201610413

 رهف عبد الرحمن  بطش16201610064

 حسام الدين محمد سامر  الرفاعي17201610305

 يارا حسام الدين  الساطي18201610060

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة
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01/02/2021االثنين 

8.30 - 10.00

إدارة و تسويق صيدالني

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 اسراء ياسر  ايبو1201510692

 روال زياد  الزعبي2201410530

 هبه موفق  شيخ الشباب3201610345

 نور حسام  البشاره4201610592

المعراوي-  جورج الياس 5201510220

 كريستين بيرو  جريج6201610179

 لورين محمود  مارديني7201610659

قره بطق-  والء عبدالرزاق 8201610079

 فراس احمد  الرهونجي9201510107

 امجد محمد  سليمان10201610875

النعسان-  راتب عبد الغني 11200810005

 سنا هيثم  مرزه12201510534

 مروى رضوان  كوجك13201710360

 لين لؤي  البزم14201610407

 مالك عيسى  الجبه15201620071

 عالء الدين غسان  بصبوص16201310352

 غالية محمد طارق  سلو17201310083

 صبا بدر الدين  بريتاوي18201610386

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة
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01/02/2021االثنين 
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إدارة و تسويق صيدالني

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 قمر محمد ياسر  سنكري1201610004

 محمد سامر  قنباز2201310640

 االء نور الدين  شبيكه3201510298

 شام عبدهللا  الحاج درويش4201310361

 وئام محمد سالم  النوري5201430006

 زاهر ماجد  حامد6201610619

 بتول نمر  خضور7201430004

 دعاء رضا  صالحه8201610420

 رؤى اسامه  الحمصي9201610123

 أسيد محمد اسامه  ابو ارشيد10201310562

 نوار اكرم  العمر11201410030

 أيه حسن  كريم12201710097

 عمار محمد علي  زغلول13201510033

ابراهيم-  علي احمد 14201610118

 ليلى شكري  الجرماني15201610171

 ماريا سمير  بطرس16201610041

 وئام نواف  حسن17201620153

 شذى فؤاد  دحدوح18201610877

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة
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01/02/2021االثنين 
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إدارة و تسويق صيدالني

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 رهف عبد اللطيف  الفاخوري1201610340

 اسراء غسان  الحالق2201510353

 ميريه تيسير  العنيني3201410044

 لجين ممدوح  الياس4201320133

 دانيا محمد عالء الدين  الرواس5201610241

 خديجه عدنان  البيش6201510366

 نوران عبد الرحيم  علي ديب7201510006

خير هللا الشعار-  مؤمن ياسين 8201510209

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 
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إدارة و تسويق صيدالني

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 تسنيم حسين  أبو سمره1201710494

 لما عامر  لباد2201620160

 ألين كريكور  برسكيان3201710302

 رواد فايز  خليف4201520041

 يزن بشار  المقداد5201210202

 منتصر محمد عماد  الزيبق6201410145

 فاطمه محمود  السيد ابراهيم الشعيبي7201610655

 زينه هيثم  الباشا8201710188

 نور حسام  البشاره9201610592

 بيان خالد  زبيده10201710156

 ايه محمد وليد  درويش11201610588

 ايمان رفعت  زين12201710683

 مروه عماد  مخيبر13201710061

 رغد محروس  عاجي14201710568

 جوليا رجا  الحداد15201710739

 نور عارف  العطيه16201510018

 حنين مجد  عباس17201620096

 روان وليد  الخربوطلي18201110484

 خلدون طارق  الجيوش19201710052

 هيام باسل  بكري20201710326

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University
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(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 لجين خالد  شداد1201710746

 سليمى حسام  السوقي2201710643

 جالء اسماعيل  خداج3201510104

 غيث مروان  قطاع4201610647

 أرام احمد  الرباعي5201610621

 عبد الرحمن محمد سالم  عجاج6201710039

 نور غسان  قباني7201710241

 محمد جميل عماد الدين  الكلسلي8201510725

 عبدالرحمن جميل  الخطيب9201710116

 نور احمد  قريع10201510312

 سليمى أحمد  األسعد11201610400

 كريستيل جورج  مريش12201710604

 نور وضاح  الحوري13201810115

 غزل محمد سامر  الفحام14201710170

 محمد واصف محمد سعيد  درويش15201610506

 كريستينا لين شامخ  مقلد16201710310

 اسراء طاهر  ضاهر17201710305

 االء عماد  الحاج علي18201610651

 رند احمد  عطا هللا19201710489

 فاطمه الزهراء ناصر  الخلف20201610193

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P22
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

10.15 - 11.45

(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية
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 محمود محمد رضوان  قويدر1201710055

 محمد عالء الدين خالد  سكريه2201710361

 راما عاطف  سكر3201610470

 ندى مصطفى  راشد4201720093

 باسل هاني  الدهني5201610516

 جميل وحيد  السليمان6201410155

 رنيم محمود  الخاوندي7201710737

 محمد طارق أمجد  اللو8201610771

 ساره رياض  عكش9201710091

 رحاب محمد خالد  شيشكلي10201710391

 روجين محمد مروان  المسوتي11201510527

 ابراهيم أحمد طارق  الصالحي12201610445

 والء مروان  الشمري13201710174

 بهاء الدين ركان  طقطق14201610262

 بيان عمر  هندي15201710801

 ساندرا بيان  صالح الحناوي16201310469

 مريم محمد  االفيوني17201710403

 رهام ماهر  دياب18201710637

 صفا نبيل  الناطور19201710658

 عهود نبيل  جاموس20201710707

R.K & Dr. M.R.
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يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 محمد سامر  قنباز1201310640

 ليالس جميل  ضاهر2201710467

 غزل محمد خالد  الزين3201710471

 دالل محمود  حالوه البني4201710725

 محمد يامن محمد خير  راعي5201620181

 محمد نواف  المفعالني6201710336

 عمر نذار  الحوراني7201710009

 ربا مصباح  مقصود8201710509

 أنس عاطف  بو ذياب9201710106

 اسراء محمد خلدون  خوله10201610379

 آالء عبد الهادي  الحبال11201310173

 رغد محمد عيد  جمله12201610377

 نجوان بشار  اللحام13201710595

 محمد عامر مروان  محمداه14201310009

 ماريا نبيل  العليوي15201710383

 سابين سيمون  ابراهيم16201710197

 فرح عبداللطيف  السعدي17201710175

 حنين مالك  عباس18201720114

 جويل طوني  الشاهين19201710456

 رانيا وليد  حمد20201420032

R.K & Dr. M.R.
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(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 لين بشار  السقا1201710582

 سارة فارس  طنوس2201610141

 غزل جميل  الرمحين3201410131

 سبته نايف  سعاده4201610001

 رغد نور الدين  النداف5201710491

 رغد بسام  حيدر6201510204

 حسان محمد  الملقي7201710050

 نور عبد هللا  الحسن8201710010

 سعيد خالد  خالد9201610449

 رهف عبد اللطيف  الفاخوري10201610340

 بانه جورج  سرحان11201710382

 امينه سامر  حبش12201710415

 ميس توبة  التوبة13201710711

 محمد زهير بسام  كيكي14201710092

 بالل محمد  الهندي15201610609

 بيان عماد الدين  دهمة16201720077

 آيه هشام  عربي17201710416

 ساره نبيل  الخطيب18201710100

 رولي جريس  خميسي19201710713

 محمد فادي فواز  جمال الدين20201610957

 زينه زياد  عرباني21201710301

 مالك مازن  بيرقدار22201620167

 النا هيثم  تسابحجي23201710534

 وعد محمود  عبدالوهاب24201710322

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة
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01/02/2021االثنين 

10.15 - 11.45

(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 مرتضى ياسر  فاعور1201610062

 ساره محمد  المدني2201510055

 ميسان محمد  ضاهر3201710574

 ريم سهيل  نصر الدين4201610182

 ريم احمد  عبد الجواد5201720127

 راما محمد بشار  جازيه6201710232

 عمر حسين  االبراهيم7201620251

 رودين محمد  متيني8201610196

 دانيا محمد عالء الدين  الرواس9201610241

 مروه محمد نزار  الزايد10201620163

 اليسار ماهر  عباس11201710065

 ليث محمد ياسر  ادلبي12201710013

 نرمين ماجد  عبد الحفيظ13201710559

 النا عصام  صباغ14201710684

 رنيم محمد نادر  القطان15201710144

 نور محمد  ابو قوره16201710917

 فادي جورج  باع صولو17201710401

 حسين محمد علي  الخالد الفتيح18201610617

 تاله أكرم  حموش19201610772

 ماريانا رياض  عازر20201610466

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة
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01/02/2021االثنين 

10.15 - 11.45

(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 لينه سامر  شنن1201310480

 مها بسام  الوادي2201410150

 غيث احمد  القوصي3201610315

 بيان احمد نادر  اورفه لي4201710919

 نور عماد  حمدون5201710081

 امل زهير  قاسم6201610161

 محمد صالح ماهر  الحلبي7201710169

 أنس أحمد  حموي8201710355

 براءه احمد  الساعور9201710107

 ضحى محمد  الزوكاني10201610261

 النا محمد صالح  النجار11201710321

 لميس ناصر عبدالحميد  بقيله12201710445

 هيفاء محمد نعيم  الخياط13201710127

 غنى محمد حسام الدين  الشويكي14201710192

 أبرار زياد  نصري15201710716

 فلك أحمد  مخلالتي16201610424

 ربى فيصل  عبد هللا17201610663

 آية عبد الباسط  ابراهيم18201610055

 نسرين طه ياسين  البياتي19201610234

 جويل وسيم  زغيب20201710080

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

10.15 - 11.45

(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 رنيم محمود  عالء الدين1201510004

 ماسه محمد  صالحي2201610208

 سالم جمال الدين  الديري3201610002

 فرح نضال  غزالن4201710131

 فاطمه محمد  توتونجي5201610668

 مروة نبيل  الناطور6201710657

 لبنى محمد ناظم  قادري7201710735

 ضحى أسامة  هواري8201610446

 اميرة محمد  الحنش9201710434

 يحيى محمد فتحي  حللي10201410227

 روز وليد  عفيصة11201710625

 فارس حسن  قلم12201710653

 ريم احمد  تيناوي13201710414

 دارين محمد  بدر14201610502

 حسام الدين محمد سامر  الرفاعي15201610305

 النا مأمون  حلوم16201510197

 دانا محمدنبيل  السيوطي17201710649

 لجين انور  العبد هللا18201510037

 عالء خالد  جمول19201620097

 صميم طالل  الشريف20201710349

 محمود عثمان  الخواجا21201710043

 بلقيس سليمان  اسعيد22201710755

 فخر الدين بشار  النعال23201710140

 منار جوسياني ناصر   عز الدين الحمود24201610108

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة
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01/02/2021االثنين 

10.15 - 11.45

(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 سلمى طلعت  حاج غريب1201710210

 لجين بشار  العشي2201610322

 يزن محمد  زغموت3201610471

 لونة عامر  مراد4201710151

 محمد رغدان محمد بسام  صافي5201620241

 مروه زياد  عرباني6201710300

 غنوى غسان  الهبل7201710167

 رويدة هالل  المحني8201710529

 جودي مازن  صندوق9201710589

 راما محمد حسان  الحوراني10201620110

 محمود سمير  القباني11201610662

 دانا نايف  فلحوط12201610120

 سهام محمد غسان  الدقي13201620255

 هيا محمد خير  ابو النصر14201710558

 رنيم محمد عمر  المزور15201710496

 الرا باسم عبد الفتاح الطويله16201620091

 احمد حسين  محمد17201610826

 لطيفه منير  عبيد18201610496

 امجد محمد  سليمان19201610875

 نور مروان  ابو خزام20201410556

 اكرم رزق هللا  باره21201710165

 صباح احمد ماجد المولوى22201710193

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

10.15 - 11.45

(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 آية حسام الدين  الزالق1201710692

 ميار محمد  القمش2201710945

 راما عبد الكريم  الصباغ3201710385

 راما محمد غالب  الرفاعي4201610505

 دعاء محمد  األديب5201710183

 سالي أحمد  الراوي6201310086

 نور الهدى فؤاد  الطحان7201610608

 ياسمين منيب  قرصيفي8201710254

 دينا عماد  البرغلي9201710603

 انجيال عازر  دحدل10201710195

 محمد هادي مانع  الخضير11201620234

 يمان حسن  الحسن12201710206

 محمد عباده محمد بشار  عيون13201610511

 ليالس بشار  الكيالني14201710545

 رياض آمر  الدكاك15201610220

 ضحى محمد باسل  اللحام16201610105

 انوار عبد الحي  الجاحد17201710969

 لين جمال  محمود18201710507

 ربانا محمد سليم  اللو19201710905

 عمار ياسر  هزيمة20201610087

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

10.15 - 11.45

(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 هبه هللا محمد مازن  الشويكي1201710353

 هيا فواز  الحلواني2201710676

 أميرة محمد طاهر  المفتي3201710424

 سميح محمد شفيق  ويس4201410211

 تسنيم علي  رابعه5201710462

 انور منذر  العطار6201710225

 نور نبيل  الباروكي7201610460

 حال محمد  االكرم8201710407

  لين هاني  الحمامي9201610334

 شذى صالح  الزبيبي10201710743

 لونا ايمن  كسكين11201710373

 ليندا شارل  بروسبير عازار12201710763

 سدره ماهر  االورفلي13201710654

 محمد نذير محمد بشار  الشالح14201620083

 ريم طاهر  حمود15201710218

 محمود نادر  سحلول16201710139

 باسل أحمد حسن  األطرش17201610011

 مصطفى غيث  حيدر18201510167

 سارة طالل  راضي19201420001

 ساره غياث  اآلغا20201710438

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة

P31
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

10.15 - 11.45

(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 رنيم محمد  دراج1201710642

 منار غبرييال عالء  أبو الجود الحناوي2201710037

 هبه عبد الكريم  غرز الدين3201710879

 غفران محمد  المصري4201710244

 رغد محمد عادل  ناصر5201710635

 كارال رامز  العجمي6201610518

 لين ياسر  عزي7201710069

 يزن محمد  بكار8201510085

 روزالين محمود  علي9201710130

 مالك مالك  العبدهللا10201710200

 مروه سامر  خدام الجامع11201710086

 دانه حسان  التكريتي12201710646

 دنيا محمد  المدني13201620200

 هبة احمد نور  السمير14201510700

 رؤى اسامه  الحمصي15201610123

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

10.15 - 11.45

(2)صيدلة صناعية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 ليندا جورج  بشور1201110304

 عال تيسير  الدج2201720109

 فرح يوسف  كنعان3201610645

 عمرو نزار مسعود  القاق4201420003

 رنيم محمود  عالء الدين5201510004

 نوار منير  غرز الدين6201610396

 رزان يحيى  مرضعة7201510751

 تسنيم كنان  ابو يحيى8201710722

 سالي أحمد  الراوي9201310086

 بتول زياد  المقدم10201510181

 محمد يمان محمد بسام  عجاج11201620169

 زينه احمد  الجباوي12201610809

 شام احمد  مهره13201810192

 آيات سمير  السماره14201610361

 مرح سعيد  المعلم15201620148

 نينار خليل  أنطون16201710500

 رزان محمود  حمشو17201610033

 ريم محمد وليد  المأمون18201610477

 نور محي الدين  يزبك19201510634

 شيرين نزار  الجبر ابو فخر20201610255

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

تحليل آلي

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 فاطمه احمد  عرابي1201610030

 يسرى محمد  الشربجي المزيك2201610229

 براء نديم  الصالح3201610052

 غفران محمد  الجاموس4201520090

 مرام فيصل  قشمر5201610073

 إيمان مصطفى  حزيريني6201610063

 انهل معتز سمير  الحلبي فهد7201620162

 تسنيم محمد  رجب آغا8201620259

الخليفه-  ساجده عبود 9201310154

 يارا ناصر  العلي10201710546

 هيا عمار  جمعة11201710111

 زين العابدين هيثم  عمران12201610152

 عمار محمد علي  زغلول13201510033

 ريم احمد  عبد الجواد14201720127

 كارون نيشان  كلكيان15201710236

 عبد الرحيم محمد ايمن  شميس16201510162

 سهر باسم  العاقل17201810193

 محمد مؤيد محمد هيثم  المملوك18201610794

 نايا موسى  حجازي19201610249

 يونس سمير  بكيراتي20201610230

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة

P22
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

تحليل آلي

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 بتول صالح الدين  الحلبي1201620077

 دانيه محمد هيثم  الحمصي2201610606

 طارق شفيق  درويش3201510182

 آالء غسان  عطا4201620087

 راما رضوان  ابو الشمس5201510056

هالول-  غريس الياس 6201510269

  براءة عامر  القائد7201610447

 تاله محمد عادل  بركات8201610876

 دانيا محمد  حربا9201620116

 محمد يامن محمد معن  حناوي10201510153

 ليال جميل  الرمحين11201710813

 دانية طارق  ياسمين12201610612

 رنيم محمود  الخاوندي13201710737

 لطيفه منير  عبيد14201610496

 سالم ياسر  نصري15201620136

 فراس احمد  الرهونجي16201510107

 هاديه محمد ابراهيم  صالحه17201610613

 دانيه هيثم  الفرا18201610247

 نور عارف  العطيه19201510018

 ساره عدنان  القباني20201510191

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

تحليل آلي

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 غيث احمد  القوصي1201610315

 منى نبيل  قباقيبي2201510219

 رنيم اسعد  محمود3201410082

 ريم جمال  مسعود4201710843

 رنيم باسم  المخلالتي5201710066

 زينب زياد  السماره6201610358

 فرح حسان  بدوي7201610426

 دانة سمير  الصومعي8201610444

 ضحى أحمد  عللوجي9201610656

 ساره بشار  لولي10201510225

 نور انس  حورانيه11201610080

 هيا بدر  احمد12201610614

 انطوني جورج  حداد13201510339

 ماسه محمد اياد  السمان14201610075

 ماسه محمد  صالحي15201610208

 بشار ذياب  الطبره16201620127

 نوار عصام  األعور17201510325

 حمزه طارق  الزغير18201510440

 محمود محمد  السيبراني19201510124

 بشار عبد الرحمن  البيش20201620107

 لمى محمد رفيق  القزح21201610112

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P24
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

تحليل آلي

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 يحيى محمد خير هللا  ابراهيم1201510212

 الرا معتز  قنصو2201610521

 ماريا كابي  كحيال3201610977

 اسراء رائد  عبد الحي4201610084

 سراب علي  أبو صبحة5201510660

 جويل بسام  عساف6201710468

 تسنيم خالد  عالء الدين7201510289

 رشا اسماعيل  المحاميد الشداد8201510231

 سليمان دريد  المقداد9201410096

 محمد معاذ محمد سامر  مجركش10201610015

 رزان محمد نجوان  الكرمي11201610167

 محمد ايهم مزيد  المصري12201610440

 فرح نضال  غزالن13201710131

 ماريا مصطفى  الزعيم14201610223

 مهند محمد نزار  الحملي15201610765

 فاطمة صفوان  سعيد16201610059

 لين محمد يحيى  شرف17201610006

 روان وليد  الخربوطلي18201110484

 رؤى احمد  حامد19201610500

 محمد يامن محمد خير  راعي20201620181

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P25
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

تحليل آلي

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 وفاء محمد كمال  الشويكي1201610342

  ساره مروان  شيخ النجار2201710152

 مايا محمد ياسر  المصري3201910201

 لين احمد  موصللي4201911032

 ألما محمد توفيق  جانا5201910071

 اسراء عبد هللا  محمد6201910599

 نعمه غسان  كيشي7201810068

 هدى وائل  الشويكي8201910773

 رهام حيدر  سالمه9201910617

 سارة بسام  الحبال10201910040

 محمد سليم محمد ياسر  النجار11201910620

 رهام محمد  سيروان12201910705

 شهد وائل  فارس13201910342

 سدرة محمد  جبري14201910591

 ماريا نضال  شاهين15201910314

 أمير بسام  الطحان الزالق16201410148

 محمد عبد المغيث  ناصر17201710095

 عمار عمر  عامر18201910090

 ليال جمال  البني19201910088

 يمنه أسامه  حمزه20201810027

 سوار نسيب  بحصاص21201710378

 سيزر فيصل  حالوي22201910600

 لجين علي  الزعبي23201910697

 اميره زياد  الخن24201910069

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P1
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

(1)كيمياء تحليلية صيدالنية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 نسرين غصاب  العيد1201710042

 رحاب كامل  الحطيطه2201510274

األخرس-  يارا نشأت 3201910595

 ميريام فادي  عبيد4201910013

 رغد فائز  فحيلي5201410209

 ساما طالل  الشريف6201910045

 ماريا سمير  لقطينه7201910882

 رنيم حسان  خساره8201910018

 عمر اياد  دعبول9201910174

 نور باسم  محمد10201910715

 ميس محمد  الفالوجي11201810042

 سدره محمد  دركزنلي12201910068

 جودي عصام  سلمان13201910291

 ابراهيم سمير  شلهوب14201910197

 زهراء احمد  االسعد15201910193

 غيداء غسان  الطبره16201910598

 وعد ضياء الدين  عبد الجليل17201620157

 لبنى جمال عبد القادر  المقداد18201910092

 الما ماهر  عباس19201910204

 صبا محمد  بكري20201910103

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P2
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

(1)كيمياء تحليلية صيدالنية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 ليلى عبد الرحمن  الخن1201910108

 محمد حسن محمد حسام  خوالني2201910099

 كارين احمد  القوصي3201910625

 كنده محمد مازن  ابو شعر4201910639

 اريج ابراهيم  سعيد5201810170

 دانه اسامه  الشيخ اوغلي6201910073

 جودي أسامة  البيطار7201910025

 ممدوح فادي  قصقص8201910743

 ليان محمد سامر  جبري9201910020

 دانييل ابراهيم  واكيم10201910199

 غيث باسل قره  طحان11201910134

 عبير أسامة  السويداني12201710390

 ليدي لين وائل  ديب13201910095

 ريا توفيق  رعد14201910135

 محمد أشرف مروان  شحرور15201910619

 ايه محمد غزوان  الجباري16201910148

 انطون سمير  خطار17201910449

 محمد حمزه محمد علي  الزند18201910061

 سيما محمد  الملك19201910145

 أويس رغدان  القباني20201910327

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P3
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

(1)كيمياء تحليلية صيدالنية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 عبدهللا محمد  المصري1201910601

 سالم حسين  مسعود2201910033

 ماري نصر  الجاحد3201620082

 بشار محمد صالح  سواس4201910674

 لين فارس  كرباج5201810184

 لجين شفيق  حتاوي6201910345

 جودي نصوح  عواد7201910189

 االء جمال  عبد الرزاق8201610126

 هديل سعيد  الشحت9201910869

 االء محمد نبيل  االسطواني10201910348

 روني نزار  لطاش11201410684

 جويل ابراهيم  ابو صعب12201910292

 راما أحمد  الصباغ13201910169

 جودي عبد الكريم  السيدا14201910637

 النا محمد ماهر  شموط15201910030

 انس ناجي  حديفه16201910581

 نور سليمان  االغا17201910322

 نوف وائل  الناشف18201910041

 محي الدين مأمون  دكاك19201910605

 ناي وائل  ابو غزالة20201810233

 ليلى خالد  ابو صعب21201910611

 شام محمد  الخطيب22201910097

 نور محمد  الحموي23201910012

 راما ياسر  سعد24201910035

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P4
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

(1)كيمياء تحليلية صيدالنية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 رند محمد سامر  جبري1201910021

 جودي مأمون  الحلبي2201910648

السلطي-  الرا مهند 3201910215

 علي اياد  حماد4201810007

 ستافروس فادي  سياف5201910180

 دلع زهير  التركماني6201910579

 حنين سليم  البالني7201910638

 سدرة محمد معن  حناوي8201910924

 عبد الرحمن زياد  الفرا9201910636

 نوران قصي  جمو10201910288

 محمد بشار محمد عصام  شربك11201910590

 حسين عويد  العلي12201210552

 فاتنه محمد ماهر  المهايني13201910152

 سهام لؤي  البزم14201911017

 تالين انطون  بغدادليان15201910147

 سارة محمد أسامة  قشالن16201920002

 جيسيكا جورج  نخلة17201910194

 جودي محمد علي  قرجولي18201910748

 ايلين تيسير  عكوان19201410251

 تسنيم سمير  الفحل20201910079

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P5
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

(1)كيمياء تحليلية صيدالنية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 ساره ماجد  اسبير1201910070

 دعاء محمد نبيل  االسطواني2201910347

 محمد موفق زهير  القسطي3201910146

 يارا مهند  الخطيب4201810025

 لوليا محمد غيث  االسطواني5201910687

 شهد سليم  العاص6201910184

 أحمد نبيل  النوري7201620173

 شاهر نور الدين فراس  كلش8201910734

 ماريتا جان  قازاريان9201910213

 عمار محمد ياسر  بيان10201910643

 جريس بسام  شلش11201910616

 يزن عبده  راجحه12201810140

 نهاد عماد  العوابده13201810166

 أيهم محمد رياض  غنام14201910762

 منى محمد وليد  الحموي15201910293

 مايا الياس  علم16201910867

 راما ابراهيم  الراوي17201820085

 عفاف ماهر  الجالد18201910065

 سيندي محمد زكي  حيدر19201910105

 محمد ماجد محمد ماهر  القادري20201810072

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P6
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

(1)كيمياء تحليلية صيدالنية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 ساره تيسير  القرح1201910058

 جنا أسعد  بشارة2201910137

 هبة هللا محمد بالل  البابا3201910297

 لين محمد ايمن  البيطار4201710757

 نورهان سراج  علي5201910196

 رشا بشير  المعلم6201710007

 كرم شادي  المبيض7201910191

 ضحى سميح  زهراء8201910959

 الريسا غياث  منصور9201910641

 جواد خليل  خيطو10201910053

 هزار امين  داودراجحه11201910574

 ديما مروان  الرزه12201910991

 سدرة وليد  السواح13201910150

 ريم علي  قاسم14201910741

 تاالر شاوارش هونان  اوقوموشيان15201910047

 مريم علي  أبو حويه16201920009

 جاال حسن  ظاظا17201710708

 رنا علي  طعمة18201910209

ناصر-  سنا هاشم 19201910575

 محمد غياث  حتاحت20201910067

 ساجده شحاده  فنيش21201520025

بعلبكي-  ساره سليمان 22201910056

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P7
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

01/02/2021االثنين 

12.00 - 1.30

(1)كيمياء تحليلية صيدالنية 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية


