
مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 شام ايمن  الحبش1202010838

 محمد نور بشار  طلبه2201610037

 علي سامر  حبش3202010032

 رنوه محمد غسان  الدباس4202010827

 محمد حمزة ماهر  الملقي5202010780

 انطوان ايهاب  سويد6202011100

 ليما عصام  دبج7202011057

 راما محمد مهدي  كحله8202011078

 محمدغيث صادق  الحموي9201610561

 غدير رائف  أبو فخر10202010051

 عطاء محمد زهير  سحلول11202011454

 ندى مصطفى  راشد12201720093

 نايا سعيد  حداد13202010792

 محمد نزير محمد ياسر  الدهنه14201710533

 ذكاء محمد قصي  الخطيب15202010796

 رغد محمد  الحاج16202011443

 هاله محمد مازن  القدسي17202011436

 سامه راني  نشواتي18202011087

 رفاه يشر  غالب19202010168

 سلمى علي  حمزه20202010848

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P20
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 أسيم رغدان  القباني1202010857

 تقى ماهر  الحلبي2202011052

 مالفا جهاد  عباس3202011001

 راشيل الياس  حنوش4202011022

 محمد همام سعيد  البيك5202010775

 زينه جميل  عجيب6202010036

 نور محمد ياسر  حافظ7202010037

 زينه ناصر  حسن8202010833

علوش-  نعمه عمر 9202010021

 ابتسام عامر  الشربجي المزيك10202010816

 آيه ياسر  حبيب11202011091

 زينه نبيل  بشاره12202011452

 شذا شادي  طعيسان13202011448

 أيمن جمال  البالي14202010837

 ساره مصطفى  ابراهيم15202011099

 ماسه سامر  العاقل16202011095

 رشا عامر  نعمه17202010853

 هبة هللا محمد اسامه  القصار18202011236

 فاطمة صالح  العالوي19202010801

 سارة رمزي  القباني20202010806

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P22
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 اسراء علي  الضميري1202010076

 ريتا اسعد  حويط2202011426

 حبيبه عمر  قزموز3202010083

شباط-  هبه محمد 4202011012

 اية فتحي  الخضراء5202011453

 محمد براء صياح  الحافي6202011115

 سدرا جمال  قاعود7202010157

 مايا طارق محمد رشيد  الكيالني8202011369

 دالي بشار  الكيالني9202010849

 نارة بطرس  االشهب10202011429

 النا زهير  خضرة11202011080

 نقوال سامر  عيد12202010151

 راما محمد سامر  الصفدي13202010998

 آالء ايمن  فزع14202010829

 مأمون صخر  الصليبي15202011459

 سحر محمد غسان  عزقول16202011097

 ابراهيم اسماعيل  الخطيب17202011252

 رغد رضوان  زهدي الشهير باالمام18201920016

 دانا محمد شاهر  حسنين19202011186

 روزين فادي  حزي20202011068

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P23
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 مارال الياس  هنا1202010793

 ساره خلدون  ادهم2202010009

الطحان-  سنا ماهر 3202011075

 حنين محمد الفاروق  وهبه4202011049

 مهند خلدون  بسيمة5202010803

 رزان سمير  الحافظ6202010766

 سيندي محمد زكي  حيدر7201910105

 رنيم محمد يسار  القده8202010790

 غيد مهند  الديواني9202011044

 آالء خلدون  الجعفري10202011029

 سيوان حسام  محمد11202010073

 محمد موفق زهير  القسطي12201910146

 آيه عماد  الدقاق13202010044

 أمير بسام  الطحان الزالق14201410148

 حسين غياث  النحاس15202010769

 دانيه محمد يحيى  زيدان16202011224

 ضحى زهير  سلمان17202010054

 موفق طارق  شنار18202011063

 ماسه محمد  عقيد19201820103

 شيماء محمد  الموازيني20202010061

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P24
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 يزن محمد زياد  بازرباشي1201510003

 جودي احمد  سوار2202011192

 يامن احمد  درمش3202011060

 عبير جابر  دياب4202010136

 سيدرا كلمه  الحسن5202011000

 كرام محمد انس  ضمان6202011085

 عمر فيصل  العليوي7202010834

 نور الحسن بالل  بالل8202011077

 محمد بالل وليد  الرفاعي9202011101

 سدره محمد حسن  الميداني10202011094

 هناء عماد الدين  الزعبي11202010788

 سدره محمد  التنوخي12202010852

 وفاء محمد زياد  تنبكجي13202011289

 فارس حسن  قلم14201710653

 رياض بشر  يازجي15202010799

 عدي حيان  مكارم16202011191

 محمد نسيم محمد رياض  الشعابين17201710247

 ريم حسان  أبوشقره18202010768

 رؤى منصور  اقسيمي19202011446

 لجين عبد الوهاب  عاشور20202010056

 نورما محمد بشار  ابو زرار21202010798

 سناء أحمد  دعبول22202010815

 ياسمين محمد ميسر  ملك23202010066

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P25
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 سارة بطرس  الخوري1202010984

 رنيم محمد صالح  سقباني2202010789

 شيماء رياض  ليلى3202011105

 راما ممتاز  الفاضل4202011089

 ماسة محمد  زرزور5202010110

 رؤى نزار  لمع6202010118

 جود فؤاد  سباهي شعيب7202011113

 عالء مروان  ديب8201610706

 جودي عصام  الدهبي9202011117

 لبنى رياض  غانم10202011172

 هيا حسام  اسكندر11202010773

 مايا فادي  منصور12202010783

 لوتس بسام  ابو الذهب13202011026

 محمد توفيق تمام  ببيلي14202010851

 جوسلين وسيم  قوبا15202010389

 منى باسل  الحداد16202010821

 ديمة امجد احمد  السعدي17202010993

 ايفا انور  جميل الدين18202010787

 آيه فادي  نديم19202011447

 جويا عمار  طربيه20202011460

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P26
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 نور وضاح  الحوري1201810115

 وداد اسامه  عويص2202010802

 داليا ثائر  ابو عاصي3202011306

 دانا ناصر  ابو سعده4202011096

 حمزه محمد عادل  عز الدين5202011072

 روان اسعد  حسيان6202011079

 حال هادي  جزان7202011188

 مالك مارسيل  غزاله8202010800

 كارال جان  نادر9202010994

 سابين سامي  صليبا10202011112

 محمد حمزه محمد منصور  السمان11202010785

 آندريا زياد  الدوماني12202010814

 نغم فراس  سفر13202011185

 شام هشام  العقباني14202010786

 جاال حسن  ظاظا15201710708

 جوليا رياض  نوفل16202011245

 رغد غياث  علوني17202010856

 مايا محسن  عاقل18202011456

 محمد عمار محمد بسام  البازرباشي19201410011

 ابتسام حذيفة  ملحم20202010016

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P27
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 راما خالد  طانه1202010840

عبدو الجزائرلي-  براءة عدنان 2202011104

 ليلى ماهر  حمزة3202011124

 باتريثيا مروان  الشايب4202010805

 فؤاد انس  مرعي5202011086

 مارينال سامي  شاهين6202011120

 ميرال خالد  موصللي7202010781

 آيه محمد امير  البيرقدار8202010846

 ايه صفوان  الشطه9202011102

 رنيم محمد كامل  الزين10202011458

 غنى محمد زياد  جبري11202010776

 لمى أحمد  بكر12202010034

 رنيم سهيل  حاتم13201410020

 فاطمه سليمان  احمد14202010166

 ريم محمد  المحيمد15202011281

 خديجه احمد  ابو جواد16202011082

 عبد الرزاق محمد  كيال17201910628

 لين ناصر  طوبجي18202011006

 سالم صالح  القسطي19201810053

 محمد أيهم غزوان  السمان20202010824

 تيما وليد  السقا21202011417

 وئام عبد المجيد  صوان22202011187

 رغد سامر  القوتلي23202011093

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P28
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 كارول ماجد  نعمه1201820122

 ماريا محمد  الصفدي2202010772

 غريس عيد  حنا3202010804

 نور منير  نعال4202010771

 نايا عيسى  جبره5202010141

 رغد هيثم  غزاله العينية6202011088

 جودي عبد الرحمن  ابوشكر7202010102

 النا محمد ماهر  شموط8201910030

 نور امين  السلطي9202010813

 لولوه حيان  الحمد10202010843

 ماسه نورا محمد نبيل  الغربي11202011108

 رايا محمد ناصر  اللحام12202011046

 ساره غياث الدين  خشه13202010030

 محمد محمد بشار  سنوبر14202010784

 مارال افرام  اوسي15202010850

 بيان ماهر  الطباع16202011189

 محمد غالب محمد سامر  المنقل17202011370

 أيه سامر  دبوس18202010777

 راما مجاهد  عودة19201920025

 محمد محمود  حميدي20202011114

 لينة أسامة  خالد21202010854

 ربا حمزه  دياب22200911100

 احمد محمد حسان  المزين23201610416

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 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 نور الهدى وائل  عبد الواحد1202010131

 دلع جالل  عمار2202011455

 فريد ميخائيل  طاتدروس3202011109

 نوفيل جورج  الظيف هللا4202011376

 عمر محمد ربيع  الصياح5202011040

 مايا مأمون  عبدهللا6202010822

 صفوح محمد معتز  الحموي الجغصي7202011083

 فاطمه هواش  العليان8202010980

 ماهر وليد  ادريس9201610269

 أالء سعيد  تباب10201710738

 منوه فهمي  العيد11201510288

 ايه محمد ايالذ  السادات12202010817

 ضحى اكرم  شيخه13202010767

 راما محمد سليم  عابدين14202011061

 رشا بشير  المعلم15201710007

 زينه عبد العزيز  زعرور16202011445

 راما مأمون  الرداوي17202010042

 رغد أحمد  مخلالتي18202011427

 لين اياد  الحريري19202011122

 ماريا جهاد  الزعل20201910280

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 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 أسماء سليمان  الدوش1202011107

 غاده غزوان  بعلبكي2202010847

 عمر اياد  دعبول3201910174

 ليان محمد حسان  جمعه4202010825

 راما اياد  بشير5202010779

 هدى محمد لؤي  الخطيب6202011106

 يارا خليل  عوض7201620227

 داليا حسان  خدام8202011081

 امينه سامر  حبش9201710415

 لؤي محمد عدنان  الرفاعي10202011037

 ماريا محمد  الخجا11202011292

 ماسة محمد هشام  دواليبي12202011190

 ربى محمد رفيق  الغنام13202010765

 سارة محمد أسامة  قشالن14201920002

 دانه معمر  عبدالواحد15202010778

 زينه عبد الغني  الكيالي16202010782

 ناديا احمد سامح  حمام17202010770

 رنيم خالد  السرغاني18202011103

 ايمان ماهر  بعلبكي19202011092

 آالء بسام  الشامي20202011020

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 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 منير سامر  سليمان1202011084

 لوري مانوك  قوجه كهيايان2202010855

 لين عامر  الكردي3202010808

 احمد غيث محمد بسام  الزبيبي4202011433

 احمد صاروخان  ابراهيم5202011090

 طارق اكرم  جنيد6201710345

 ديما يوسف  عوض7202010795

 اميره محمد  كركوتلي8202010065

 يامن عماد الدين  البرشه9202010007

 لجين علي  الزعبي10201910697

 شيرين رياض  بدريه11202011098

 تاال صفوان  النحاس12202011110

 رشا علي  شبيب13202010028

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P32
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

(1)لغة إنجليزية تخصصية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 الحسين فائز  صقر1201010769

 سدرة المنتهى بشار  نقاوه2201310394

 ديمة محمد  زند الحديد3201610263

 لما زاهر  سعدي4201610067

 فرزت محمد عامر  قره جنه5201510507

 رحاب محمد خالد  شيشكلي6201710391

 ماري وجيه  نصر الدين7201510159

 االسكندر محمد شعبان  سليمان8201620111

 علي محمد  االكرم9201310312

 يزن محمد  بكار10201510085

 دالل حسن  رواس11201610336

 رغد امين  ابو العينين12201620257

 رنيم محمود  عالء الدين13201510004

 لبانه مهدي  حمدان14201610232

 آيه بسام  حموي15201510328

 مهند محمد خالد  بريغش16201620193

 رشا أمجد  مكارم17201610010

 ماسه محمد مازن  درويش احمد18201610286

 بتول علي  صالح19201610274

 فاليريا إيغور  شولغا20201610829

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P1
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

تقانة حيوية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 شفاء اسماعيل  المظلوم1201510100

الصواف-  سارة محمد خير 2201610376

 هبه عماد  العبد3201810137

 يحيى محمد خير هللا  ابراهيم4201510212

 نور نبيل  الباروكي5201610460

طالب-  نور احمد 6201610045

 النا نبيل  مصابني7201610481

 رؤى وليد  صالح8201620244

 غاليه محمد هاشم  الكتبي9201710347

 محمد غيث محمد جمال  البيرقدار10201710514

 تاله أكرم  حموش11201610772

 محمد مؤيد محمد هيثم  المملوك12201610794

 يمان بسام  سكر13201710752

 عليا محمد مسلم  الحصني14201410112

 النا سامر  عبود15201610354

كربوج-  مريم خالد 16201410355

 بتول صالح الدين  الحلبي17201620077

 فرح خليل  دحدل18201510246

 تاله رضوان  عزو19201620180

 بتول يوسف  عبد المجيد20201610429

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P2
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

تقانة حيوية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 فرح محمد بسام  كاتبه1201610173

 آية عبد الباسط  ابراهيم2201610055

 فاطمه محمد  توتونجي3201610668

 رشا محمد  الخباز4201620137

 فاديه فرحان  ابراهيم5201610835

 ماسه اسامه  حمامي6201510068

 اياس احمد  رحال7201410405

 فرح حسان  بدوي8201610426

 باسل هاني  الدهني9201610516

 دينا محمد عدنان  الحجار10201710532

 عبد هللا محمد  طباع11201510224

 هدى محمد أويس  الشماع12201610528

 قصي حمود  بارود13201510240

 رغد محمد عادل  ناصر14201710635

 جريس رامز  غزال15201210195

 شيرين نزار  الجبر ابو فخر16201610255

 أسيد محمد اسامه  ابو ارشيد17201310562

 محمد نذير محمد بشار  الشالح18201620083

 ساره حسام  السقا اميني19201610327

 دانيا محمد  حربا20201620116

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P3
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

تقانة حيوية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 رياض آمر  الدكاك1201610220

 تمام خليل  الفريحات2201410170

 ساندرا بيان  صالح الحناوي3201310469

 رشا طارق  علي4201510179

 نور مروان  ابو خزام5201410556

 حنين مجد  عباس6201620096

 حال محمد  االكرم7201710407

 حمزه طارق  الزغير8201510440

 يزن محمد  زغموت9201610471

 مجد محمد نور الدين  زين العابدين10201510206

حبيب-  رنيم محمد 11201510640

 ندى محمد طارق  سرور مالح12201610374

 وئام عارف  الطحاوي13201510277

 حسام الدين محمد سامر  الرفاعي14201610305

 سميره باسم  الناصر15201610630

 فلك محمد منصور  الميداني16201510341

ابراهيم-  علي احمد 17201610118

 جوليا رجا  الحداد18201710739

 النا مأمون  حلوم19201510197

 مها عبد الغفار  الحسن20201510382

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P4
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

تقانة حيوية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 يمنى محمد ايمن  الدرساني1201710211

 بانه عامر  جباره2201720112

 حنان محسن  الرفاعي3201610616

 محمد هادي مانع  الخضير4201620234

 أنس عاطف  بو ذياب5201710106

 ليالس محمد  عبد للي6201610507

 محمد زهير بسام  كيكي7201710092

 سماوه محمد  الصالح8201310320

 جنى سامر  السياله9201610359

 يزن ايمن  مالك10201510061

المصرى-  عال احمد 11201510428

 هند نضال  الجرماني12201610195

 النا مهند  الكيالي13201510490

حمزه-  آيه بشار 14201410168

 هبة احمد  تركمان15201610243

 رجاء محمد امين  اللحام16201510598

 حنين برهان  مهره17201620080

 ميرال ابراهيم  لقطينه18201620158

 عالء الدين غسان  بصبوص19201310352

 يحيى محمد فتحي  حللي20201410227

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P5
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

تقانة حيوية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 ديما محمد  الرحمون1201010331

 مياس نزار  خير الدين2201610866

 صفيه محمد صالح  النحالوي3201310261

 ربى مصطفى  السقا الشهير بالعقاد4201620094

 راما محمد زين  مال5201610838

 غريس ايهم  جراده6201510520

 سارة فارس  طنوس7201610141

 كارال غسان  الخوري8201710431

 كريستين رياض  الخوري9201610455

 سارة محمد عصام  عمار الجويني10201610065

 صبا عصام  ايوب11201610237

 هناء منصور  البلخي12201620186

 زين العابدين هيثم  عمران13201610152

 محمدياسر محمود  عيون14201410151

 فاطمه الزهراء ناصر  الخلف15201610193

 رباب خالد  الميسر16201620084

 امجد محمد  سليمان17201610875

 لين موفق  الحالق18201610371

 ماهر محمد سعيد  شعيريه19201710377

 نور الهدى فؤاد  الطحان20201610608

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P6
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

تقانة حيوية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 آيه مروان  الحسين1201610675

 ماسه محمد  صالحي2201610208

 نور الدين عامر  الجيرودي3201610499

 محمد علي حسن  روماني4201610393

 رنا محمد  احمد5201710147

 ريم احمد  برغوث6201310239

 راما محمد بدر  ارضروملي7201610201

 رنا عبدهللا  العسلي8201510398

 أرام احمد  الرباعي9201610621

 عمر حسين  االبراهيم10201620251

 بتول نمر  خضور11201430004

 نسرين طه ياسين  البياتي12201610234

 آالء محمد صالح  مراد13201620237

 طارق شفيق  درويش14201510182

 عباده مأمون  المجذوب15201510348

 ريم سهيل  نصر الدين16201610182

خير هللا الشعار-  مؤمن ياسين 17201510209

 تسنيم محمد  رجب آغا18201620259

 منتصر محمد عماد  الزيبق19201410145

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P7
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

8.30 - 10.00

تقانة حيوية

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 أميره هيثم  الشماط1201410101

 نسرين غصاب  العيد2201710042

 نور احمد  عبدالوحيد3201610191

 مروة نبيل  الناطور4201710657

 عمرو ناهي  سويد5201510250

 آيه محمد ماهر  بدوي6201720079

 سحر عبد الرحمن  الحفار7201610046

 عال تيسير  الدج8201720109

 آيه هشام  عربي9201710416

 فرح عدنان  احمد10201010022

 نور ضياء  رعد11201710346

 لجين ممدوح  الياس12201320133

 رانيا وليد  حمد13201420032

 ايفون يوسف  سعاده14201610282

 لين بدر الدين  الناشف15201610277

 ديما محمد  الرحمون16201010331

 فاتن اسامه  النصير17201510142

 وئام محمد سالم  النوري18201430006

 لين ياسر  عزي19201710069

 سالم نايف  الحراكي20201320010

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P20
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

10.15 - 11.45

طفيليات و فطريات

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 ليلى شكري  الجرماني1201610171

 حسين ابراهيم  ابو جيب2201410393

 رنيم اسعد  محمود3201410082

 دانا محمدنبيل  السيوطي4201710649

 نور الدين محمد ايمن  جبري5201510023

 محمد سامر  قنباز6201310640

 رنيم أيمن  سعده7201510500

 حنين غسان  بكداش8201410061

 رهف عبد الرحمن  بطش9201610064

 رجاء محمد امين  اللحام10201510598

 سالم ياسر  نصري11201620136

 يزن بشار  المقداد12201210202

 لين بشار  النعال13201510242

 سلمى علي  حسام الدين14201610164

 مالك مالك  العبدهللا15201710200

 محمد علي محسن  كنيهر16201710014

 سهام محمد غسان  الدقي17201620255

 مرام لبيب  المبيض18201710652

 مها بسام  الوادي19201410150

 رؤى محمد سمير  محفوظ20201610285

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P22
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

10.15 - 11.45

طفيليات و فطريات

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 صفا نبيل  الناطور1201710658

 صباح أسامة  عبيد2201610459

 وئام قاسم  درويش3201610563

 هبه محمد ماهر  الموصلي4201610414

 كمي اسامه  مهنا5201810035

 محمد ماهر  خياطه6201310705

 بدر عبد الودود  خضره7201810149

 مها عبد الغفار  الحسن8201510382

 جلنار فاروق  الجمل9201610207

 مي موسى  غازي10201520020

 ناديا محمد جمال  تيرو11201510630

 ماريا رافي  بدروس12201710020

 فاطمه ياسين  النسرين13201610605

 نور عارف  العطيه14201510018

 دانا صبري  االبراهيم15201310524

 كارال رياض  مصابني16201610329

 دانيه محمد هيثم  الحمصي17201610606

 ليالس اديب  الشامي18201720089

 ندى خالد  السعدي19201620095

 لين جمال  محمود20201710507

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P23
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

10.15 - 11.45

طفيليات و فطريات

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 االء جمال  عبد الرزاق1201610126

 انصاف احمد  الميسر2201610653

 بدريا اكرم  الناطور3201320004

 امينه سامر  حبش4201710415

 رولي جريس  خميسي5201710713

 عمار عمر  الحالق6201520053

 غزل جميل  الرمحين7201410131

 اميرة محمد  الحنش8201710434

 هناء منصور  البلخي9201620186

 سليمان دريد  المقداد10201410096

 عالء الدين غسان  بصبوص11201310352

 تسنيم حسين  أبو سمره12201710494

االيتوني-  وسام غسان 13201410075

 الياس فايز  حكيمه14201710256

 االسكندر محمد شعبان  سليمان15201620111

 محمد فواز  غنام16201810079

 رفاه علي  القاضي17201520024

 محمد كامل محمد اكرم  فاكهاني18201710584

 محمد حمزة ابراهيم  القسطي19201610054

 ليال جميل  الرمحين20201710813

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

10.15 - 11.45

طفيليات و فطريات

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 حمزه طارق  الزغير1201510440

 هبه عبد الكريم  غرز الدين2201710879

 زينب قاسم  الزعبي3201610398

 سرين علي  قصيص4201510448

 غاليه ابراهيم  خلف5201520085

 محمد جميل عماد الدين  الكلسلي6201510725

 والء مروان  الشمري7201710174

 شيرين محمد نبوغ  بيروتي8201510081

 يوسف أحمد غالب  زين العابدين9201620143

 لين بشار  السقا10201710582

 عبد هللا احمد  الحلبي11201810087

 نسرين سراج  علي12201810038

 فرح عبداللطيف  السعدي13201710175

 لين رضوان  شوبان14201710634

 مضر فايز  باشا15201320013

 حال عبد الرحيم  المحمد16201620101

 حسن عبد الرحمن  كرزون17201110402

 ماري نصر  الجاحد18201620082

 رغد امين  ابو العينين19201620257

 محمد حمدي محمد عصام  طويله20201410062

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University
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2/2/2021الثالثاء 

10.15 - 11.45

طفيليات و فطريات

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 آيه فؤاد  الحلبي1201610251

 لجين ربيع  أبوعقده2201610188

 سالفه مزين  رقيه3201710481

 رزان أيمن  البيطار4201610671

 جالء اسماعيل  خداج5201510104

 كنانه راكان  العقيلي6201620176

 جميل وحيد  السليمان7201410155

 دانه ايمن  الطحان8201710124

 بان عدنان  الضويحي9201310374

 غزل محي الدين  األعرج10201710934

 فاطمه محمد نجيب  شمس الدين الصغير11201510301

 نوار عصام  األعور12201510325

 هيا اسماعيل  القاعد13201710285

 اسيل باسل  الجيوش14201610144

 ماريا محمد  الدغلي15201610517

 ثائر زياد بدري  الشرع16201410364

 تسنيم خالد  عالء الدين17201510289

 توفيق بسام  الصويتي18201310417

 دانا نايف  فلحوط19201610120

 خانم محمد  عربش20201610644

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University
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القاعة

P26
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

10.15 - 11.45

طفيليات و فطريات

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 لين رياض  حموليال1201310181

 ميار فادي  الفحل2201710291

 بيان عماد  الحريري3201510077

 عمر نذار  الحوراني4201710009

سعادات-  ديمه عماد 5201410328

 حنان عزات  الحمامي6201010277

 جالل محمد فضيل  علعل7201210136

 امنة احمد  حجازي8201620187

 لين محمد أنور  الحالق9201810178

 فاطمة أحمد  كرابيج10201610110

 ليالس بشار  الكيالني11201710545

 حسين عويد  العلي12201210552

 خديجه محمد سعيد   الكمشه13201620098

 لما زاهر  سعدي14201610067

 ساره محمد  المدني15201510055

 ساره نبيل  الخطيب16201710100

 رشا ياسر  الجراح17201710549

 كريستين دباح  ملحم18201610151

 بشرى أحمد  العسلي19201410089

ابراهيم-  علي احمد 20201610118

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

10.15 - 11.45

طفيليات و فطريات

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 بالل محمد  الهندي1201610609

 كاتيا ناصر  سراي الدين2201410172

 رشا طارق  علي3201510179

 دعاء محمد بهجت  القهوه جي4201610139

 ماريا خالد  الياسين5201510643

االظن-  ديمة محمد فراس 6201610128

المصرى-  عال احمد 7201510428

 يزن ايمن  مالك8201510061

 ثائر زياد بدري  الشرع9201410364

 امنه حارث فتحي  الهادي10201610178

 عمرو نزار مسعود  القاق11201420003

 محمد مؤيد محمد هيثم  المملوك12201610794

 وئام محمد سالم  النوري13201430006

المعراوي-  جورج الياس 14201510220

طالب-  نور احمد 15201610045

 محمد يامن محمد معن  حناوي16201510153

 رغد عبد الرحمن  الشاهين17201610025

 دنيا محمد  المدني18201620200

 فرح جمال الدين  القالش19201610085

الصواف-  سارة محمد خير 20201610376

 ادهم احمد  الفرحان21201510331

 راما محمد حسان  الحوراني22201620110

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 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

خارج الخطة- المالزمة 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 آيه مروان  الحسين1201610675

 ميريام جورج  سعاده2201510638

 ضحى هيثم  معربوني3201510644

 يمنى بالل  نجار4201610401

خزوم-  سيما سهيل 5201620130

 لين محمد يحيى  شرف6201610006

 آيات بسام  كنعان7201510728

 فراس احمد  الرهونجي8201510107

هالول-  غريس الياس 9201510269

 محمد عمار محمد بسام  البازرباشي10201410011

 نور حازم  دبيس11201520092

 سالم جمال الدين  الديري12201610002

 نوران عبد الرحيم  علي ديب13201510006

 مروه هيثم  هنديه14201410224

 لمى محمدسعود  العمري15201610583

غنوم-  جمانه سمير 16201610380

 ليالس بسام  االعرج17201510256

 عامر برهان  الدقاق18201320078

 باتريسيا جورج  الخوري19201510105

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 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

خارج الخطة- المالزمة 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
قره بطق-  والء عبدالرزاق 1201610079

نابلسي-  لبنى محمد انور 2201510103

 مياس بسام  حيدر3201510205

 آيه اسامه  حمايل4201510257

 محمد البشر مازن  الحرش5201410108

مهايني-  محمدجاد أنس 6201310001

 حنين غسان  بكداش7201410061

 عال محمدهشام  خضره8201610581

 رنا عبدهللا  العسلي9201510398

 مها عبد الغفار  الحسن10201510382

 عبد الرحمن مروان  طالب11201010535

المجذوب-  أنس مأمون 12201310207

 بشرى أحمد  العسلي13201410089

 اسماء بهاء  بيرقدار14201610390

محمود حسين-  منال زهير محمد 15201610113

 محمد محمد  النميري16201610114

 شيرين محمد نبوغ  بيروتي17201510081

 اسراء رائد  عبد الحي18201610084

الرفاعي-  كوثر امثل 19201510419

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University
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القاعة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

خارج الخطة- المالزمة 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 مالك عيسى  الجبه1201620071

 والء موسى  االسمر2201520015

 جاد هللا فياض  الصوص3201410489

 لمى محمد رفيق  القزح4201610112

 رنا محمود  الحالق5201510137

مقلد-  حنين غسان 6201510095

 سنا هيثم  مرزه7201510534

 رغد بسام  حيدر8201510204

 هيا صفوان  لقطينه9201510201

 خديجه عدنان  البيش10201510366

خير هللا الشعار-  مؤمن ياسين 11201510209

 فرح خليل  دحدل12201510246

 دعاء رضا  صالحه13201610420

 ساره بشار  لولي14201510225

 رؤى وليد  صالح15201620244

 طارق شفيق  درويش16201510182

 هدى محمد أويس  الشماع17201610528

 ديمه ماهر  دركل18201510719

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة

P4
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

خارج الخطة- المالزمة 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
تزامن علم االمراض نور نزار  السيد1201410042

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة

P12
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

خارج الخطة- المالزمة 

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 يوسف عبد الغني  االصيل1201610661

 محمد يامن أحمد مازن  سلمون2201610579

 حال انور  المصفي3201910075

 دعاء يوسف  الحسين4201610127

 إياد نبيل  عساف5201810129

 ساره صالح الدين  شيخاني6201620114

 سالي غياث الدين  المبيض7201620125

 رحاب كامل  الحطيطه8201510274

 قمر محمد سعيد  اآلغا9201810063

 روان حسين  الباشا10201720126

 كارول ماجد  نعمه11201820122

 تسنيم عماد الدين  عقيد12201610750

 مهند عزات  يونس13201710153

 أحمد وسيم  حبوش14201810219

 سالم علي  عاجي15201810165

 بشار نوفل  الطربوش16201910149

 جاد محمد  بابي17201810061

 منى نبيل  قباقيبي18201510219

 دونا هيثم  العساف19201810212

 سدره بسام  ناعوره20201820102

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University
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القاعة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

علم األمراض

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 ساره محمد رضوان  ظاظا1201810006

 سالفه عبد الغني  اللحام2201810076

 محمد أشرف مروان  شحرور3201910619

 دانيه محمد بشار  طرقجي4201710887

 ريبال طارق  عبد الوهاب5201810050

 ماهر وليد  ادريس6201610269

 فاطمه محمد  سالمه7201810005

 فرح محمد اباء  رشدان8201810040

 عباده محمد سليم  عابدين9201810009

 عباده مأمون  المجذوب10201510348

 راما أحمد  الحبال11201810002

 ميال محمد فاتح  صغير12201810018

 جنى أمجد  سلوم13201810017

 رؤى عبدهللا  العمر14201911145

 لين محمد حسن  داود15201810216

 ريما همام  سيروان16201810471

 محمد فادي فواز  جمال الدين17201610957

 ماسه محمد  عقيد18201820103

 يارا بسام  سليم19201820074

 محمد وائل محمد رضوان  نوح20201810033

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University
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القاعة
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2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

علم األمراض

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 واصف عصام  هاشم1201630001

 ايه محمد غزوان  الجباري2201910148

 لوليا محمد غيث  االسطواني3201910687

 رند علي  اليوسف4201820078

 تسنيم نزار  عودة5201710149

 فاتنه محمد ماهر  المهايني6201910152

 ليالس احمد  مخلالتي7201810159

 ساجده شحاده  فنيش8201520025

 مايا احمد نعمان  سعده9201810047

 ريتا ماجد  دحنون10201810041

 مالك مبارك  الحريري11201810180

 عائشه أديب  تنبكجي12201810095

 اموندا جهاد  الدبيس13201710201

 مروه وائل  البرغلي14201810181

 عبد الرحمن محمد سالم  عجاج15201710039

 خوله انور  ابو فخر16201710628

 نور كمال  عاجي17201810074

 مؤمنه محمد  الحسين18201810167

 سهر باسم  العاقل19201810193

 لين سامر  كاتبه20201710070

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة
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القاعة

P23
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

علم األمراض

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 رنيم حسان  خساره1201910018

 سمية جمال  احمد2201610246

 راما محمد فتحي  البرغلي3201810100

 اسماء زياد  عرباني4201910001

 زهير غياث  قرصيفي5201810080

 تهاني عصام  الشماع6201810206

 ناهدة محمد ماهر  القادري7201710048

 دانا مرشد  زيتوني8201810103

 ميس محمد  الفالوجي9201810042

 سدرة محمد  جبري10201910591

 اسراء حسان  كنعان11201620164

 كريم ايمن  الحوراني12201710230

 شهد جمال  عبد الرزاق13201320014

 هال مالذ  الحفار14201810054

 رحاب محمد خالد  شيشكلي15201710391

 آالء غسان  عطا16201620087

 اسراء سامر  عرواني17201910752

 النا سامر عدنان  لحام18201910022

 ممدوح فادي  قصقص19201910743

 هبة هللا مهند  صمودي20201610356

 محي الدين مأمون  دكاك21201910605

 جودي عبد الرحمن  الصفدي22201810246

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P24
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

علم األمراض

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 كرستين سامي  أبو عيسى1201810940

 ابراهيم سمير  شلهوب2201910197

 رهف عمران الدين  الغزولي3201810058

 كريستين اليان  التلي4201810069

 سالم مامون  العارف5201810135

 فادي جورج  باع صولو6201710401

 راما عماد الدين  العطار7201610566

 حسين محمد علي  الخالد الفتيح8201610617

 يارا مهند  الخطيب9201810025

 رؤى محمد ماهر  الخطيب10201810105

 غفران محمد  الجاموس11201520090

 ريتا حسام  حامد12201911006

 ماسه صياح  الحافي13201710823

 دينا أيمن  شيخه14201810021

 ديما مروان  الرزه15201910991

 رهف عبد الحميد  اللحام16201810037

 غاده مازن  العامري17201810196

 ليندا شارل  بروسبير عازار18201710763

 ريم جمال  مسعود19201710843

 محمد وجيه  سيوفي20201410109

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P25
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

علم األمراض

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 تسنيم محمد عيد  نجيب1201710049

 شام احمد  مهره2201810192

 أحمد محمد ماهر  مرعي3201510442

 يمنه أسامه  حمزه4201810027

 جودي نصوح  عواد5201910189

 لين احمد  موصللي6201911032

 غاليه عماد  قصيص7201710312

 آيه نظمي  جبر8201910857

 رهف هيثم  ضميريه9201810092

 خالد محمد جمال  الصعيدي10201310609

 يسرا محمد وجيه  بقلة11201810172

 كاترين غسان  التوم12201810026

 ليلى عماد  الحلباوي13201720086

 إيمان مازن  الخن14201610094

 نعمت عبدالرحمن  سنوبر15201610177

 تقى موفق  بني المرجه16201820088

 فارس حسن  قلم17201710653

 وسام صالح  عريج18201710479

 وجد سامر  الدبور19201620102

 مايا  وائل سلوم20201810004

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P26
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

علم األمراض

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
 الرا احمد  ملحم1201810034

 ميري رياض  العازر2201810065

 دانيه وليد  زعموط3201820075

 نيكول يوسف  نخله4201810039

 يحيى محمد خير  السيد5201810136

 ضحى أسامة  هواري6201610446

 رنيم تميم  حداد7201810015

 هند عدنان  مقلد8201610463

 رغد زياد  صعيدي9201810003

 هبة احمد نور  السمير10201510700

 اويس ممدوح  رمضان11201610674

السلطي-  الرا مهند 12201910215

 ابراهيم خالد  مال محمود13201610652

 نواره علي  حسام الدين14201810084

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P27
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

علم األمراض

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية



مالحظاتالتوقيعاسم الطالبرقم الطالبرقم المقعد
تزامن مالزمة نور نزار  السيد1201410042

R.K & Dr. M.R.

  الجـــامعـــــة العــربــيـــــة الـدولـيـــــة

Arab International  University

كليــــــة الصــــيــدلـــــــــــة

Faculty of Pharmacy

القاعة

P12
2020- 2019االمتحانات النهائية للفصل األول 

2/2/2021الثالثاء 

12.00 - 1.30

علم األمراض

 

يمنع دخول أي طالب بعد بداية االمتحان

يمنع تبديل قاعة أي طالب تحت طائلة المسؤولية


