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 /  830 رقـم /قـرار 
 األعمال  إلدارةإن عميد المعهد العالي 

 القاضي بإحداث المعهد العالي إلدارة األعمال وتعديالته، 23/6/2001تاريخ  /40بناًء على أحكام القانون رقم /
 التنفيذية وتعديالتهما، ه، والئحت2006لعام  /6وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /

 وتعديالتها، 11/7/2005وتاريخ  /278لالئحة الداخلية للمعهد رقم /وعلى أحكام ا
جىىىىى  بموجىىىىىر قىىىىىقار م للمتقىىىىىدمييوالمتضىىىىىمي تفىىىىىويا العميىىىىىد باعتمىىىىىاد النتىىىىىائ  النهائيىىىىىة  18/9/2022تىىىىىاريخ  / 544القىىىىىقار رقىىىىىم /وعلىىىىىى 

 .7/9/2022تاريخ  10/9المعهد رقم 
، وعلىىىىىىىى عتىىىىىىىا  العميىىىىىىىد رقىىىىىىىم 18/9/2022تىىىىىىىاريخ  /548ار رقىىىىىىىم /.ع والمشىىىىىىىكلة بموجىىىىىىىر القىىىىىىىق ك /4117لجنىىىىىىىة رقىىىىىىىم /وعلىىىىىىىى محضىىىىىىىق ال

 .20/12/2022تاريخ  عك. /4118/
 وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

 لـي:ييـقـرر مـا
 قىىىىىانون اختصىىىىىا   -صىىىىى ماجسىىىىىتيق التوايىىىىى  والت  مقىىىىىابالت الطىىىىىال  المتقىىىىىدميي  لىىىىىىيعتبىىىىىق عىىىىى  مىىىىىي  -1المـــــادة 

دراسىىىىىىىىىىىىة لالتاليىىىىىىىىىىىىة أسىىىىىىىىىىىىما ام مقبىىىىىىىىىىىىوليي  2023-2022الدراسىىىىىىىىىىىىي لثالثىىىىىىىىىىىىة للعىىىىىىىىىىىىام االدفعىىىىىىىىىىىىة  -األعمىىىىىىىىىىىىال
 :الماجستيق

 االسم والنسبة الققم

 احمد ايثم صهير العجالني 1

 رايه محمود مارديني 2

 عمق محمد الغباش 3

 كنان محمد شكير عمال الديي الشماط 4

 نور احمد قوقو 5

 فيص  سميق االمام 6

 ناديا أدير عبور 7

 راف عبد العزيز خيق بك 8

 اشام ظاظااحمد  9

 محمد عدي محمد حسام المتولي 10

 محمد حكمت محمد يون  القجوله 11

 ضياء الديي عادل عيسى 12
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 أحمد محمد صالح 13

 عالء وجيه ققعوني 14

 بشار دير دبوس 15

 غزل عبد الحليم عن  16

 عبد الحليم حميدي عبد هللا 17

 عامق اشام صافي العسلي 18

 مقح ايثم أحمد 19

 رايه سامق أبو عسلي 20

 رامي دعيجيسعد  21

 أيهم حيدر سنيور 22

 أحمد درويش الحمود الغشام 23

 بشار شعير الصارم 24

 دياال محمد ايثم سقاج 25

 داريي عزيز صالح 26

 فادي حسيي حسي 27

 أحمد محمد دير النقار 28

 علي نصق محمد 29

 داليا موسى السليمان 30

 فوزيه مقعي بديق 31

 محمد حسون حسون  32
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 منى محمد الصباغ 33

 محمد علي ال طير 34

 زايق رجررنيم  35

 ان  محمد النميقي  36

 غالر محمد الحقك 37

 االء غالر العقله 38

 طارق رباح طوي  39

  بقاهيم محمد الشامي 40

 محمود محمد خيق االبح 41

 رشا نادر مطقان 42

 منى محمد ناصق دغمش 43

 محمد سالم الشمقي  44

 أن  سعيد الحالق 45

 مالذ سهي  سلمان 46

 عبد القحيم محمد ناظم عقموش 47

 جورج رياض فقح 48

 ساره محمد الزحيلي 49

 باسم فائق ال لي  50

 نور طارق خيق االنام 51

 سدرة ايهم غنيمه 52
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 هبة هللا اانيبال بدرو 53

 محمد رضوان القاغر 54

 أحمد محمد سعد الديي 55

 جودي طقيف قوطقش 56

 ضحى داود الشااق 57

 شاديا صالح محمود 58

 رنا حسيي سقق 59

 أحمد محمد خضيق 60

 نور محمد عبد هللا 61

 مجد يوسف الموصلليمحمد  62

 عبد القحمي محمد دااوك 63

 والء محمد مازن القزاز 64

 عالء سليم السمان 65

 علي عبد القزاق حطبي 66

 ميثم خلي  ال لوف 67

 وداد محمد اميي شقيف 68

 مااق يوسف اشقق 69

 نقميي عبد هللا المصقي  70

 ثائق محمد العلي 71

 يوسف بدري ال لف 72
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 عبد المجيد اشام الشر 73

 محمود عمق النبهان 74

 خالد جمال الشقع 75

 محمود  بقاهيم العيسى 76

 محمد خيق سامق سامو 77

 وائ  موفق امانو 78

 فقح سهي  محي الديي مكيه 79

 جهينة أحمد سجيع 80

 سعد عيسى عمال الديي 81

 أمجد محمود شحقور 82

 محمد بالل حسان البوابيجي 83

 قاسم علي الجوفاني 84
 

 ولغايىىىىة 21/12/2022يىىىىوم األربعىىىىاء قبىىىىوليي خىىىىالل الفتىىىىقة الواقعىىىىة مىىىىي تحىىىىدد مىىىىدة التسىىىىجي  للطىىىىال  الم -2المــــادة 
  .15/1/2023األحد  يوم

 .لتنفيذهبلغ اذا الققار مي يلزم ي    -3المادة 
 2022/ 12 / 20في: دمشق 

 

 عميد المعهد العالي إلدارة األعمال
 حيان ديبالدكتور 

 
 


