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 :مالية ومصارف للماجستيرات البحثية  مقابالت 
 

 :8/11/2017يوم األربعاء 

 :ا  صباح 9حتى  8من الساعة  

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 نزار كاخي هاله 1

 محمد فؤاد شربجي منى  2

 توفيق بردان ظالل 3

 اياد حابس جمال 4

 عماد الدين سرميني محمد إياد 5

 ماجد يونس بالل 6

 ياسر معروف عمار 7

 

 ا :صباح 10حتى  9من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 سالم الطواشي نور الهدى 1

 لؤي تامر الحسن 2

 محمد حسام الدين الخن عبد الغني 3

 احمد صفوت الحوش نغم الورد 4

 فائز شمس محمد حسن 5

 ايمن السوسي يمامة  6

 محمد رمضان حسان آالء 7

 

 ا :صباح 11حتى  10الساعة  من

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 محمد إياد مقصوصة روال 1

 مروان الدركزللي عبد الهادي 2

 علي االحمد الكوسا االء 3

 رضوان قاسو سامر 4

 مصطفى مراد خلود 5

 احمد الهندي محمد أنس 6

 نبيل االسدي فرح 7
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 ا :صباح 12حتى  11من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم مالرق

 يوسف فرح حسان 1

 ناصر خطيب محمد اياد 2

 معن الخياط غاليه 3

 ابراهيم الكركوكلي بسمه 4

 محمد نزار البندقجي أحمد 5

 خالد المعمار محمد منتصر 6

 أحمد صالح العبده رنيم 7

 

 

 ظهرا : 1حتى  12من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 عبد السالم عبيد محمود 1

 محمد نور الكرخ محمد أمين 2

 عصام دبور عمرو 3

 ادهم عثمان عدنان 4

 شكري حسين محمد  5

 محمود طيب مرح 6

 ابراهيم ادهم محمد فراس 7

 
 ظهرا : 2حتى  1من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 وليد نمر محمد فراس 1

 عبدو العيوف محمد ناصيف 2

 عيسى العملة محمد 3

 محمد الزعيم فاطمه 4

 حسن صفيه الفالح احمد 5

 محمد تحسين الطحان أمجد 6

 فخر الدين حربوشه فاطمه 7
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 :9/11/2017 الخميسيوم 
 

 ا :صباح 9حتى  8من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 احمد بشار شعار عبد الرحمن 1

 حسام البيطار رؤى  2

 محمد بشار شمس الدين وسام 3

 محمد قصي الخطيب مازن 4

 عدنان عوكل لمى 5

 محمد ياسر قصيباتي جيهان 6

 عدنان الدلي وجيه 7

 

 ا :صباح 10حتى  9من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 بسام سيروان محمد عمر 1

 سالم شوا راما 2

 ميشيل حفته باتريسيا 3

 محمد منذر االمام منار 4

 سامي األمير مجد  5

 سمير شريبا ريم  6

 محمود محمود هاني 7

 

 

 ا :صباح 11حتى  10من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 احمد علي عبير 1

 منذر ابو حمود لؤي 2

 محمد ماجد القدسي محمد ممدوح 3

 احمد صفوح حقي احمد شادي 4

 محمد سامي سكر محمد ياسر 5

 علي مابراهي حيان 6

 محمد شاطر حيدر 7
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 ا :صباح 12حتى  11من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 قصي اسماعيل الخليل االء 1

 وليد نايفه عامر 2

 محي الدين المصري محمد إياد  3

 ظافر الحموي نورس 4

 محمد صالح الشيخ حسن نور  5

 وسيم جاد هللا ديما 6

 اسماعيل جحى رهف 7

 

 

 ظهرا : 1حتى  12من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 فريد اليونس خلود 1

 اسامه مخ غزل 2

 بشير خضرى مجد  3

 رامز اللو رانيه 4

 عدنان القاضي محمد 5

 يوسف كيوان احمد 6

 عيسى الحجل لما 7

 

 ظهرا : 2حتى  1من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 جهاد ال الدينكم بشار 1

 هيثم حامد ناجي سماح 2

 علي الرياحي أمجد 3

 محمد عرفان الحفار عال 4

 أسعد ناصيف نغم  5

 عبد الرحمن قطيط محمد 6

 


