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 :اختصاص إدارة الموارد البشرية للماجستيرات البحثية  مقابالت 
 

 :8/11/2017يوم األربعاء 

 :ا  صباح 9:30حتى  8:30من الساعة  

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 فرح العيالن نادين 1

 نهاد عساف هاني 2

 حازم حسن ساره 3

 عماد الدين خير هللا سلمى 4

 عدنان عمار نسرين 5

 محمد رضوان الميداني يمان 6

 

 ا :صباح 3010حتى  9:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 محمد علي بيضون محمد حسن 1

 رغيد ملص رؤى 2

 جحجاح الخضر خلدون 3

 خالد زريق يارا 4

 عبد الرزاق االخالقي يحيى 5

 محمد عرفان الجاجه محمد باسل 6

 

 ا :صباح :0311حتى  10:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 عبد الرزاق بنوت محمد أيهم 1

 زياد ضاهر مرح 2

 أحمد ماهر المدني مي 3

 آراس مال خليل هيلين 4

 محمد سائر احمد مصطفى 5

 عادل سلهب طارق 6
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 ا :صباح :3012حتى  11:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 توفيق انسرح انس 1

 جحجاح الخضر حسين 2

 علي كرو رهف 3

 هاشم المقداد هال 4

 محمد طارق بلقاسم عبد الرحمن 5

 محمد سائر احمد مصطفى 6

 

 

 ا :صباح 1:30حتى  12:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 ياسم حبي محمد عمران 1

 أكرم ناصر لينا 2

 محمد الطيب رنيم 3

 ماهر رشيدابو  عفاف 4

 فيصل عساف عمار 5

 محمود هاشم ماجده 6

 

 :9/11/2017 الخميسيوم 
 

 ا :صباح 9:30حتى  8:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 بالل الدرويش نهله 1

 بشار يازجي ميس 2

 ماهر منال حسن سالي 3

 ظافر الحموي نورس 4

 حمد كريدي فادي 5
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 ا :صباح 3010حتى  9:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 عماد الدين محاسن ساره 1

 محمد حسام العجه فاتن 2

 محمد هيثم الخطيب داليه 3

 محمد سامر القبيطري هيا  4

 محمد هيثم طلس يمان 5

 غازي حسن احالم 6

 

 

 ا :صباح :3011حتى  10:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 عبد الحميد كيال حسان 1

 عبد الغني وانلي نور الدين 2

 عبد هللا جزماتي محمد 3

 فايز تللو طارق 4

 مأمون المحني حنان 5

 احمد ماهر ياسين سيمه 6

 

 

 ا :صباح :3012حتى  11:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 قهمي الشبابيبي ثائر 1

 يلمحمد نب المصري عبد الرحمن 2

 سمير عبد النور جود 3

 مسلم العرقسوسي محمد لؤي 4

 محمود محمود هاني 5

 


