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 :تسويقاختصاص  للماجستيرات البحثية  مقابالت 
 

 :8/11/2017يوم األربعاء 

 

 :ا  صباح 9:30حتى  8:30من الساعة  

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 زياد عبد العزيز بتول 1

 عرفان الطحان محمد عمران 2

 محمد الحالق ايهم 3

 محمد ابهاب رجولة نوار 4

 محمد بعيو فليس ندى 5

 عماد الدين الحفار أحمد براء 6

 

 صباحا : 1030حتى  9:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 محمد رضوان الميداني يمان 1

 احمد الدعاس محمد منير 2

 جهاد البرغلي عبد الرزاق 3

 محمد ديري محمد عثمان 4

 وائل النابلسي هيا 5

 سامر الناشف سيما  6

 

 صباحا : 11:30تى ح 10:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 مروان الجوني ساندرا 1

 جمال عبد الناصر عموري تسنيم 2

 محمد اكرم الحفار كرم 3

 هيثم عواد الشيخ حسن باسل  4

 حسان تقي الصغير عبد هللا 5

 نصوح عواد   اسامه 6
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 صباحا : 12:30حتى  11:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية سماال الرقم

 محمد ماهر المجتهد لين 1

 حكمت جبر مرام 2

 حسين االبراهيم سيماء 3

 محمد صالح كنعان فراس 4

 عدنان سردار باسل  5

 أحمد صالح راعي البلها أمان 6

 

 

 صباحا : 1:30حتى  12:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 أحمد  العلوه أمان 1

 مأمون ابو العيال محمد جودت 2

 محمد رمو أمجد 3

 عماد الدين نصار محمد عامر 4

 مؤيد عابدين ساره 5

 أكرم ناصر لينا 6

 

 :9/11/2017 الخميسيوم 
 

 صباحا : 9:30حتى  8:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 محمد بشار السبياتي محمد كنان 1

 محمود محمود هاني 2

 برهان اسبل هسائد 3

 ظافر ابو جراب رادا 4

 رفيق عباس علي 5
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 صباحا : 1030حتى  9:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 عمار عطفه بتول 1

 قصي اسماعيل الخليل االء 2

 عبد الرحمن مقران جزائري احمد مجد 3

 محمد مأمون الجاحه محمد 4

 محمد ماهر المجتهد لين 5

 

 

 اً:صباح :3011حتى  10:30من الساعة 

 

 اسم األب الكنية االسم الرقم

 حمد كريدي فادي 1

 سمير ذو الغنى نور 2

 محمد زهير المارديني محمد خير 3

 عبد الرحمن قطيط محمد 4

 ظافر الحموي نورس 5

 

 

 


