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 ماجستيز االدارة التنفيذيةتاسعة طالب الدفعة ال                       

 المجموعة الزابعة الزقم  المجموعة الثالثة الزقم  المجموعة الثانية الزقم المجموعة االولى الزقم

 محمد شفٌق  سرحان 1 عبد الغنً  غنوم 1 ربا الشماس 1 احمد الجاجه 1

 محمد طالل طالب آغا 2 د هللا سواحعب 2 رغد خلوف 2 احمد حسٌن 2

 محمد عالء  الصباغ  3 عال  دروٌش 3 رهف  العلً 3 البتول حسن 3

 محمد عمر  حجازي الحلبً  4 علً جبور 4 رهف  القبٌطري 4 الٌانور معروف  4

 محمد مجد الصواف 5 عمار طلع 5 رٌاض كالس 5 الٌس  عبود 5

 محمد ماهر بحصاص 6 لحالقعمر ا 6 رٌم اسعد 6 الٌس قهوه جٌان 6

 محمد مصطفى جرموكلً 7 عمر علً 7 رٌم الددو  7 اندرٌه الرٌشة 7

 محمد مضر االصبحً كشوره 8 عمر  العٌسى 8 رٌم حسن 8 اٌلٌن وهبه 8

 محمد موفق سحلول 9 عمرو الشوا 9 رٌم زٌات 9 اٌه شما 9

 جابً محمد ندٌم ال 10 عهد دٌب 10 زكرٌا موسى 10 اٌهم برٌك  10

 محمد همام شاغوري 11 غالٌة اللحام 11 زٌاد  حجار  11 اٌهم صفاٌا 11

 محمد ورد  محمد وفٌق 12 فارس  شقٌر 12 زٌنه  رقٌه 12 أحمد الوانلً 12

 مراد حمزه 13 فراس صنجً 13 سامر الباش 13 أسامه قاسم 13

 مصطفى ادرٌس 14 فراس شرف 14 ساره النجاد 14 أشرف باغ 14

 مٌار جروس 15 فرح زٌن العابدٌن 15 ستناي اٌنه لوقا 15 ٌر  خضورأم 15

 مضر  خلٌل 16 فواز الفواز 16 سلٌم الدوس 16 آٌة ملكانً 16

 ندى مهره 17 النا  سعاده  17 سعاد عكام 17 باسل الفقٌر  17

 نجاح حمدون 18 لٌن فرح 18 سنا الدباغ 18 باسل محمد 18

 نور الحلبً 19 لٌن نخله 19 الدٌنسناء خٌر  19 بتول  فلوح 19

 هانً السلطً 20 ماري روز  معصب  20 سوزان الخن 20 بشرى الغالً 20

 هبه حسن 21 مازن سوٌد 21 سوزانا جاروش 21 بشرى روفائٌل 21

 هبه الشمعه 22 ماهر علً 22 شانتال  عربجً 22 بهجت زعٌتر 22

 هبه المكاري 23 مجد اللحام 23 شذى شربجً 23 تامبً دغوط 23

 هبه المحمد 24 مجد الشمالً 24 شٌرٌن اسماعٌل  24 جمٌله سلٌمان 24

 هال  سلوم 25 محمد  الظفري 25 صبا حمدون 25 حسام البدٌوي 25

 وائل خربوطلً 26 محمد ابراهٌم صندوق 26 صبا ٌازجً 26 حسام النقٌب 26

 ٌد أزرقول 27 محمد أٌاد البعلبكً 27 صفا بقاعً 27 حسٌن بلوي 27

 ٌارا  صلٌبا 28 محمد ادٌب  هدٌها 28 طالل ابو الشامات 28 خالد الحرستانً 28

 ٌحٌى عٌسى 29 محمد أٌهم الناطور  29 طارق دالل 29 خالد المٌدانً 29

 ٌزن جمٌل 30 محمد بكري  الرباط 30 ظالل بردان 30 خدٌجه النور 30

 محمد عالء  ابو خبصه 31 سامر نفٌسةمحمد  31 عامر الماردٌنً 31 خزامً القوتلً  31

 محمود بقلة 32 محمد سعد صائب 32 عامر  شرف  32 دانٌة رفعت  32

 مصطفى القاعود 33 محمد سفٌان التٌناوي  33 رنا الصوص 33 دٌانا  القٌم 33

 نسٌب لباد 34 خلدون حامد 34 زهره شٌخه 34 دٌنا القدور 34

 فادي بركات 35 لود الرحمونخ 35 زٌنه  تاجا 35 رائد زعبوطً 35

 الرا حداد 36 خلود السراج 36 سلٌمان سلوم 36 رٌاض خلٌفه 36

 عماد اسمندر 37  دانة  الصالح 37 عبٌر  الحجو 37 شادٌه علٌشه 37

 والء الحلبي 38  دانه حٌدر  38 غالٌه  الغمٌان 38  38

 محمد وسيم رمضان 39   39 عبد الستار اليوسفي 39  39

40  40  40      

 


