مقابالت ماجستير اإلدارة التنفيذية للعام الدراسي 2018 /2017

مقابالت يوم االثنين  ( 11/9/2017مقابلة اللجان حسب تسلسل األسماء)
الرقم
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الساعة 2 - 1
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الموعد

االسم

عبد الغني الخن
عبد القادر الحسيني
عبد الكريم المقداد
عبد اهلل تقي الصغير
عبد اهلل شرفو
عبد الهادي محجوب
عبد الوهاب الجابي
عدي مهنا
عال البصيلي
دانه الكيالني
دعاء الحبال
ديما شاهين
ديما النصر
ديما موسى
رامة الخولي
رامي معضعض
راميه النجار
رانيا عثمان
ربيع المهتار
رحال ايوب
عال الدرويش
عال اللحام
عال بدران
عال الشيخ حسن
عال دندن
عالء الدين السباعي

االسم

عالء نصري
علي ديب
محمد بشر عوده
محمد بشير األحمر
محمد ثائر الجوهري
محمد جاويش
محمد جزماتي
محمد حاتم عنيني
محمد حسام قصقص
محمد حسن طالب
محمد حسين القصاب
محمد حسين المدني
محمد خالد الزنبركجي
محمد خالد فنري
محمد خضر
محمد خير الجميلي
محمد دركزنلي
محمد دويدري
محمد رسالن جاويش
محمد زهير عرفة
محمد سامر نفيسة
محمد سامي السيوري
هبه الحلبي
هبه المحمد
هبه قسيس
هديل معطي

االسم

ابراهيم الجيرودي
ابراهيم الطباع
ابراهيم العيطة
ابراهيم آدم غازي
ابراهيم قباني
ابي شقفه
احمد الدكنجي
احمد العذبة
احمد حالل
احمد زكريا
احمد سكاف
احمد سالمه
احمد شادي حقي
احمد شمندور
احمد عرب
احمد مزيق
اريج النقري
اسامه غربي
اسعد الطاير
اسعد جمال
حياه القاري
خالد جمول
خالد عرب
خالد عمار
خالد غميض
خالد مبيض

الساعة 2 - 1

27
28
29
30

عالء الدين الشالش
عالء الدين عكيد
عالء العطار

هزار اللحام
هشام ابو احمد
هشام آبا
هوازن صعب

ختام سلمان
خزامى اليوسف
خليل جاسم السويج

مقابالت يوم الثالثاء  ( 12/9/2017مقابالت اللجان حسب تسلسل األسماء)
الرقم

الساعة 10-9
الساعة 11-10
الساعة 12-11
الساعة 1 - 12
الساعة 2 - 1
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الموعد

االسم

االسم

االسم

اسماء بغدادي
فراس عباره
علي سليمان
اشراق بحصاص
فراس الحكيم
علياء الميداني
الحارث علي
عماد الدين يوزباشي محمد سليم العقاد
المأمون الشيخ
محمد شلهوب
عمار حفته
امين الجرف
محمد صالح
عمار مراد
انس االسدي
محمد ضياء الخطيب المزيك
عمار ياسين
انس الساطى
محمد عامر كالوي
عمرو الخطيب
انس السبع
عمرو شيخ عبد الرحمنمحمد عامر نصار
محمد عز الدين الترجمان انس العاني
عمرو محمد
انس مرسل
محمد عالء مرتضى
رهف الغفري
انوار األطرش
محمد علي المنال
رهف ستوت
انور المبيض
محمد علي شما
رهف عبد الحفيظ
محمد عمرو عجلوني اياد عبد الرحمن
رواء شلغين
ايال حتاحت
محمد غيث الصواف
روان الدغلي
ايمان عبد الحامد
محمد فاروق البدوي
رودي مال خليل
ايهاب حمصي
محمد كامل عرنوس
روال جديد
إياد ضوا
محمد لؤي الرواس
روال معمر
إياس االحمد كوسا
محمد لؤي الشاالتي
روني بوزي
أبي الخياط
محمد متيني شيخو
رويده نهار
أحمد صالح
محمد مجد الفرحان
رياض كالس
محمد ممدوح القدسي رزان سليق
عمرو نشواتي
رغد عطفه
محمد نور الحمصي
عمرو واضوح
رمزي صبرا
هيا الفروان
عوش عمير
رنا الحاجي بكر
هيا القبيطري
غصوب الحداد
رنا هابيل
هيا المراغي
غفران مالك
رند عباس
وائل عبيد
فادي شماع

الساعة 2 - 1

27
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29
30

فادي كريدي
فادي مصابني
فايز اسطفان

وائل محسن عياش
وجد شلهوم
وسام شعبان
وسيم الماضي

رنيم الطيب
رنيم رسالن
رنيم عاصي

مقابالت يوم األربعاء  ( 13/9/2017مقابالت اللجان حسب تسلسل األسماء)
الرقم

الساعة 10-9
الساعة 11-10
الساعة 12-11
الساعة 1 - 12
الساعة 2 - 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

الموعد

االسم

فرح شرف
فهد المصطفى
فؤاد اللحام
كارول كبابه
كرم نسلي
كريم الخجة
كنان غنوم
الرا مرقباوي
لبنى مدني
ساريه الزبيبي
سالي الحبال
سامر جمال الدين
سامر زيفة
سامي سمعان
سائر ابراهيم
سفاته خلف
سالف هنيدي
سالم الحلبي
سنى الموصلي
سيلفا شهدا
لما الشمص
لمى المرادي
لمى ديوب
لؤي طحان
لين قره يشوع
لينا السعران

االسم

مارال نخله
ماريسول عجمي
محمد نورس حجه
محمد نورس كوسايه
محمد همام شاغوري
محمد ياسر سكر
محمد يمان السابق
محمود الحموي
مراد رملي
مروه مملوك
مروه ياسمينه
مريم نخله
مضر الحسني
معاذ النشواتي
منار حديفه
منى الزعبي
مهند تميم
مهند عبد المجيد
مؤيد الشحادات
مؤيد عبد المولى
مي اسعد
ميراي الخوري
والء سمره
والء ضاهر
يارة شاهين
يحيى عيسى

االسم

أحمد برنبو
أحمد رحمه
أحمد ناصيف
أديب شرف
أسكندر نويصر
أمجد رمو
أنس حمصي
آمنه الحلبي
آية الحمصي
آيه عبد الحامد
باسم السيد
باسم عويس
بشار حمزه
بشار دبوس
بشار مخول
بشرى بالل
بالل عطايا
بندر ابو الطيور
بهاء الحسن
ريم السيخ
ريم نصر
زياد محمدية
زيد القباني
زيد سكر
زين العابدين الموسوي
زينب علي

الساعة 2 - 1
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لينا ناصر
ماجدولين حداد
مارسيل صوصانيه

يزن الخويجي
يزن المهنا

ساره الرجولة
ساري الحسين

مقابالت يوم الخميس  ( 14/9/2017مقابالت اللجان حسب تسلسل األسماء)
الرقم

الساعة 10-9
الساعة 11-10
الساعة 12-11
الساعة 1 - 12
الساعة 2 - 1
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الموعد

االسم

االسم

محمد باسل العقاد
مازن قطريه
محمد باسل جباره
ماهر خرما
ميس الشمالي
ماهر عبد القادر
ميس ناصر
مأمون الخطيب
ميسم شموط
محمد البرازي
نجيب مرعي
محمد الحاج أحمد
نزير البقاعي
محمد الحافظ
نسرين البعزقلي
محمد الحالق
نسرين الحته
محمد الخضري
نقوال نداف
صفاء عطفه
صالح الدين الحموي نهله دوبا
نوار ابراهيم
طارق الحكواتي
نوار خضر
طارق سليم
نور اسماعيل
طالل مبارك
نور النشوقاتي
عامر المزين
نور صباغ
عامر حمدان
نورا برصه
عامر شيخ نجيب
عبد الرحمن بيطار نورس الحموي
عبد الرحمن عكاش هاله راجح
عبد العزيز الرفاعي هاني محمود
هبا شعبان
محمد الرومي
هبه الحسين
محمد الظفري
يزن عربي كاتبي
محمد العبيد
يمام صبيح
محمد العملة
يوسف النقري
محمد المنسي

االسم

تامر الحاج علي
تمارا حياصات
جريس نكد
جوانا الكردي
جود عبد النور
جودي صقر
جولي عبد اهلل
حازم الدويري
حازم محمد
حذام البدين
حسام ابو عالن
حسام االنكليزي
حسام الدوجي
حسام الدين الخولي
حسن حمد
حسن موسى
حسين بالن
حسين رزق
حكمت عقاد
حال علي ديب
شادي النجار
شادي مخول
شذى اوطه باشي
شمس الجاسم المحمود
شمالن الياسيني

الساعة 2 - 1
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يوسف سفر
محمد امير المحمد
يوسف سالمه
محمد اياد دركزلي
محمد أنس راعي البلها أحمد إدلبي
محمد أنس قلعه جي

شهد صافيه
شيرين اسماعيل
شيرين المرعي
شيرين كنهوش

