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 /     793قـرار رقـم  /       
 

 إن عميد المعهد العالي الدارة األعمال 
 وتعديالته، القاضي بإحداث المعهد العالي إلدارة األعمال 23/6/2001تاريخ  /40بناًء على أحكام القانون رقم /

 ،والئحته التنفيذية وتعديالتهما،2006لعام  /6قانون تنظيم الجامعات رقم / أحكام وعلى
 ها،توتعديال 11/7/2005تاريخ و  /278/ئحة الداخلية للمعهد رقم وعلى أحكام الال

 1/11/2018تاريخ  11/12رقم  بموجب القرار المعهدمجلس  تفويضوعلى 
     وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

 لـي:ييـقـرر مـا
 

المصدددددددددار   -التأهيددددددددد  والت صددددددددد  الطدددددددددالي المتقددددددددددمي   لدددددددددى ماج دددددددددتير تعتمدددددددددد نتدددددددددائ   -1 المادة
 :اآلتيوفق   2019-2018للعام الدراسي  ةثامنالدفعة ال - االسالمية

 
 النتيجة          والنسبة  االسم        الرقم

 مقبول أالء ديدح 1
 مقبول منى ابو ال ير 2
 مقبول محمد نجيب 3
 مقبول عبد الرحم  العطار 4
 مقبول احمد طباخه 5
 مقبول محمد عالء حموده 6
 مقبول نور الشيخ ح   7
 مقبول محمد بصلي 8
 مقبول فرح االسدي 9

 مقبول فهد حماده 10
 مقبول شاكر آله رشي 11
 مقبول عماد الدي  قباني 12
 مقبول محمد نغنغ 13
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 مقبول محمد خير شي ه 14
 مقبول آيه العش 15
 مقبول محمد مجد الجبان 16

 مقبول عمار  سحلول 17
 مقبول محمد يزن ن ال 18
 مقبول محمد االبلق 19
 مقبول عمار غزال  20
 مقبول احمد االحمد 21
 مقبول علي ليال 22
 مقبول محمد ال قعان 23
 مقبول ح ام دق ى 24
 مقبول هال  الرهوان 25
 مقبول م لم  بارودي 26
 مقبول رفاه بركات 27
 مقبول محمد  البغدادي 28
 مقبول أحمد ح ي  حمد 29
 مقبول مالذ الزبيبي 30
 مقبول وسيم  العوا 31
 مقبول محمد شاهي  32
 مقبول عمر حموليال 33
 مقبول محمد فراس الصباغ 34
 مقبول يام  الم وتي 35
 مقبول ايم  حافظ 36
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ــــادة   21/11/2018األربعدددداء  تحدددددد مدددددة الت ددددجي  للطددددالي المقبددددولي  خددددالل الفتددددرة الواقعددددة بددددي  -2الم

  29/11/2018ال ميس  و
 . بلغ هذا القرار م  يلزم لتنفيذهي    -3المادة 

 
 

  19/11/2018دمشق في:      
 

                                                 
 
 
 

 عميد المعهد العالي إلدارة األعمال
 

 حيان ديبالدكتور 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة إلى:
 مكتب األمي  -الوكي  مكتب -العميد مكتب -

 (.الدراسات العليا مديرية شؤون الطالي )دائرة -

 ، التدريب والتأهي .،الديوانالموارد البشرية اإلدارة المالية،  -


