
 قوائم مسموح محروم لطالب ماجستير التأهيل والتخصص )جميع االختصاصات( السنة الثانية

 0202/0202الفصل الثاني للعام الدراسي 

 ماجستير التأهيل والتخصص في تأهيل وإعداد القادة اإلداريين

 القيادة اإلدارية تنمية الموارد البشرية اسم الطالب

 - - ابتسام مشعل 

 مسموح مسموح احمد خلٌل 

 مسموح مسموح احمد ٌونس 

 مسموح مسموح انور هالل 

 مسموح مسموح برهان العموري

 - - تهامة الرحمون 

 محروم  محروم  جعفر العٌسى 

 مسموح مسموح جٌفارا الشفٌري

 محروم  مسموح حسام الجهمانً 

 - - حسام محمد علً 

 - - حمزه نوفل 

 مسموح مسموح ربا األبرص

 مسموح مسموح سمر منا 

 مسموح مسموح سوزان العقله

 محروم  محروم  شاهر رقٌه 

 مسموح مسموح عائشه شحرور

 مسموح مسموح عبد الرحمن الخطٌب 

 - - علً الصالح 

 مسموح مسموح فراس تاٌه 

 مسموح مسموح لمٌس احمد 

 - - محمد الحورانً 

 مسموح مسموح محمد الزالق 

 مسموح مسموح محمد زحالن 

 مسموح مسموح محمد الشعٌب 

 محروم  محروم  محمد عبد هللا 

 محروم  مسموح محمد امٌن البدٌوي

 مسموح مسموح محمد عثمان اللحام 



 مسموح مسموح محمود البوش

 مسموح مسموح معتصم الشٌخ 

 - - مهند ضوا 

 مسموح مسموح مٌس خلوف 

 مسموح مسموح نهى بكر 

 مسموح مسموح هشام جمول 

 محروم محروم وسام محمود

 - - والء بوٌضانً 

 مسموح مسموح والء علً بك 

 مسموح مسموح ولٌد الهرش 

 - - أمجد ذٌاب 

 - - ٌونس حمدو 

 

 الريادة واإلدارة باإلبداعماجستير التأهيل والتخصص في 

 اإلدارة االستراتيجية اسم الطالب
تسويق اإلبداع وريادة 

 األعمال
 محروم محروم انس حسن 

 - - الصدٌق المحٌمد

 - - المقداد العطٌه 

 - - خالد الحاج حسن

 مسموح مسموح رامً اسماعٌل 

 - - رامً النداف 

 مسموح مسموح عبد الستار حاج شعبان

 مسموح مسموح محمود بنمحرز 

 - - محمود السعدي 

 - - نغم حاج صالح 

 مسموح مسموح هٌا الحجً 

 - مسموح ٌزن حمٌد 

 محروم محروم محمد طراف 

 - - مروة الحمصً 

 

 اقتصاد وإدارة المشروع ماجستير التأهيل والتخصص في 



 التسعير والتنبؤ بالطلب دراسة الجدوى االقتصادية اسم الطالب 

 - - احمد المصطفى 

 مسموح مسموح انس النجار 

 مسموح مسموح جمال قدور 

 محروم محروم حسٌن المصري 

 مسموح - خالد حسن 

 مسموح مسموح خالد دروٌش 

 محروم محروم خالد رماح 

 مسموح مسموح خالد الٌعقوب 

 مسموح مسموح رامً محمود محمود

 مسموح مسموح رٌم سكٌف 

 مسموح مسموح رٌم سلٌمان

 مسموح مسموح سالً خنسه 

 مسموح مسموح شفاء زٌناتً

 محروم محروم طارق الداالتً 

 مسموح مسموح طالب محمود

 مسموح مسموح عباس الصباغ 

 - - علً البرادعً

 محروم محروم فراس حدٌد 

 مسموح مسموح كرٌم عبٌدو

 مسموح مسموح محمد العفلق 

 مسموح محروم محمد العبد الغنً 

 - - محمد انس عجاج 

 محروم محروم محمد باسل كرٌشان 

 - - محمد توفٌق القطان

 - - نزهه جمال الدٌن 

 - - نسرٌن بالل

 - - هنادي محمد

 - - ٌحٌى ابو ماضً 

 - - جمعه الشٌخ علً 

 - - فهد فهد 

 اإلدارة العامة ماجستير التأهيل والتخصص في 



 اإلدارة المحلية اسم الطالب
تحليل المشكالت واتخاذ 

 القرارات
 مسموح مسموح ابراهٌم وتر

 مسموح مسموح انصاف خزام 

 مسموح مسموح حسان حسن 

 مسموح مسموح دعاء حموده 

 مسموح مسموح رنا ابو كحله 

 مسموح مسموح رٌما جبور 

 - - ساندي الحامد 

 محروم محروم سلٌمان السالمة الجوٌشً

 - - سوسن الرٌس 

 مسموح مسموح عبٌر الكنعان

 مسموح مسموح علً بركات 

 محروم محروم مجد الدٌن الشمري 

 مسموح مسموح محمد اٌاد الكرم 

 مسموح مسموح محمد جار هللا 

 محروم محروم محمد الحاج احمد 

 - - مٌس الٌوسفً 

 مسموح مسموح نذٌر الخلف 

 مسموح مسموح نور الهدى السعدي 

 مسموح مسموح هدى داود

 - - وجٌه الدلً

 مسموح مسموح ٌزن عرابً 

 - - محمد ملكً 

 - - مصطفى عمارة جزائرلً 
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