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Yatay Geçiş başvuruları kabul edilen adayların, kayıt için 28.08.2019 ile - 03.09.20l9 tarihleri arasında Fakültemiz
Ögrenci İşleri birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt
haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Öğenciler kayıt yaptrmaya geldiklerinde öğrenci kimlik kartlarını yanlarında
getirmeleri gerekmektedir.

Uvarı: İntibak(Ders Muafiyeti) Talep Eden ve daha önce başvuru sırasında ders içerikleri teslim etmeyen öğrenciler onaylı
ders içeriklerini kesin kayıt dilekçesi ekinde teslim etmelidirler.

NOT: Kesin Kayıt İçin Nüfus Cüzdanı Aslı ile öğrenci kendisi şahsen müracat edeçektir. Başka ewak istenmemektedir
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d
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l MoHAMMED
MAJZoUB

HİGHER INSTiTUTE
oF BUSiNESS
ADMİNiNSTRATio
N

YÜKSEK
işı-Ervo
ENSTiTÜSÜ

IŞLETME 20l 3 IŞLETME NoRMAt,
öĞnpriıı

Red Posta yolu ile yapılan
başvurular geçersizdir.

2 ZAHER
ABDULAAL

ŞAM lJNiVERSiTESi iKTİSAT
FAKÜLTESİ

MUHASEBE 2003 IŞLETME NoRMAL
öĞngriv

I{crl ilgiti boltimun 4. sınıf
kontenjanı
bulunmamaktadır

_, HUSAMEDDIN EL
ŞAĞURi

ŞAM ÜNiVERSİTESi IKTISAT
FAKijLTESi

MUHASEBE 2007 lŞLETME NoRMAL
öĞRETiM

Red ilgiti brıltimtın 4. sınıf
kontenjanı
bulunmamaktadır

4 MUSTAFA
MoHAMED
AHMED
ABDULLAH

ALEXANDRiA
IINiVERSİTY

TICARET
FAKÜLTESi

MUHASEBE 2016 IŞLETME NoRMAL
öĞnEriıı,ı

Red Posta yolu ile yapılan
başvurular geçersizdir

5 UBEY ELNUNU ŞAM ÜNiVERSİTESi IKTISAT
FAKÜLTESi

IŞLETME 20l.1 IŞLETME NORMAL
öĞngriı,ı

Red Posta yolu ile,yapılan
başvurular geçersizdir

6 KHALED
ALRAGHBAN

HALEP
üNivpnsirpsi

IKTISAT
FAKÜLTESi

IKTISAT KUÇUK
VE ORTA
öı-çOrı-i

iŞLETMELERDE
YöNETiM

20l4 IŞLETME NoRMAL
öĞnEriv

Red Posta yolu ile yapılan
başvurular geçersizdir

7 ABDULMAJlD
ALKADAH

ARAB
lNTERNATIONAL
UNIVERSITY

IŞLETME
FAKÜLTESi

MANAGEMENT
iNpoRvarioN
TEVNOLOGY

2008 lŞLETME NoRMAL
öĞnariı,ı

Red Posta yolu ile yapılan
başvurular geçersizdir


