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 اختصاص الرقابة والتدقيق –مقابالت ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة األعمال 
 2017تشرين الثاني  19يوم األحد 

 

 قاعة االجتماعات – 2طابق -: مبنى المعهد العالي إلدارة األعمال مكان المقابالت

 مواعيد المقابالت:

 ظهرا  12حتى  11من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم والنسبة االسم الرقم

 أسامة مراد 9 حسين حمود 1
 شيرين الخليل 10 ازدهار درموش 2
 معتز بركةمحمد  11 إليان خلوف 3
 وفاء معال 12 دعاء البني 4
 إيمان الياسين 13 سها خليل 5
 تغريد علم 14 خالد السمان 6
 تهاني الصياد 15 دارين الجابر 7
   الفريحات أمل الشحاذة 8

 

 من بعد الظهر1حتى  12من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم والنسبة االسم الرقم

 باسم القدوري 8 ختام الغنطاوي 1
 حسام الصعب 9 ديانا عبود 2
 ريم المصري 10 روعة إبراهيم 3
 لميس إبراهيم 11 شيرين حسن 4
 المفتي نسرين نيازي 12 النا الحرستاني 5
 تامبي البيك 13 مؤمنة العبدهللا 6
 رياض األحمد 14 حسين حمودي 7

 اختصاص الرقابة والتدقيق –مقابالت ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة األعمال 
 2017تشرين الثاني  20االثنينيوم 

 

 قاعة االجتماعات– 2طابق -: مبنى المعهد العالي إلدارة األعمال مكان المقابالت

 مواعيد المقابالت:

 صباحا   11حتى  10من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم والنسبة االسم الرقم

 طارق رحمة 8 بدور كولكجي 1
 إبراهيم إبراهيم 9 الدين عمر سعد 2
 خالد بربور 10 وائل القادري 3
 حسام سفور 11 مايا غوجل 4
 الدين روضة عالء 12 هبة زنرني 5
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 زياد الخطيب 13 مصطفى صوان 6
 هنادي نمورة 14 محمد ناعسة 7

 

 ظهرا  12حتى  11من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم والنسبة االسم الرقم

 المعطي العمريعبد  8 باسل الخليل 1
 محمود كدالم 9 رهف الحسن 2
 قبالنباسم  10 ايناس إسماعيل 3
 كمال سمسمية 11 حسام الزغلول 4
 أحمد المصري 12 باسل كابسمحمد  5
 أحمد شهاب 13 هيثم الياس 6
 رشا المصري 14 تهاني قضماني 7
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