
 
 اختصاص الرقابة والتدقيق –مقابالت ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة األعمال 

 9112 /11/ 11االثنين  يوم
 

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

 صباحا   9:03حتى  8:03من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم والنسبة االسم الرقم
 محمد  بسام دياب 6 أسامة  أحمد عيد طه 1

 دحام عبد القادر الزغير 7 يعقوب انطونيوس مسوح 2

 لجين جمال نعيسه 8 عبد الكريم زعل الخالد 3

 علي حسينأدهم هايل  9 عالء الدين محمد عالء الدين 4

 رهف محمد الحسن 5

 صباحا   03:03حتى  9:03من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم االسم والنسبة الرقم
 لوريت وليد زيتون 6 مي حبيب ديب 1

 الزهراء عبد العزيز المسالمه 7 كنده ايمن عمار 2

 راميه عبد العزيز عبود 8 احمد محمد اسعد 3

 بلولمريم نبيل  9 تمام جابر عباس 4

 خلود محمود مصطفى 5

 صباحا   00:03حتى  03:03من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم االسم والنسبة الرقم
 لميس قسيم المسالمه 6 ايهاب مصطفى جبر 1

 علي عمر الطعمه 7 جوليانا عيسى بربر عسكر 2

 دعاء محمد بخش 8 ريم توفيق تقال 3

 الصالحباسل عبد الرزاق  9 حسن محمد العبود 4

 صفاء صبحي رستم 5

 من بعد الظهر 0:33حتى  02:33من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم االسم والنسبة الرقم
 عال محمد مصا 6 وعد سميح الشناعة 1

 علي سهيل سلمان 7 مجد جرجس سليمان 2

 لبابة عبدهللا العرفي 8 هدى حسن خضره 3

 براءه يوسف طعمه 9 سنان نزيه العباس 4

 عالء الدين أحمد كاره 5

 



 
 

 
 اختصاص الرقابة والتدقيق –مقابالت ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة األعمال 

 9112/ 11/ 11االثنين  يوم
 

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

 الظهرمن بعد  2:33حتى  0:33من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم االسم والنسبة الرقم
 منعم محمود رحمون 6 محمد جهاد شعبو 1

 لما أحمد كمال الدين 7 نسرين محمود يوسف 2

 فراس علي االبراهيم 8 أحمد محمود الظاهر 3

 محمد  سمير شاهين 9 هبه هيثم حبيب 4

 مريانا علي محمد 5

 
 مالحظة:

 التواجد قبل موعد المقابلة المحدد بالجداول أعاله بربع ساعة على األقل.يرجى من جميع المتقدمين 


