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 اختصاص الرقابة والتدقيق –مقابالت ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة األعمال 
 8142 /44/ 41األربعاء يوم 

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

 صباحا   01حتى  9من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم والنسبة االسم الرقم
 حنان ايليا الكردي 5 عبير هشام المغربي 1
 اسامة أحمد عيد طه 6 فاطمة ابراهيم صيدناوي 2
 عبد الكريم زعل الخالد 7 رهف محمد نزار البكري 3
 مسوح يعقوب انطونيوس 8 أمل جريس الشحاذه الفريحات 4

 صباحا   00حتى  01من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم االسم والنسبة الرقم
 مرهف محمد مروان أبو حمد 5 رزان سِّمر الفيصل 1
 مازن نظير باال 6 خالد عدنان عز الدين 2
 رانيا سعد سليمان 7 ابراهيم نظير باال 3
 رانيا محمد عبود 8 أحمد عدنان الجمعه 4

 ظهرا   02حتى  00من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم االسم والنسبة الرقم
 ماجد كمال غانم 5 رويده نواف أسعد 1
 محمد مناف فواز عاليا 6 فواز عواد المحمد الخليل 2
 أيهم نصر الدرزي 7 سالم الصباح محمد الشيخ علي 3
 ريم محمد الشيخ موسى 8 حسين علي النادر 4

 من بعد الظهر 1حتى  12من الساعة 
 االسم والنسبة الرقم االسم والنسبة الرقم
 ماريا خالد اإلمام 5 غصون محمود الخلف 1
 رياض صافي االحمد 6 منى احمد عزت شرقطلي 2
 هيام عز الدين محمود 7 أحمد حسين سعيد 3
 منال زهير رجب 8 كمال  موفق سمسمية 4
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  قاعة االجتماعات – 2طابق -: مبنى المعهد العالي إلدارة األعمال مكان المقابالت

 مواعيد المقابالت:
 من بعد الظهر 2حتى  0من الساعة 

 االسم والنسبة الرقم والنسبة االسم الرقم
 ياسر شباط شباط 4 مصطفى عيسى صوان 1
 نظيرة حميد بدر 5 حسين مصطفى حمودي 2
 مصطفىالآمال  6 نسرين نواف الرشيد 3

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


