
 

 

 مهنيال 1في الماستر المدعوين الجراء مقابلة شفهيةأسماء الطالب 

Healthcare Management – Quality and Technology 
 2022 – 2021 الجامعي للعام 

 2021تشرين الثاني  23وذلك نهار الثالثاء الواقع فيه 

 108مبنى كلية العلوم، الطابق األول، مكتب رقم في كلية العلوم، مجمع رفيق الحريري الجامعي، الحدث، 

 من داخل الجامعة اللبنانية

 رقم الطلب اسم الطالب الثالثي 
 توقيت
 المقابلة

 رقم الطلب اسم الطالب الثالثي 
 توقيت
 المقابلة

 H1RN062 11:00 محمد أرزونينايف  H1RN312 8:30 18 نور غالب الشاعر 1

 H1MG012 11:30 اية محمد حجازي H1AM005 8:30 19 نورهان بهاء الدين الفرخ 2

 H1RN139 11:30 هيفاء علي شحادي F1NA003 8:30 20 ريتا أنطوان مرعب 3

 H1RH018 11:30 جيهان الياس شقير H1RN083 9:00 21 جنى مصطفى صالح 4

 H1RN011 12:00 سورات هشام الكردي F1NA001 9:00 22 مريان جورج ناضر 5

 F1NA010 12:00 سيلفا منصور سيلفا H1RN269 9:00 23 باسل عماد سرية 6

 H1AM036 12:00 غفران حسن الحسيني H1RN229 9:30 24 لمى حسن عالءالدين 7

 H1AM013 12:30 مالك عطا هللا سمحات H1RN009 9:30 25 جينيفر جوزاف ايليا 8

جرجس الكعديساره  9  F1NA019 9:30 26 نوال عبدالنبي الخرسة H1RN001 12:30 

 H1AM020 12:30 حوراء ابراهيم ابراهيم H1RN311 10:00 27 نور علي أيوب 10

 H1RH039 13:00 ساره عباس حيدر T1SK009 10:00 28 رانيا محمد علي الحسن 11

 H1AM018 13:00 توبهلما يوسف  H1RH043 10:00 29 كريستيتا جرجس صادر 12

 H1RN023 13:00 ليا ملحم الحايك H1RN203 10:30 30 محمد حسين موسى حيدر 13

 F1MG005 13:30 مونيكا عبده كرم H1RH017 10:30 31 ساره الياس يوسف 14

 H1CE012 13:30 نور الزهراء ربيع عبدهللا H1RN179 10:30 32 مريم علي زيات 15

 H1AM034 13:30 خليل مصطفى اسماعيل H1RH030 11:00 33 عامر مروان البلهوان 16

     H1AM027 11:00 رلى وسام عباس 17

 

 عميد كلية العلوم

 

 د. بسام بدران  



 

 

 المهني 1أسماء الطالب المدعوين الجراء مقابلة شفهية في الماستر

Healthcare Management – Quality and Technology 
 2022 – 2021للعام الجامعي  

 

 2021تشرين الثاني  24الواقع فيه  األربعاءوذلك نهار 

 108في كلية العلوم، مجمع رفيق الحريري الجامعي، الحدث، مبنى كلية العلوم، الطابق األول، مكتب رقم 

 

 GATES - الجامعة اللبنانية خارجمن 

 رقم الطلب اسم الطالب الثالثي 
توقيت 
 المقابلة

 الطلبرقم  اسم الطالب الثالثي 
توقيت 
 المقابلة

H1RN020 :0011 نور صبحي عساف T1SK001 8:30 16 غنى غسان صافي 1  

H1RN184 :0011 محمد بالل كردية H1CE011 8:30 17 ريتا كريكور بوستجيان 2  

 H1AM025 11:00 جنيفر جوي بشاره جرجس H1RH003 8:30 18 نورهان عبد هللا صبح 3

H1SZ002 :3011 نور علي مشيك H1RN092 9:00 19 رؤى إيهاب حشيشو 4  

H1RN302 :3011 جنى يوسف جّمال H1RH044 9:00 20 ديانا عماد الوند 5  

 H1RH005 11:30 محمد زياد عراجي H1RN154 9:00 21 مريم سليم عوالي 6

 H1RH008 12:00 غيدا محمد جعفر H1RN192 9:30 22 لما محمد شومان 7

 H1RH010 12:00 ليال محمود مروه H1CE009 9:30 23 جنى فادي مالعب 8

 H1RH021 12:00 ايليو ميشال مراد H1AM007 9:30 24 مايا سليمان عساف 9

 H1RH023 12:30 منار مؤيد دبوسي F1SZ002 10:00 25 خليلنسرين خليل ابي  10

 H1RH009 12:30 عامر عدنان خضر H1SZ003 10:00 26 نور حسن جوني 11

 H1RN263 12:30 هنادي حسن كربال H1SZ007 10:00 27 كلير نبيل العزير 12

 F1NA008 13:00 فاطمة الزهراء عبد السالم الصيد H1AM030 10:30 28 فاطمه حسين ذياب 13

H1AM023 :0031 رباب حسن بيطار H1RN048 10:30 29 تمارا سعود غريزي 14  

     H1RN169 10:30 فاطمة تامر الحويج 15

 

 عميد كلية العلوم

 

 د. بسام بدران  


