
 

 

 

 

 

 المهني 1الماسترأسماء الطالب المقبولين في 

Healthcare Management – Quality and Technology 

 2023 – 2022للعام الجامعي  

 GATES – الجامعة اللبنانية خارجمن 

 رقم الطلب اسم الطالب الثالثي  رقم الطلب اسم الطالب الثالثي 

ن قاسم  H1ZJ031 11 سمية يوسف العيتاوي 1  H1ZM031 مروى حسي 

ن  2  H1ZM032 مريم ابراهيم السيد وهن    H1ZJ018 11 منن قاسم يقطي 

 H1ZJ037 لىم مصطفن حمزة H1ZM016 11 يوسف محمد هزيمة 3

4   
ن انطوان السلفانن  H1SZ062 انطونيوس بدوي عبود  H1ZM013 20 بولي 

ال الياس الخوري 5  H1N011 ريم وفيق نارص H1ZJ029 21 بي 

ن عساف 6  H1ZM012 رنن نقوال سليمان H1ZJ024 22 حسن حسي 

 H1ZJ013 شذا طه طه H1SZ061 23 ديانا رفيق سعسوع 1

 H1ZJ036 سارة عل  يزبك H1ZM035 24 بتول طارق طبيخ 1

 H1ZJ025 شفيق بو غنامسلمان  H1SZ020 25 فاطمة احمد السيد 1

 H1ZJ035 مريانا سام  المرصي H1SZ034 26 سارة محمد كلم 10

  مخايل الحاج 11
 H1ZJ017 رانيا عاطف موىس H1N002 21 جونن

 H1SZ049 انطوان الياس االسمر H1SZ057 21 سليم عبد الرحمن منيمنه 12

 H1N004 جودي هشام القص H1N010 21 آالء خالد ديب 13

ن عبد الحميد نارصالدين H1ZM014 30 نوارط اوهانس اوهانسيان 14  H1ZM017 حسي 

 H1ZM015 هالل صالح سكيك   H1SZ056 31 نادين احمد شهاب الدين 15

    H1ZM033 عصمت مروان زين 16

 

 عميد كلية العلوم

 

 علي كنجد.   
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 من داخل الجامعة اللبنانية

 رقم الطلب اسم الطالب الثالثي 

 H1SZ053 فداء قاسم صادق 1

 H1SZ055 حيدر موىس بجيجه 2

 H1ZJ028 أسامة عل  مشيك 3

ن  4  H1ZM037 رام  محمود شاهي 

ال جرج   الحويك 5 ن  H1SZ027 جي 

 H1ZM008 سارة رضا أبو عليوي  6

 H1ZJ041 فاطمة  حسن حالل 1

 H1ZJ015 زهراء حسن وهن    1

 H1SZ047 عل  ابراهيم بعلبك   1

 H1ZM028 مريم تمجيد عيىس 10

 H1ZM023 زهراء عبدهللا ترمس 11

 H1SZ006 محمود محمد محمود 12

ا عبد القادر كرزي 13  H1ZJ040 مي 

   عبدالقادر  14
 H1ZM038 صادق الحاسبينن

 عميد كلية العلوم

 

 علي كنجد.   

  


