
MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

راسب589احمد عدنان قراقيره2020001

راسب855امجد خميس الغوراني2020002

1ناجح1197بالل حسان علما2020003

2ناجح1134علي محمد هشام ياسين دياب2020004

راسب747خالد هشام صقر2020005

3ناجح927كريم محمد جميل البنا2020006

راسب814مالك بهاء القيسي2020007

راسب887معين سامي النسبي2020008

راسب545يحي سمير اسطه2020009

10ناجح1200ايمن سميح بركات2020010

ناجح982حسن رجى زين الدين2020011

43ناجح1436حسين محمد ربيع الزين2020012

ناجح927عبدهللا حسن شحادي2020013

19ناجح1094محمد علي المسمار2020014

12ناجح1180هادي حسن المستراح2020015

11ناجح1183بالل احمد نور الدين2020016

ناجح1008حسين عباس عباس2020017

ناجح968عباس زين العبادين جعفر2020018

ناجح931علي سمير دبوق2020019

11ناجح1493عيسى محمد جعفر2020020

178ناجح1275فراس محمد علي جابر2020021

127ناجح1332مهدي علي سلوم2020022

32ناجح1443مهدي علي سليمان2020023

14ناجح1214جورج سهيم صوان2020024

ناجح1028علي فادي سعيد2020025

ناجح968دانيال طوني صفير2020026

189ناجح1266جبور ايليا يونس2020027

94ناجح1353انطوني ادمون بو سابا2020028

16ناجح1190دجو اسعد ساسين2020029

52ناجح1384بندي رامز عويني2020030

ناجح1047ميشال صوما بو صوما2020031

105ناجح1343اديب عفيف منصور2020032

13ناجح1216جبور بيار البرساوي2020033

168ناجح1293بالل كفاح خضر2020034

راسب824أسامه محمد خير الحجيري2020035

راسب0ذيبو محمد امين2020036

راسب655رسالن أديب الحلبي2020037

راسب793صالح رضوان العباس2020038

15ناجح937طارق نمر يونس2020039

راسب0عباس عامر الساروط2020040

11ناجح1041عبد الكريم محمد عبدهللا2020041

راسب0عبد هللا كمال حندوس2020042

راسب843علي شريف نوفل2020043

راسب772علي عباس شعشوع2020044

راسب726علي محمد ابو العز2020045

راسب896علي محمد الزنجي2020046

راسب608ماهر مفيد سابق2020047

19ناجح1069أنطوني جان مارون2020048

ناجح987جواد ميالد عنتر2020049

ناجح1011روماريو بدوي رزق هللا2020050

راسب0روي سعد رستم2020051

ناجح970شارلي أندريه متى2020052
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ناجح1042يوسف فواد الرهبان2020053

راسب838انطوني جورج الحاج2020054

17ناجح1139جاد رفعت قاسم2020055

ناجح1010جوليان بطرس النمير2020056

11ناجح1230جيرار غسان جرجس2020057

15ناجح1209روني وزر يونس2020058

116ناجح1333روي سامي شاهين2020059

83ناجح1359مروان نزار السمروط2020060

21ناجح1480نعيم الياس يزبك2020061

18ناجح1113بسام محمود ابراهيم2020062

راسب693بطرس سايد دحدح2020063

12ناجح1222علي رجب سعيد هوشر2020064

20ناجح1063كميل جرجس هيكل2020065

راسب863محسن رومانوس قنيعر الدويهي2020066

راسب582محمد خالد غانم2020067

147ناجح1315محمد علي بو زيد2020068

2010ناجح1236محمد علي صافي2020069

راسب788محمد نجم محفوض2020070

ناجح942يوسف اميل كرم2020071

راسب0احمد فضل غدار2020072

راسب0علي محمد جابر2020073

راسب0محمد علي كوثراني2020074

راسب0ايمن محمود الحاج2020075

راسب0حسن ابراهيم منصور2020076

راسب651حسين حسن سكيكي2020077

131ناجح1317حسين مصطفى حرب2020078

9ناجح1033حيدر جعفر حاجو2020079

11ناجح949سعيد انطوان منصور2020080

10ناجح967سلطان محمد خليل2020081

12ناجح942علي حسن زهر الدين2020082

راسب491علي ذو الفقار محمد حسين شرارة2020083

راسب0محمد حسين احمد طراد2020084

راسب357محمد علي غسان رضا2020085

راسب806موسى حيدر عباس2020086

راسب0ابراهيم حسين الموسوي2020087

14ناجح946خالد عدنان الحجيري2020088

راسب695خضر احمد ياسين2020089

5ناجح1168شادي عادل حسن2020090

راسب640عباس علي الحاج حسين2020091

3ناجح1214عباس يوسف جعفر2020092

راسب0علي جعفر الموسوي2020093

راسب789علي حسن حبيب2020094

راسب0علي ركان ناصر الدين2020095

راسب866علي سامي حميدان2020096

راسب817علي عباس مظلوم2020097

راسب273علي عقيد عابدين2020098

7ناجح1139محمد حسن ناصرالدين2020099

10ناجح1076محمد علي الحاج حسن2020100

2ناجح1222مهدي محمد الفيتروني2020101

12ناجح970وليد سمير محي الدين2020102

151ناجح1297يوسف وليد سويدان2020103

9ناجح1098حسن سليمان الحاج حسن2020104
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راسب825عباس حسن السبالني2020105

راسب868هشام اكرم شروف2020106

راسب0احمد علي علي احمد2020107

راسب0زين العابدين قاسم المقداد2020108

راسب0محمد احمد دبوس2020109

راسب0حسن زهير مرعي2020110

راسب0محمد احمد طحان2020111

راسب0شادي بطرس الخوند2020112

راسب0محمد كامل عياش2020113

راسب0هادي محمد حريري2020114

راسب0احمد حسن سبيتي2020115

راسب0حسن جمال القلي2020116

راسب0قاسم يحيى جابر2020117

راسب0وائل موسى ابو عباس2020118

ناجح922محمود مصطفى بطراوي2020119

راسب0حسن حسين ابو طالب2020120

راسب0محمد منير دهيني2020121

راسب0عبدهللا حسن رضا2020122

راسب308حسن عدنان عساف2020123

راسب319محمد حسين علي حالوي2020124

راسب781ريان محمود الحبال2020125

راسب592عبد الكريم قايد عبده حمزة2020126

ناجح1027ميشال خليل بو حبيب2020127

راسب708احمد نهاد دمج2020128

راسب0فادي حنا دحدح2020129

راسب0شربل ميشال الخوري2020130

راسب0شادي جورج جرجس2020131

راسب309وليد خالد علي2020132

راسب15مجد عمر رشيد2020133

راسب651عالء محمد عواضه2020134

راسب674حسين علي يونس2020135

ناجح1217علي عباس شحادي2020136

راسب0عباس حسن حايك2020137

راسب0روزبا اسماعيل ذياب2020138

راسب0علي صبحي منصور2020139

ناجح1124ياسر امين نذر2020140

ناجح1077علي عبد االمير حالل2020141

راسب0علي حسين ابو طعام2020142

راسب0حسن علي حربي2020143

راسب0كلودين مخايل شوفاني2020144

راسب0شربل ديب ابو عزي2020145

راسب0محمد علي الطفيلي2020146

راسب0شادي زكريا محي الدين2020147

راسب0حسين محمد الخرسه2020148

ناجح1059محمد حسن الحاج حسن2020149

ناجح1029محمود محمد احمد السيد المتيم2020150

راسب0حسين محمد خزعل2020151

راسب0محمد سعيد سجد2020152

ناجح1103عباس احمد مرتضى2020153

ناجح987حسين علي دره2020154

ناجح1042ذو الفقار محمد الساحلي2020155

ناجح1039مصطفى علي الجمال2020156

Page 3



MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

راسب0حسن علي حميه2020157

راسب0محمد حسين الموسوي2020158

راسب0مصطفى جهاد النجار2020159

راسب0حسن علي القرصيفي2020160

راسب0مهدي احمد ابو حمدان2020161

راسب0قاسم ابراهيم سفر2020162

راسب275حسن حسين الموسوي2020163

راسب286الياس ميخائيل بطرس2020164

ناجح1086بول ابراهيم شربل2020165

ناجح1082جو جورج بيضون2020166

راسب0جوني وجيه يونس2020167

ناجح912خالد محمد حسن2020168

راسب820رالف جورج روكز2020169

راسب852شربل فادي الخوري2020170

ناجح1078علي عباس عقل2020171

ناجح990يوسف الياس هليل2020172

18ناجح1110حسن محمد سلوم2020173

20ناجح1088مصطفى حسين األطرش2020174

راسب897حسين محمد زعرور2020175

ناجح982أحمد حسين عساف2020176

ناجح1021علي حسين البزال2020177

ناجح1015علي الهادي يوسف سبيتي2020178

ناجح1051محمد حسن هاشم2020179

ناجح980حسين محمد الحمود2020180

16ناجح1124حسين محمود غياض2020181

ناجح1058حامد أحمد محمد2020182

15ناجح1133حسين علي حمدان2020183

راسب0حسن علي خليل2020184

راسب0علي محمد جمال الدين2020185

راسب0جهاد شهيد حمد2020186

ناجح960حسن أحمد المير األيوبي2020187

ناجح989عبد الحفيظ زكريا الخال السوده2020188

ناجح1000عبدهللا محمد شاكر2020189

راسب77عالء عادل شقص2020190

راسب0عمر محمد صادق نجا2020191

راسب664نزار عبد الناصر علي2020192

ناجح998يحي أحمد كنج2020193

ناجح1001ابراهيم عباس شبلي2020194

86ناجح1359احمد حر ابو عباس2020195

9ناجح1214جهاد مصطفى شاهين2020196

ناجح1058حسن محمد وهيب شعيب2020197

ناجح995حسين علي حوماني2020198

ناجح1005رشاد حسن طه2020199

ناجح1068سارة وضاح سليمان2020200

راسب776عالء علي حرشي2020201

13ناجح1166علي حسين رطيل2020202

ناجح1037علي رضى ابراهيم2020203

17ناجح1117علي عدنان نحله2020204

راسب856محمد جمال دحبول2020205

14ناجح1150محمد كمال زغيب2020206

64ناجح1365حسن علي السبع2020207

75ناجح1364علي عدنان سرور2020208
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ناجح926علي عدنان عالء الدين2020209

ناجح970علي منصور قمر2020210

ناجح1029علي موسى سرور2020211

راسب253مصطفى كامل قمر2020212

راسب854مصعب عصام فالحة2020213

راسب0احمد حسن قشوع2020214

راسب625جمال احمد الشمعة2020215

راسب812حبيب يحي سيف الدين2020216

راسب671سعيد احمد بارود2020217

راسب739سمير غانم عيسى2020218

راسب0علي ماجد حسن2020219

راسب560محمد سميح احمد منصور2020220

راسب703محمد شوقي الحجاوي2020221

4ناجح1170رزق هللا غسان ابو زيدان2020222

16ناجح933عباس بسام الموسوي2020223

6ناجح1163علي فادي طالب2020224

راسب862فادي ادوار نقوال2020225

13ناجح949محمد احمد شبلي2020226

8ناجح1116محمد بالل العزير2020227

راسب0حبيب كاظم سعد2020228

4ناجح1173حسن سميح بعجور2020229

7ناجح1116فضل عباس دعموش2020230

192ناجح1242نبيل محمد حمدان2020231

5ناجح1151عباس فارس بدران2020232

3ناجح1177حسن علي زين2020233

6ناجح1134علي همدان عيدي2020234

8ناجح1087محمد سهيل غدار2020235

راسب0فراس شربل عون2020236

راسب0ايلي قزحيا شحود2020237

راسب0باتريك جورج عوض2020238

راسب0كمال توفيق المصري2020239

ناجح940شربل ايلي طنوس2020240

راسب0فؤاد فيصل خير الدين2020241

راسب791محمد حسين خليل2020242

راسب753حسن حسين صالح2030001

راسب861حسين علي سليمان2030002

راسب0حسين محمد علوه2030003

ناجح1037علي سمير بيضون2030004

ناجح928فريد عصام بو زيد2030005

17ناجح1244ماهر حسام بلوط2030006

ناجح1143محمد جواد سليمان بيضون2030007

14ناجح1296محمد عماد الدين ادلبي2030008

138ناجح1343ممدوح اسماعيل مازح2030009

راسب675مهدي جواد حمدان2030010

ناجح975مهدي فواز الحالني2030011

ناجح906هشام ناصر زين الدين2030012

63ناجح1424ابراهيم عبد الحميد الرفاعي2030013

13ناجح1147احمد غسان شرف2030014

14ناجح1120ادهم احمد حيدر2030015

176ناجح1316جهاد نبيل االشالن2030016

20ناجح1014جهاد نصر الدين علم الدين2030017

راسب898حسين بسام الحنون2030018
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11ناجح1168حسين حسام نمره2030019

12ناجح1164خالد احمد عراج2030020

راسب0عاصم حسين فراشي2030021

15ناجح1093علي احمد االشقر2030022

راسب768عمر محمد حدارة2030023

17ناجح1066محمد رشاد المبيض2030024

74ناجح1421محمد يحيى سرور2030025

9ناجح1231محي الدين قيس نافع2030026

راسب44مصطفى احمد الضامن2030027

راسب0مصطفى احمد عجوز2030028

105ناجح1371مصطفى نصر الدين عتر2030029

52ناجح1467مصعب جالل عبود2030030

راسب706نديم نبيل جركس2030031

18ناجح1045ابراهيم محمد العلي2030032

راسب841احمد محمد ديب حبلص2030033

راسب258اسامه مصطفى الحامد2030034

راسب877اسامه نوار خضر2030035

راسب710انس مصطفى محمد2030036

ناجح925بشير علي صالح الدين2030037

ناجح924حسن خالد محمد2030038

ناجح995خليل محمد عنتر2030039

ناجح978سائر غازي حدارة2030040

راسب745سامر احمد تلجه2030041

ناجح909سليمان فهد علي2030042

راسب845عبد الوهاب رضوان قدور2030043

ناجح943عبدهللا عبد السالم الرفاعي2030044

راسب791فضل حسين السحمراني2030045

راسب876حسن مرتضى الموسوي2030046

راسب850علي احمد الخليف2030047

راسب791علي حسين العزير2030048

راسب829علي محسن الموسوي2030049

راسب718محمد حسين علي شكر2030050

راسب126وسيم جواد علي2030051

راسب620احمد ياسر عمار2030052

راسب151ايلي فهيم العلم2030053

راسب0عباس علي شيخ حسين2030054

راسب0علي ابراهيم حيدر2030055

راسب880علي حسن زين الدين2030056

راسب0فردريك اسكندر جرجور2030057

راسب291كريم جان العميل2030058

12ناجح916محمد حسن وزنه2030059

راسب699يوسف حيدر قبالن2030060

راسب0طالل زين سرور2030061

راسب548علي حسن جفال2030062

راسب643علي عبد هللا طحيني2030063

راسب701محمد احمد غضبان2030064

راسب536يوسف عيسى مصطفى2030065

راسب883أحمد علي خميس2030066

راسب883أحمد موسى حجازي2030067

راسب238ايلي انطوان حبيب2030068

191ناجح1312جورج عصام شاكر2030069

8ناجح986حسن عباس بدر الدين2030070
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راسب853حسين حسان بدير2030071

9ناجح980حسين عباس أخضر2030072

راسب0حسين علي سليم معلم2030073

6ناجح1003عباس علي زرقط2030074

راسب768عبدهللا محمد وهيب وهبه2030075

راسب718عصام غسان رمال2030076

راسب755مازن أسعد عازر2030077

راسب790احمد عدنان زكريا2030078

راسب671احمد علي علوش2030079

16ناجح1073علي مصطفى علي2030080

راسب823محمد عبد الهادي الناظر2030081

راسب597محمد عدنان زكريا2030082

راسب359محمد ناصر طالب2030083

راسب671محمد وليد قمر الدين2030084

راسب819مدين حسان المصري2030085

راسب871مروان محمد مبيض2030086

راسب794نضال محمد قمر الدين2030087

راسب0عالء عمر حكيم2030088

ناجح1102أحمد نمر قشوع2030089

راسب0جالل احمد العيسى2030090

راسب0عمر عبد حمدان2030091

راسب0محمد جعفر خاسكيه2030092

ناجح1103محمد علي زنكر2030093

راسب0جاد عبد الحكيم عامر عبدهللا2030094

ناجح1066انطوني ميالد يوسف2030095

راسب799جاك لويس الزيلع- جان 2030096

راسب835جو جان شاهين2030097

ناجح904جورجيو فرنسوا العتيق2030098

ناجح974جوزيف ايلي سعاده2030099

32ناجح1507رضا عبد الكريم حيدر2030100

راسب744الياس جان الحايك2030101

راسب844ايلي طوني يونس2030102

راسب618جورج أنطونيوس البرساوي2030103

راسب888سليمان اسعد أحمد2030104

راسب578شربل ريمون المقدسي2030105

راسب30طوني ناجي جريج2030106

ناجح994احمد حسيب عثمان2030107

187ناجح1314احمد عبدالقادر كنعان2030108

21ناجح1541حمزه وجيه كساب2030109

راسب823خضر عبدالكريم كساب2030110

راسب795زكريا حسن السوقي2030111

ناجح926طارق يحي الحاج2030112

راسب865عبداالله شحاده مصطفى2030113

ناجح964قصي حماد عبدالفتاح2030114

ناجح965محمد خالد حسين2030115

ناجح930يحي عبدالواحد شحاده2030116

راسب797جوج ميشال كالس2030117

راسب0حسن قاسم المكحل2030118

راسب724حماد احمد بلوق2030119

راسب840ربيع عيسى المقهور2030120

2ناجح1004علي احمد حيصون2030121

راسب0علي زيد الموسوي2030122
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راسب675علي سمير عثمان2030123

راسب791علي محمد الهبش2030124

4ناجح963فراس فضل هللا شمص2030125

1ناجح1126كميل فايز مدلج2030126

5ناجح946هادي عباس مراد2030127

3ناجح995امجد محمد علوه2030128

راسب0علي خيرهللا عبيد2030129

راسب0احمد كاظم مونس2030130

راسب604ابراهيم محمد عباس2030131

راسب868حسن عدنان بدوي2030132

راسب870حسين علي مدني2030133

راسب492حسين محمد صائغ2030134

2ناجح1189حيدر حسن مسلماني2030135

3ناجح1141زهير زكي بزيع2030136

11ناجح945علي احمد حمود2030137

7ناجح992علي سمير شور2030138

راسب669فضل عباس المعاز2030139

5ناجح1105قاسم محمد سليمان2030140

راسب0لؤي سمير خزعل2030141

5ناجح1105محمد حسن فنيش2030142

4ناجح1128محمد علي ياسر سليم2030143

راسب194مصطفى صبحي سليمان2030144

10ناجح956مصطفى محمد دهيني2030145

راسب534جو بسام الحاج2030146

راسب686مصطفى خليل المولى2030147

راسب0جعفر علي شهاب2030148

راسب0علي نعيم ناصر الدين2030149

راسب0جهاد محمود جابر2030150

ناجح1073سليم عاطف قانصو2030151

راسب0حسين يوسف عواضة2030152

راسب0علي حسن جنبالط2030153

راسب708شادي محمد خير اللبابيدي2030154

راسب0محمد حسن عز الدين2030155

راسب0محمد حسن الزين2030156

راسب0الياس جورج رزق2030157

راسب342احمد قاسم ابراهيم2030158

راسب295اسماعيل طالل حسن2030159

راسب0طارق محمد رضا حمود2030160

راسب0حسن علي الجمال2030161

راسب0جعفر احمد جعفر2030162

راسب226حسين صبحي كركي2030163

راسب145مارك عبود شوشاني2030164

راسب183ايلي روجه معضاد2030165

راسب226كارل امين المعروف غسان دغفل2030166

راسب0ايلي حنا فهد2030167

ناجح1208دانيال كرم يوسف2030168

راسب236معتز وهيب ماضي2030169

ناجح1160بيان سليمان عزام2030170

راسب0رائد جهاد حماده2030171

راسب0خالد سعيد الجنون2030172

راسب879يوسف عمر زنوب2030173

راسب46عبدهللا محمد عمار2030174
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راسب739محي الدين حسن الدالي2030175

راسب639مأمون علي الصغير2030176

راسب0محمد احمد االيوبي2030177

راسب607عبد الرزاق محمد جابر2030178

راسب0عزام احمد عيد2030179

راسب0عمر معين الرافعي2030180

راسب318متلج خالد الخطيب2030181

راسب0محمد زياد الحاج ديب2030182

راسب708عبد هللا جاسم االسعد2030183

راسب574وسام رياض الحاج2030184

راسب564محي الدين الصاوي البطش2030185

راسب857محمود سامي خليفه2030186

راسب510رودولف فادي القزي2030187

راسب171علي محمد جابر2030188

راسب0محمد الباقر حسن الفاعور2030189

راسب196داوود محمد شعالن2030190

راسب580قاسم عبد الحكيم عامر يزبك2030191

راسب656علي احمد جزيني2030192

ناجح927لؤي نابيه ابو سيف2030193

راسب0مهدي عباس ملي2030194

راسب0حسن حسين فحص2030195

راسب0يوسف محمد مصري2030196

راسب0حسين محمد عميص2030197

راسب0عمار ياسر عمار2030198

راسب416امير قيصر اندراوس2030199

راسب0الياس مخايل شوفاني2030200

راسب0محمد قاسم شرف2030201

ناجح937علي خضر دندش2030202

ناجح992علي حسن دندش2030203

ناجح900حسن احمد مشيك2030204

راسب814عباس علي زعيتر2030205

راسب0حسين علي الحالني2030206

راسب750ايوب أحمد الحجيري2030207

راسب0ايلي حنا شمعون2030208

راسب782بشار عبدهللا علوه2030209

راسب492جان بيار بطرس عبود2030210

راسب722جان بيار جورج حكيم2030211

راسب475جو انطوان الحاج2030212

راسب0روودي شربل فاضل2030213

راسب841روي يوسف القصيفي2030214

راسب431شادي عصام يونس2030215

راسب461طارق طانيوس ابراهيم2030216

راسب52عبد االله هدار زعيتر2030217

ناجح977عبد الحليم محمد كرنبي2030218

ناجح977عبدهللا حسين حميد2030219

ناجح1057علي عبدهللا علوه2030220

راسب649عمر محمد الحجيري2030221

راسب157فادي حسن بوسمره2030222

راسب815كيفن جورج فارس2030223

راسب786لؤي عمر حرب2030224

ناجح948محمد فضل هللا رباح2030225

راسب806محمد علي عاطف الحجيري2030226
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راسب848مهند خالد عامر2030227

راسب0حسين غازي جعفر2030228

راسب0حسن غازي جعفر2030229

راسب0عباس أحمد حاجو2030230

راسب0عباس ناجي فياض2030231

راسب223علي نبيل يونس2030232

راسب0محمد أحمد شقير2030233

راسب0أحمد مصطفى عباس2030234

راسب314أحمد مصطفى عراج2030235

راسب886ايهاب مصطفى حسون2030236

راسب148بالل مرعي خشفه2030237

راسب744عالء الدين طالل سلمى2030238

8ناجح1250علي غازي الزين2030239

راسب423عمر جمال الدكوير2030240

راسب0عمر خضر خضر2030241

راسب256عمر فادي طالب2030242

راسب257عمران أحمد دالل2030243

10ناجح1172محمد جود عيسى2030244

راسب489محمد زكريا زكريا2030245

ناجح913محمد سليم أحمد شامي سلطان2030246

راسب537محمد عدنان يحيى2030247

راسب562محمد مصطفى حسون2030248

راسب711محمد وسيم الحمصي2030249

راسب708محمود محي الدين حداره2030250

19ناجح1036مصطفى علي صالح الدين2030251

راسب284خالد محمود مريم2030252

راسب239عادل أحمد عيسى2030253

راسب248عبد العزيز علي مريم2030254

راسب204فادي محمود مريم2030255

راسب781احمد علي محمد2030256

ناجح941احمد محمد خليفة2030257

راسب877حسن حسين يونس2030258

راسب657حسن علي غبريس2030259

ناجح922حسن محمد عبدهللا2030260

84ناجح1394حسن نعمه باجوق2030261

149ناجح1330خليل محمد جواد العسيلي2030262

راسب679رمزي زياد عفارة2030263

ناجح1100عبدهللا احمد جعفر2030264

20ناجح1172قاسم محمد قبيسي2030265

راسب806محمد احمد الخطيب2030266

راسب677محمد بسام غسان الدالي2030267

ناجح1007محمد علي حسان قدوح2030268

116ناجح1353مرتضى عبد الحميد عمار2030269

ناجح915مصطفى غسان حمد2030270

ناجح922معتز باهلل احمد البريدي2030271

127ناجح1350ميشال فادي نصور2030272

راسب0يوسف محمد يوسف2030273

راسب224علي حسين عطا هللا2030274

19ناجح1223علي محمود بلوط2030275

ناجح1073فادي محمد البزال2030276

راسب843كمال جودت حارس2030277

ناجح904محمد حسين سمعان2030278
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16ناجح1283محمد علي حسن الشيخ2030279

راسب436هادي حسان دياب2030280

13ناجح1302احمد جمال الدين قاسم2030281

1611ناجح1321سامر جهاد باز2030282

18ناجح1237فريد حسام الدين دحروج2030283

43ناجح1475نبيل علي خليل2030284

2012ناجح1311جواد امين البالني2030285

15ناجح1285ضياء حسان نصر2030286

ناجح994مكرم طربيه طربيه2030287

95ناجح1388ناصر الدين علي عزام2030288

1510ناجح1323نداء فادي محمود2030289

11ناجح1742هالل انور الحسنية2030290

راسب0علي يوسف يوسف2030291

راسب0حسام محمد سرحال2030292

راسب477ابراهيم محمد الكعبي2030293

1ناجح1103بهاء رياض الريشاني2060001

راسب0غيال ادوار باسيل2060002

5ناجح1234آية احمد رمضان2060003

6ناجح1218ابراهيم حسين رسالن2060004

14ناجح1137بتول محمد عزالدين2060005

61ناجح1320بتول يوسف شبيب2060006

112ناجح1304حسن خليل معلم2060007

9ناجح1181حيدر مصطفى عساف2060008

10ناجح1177دنيا جعفر نعمه2060009

16ناجح1063زهراء علي صعب2060010

12ناجح1147سكينة محمد بدر الدين2060011

4ناجح1240فاطمه  علي فخر الدين2060012

8ناجح1187محمد علي الدبس2060013

15ناجح1074مروة وهبي الشامي2060014

7ناجح1209مروى جمال عماشة2060015

13ناجح1142مروه ياسر لوباني2060016

173ناجح1280ناجي علي كرنيب2060017

11ناجح1157نغم حبيب الطحيلي2060018

11ناجح1222روز موسى التن2060019

3ناجح1265زينه عباس ابو حمدان2060020

ناجح1005ناناريتا جورج الحوراني2060021

راسب386شربل مسعد غصين2060022

8ناجح1235نداء جعفر عوده2060023

ناجح1123هبه هللا فؤاد طليس2060024

راسب0رحيل ركان عالء الدين2060025

12ناجح1213بتول ديغول العفي2060026

ناجح959تسنيم عدنان فرحات2060027

ناجح1099رشا هاني برهان2060028

ناجح1112زهور عصام الخالد2060029

15ناجح1199سليمان خالد التيناوي2060030

ناجح1062فاطمة محمد المجذوب2060031

ناجح985محمد ابراهيم نصر الدين2060032

ناجح1039ابراهيم محمد احمد2060033

17ناجح1185ايمان منير طربين2060034

ناجح1121دالل وسام الشموري2060035

18ناجح1179راما هشام التيناوي2060036

ناجح1152رجاء سليم حيمور2060037
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16ناجح1198رنا ديب الضايع2060038

ناجح1146ريما عبد الرحمن حمود2060039

7ناجح1237سارية خالد جراح2060040

ناجح1126سناء حسان ماضي2060041

6ناجح1250سيرين عماد الغندور2060042

14ناجح1201عريفة جمال عبدهللا2060043

20ناجح1156مريانا حسن االحمر2060044

ناجح1139نانسي غاندي بشارة2060045

142ناجح1289وسيله اسماعيل ابو شامي2060046

ناجح958إسراء أحمد الغا2060047

ناجح993حورية خليل خليل2060048

ناجح978رودينا محمد الغا2060049

9ناجح1253ميسم خضر ناصر2060050

ناجح941آسار مصطفى علوش2060051

72ناجح1317آنا بشاره الحصروتي2060052

ناجح1086ايلي طوني مطر2060053

ناجح1167عماد علي الحالني2060054

209ناجح1272محمد سليم بديع عبد الفتاح2060055

راسب140عماد محمد دياب2060056

راسب0جبريل طلعت نعمه2060057

راسب0طونيا قبالن فرنجيه2060058

راسب0يورغو جان عطيه2060059

راسب0علي اسعد بزيع2060060

راسب0يوسف علي خريباني2060061

ناجح997محمد محمد ابو شامي2060062

ناجح1127رنا حسين الموسوي2060063

ناجح1116انطوانيت انطوان فرسان2060064

ناجح1059باسكال ميشال ناصيف2060065

ناجح1109برال سمير نمر2060066

18ناجح1204تاتيانا سليم ابي هنا2060067

ناجح999جورج ميالد الحلو2060068

19ناجح1201رامي جهاد ناضر2060069

ناجح1077رانيا يوسف طوق2060070

ناجح1110روي هاني عيد2060071

83ناجح1314ريدا وجيه البنا2060072

14ناجح1233ساندي نعوم معلوف2060073

ناجح1068ستيفاني طانيوس فارس2060074

ناجح1007سينتيا عبدهللا بولس2060075

ناجح914عبد الحميد فتحي مصطفى عميش2060076

ناجح1010عبدهللا احمد اسكندر2060077

ناجح913عيسى كريم ورد2060078

ناجح1038غاييل انطوان بو عنق البجاني2060079

125ناجح1300غرازيال الياس الحلو2060080

ناجح915فاطمه عبد المعين مطر2060081

ناجح1140كريستي البا السيد2060082

ناجح1119مروى انطوان عازار2060083

17ناجح1216آية عدنان زريق2060084

16ناجح1220زينب محمد جواد مالك2060085

136ناجح1299سارة نمر خازم2060086

20ناجح1194فاطمة يوسف قبيسي2060087

187ناجح1279فاطمة الزهراء فيصل علي حسن المذكوري2060088

ناجح1164نور سليمان السويداني2060089
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17ناجح1170أالء جمال الحموي2060090

10ناجح1245اسراء علي عثمان2060091

14ناجح1194خالد طارق الحايك2060092

15ناجح1189دعاء خالد خضير2060093

14ناجح1194رزان علي المقدسي2060094

ناجح1058سارة عمر حنوف2060095

ناجح1071سارية زياد هاشم2060096

18ناجح1144سراء خالد خضير2060097

12ناجح1231شيرين مروان قدور2060098

166ناجح1285عائشة جمال مغربي2060099

8ناجح1270قمر غازي شما2060100

16ناجح1180كريم احمد الرفاعي2060101

13ناجح1207كوثر حسين كريم هوشر2060102

ناجح1099مروة مهدي سيف2060103

ناجح1036نداء علي الصياح2060104

187ناجح1279نورهان سمير محمد2060105

ناجح1125هبة فيصل حسين2060106

ناجح1009آيات محمد الحاج2060107

19ناجح1143آالء خلدون عبيد شروف2060108

ناجح1047رنين محمود البرهان2060109

ناجح1117ريم محمد سليمان2060110

ناجح1049سالم محمد ضاهر2060111

20ناجح1135سمية خضر حجازي2060112

33ناجح1335فاطمة محمد طراد2060113

ناجح1127فداء خالد الناظر2060114

11ناجح1236محمد ديب احمد البقار2060115

155ناجح1287محمد غسان محمد خير توكل2060116

20ناجح1135محمود محمد اليوسف2060117

ناجح1028نزار سامر العطار2060118

راسب65احمد محمد حمود2060119

94ناجح1307جنان علي عربس2060120

9ناجح1253حميدة عمر عمار2060121

22ناجح1348ميراي رشيد عبيد2060122

11ناجح1363ميلاير رشيد عبيد2060123

ناجح1001رشا محمد العوطة2060124

ناجح1000ريم علي عبدهللا2060125

ناجح978عبير محمد الطقش2060126

19ناجح1162علي حسن قاسم الزين2060127

9ناجح1232محبوبة علي مسيلب2060128

ناجح975نور حسن عبدهللا2060129

ناجح1015هدى تركي الطفيلي2060130

ناجح1046وعد عصام حمود2060131

13ناجح1238اية خضر كتوعة2060132

198ناجح1278بتول عبدهللا جابر2060133

ناجح1140جوانا احمد زيبارة2060134

ناجح1126رشا حسين قره علي2060135

104ناجح1306علي عبد اللطيف عمار2060136

11ناجح1246فاطمة سالمة عمر2060137

15ناجح1221مريم حسين عربية2060138

187ناجح1279جميلة عادل علي2060139

41ناجح1334حنين خضر طي2060140

ناجح1132رشا سعيد عبد الصمد2060141
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ناجح1022زهراء علي هاشم2060142

ناجح1130فاطمة شريف هاشم2060143

10ناجح1264الرا هاني شمص2060144

ناجح1110مريم حسن توبي2060145

ناجح1102نسرين زهير جنبالط2060146

12ناجح1244نور علي علوية2060147

ناجح1048باتريك طوني عبيد2060148

راسب0ريما نبيل لمع2060149

راسب0ريم علي عقيل2060150

13ناجح1210إسراء حسن ناصرالدين2060151

51ناجح1333بتول أحمد سلهب2060152

17ناجح1185بشرى عدنان علوه2060153

5ناجح1258زهراء حبيب الرشعيني2060154

10ناجح1230مهدي حبيب سجد2060155

4ناجح1263وفاء حسين ناصرالدين2060156

ناجح1038شفيقة عبد الرحيم زياده2060157

راسب0رامونا يحي المصري2070001

181ناجح1279أميرة محمد الخرفان2070002

8ناجح992جينات حيدر زعيتر2070003

6ناجح1088فاطمة علي كنعان2070004

7ناجح999الرا كارول مريم محمد الرفاعي2070005

3ناجح1155هبا محمد مخ2070006

4ناجح1112زهراء محمد قانصوه2070007

2ناجح1163تيودورا علي جعفر2070008

راسب0االء عبدو الحاج حسن2070009

5ناجح1090اية عباس الموسوي2070010

11ناجح1487زينب محمود احمد2070011

22ناجح1438فرح قاسم الخنسا2070012

83ناجح1372نور الزهراء حسن حمادي2070013

15ناجح1124ريان سامي الوند2070014

175ناجح1295سوزان رياض االشرم2070015

12ناجح1177مروه عمر مال2070016

9ناجح1223عامر احمد مسيكه2070017

ناجح1152احمد حسين طه2070018

105ناجح1338رجاء كمال عيد2070019

12ناجح1252فاطمه عبدهللا عيسى2070020

116ناجح1337فاطمه قاسم فقيه2070021

19ناجح1199مايا محمد سعيد2070022

ناجح1136محمد اسماعيل علي احمد2070023

ناجح1085محمد علي فقيه2070024

راسب0مريم حسين شحوري2070025

17ناجح1208نور حسن شرارة2070026

ناجح1109وضحه احمد عطوي2070027

ناجح1026ياسر علي بحمد2070028

ناجح1063جوليا نسيب هزيمه2070029

ناجح1164روزا قاسم بركات2070030

ناجح1160سهى طاهر قيس2070031

11ناجح1257الرا بسيم القيس2070032

ناجح1192ليال وليد الحمرا2070033

10ناجح1261منار رياض البحري2070034

ناجح1127ندا علي وهب2070035

20ناجح1193زينب محمد حاريصي2070036
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15ناجح1231فاطمة حسن بزون2070037

127ناجح1335فاطمة محمد علول2070038

ناجح1171ايمن جمال قاووق2070039

ناجح1102زينب عبدالكريم زغيب2070040

158ناجح1313زينب محمد قرياني2070041

31ناجح1428سميرة حسين شعيب2070042

14ناجح1241صفاء عباس شقير2070043

13ناجح1251فاطمة احمد الغزيري2070044

63ناجح1393فاطمة علي رحال2070045

راسب0جورج يوسف ايرمو2070046

راسب0زينب حسن شليب2070047

راسب0بتول حيدر يحي2070048

ناجح901بتول حيدر مرضه2070049

11ناجح1192جوهان بطرس سالمة2070050

ناجح1004رودي نعمة هللا بعينو2070051

راسب392ريتا داني شاهين2070052

ناجح1024ستيفاني فادي الحاج2070053

راسب0أماني عدنان نون2070054

ناجح915ابراهيم خليل حمية2070055

راسب0نور الهدى محمد فقيه2070056

راسب0اتيان سمير البستاني2070057

205ناجح1262أحمد محمد العلي2070058

19ناجح1007أمينة عبد اللطيف بيتية2070059

10ناجح1217باميال جورج عاقلة2070060

7ناجح1232رباب احمد ديب2070061

14ناجح1137رقية عبد المجيد عربس2070062

18ناجح1032ريم محمد يحي شاهين2070063

12ناجح1158ريما خضر علي بكور2070064

13ناجح1145سارة حسن يوسف2070065

51ناجح1399سيما وسيم واعظ2070066

15ناجح1121عمر محمد عزت موسى آغا2070067

17ناجح1090فاطمة مدحت مصطفى2070068

144ناجح1316لبنى بسام األيوبي2070069

6ناجح1258مصطفى محمد عربس2070070

11ناجح1166منار برهان األيوبي2070071

17ناجح1090ميريام جورج ضوميط2070072

62ناجح1393نعمة يحي محرز2070073

73ناجح1384يارا خالد المقهور2070074

ناجح969روال رضا ابو عباس2070075

20ناجح1193مريم مالك ترحيني2070076

9ناجح1222جعفر عبد االمير عباس2070077

14ناجح1152رهان ايمن الحسين2070078

134ناجح1333زينب غسان ابي رعد2070079

196ناجح1271زينب محمد يزبك2070080

9ناجح1222محمود علي شاهين2070081

16ناجح1114مريم حسين شعيب2070082

17ناجح1111ميساء مشهور الخنسا2070083

ناجح1023يحي زكريا عنيسي2070084

راسب0دعاء طالل دكرمنجي2070085

16ناجح1102زينب ربيع طبيعات2070086

8ناجح1225غوى خالد عيد2070087

169ناجح1301كوثر جميل ناصر2070088
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94ناجح1348هبة هللا عباس ماضي2070089

18ناجح1200سهى حسين علوش2070090

42ناجح1403ذكية عماد ياسين2070091

ناجح1156غنى علي نحلة2070092

16ناجح1217فاطمة سامر سنقنقي2070093

ناجح1078زهراء محمد صفا2070094

ناجح997عباس ابراهيم عبدهللا2070095

18ناجح1106خلود وليد حمد2070096

20ناجح1088زينب الحوراء رياض قبالن2070097

ناجح1046فاتن محمد غصن2070098

19ناجح1098رانيا محمد ديب علي2070099

10ناجح1199سارة صالح الدين حلواني2070100

8ناجح1241سعاد ناجي اللبابيدي2070101

7ناجح1257سماح محمد عبد الوهاب الصوراني2070102

ناجح1026سندس أيمن عطار2070103

18ناجح1106عامر عدنان جمران2070104

13ناجح1161يحيى زكريا المرضعة2070105

ناجح1065احمد محمد بسام2070106

ناجح949امير محمد هاشم الشمري2070107

ناجح1065سمر محمد الحاج حسين2070108

22ناجح1399دانييال كابي يوانيس2080001

33ناجح1377راشال سليمان رعد2080002

55ناجح1350الرا جوزيف بو خليل2080003

44ناجح1365ميريام نقوال الشامي2080004

96ناجح1192ميسا فيليب حيدرية2080005

11ناجح1469جوليانا محمد عبد الخالق2080006

158ناجح1078الياس مالك ابو انطون2080007

136ناجح1150اليكسا فؤاد برمانه2080008

103ناجح1189أيليو جورج سرور2080009

147ناجح1134جولي سايد جريج2080010

82ناجح1237جويل انطونيو رزق هللا2080011

راسب0دالل مروان راعي2080012

راسب892ديان حسين صعب2080013

1710ناجح1022رشا عبد الناصر فرج2080014

125ناجح1153عمر حسان غانم2080015

راسب0ليا شوقي البنا2080016

114ناجح1183ماري جو جوزيف سعد2080017

61ناجح1310لو جورج نمر- ماري 2080018

راسب394مارينا سهاد رزق هللا2080019

169ناجح1067ندى علي مسلماني2080020

راسب0ندين محمد سعيد الشعار2080021

راسب0ياسمين امين جمعه2080022

71ناجح1295نورما الياس الحكري2080023

ناجح1250ابراهيم محي الدين عبدو2090001

ناجح1054احمد منير مريم2090002

ناجح1145اسامه بسام ناصر2090003

129ناجح1354برهان عبد الرحمن دندشي2090004

ناجح1217جنا ابراهيم هرموش2090005

ناجح1219ديب محمود المحمد2090006

15ناجح1305رزان ناصر العكاوي2090007

ناجح1235زكريا عزام عجم2090008

راسب0محمد احمد ابو عبود2090009
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ناجح1099محمود رشيد قدور2090010

2013ناجح1326هبة محمد العثمان2090011

118ناجح1373هدى احمد شوقي حلواني2090012

ناجح1192وسيم هشام عثمان2090013

1410ناجح1349وليد خالد صالح2090014

129ناجح1354احمد عبد العزيز المحمد2090015

17ناجح1291احمد محمود غية2090016

ناجح1064جيسيكا مجد طالب2090017

ناجح1239حسن حسين العمر2090018

85ناجح1420رواء حسن علوش2090019

18ناجح1286عبد الناصر نور الدين عبد هللا2090020

20ناجح1261عمر عبد السالم دياب2090021

11ناجح1579غابريل جهاد نادر2090022

32ناجح1494فاطمة حسان دياب2090023

74ناجح1421لواز خضر مثلج2090024

ناجح1218محمد عبده عباس2090025

96ناجح1416محمود محمد مصطفى2090026

1612ناجح1343محمود يحيى الرفاعي2090027

ناجح1120حسن عبدو عقيل2090028

175ناجح1338سارة عباس جمول2090029

197ناجح1327صابرين حسن قاطبي2090030

17ناجح1251علي راغب دهيني2090031

10ناجح1314علي عبدهللا ياسين2090032

ناجح1114علي محمود الحر2090033

18ناجح1242عماد نعمة حطاب2090034

9ناجح1319غيدا عماد ضيا2090035

20ناجح1184فاطمه هادي خضر2090036

13ناجح1286كامل عماد علي احمد2090037

راسب0كريم عصام حرب2090038

15ناجح1263محمد بسام غملوش2090039

16ناجح1254محمد علي علي ابراهيم2090040

12ناجح1295مالك مصطفى حطيط2090041

19ناجح1225يوري جورج سمعان2090042

راسب697أسامة حسين جعفر2090043

11ناجح1297ريان يوسف جرادي2090044

ناجح1179سالي مصطفى عبود2090045

راسب548علي نزيه اسماعيل2090046

ناجح1149غنوى محمد حمادي2090047

ناجح1000لينا سهيل قشمر2090048

ناجح1158محمد حسن قاسم2090049

راسب678مصطفى مرتضى طراد2090050

ناجح1085نور عبدهللا زيدان2090051

راسب0زهراء هشام المرعي2090052

ناجح1042ابراهيم فؤاد اسعد2090053

19ناجح1262بيتر جان التوالني2090054

1511ناجح1345حسن محمد الزين2090055

ناجح1169دنيا علي يوسف2090056

53ناجح1458شفيقه ميالد مقبل2090057

14ناجح1325علي احمد فارس2090058

ناجح1197الرا فؤاد الحاجه2090059

107ناجح1394مروه عدنان حندوش2090060

ناجح956نانسي حاتم حسين2090061
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ناجح1074يمنى سعد اسماعيل2090062

ناجح1199يوسف جورج المكاري2090063

ناجح1126ابراهيم محمد الحاج2090064

راسب324احمد خالد البستاني2090065

راسب847توفيق محمد خضر2090066

راسب838حسين علي درويش2090067

راسب887ريان محمود طالب2090068

راسب0عبد القادر احمد الكسار2090069

راسب679لور عبد الرزاق خضر2090070

ناجح1105محمود احمد برغل2090071

15ناجح923اسراء فريد شمالي2090072

11ناجح1029اصالة قاسم الشحيمي2090073

5ناجح1122باسل علي السلطان2090074

راسب798بيان حمد سعيد2090075

8ناجح1076يزن طالل ايوب2090076

راسب0فاطمه شكري الشمعه2090077

راسب0ناصر محمد مصطفى2090078

ناجح1213مروان رضوان برغل2090079

ناجح942جالل خضر مثلج2090080

راسب0أيمن يحي درباس2090081

راسب0سليمان محمد خلف2090082

ناجح1121احمد ممتاز قاسم2090083

ناجح1200امال جمال ابراهيم2090084

ناجح1155جوانا باسم الرز2090085

ناجح1150خوال محمد خويلد2090086

ناجح1087ساره سعيد اسوم2090087

ناجح1087سعيد حسين علم الدين2090088

ناجح1143سندس محمد خالد الصباغ2090089

راسب866سندس محمد عماد الماروق2090090

ناجح1181شعيب احمد السيد2090091

ناجح1119شفاء خالد فهدا2090092

16ناجح1300شهيناز محمد دعاس مطر2090093

ناجح1153عليا عبد السالم كتوب2090094

ناجح1079مجد طارق السيد احمد2090095

راسب709محمد مرعي خضر2090096

ناجح994محمود محمد العلقيني2090097

ناجح925هبه يوسف عيد2090098

5ناجح1127آية حسام عدره2090099

راسب0الياس طانيوس كرم2090100

4ناجح1243ايليا ميشال حالق2090101

3ناجح1265تييري متري سعد2090102

2ناجح1296جوال جورج داغر2090103

راسب0جوستان سيمون شديد2090104

1ناجح1313زينه شوقي بدران2090105

14ناجح1266أحمد مصطفى سعد2090106

21ناجح1573جنى حسن شحوري2090107

63ناجح1431دانا عمار مصطفى2090108

42ناجح1463دعاء محمود الشامي2090109

134ناجح1350رائد ماجد دهيني2090110

8ناجح1321روان خالد زهره2090111

9ناجح1319فاطمة جهاد المعلم2090112

186ناجح1337ناريمان محمود العلي2090113
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ناجح1169هادي محمد رسالن2090114

13ناجح1013احمد حسين بازان2090115

12ناجح1027عدنان حيدر الموسوي2090116

راسب819علي بدر الجاروش2090117

6ناجح1116علي محمد بو زيد2090118

1ناجح1297محمد مهدي الدربلي2090119

راسب0مهدي حسين بريطع2090120

2ناجح1189آية ابراهيم عسكر2090121

9ناجح1058ابراهيم جمال الحالق2090122

14ناجح979احمد طالل عطيه2090123

راسب0بالل خالد صالح2090124

10ناجح1038خالد عمر الخطيب2090125

3ناجح1187محمد خضر النعيم2090126

4ناجح1161نسرين احمد ابو هيكل2090127

7ناجح1115وائل احمد احمد2090128

راسب0نرمين مصطفى المحاميد2090129

22ناجح1594زهرة علي المصطفى2110001

11ناجح1669شارين محمد ملحم2110002

33ناجح1582علي حسين سالمي2110003

54ناجح1298هادي حسن قطيش2110004

4ناجح1334ساره جهاد سقالوي2110005

1212ناجح1214زهراء يوسف غملوش2120001

1414ناجح1160عباس تحسين كعور2120002

99ناجح1307علي منذر الصعبي2120003

22ناجح1390محمد حبيب حوماني2120004

33ناجح1362محمد حسن جزيني2120005

77ناجح1316محمد مهدي ضرير2120006

1010ناجح1297مريم علي شرف الدين2120007

88ناجح1311حمزه فايز غندور2120008

1313ناجح1178خديجه موسى حيدر2120009

1111ناجح1285رنين محمد فواز2120010

66ناجح1326علي صبحي شعيتو2120011

55ناجح1332علي مهدي حمود2120012

راسب0مالك أحمد حيدر2120013

44ناجح1350هديل محمد حمزه2120014

11ناجح1423احمد حسين ظاهر2120015

راسب0بشرى مصطفى فراشة2130001

55ناجح1218حنان فواز ريمة2130002

1010ناجح1066دارين نافذ الصغير2130003

11ناجح1348دعاء محمود احمد2130004

66ناجح1205ربى احمد الحايك2130005

99ناجح1153ريم طارق الحسن2130006

44ناجح1235سميحة سمير ذوالفقار2130007

33ناجح1268عليه يحي غمراوي2130008

راسب0غوى سليم عويك2130009

88ناجح1183فاتن هالل البابا2130010

77ناجح1201فيدا وليد غمراوي2130011

22ناجح1270هاجر رياض المراد2130012

ناجح1119وارطيني بدروس بامبوقيان2200001

ناجح964نورا مسروب مراديان2200002

ناجح950بولين هاروتيون طحانيان2200003

ناجح1178ايليسا اميل سمعان2200004
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ناجح963كريستل يوسف راشد2200005

16ناجح1217وئام فاروق الجوزو2200006

1ناجح1177لورين ريمون ذاده2200007

2ناجح1030مايا عبد الرزاق قوتلي2200008

راسب0وفاء شفيق حمادة2200009

ناجح1045سحر انيس العسراوي2200010

ناجح1112زينه أسعد مكنا2200011

ناجح1116ردينه طاهر غبار2200012

15ناجح1218هناء يوسف وهبه2200013

ناجح1083ساره وائل العريضي2200014

ناجح1099ديانا أنور الحلبي2200015

ناجح1021نادين رفيق شيا2200016

ناجح1014ياسمين حسيب شموط2200017

ناجح1153حنان ريدان األشقر2200018

ناجح1188داليا راجي غنام2200019

ناجح1033رنا سمير جنبالط2200020

ناجح1053سالم فؤاد بو غادر2200021

104ناجح1281عبير نبيل شرف2200022

ناجح1201منار يوسف بو غادر2200023

ناجح1171هاديه نمر حمزة2200024

ناجح1137هديل حسان ماهر2200025

72ناجح1295هال أمين زين الدين2200026

ناجح1078وسيلة منيف عطاهللا2200027

ناجح1160جنى فهد بو عرب2200028

83ناجح1291لما غسان بو ضرغم2200029

188ناجح1254هنى عائد زيدان2200030

2010ناجح1246ايلين انطوان إيليا2200031

19ناجح1205رامونا كريم صعب2200032

ناجح1170شهناز هاني حامد2200033

ناجح1037ميرا ماجد زهر الدين2200034

ناجح1143جمانة هشام خداج2200035

17ناجح1215نانسي عامر عوده2200036

ناجح1111اسراء سهيل سيد احمد2200037

راسب0ريان  عماد حسن2200038

ناجح1049زهراء احمد زعيتر2200039

ناجح1063زهراء شمو عوده2200040

ناجح912زينب غازي زعيتر2200041

ناجح1075غنوه محمد عبدالساتر2200042

ناجح1073فاطمه فيصل شكر2200043

ناجح1028فاطمه جهاد اسماعيل2200044

ناجح1148ليلى قاسم اسماعيل2200045

ناجح1094مريم حسين رميطي2200046

ناجح1067مهى مصطفى قطان2200047

ناجح1176هبه محمد اسماعيل2200048

ناجح1083زينه جوزف نجم2200049

ناجح1196فانيسا انطوان حداد2200050

ناجح1122دانه محمد الحامدي2200051

راسب0رابعة غصوب محمد2200052

ناجح1048ريم الياس القبرصي2200053

راسب899سوزان حسام العتري2200054

ناجح1177غيوى مصطفى بحوش2200055

ناجح1087ماري داني الحاج2200056
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ناجح1112هال عبد الكريم عنكليس2200057

ناجح959سماح محمود هرموش2200058

ناجح996ناتالي افرام عقيقي2200059

راسب861نورة محمد المراد2200060

ناجح1087صفاء احمد سيف2200061

راسب897فرنسواز فرنسيس دحدح2200062

ناجح1003ساره علي حيدر2200063

ناجح1019تريسي سايد طنوس2200064

ناجح950رباب احمد عوض2200065

ناجح1012رباب محمود زهرمان2200066

ناجح978دالي علي حسن2200067

ناجح1021فاطمه محمود احمد2200068

راسب0جوانا نصر الغانم2200069

راسب0جوسلين نصر الغانم2200070

راسب0نورهان علي حيدر2200071

ناجح943زينب خالد ابراهيم2200072

ناجح1019سارة محمد عبيد2200073

راسب0سالم محمد المحمد2200074

ناجح1028عال خالد خضر2200075

ناجح986فردوس علي اسعد2200076

ناجح992ضحى عبدهللا الضناوي2200077

راسب843ماغي خالد نعوس2200078

17ناجح1193نورا فياض الشهير بزهره2200079

ناجح910ريان احمد  عوض2200080

ناجح998ريما عمران درويش2200081

ناجح1137سراء جمال شمره2200082

ناجح1105مريم فادي الرشكيدي2200083

ناجح1116نورما أحمد الصالح2200084

ناجح1055هناء خالد علي2200085

ناجح958هيفاء عدنان الحاج2200086

راسب853ايالن عبد الرحمن العلي2200087

ناجح1117حنان محمد الزعبي2200088

ناجح1052راز جمال العثمان2200089

ناجح1122رحاب حسن ونوس2200090

ناجح1009رنا محمود شمالي2200091

ناجح1062روان خالد الحسن2200092

ناجح1088روعه حسين عبد الرحمن2200093

10ناجح1225زينا احمد عبدو2200094

156ناجح1265زينب ناصر الكيالني2200095

ناجح1038سناء خالد السيد2200096

ناجح1061شيرين محمود ادريس2200097

10ناجح1225صفاء محمود علي2200098

ناجح1056غنوى محمد محمد2200099

145ناجح1267فاطمه عبد الكريم حداره2200100

ناجح1085كلودا كنجو كنجو2200101

43ناجح1315مارتين فؤاد الجبيلي2200102

راسب888مشلين يعقوب طعوم2200103

راسب843ميشيال سمير نسيم2200104

ناجح1084هال صالح احمد2200105

ناجح999عبير علي الضناوي2200106

راسب869ساره عبد القادر ليال2200107

ناجح1113سميره توفيق عمر آغا2200108
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ناجح1058االء مصطفى خدوج2200109

ناجح1097جويس اندريه الشعار2200110

ناجح1144ديانا خالد ناظر2200111

ناجح982ريتا انطونيوس النشار2200112

ناجح1155زينب سعد ضاهر2200113

ناجح926ساره سعد هللا فرحات2200114

ناجح1156سوسن عبده عبده2200115

ناجح952كلوديا الياس موسى2200116

راسب0نور الهدى حيدر فخر الدين2200117

ناجح1003االء علي شكر2200118

ناجح937حنان محمد الموسوي2200119

راسب0زينب حسن سلهب2200120

راسب0فاطمه حسن الموسوي2200121

راسب0فداء علي الموسوي2200122

راسب0ميكال خليل الموسوي2200123

ناجح1144ريم عمار الشمالي2200124

ناجح978كاتيا عمرو عبد الحميد2200125

راسب851اسراء اكرم حمزه2200126

ناجح1066ارزه طوني عماد2200127

20ناجح1153جوزيان جرجس داغر2200128

9ناجح1217راويا غازي الفخري2200129

51ناجح1302سندرا حميد جعجع2200130

راسب698االء قاسم يونس2200131

ناجح914بنين محمود طليس2200132

ناجح989حوراء احمد الموسوي2200133

ناجح955زهراء علي مدلج2200134

راسب884ليلى علي المصري2200135

راسب890نور الزهراء ياسر المقداد2200136

ناجح1113امل فارس زين الدين2200137

ناجح1075ايفات غازي حمادي2200138

18ناجح1158باسمه علي حمص2200139

ناجح986حنان عادل سرحال2200140

ناجح1104ريهام  عصام الحلبي2200141

123ناجح1272الرا سليم حمود2200142

ناجح1082وفاء سليم محمود2200143

ناجح1009ردينه فارس زين الدين2200144

ناجح1052رودينا فاضل خميس2200145

ناجح1012نادين جهاد ابو عسلي2200146

ناجح1079جانيت ايلي حاطوم2200147

ناجح1092جويل نقوال الخوري2200148

ناجح1019دالل فؤاد ابو خليل2200149

ناجح1105ديانا احمد احمد قاسم2200150

ناجح1137ريتا ايلي البستاني2200151

ناجح1106سعاد غسان الشنتيري2200152

205ناجح1246كلوي جان حريقه2200153

ناجح1126ليا عبده نجم2200154

164ناجح1260ليا فيليب الخوري2200155

ناجح1125منى يوسف النجار2200156

6ناجح1242نيكول ابراهيم الخوري2200157

112ناجح1280جنى حلمي صالحه2200158

ناجح1080نغم منير التيماني2200159

15ناجح1199فاطمه موسى وهبي2200160
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ناجح1071فرح  عامر حرب2200161

5ناجح1240لورا حسن حجازي2200162

ناجح1054نهال محمد فقيه2200163

ناجح1051روله محمد عبد الساتر2200164

ناجح1053زينب هشام حسين2200165

راسب0بتول حسن الجواد2200166

ناجح946هبة عماد فقية2200167

ناجح1062عال حسين ترحيني2200168

راسب0فاطمه محمد عبيد2200169

ناجح1066مالك جمال شحوري2200170

ناجح1000آيه علي رضى2200171

ناجح1041االء رمزي خفاجه2200172

ناجح1075ريم علي حمدان2200173

ناجح900ريناد حسين الشاعر2200174

ناجح1016زهراء ابراهيم كريم2200175

ناجح1011نادين جودت شعيب2200176

ناجح1125زينب عباس حريبي2200177

ناجح1079فاطمه جميل جعفر2200178

ناجح1149فاطمه محمد قديح2200179

19ناجح1174بتول نزار المعاز2200180

ناجح1134حوراء جعفر حمادي2200181

4ناجح1244خديجه سميح رعد2200182

6ناجح1237دعاء حسين جفال2200183

ناجح1098رقيه علي عوالي2200184

راسب0ريان جميل شعبان2200185

ناجح950زهراء حسن حيدر2200186

راسب845زينب عبد فوعاني2200187

ناجح941زينب غالب دبوق2200188

راسب0فاطمه طالل ماجد2200189

ناجح983فاطمه صالح عواضه2200190

ناجح1123فاطمه علي جابر2200191

ناجح1042فاطمه محمد قدوح2200192

10ناجح1225مروى حسن دبوق2200193

15ناجح1199مريم علي ماجد2200194

ناجح1142مهرمان حسام نور الدين2200195

18ناجح1192اليا رفول عون2200196

ناجح1108انعام فايز نصر هللا2200197

ناجح1134حنان توفيق عباس متولى2200198

ناجح975حنان محمود حجازي2200199

17ناجح1195زهراء ابراهيم حمد2200200

ناجح1041زهراء  حسن ايوب2200201

ناجح1071زينب ابراهيم ناجي2200202

ناجح1113زينب حسين مهدن2200203

ناجح987زينب حكمت فرحات2200204

18ناجح1192زينب فريد طالب2200205

133ناجح1269زينب قاسم سعد2200206

ناجح1057سحر حسين جابر2200207

ناجح903شيرين محمد عباس2200208

ناجح1069فاتن حيدر عطوي2200209

14ناجح1200فاطمه علي قوصان2200210

ناجح1115الميس عدنان بزي2200211

ناجح955لبنى خليل بوصي2200212

Page 23



MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

16ناجح1198ليال محمد ضاهر2200213

ناجح1112مسى عباس عطوي2200214

ناجح1154ميساء صبحي ايوب2200215

ناجح1098ناتالي يوسف حداد2200216

ناجح1004هاله محمد زين الدين2200217

ناجح1154ابرار فضل طحيني2200218

12ناجح1208الفت علي فاضل2200219

8ناجح1232زهراء عباس حيدر2200220

ناجح1110زينب احمد حسين2200221

7ناجح1236زينب فضل طحيني2200222

راسب0سماح محمد عليق2200223

ناجح1161صفاء احمد طنانا2200224

ناجح1002فاطمه مسلم عقيل2200225

91ناجح1287كوثر حسين حاريس2200226

ناجح1071مريانا علي نصار2200227

ناجح1150نور حيدر منصور2200228

ناجح1007بتول علي غياض2200229

ناجح1103فاطمه احمد جمعه2200230

ناجح1060زينب علي ياسين2200231

ناجح1058سماح كمال حازر2200232

ناجح985فاطمه احمد جابر2200233

ناجح1080ميسم صالح صالح2200234

ناجح1066نور ابراهيم جعاره2200235

20ناجح1170هبة شوقي قميحه2200236

ناجح931هنيه محمد سليم2200237

ناجح976آية ميالد عاصي2200238

ناجح1038امل حسان عاصي2200239

ناجح1100زهراء محمد داود حرب2200240

ناجح1114سهى  قاسم عباس2200241

ناجح991عال حسين ياسين2200242

9ناجح1228فاطمة محمود بدر الدين2200243

ناجح1125نورا علي مراد2200244

راسب0فاتن محمد عبد علي2200245

راسب0نازك عادل البردان2200246

ناجح979فاطمه خضر قمز2200247

ناجح960ندى امين مريم2200248

ناجح975بدر محمد مسعود2200249

18ناجح1209زينب علي بدران2200250

11ناجح1245سهام ابراهيم التمساح2200251

31ناجح1344غاده محمد عثمان المصري2200252

166ناجح1260مروه مروان صعب2200253

2010ناجح1246شيرين حسين فارس2200254

ناجح1070لينا حسن سليمان2200255

ناجح1051نادرة نواف نجدي2200256

ناجح1014نور قاسم حيدر2200257

ناجح990زينب حسين عبد الجبوري2200258

ناجح1169ليا ابراهيم بشارة2200259

راسب0فاطمه عبد الكريم سلمان2200260

راسب0فلاير حسام كستي2200261

راسب0بنت الهدى مصطفى سلمان2200262

ناجح1041أني بنيامين مسكنيان2200263

راسب879اوصنا بدروس كرصويان2200264
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ناجح996كارولين همبار حاجنليان2200265

ناجح1162ميغري جورج طوروسيان2200266

ناجح956ايفون جورج الخوري2200267

ناجح950رشى فيصل حيدر احمد2200268

ناجح950ستيفاني انطوان القصيفي2200269

راسب0سيده نبيل سعاده2200270

ناجح1080كرستينا جاك ابي رعد2200271

راسب827كريستل شادي عبدهللا ابو جوده2200272

ناجح1039ليا ريمون صقر2200273

ناجح1073ناتالي انطوان اصاف2200274

راسب0وأل حسان رعد2200275

راسب893نور زكريا شلحه2200276

راسب896حنين محمود السيد احمد2200277

راسب857منى حسين المولى2200278

راسب0زهراء محمد عبد الساتر2200279

ناجح945أسماء أحمد رحمه2200280

ناجح966دالل سمير بلوط2200281

ناجح992راحيل زهوري الزهوري2200282

ناجح908رشا محمد مأمون الرفاعي2200283

ناجح1008روان علي المصري2200284

راسب858زهراء عبد المجيد العطاء2200285

راسب891سوزان نظام الفياض2200286

راسب892صفاء احمد طراب2200287

راسب870فاطمه حسين عبدهللا2200288

ناجح912منار احمد كبار2200289

ناجح900والء انور الكرش2200290

ناجح1104إحسان علي عزالدين2200291

ناجح1089ايمان احمد رايد2200292

19ناجح1154ايمان علي الفليطي2200293

ناجح1061ايمان محمد خير الصميلي2200294

ناجح1129رغدة قاسم السلطان2200295

16ناجح1162سوسن مصطفى عزالدين2200296

ناجح1079فاطمه حسن الداجي2200297

ناجح1065فطوم محمود رايد2200298

17ناجح1161مريم احمد حميد2200299

ناجح1067مريم سعيد الدده2200300

ناجح1059ملكة احمد الفيلطي2200301

11ناجح1191ميادة محمد الصميلي2200302

ناجح1071ميساء حسين زعرور2200303

ناجح996هيام عدنان الرفاعي2200304

ناجح1037الين سمير شهوان2200305

ناجح938باتريسيا كميل بربر2200306

ناجح966حوراء عباس ابو حمدان2200307

ناجح1084رابيكا جورج قازان2200308

17ناجح1161روال جريس حداد2200309

9ناجح1217ستيفانيا رامز  المتيني2200310

ناجح961غريس يوسف تنوري2200311

راسب0كريستيل ايلي سركيس2200312

ناجح1101كيرا وديع الجردي2200313

راسب297ليليان صبحي الحاج موسى2200314

راسب834ماري نبيل العلم2200315

ناجح937ماريا ديب ابو ضاهر المعلوف2200316
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راسب836ميراي جان العقيقي الملقب بالمزرعاني2200317

ناجح938ميليسا جوزاف عيد2200318

ناجح977ألسي اليان عردو2200319

10ناجح1196الين ايلي ابو زيدان2200320

ناجح996بتول احمد صقر2200321

راسب0جويل ريمون سيدي2200322

ناجح1006ربيكا جورج شمعون2200323

راسب0سارة حسام غزال2200324

ناجح1016سارة محمد مرتضى2200325

ناجح1145ماجدة علي الخطيب2200326

راسب0نور حسين حمية2200327

ناجح989دعاء عباس يونس2200328

ناجح930اسراء عثمان حليمة2200329

ناجح1110اسعاف ماجد جانبين2200330

ناجح968امنه عبدالناصر خروب2200331

ناجح1148جويل سمير الدبس2200332

ناجح1027دعاء زكي الكردي2200333

راسب899دعاء غازي العسكر2200334

ناجح1043ديما هيثم ترشيشي2200335

ناجح907ريان حلمي ياسين2200336

ناجح1034ريم جميل اسعد2200337

12ناجح1188ريم محسن العباس2200338

ناجح966ساره حسن مبارك2200339

ناجح1047ساره هيثم ترشيشي2200340

ناجح1025سوزان قهار الطلياني2200341

ناجح1152فاطمه ابراهيم الجاروش2200342

ناجح964كلثوم محمد صادر2200343

ناجح1063ناهده جميل ناجي2200344

ناجح1127والء حسين ياسين2200345

راسب0زهره حسين فروخ2200346

راسب0حسناء  محمد جواد شمس الدين2200347

راسب0نغم علي مواسي2200348

راسب0نور احمد مصطفى2200349

راسب0فاطمه حسن سعد2200350

ناجح1160اكويلينا حنا انضيره2200351

ناجح993جميلة جورج عريرو2200352

ناجح1064رانا بدوي رزق هللا2200353

ناجح1059سميحه مخايل سليمان2200354

17ناجح1193سيده منصور واكيم2200355

ناجح1158شيمان سركيس شديد2200356

ناجح1174كريستيان مروان عبود2200357

ناجح1070ماريا حنا سيسوق2200358

ناجح1118ماريا يوسف بشارة2200359

15ناجح1197ماريان ايلي شلهوب2200360

ناجح1121ماريان جورج افرنجي2200361

ناجح1084ماليسا مطانيوس البيسري2200362

ناجح1145ميرنا باخوس انضيره2200363

11ناجح1369ميشال سايد غزاله2200364

راسب0رامونا سعد سمعان2200365

راسب0ريما سعد سمعان2200366

راسب882سوزان وليد العلي2200367

ناجح1034غنوة احمد عباس2200368
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راسب0مرفت حسين العمر2200369

ناجح939ندى محمود ثليجه2200370

راسب849ماري ران عيسى سعود2200371

ناجح1033خلود احمد عبيد2200372

ناجح986راغده خالد السيد2200373

ناجح1054سماره علي ملحم2200374

ناجح1062عتاب حيدر حيدر2200375

ناجح1030غوى خالد نعمان2200376

راسب688اميره مشهور الحصني2200377

ناجح915نهله مصطفى الصمد2200378

ناجح924آية حسن حسين2200379

راسب859اماني وليد النشار2200380

راسب888خلود احمد بربر2200381

ناجح986رفاه عمر البضن2200382

ناجح1036زهراء خالد طراد2200383

ناجح1154مريم عبد الرحمن الصميدي2200384

ناجح1043والء عبدهللا العبود2200385

ناجح972أماني محمود سوبره2200386

راسب0ريما عبد االمير سرحان2200387

راسب187سوزان علي عيسى2200388

ناجح1091زينب محمدمهدي مهنا2200389

راسب0زينه احمد سرحان2200390

ناجح1040غاده محمود عطوي2200391

راسب0اميمة احمد خميس2200392

ناجح1017ايمان فايز المصطفى2200393

ناجح922جيهان محمد  االحمد2200394

ناجح949ختام احمد الحماده2200395

ناجح938خديجه خالد المرعي2200396

راسب855رانيه خالد الخلف2200397

راسب741رفيده محمد الدويري2200398

راسب887رقيه خالد العثمان2200399

ناجح967رهف احمد االحمد2200400

ناجح924عبير احمد سالم2200401

ناجح969عال خالد مره2200402

ناجح1061فاطمه عبدالعزيز اليوسف2200403

ناجح984مريم حسين مره2200404

ناجح1137مريم خالد حميد2200405

ناجح1022مريم سعيد العوض2200406

راسب771منى مصطفى المحاميد2200407

راسب770ميساء كرم الدكوم2200408

راسب765نغم محمد الدويري2200409

ناجح1099نورهان خالد الحسين2200410

ناجح1067رئيفه ابراهيم الرفاعي2200411

ناجح1080رنده احمد بري2200412

ناجح937روان احمد عثمان2200413

ناجح988روال احمد منطلب2200414

ناجح1029ساره احمد الخضر2200415

ناجح1056عال علي الحاج2200416

ناجح1089فاطمه عبدالفتاح زكريا2200417

ناجح1140فاطمه محمد خضر2200418

ناجح901ميرنا خالد الرشيدي2200419

ناجح993خلود فيصل موسى2200420
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ناجح915فداء علي سعود2200421

ناجح952ايمان عارف عثمان2200422

ناجح1010ميسم احمد عنتر2200423

ناجح1059جنان خالد ايوب2200424

ناجح1016مدانا عواد حسن2200425

ناجح956فداء جمال ابوخضر2200426

راسب810ثنوى عمر محمد2200427

ناجح1009دعاء خالد ديب2200428

ناجح1150احسان بشير محمد2200429

ناجح1114اسيا مهدي عباس2200430

18ناجح1192اماني باكير عبدهللا2200431

ناجح1007جنان حسين محمد2200432

ناجح1142دنيا غوضيف لعلع2200433

ناجح1140رجاء احمد نعمان2200434

ناجح1155ريما خالد عدوية2200435

ناجح1144سجود عبدالرحمن قطيني2200436

64ناجح1299عائشه عبدالكريم المصري2200437

راسب899ميرفت مدحت محمود2200438

11ناجح1222نجود احمد جواد2200439

ناجح1019نضال بدر خضر2200440

راسب0جوزفين طوني غيه2200441

ناجح1014حوراء نزيه دياب2200442

ناجح954زينب حسن دياب2200443

راسب0سمر غسان شمس2200444

راسب789نور عباس ابوحمدان2200445

راسب0اية حبيب العجمي2200446

ناجح906فاديا عارف عبدهللا2200447

راسب794زينب قاسم المذبوح2200448

ناجح1032مريم علي ايوب2200449

ناجح1078عال محمود حمود2200450

13ناجح1187وفى محمد الزين2200451

15ناجح1171غنوى فيصل قاسم حسن2200452

ناجح1071ربى علي مني2200453

ناجح996هدى سليمان الجاسم2200454

راسب800خديجه علي خيرالدين2200455

ناجح986أرليت عادل العلم2200456

ناجح906اليسا أديب سبع2200457

ناجح1132أليسا سمير نصر هللا2200458

15ناجح1218ألين جورج حرفوش2200459

ناجح1153أماندا يوسف شلهوب2200460

راسب0أنجيال نبيل سقيرق2200461

ناجح1056ايليان زكريا قره كوزيان2200462

راسب686بنينيا سايد مبارك2200463

ناجح959تانيا الياس غانم2200464

ناجح986تقال عادل سمعان صقر2200465

145ناجح1267سيدي الياس عوض2200466

راسب0عبير عبدهللا قليني2200467

20ناجح1202عفيفه مخايل مخايل2200468

ناجح1064كريزيال نجيب عطيه2200469

ناجح1195ماريل جوزاف كامل2200470

ناجح948عبير يوسف دياب2200471

ناجح983نتاليا نزيه المعدراني2200472
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ناجح1181أحالم محمد بليق2200473

ناجح904أشواق محمد المهدي2200474

ناجح992دارين محمد زين الدين2200475

ناجح1078زهراء حسين حمود2200476

ناجح923زهرة خالد قميرة2200477

ناجح957شيماء أحمد عز الدين2200478

ناجح1070عال عبد عطايا2200479

ناجح993فاطمة موسى قشمر2200480

ناجح1049ليلى محمد عالء الدين2200481

راسب702زينب ابراهيم األرملي2200482

ناجح914ماجده محمد عبيد2200483

راسب879هبه خالد عبدهللا2200484

ناجح991سالي عباس فاضل2200485

ناجح987مالك ماجد خليفه2200486

ناجح1044لينا توفيق نجم2200487

ناجح1070زينب محمد حمود2200488

ناجح1096رنده يوسف مدلج2200489

ناجح1036اماني علي حمد2200490

ناجح1075عبير وسام سبيتي2200491

ناجح912مي محمد حسن أبو خليل2200492

ناجح916زينة حسن أبو خليل2200493

ناجح977زينب أحمد قاسم2200494

ناجح1168زهراء اسماعيل شاهين2200495

20ناجح1170سمية مرتضى قبيسي2200496

راسب744فاطمه حسن مدني2200497

راسب0رباب عبد النبي حمزي2200498

راسب0هيام ابراهيم مصطفى2200499

ناجح1007ناسرين عواضه عطا هللا2200500

ناجح918مريم حسن دبوق2200501

راسب0زهره أحمد محمد2200502

ناجح1093أسراء محمد حيدر2200503

ناجح1048بتول محمود الحاج قاسم2200504

122ناجح1272رانيا علي خليل الحاج علي أبو يحيى2200505

ناجح923زهراء حسن مراد2200506

ناجح1061زهراء شريف صالح2200507

ناجح1162زينب حسن بري2200508

ناجح1098زينب كمال دهيني2200509

ناجح1079زينب يوسف بزيع2200510

ناجح1002زينب يوسف حيدر2200511

ناجح995مروة محمد فنيش2200512

ناجح979ميرنا حسن سليمان2200513

ناجح1080نيفين محمد زين الدين2200514

13ناجح1202هادية فوزي الحاج سليمان2200515

ناجح1005حليمة سلطان شروف2200516

ناجح1085رقية محمد الشيخ2200517

ناجح973سمر مصطفى درويش2200518

ناجح1098الرا فوزي عزام2200519

7ناجح1234مريم وليد حربا2200520

ناجح1046ناريمان علي فارس2200521

ناجح953نرمين فوزي عزام2200522

8ناجح1221هبة علي البريدي2200523

ناجح1079هنادي علي حمود2200524
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ناجح1052وطفة علي رحال سلوم2200525

ناجح1017بتول نايف المسلماني2200526

ناجح1006حال محمود الخرفان2200527

ناجح1061فاديه علي الفليطي2200528

ناجح990فاطمة أحمد شلحة2200529

ناجح1047لمياء سامي الرفاعي2200530

راسب838مالك قاسم صلح2200531

ناجح1105مياده احمد صلح2200532

18ناجح1158نور محمد ملحم2200533

راسب869والء عصام غانم2200534

راسب0نجاح سمير صالح2200535

ناجح973ايمان عباس الهبش2200536

ناجح943حنين علي حوري2200537

ناجح905دعاء فهد عبدو2200538

ناجح1070دعاء محمد العرب2200539

ناجح1061زهراء أحمدج يحيى2200540

راسب0كوثر محمد البزال2200541

ناجح939اسراء علي صالح2200542

ناجح968أالء أحمد عبيد2200543

ناجح1090بشرى صبحي وهبي2200544

ناجح1058رقيه حسين حمزه2200545

ناجح1041زينب يوسف الضيقه2200546

ناجح958فاطمه حسين البزال2200547

ناجح1012فاطمه فايز عساف2200548

ناجح1082فالي رتيب بريطع2200549

ناجح999ليليان علي النابوش2200550

ناجح966لينا علي النابوش2200551

راسب828ميرنا سميح صقر2200552

ناجح1081ناديا حسين حسن2200553

راسب0نضال جورج رزق2200554

راسب884نور حسن بلوق2200555

ناجح1090زهراء بسام حيدر أحمد2200556

ناجح1118سناء محمد البيطار2200557

14ناجح1183عبير عادل سليم2200558

ناجح1093فاطمة علي وهبي2200559

205ناجح1246نور الهدى محمد المصري2200560

ناجح922ألسي حبيب الحاماتي2200561

22ناجح1368أليسار سايد زخيا2200562

ناجح1145ايفي حنا اسكندر2200563

8ناجح1230باميال جورج رزق2200564

ناجح1170ربى غطاس العكاري2200565

ناجح968ريم هالل اسماعيل2200566

ناجح1178سماح لبيب الحموي2200567

ناجح1068سينتيا جورج ساسين2200568

ناجح1078فانسا كلود طنوس2200569

ناجح1160قمر حسين عيسى2200570

ناجح1023كارول علي حامد2200571

ناجح1165كلود جورج فرنجية- ماري 2200572

ناجح1084ماري باخوس عرب2200573

ناجح1075مارينا مطانيوس نعمه2200574

ناجح1172نسرين ابراهيم خانات2200575

13ناجح1206نور سمير قول أغاسي2200576
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ناجح1038نيكول مخائيل داود عطيه2200577

ناجح1135هنادي كميل الموراني2200578

ناجح1049أمنة كنعان الزين2200579

ناجح1040ايمان عامر حجازي2200580

راسب804تهاني طالل محمد علي2200581

ناجح1084حسن أنور األحدب2200582

ناجح927حال محمد عثمان خضر اّغا2200583

ناجح1008ديما أحمد رامي مكناس2200584

ناجح1045رزان عبد الكريم خير الدين2200585

ناجح1045رلى جالل الجمل2200586

راسب842رنا عبد الكريم حداره2200587

13ناجح1206ساره بسام رحيم2200588

7ناجح1234ساره فاروق النجار2200589

ناجح1050عتاب أحمد المصري2200590

ناجح1172غوى عبد الرحمن حسون2200591

ناجح1034فداء نصر هرموش2200592

ناجح1036فرح محمد األيوبي2200593

ناجح1033قمر أحمد المصري2200594

ناجح966مايا عامر يوسف2200595

ناجح974ملك محمد هرموش2200596

راسب0منال توفيق األسعد2200597

راسب882ميرفت مصطفى خليل2200598

ناجح926نعمة هللا محمد المغربي2200599

راسب0نورا حيدر مرعب2200600

ناجح990نور الهدى أحمد شحاده2200601

ناجح1100هبة ابراهيم الصوفي2200602

راسب887هزار طارق قزيحه2200603

ناجح951هنا عبد الكريم الرطل2200604

راسب843جنان حسين عمار2200605

ناجح930ليال محمد السعيد2200606

ناجح958لين وسيم المصري2200607

ناجح1122بشرى محمد السيد2200608

14ناجح1204تكوين أحمد السيد2200609

راسب685جومانا أحمد السيد2200610

ناجح1125دعاء مصطفى رباح2200611

ناجح1101ريما علي السيد2200612

ناجح1071سوزان محمد عثمان2200613

ناجح1098ضحى خلدون علوش2200614

ناجح1014فدوى عبدهللا البرجس2200615

16ناجح1195فيفيان مصطفى رباح2200616

ناجح1051ياسمين مصطفى طه2200617

راسب799أمينة جمال الهباوي2200618

ناجح903انعام نبيل السيطري2200619

ناجح1032جنان غازي طالب2200620

ناجح1145حسن أحمد الرفاعي2200621

ناجح1093رحاب أحمد السراج2200622

راسب771رقية محمود السيد2200623

ناجح967سماح محمود النظام2200624

ناجح1073فاطمة أحمد غمراوي2200625

راسب775قمر يوسف الرشيدي2200626

ناجح911ميادا طارق مرقباوي2200627

راسب880نجود نور الدين المحمد2200628
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ناجح935نور الهدى ديب خلف2200629

ناجح938ورود وجيه العمر2200630

راسب0فاطمه عبد ملك2200631

راسب0مريم فوزي عجاقه2200632

راسب0سحر خضر عبدالواحد2200633

راسب0نادين فادي ضاهر2200634

ناجح1032هبه عدنان الكلش2200635

راسب0ليلى قاسم جعفر2200636

راسب0بتول عبدهللا الزين2200637

ناجح982ريما محمد حيدر2200638

راسب0نادين عبدهللا أستيفان2200639

راسب0ميليسا انطوان مخايل2200640

راسب0غدير حسين رمضان2200641

ناجح995مريم ابراهيم حيدر أحمد2200642

راسب0مريم حسن شري2200643

راسب0ميرفت محمد قزاز2200644

راسب880نيفين عصمت نصر2200645

راسب816مريم محمد النجار2200646

راسب838مريانه محمد عسيلي2200647

ناجح961فاطمه عباس حاطوم2200648

راسب0ناريمان عبدهللا تفاحه2200649

راسب0اليز ماري كميل ابو عراج2200650

راسب0روبى غسان سحلول2200651

راسب264رنا احمد شقير2200652

راسب753نضال احمد غنوي2200653

راسب242زينه علي حمود2200654

راسب0كاتيا بولس ابوجودة2200655

ناجح937شاديه ابراهيم االرملي2200656

راسب0سينتيا روجه بو جودة2200657

راسب0فاطمه سلمان سلمان2200658

راسب0مالك علي حرز2200659

ناجح906سالي ضاهر ابو شقرا2200660

ناجح942دياال رياض الرماح2200661

راسب869ليلى مروان الحداد2200662

ناجح904خلود خالد كسحه2200663

راسب850ايمان حسام صوراني2200664

ناجح963زينه احمد طالب2200665

راسب826جوسلين محمد جديد2200666

راسب0منى مايز السمروط2200667

راسب0ليالي محمد تقال2200668

راسب836كرين كمال االسعد2200669

راسب676سمر حسن ايوب2200670

راسب0فاطمه قاسم صالح2200671

راسب741هافان مروان اسماعيل2200672

ناجح1138روزانا فواز علم الدين2200673

ناجح1204هيام لويس يونس2200674

راسب0هبه حسين العلي2200675

راسب0ملك اسعد االسمر2200676

راسب775زينب علي موسى2200677

راسب880وفاء جاسم االسعد2200678

راسب735مريم علي الرفاعي2200679

راسب0داليا وليد االسعد المراد2200680
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راسب0عواطف بدر خضر2200681

راسب823لينا أحمد حسين2200682

راسب777ايمان خالد موسى2200683

راسب820روال خالد الرشيدي2200684

راسب0فدى فؤاد حنا2200685

راسب0فاطمه محمد فقيه2200686

راسب0سارين اجود غيث2200687

راسب0فاطمه محمد فقيه2200688

ناجح1000ليال صالح رمال2200689

ناجح1037هبه عبد الحسين شمعون2200690

ناجح919نور علي حمودي2200691

ناجح906بتول حسن شباني2200692

راسب0ضحى علي شرف الدين2200693

راسب0زينب ابراهيم ناجي2200694

راسب0بتول بسام ضاهر2200695

راسب0حوراء محمد شعيتاني2200696

راسب0سارة محمد شعيتاني2200697

راسب802عايدة وفيق فرحات2200698

راسب0حوراء كاظم فحص2200699

راسب803فاطمه عبد العزيز فحص2200700

ناجح1036بتول علي بيضون2200701

راسب830رشا فؤاد عساف2200702

ناجح1033ريما عباس الشل2200703

راسب859منى حسين حبيقه2200704

ناجح963غوى محمود خليل2200705

راسب0ديانا عبد علي الزين2200706

راسب827انالة ركان عالء الدين2200707

ناجح1014بشيره حيدر حيدر2200708

راسب881فاطمة محمد ناصر الدين2200709

ناجح943وداع حسين مدلج2200710

راسب0ناجيه محمود الموسوي2200711

راسب898جيهان نظير شمص2200712

ناجح1012ساره حسن هدوان2200713

راسب0ديما فرحان حرب2200714

راسب780فداء احمد فليطي2200715

راسب0بتول حسن المصري2200716

راسب887ربيعه حسن الحجيري2200717

راسب0منال عبد الملك الحجيري2200718

راسب0رشا سليمان صالح2200719

راسب0ريما محمد الشيخ علي2200720

ناجح1025مالك محمد طالب2200721

ناجح957زهور محمد الخرسة2200722

ناجح930لبنه غنوم نسبين2200723

ناجح1003سهى حسن اسماعيل2200724

ناجح900ياسمين صالح الكردي2200725

راسب0سمر حسان شرانق2200726

راسب0زهراء حسن هاشم2200727

راسب0اليان صالح الجميل2200728

14ناجح1226اليزابت طالل الراعي2200729

ناجح1068ايليان بطرس الراعي2200730

ناجح1128بولين روجيه دانيال2200731

ناجح1129رانيا مخايل مكرزل2200732
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راسب0ري مي هاني صباغ2200733

ناجح1079ستيفاني كابرئيل لحود2200734

ناجح1062سينتيا الياس الحاج2200735

199ناجح1248سينتيا سمير االشقر2200736

ناجح975غنوى صليبا كرامي صليبا2200737

ناجح1031الرا الياس قندلفت2200738

ناجح959ليليان عبده الصياح2200739

راسب0لينا لبيب كرامي صليبا2200740

ناجح1121مايا جورج الهندي2200741

راسب0مي حنا حداد2200742

ناجح906نادين نعيم عبيد2200743

ناجح1099ندين انطوان الخراط2200744

ناجح943نوال طانوس السبعلي2200745

راسب0نوال طوني بشارة2200746

راسب0انطوانيت وليم صادر2200747

ناجح979ديانا جان طبيب2200748

راسب899رنا ابراهيم ارزوني2200749

ناجح924زينب ابراهيم صيدح2200750

ناجح1024زهراء محمد اليوسف2200751

راسب0فاطمه عصام درويش2200752

راسب0شيرين محمد جلوس2200753

راسب0فرح حسن الزين2200754

ناجح938فاطمه حسين مشيك2200755

ناجح1116بتول عبد هللا عالمه2200756

ناجح1190بتول نجيب داود2200757

ناجح1075زهراء حسين حاوي2200758

ناجح1104زينب محمد فهدا2200759

ناجح1096لما محمد وهبي2200760

12ناجح1243مريم علي نحلة2200761

177ناجح1258ميرا علي عادل بزي2200762

ناجح1025آية طالل شرف الدين2200763

9ناجح1229االء عبد الرحمن االحمد نشار2200764

راسب817تغريد فوزي الغا2200765

ناجح992جميلة خضر بو قاسم2200766

ناجح994حورية احمد حسنة2200767

ناجح1178روان جميل وسوف2200768

ناجح1071زمزم يحي الشيخ2200769

راسب0سارية كاظم سقاالكي2200770

ناجح1013سحر يحي الشيخ2200771

ناجح1123سكينة عبد الرحيم الشيخ2200772

ناجح1059سهام غسان درغام2200773

راسب703صفية بسام الغول2200774

20ناجح1185غفران مصطفى مريم2200775

ناجح977غنى محمد زياد االفيوني2200776

ناجح1166ليلى نزار االيوبي2200777

ناجح1052منال عمر زود2200778

ناجح975نور اسامه عليان2200779

ناجح1035نورا بالل غانم2200780

ناجح975هنادي جهاد راعيه2200781

ناجح918هنانا معتصم التيراني2200782

ناجح1042ياسينا زياد قبوط2200783

ناجح1041االء ماهر الحميصي2200784
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ناجح1043إيباء محمد مصون درويش2200785

راسب888اسراء عبده بو علي2200786

ناجح1094إكرام رأفت الدهبي2200787

ناجح1009جميلة محمود الصالح2200788

ناجح1111ديما حسن سليمان2200789

ناجح1003سارة عزام حوال2200790

ناجح1057سالي عبد القادر حدارة2200791

راسب44سالي علي الصمد2200792

ناجح927عبير ماجد زيادة2200793

ناجح1015غادة فواز علم الدين2200794

ناجح932فاطمه احمد زنوب2200795

ناجح1023فدوى يحي الدهيبي2200796

ناجح1115فهيمة عبدهللا خربطلي2200797

ناجح999لبنة اسعد خليل2200798

ناجح1003مروى خالد عباس2200799

راسب864مريم محمد المصري عيناتي2200800

ناجح1063ناتاليا فاروق عبدة2200801

راسب0ناهية خالد االحدب2200802

ناجح1099هبة محمد بشير اصعة2200803

ناجح924وفاء مصطفى كريدلي2200804

ناجح1176آليزا طاني بو انطون2200805

ناجح919ايميه قيصر مطر2200806

12ناجح1214جنفياف ميالد اآلغا2200807

ناجح1097ماريان باخوس سابا2200808

19ناجح1190نسرين طاني عيسي2200809

ناجح901اماني نبيل نشار2200810

ناجح972امينة توفيق الشيخ2200811

ناجح953براءة محمد رستم2200812

راسب879ثريا مروان الدهيبي2200813

راسب847جنان غالب زريقه2200814

ناجح954جنان نزير السيد2200815

ناجح986روعه عبد اللطيف الدهيبي2200816

راسب896ريان حاتم الدهيبي2200817

راسب743ريان محمد وليد عبد الرحمن2200818

ناجح1107زهور عبد الوهاب غمراوي2200819

ناجح1070سارة حسن عيد2200820

ناجح994سرور محمد محيش2200821

ناجح1040فاطمه محمد الخالد2200822

راسب881قمر عبد الرزاق العتري2200823

ناجح947هبه عبده عامود2200824

ناجح978والء خالد علم الدين2200825

راسب0كليمونص خليل اسعد2200826

راسب0االء محمد عبد الجليل2200827

ناجح1035اليسار احمد مقصود2200828

ناجح1014زهراء حسن عواد2200829

راسب880سالم محمد التركماني2200830

ناجح915سميحة فواز قدور2200831

ناجح1184سندس علي شاكر2200832

ناجح951صابرين احمد عبيد2200833

راسب500عليا فواز الشعار2200834

ناجح1051لوبنة عمر ورور2200835

ناجح1112لينا خضر شوك2200836
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ناجح933لينا عبد مرعي ياغي2200837

راسب898ماجدة احمد خضر2200838

ناجح926نائلة علي يوسف2200839

4ناجح1244زينب ابراهيم فحص2200840

ناجح1112غدير جعفر حرب2200841

ناجح1013العلى سليم سليم2200842

ناجح1008زينب محمد مغربل2200843

ناجح1072فاطمه زهير قبيسي2200844

راسب898آالء نبيل شومان2200845

ناجح1117حوراء اسماعيل الخطيب2200846

ناجح1059خلود صالح الشتيوي2200847

ناجح997داليا حسين زيتون2200848

راسب855رسمية محمد بتيرك2200849

ناجح953زينب رضوان الديراني2200850

ناجح935زينب علي ابو دية2200851

ناجح963سمية عباس يزبك2200852

ناجح935فاطمة احمد البزال2200853

ناجح948هاجر غازي ابو خضر2200854

راسب0رائدة محمد جعفر2200855

ناجح1002كوسر محمد عبدهللا2200856

راسب876مروى محمد خالد2200857

ناجح986ندين شوقي خليفة2200858

ناجح1140انتصار سلمان العرم2200859

ناجح1151حنان عادل علم الدين2200860

ناجح1152حنين كميل فياض2200861

راسب817ديانا مروان ابو ناصيف2200862

ناجح1156راغدة نبيل وهبه2200863

ناجح1122روال سامي غريزي2200864

ناجح1030ريما رتيب قيس2200865

ناجح983زينه غانم ابو ذياب2200866

ناجح1167كلودين نضال موسى2200867

ناجح1041منال معروف جعفر2200868

ناجح954ميرا حاتم يحي2200869

ناجح1161ميرفت بسام كرباج2200870

ناجح1132الين سركيس شقير2200871

ناجح1201انجال ساسين زغيب2200872

ناجح1060ريتا نزيه حبشي2200873

13ناجح1240ماريال نبيل عيد2200874

ناجح1014ميرنا شربل سالمه2200875

ناجح1159هال حنا عقيقي2200876

ناجح978يارا سليم الشدياق2200877

ناجح1144اسراء محمود الحاج2200878

ناجح1013حكمت بسام حوحو2200879

ناجح1072خديجة عمر شبو2200880

راسب314دياموند جاك الحاج2200881

ناجح954رانيا غازي ترو2200882

ناجح901نفين بسام السيد2200883

ناجح929هاجر عبدهللا الحاج2200884

ناجح971آيه محمد المعدراني2200885

ناجح954روان احمد قمرا2200886

ناجح1054ريما احمد الحمصي2200887

ناجح953زبيدة احمد نصرهللا2200888
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راسب896سلوى احمد سعيد2200889

ناجح1018ليال عبد الناصر زين الدين2200890

راسب850مالك محمد صوان2200891

راسب0نور الهدى محمد السفوك2200892

ناجح1109هدى احمد حرب2200893

ناجح963آمنة فادي زكريا2200894

ناجح990ايمان شوقي احمد2200895

ناجح1075براءه خالد اسعد2200896

ناجح1003غادة حبيب شليالت2200897

راسب813نورهان محمد كراجه2200898

راسب0اسراء زياد مرعي2200899

ناجح1020عال علي العك2200900

راسب729هناء عبد الفتاح قاسم2200901

ناجح947ياسمين محمد عدنان محمد2200902

راسب0ساره عماد الهيبي2200903

راسب0مروة محمد عيسى2200904

ناجح1074االء عدنان المقداد2200905

راسب882االء حسين صالح2200906

ناجح1039حنان كمال زهر2200907

راسب860مريم لطفي صباح2200908

ناجح1036ميال علي قميحة2200909

ناجح1149مريم علي ناصر2200910

11ناجح1211دارين غسان حمادة2200911

ناجح1103زينب علي ابراهيم2200912

راسب864فاطمة فؤاد غنوي2200913

ناجح1068زينب حسان قعفراني2200914

راسب253سوسن سعيد دياب2200915

راسب0والء محمد حرز2200916

راسب0اّية ناجي رمضان2200917

راسب0فوستا مظهر طنوس2200918

راسب0كليمنص طاني الياس2200919

ناجح961ايناس علي علوش2200920

ناجح952دينا عبدهللا جواد2200921

ناجح963مريم محمد الخنسا2200922

ناجح1077عبير علي نجدي2200923

ناجح1019نور الهدى علي ذكر2200924

ناجح900ميرنا علي طباجة2200925

راسب897سمارة مارون صادر2200926

ناجح956فاطمه بدر الجلو2200927

ناجح1057ساندرا جان منصور2200928

راسب832دعاء أنور الكرش2200929

7ناجح1104ااّلء عباس نجم2210001

ناجح1199اية جميل زهور2210002

ناجح1235دياال حيدر حيدر2210003

ناجح1253رنا حسن سليمان2210004

119ناجح1287زهره حسين فقيه2210005

ناجح1250ساره حسين نحال2210006

1311ناجح1283سوزان حسن مسلم2210007

75ناجح1310شيرين محمود درويش2210008

ناجح1210فاطمة محمد جفال2210009

ناجح1179كوثر بنت محمود مبروك2210010

ناجح1249مريم أحمد شحرور2210011
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ناجح1135مالك علي ترحيني2210012

راسب0مالك ناصر السيد علي2210013

64ناجح1323نور أحمد جابر2210014

1210ناجح1285نور عطاهلل نحال2210015

108ناجح1293نور محمد فحص2210016

ناجح1228روان احمد عيد2210017

ناجح1202زهراء عباس بدر الدين2210018

1815ناجح1274زينب حسن فرحات2210019

19ناجح1261مريم حسين وهبي2210020

ناجح1256ميساء رفيق دكروب2210021

1512ناجح1278نانسي حسن بنوت2210022

ناجح1247اماني محمد رضا2210023

ناجح1108رفا علي حماده2210024

ناجح1152رهام احمد وهبي2210025

ناجح1222روان اسدهللا مطر2210026

22ناجح1370ساره حسن مصري2210027

ناجح1251غفران عاطف حمزة2210028

ناجح1220فاطمه جهاد خليفة2210029

2017ناجح1268مريم علي وهبي2210030

ناجح1245مالك غازي االمين2210031

143ناجح1281ميساء عادل عطيه2210032

5ناجح1194حنين علي فقيه2210033

راسب0زينب حسين سجد2210034

52ناجح1331ايليز ماريا مارون السويدي2210035

8ناجح1089جويس جورج مطر2210036

41ناجح1333دولي لوران الخوري حزوري2210037

6ناجح1186غريس ميشال قشوع2210038

4ناجح1195ميرا ايلي بو صادر2210039

راسب0ليا جوزف كريدي2210040

ناجح1183مالك حسن بصل2210041

ناجح1180بتول عادل الجواد2210042

11ناجح1381رنيم رضا مقبل2210043

ناجح1184زهراء حسن باقر2210044

1916ناجح1271زينب حسين نادر2210045

ناجح1258زينب عفيف سالمه2210046

86ناجح1306ساره حسين زيتون2210047

ناجح1205ساره حسن روماني2210048

33ناجح1336عيسى علي الموسوي2210049

1613ناجح1277مروه فضل قدوح2210050

ناجح1132مريم حسن فحص2210051

1714ناجح1275نور علي حجازي2210052

20ناجح1259يسرى يوسف عياش2210053

ناجح1238امل حسن ملي2210054

ناجح1213ايمان محمد جمول2210055

97ناجح1300جنان محمد حمادي2210056

ناجح1139زينب جعفر غيث2210057

18ناجح1267ساره محمد مزرعاني2210058

ناجح1123غوى محمد ياسين2210059

ناجح1175فاطمه الزهراء علي مزرعاني2210060

ناجح1174فاطمه محمد بعجور2210061

ناجح1226لمى محمد ريحان2210062

ناجح1257ميرفت علي مهدي2210063
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ناجح1197مهى سليم كريم2210064

ناجح1196نادين محمد خيرالدين2210065

ناجح1238نور محمد غندور2210066

راسب0محمد حسنين احمد العفي2230001

22ناجح1248ااّلن بشاره األسمر2230002

راسب552أحمد خضر عباس2230003

55ناجح1184بشاره هادي الحلو2230004

11ناجح1294دانيال بولس سعيد2230005

66ناجح1183ربيع سعد هللا النجار2230006

77ناجح1098سليم جورج كعدي2230007

11ناجح1294شربل حنا لوقا2230008

1010ناجح1047احمد حيدر سلهب2230009

88ناجح1082أمير نجيب زيد2230010

44ناجح1191حسن علي هزيمه2230011

99ناجح1077حسين سمير بالن2230012

33ناجح1192محمد سنوسي زياد المغربي2230013

1212ناجح973يحي علي بدران2230014

1111ناجح1036يوسف حسين خليل2230015

10ناجح1251امتثال محمد حمد2240001

راسب0براءة علي خضر2240002

ناجح1143جوسلين طاني شاهين2240003

20ناجح1163رابعه سليمان حسين2240004

9ناجح1253رباب مهدي حمود2240005

154ناجح1302ردينة شعبان المحمود2240006

راسب986رهف وليد المحاميد2240007

ناجح1045سيلفانا مالك الحسن2240008

راسب982شيرين مصطفى المحمد2240009

ناجح1075محمد عبدهللا سليمان2240010

186ناجح1269محمد علي يحي2240011

197ناجح1267منتهى علي الخطيب2240012

ناجح1094ميرنا محمود سليمان2240013

راسب978نعمات خالد العساف2240014

راسب909هال محمود الصالح2240015

راسب976آمنه محمد طاهر2240016

راسب931احمد خالد دياب2240017

راسب828االء جمال يحيى2240018

ناجح1031بتول حسن قدور2240019

راسب769تغريد عمر مرعي2240020

راسب976جنان احمد عبدو2240021

راسب0رشا احمد عبد المجيد2240022

ناجح1141ريم خالد عبد الرزاق2240023

راسب0زينة عماد العلي2240024

ناجح1087فاطمه احمد شام الدين2240025

راسب931منار عمر قدور2240026

راسب206نادين محمد الفياض2240027

ناجح1064نبال رضوان الزعبي2240028

31ناجح1473نور احمد حمود2240029

راسب593ياسمين احمد الجاهل2240030

17ناجح1222اماني علي حالوي2240031

43ناجح1462باسمه حسن العزي2240032

راسب908ريم حسن عبد هللا2240033

راسب669زهراء رفيق عبد هللا2240034
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18ناجح1219زويا طالب غربيه2240035

ناجح1169فلاير علي العبدهللا2240036

راسب657احمد محمود بنوت2240037

راسب0اسراء عباس سعد2240038

118ناجح1348رهام شوقي سالمه2240039

96ناجح1357زهراء سمحات سويدان2240040

ناجح1090زينب خليل عليان2240041

راسب696زينب محمد خيامي2240042

ناجح1149سالي حسن غرابي2240043

107ناجح1355هبه علي عناني2240044

راسب930ايمان خليل جواد2240045

راسب916تيفاني انطانس خليل2240046

22ناجح1506رحاب حسن عطوي2240047

ناجح1102زهراء محمد قعفراني2240048

ناجح1018زينب رفيق مرمر2240049

ناجح1047زينب سالم سعد2240050

ناجح1026زينب محمد فرحات2240051

19ناجح1211ستفاني ايلي طانيوس2240052

14ناجح1244فاطمه حسين موسى2240053

ناجح1093فاطمه محمد عطوي2240054

20ناجح1181فاطمه ناصر نصر هللا2240055

16ناجح1226كوثر طالل احمد2240056

2011ناجح1262مروه ناصر شحرور2240057

راسب0احمد علي دله2240058

راسب642اسراء سمير جمال الدين2240059

راسب495حسن علي عودة2240060

راسب808داليا ناجي جمال الدين2240061

12ناجح1099ريم تامر شقير2240062

19ناجح1012زهراء نجيب مدلج2240063

5ناجح1215محمد احمد المقداد2240064

6ناجح1199نور محمد علوه2240065

راسب587هاجر محمود حبيب2240066

8ناجح1196والء طالل شومان2240067

61ناجح1409آمنه مالك محمد نون2240068

راسب828ريم يوسف هاشم2240069

راسب887زهراء خضر ناصر الدين2240070

راسب848زينب جابر طه2240071

راسب783زينب حسين زنيط2240072

راسب622عتاب علي الحاج حسين2240073

14ناجح1047فاطمه باشر الساحلي2240074

راسب663لوني عادل قانصوه2240075

راسب982محاسن حسن شمص2240076

راسب981دموع صالح الشتيوي2240077

راسب0مهدي حسين الكيال2240078

راسب835ايمان حسين العزو2240079

راسب932رجاء جاسم االسعد2240080

راسب465رقية أحمد خلف2240081

راسب0روان محمد الشيخ2240082

راسب70عدي أحمد الخليل2240083

راسب988عقبة أحمد األحمد2240084

راسب907فرح علي سويد2240085

راسب144ابراهيم احمد دقدوق2240086
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راسب771الفت علي حمود2240087

راسب192جوانا صبحي مقشر2240088

راسب213حسين علي قاروط2240089

راسب188حسين هولو مشيك2240090

81ناجح1393رباب حسن بيطار2240091

راسب877رقية حسين عنقة2240092

راسب997رنا هاشم حسين2240093

راسب966زهراء يوسف عزالدين2240094

راسب798سارة محمد العرب2240095

3ناجح1209عبدو محمد فارس2240096

راسب994عمر فادي عواد2240097

4ناجح1139غدير حسين مكي2240098

راسب216فاتن نادر نعيم2240099

راسب944فاطمة حسن للطي2240100

راسب0مروة عبد الحسين رسالن2240101

2ناجح1258منال احمد حاطوم2240102

6ناجح1070ناريمان محمد عبد العال2240103

راسب860نجاح فؤاد مدلل2240104

راسب817نورما احمد المولى2240105

راسب183هنال عباس جعفر2240106

5ناجح1138هيفاء علي يعقوب2240107

راسب896ربى موسى حمود2240108

راسب883ريان ابراهيم سعد2240109

راسب771زهراء حسين عساف2240110

راسب652زينب وليد برق2240111

راسب823زينة كمال شعبان2240112

راسب995غفران تركي المولى2240113

راسب965فاطمة حسين امهز2240114

راسب560محمد مصطفى بنات2240115

ناجح1071براءه هيثم الصايغ2240116

11ناجح1231رضى يوسف بشاره2240117

14ناجح1197ماريان انطوان العريجي2240118

102ناجح1355مريم يوسف حريشيه2240119

7ناجح1198أالء حيدر ابراهيم2240120

9ناجح1171أميرة نمر زين الدين2240121

4ناجح1233جميله محمد ظاهر2240122

راسب939حنين عدنان أبو حمدان2240123

3ناجح1238ديانا سليمان قمر2240124

20ناجح1003ريما أحمد حسين2240125

17ناجح1027زينب حسن صبح2240126

18ناجح1024الرا مجدي شرانق2240127

15ناجح1039ليليان حسيب صفا2240128

راسب956مروى طارق أبو شامي2240129

راسب987مريانا زيد نمر2240130

11ناجح1165والء يوسف التقي2240131

راسب0مهند كمال العزب2240132

13ناجح1053جميلة اسماعيل عقيل2240133

راسب766حسين أحمد الحاج يونس2240134

راسب901رحيمه حسين الموسوي2240135

132ناجح1308رنا زهير جانبين2240136

راسب803رنا غالب أيوب2240137

10ناجح1169مهى رفعت نجار2240138
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راسب873نور محسن ديب2240139

راسب752أالء حسن كانون2240140

راسب812رباب كريم باقر جاسم2240141

راسب0فاطمة علي الحالني2240142

راسب873فاطمة علي وهبي2240143

راسب750هبة موسى شداد2240144

راسب891ااّلء مصطفى مطر2240145

راسب667عبيده نايف رايد2240146

راسب0أليسار هاني المقداد2240147

16ناجح1032فضل عباس حسن2240148

راسب0ساره حسين حمشو2240149

راسب176فاطمة قاسم عبد الكريم2240150

راسب214أماني محمد عز الدين2240151

راسب975اّيه علي الجوهري2240152

راسب0أنس محمد اسماعيل2240153

راسب951نور علي السبالني2240154

راسب812زهراء فضل هللا مدلج2240155

راسب0فاطمه جمال شاهين2240156

راسب176غدي زهير الحرشي2240157

راسب0زينب محمد أحمد2240158

راسب773حنان أحمد شري2240159

راسب0حنان غسان المواس2240160

راسب920ريان محمد الكلل2240161

راسب966يمن مصطفى سيور2240162

راسب864حنان خليل دياب2240163

راسب775أمر حسام الكلل2240164

راسب0ايمان محمد زكريا2240165

راسب0زينب حسين عثمان2240166

راسب0أليسار مظهر عرنوس2240167

راسب0رقية طالل جابر2240168

راسب0آسيا جمال شيخ النجارين2240169

راسب0حسام أحمد الشريف2240170

راسب756محمد بالل عوض2240171

راسب930عليا خضر علي2240172

راسب0هيفاء محمد الخضر2240173

راسب0أناس سالم دياب2240174

راسب0سلسبيال عياش األحمد2240175

راسب0رويده علي سليمان2240176

راسب0رباب نزيه حيدر2240177

راسب0فاطمة علي نصر الدين2240178

راسب0ليال محمد ناصر2240179

راسب734مريم ابراهيم كركه2240180

راسب0عبير محمد شعشوع2240181

راسب711ربيع نزيه توبي2240182

راسب0فاطمه علي حشوش2240183

راسب0عبير عباس هاشم2240184

راسب0نبيه عبد النبي ياسين2240185

ناجح1125ليليان عبد هللا الفارس2240186

ناجح1113جنان محمد نجم2240187

راسب218علي محمد مهدي2240188

راسب832محمد باقر مصطفى حسين2240189

راسب0طوني حنا جرجور2240190
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راسب0علي ابراهيم موسى2240191

راسب559نرجس سامي محمد2240192

راسب0فاطمة ملحم شكر2240193

ناجح1019ناديا حليم برو2240194

راسب811فاطمة محمد البزال2240195

راسب809فاطمة حسان البزال2240196

راسب774محمد قاسم حمادي2240197

راسب0مهدي هاني مدلج2240198

ناجح1117عباس حسين شومان2240199

راسب887نور الهدى علي نون2240200

راسب903مالك علي الضروبي2240201

راسب0مريم علي طليس2240202

راسب940نرمين حسين المكحل2240203

ناجح1088فرح فؤاد الفوعاني2240204

راسب710مريم علي يونس2240205

راسب0رشا حسن دياب2240206

راسب0ساميا سامي القرعوني2240207

راسب630فاطمه حسين الحلو2240208

راسب0محمد علي رضوان هاشم2240209

راسب0أالء عادل ترشيشي2240210

راسب0ليال حسين حسن2240211

راسب754اشرف بسام يوسف2240212

راسب778آالء أحمد حسون2240213

ناجح1082أمنة محمد عائشة2240214

ناجح1039اسراء محمد حسون2240215

راسب952أمل خضر حيدر2240216

راسب469بدور ابراهيم دهيبي2240217

8ناجح1259براءة صبحي كحيل2240218

راسب210بيان عصام البستاني2240219

15ناجح1196ثراء علي خضر2240220

راسب773رانيا توفيق صوراني2240221

راسب951ريان حيدر حيدر2240222

17ناجح1191ريان عبد الحليم عقل2240223

ناجح1113ريان فياض نجارين2240224

راسب184زينب عبدهللا سعد الدين2240225

ناجح1026شروق سمير درباس2240226

ناجح1087غسان حسام الدين حليمة2240227

راسب0ماريا أحمد كنج2240228

راسب211ماريا نافذ علي2240229

راسب953محمد جمال السيد2240230

ناجح1108محمدية عادل المصري2240231

راسب671مريم وليد دنيا2240232

ناجح1154منى اسعد سعيد2240233

ناجح1064ميرنا محمود درويش2240234

راسب940نجاح فواز فران2240235

ناجح1064نسرين أحمد حروق2240236

123ناجح1336نال أحمد كنعان2240237

ناجح1129نور أحمد حمود2240238

ناجح1142نورهان أحمد عبدو2240239

ناجح1141أميه بسام نعمان2240240

13ناجح1198اّيه مصطفى ملحم2240241

راسب933امتثال خالد عوض2240242

Page 43



MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

ناجح1009ايمان خالد الخير2240243

ناجح1062باسمه خالد زريقه2240244

راسب767جنان طه سعيد2240245

راسب836حنان محمود خالد2240246

ناجح1150خديجه رشيد حمود2240247

راسب0دنيا محمود الشيخ2240248

راسب965رزان حسن البستاني2240249

ناجح1099رواء غسان الغا2240250

راسب168ريم علي طالب2240251

راسب918صفا خالد حمزه2240252

راسب971صفاء محمود علوش2240253

19ناجح1176عائشه عدنان النصبه2240254

راسب672عائشه محمد سلمى2240255

ناجح1130عبد الرحمن علي علي حسين2240256

راسب890عبير مصطفى مرقباوي2240257

ناجح1096عيسى محمود الرافعي2240258

ناجح1075غفران محمد العلي2240259

175ناجح1276غنوه محمود عربس2240260

ناجح1051فاطمه أحمد حلوم2240261

راسب980فاطمه جمال الدواش2240262

12ناجح1224فاطمه خضر الطحش2240263

راسب0فاطمه عزام غانم2240264

راسب837فرح عبد الكريم السيد2240265

ناجح1116نجاح محمد عزمي الصمد2240266

ناجح1071أمنة عدنا متلج2240267

راسب759جيهان حسن الغول2240268

راسب933مريم أحمد تركماني2240269

راسب630منال فواز عبيد2240270

راسب839نورهان أحمد حمدان2240271

ناجح1032اّية محمود الماروق2240272

راسب576ابتسام خالد الجواد2240273

راسب882بديعة محمد الشيخ2240274

راسب765جيهان علي محفوض2240275

راسب756كريم محمد الحج أحمد2240276

راسب940مريم محمود ناصر2240277

ناجح1147نوار مصطفى الماضي2240278

راسب726نور علي مصطفى2240279

راسب752نور محمد رأفت دهنه2240280

راسب624هبة أحمد خالد2240281

96ناجح1357اسراء أحمد جابر2240282

54ناجح1436حنين محمد عز الدين2240283

15ناجح1241فاطمة حسين عياش2240284

ناجح1041فاطمه ماهر عاصي2240285

11ناجح1628منار فايز غندور2240286

13ناجح1260نور محمد عليق2240287

ناجح1092هديل علي جابر2240288

راسب310أالء عباس منصور2240289

12ناجح1261بتول رفعت جابر2240290

ناجح1133ثريا علي رسالن2240291

1610ناجح1290رشا رضا مروه2240292

راسب0ريان حسن سكيني2240293

راسب0ريان صافي قشقوش2240294
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راسب872زهراء محمد علي حاج علي2240295

75ناجح1399فاطمه حسن ابي حيدر2240296

ناجح1132ليال محمد بهجة2240297

149ناجح1307مالك محمد جابر2240298

راسب912نور الهدى أحمد دقماق2240299

16ناجح1194داليا محمد ملحم2240300

18ناجح1178شهيناز خضر االدرع2240301

راسب909صفاء احمد سعد الدين2240302

راسب0عمر احمد الرفاعي2240303

16ناجح1194فرح علي الرفاعي2240304

راسب669بتول زكريا عبد هللا2240305

راسب643زينب حسن الكيال2240306

راسب740زينب عرفات عقيل2240307

راسب468سارة جواد سليمان2240308

راسب752ايفا توفيق الضاحي2240309

راسب950فاطمة عدنان عبيد2240310

راسب160فاطمة نوح عياش2240311

راسب0مروة فادي صولي2240312

راسب0زهراء ماجد سلوم2240313

ناجح1041علي االكبر حسن فاعور2240314

راسب918غدير احمد مزرعاني2240315

ناجح1091نجالء علي هاشم2240316

ناجح1001ميساء محمد ايوب2240317

33ناجح1446اماني عبدهللا حرب2260001

44ناجح1428زهراء حسن صايغ2260002

22ناجح1490زهراء علي قاطبي2260003

11ناجح1534فاطمه علي وهبي2260004

راسب796علي االكبر محمد الجمل2260005

191ناجح1158احمد نايف زعرور2260006

146ناجح1242ادهم بهجت المصري2260007

51ناجح1410جاسنتا سركيس معتوق2260008

72ناجح1360ساره مصطفى عفان2260009

135ناجح1246فرح احمد ديب2260010

93ناجح1294مادونا انور الزوقي2260011

11ناجح1056ايمان محمد الشميطلي2260012

8ناجح1124بالل عبدهللا الحجيري2260013

103ناجح1292جمال عصام العريضي2260014

راسب760حسين سمير زين الدين2260015

207ناجح1156سارة محمد دغمان2260016

راسب950عباس محمد مطر2260017

12ناجح1026فاطمة حسين قاسم2260018

9ناجح1088محمد احمد حوحو2260019

124ناجح1258مروان سماح فرحات2260020

166ناجح1218ميرا نعيم عواد2260021

82ناجح1298وائل عبدالفتاح ريشه2260022

10ناجح1058ياسر علي الحلباوي2260023

61ناجح1380يمنى اسكندر كفوري2260024

راسب448ريتا يوسف مهنا2260025

177ناجح1214اسماء عبدالحكيم عبدالرحمن2260026

188ناجح1208آمنه احمد عبيد2260027

9ناجح1152اسراء خالد احمد2260028

13ناجح1036اشواق خالد سقر2260029
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راسب798ايناس احمد بيروتي2260030

12ناجح1062جنان محمد عمريه2260031

10ناجح1148دالل وليد الحولي2260032

114ناجح1274رضا محمد غمراوي2260033

11ناجح1126روعه سمير الشامي2260034

راسب982عبير علي مصطفى2260035

14ناجح1018فاطمه مصطفى خضر2260036

راسب440فيدال ميشال مخايل2260037

راسب876هيام عبدالكريم الكردي2260038

راسب828والء عامر عرفي2260039

155ناجح1220منال بهاء الدين ابودقة2260040

17ناجح1212دايانا منصور سليمان2270001

19ناجح1158كريستل غسان البيروتي2270002

ناجح1085كلودين جوزيف زينا رحمه2270003

16ناجح1215مايا شارل غوش2270004

146ناجح1398محمود وليد عيد2270005

199ناجح1367ميراي فادي اسطفان2270006

ناجح1009مريم يوسف المولى2270007

20ناجح1111رانيا احمد مشيك2270008

ناجح1000اآلء حيدر حبيب2270009

18ناجح1110بتول سلمان حمية2270010

راسب816بتول عبد الكريم حمزة2270011

19ناجح1077بتول علي عثمان2270012

15ناجح1133حسين علي الضيقة2270013

11ناجح1221زهراء عباس الخطيب2270014

172ناجح1376فاطمة حسين يعقوب2270015

9ناجح1280ليال علي عبد الساتر2270016

ناجح1065ليليان مروان درغام2270017

راسب720محمد اشرف حسن الجوهري2270018

راسب0زينب محمد البزال2270019

13ناجح1284ابتسام واصف اسماعيل2270020

32ناجح1505امنه عبد الرحمن طالب2270021

12ناجح1287باميال عصام فرفور2270022

14ناجح1278بيداء عبد الرحيم علي2270023

63ناجح1490رشا عمر عبيد2270024

راسب882رشا وليد علي2270025

راسب851رشيد علي المحمد2270026

95ناجح1426ريم عبد القادر البضن2270027

10ناجح1344زياد سمير عمر2270028

11ناجح1327سامر خضر زهرمان2270029

راسب675صفاء علي اصيل2270030

21ناجح1601ليال محمد السحمراني2270031

ناجح1003منى عبد الكريم الغندور2270032

188ناجح1371نعمت مصطفى حبلص2270033

84ناجح1445يوال جرجس غريب2270034

10ناجح1260اليانا ميشال القاصوف2270035

16ناجح1130إليانا جوزف جورج عقيقي2270036

5ناجح1302كوليت كميل صدقه2270037

4ناجح1349ميشلين ميشال العلم2270038

17ناجح1123ابتسام الياس غنام2270039

203ناجح1363الياس انطوان وهبه2270040

14ناجح1137ريتا كمال غنام2270041
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ناجح1019مارلين ادجوني وهبه2270042

151ناجح1391ماريانا طوني مخول2270043

11ناجح1611اسراء احمد زين2270044

12ناجح1272فاطمه اكرم السمره2270045

10ناجح1280هيثم فؤاد فليحان2270046

ناجح1076بشار شكيب ابو لطيف2270047

73ناجح1448ريم خليل حريري2270048

19ناجح1179سارة علي ناصر2270049

ناجح1050علي عباس نصار2270050

17ناجح1227زينب حسن بلحص2270051

15ناجح1241فضل عباس ضيا2270052

19ناجح1179فاطمه ابراهيم غصين2270053

راسب0هبه خالد الحليبي2270054

راسب648حمزه احمد العزو2270055

راسب911صباح حمود العبيد2270056

راسب859هيلين عبدالباسط العلي2270057

12ناجح1192اسراء اكرم عمر2270058

راسب956حنين حسن جراح2270059

راسب228رائد عادل كرمه2270060

6ناجح1297ربى غازي الحاج احمد2270061

ناجح1052رحمه يوسف حمود2270062

راسب733رنا محمد احمد2270063

راسب864رنيم كمال البقاعي2270064

ناجح1014سلفانا محمد ناصر2270065

راسب971سمر عبد الحليم الحاراتي2270066

راسب969سهام محسن خليل2270067

راسب837عماد مصطفى قبالن2270068

راسب813مجدولين احمد نسبيه2270069

ناجح1040محمد علي ابو حسين2270070

راسب910منال منير العبد2270071

راسب971نانسي زهير ابو حمدان2270072

13ناجح1159ندى محمد خروب2270073

20ناجح1073هبه صافي الرفيع2270074

14ناجح1137ياسمين محمد حسن2270075

راسب593آية حسام الهبطة2270076

ناجح1014اليسار علي حيدر2270077

7ناجح1322جنان النعيم فضل يوسف2270078

راسب748جوكلين حسين ناصر الدين2270079

ناجح1096جوليا محمد صباغ2270080

ناجح1075حسن احمد عقل2270081

135ناجح1407حنان حسن حيدر2270082

13ناجح1268خليل ابراهيم غصين2270083

42ناجح1500رشا علي المذبوح2270084

9ناجح1316ريان علي سعد2270085

14ناجح1258زهراء سالم مقداد2270086

11ناجح1276زينب جهاد جواد2270087

18ناجح1208ساميه حسين جواد2270088

124ناجح1408ستيفاني حنا شحود2270089

راسب982طاهر ابراهيم فرحات2270090

16ناجح1230عباس محمد علي عيسى2270091

166ناجح1383مايا حسن صبرا2270092

ناجح1029محمد حسن شحادي2270093
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ناجح1038محمد عباس عطوي2270094

راسب0موسى حسين عقل2270095

8ناجح1320هبة حسن طليس2270096

راسب0احمد سمير الحالق2270097

ناجح1082محمد مهدي حميه2270098

راسب862هانية ابراهيم حمداش2270099

راسب629ثيماء سليمان شاكيش2270100

راسب0يوسف مصطفى مغامس2270101

راسب334ياسمين فؤاد صالح2270102

راسب0مهدي ناصر حسن2270103

راسب819علي هاشم دره2270104

راسب764محمد حسن ابو هيكل2270105

راسب886حماس وليد زين الدين2270106

راسب938مريم احمد الشاعر2270107

راسب759اّمنه عبد الرؤوف العيسى2270108

15ناجح1247أسماء محمود الخالد2270109

ناجح1055ااّلء خالد المحمد2270110

راسب950بسام ربيع السنكري2270111

20ناجح1157بهاء الدين أحمد شرف الدين2270112

راسب579جميله غانم الدهيبي2270113

18ناجح1189راما موفق الجراح2270114

157ناجح1391رقيه أحمد سويد2270115

راسب450غنى عثمان الرفاعي2270116

راسب885مرلين خالد حمد2270117

ناجح1087ميساء أحمد خزما2270118

راسب807ندى مخيبر حسن2270119

راسب549هديه عبد الرزاق بيروتي2270120

7ناجح1295اسراء حسن شكر2270121

راسب725حسين غانم الموسوي2270122

راسب654علي حسن زريق2270123

راسب596علي عباس ايوب2270124

راسب0علي محمد حمزة2270125

راسب899غيداء علي سويدان2270126

ناجح1007ليا جوزف قازان2270127

راسب767مريانة رياض سويدان2270128

8ناجح1282مريم فيصل عرار2270129

راسب754هشام بسام شومان2270130

15ناجح1130أالء قاسم حطيط2270131

7ناجح1232أالء محمد رسالن2270132

16ناجح1114اّيه حسن حماده2270133

راسب943بتول عباس مقداد2270134

13ناجح1141بتول محمد خليل مرمر2270135

راسب858براء شلهوب شلهوب2270136

راسب709حسين طلعت زهوي2270137

13ناجح1141حسين نعمه عميص2270138

10ناجح1200ديما حسان فرحات2270139

9ناجح1209رماح سلمان البندر2270140

راسب910ريم محمود رسالن2270141

51ناجح1496زهراء يحيى حرب2270142

4ناجح1297ساجده علي مبارك2270143

8ناجح1228نجوى أحمد ملحم2270144

راسب993رشا ياسر سويف2270145
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5ناجح1249زهراء نصر الدين علو2270146

12ناجح1187زينب مالك حرب2270147

102ناجح1422سكينه محمد حناوي2270148

11ناجح1192ضحى محمود رمضان2270149

113ناجح1419فاطمه علي حمدان2270150

14ناجح1138فاطمه عيسى ضاهر2270151

17ناجح1097محمد تحسين كعور2270152

6ناجح1246مريم حسن فقيه2270153

راسب398انطوني بسام عبود2280001

103ناجح1153بيرال سمير زغيب2280002

114ناجح1138تريز رفيق عقيقي2280003

2011ناجح935جنى نبيل المغربل2280004

راسب0جورج انيس صادر2280005

157ناجح1029جوي مارون القصيفي2280006

راسب630خالد وليد سراري2280007

راسب0علي رئيف سبيتي2280008

1910ناجح936عيسى محمد ثليجه2280009

178ناجح977فاطمة طالل اسماعيل2280010

راسب818الرين نديم الشعار2280011

42ناجح1213مارسيل كميل حداد2280012

11ناجح1312ميرا ايلي قصابلي2280013

136ناجح1066آية مروان عوض2280014

12ناجح915بسكال جورج ايفو2280015

راسب846خديجه انيس رحال2280016

راسب0راشيل الياس ناصر2280017

189ناجح944ردينه انيس رحال2280018

راسب840رنا اسماعيل البرازي2280019

راسب833رنين عبد االحد اسحق2280020

راسب150فاطمة بشير وهبي2280021

راسب764فاطمه الزهراء زهير الفالح2280022

راسب326محمد حسين عياد2280023

راسب580محمد علي عكيف حمدان2280024

راسب356مريم مصطفى بعجور2280025

125ناجح1070وديان محمد كزما2280026

64ناجح1182رقيه يحيى حوماني2280027

86ناجح1157ساره مصطفى فحص2280028

75ناجح1165فاطمه حسن طراف2280029

21ناجح1307الرا احمد مدلج2280030

97ناجح1155ليلى رابح راضي2280031

169ناجح1000نجاح محمود رسالن2280032

148ناجح1065زينب سامي مروه2280033

53ناجح1183فاطمه عبد الهادي صايغ2280034

32ناجح1236فرح علي دهيني2280035

راسب805ميشيل انطوان كامل2280036

راسب0عبد الملك مروان بارودي2280037

راسب0ربال سمعان الخراط2280038

راسب0تمام ناظم طليس2280039

راسب0جوزيف انطوان كرم2280040

راسب602رامي محمود شعبان2280041

راسب0فاطمة غانم موسى2280042

راسب0زينب محمد شبيب2280043

راسب0مالك غسان مروة2280044
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راسب0فاطمه الزهراء اكرم جابر2280045

راسب0احمد صبحي حدرج2280046

راسب0زينب محمد مرتضى2280047

راسب0فاطمه حسن الحسيني2280048

راسب0استيفاني انطوان شريم2280049

راسب0حسين مهدي منذر2290001

راسب0دانيا علي الفن2290002

راسب0رشا عبد الرحمن كنعان2290003

ناجح925زينب احمد ديب زينت دوست2290004

راسب898زينب محمد شكر2290005

راسب856محمد علي شكر2290006

راسب0دانه علي عواضة2290007

191ناجح979غنوى حسين عربيد2290008

راسب0محمد عمر يونس2290009

18ناجح947امل محمد حجازي2290010

97ناجح1142حسيبه وسام القطان2290011

راسب0حسين كامل العمار2290012

1210ناجح1035حنين عبد الفتاح اسماعيل2290013

20ناجح938راغده احمد زعرور2290014

1311ناجح1018رشا خالد الشاغوري2290015

راسب887روال  ابراهيم حمود2290016

1513ناجح1012ريما سعيد القادري2290017

1614ناجح1003سنا مروان حمود2290018

108ناجح1082صابرين فاروق شهابي2290019

1412ناجح1015علي الفي العسكر2290020

11ناجح1476لما خالد ياسين2290021

22ناجح1266لميس عادل العريبي2290022

54ناجح1196لينا خالد سلوم2290023

86ناجح1144نيفين عمر جبر2290024

راسب84غادة حسن شمص2290025

راسب833غنوة نايف مرتضى2290026

راسب0مصطفى محمد مكاوي2290027

راسب0ابتسام ناصر زامل2290028

راسب0مختار يوسف عيتاني2290029

راسب0هيام الياس بشاره2290030

راسب0نهاد حمد جانبين2290031

راسب0تغريد صالح الدين الشحيمي2290032

راسب0خالد محمد غانم2290033

راسب36حسين محمد شبلي2290034

راسب0دوله عباس حميه2290035

راسب0روان محمد نبها2290036

7ناجح1155محمد سامي حجازي2290037

20ناجح978نانسي يوسف الدغيدي2290038

راسب0فاطمة محمد سامي الحشيمي2290039

راسب620زين كمال الحلباوي2290040

راسب0حسن سعدون المقداد2290041

راسب0حسين نادر طه2290042

راسب838منتهى تركي يزبك2290043

راسب714عباس محمد الموسوي2290044

راسب0ريتا مخول فاخوري2290045

راسب0محمد عجاج مشيك2290046

راسب0اسالم حسن وهبي2290047
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راسب0سوزان عبدهللا زعيتر2290048

3ناجح1214ديانا مهدي الموسوي2290049

راسب0فاطمة علي الحالني2290050

راسب0علي زكريا شومان2290051

119ناجح1047امير محمد صقر2290052

راسب321بالل عصام علي حسن2290053

43ناجح1205رويدا حسين يونس2290054

1715ناجح1002زينب محمد الديراني2290055

راسب0سحر احمد الطقش2290056

65ناجح1192غدير شوقي عبدهللا2290057

1311ناجح1018فاطمة حمد باظان2290058

1816ناجح991محمد حسين غصن2290059

راسب64محمد حمزة شرف الدين2290060

17ناجح969مهدي حسين الحالني2290061

19ناجح945نور فوزي صليبي2290062

راسب0هاجر عبد الرضا شومان2290063

ناجح1164ميريام جوزاف حرب2300001

راسب772كريستين فارس عبد المسيح2300002

ناجح949سيرينا انطرانيك خفرديان2300003

ناجح1091أليانا بولص كتورة2300004

راسب100بامي جوزف بسترس2300005

راسب0جورج لؤي سالم2300006

راسب702ريتا ريمون االسمر2300007

راسب48فيرونيكا جون القزح2300008

راسب545ماريان سركيس معتوق2300009

راسب679ميراي حكمت يعقوب2300010

ناجح917جنة طالل العنيسي2300011

ناجح1132منيرة جالل حيدر2300012

ناجح1134ميرفت غسان مالك2300013

راسب0محمد عماد قراعلي2300014

راسب0أمير وحيد حيدر2300015

راسب0علي محمد كاظم قاسم2300016

راسب0علي الهادي حسين فقيه2300017

راسب0نزار كريم سليم2300018

راسب0ريدان صالح بوفخر الدين2300019

راسب0وائل وجيه خداج2300020

راسب0سوزان كمال ضو2300021

راسب703روانا خالد فياض2300022

ناجح1054آيات مصطفى عبد الساتر2300023

ناجح1230زهراء جعفر شقير2300024

ناجح1042زهراء محمد صبرا2300025

راسب879سلفانا نصرهللا زين الدين2300026

123ناجح1491علي هاني حميه2300027

16ناجح1376فاطمة منير خروز2300028

15ناجح1398هدى محمود ياسين2300029

راسب98جان كلود ملحم روحانا2300030

راسب0محمد خير ابراهيم شماس2300031

راسب0مالك سامي عالمة2300032

راسب161زهره توفيق فواز2300033

راسب0علي ربيع حميه2300034

راسب0فراس مينا سعاده2300035

راسب0كريستيان طوني ابو جوده2300036
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راسب723انطوان ميشال غرزوزي2300037

راسب800عبدو فارس مكرزل2300038

راسب871كاندي بيار خيرو2300039

1ناجح1130ناهد سميح ايوب2300040

راسب666بطرس حنا حدشيتي2300041

راسب518طوني يوسف البزعوني2300042

راسب64ماري طاني طراد2300043

راسب0وفاء حكم علم الدين2300044

راسب0ياسمين محمد غمراوي2300045

راسب736ايليانا عيسى الخولي2300046

راسب674جورجيا اندريه بشاره2300047

راسب0جوزيان جورج فرنسيس2300048

راسب873جويس الياس فرنسيس2300049

راسب465رابعه احمد عدويه2300050

راسب479رنين جورج زيتونه2300051

راسب440رودينا جهاد خضر2300052

راسب416ساره هاشم حسن2300053

راسب697صفا وليد الشيخ2300054

راسب820مريم اسعد عدره2300055

راسب268نوار عبد العزيز مرعب2300056

راسب526اميمه احمد علوش2300057

راسب496احمد سعيد الحلبي2300058

10ناجح1240بدريه مصطفى الحاج2300059

راسب712حنان واصف اسماعيل2300060

راسب559دباح غازي العبود2300061

راسب431راني جوزف الكوسا2300062

ناجح924رنا محمد احمد2300063

راسب746روز عمر عبيد2300064

راسب758سماح عبد الكريم الخضر2300065

راسب606سيمونا الياس دنكور2300066

راسب669عائشه مصطفى الحكم2300067

ناجح1066غوى حسن حسن2300068

راسب886فدى خالد سليمان2300069

راسب0لوسيان عبدهللا محفوض2300070

راسب589محمد علي درويش2300071

ناجح1025مياده احمد برهان2300072

راسب647نوال سمير البايع2300073

ناجح1010هال جرجس غريب2300074

راسب364احمد ابراهيم الشيخ2300075

راسب315بشار محمد مرتضى الكيالني2300076

راسب492عائشه خالد حبلص2300077

راسب0محمود وجيه االسمر2300078

راسب721منال محمود الزعبي2300079

راسب479ياسمين بسام فاكهاني2300080

18ناجح1223الين محمد ياسر الشايب2300081

21ناجح1684جوزف طوني صابر2300082

7ناجح1331خلدون فؤاد كيوان2300083

6ناجح1332ساندرا وليد نصرهللا2300084

ناجح960زينب نزار فرحات2300085

11ناجح1274محمد عمر ياسين2300086

ناجح1187انطوني سمعان القاعي2300087

ناجح1154جاد سامي شمعون2300088
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ناجح1092جنفياف شفيق شعنين2300089

ناجح1062جورج عبدهللا عبيد2300090

19ناجح1220جينان حافظ ابو زيد2300091

راسب820حنين منير ابو حمدان2300092

راسب320كارين نمر خاطر2300093

راسب767منى عصام العتل2300094

راسب758ميا طانيوس عون2300095

8ناجح1328هنادي نصري كركي2300096

19ناجح1371رانيا حسن عالمة2300097

ناجح1028ريم محمود مرعي2300098

ناجح990لميس فارس ابو بركي2300099

راسب789زينة عزات سليم2300100

ناجح1326نزار محمود البيطار2300101

ناجح990مريانا طوني سمعان2300102

5ناجح1397هبة علي ابو غطاس مهنا2300103

ناجح982ديانا فايز ابو حجيلي2300104

ناجح1152ريم عماد ابو زور2300105

ناجح1144عمر فارس ابوبركي2300106

ناجح992مهند سمير عامر2300107

راسب744جعفر محمد خير حبلي2300108

راسب778زينه محمد السن2300109

ناجح1198محمد علي حمود2300110

ناجح930مريم سليمان بيومي2300111

راسب894نور ناصر الزين2300112

راسب0احمد محمد رباح2300113

راسب0ديانا بالل ابراهيم2300114

راسب0علي كامل الحاج2300115

راسب0عصام كامل متيرك2300116

ناجح1090حسين كامل عكوش2300117

ناجح1232حسين كامل معتوق2300118

ناجح1220سالم محمد منصور2300119

ناجح901سماح محمد قميحة2300120

راسب851علي حسن نصار2300121

راسب100فاطمة منير الشامي2300122

راسب742نسرين حسن نسر2300123

ناجح999سارة علي ترحيني2300124

ناجح914سهى علي صبره2300125

راسب0علي احمد شاهين2300126

ناجح1360فاطمه عدنان حديد2300127

ناجح1082فاطمه حسن بيطار2300128

ناجح1199فاطمه حسن سلمان2300129

ناجح1360ليليان احمد عياش2300130

ناجح1360اماني وسام زبيب2300131

15ناجح1421فاطمه حسين حمود2300132

41ناجح1576فاطمه محمد علي الحامض2300133

11ناجح1442لمى فادي هاشم2300134

راسب212محمد ساجد كمال اخضر2300135

137ناجح1474مروى عادل ايوب2300136

ناجح1355بتول حسان طرابلسي2300137

ناجح1044بتول عبد الحسين ملحم2300138

ناجح1072حسن عصام درويش2300139

ناجح1229زهراء فريد طالب2300140
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ناجح1206زهراء موسى علويه2300141

ناجح1155زينب احمد حمود2300142

ناجح1109زينب ابراهيم عبدهللا2300143

ناجح980ساري عبد المنعم شقير2300144

ناجح901سوزان عبدهللا مصطفى2300145

ناجح974علي محمد علي حرب2300146

ناجح927فاطمه حسن فرج2300147

ناجح1049مريم جعفر منصور2300148

راسب288مهدي حسين سلطان2300149

ناجح1143نغم نبيل نصرهللا2300150

ناجح1001وفاء حسن اسماعيل2300151

راسب890اسماء حسين علويه2300152

ناجح1015ايمان قاسم خليل2300153

ناجح974حسين عبدهللا احمد2300154

ناجح1071غدير جهاد باجوق2300155

ناجح972فاطمه محمد رضا2300156

ناجح1101محمد عبدهللا العبد2300157

ناجح926محمد علي سامي حرب2300158

ناجح1235مرفت علي نصار2300159

ناجح1048مالك عباس جعفر2300160

راسب625اصاال خالد الشمالي2300161

راسب693غنوة حسين عثمان2300162

ناجح1203فاطمة الصغرى علي زعيتر2300163

راسب666فرح احمد المصري2300164

ناجح1071نور الهدى محمد شريف2300165

ناجح940هالة حسين اللقيس2300166

راسب898اماني علي شرف الدين2300167

ناجح998بشرى علي عبيد2300168

راسب734نانسي هاشم عثمان2300169

راسب0روا فواز وهبه2300170

راسب0طارق عطاهلل زعيتر2300171

راسب0علي احمد كنعان2300172

راسب0محمد علي وسام الخنسا2300173

راسب0موسى الكاظم محمد عثمان2300174

راسب661زينب احمد شكر2300175

راسب868زينب حيدر الموسوي2300176

راسب88علي احمد الموسوي2300177

راسب812فياض احمد كاظم2300178

راسب0محمد مهدي علي الموسوي2300179

20ناجح1217مليحة حسن الموسوي2300180

راسب0علي رضوان شريف2300181

راسب0علي عصام خليل2300182

راسب758خديجة علي عساف2300183

ناجح1028نيللي سليمان طبيخ2300184

راسب794اسراء حسين المصري2300185

ناجح964شيرين رياض شريف2300186

راسب737قاسم محمد علي احمد2300187

راسب627اسراء حسن الكموني2300188

راسب0هاجر فؤاد امهز2300189

راسب457راغده حسين المولى2300190

راسب707بثينة حسن عودة2300191

راسب457ندى اسامه الخرفان2300192
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راسب582ردينة حسين طه2300193

راسب841فاطمه احمد السعلوك2300194

راسب899سليمه حسين ناصيف2300195

راسب0آيه نافذ شريف2300196

راسب0راحيل سعدون المقداد2300197

راسب0شريف سعدون المقداد2300198

راسب778هادي عباس عمر2300199

راسب0بالل علي الحاج حسن2300200

راسب0زهراء مرشد الحاج حسن2300201

راسب96زينة علي الحاج حسن2300202

راسب80فاطمة محمود الحاج حسن2300203

راسب0كلودين جمال رباح2300204

ناجح1194آيات سعيد نزال2300205

راسب612أحمد محمد قعيق2300206

ناجح995اسراء بالل سليم2300207

راسب601حسين علي علوية2300208

راسب0حسين علي مشيك2300209

ناجح1171حنان نمر بداح2300210

ناجح1108رانيا عباس خليل2300211

ناجح1036ريم علي خير الدين2300212

ناجح1059ريم علي عياش2300213

ناجح1062زهراء علي خليل2300214

ناجح1198علي ابراهيم خشيش2300215

ناجح1185صفاء محمد صفوان يبرق2300216

ناجح1009فاطمة حسين الجندي2300217

11ناجح1420فاطمة عدنان ماروني2300218

ناجح1332فاطمة كمال جبق2300219

ناجح1020كوثر عباس عطار2300220

ناجح1201ليليان محمد المالح2300221

ناجح1102مريانا وسام الجردي2300222

ناجح1171مالك علي بري2300223

راسب887مهى رياض خليفة2300224

ناجح925ندى علي المولى2300225

راسب895نغم حسين حيدر2300226

ناجح1042نور الهدى غسان دبوق2300227

ناجح1267هبة نزيه زعيتر2300228

13ناجح1404أحمد مهدي نصرهللّا2300229

ناجح1033اسراء موسى علوية2300230

راسب804بتول عبد الحسين مكي2300231

ناجح1188بسام محمود بزي2300232

ناجح1108تهاني عماد ديب2300233

ناجح1215حسين زكريا عدرة2300234

11ناجح1750شاديا منير أحمد2300235

راسب185عادل حسن سرور2300236

راسب572عبد الرزاق كمال شحادة2300237

ناجح1039نور العيون زهير برو2300238

راسب868ليال سيد اليسير2300239

ناجح1120مصطفى محمد يحفوفي2300240

راسب88احمد جالل جمعة2300241

راسب195أحمد حسين عليان2300242

راسب471أحمد نصرت الكجك2300243

راسب834بتول ابراهيم سلمان2300244
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19ناجح1336جيهان فؤاد بنوت2300245

راسب690حال خالد المحمود2300246

راسب522زينب فاروق عيسى2300247

ناجح1041عبد الكريم شهاب رباح2300248

راسب697علي محمد ابو زيد2300249

ناجح1172فاديا موسى القادري2300250

راسب272فاطمة محمود السيد2300251

175ناجح1458فدك خضر الزين2300252

ناجح942فرح وليد الكبي2300253

راسب738محمد محمود عيتاني2300254

راسب812نعيمه خضر مسلماني2300255

راسب0محمود عباس الدر2300256

ناجح1062نور محمد فريز النقشبندي الشهير بالطحان2300257

راسب615والء محمد األشقر2300258

ناجح1255سحر مصطفى الحاج حسن2300259

راسب0حسن شادي ناصر2300260

ناجح1224محمد ابراهيم مهنا2300261

ناجح1150قمر علي الحاج حسن2300262

ناجح1331علي محمد الظريف2300263

12ناجح1405سماهر علي كمال الدين2300264

ناجح1008فاطمة كمال كعور2300265

راسب830فاطمة محمد ماجد2300266

راسب0مروى مصطفى عواد2300267

ناجح1093يحي علي زلغوط2300268

ناجح1256زهراء كمال عطوي2300269

17ناجح1361رنا فوزات ذياب2300270

راسب0فاطمة علي ناصر2300271

راسب887فاطمة حسن علوه2300272

راسب640حياة ركان ترشيشي2300273

راسب0حسن علي صفوان2300274

راسب0علي احمد الغزيري2300275

ناجح1103اسد محمد شعبان2300276

راسب0زينه علي تراوي2300277

ناجح1059سمر لطفي المنجد2300278

راسب691فاطمه فيروز يوسف2300279

ناجح1100فايزه احمد ياسين2300280

ناجح1253النا شوقي دحبول2300281

راسب0محمد اركان الحاج شحاده2300282

راسب0محمد جميل الحالق2300283

ناجح1151نانسي محمد الشحيمي2300284

ناجح1000نور معين حسن2300285

ناجح1023اليان جلبار ضاهر2300286

ناجح1050ايليانا شربل الخوري2300287

ناجح1006باخوس عيسى فريم2300288

ناجح1190رنى سالم الخوري2300289

ناجح1011ريمون غسان مطر2300290

راسب819صفاء عبد هللّا عبد العزيز كشك2300291

ناجح1167صوفيا بولس زغيب2300292

ناجح1034فيوليت يوسف نصور2300293

ناجح1235ماري فادي العلم2300294

141ناجح1472أماندا وجيه أنطونيوس2300295

6ناجح1390جيسيكا جرجي توما2300296
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ناجح1057زهراء حسن البرادعي2300297

152ناجح1464غدير حسن الحاج2300298

راسب803ميراي حسن خانات2300299

9ناجح1252ريتا سايد يوسف2300300

12ناجح1228سعيد انطوان العريجي2300301

8ناجح1278طوني عبدهللا سعد2300302

14ناجح1194موريس شربل بومينا2300303

13ناجح1210ميشلين طوني عبود2300304

ناجح971ميالد جميل غناطيوس2300305

راسب790آسيا عباس كريم2300306

ناجح954احمد محمد دباغ2300307

راسب0اركان رياض حافظ2300308

ناجح1041ايهاب وليد علوى2300309

ناجح959جهان محمد المحمود2300310

راسب809حاتم محمد علم الدين2300311

18ناجح1150حسنة مصطفى اإلبراهيم2300312

راسب801حليمه نور الدين دنش2300313

راسب874رغده محمود شتات2300314

15ناجح1188سمير علي النابوش2300315

ناجح929سميرة جرجس العتر2300316

ناجح1077عبود محمد غازي عيسى2300317

183ناجح1455عثمان عباس كريم2300318

5ناجح1393عالء محمد فاضل عضيمي2300319

راسب748نهوند مروان زين العابدين2300320

راسب627نور الهدى ابراهيم العالف2300321

ناجح1056هبه عصام هاشم2300322

راسب296فاطمة كرم القادري2300323

ناجح1164اليسار نجيب جمال2300324

ناجح1363حوراء احمد فرحات2300325

13ناجح1432ريان احمد مشلب2300326

84ناجح1526عصماء بسام مالح2300327

ناجح1086عليا محمد خليفه2300328

ناجح1157فاطمة كامل وهبي2300329

ناجح1259مروه يوسف حجازي2300330

ناجح1204هيام جمال عيسى2300331

راسب80عباس وجيه فحص2300332

راسب874احمد حسين عكر2300333

راسب0حسن محمد شيت2300334

ناجح966دعاء مهدي فواز2300335

راسب828زينب احمد طويل2300336

راسب679عباس علي عواضه2300337

ناجح1015فاطمه غالب خريس2300338

ناجح1045الرا علي شقير2300339

راسب771مريم علي ارسالن2300340

راسب0نجيب لبيب سويدان2300341

9ناجح1446امل حسن سعاده2300342

ناجح950جنان علي عتريس2300343

ناجح1300زهراء بسام طباجه2300344

ناجح1214سنا محمد نحال2300345

ناجح1030فاطمه حسان رمضان2300346

ناجح1032فاطمه داود الخالد2300347

ناجح1201ليال حسنين قانصو2300348
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راسب842مريم رياض ابراهيم2300349

راسب840هبه محمود دياب2300350

راسب0حسين علي طيراني2300351

راسب815ديانا رضا سرحان2300352

راسب827زهراء نزيه بهجه2300353

ناجح1119زينب احمد بلوط2300354

راسب580سناء حسن مازح2300355

ناجح1076شذى خليل ناصر2300356

راسب0عبير حيدر فران2300357

ناجح1024غدير يوسف قميحه2300358

راسب863فاطمة فضل فران2300359

ناجح1020مريم احمد موسى2300360

راسب0مريم خليل معتوق2300361

ناجح1038نور احمد معتوق2300362

راسب0ابراهيم محمد فرحات2300363

راسب0علي ابراهيم بركات2300364

راسب0علي جمال غندور2300365

ناجح909علي سرحان سرحان2300366

راسب0فضل شريف فحص2300367

راسب0ماهر علي دهيني2300368

راسب0محمد حسين مراد2300369

راسب0محمد مالك عليق2300370

ناجح1185مهدي محمد حاريصي2300371

راسب0هاشم احمد خاطر2300372

راسب0ياسر عبدالحميد عاصي2300373

راسب0يوسف علي حمد2300374

راسب0حسين عباس حرقوص2300375

ناجح1362اية فاطمه مصطفى حجازي2300376

ناجح1278بتول حسين عجمي2300377

198ناجح1454بالل حسين فقيه2300378

20ناجح1367جنا محمد نورالدين2300379

ناجح1319حسين خالد عليق2300380

17ناجح1397حوراء حسن ياسين2300381

52ناجح1552رهام حسين فقيه2300382

95ناجح1521زينب حسن ترحيني2300383

12ناجح1435زينب حسين حرب2300384

106ناجح1500زينب خضر شميساني2300385

16ناجح1420علي احمد ترحيني2300386

ناجح1290علي حسين جابر2300387

ناجح1229فاطمه علي سليمان2300388

ناجح1184لميس حسين حطيط2300389

راسب851مهدي حسن جابر2300390

ناجح1077نريمان علي زهر2300391

ناجح1154نور حسين حيدر2300392

ناجح1174نور خليل ملي2300393

ناجح1137احمد علي ياسين2300394

ناجح1289آية جمال ابوشقرا جابر2300395

ناجح1101حسن قاسم شرف2300396

ناجح1137زينب مصطفى الصفاوي2300397

راسب0سماره بسام سعادي2300398

ناجح985عباس حسين مذبوح2300399

ناجح1077ليلى جميل وهبي2300400
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10ناجح1445محمد هاشم هاشم2300401

راسب0امنه حسين عالمه2300402

راسب807اسراء جهاد الترك2300403

راسب0عباس خضر جحا2300404

راسب0محمد احمد فرحات2300405

راسب0وسام محمد متيرك2300406

ناجح1181استريال انطوان الياس2300407

ناجح901الياس ضاهر ابوانطون2300408

راسب68الياس فارس سليمان2300409

ناجح1127اليسا جميل بخاش2300410

ناجح1169باميال بولس بشعالني2300411

راسب80جورج فريد تنوري2300412

راسب0ريتا يوسف قبالن2300413

32ناجح1669كارول جوزف ابوفيصل2300414

19ناجح1220مارون يوسف عبداالحد2300415

راسب757نويل جورج داغر2300416

راسب0ابراهيم عبدو مشيك2300417

ناجح1200اية محمد الشموري2300418

راسب550باسل بسام عربي2300419

13ناجح1254جيدا احمد الشوباصي2300420

ناجح1054حسن محمد الزين2300421

ناجح1188خالد ابراهيم ابوتمري2300422

12ناجح1269خديجه بالل السماوي2300423

8ناجح1328دنيا ماجد موسى2300424

73ناجح1545رامح يوسف ابودرهمين2300425

9ناجح1320رنا احمد محي الدين2300426

10ناجح1302روال هشام نبعه2300427

راسب826ريتا بير بابايان2300428

ناجح973زينب علي مزاحم2300429

ناجح1127زينه محمود الخطيب2300430

ناجح1045سمر طالل المعلم2300431

ناجح1067طارق عامر سوني2300432

ناجح998عال ابراهيم الحراكي2300433

14ناجح1250عالء احمد الحسين2300434

ناجح1031عالء عادل عمار2300435

ناجح1021عمر محمد المولى2300436

4ناجح1407فداء حسين فرحات2300437

16ناجح1228ليلى كامل عبدهللا2300438

ناجح961محمد بدر الكعبي الزعبي2300439

ناجح1072نسرين عادل االحمد2300440

ناجح1066هبه حسين اسعد2300441

ناجح943حال حسين الحجيري2300442

ناجح1009حليمه خليل رايد2300443

راسب795ريم حسين البريدي2300444

راسب760فاطمة عدنان الحجيري2300445

ناجح1136فاطمه علي كرنبي2300446

17ناجح1224فيروز مهدي المسلماني2300447

ناجح1050مجدولين علي الحجيري2300448

ناجح1000مريم علي غدادي2300449

ناجح931مهند هالل امون2300450

راسب0باسل سلمان يزبك2300451

ناجح1004حسين مصطفى غضبان2300452
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ناجح1044دعاء فادي شحادي2300453

ناجح1071ديانا محمد بيضون2300454

ناجح1107زهراء مصطفى نصار2300455

ناجح1176سكينه سمير فواز2300456

ناجح992علي بسام قاروط2300457

راسب100مهدي علي شعيتو2300458

ناجح1004نورالهدى عباس بزي2300459

راسب852أحمد محّي الّدين غندور2300460

راسب0أميره غسان بّزي2300461

ناجح1214حسن سالم كاظم سلمان2300462

ناجح1060زينب علي عالمه2300463

ناجح1180عباس شحاده حسن عزير2300464

ناجح1023علي محمد نابلسي2300465

14ناجح1402ليديا أحمد سرور2300466

راسب715هناء أورنالدومانويل كّريم2300467

راسب799هيفاء أورنالدومانويل كّريم2300468

ناجح928إحسان عبد الرحمن يحي2300469

راسب813أمون حسين طالب2300470

راسب343جوزاف طاني بو ضاهر2300471

راسب117جيزال جبران الياس2300472

راسب830نهاد حنا مقداد2300473

راسب682نورهان جان طايع2300474

راسب100أحمد حسن الصمدي2300475

راسب0عبد الرحمن محمد سعود2300476

راسب0عمر ممدوح شوك2300477

راسب569محمد رفعت فحيلي2300478

راسب0جنى محمد قاسم2300479

راسب849خيريه عبدالرزاق طه2300480

راسب355سابين عدنان مرعي2300481

راسب172ميرا بسام عبيد2300482

راسب731وليد علي االيوبي2300483

راسب844آمنة احمد محمد2300484

راسب801خالده خالد عدوية2300485

راسب579زينب محمد شريتح2300486

ناجح908سمية محمد حيدر2300487

4ناجح1404عبد السالم احمد عبدهللا2300488

17ناجح1170عبيدة جهاد شريتح2300489

راسب0فاطمة عبد اللطيف مرعب2300490

راسب634فاطمة محمد عبدهللا2300491

راسب777كمال محمد المع األسعد2300492

راسب707ميرنا احمد شريتح2300493

ناجح999نورا درباس مصطفى2300494

راسب584مايه محمد التركماني2300495

راسب888مجدولين غازي المصطفى2300496

راسب836عباس كمال الحلباوي2300497

راسب753وفاء حسن علي2300498

ناجح1164نور شفيق ياسين2300499

راسب833زهراء مصطفى شداد2300500

راسب691ألكسندرا بدروس طوباليان2300501

ناجح1137أليس فارس نمر2300502

راسب722أنطوني مارون بو خليل2300503

ناجح1024جاد جورج سعد2300504
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ناجح1048جوفانا جوزيف مخول2300505

ناجح1168جول كميل صباغ2300506

ناجح1161جون مايكل روجيه دانيال2300507

ناجح1237ريما مارون السبعلي2300508

راسب585ضحى محمد قطايا2300509

راسب886كريستل أنطوان كعدي2300510

راسب686كريستيل عادل المر2300511

راسب269الرا مارون عبدهللا2300512

ناجح1181ليا ميالد ابو عزي2300513

ناجح951ماري روز نمر يوسف2300514

ناجح1292ميريال كميل أبو غنام2300515

ناجح988نيكول حليم عطيه2300516

18ناجح1342أنطوني ناجي سماحة2300517

ناجح1184ايجنيه أنطون نكد2300518

راسب819باتريسيا ادوار الخوري2300519

ناجح970جاسيكا شربل داود2300520

ناجح940جوانا ميالد ابراهيم2300521

راسب864جيهان ابراهيم أبو عريضه2300522

راسب562حنان موسى أبو أنطون2300523

راسب852دوري يوسف أبو شعيا2300524

ناجح967راشيل ميشال اإلبري2300525

راسب820ساره جان عبود2300526

ناجح1186فؤاد حبيب عسكريه2300527

راسب593لين أنور كرم2300528

راسب561ماريا جوزف جرجور2300529

8ناجح1431مايا ريمون جبور2300530

راسب858ميشلين الياس ابراهيم2300531

راسب536نجوى يوسف علم2300532

ناجح1128هيام اميل راجح2300533

راسب854ياسينيا عبدو بو قداحه2300534

ناجح941جورج كاربس كلزي2300535

راسب867كارين علكسندر قره كوالجيان2300536

راسب803نضال أسعد أسعد جرجي2300537

راسب0أليانا عبد المسيح الشكور2300538

راسب0مايا يوسف الناشف2300539

راسب0الياس طانيوس عازار2300540

10ناجح1426سليمان جوزف مشرف2300541

راسب104حنان مرتضى أحمد2300542

راسب0وائل حسين حيدر احمد2300543

راسب702ريم فؤاد اسماعيل2300544

راسب0مصطفى يوسف سبيتي2300545

راسب0اسامة عادل الفوعاني2300546

راسب84حنان علي ملك2300547

راسب0حسن علي عياش2300548

راسب0علي هيسم حمدان2300549

راسب430رنا محمد ياسين2300550

راسب0علوان حسن زعيتر2300551

راسب0عباس حسن الزين2300552

راسب0محمود محمد الراشد2300553

راسب0طارق محمد رعد2300554

راسب0مرتضى علي محمد صالح2300555

ناجح986أسعد برنار فضول2300556
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16ناجح1171أكرم جورج عيسى2300557

ناجح1105أليزا باخوس عرب2300558

راسب878بدره بدوي التوالني2300559

ناجح983جيسيكا مطانيوس بو فراعه2300560

راسب634رفقا رأفات عويس2300561

راسب402سالي محمود ونوس2300562

راسب881طوني ريمون الحادي2300563

راسب781فيكتوريا كوستي عاقله2300564

راسب686كريستينا بطرس فرنجيه2300565

راسب713كلودين أنطونيوس الباشا2300566

راسب724لورا خليل سعاده2300567

ناجح997مارك ريمون معاز2300568

ناجح936ماريان مالك رزق2300569

19ناجح1141ماريان وجيه عطاهللا2300570

راسب375نديم نجيب أبو سليمان2300571

20ناجح1138أنجي علي طه2300572

ناجح973احمد اسماعيل اسماعيل2300573

راسب849جميله عمار شحاده2300574

ناجح1101حال علي عبيد2300575

14ناجح1194ديما يحي سقور2300576

ناجح1112رنا عبد الرحمن عباس2300577

ناجح941ريما محمد درويش2300578

ناجح953شادي اميل الرياشي2300579

راسب609عبير أحمد علي2300580

ناجح942ماريان محمد يوسف2300581

راسب800مارينا كميل نعمة2300582

راسب851مريم طالب عبد الرحمن2300583

راسب866مريم محمد الجمل2300584

ناجح958نور الهدى محمد العتر2300585

راسب801وائل أديب مصطفى2300586

راسب823ياسمين علي حجل2300587

راسب888أالء علي مغنيه2300588

راسب646زينب حسين عطوي2300589

راسب660ساره محمد حسين شراره2300590

راسب846سالم منيف نجدي2300591

ناجح917فاطمة حسين زيدان2300592

ناجح1084فاطمة علي بلحص2300593

راسب797محمد نبيل سعيد2300594

ناجح1322هبه حسين حجازي2300595

راسب0علي عادل بزون2300596

راسب55نور حسن الفارس2300597

راسب0هبه عدنان الحاج شحاده2300598

ناجح1183أماني خضر دهيني2300599

ناجح1284أنوار محمد يوسف2300600

ناجح1185بتول أحمد زيدان2300601

راسب852بتول خضر نزال2300602

راسب799بتول محمد قطيش2300603

ناجح1005حوراء حسين سرور2300604

ناجح1080سحر علي غزاله2300605

ناجح910عيسى أحمد قشور2300606

راسب664فاطمه ابراهيم معنى2300607

ناجح1123فاطمة شمعون قدوح2300608
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راسب0مريم نعمه الزين2300609

راسب816مالك ابراهيم فقيه2300610

ناجح969مالك محمد بعلبكي2300611

ناجح1009هبه مرتضى حيدر2300612

63ناجح1547زينب نجيب بيضون2300613

راسب0مهدي باسم فاضل2300614

ناجح1067هادي محمد خلف2300615

راسب0علي كاظم فتوني2300616

راسب855جيهان محمود غطمه2300617

راسب853حسين خضر العقلى2300618

راسب829ريما خالد فرحات2300619

راسب868صونيا سليمان القنطار2300620

راسب839لينا خالد غزال2300621

راسب808محمد راتب الحسين2300622

راسب806مريم مصطفى المجذوب2300623

راسب0بالل عياد شاهين2300624

راسب60رشا صالح الدين شاهين2300625

راسب0شوقي عياد شاهين2300626

راسب0نتالي علي عبدو2300627

راسب863حسن كمال شريف2300628

ناجح1080حوراء محمد الحاج حسن2300629

راسب851رنا عدنان دبوس2300630

ناجح1067علي حسن عواد2300631

راسب847فاطمه علي ناصيف2300632

ناجح946هبه متعب زعيتر2300633

راسب777أالء عبدهللا حيدر2300634

ناجح1178حسن علي ناصر الدين2300635

ناجح1081حيدر عادل حسن2300636

ناجح904رحيل علي قاسم2300637

راسب600زكريا عبدو قاسم2300638

راسب815زينب حسن سيف الدين2300639

راسب736زينب محمد السبالني2300640

راسب859غنى حسن شمص2300641

ناجح1021مروه علي الحاج حسن2300642

راسب697نور علي ياسين2300643

راسب418هادي علي طليس2300644

راسب0والء حافظ حبيب2300645

راسب858بيداء حيدر البزال2300646

راسب632بسمة محمد صلح2300647

ناجح1080رهف محمد كبار2300648

راسب709ريما سليمان صلح2300649

ناجح1021زهراء حيدر فاضل2300650

ناجح1059زينب سلطان ابراهيم2300651

راسب0عمر حاتم صلح2300652

ناجح926فاطمة حسن الشياح2300653

ناجح1004لميس محمد جاري2300654

راسب0محمد ابراهيم شلحة2300655

راسب875محمد وليد كبار2300656

راسب835مصطفى طالب خزعل2300657

ناجح1151نوف محمد ملحم2300658

راسب809هدير محمود الغز2300659

15ناجح1239هنود حسين كرنبي2300660
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ناجح1203والء نجيب يحفوفي2300661

راسب0أسامة فؤاد المستراح2300662

راسب0نجالء مالك العريبي2300663

راسب0عبد الحميد علي حرب2300664

راسب0محمد علي سليم قصير2300665

راسب0ايات عصام حالوي2300666

راسب591اهاب صافي عنقوني2300667

راسب747هشام كمال سعد2300668

راسب0بتول حسين القماطي2300669

راسب0نسرين حسن ايوب2300670

راسب0اسد نمر قاسم الخليل2300671

راسب80ناتالي طانيوس جنيد2300672

راسب779لوران مخايل الهندي2300673

راسب0نهاد محمد شقير2300674

راسب0عباس عادل جوني2300675

راسب0كارولين زكريا ابو الياس2300676

راسب0وليد جوزف غطاس2300677

راسب0علي احمد وهبي2300678

راسب714حسين ناجي نزال2300679

راسب0رنا ميشال ناصيف2300680

راسب0دالل خليل لحود2300681

راسب0حسام عادل الحركة2300682

راسب0ريان خليل زيتون2300683

راسب0كامل عيد اسعد2300684

راسب0مايا منير عبد االحد2300685

راسب0عبدهللا زهير الكستي2300686

ناجح1150سعاد علي عواضه2300687

ناجح1019مروى حسن مروه2300688

راسب0امين احمد الصايغ2300689

راسب0عباس علي ياغي2300690

راسب0علي ميسم فارس2300691

راسب0سلفانه حسين مشيك2300692

راسب0حسين سامي رحال2300693

راسب534نور الهدى علي شميس2300694

راسب0خلود حيدر كنعان2300695

راسب0امين يوسف الغريب2300696

راسب0مايا علي حيدر احمد2300697

راسب357جالل يحي داورجي2300698

راسب0بتول عصام كنج2300699

ناجح1072لوران حنا العرجا2300700

ناجح1158مانويال علي زعيتر2300701

ناجح1068كريستي لطف هللا ريشه2300702

راسب679ريما خليل فرحه2300703

راسب228ريتا يوسف خليل2300704

ناجح979كارال جورج قرعه2300705

راسب0وائل جورج نعمه2300706

راسب0فاتن حسن السبالني2300707

راسب882افولين ماريا مرسيل فكتور فوتمن2300708

راسب885لوتشيا غازي فرنسيس2300709

راسب750سليمة عبد الرحمن علي2300710

راسب112ستيفاني رجى الحداد2300711

راسب821هاروتيون بدروس طوبجيان2300712
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ناجح958جون كنيدي نادر2300713

راسب0علي نمر نور الدين2300714

راسب0اكرم توفيق الفطايري2300715

راسب0محمد احمد يتيم2300716

راسب0سوزان محمد البتلوني2300717

راسب0شادي علي جعفر2300718

راسب0ماريز سامي نعمه2300719

راسب0بالل محمد عميري2300720

راسب0محمود محمد الفران2300721

راسب0سمر جرجس الحويك2300722

راسب0اسراء حسين الموسوي2300723

راسب0جيمس ارتين قاليجيان2300724

راسب0محمد رضوان المقداد2300725

راسب0ناديا حسن ابو علي2300726

راسب0حسن حيدر مكي2300727

راسب0ندى سلمان فقيه2300728

راسب0فاطمه حسين ناصر الدين2300729

راسب346حسين معين حطيط2300730

راسب174علي غازي يزبك2300731

راسب0لما جوزف نجم2300732

راسب0هدى احمد العوضي2300733

راسب0مالك مصباح شعيتو2300734

راسب0ريتا انطوان عرب2300735

راسب636الياس شهيد عجوب2300736

راسب812ريتشارد جوزيف جعجع2300737

راسب0فاطمه شريف ابراهيم2300738

راسب0ماري جورج الطنوس2300739

راسب0اماني رياض جمعه2300740

راسب653آلين مازن عبود2300741

راسب0جورج انطون الحداد2300742

راسب0سندريال بيار راجحه2300743

راسب614ريتا جورج مهنا2300744

راسب169فاطمه علي علوه2300745

راسب0بامال موريس بدران2300746

راسب576ساره عبدهللا احمد2300747

راسب779كالرا حسين نون2300748

راسب702جاد خطار حيدر2300749

راسب513رائدة مؤيد ابو صالحه2300750

راسب0كبلاير اميل زهار2300751

راسب0مريم محمد عياد2300752

راسب0زين العادين محفوظ جفال2300753

راسب0جميل غسان عسيلي2300754

راسب597ايهاب مصطفى المدني2300755

راسب0حسام محمود رمضان2300756

راسب622لولوى لويس نصر2300757

راسب0توفيق ابراهيم نادر المدهون2300758

راسب0باسمه ماجد سنو2300759

راسب107جمانه خليل مدلل2300760

راسب0وداع شعيب شعيب2300761

راسب813محمد حسن عمار2300762

راسب0ساندرا مفيد الشاعر2300763

راسب0حسن نمر قاسم2300764
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راسب0حسين محمد عبود2300765

راسب823عبد الرحمن نبيل درويش2300766

راسب0مالك حسين طناني2300767

راسب0ماهر يوسف غصوب2300768

راسب88موريس الياس ابو خليل2300769

راسب80ريتا مخايل ابي رزق2300770

راسب0مختار طالل قاسم2300771

راسب120زينه وليد زهر الدين2300772

راسب0محمد باقر سليم قصير2300773

راسب857ايلي جوزف معلوف2300774

راسب0واهان خازار ماميكونيان2300775

راسب0رباب طالل عالم2300776

راسب96ريما بشاره سرور2300777

راسب0حنين جميل مقداد2300778

راسب0مالك عدنان نون2300779

راسب836آمنه سليمان نصر هللا2300780

راسب0حسن عصام بيضون2300781

راسب0قاسم نايف شمص2300782

راسب106سعدالدين ناصر شعبان2300783

راسب80رحاب علي فقيه2300784

راسب0مصطفى حسن السيد حسين جمعه2300785

راسب0مصطفى محمد بيز2300786

راسب0يوسف محمد الحسيني2300787

ناجح1002شربل لويس درغم2300788

ناجح953فرح عبدالرحمن زين2300789

ناجح906نجا عادل محاسن2300790

راسب343مجدالنا خالد ابو ذياب2300791

راسب783احمد ايهاب الحجار2300792

راسب465مصطفى احمد سيف الدين2300793

راسب0ابراهيم عمر العبدهللا2300794

ناجح1014سعاد جمال ناصر2300795

راسب0ساره بهجت شعبان2300796

راسب0هبه بهجت شعبان2300797

ناجح1090عائشة مصطفى الشمعه2300798

راسب0درويش علي الحاج2300799

راسب0مروه زهير قاسم2300800

راسب0توفيق مجيد مرسل نصر2300801

راسب0نسرين ناصر شعبان2300802

ناجح1074فاطمه جميل موسى2300803

راسب0ماهر عزات فياض2300804

راسب448اشواق هايل بو ناصيف2300805

راسب0حسناء علي غدار2300806

راسب0آدي طالل يونس2300807

راسب799شهباء عبد الناصر طيبة2300808

راسب0ريتا طوني نهرا2300809

راسب0محمد طالل عجاج2300810

راسب0ليلى محمد رامي الوزه2300811

ناجح1275نضيره جميل يوسف نمنوم2300812

راسب0االء عزام الوهيبي2300813

راسب0ايمان حاتم جلول2300814

راسب108محمد ياسر حسو ن2300815

راسب0نسرين خالد دندن2300816

Page 66



MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

راسب0مريم علي صالح2300817

راسب0االء رياض اليخني2300818

راسب449محمود سمير االغا2300819

راسب0خديجه احمد عامر صيادي2300820

راسب108ريتا عبد الحكيم بيضا2300821

راسب0محمد عبد الحليم كسن2300822

راسب0سميا احمد طيبا2300823

راسب0خضر علي الشمالي2300824

راسب403راويه محمد كتوب2300825

راسب689عبد الرحمن عبد هللا النمري2300826

راسب805نجود محمد امين قوشجي2300827

راسب844ريم خالد زيلع2300828

راسب769احالم جهاد القرحاني2300829

راسب0عبد الحميد عزام حوال2300830

راسب747جهاد ابراهيم مصطفى2300831

راسب713ريان عبدالرحيم سرايا2300832

راسب820تهاني محسن عثمان2300833

راسب104عمر خالد الخير2300834

راسب87عدي وهيب الدهيبي2300835

راسب197محمد عبد الواحد ظافر عتر2300836

راسب100رقيه حسين كمال الدين2300837

راسب356بسيم خالد علي2300838

راسب0نادين مصطفى ابراهيم2300839

راسب727بيداء بسام العويك2300840

راسب465منذر علي حندوش2300841

راسب289مصطفى محمد شنبور2300842

راسب277توفيق خالد حموضة2300843

راسب510حوريه اسعد عثمان2300844

راسب0محمد عبد الواحد ظافر عتر2300845

راسب674فداء عبد القادر حيدر2300846

راسب594بالل خضر شاكوش2300847

راسب0ميمونه فيصل يوسف2300848

راسب0لورد علي قاسم2300849

راسب0محمد علي شريفه2300850

ناجح1043مصطفى قزحيا بريطع2300851

راسب0سهى صافي حالل2300852

راسب0زينب حسين ترحيني2300853

راسب0آمنه طه الموسوي2300854

راسب0حسين مصطفى دياب2300855

راسب0مروى اكرم مشيمش2300856

ناجح1271خليل محمد احمد2300857

راسب0علي محمد سكافي2300858

راسب0حسن سامي معتوق2300859

ناجح991زينب فرج شكرون2300860

راسب0جعفر خالد ابو خالد2300861

راسب0احمد سلمان حطيط2300862

راسب0فادي علي عبد الحق2300863

راسب743وسام محمد حنينو2300864

ناجح1085محمد حسين ايوب2300865

راسب668ايمان خليل مطر2300866

راسب0محمود يوسف مدلج2300867

راسب0صادق محمد رمال2300868
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راسب0غيدا رياض جفال2300869

راسب0رباب علي حدرج2300870

راسب0حسن حسين سعد2300871

راسب0نادين هاني مقدم2300872

راسب0اميرة رفيق قميحة2300873

راسب0حسن عبد المجيد صباح2300874

راسب0دعاء جمال موسى2300875

راسب791جواد  الياس نبها2300876

راسب0حسين عبد السالم زهور2300877

راسب0حنان علي قبيسي2300878

راسب0حسين محمود حجيج2300879

ناجح1084لورا علي هاشم2300880

راسب0لبنى محمود بدير2300881

راسب660مهدي بسام طباجه2300882

راسب779حسين مصطفى عطوي2300883

راسب698فاطمه ابراهيم ترحيني2300884

راسب607هنا يوسف نعمه2300885

راسب741زهراء محمد غندور2300886

راسب569نادين حسين حمادي2300887

راسب760سحر حسن ناصر الدين2300888

ناجح1217بالل رابح راضي2300889

راسب0زينب محمد كاظم مكه2300890

راسب0حسام احمد رمال2300891

ناجح1285محمد بسام اخضر2300892

ناجح1087زهراء محمد عبد هللا2300893

ناجح1099زهراء حسين سعد2300894

راسب0دعاء حسن جفال2300895

راسب0االء حسن جفال2300896

راسب740آيات حسين سلمان2300897

راسب0حسن رزق هللا ايوب2300898

راسب844صقر لبيب العنز2300899

راسب0احمد علي سليمان2300900

راسب0حسين محمد شيت2300901

راسب0فرح علي نصرت عبد هللا2300902

راسب0منى كرم ابراهيم2300903

راسب725مريانا عبد العزيز نورا2300904

راسب0جاد علي سرور2300905

راسب0خضر موسى عباس2300906

راسب0غنى عدنان كنعان2300907

راسب607ُعال علي الحسيني2300908

راسب0سمر حسين الحسيني2300909

راسب0علي حسين الحسيني2300910

راسب0قاسم حجر بلحصي2300911

راسب0جمال قاسم طراد2300912

راسب0يحي زكريا عباس2300913

راسب0ربيع مطانوس خوري2300914

راسب0ميراي مارون االسمر2300915

راسب0وائل جورج رحيم2300916

راسب742حسين علي قاروط2300917

راسب0بثينة انيس محمود2300918

راسب865فدوه عزات عواال2300919

راسب0هبه حسين معتوق2300920
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راسب0نور علي وهبي2300921

راسب94عبد هللا محمد ناصر2300922

راسب0يوسف ايمن ابراهيم2300923

ناجح989حنان خالد العلي2300924

راسب0ميساء ابراهيم الدرخباني2300925

راسب0ماهر احمد رباح2300926

راسب649ايناس علي درويش2300927

راسب0حسن  مهدي احمد2300928

راسب92حنين محمود حمص2300929

ناجح952رنا خضر العرب2300930

راسب0فاطمه علي شمص2300931

ناجح976محمد احمد العطار2300932

راسب0محمد عبد االمير الرمح2300933

راسب0محمد مهدي الموسوي2300934

راسب0ايمان اسعد السيد2300935

راسب0غزاله عبد الحليم حميه2300936

راسب884مرعي محمد الدده2300937

راسب0عباس حسين الموسوي2300938

راسب0عباس علي الموسوي2300939

راسب0عباس فوزي البزال2300940

راسب0نبيلة جمال سمعان2300941

راسب52حنين غسان عباس2300942

راسب0دعاء عباس الموسوي2300943

ناجح1177ربى الياس انطون2300944

راسب0منار محمد الجمال2300945

ناجح1171هوجر احمد الحجيري2300946

ناجح954ايه محمد الطفيلي2300947

ناجح1031بتول محمد العرب2300948

ناجح924نرمين حسين الشياح2300949

ناجح994نرمين محمد خلف2300950

راسب108مريم محمد بحلق2300951

ناجح1058آيسة فاضل غصن2300952

ناجح1117دنيا فاضل غصن2300953

ناجح1106حسين مهدي نصر هللا2300954

ناجح1086بشرى محمد ملحم2300955

ناجح1071احالم عبد هللا باقي2300956

ناجح1161هاديا يوسف الشمالي2300957

ناجح1115اسراء موسى الطفيلي2300958

راسب0بشرى زيدان حريري2300959

راسب0نور راغب مدلج2300960

راسب0عباس علي شمص2300961

راسب0عقبة يوسف  الشمالي2300962

ناجح1292بتول حسن هدوان2300963

ناجح982علي غسان الجمال2300964

راسب0عبله محمد ناصر الدين2300965

راسب0منار جميل علوه2300966

راسب887يوسف علي كرنبي2300967

راسب0فاطمه علي الموسوي2300968

راسب0فاطمه حسن ناصر الدين2300969

راسب0حيدر علي الموسوي2300970

ناجح997احمد ابو زيد التاال2300971

راسب0حسن كرم حيدر احمد2300972
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راسب0رنا عبد الفتاح سكريه2300973

راسب0ندى محمود بريطع2300974

ناجح902اميرة قاسم شبلي2300975

راسب0رانيا ايمن حاجي حسن2300976

راسب564محمد مصطفى فشول2300977

راسب0محمود عزيز عثمان2300978

راسب308ماريا يوسف ساروفيم2300979

راسب656زياد  تقي الدين الحمصي2300980

راسب0ميدا ناصر قمهز2300981

راسب0عدنان سليمان شمص2300982

راسب0ستيفاني بولس سعاده2300983

راسب0امل عيسى عبد الرحيم2300984

ناجح930هبه عمر ابو عسكر2300985

ناجح1037هبه احمد يمين2300986

راسب847زينب ناجح الترك2300987

راسب0حسن علي دياب2300988

راسب0هبه جهاد جبر2300989

راسب0زينب علي ابو حمدان2300990

راسب0ماري ايلينا علي ترشيشي2300991

راسب0نرمين سامي فرحا2300992

ناجح1218ايمان حسن السيد حسين2300993

ناجح1290حسين علي المقداد2300994

ناجح1192رشا محمد زعيتر2300995

ناجح1254رمال اسماعيل البستاني2300996

ناجح1270زهراء حسين صبرا2300997

ناجح1210سعاد محمد نون2300998

ناجح1135فاطمه احمد جفال2300999

ناجح1086فاطمه آدم حسين2301000

ناجح987فاطمه حسين عساف2301001

ناجح1176فاطمه عباس سبيتي2301002

راسب0مريم احمد المقداد2301003

206ناجح1447مريم سهيل عالمة2301004

7ناجح1435نورالهدى احمد حجاز ي2301005

ناجح1208نورهان عباس فرحات2301006

ناجح1251والء محمد المولى2301007

راسب0آمال محمود ناصر2301008

راسب75حسين علي زعيتر2301009

ناجح1061كريم ماهر بكار2301010

ناجح1027وسيم موسى جابر2301011

ناجح1091هبه احمد ابو عبا س2301012

ناجح1161ليال حبيب قدوح2301013

ناجح1192رشا حسن يونس2301014

ناجح1065علي زاهي سلمان2301015

ناجح1075رشيد مصطفى نجدي2301016

ناجح946غسان مهدي امهز2301017

ناجح993امل هيثم زين2301018

ناجح1096سوسن جهاد عوض2301019

ناجح1099فاطمه مصطفى شيت2301020

ناجح1180زينب عادل ياسين2301021

ناجح1213اسراء يحيى كنعان2301022

راسب777مريم احمد السباعي2301023

راسب727محمد هاني تحفه2301024
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ناجح1332رلى فوزو قطايا2301025

ناجح1062وفاء حيدر حيدر احمد2301026

ناجح985محمد حاتم فارس2301027

راسب0سمر محمود جابر2301028

راسب0حسين علي جابر2301029

ناجح945آمنه محمد نزيه جمعه2301030

راسب0آية احمد كنعان2301031

راسب0جودي محمد عامر البخاري2301032

راسب0حسن محمد البقار2301033

راسب765حليمة محمد العويك2301034

راسب672خالد حاتم االكومي2301035

ناجح1092خالد عبدهللا قدرو2301036

راسب507خالد عمر سكاف2301037

راسب112خديجة محمد شمسين2301038

ناجح907ديما جمال نجم2301039

راسب868رؤية احمد رشيد رفاعية2301040

ناجح931رانيا محمود العناني2301041

راسب811ربيع ديب تامر2301042

راسب0رخيمة محمد جمعة الحصني2301043

راسب824رقية محمد البايقلة2301044

راسب806رنا احمد حسون2301045

راسب826ريان نديم الحلواني2301046

راسب822ريمة نزيه يوسف2301047

راسب687زينب عبدالقادر االيوبي2301048

راسب0زينه  خالد النابلسي2301049

راسب0سالي يوسف رضوان2301050

راسب563سوزان بسام عبدو2301051

راسب0صباح زهير القاسم2301052

راسب0طارق فؤاد الحلواني2301053

راسب0طه فؤاد الحلواني2301054

ناجح921طه محمد عبد الرحمن2301055

ناجح1129عبد الرحمن احمد الزين2301056

ناجح1106عبد العزيز احمد رستم2301057

ناجح981عبد القادر رامز الرطل2301058

ناجح926عبير محمود ونوس2301059

راسب839فرح احمد يمق2301060

راسب647مروى عمر دنيه2301061

راسب865ناديا فاضل القاق2301062

راسب713ندى خضر شاكيش2301063

راسب730نعمت بركات شندب2301064

راسب768نورهان عبد الفتاح شريف2301065

راسب474نورهان مروان صبحة2301066

راسب100هاجر عبد العزيز الزعبي2301067

راسب0هبة سعيد كريدلي2301068

ناجح983هبة يوسف يونس2301069

راسب522هدى احمد زين العابدين2301070

راسب866ياسمين عبد العزيز المير2301071

راسب374االء عبد هللا ابو شاكر2301072

راسب454اكتمال خالد االسمر2301073

راسب80جمال احمد خير2301074

راسب477جنى عبد هللا غمراو ي2301075

ناجح935دالل مصطفى عرجا2301076

Page 71



MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

راسب394رحاب علي اسعد2301077

ناجح963رشا محمود عرجان2301078

راسب357ريم احمد االيوبي2301079

راسب271سارا فواز المراد2301080

راسب395سارة عبد الكريم عبوس2301081

راسب695سارة مصطفى الباجوري2301082

راسب513صباح خالد االسمر2301083

راسب422صفا خالد الشيخ2301084

راسب348عبد القادر راتب فاهمة2301085

راسب0علي احمد عقل2301086

راسب710محمد خالد سيور2301087

راسب610نبراس محمود خوال2301088

راسب0نزار رسالن علم الدين2301089

راسب886ياسمين حسين الدهيبي2301090

راسب445إخالص خضر عبيد2301091

راسب324جنان محمد القاضي2301092

راسب801صفاء مصطفى ياغي2301093

راسب584عائشة عبد المجيد عبد المجيد2301094

راسب697عبد الرحمن صالح جمال2301095

راسب610عطور سعد علي ياغي2301096

راسب749غدير احمد عبد العال الغول2301097

راسب449غيداء عصام حمدان2301098

راسب735فاطمه خضر زود2301099

ناجح911مريم مصطفى الزمتر2301100

ناجح1006ميرنا مصطفى طالب2301101

راسب287وفاء محمد عبد الجليل2301102

راسب733يوسف علي بو كنج2301103

ناجح1014آية محمود القعقور2301104

ناجح1079احمد محمود المصري2301105

ناجح1027غنى عبد القادر قنديل2301106

ناجح978فاتن عبد الكريم عالء الدين2301107

ناجح1228مريم فهمي دحويش2301108

ناجح1201مصباح مصباح مغربي2301109

ناجح1182ياسمين جمال جمعة الخباز2301110

ناجح1285يسرى محمد الحاج خليل2301111

ناجح968اسامه خضر اخضر2301112

ناجح1176سمر محمد فحص2301113

راسب0محمد جمال مصطفى2301114

راسب0سارة حسين قاطبي2301115

ناجح1127مالك ناجي بهجة2301116

ناجح1127الشيماء بسام مالح2301117

ناجح1274حسين زاهي غدار2301118

ناجح967خديجة كامل وهبي2301119

راسب0زينب عبد هللا ترحيني2301120

ناجح1167سهير عباس رعد2301121

ناجح1318عباس حسن خليفة2301122

ناجح918عالء حسن فرحات2301123

راسب0علي محمد باقر شعيب2301124

ناجح1060علي محمد عواله2301125

راسب0محمد قاسم جمول2301126

ناجح932سيزار انور حسن2301127

ناجح962نريمان زاهي كنعان2301128
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ناجح1080احمد خالد الجنون2301129

ناجح925جليله خضر عيتاني2301130

ناجح920جميلة محمد الشمعة2301131

ناجح966خليل محمد سيف الدين2301132

راسب854ديب محمد سعيد شبو2301133

راسب864رامز مروان السيد2301134

ناجح976رنا محمود سعد2301135

ناجح1200سعيد صادم الدقدوقي2301136

ناجح1228سميره محمد البراج2301137

ناجح1184عائشه توفيق حميه2301138

164ناجح1459عايده خالد العلي2301139

ناجح1001عبد اله احمد الغوش2301140

ناجح1008عبد هللا محمود الحالق2301141

ناجح1297علي موفق ياسين2301142

ناجح1285عيشه محمد حميه2301143

ناجح1069فاطمة حسن العليوي السلوم2301144

ناجح1205مايا احمد جالل نصار2301145

20ناجح1334محمد حسين الصالح2301146

ناجح1326محمد سعيد المعوش2301147

ناجح1126محمد غسان الغوش2301148

ناجح1281ناجي عبد الهادي ادريس2301149

راسب0يوسف محمد شبو2301150

ناجح984اماني نزار نصر2301151

ناجح1065اماني يحي حمزة2301152

ناجح1302روزانيا ريدان البنا2301153

ناجح1065ريم سليمان مخيبر2301154

ناجح1190غوى وليد جعفر2301155

ناجح1116كارولين هشام بو هدير2301156

راسب0مجدي رضوان ابو كروم2301157

ناجح1153نغم باسم بو عماد2301158

ناجح1096نور ايمان عزام2301159

راسب768نانسي علي عقيل2301160

ناجح1162نانسي محمد حسونة2301161

راسب668هدى محمد عليان2301162

راسب657وائل سمير منذر2301163

ناجح1142وطفى حسين رضا2301164

ناجح960آيات حسين مهدي2301165

ناجح1051بهجت فادي عبد الصمد2301166

112ناجح1492حسين فضل كنعان2301167

ناجح951روت عبد الرزاق الحالق ملقب بفخران2301168

ناجح984زينب طراد علوه2301169

ناجح912فاطمة نبيه دبوق2301170

ناجح928ليال محمود رحال2301171

راسب792محمد احمد الريس2301172

راسب264محمد بسام فرشوخ2301173

راسب716مريانا فضلله يحيى2301174

راسب617مريم كاظم زراقط2301175

راسب761ميساء امين الجوهري2301176

راسب729ميساء يوسف المير2301177

راسب632ناتالي توفيق غندورة2301178

ناجح1270نانسي عباس الحاج2301179

ناجح1155اسراء احمد حزوري2301180
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راسب92حنان محمد حسين غانم2301181

راسب593ربى هشام الحركة2301182

راسب765زهراء محمد حميد2301183

راسب888زينب علي خزعل2301184

9ناجح1428زينب علي دريس2301185

راسب772زينب محمد قانصو2301186

ناجح902سالم محمد رمال2301187

ناجح1057ضياء سليمان طربيه2301188

راسب807عال موسى حمود2301189

راسب787علي عباس ابو ناصر2301190

راسب892عليا حسن حمود2301191

ناجح1106محمد حيدر الساحلي2301192

ناجح1269مروة علي زبيب2301193

راسب783مصطفى عبد الكريم حيدورة2301194

ناجح976نور اسماعيل ناصر2301195

راسب0تينا شربل صفير2301196

راسب767جان بول ريمون فرام2301197

راسب713جني طانيوس عقيقي2301198

راسب892دزيره ريمون باسيل2301199

راسب809روجه بهجت صعب2301200

ناجح1168فرنسوا فارس الشبق2301201

ناجح965كورين عماد ابو عبدو2301202

راسب739نانسي بهجت صعب2301203

راسب738ميشيال مسعود رحمه2301204

راسب523شيرين الياس بورجيلي2301205

راسب776نورهان محمد تامر2301206

ناجح956بالل مصطفى بكر2301207

7ناجح1342ساره بسام الفرج2301208

ناجح913عبد الكريم عبد الغني طرطوسي2301209

ناجح926عواطف طالل طراق اللهيب2301210

11ناجح1233غسان محمد المبيض2301211

راسب0محمد خليل شيحا2301212

راسب820محمود فخري طيبا2301213

راسب774منير حسام الدين ملك2301214

راسب0هادي خالد الجنون2301215

راسب864هبه احمد طالب2301216

راسب0احمد محمود مقداد2301217

راسب52ازدشير بدر الصالح2301218

راسب0آالء عصام الطباع2301219

راسب636امينه خضر التركماني2301220

راسب0بالل عبد هللا الحداد2301221

راسب0ريا وهيب الحزوري2301222

راسب829ريان خليل غازي2301223

راسب0عبد الرحمن عدنان ميري2301224

راسب672منال عمر المصري2301225

راسب518نورهان عماد الهيبي2301226

14ناجح1431غدير جمال روماني2301227

ناجح1188جومانا علي خليفة2301228

18ناجح1383امنة محمد نعمة2301229

ناجح1135ريان محمد امين الرز2301230

راسب112ندى عصام عبود2301231

ناجح1158مالك محمود عبدهللا2301232
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ناجح1216زينب محسن ضيا2301233

ناجح1235خيرية علي سلمان2301234

ناجح992جعفر احمد ناصرالدين2301235

ناجح1042حنين حسين زعيتر2301236

ناجح1042خولة شحاده السمير2301237

ناجح1114زينب الكبرى الحر ناصرالدين2301238

راسب844ساجدة محمد شمس2301239

راسب855ساره محمد حماده2301240

ناجح1112عايده قاسم زعيتر2301241

ناجح977فاطمة حبيب ناصرالدين2301242

راسب887فاطمة حسن الرشعيني2301243

راسب879كورالين خيرهللا علوه2301244

راسب691ماغي عبدهللا الدلباني2301245

راسب853نور الهدى حسين صقر2301246

راسب838هبه محمد أيوب2301247

راسب852هيفاء محمد مرتضى2301248

راسب0رامي احمد الناظر2301249

راسب0نادر سعيد شبلي2301250

راسب0رامي اكرم دالل2301251

راسب44ابراهيم جورج هراتش قسيس2301252

راسب0بول جورج عوض2301253

ناجح1222فاطمة عبد اإلمام شريف2301254

ناجح1259ايمان حسين علويه2301255

راسب599مادونا خليل خشمان2301256

راسب894زهراء خليل سمور2301257

راسب782محمد رافت الشامي2301258

راسب785علي بالل ادريس2301259

راسب815علي الهادي أحمد يزبك2301260

ناجح937بتول حسن رمال2301261

راسب56علي خضر أمهز2301262

راسب596حوراء علي أبو زيد2301263

ناجح1198حوراء حسين شمص2301264

ناجح925نور أحمد جابر2301265

راسب823أماني علي أحمد2301266

راسب0محمد علي رعد2301267

راسب608سارة عبد السالم العيسى2301268

راسب585سامية طالل حليحل2301269

راسب748سحر عادل البرجاوي2301270

ناجح914سلوى عصام األسطه2301271

راسب445عادل علي الشامي2301272

ناجح951عماد مصطفى الحلبي2301273

ناجح1268فاطمة علي مسلماني2301274

ناجح1248كاتيا زياد برازي2301275

راسب0ساره حسين الموسوي2301276

راسب0محمد أحمد الحريري2301277

راسب0رامي ريمون رحيم2301278

راسب0علي محمد الزين2301279

راسب0عناية ديب اسماعيل2301280

راسب0حسن علي شهاب2301281

راسب0حسن مؤمن طالب2301282

راسب0ياسر موسى حرب2301283

راسب0محمد جعفر حرب2301284
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راسب0والء هسام حمدان2301285

راسب0محمد حسن حسني بدر الدين2301286

راسب214حسين محمد علي عواض2301287

راسب80خليل ابراهيم ناصر2301288

راسب150خالد راضي قمر الدين2301289

راسب505هبة غسان الحسين2301290

راسب0جعفر عبد االمير الرمح2301291

راسب0ابراهيم علي عالم2301292

راسب585حسين محمد يونس2301293

راسب0محمد حسن خضر شميساني2301294

راسب0حمزه علي شمص2310001

راسب877عبد هللا عبد الرحمن أكومه2310002

ناجح938فضل معن الزعبي2310003

207ناجح1304محمد سميح عبد الحي2310004

ناجح978محمود فتحي كبه2310005

راسب693ميراي عدنان ديب2310006

ناجح1001نورهان فواز أحمد2310007

راسب0أوليفر جبران فيفاني2310008

راسب0براء حسن حاويك2310009

راسب0عبد الكريم محمد الخطيب2310010

راسب830امنة محمد المخيبر2310011

راسب661أميرة غسان كلسينا2310012

راسب888ايمان ايمن الشامي2310013

ناجح947خالد محمد شرفو2310014

راسب721روان رياض جوجو2310015

20ناجح1111ريان شادي عابدين2310016

ناجح997ضحى هالل راعية2310017

راسب610عبير خالد هوده2310018

راسب693محمد مالك حماده2310019

ناجح951محمود طالل الشويكي2310020

15ناجح1137نوال غسان العبدهللا2310021

ناجح949هبة محمد كردي2310022

راسب0ابراهيم كامل القزاز2310023

راسب0حسام الدين أحمد شروف2310024

راسب894زهور مصطفى نهاد المصري2310025

راسب500عبد الملك سميح الحسين2310026

راسب550وائل ناصر صالح2310027

راسب0خالد غازي سيف2310028

راسب532اندريه طاني الزريبي2310029

راسب775جورج جان طنوس2310030

راسب646روي جان ضاهر2310031

ناجح916سندس خالد يحيا2310032

ناجح954عمر وليد الشيخ2310033

ناجح994وعد محمد المصري2310034

ناجح906اسامة محمود الكرير2310035

راسب743روعة رامز مطر2310036

ناجح1026علي محمد الكرير2310037

راسب0رانيه أحمد أحمد2310038

ناجح917اليانا الياس ديب2310039

راسب875أمير عبد الحميد اليوسف2310040

ناجح930بسام رضوان الزعبي2310041

16ناجح1136تانيا جورج الحداد2310042
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راسب655جورجيت نجيب االسمر2310043

82ناجح1431حسام محمد كساب2310044

ناجح1092خالد جمال المصري2310045

ناجح1050خالد محمود الدلوحي2310046

17ناجح1122خضر محسن أحمد2310047

8ناجح1242داليا يوسف دياب2310048

ناجح987رامي محمد قداوح2310049

ناجح926عبد الرحمن علي علوش2310050

10ناجح1205عبد الرحمن عدنان بغداد2310051

21ناجح1480عناية رعد اسماعيل2310052

123ناجح1349محمود محمد السحمراني2310053

ناجح1088ميرنا حسين العمر2310054

9ناجح1222وسيم محمد محرز2310055

134ناجح1348وليد منذر الزعبي2310056

راسب0اليانا جميل عاقوري2310057

113ناجح1366باسم جان كيروز2310058

ناجح1007جيسيكا جرجس داغر2310059

ناجح971علي الهادي مصطفى امهز2310060

راسب0طوني جرجس رعيدي2310061

راسب0وديع أحمد الحجيري2310062

راسب0حسين يوسف مدلج2310063

راسب0أمل محمود حجازي2310064

ناجح1124حسين رفيق حرب2310065

ناجح1041حسين محمد غضبان2310066

ناجح1054فاطمة رضا عربيد2310067

14ناجح1229فاطمة عبدالحميد طالب2310068

16ناجح1224مجد الدين يحي الحوراني2310069

15ناجح1227محمود حيدر سيد حسن2310070

147ناجح1342نور نبيل ديب2310071

راسب671ايسمار نصري توما2310072

19ناجح1201حسين حمزه ديب2310073

ناجح1107ريتا منير جرجور2310074

18ناجح1212رين بطرس مخول2310075

12ناجح1240عباس حسين موسى2310076

10ناجح1287علي موسى شكر2310077

198ناجح1305فاطمة يوسف حسين2310078

ناجح1121مافي مارون جبران2310079

9ناجح1290هالل رياض بصل2310080

43ناجح1453زهراء علي شبلي2310081

راسب683علي احمد خليفة2310082

راسب0علي الرضا احمد جواد2310083

راسب675فاطمة علي سليمان2310084

ناجح1000مريم محمود فحص2310085

راسب897مالك هشام قاسم2310086

ناجح1121آيات احمد قبيسي2310087

ناجح1133عباس محمد حمدان2310088

136ناجح1348فاطمة مصطفى رمال2310089

راسب853محمد مهدي حسين بدر الدين2310090

ناجح1136مالك علي المحمد2310091

20ناجح1146يوسف محمد درويش2310092

راسب0احمد جمال الحاج سليمان2310093

راسب0حسين محمد مرعي2310094
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راسب0محمد حسين مرتضى2310095

راسب0محمد حسين زين الدين2310096

راسب0نفين زهير العفيفي2310097

راسب0مصطفى عمر يونس2310098

راسب0مروى مصطفى عطايا2310099

راسب767ايمان ابراهيم الحمد2310100

ناجح975حال احمد كحيل2310101

راسب0عثمان احمد وردي2310102

راسب669نور وليد زريق2310103

ناجح979هبه احمد الحايك2310104

18ناجح1118االء اسماعيل علوش2310105

ناجح1094الفت احمد احمد2310106

ناجح929اليسار احمد ياسين2310107

ناجح1061ساره احمد شعبان2310108

12ناجح1181نسرين محمود شعبان2310109

ناجح908ياشرين محمد علي بحري2310110

ناجح970ايمان خلدون العبد هللا2310111

راسب874بسام محمد عبيد2310112

ناجح1047تهاني علي حسين2310113

11ناجح1182جواهر صالح غية2310114

13ناجح1175رنا ابراهيم محمد2310115

ناجح971ريم علي احمد2310116

196ناجح1305لورين يوسف دنكور2310117

راسب800محمود طالل زكريا2310118

راسب757مريم خالد الحسن2310119

راسب818نزهة عماد ايوب2310120

راسب797هبى عثمان العبد هللا2310121

راسب617احمد حسن البستاني2310122

راسب0احمد عبد الجواد بالي2310123

راسب0احمد فؤاد الصويص2310124

راسب394ايهاب عماد دبوس2310125

راسب0حسين فرج العلي2310126

154ناجح1329حسين محمد عبد القادر2310127

12ناجح1206ديانا الياس عون2310128

راسب834سارة محمد عامر الحافظ2310129

راسب712سعاد سليمان المرعي2310130

راسب0علي فرج العلي2310131

راسب594عمار عبد الفتاح تللو2310132

راسب0فراس اسماعيل المسلماني2310133

راسب442محي الدين وليد محي الدين2310134

راسب853والء علي بشير2310135

10ناجح1034ايال احمد حمية2310136

19ناجح941علي منذر مزيد2310137

3ناجح1208جعفر علي يونس2310138

71ناجح1435حسين محمد عياد2310139

4ناجح1159ريم محمد الشامي2310140

راسب826محمد سمير حمية2310141

5ناجح1155محي الدين محمد قاسم2310142

راسب859علي محمد باز2310143

راسب0محمد ابراهيم الصادق2310144

راسب0علي الهادي طالل اسكندر2310145

راسب0حسين سامي شمص2310146
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راسب737جان منصور طانوس2310147

راسب871طاني حنا مارون2310148

راسب0عبد القادر عبد هللا االيوبي2310149

راسب890كارلي نهرا الخوري2310150

ناجح945مايا محمد غنام2310151

19ناجح1115نورهان زكي غمراوي2310152

18ناجح1118احمد محمد عماد2310153

ناجح946احمد محمد ماجد البدوي2310154

راسب662ايل بطرس سعاده2310155

راسب837دانا نهاد الحموي2310156

راسب0زينب عماد حبش2310157

راسب0عمر مرعب قاسم2310158

راسب279احمد حسين ديب2310159

راسب0ايمن محمد قانصوه2310160

راسب0ايهاب وجيه عباس2310161

راسب0حسين محمود حجازي2310162

راسب0زينب علي مواسي2310163

راسب0علي محمد صمادي2310164

ناجح1139حسين سلمان حرب2310165

ناجح1110سهام ابراهيم جعاره2310166

ناجح927علي حسين قبيسي2310167

11ناجح1565محمد حسن االسباط2310168

راسب807محمد حسين عباس شكر2310169

15ناجح1227مالك عباس شميساني2310170

راسب889نغم احمد سليمان2310171

13ناجح1231وئام سامي عياش2310172

راسب0حسن محمد جابر2310173

راسب0لؤي محمد مطر2310174

راسب898محمد حسين احمد حرب2310175

راسب0محمد هادي زهير زاليا2310176

راسب742ديما عبدالسالم الدرويش2310177

راسب76علي أسعد حمودي2310178

راسب677علي حسن وهبي2310179

راسب872علي محمد بركات2310180

راسب0محمد عباس مازح2310181

ناجح1081بالل محمد عبود2310182

ناجح1064سهجنان حسين زبيب2310183

ناجح1050محمد خضر فياض2310184

راسب0شارل مخول فاخوري2310185

راسب684علي محمود عبدهللا2310186

راسب683اسبر نقول اسبر2310187

راسب848ادال وفيق حمود2310188

9ناجح1241باسكال منعم فاعور2310189

راسب248غوى جورج كالس2310190

18ناجح1129لورينا سمير فاعور2310191

راسب779محمد عمر المجذوب2310192

175ناجح1326ميشال كابي صليبا2310193

راسب475ميشيلين روكس خرما2310194

92ناجح1429نادر حسن يوسف2310195

راسب711ناهد نبيل حمادي2310196

راسب329نظام هشام مغامس2310197

راسب0جعفر غسان عباس2310198
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راسب694جالل جمعة علي2310199

راسب0علي حسين العوطة2310200

راسب558حسن عباس الهق2310201

راسب614الرين غالب يونس2310202

راسب343محمد علي االشهب2310203

راسب595الياس ناظم جلول2310204

راسب0اوسكار سيمون يوسف2310205

راسب875باخوس مرسال فنيانوس2310206

راسب0جيسكار انطوان عون2310207

راسب819رنا عالء الضناوي2310208

راسب897شربل حبيب العكاري2310209

راسب804كريستينا سمعان الطرازي2310210

راسب722لوريس جورج مناع2310211

راسب734ماريان جديد جديد2310212

ناجح971مرسالينو جوزيف معوض مظفر2310213

ناجح993افراح عبد القادر عبد القادر2310214

ناجح1063ايمان علي حسين2310215

ناجح955ثريا محمد زكريا2310216

ناجح1011روال احمد عبدو2310217

ناجح959زينب مصطفى الحاج2310218

راسب266صفا عبد الرحمن ملحم2310219

165ناجح1328عبد الباسط محمد عمر2310220

ناجح1057عنبره قاسم الحاج2310221

ناجح977فاطمه صالح قمر الدين2310222

راسب805امل محمود السيد2310223

راسب789بلسم وجيه السيد2310224

راسب869دوللي مصطفى خضر2310225

راسب812ديانا محمد سيد2310226

راسب879علي مصطفى مصطفى2310227

ناجح987فاطمة محمد االشقر2310228

ناجح1014هاجر عبد الحق السيد2310229

راسب690آالء خالد اويظة2310230

راسب829اليسار محمود عجاج2310231

ناجح965باسمة وليد كسحه2310232

ناجح902رابعة عثمان سليم2310233

راسب809زينب محمد السيد2310234

ناجح928سالم علي األفشل2310235

راسب868سليمة محمود الصغير2310236

راسب758سهير علي األسمر2310237

ناجح1077ضياء ناصر اويظة2310238

راسب810غدير عبدالرحمن الحاج2310239

ناجح933منال طالب السيد2310240

راسب845منى غسان رمضان2310241

راسب678هناء محمود السراج2310242

راسب828أماني علي صالح2310243

راسب0دانيال علي خضر2310244

راسب773رياض سعد الجماس2310245

راسب804زياد رأفت محمود2310246

راسب0زينب سعد الجماس2310247

ناجح1110زينب فواز ديب2310248

ناجح1005ساندي حسام اسعد2310249

راسب571صالح علي األسود2310250
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راسب206محمود عماد بدور2310251

راسب885محي يونس دياب2310252

ناجح997منار يوسف صالح2310253

راسب539نور الدهر حسين تامر2310254

راسب0الياس يوسف عبدهللا حاتم2310255

18ناجح950الين بسام سليالتي2310256

راسب865جان كلود رشاد عبود2310257

8ناجح1114خالد محمد عوده2310258

راسب674رشال نخله عقيقي2310259

9ناجح1052سمير مروان صوايا2310260

راسب0شربل كمال الحداد2310261

راسب0شربل يوسف العلم2310262

راسب779فاطمه زياد معصراني2310263

راسب0مارون مسعود البيطار نعمه2310264

راسب0مصطفى حسني عبدو2310265

راسب0سامر الياس نصرهللا2310266

راسب0ميالد انور مراد2310267

راسب0زين العابدين عبدهللا مرتضى2310268

راسب0جورج سهيل نعوم2310269

20ناجح931ربيع بسام ناضر2310270

راسب210حسنين فوزي ياسين2310271

راسب54علي حسن زعيتر2310272

راسب0طعان مرهج جعفر2310273

راسب0فاطمة خضر ترحيني2310274

راسب0محمد خضر ترحيني2310275

راسب0محمد حسن شعيتو2310276

راسب0محمد حسيب فاضل2310277

راسب0محمد سليمان عيتاني2310278

راسب0محمد علي مصطفى2310279

راسب0نور الهدى احمد سلمان2310280

راسب0باسل شوكات ناصر الدين2310281

راسب0احمد احمد منذر جوجو2310282

راسب0محمد احمد قانصوه2310283

راسب0محمد خليل ذيب2310284

راسب0حسين نبيه دقدوق2310285

راسب22ندى يوسف دقدوق2310286

راسب755احمد حيدر ركين2310287

راسب705احمد موسى قصير2310288

ناجح936ابتسام محمود جفال2310289

ناجح943فاطمة احمد جابر2310290

راسب584كوثر عبد برجاوي2310291

راسب681كوثر ياسين عطوي2310292

راسب756محمد جواد حجيج2310293

64ناجح1438محمد خالد محمد2310294

ناجح1064مصطفى احمد وهبي2310295

راسب870مصطفى بالل محفوظ2310296

ناجح1014مهدي احمد زين2310297

راسب502نعيمة اسماعيل قصاب2310298

راسب884ياسر محمد زلزلي2310299

راسب744حسن علي محمد2310300

راسب440حسين حسن ايوب2310301

راسب0حسين علي دندش2310302
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13ناجح1196رباب ابراهيم الحالني2310303

ناجح913عباس خليل يزبك2310304

راسب48علي األكبر مصطفى عساف2310305

20ناجح1110علي حسين مشيك2310306

14ناجح1186فاطمه خالد باقي2310307

ناجح920محمد جواد علي صقر2310308

15ناجح1184محمد حسن حسين البزال2310309

17ناجح1152محمد رضا محمد مظلوم2310310

16ناجح1165هبه رامز قصاص2310311

راسب877حسن محمد ناصيف2310312

ناجح982حسين سمير عيسى2310313

186ناجح1312بتول حسين حميه2310314

10ناجح1227محمد حسين حميه2310315

ناجح1008محمد حسين علي طليس2310316

ناجح1072ميرنا راتب نون2310317

7ناجح1278عدله بديع الفوعاني2310318

51ناجح1445غنوى عباس ياغي2310319

راسب0زين العابدين هالل البواب2310320

راسب0محمد عبد القادر عجينه2310321

راسب0ريان احمد امهز2310322

راسب0كارين عماد الدين الفيل2310323

راسب0موسى علي سالمي2310324

راسب0هيثم محمد الساري2310325

راسب839بالل يحي محرز2310326

ناجح947جهاد احمد خلف2310327

راسب0حال ابراهيم عالم2310328

راسب856دموع الفرح عبد الرحمن قاسم2310329

راسب767ريان طارق بغدادي2310330

راسب522زياد عمر طليس2310331

راسب871ساره بسام االزاز2310332

ناجح950ساره عبد اللطيف غمراوي2310333

راسب896سراء ناصر عباس اسعد2310334

ناجح906صفاء حسين حسين2310335

راسب531عبد الرحمن محمد بهجت حداره2310336

راسب418عبد الرزاق عبد العزيز اردوغان2310337

راسب688عثمان محمد غاباتي2310338

راسب757فؤاد عبد الحميد صهيوني2310339

راسب0فاطمه علي الملحم2310340

راسب783فاطمه عمر سويد2310341

راسب715فردوس عيسى الحوري2310342

راسب575محمد أمين ابراهيم البرهو2310343

راسب722محمد رشيد عبيد2310344

راسب560محمد يوسف غصن2310345

راسب867محمود خالد حامد2310346

راسب0محمود خالد هرموش2310347

ناجح948مريم عمر السيد2310348

راسب436مصطفى عمار رياض طرابيشي2310349

راسب0منى طالل خضر2310350

راسب625ميرفت محمد اسماعيل2310351

راسب196ناديا سمير حسين احمد2310352

راسب427وئام احمد سعاده2310353

ناجح1028وسام احمد علي احمد2310354
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14ناجح1138يوسف محمود حلبي2310355

راسب0رنيم يعرب الكنج2310356

راسب526آثار عبد الغفور الصاج2310357

راسب826ادهم خليل عيد2310358

راسب759اسماء ناصر عبدو2310359

راسب304خليل عامر عبيد شروف2310360

راسب0داليا محمد مروان حدارة2310361

راسب795راويا محمود الشمالي2310362

ناجح905رغده جمال طراد2310363

ناجح1057ريما احمد اسوم2310364

ناجح955ريما عبد الرزاق عويك2310365

ناجح1056سالي مصطفى يوسف2310366

راسب858شعيب كرم الضاهر2310367

راسب632صفاء حسين البلطجي2310368

راسب198طارق مصطفى عرجا2310369

راسب681غنى زيد الكيالني2310370

راسب855محمد عمر اسعد2310371

راسب717محمود خضر الفتى2310372

ناجح984نسرين محمد عيد2310373

راسب0احمد محمد عاصي2310374

راسب0جواد نعمان الجواد2310375

راسب0روان محمد يونس2310376

راسب0روال علي بدر الدين2310377

راسب161علي محمد حرب2310378

راسب0محمد كرم قره علي2310379

راسب0ابراهيم علي الديراني2310380

راسب0محمد مهدي سليمان2310381

راسب0بالل حسن حديد2310382

راسب0نسرين هاني حميه2310383

راسب0قاسم جهاد الخرسه2310384

راسب0طالل محمد رفيق تميم2310385

راسب0احمد محمد نون2310386

راسب0محمد هاني محمد2310387

راسب0حسين هاني عطوي2310388

راسب0جوني جورج عازار2310389

راسب150مدحت توفيق عاشور2310390

راسب0فاتن سلمان فقيه2310391

راسب0محمد احمد شحيمي2310392

راسب0عبد الرحمن عبدهللا الزعبي2310393

راسب0وليد احمد رمال2310394

راسب0محمد مصطفى يزبك2310395

راسب0ايمان علي منصور2310396

راسب0شما علي سويد2310397

راسب0حسان يوسف يوسف2310398

راسب0خليل رياض صبرا2310399

راسب0مازن مصطفى حرب2310400

راسب0ياسر عباس شهاب2310401

راسب0علي محمد ترحيني2310402

راسب767ابراهيم فوزي حمادة2310403

راسب858زهراء بشير رمال2310404

راسب666احمد عاطف حيدر احمد2310405

راسب0عالء نبيل نعمه2310406
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راسب0عباس طارق حمود2310407

راسب0حنين ركان ترشيشي2310408

راسب548عبداللطيف عبدهللا عطار2310409

راسب142ماريو جورج فارس عيسى2310410

راسب0نبيل رمزي المقداد2310411

راسب0عباس علي نور الدين2310412

راسب0كاتيا مطانيوس الجعلوك2310413

راسب0علي احمد المرعي2310414

راسب0فيفيان عفيف زعرور2310415

راسب0حسن فؤاد بصل2310416

راسب0محمد حسان حسين2310417

راسب592فاطمه حسين قطيش2310418

راسب0بالل احمد امهز2310419

راسب0علي حسن المصري2310420

راسب0قاسم محمد مرتضى المعروف بالسيد2310421

راسب750طوني الياس عبدو2310422

راسب0وائل عبد الهادي عباس2310423

راسب0عمر سعيد كنعان2310424

راسب508هال احمد الشيخ2310425

راسب178ثاريه بسام المير2310426

راسب851وفاء قمر االحمد2310427

راسب722ايمان خالد عبد الحميد2310428

راسب0محمد حسام النجارين2310429

راسب0كلير ميشال بيطار2310430

راسب392زين طالب الوعري2310431

راسب606محمود بالل عبيد2310432

راسب0فاطمه خالد الخير2310433

راسب0اسامة خالد الخلف2310434

راسب0رنا مصطفى القدور2310435

راسب0احمد محمد السيد السبسبي2310436

راسب0انس حسن المراد2310437

راسب0طنوس داني بوشموني2310438

راسب0طاني سركيس رزق2310439

راسب0طوني حنا اسحق2310440

راسب0ميشال ميشال الدويهي2310441

راسب759صباح ديب ديب2310442

راسب0فاطمه محمد وليد العبدهللا2310443

راسب736محمد نافذ سعود2310444

راسب874ياسمين ابراهيم الرفاعي2310445

راسب857فاتنه علي العمر2310446

ناجح1112ريم كاسر الراعي2310447

راسب0حسام محمود غيه2310448

راسب0ميرنا مهدي غصن2310449

راسب242خطاب حافظ محمود2310450

راسب0جهاد عبد الرزاق خضر2310451

راسب0براءة حسن اسبراغا2310452

راسب0جان ايليا مخول2310453

راسب0علي عباس جمعه2310454

راسب0نبيل علي السيد2310455

راسب0ماريا ابارسيدا محمد غانم2310456

راسب0صالح نزيه رافع2310457

راسب0عباس علي عبود2310458
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راسب0اماني هاشم رحيل2310459

راسب0احمد درويش البروش2310460

راسب0مصطفى علي الزين2310461

راسب18عباس يوسف دقدوق2310462

راسب0يونس احمد يوسف2310463

ناجح927نور علي يحي2310464

راسب0علي ياسر جمعه2310465

راسب812حسن مصطفى محمد االحمد2310466

راسب0حسين ابراهيم بركات2310467

راسب133حسين علي عيسى2310468

راسب0ابراهيم حسن آزان2310469

راسب0مصطفى محمد بلوط2310470

راسب0خديجه ذيب عبود2310471

راسب0علي فؤاد حطيط2310472

راسب0احمد محمد سالمه2310473

راسب479احمد مصطفى دياب2310474

راسب652علي حسن حاموش2310475

راسب0حسن نضال جوني2310476

راسب0حسن سعيد زيعور2310477

راسب194مهدي نديم التدمري2310478

راسب0عماد محمد رمضان2310479

راسب0حسين هاني قرياني2310480

راسب0حسن احمد عواضه2310481

راسب0حوراء علي حيدر2310482

راسب0عزات علي دويك2310483

راسب0محمد حيدر عباس فحص2310484

راسب0فاال يوسف ابو زيد2310485

راسب0حسن علي شيري2310486

راسب0سليمان ابراهيم سليمان2310487

راسب0حسين علي كلوت2310488

راسب0زاهي غالب شرف2310489

راسب0حسن مصطفى فواز2310490

راسب0مرسال راضي غازي2310491

راسب0اركان عتاد اسماعيل2310492

راسب0محمد حسن قمر2310493

راسب158ميرا يحي ابو لطيف2310494

راسب0باسل فاضل نوفل2310495

راسب210تمارا سعيد يعسوب2310496

راسب0جينان ايلي غيه2310497

راسب0مريم حيدر وهبي2310498

راسب839قاسم علي زين الدين2310499

راسب0مصطفى حسين فاضل2310500

راسب0حال محمد ايمن شاهين2310501

راسب0سليم علي ابو حمدان2310502

راسب0جيلبر نقوال يعقوب2310503

ناجح963ساريه عبدهللا دندش2310504

راسب710زهراء سعيد حمزه2310505

راسب0محمد ديب العطار2310506

راسب875حسام نظام بليبل2310507

راسب0علي بهلول تقي2310508

راسب0حسين ابراهيم المسمار2310509

راسب0زهراء يوسف الطشم2310510
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راسب0عدي مصطفى العيط2310511

راسب0عباس احمد شكر2310512

راسب0شوقي مازن الساحلي2310513

راسب0مهدي عادل مظلوم2310514

راسب0علي حسن شورب2310515

راسب0نبيل منير الحجيري2310516

راسب838يحي محمود حمود2310517

راسب0محسن محمد شريف2310518

راسب0محمد حسين الموسوي2310519

راسب0اياد عبدهللا مرتضى2310520

راسب0فاطمه حسين نور الدين الموسوي2310521

راسب0حسين رضا علي التالي2310522

راسب0فادي عبد الغني عالء الدين2310523

ناجح1012محمد جعفر محمد المستراح2310524

راسب0االمير محمد مهدي االمير اسد حرفوش2310525

راسب0حسن نزار شاهين2310526

راسب0حيدر محمد الهق2310527

ناجح1017روان رياض مهدي2310528

راسب810عباس محسن نكد2310529

راسب244ليليان هارون زعيتر2310530

راسب864حسن عماد علي احمد2310531

راسب876علي حسين كوثراني2310532

ناجح1022علي حيدر بركات2310533

ناجح927محمد حسين علول2310534

ناجح947هبة رمزي ابو ريا2310535

ناجح994وائل احمد خليفة2310536

راسب0مايكل فريج قدوزيان2310537

16ناجح980حسن عبد العزيز ابراهيم2310538

14ناجح985حسن محمد ياسين2310539

10ناجح1034زينب محمد عواضة2310540

2ناجح1264علي الرضا حسين الشامي2310541

7ناجح1133محمد علي نزار طفيلي2310542

12ناجح1012محمود محمد خنسا2310543

17ناجح957هادي محمد درويش سالم2310544

راسب527عمر دياب خضر2310545

راسب719ليال خالد يوسف2310546

راسب819يارا خالد االدرع2310547

راسب753خالد وليد الموري2310548

راسب0احمد علي عبدو2310549

راسب0ادهم علي جمال2310550

راسب0اصالح محمد نعمان2310551

راسب0باسل خالد القدور2310552

راسب0جالل علي رامي الفوال2310553

راسب0خالد محمد ملحم2310554

راسب0ربيع سامي الشيخ محمد2310555

راسب0عمر غسان توتونجي2310556

راسب0يونس محمد عيسى2310557

راسب0حسن حسان غملوش2310558

105ناجح1367سكينة احمد حرب2310559

17ناجح1215علي محمد زبيب2310560

راسب12علي محمد فياض2310561

ناجح939علي محمد حالل2310562

Page 86



MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

ناجح918احمد حسن محمد2310563

32ناجح1454جعفر حسين ملحم2310564

11ناجح1250ياسر محمد طرابلسي2310565

ناجح1139مروة مصطفى حرب2310566

19ناجح1124جميلة عصام الساحلي2310567

11ناجح1222رنا محمد الهق2310568

ناجح1040سناء علي علوه2310569

ناجح1082عفاف حسين الحسيني2310570

ناجح1050علي عبد الخالق حسام الدين2310571

8ناجح1264غدير حيدر قانصوه2310572

ناجح1053ميثم صبحي صقر2310573

ناجح975نور نادر طه2310574

راسب0ربيكا ايلي عبيد2310575

راسب0مايكل فرنسوا عبد المسيح2310576

راسب0الياس يوسف حنا2310577

راسب0فاطمه أحمد األسعد2310578

راسب0مريم مصطفى المحاميد2310579

6ناجح1142علي عباس قعفراني2310580

ناجح904هدى وسيم ناصر الدين2310581

15ناجح981محمد حسن جهاد البزال2310582

13ناجح1010عباس فادي عساف2310583

راسب6ابراهيم فيصل مشيك2310584

71ناجح1435حسين طه ترحيني2310585

راسب587سمير خالد الفران2310586

راسب785فيصل خضر حناوي2310587

راسب806محمد خالد حيدر2310588

راسب811مريم صالح الدين أيوب2310589

راسب620مهى محمد عيد نصري2310590

راسب736ياسمين رياض بركات2310591

راسب0محمود محمد المصري2310592

راسب0عباس محمد اسماعيل2310593

راسب0جمال باسم عواضه2310594

راسب0شربل ريمون مطانس2310595

راسب0عبد العال علي دياب2310596

راسب0نالي سمير مسلم2310597

راسب0جورج حنا دحدح2310598

راسب447حسن محمد بدر الدين2310599

11ناجح1032احمد وديع زين الدين2310600

راسب0عدنان مصطفى عالء الدين2310601

راسب0حسين قاسم نور الدين2310602

168ناجح965حسن محمد حسن2320001

75ناجح1080حسين اسعد نعيم حيدر2320002

راسب0حسين محمد الساحلي2320003

189ناجح952زين العابدين هاشم خازم2320004

22ناجح1335عبد الرحمن جودات الدبق2320005

11ناجح1343مصطفى مفيد خاتون2320006

راسب865موسى اكرم ناصر الدين2320007

راسب0هادي محمد حمادي2320008

132ناجح1019سليمان عامر شلق2320009

راسب388شادي نزيه عرب2320010

راسب898صفا عصام العصافيري2320011

راسب0عبد هللا شئيم بلوط2320012
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راسب551عمر نوار اللوباني2320013

راسب465كريم احمد صبره2320014

راسب0مصطفى خالد علوش2320015

41ناجح1226حسن علي حازر2320016

102ناجح1054رفعت انور غدار2320017

4ناجح918علي حسين حريبي2320018

143ناجح1012علي مصطفى بشارة2320019

راسب806ادهم نسيب هزيمه2320020

171ناجح962عبد الكريم محمد علي شرف2320021

راسب874عمران خالد رمضان2320022

راسب857قاسم احمد  القادري2320023

راسب797محمد احمد عباس2320024

64ناجح1100ابراهيم جوزيف الخوري2320025

137ناجح1019جو انطوان الحصباني2320026

33ناجح1302شربل جوزف عبود2320027

86ناجح1077شربل حنا طوق2320028

راسب724شربل ميشال االبري2320029

راسب884هادي سعدالدين بغدادي2320030

111ناجح1048جوزاف جورج طرازي2320031

203ناجح926حسام وليد قره2320032

راسب753حسين خالد خليل2320033

راسب829خالد محمد الخالد2320034

راسب0رائد حافظ مخيبر2320035

راسب258ريهام محمد طراد2320036

راسب794عدنان عبدهللا سليمان2320037

راسب800محمد خالد شاهين2320038

راسب590محمد خضر عباس2320039

راسب530محمد مرعي سعدي2320040

راسب434منير غسان بيروتي2320041

راسب678نور علي سعديه2320042

راسب817وسيم حسن ياسين2320043

راسب770محمد احمد شلهوب2320044

راسب0احمد علي هزيمه2320045

راسب0عبد السالم سالم علي محمد البصالني2320046

راسب0وسيم مبارك حسين صالح الغشمي2320047

15ناجح973شادي جرجس سليمان2320048

راسب0عائش علي محمد علي مهدي2320049

9ناجح1061سامر جورج مطر2320050

راسب836روني نقوال حنا2320051

راسب899ريمون ادمون صالح2320052

5ناجح1137مارون بسام مخيبر2320053

راسب0ماريو نزيه قرقماز2320054

راسب0روان محمد المزقزق2320055

راسب0عبد الرحمن غسان طوط2320056

12ناجح1026علي يوسف فاضل2320057

راسب0عمرو نظار رحال2320058

19ناجح940عباده غازي الشمعه2320059

راسب0محمد سمير المصري2320060

راسب0عاصم محمد الورداني2320061

راسب0حسين علي عاصي2320062

راسب705حسن محمود ابو صالح2320063

راسب824عاطف احمد بني المرجة2320064
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راسب512محمد منعم السبالني2320065

راسب691محمود قاسم حريصة2320066

راسب580وسيم علي المقداد2320067

راسب0أحمد عماد عزايزي2320068

راسب472زياد جهاد كلش2320069

راسب411سراج الدين محمد بيضون2320070

راسب452عزيزة عبدهللا منيمنة2320071

راسب359محمد اسماعيل رستم2320072

158ناجح1026روز ماري الياس الحلو2360001

63ناجح1272سالي جو جورج الشدياق2360002

147ناجح1168سلوى جان جوزيف الشامي2360003

116ناجح1200سلين مالك ايوب2360004

85ناجح1231غاييل مخول كالكش2360005

74ناجح1241غرازييال ساسين غانم2360006

52ناجح1283كرستينا الياس االحمر2360007

31ناجح1323ميريام نبيل باسيل2360008

105ناجح1201احمد محمد جمال المير2360009

43ناجح1289ريم قاسم قشور2360010

126ناجح1198ساجد عبد الرحمن دندشي2360011

11ناجح1515لينا سمعان الدويهي2360012

22ناجح1336مارغريت فكتور شعيا2360013

137ناجح1182مريم عامر اسماعيل2360014

94ناجح1208ملك يوسف حريشيه2360015

ناجح926عالء وليد عواد2370001

راسب700ميساء علي حوا2370002

راسب630مريم غازي االسمر2370003

راسب0فرح يوسف البضن2370004

132ناجح1302الفيرا يوسف يونس2370005

121ناجح1320ساره عماد زاكي2370006

13ناجح1026نغم حمود خميس2370007

143ناجح1294وفا وليد عز الدين2370008

6ناجح1174اليسار عفيف مغامس2370009

9ناجح1145جيهان سعيد اشتي2370010

14ناجح982ليليان صالح حماد2370011

15ناجح974هبة نجيب عقل2370012

12ناجح1022اسطيفان بيار البدوي2370013

102ناجح1332اليان نجيب حرب2370014

51ناجح1372اناييس رينالدو عبد هللا2370015

5ناجح1142ايليز جوزاف الراعي2370016

8ناجح1103بسكال عيد الخوري2370017

3ناجح1256ستيفاني نقوال الخوري2370018

4ناجح1241غسان ميالد الزير2370019

9ناجح1084كورين مراد بوزيد2370020

6ناجح1141ماريا بشارة المعراوي2370021

7ناجح1127نوال بشير النشار2370022

راسب798آالء محمد المير2370023

راسب619احمد نصوح عبد القادر2370024

راسب0اسعد ممتاز خير2370025

ناجح949بالل احمد العمري2370026

راسب0ريان عبد الرحمن الجندي2370027

ناجح1140زينب حسن علوه2370028

15ناجح1268صالح الدين نجيب سنجر2370029
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راسب854عبد القادر مصطفى عبد المجيد2370030

33ناجح1398كمال عبد العزيز االيوبي2370031

ناجح931ميسم فوزي خير2370032

ناجح970نسرين خالد خضر2370033

119ناجح1325هتاف حسن يوسف2370034

12ناجح1045اليز طوني القاصوف2370035

7ناجح1162تقال ناجي مشعالني2370036

5ناجح1198جوزف سامي موسى2370037

11ناجح1070ديانا جرجس الحكيم2370038

204ناجح1275رانيا جورج البعيني2370039

15ناجح974رنا جرجس الجردي2370040

راسب0سندرا فادي معوض2370041

راسب92شهاب محمد سلوم2370042

8ناجح1152كاتي طانوس حداد2370043

16ناجح922مارون انطوان الششم2370044

10ناجح1125وسيم طوني مينا2370045

راسب879حمدة علي حمزة2370046

راسب823رشا رضوان عباس2370047

راسب0خضر محمد محمد2370048

راسب497عبير عثمان عثمان2370049

راسب0ذوالفقار محمد كنج2370050

ناجح918احمد حسين خلف2370051

راسب277خالد محمد الحماده2370052

راسب453سناء محمود العلي2370053

راسب552وعده خالد خالد2370054

راسب839مروة جمال العبدهللا2370055

راسب504طه محمد الخضر2370056

ناجح1077وليد ابراهيم مصطفى2370057

راسب635نورهان رياض الحلبي2370058

ناجح915فاطمة عبد القادر بكر2370059

راسب759محمد عبدالرحمن عيد2370060

ناجح1167بشرى غسان صقر2370061

ناجح1010جو جبور جبور2370062

ناجح1076جوليات كارلوس زيدان الدويهي2370063

20ناجح1216عبود بطرس زخيا2370064

ناجح1156اليوني بولس فضول2370065

ناجح1153ليليان سليمان حمد2370066

ناجح1078ماغالي ميالد حنا2370067

ناجح1193مريان طوني جريج2370068

76ناجح1352نهى علي الخضر2370069

1611ناجح1288ياسمين راشد عزو2370070

راسب859جوستينا غسان الحاج عساف2370071

راسب615ريتا هنري يونان2370072

راسب763كارال كرم كرم2370073

13ناجح995كرستين جوزيف مطر2370074

راسب727كالر كرم الحاج2370075

راسب898منال نديم حداد2370076

11ناجح1041حسين علي جابر2370077

10ناجح1072علي محمد طويل2370078

19ناجح1217آمنة احمد غمراوي2370079

راسب0أحمد زكريا الحسن2370080

راسب704بدريه بسام جابر2370081
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ناجح977بالل عبدو ضاهر2370082

ناجح904حسان احمد حافضه2370083

راسب213خديجة محمود عربس2370084

ناجح1138خلود خالد علي2370085

ناجح916دارين عبد القادر العيسى2370086

ناجح985دانيه دياب المصطفى2370087

راسب278دالل ابراهيم بركشتو2370088

ناجح1072ديانا طارق الحسن2370089

87ناجح1339دينا مروان الحاج2370090

ناجح1107ربى محمد االحمد2370091

راسب843ريان محمود غازي2370092

ناجح1200زينب محمود حمود2370093

راسب697عائشه محمد شمسين2370094

راسب811عاهده عبد الهادي عثمان2370095

ناجح969عايده محمد مريم2370096

راسب584علي محسن مصطفى2370097

راسب857عمر خالد طحلة2370098

1914ناجح1280عيشه عبد الرحمن يونس2370099

ناجح1187محمد حسن عبد الرحمن2370100

ناجح1077محمد مصطفى طراد2370101

راسب0محمد مصطفى علوان2370102

44ناجح1395ملكه أحمد الطباع2370103

ناجح1101ميساء محمود زود2370104

98ناجح1338نارمين عبد الناصر مصطفى مرعبي2370105

ناجح1018هدى احمد سويد2370106

راسب896افنان مؤمن باهلل الزعبي2370107

راسب788حاتم يوسف العويد2370108

راسب812ريان خالد التالوي2370109

ناجح940ريان علي حسن عز الدين2370110

ناجح954ريان ناجي الشيخ2370111

راسب806ريان نزيه الغول2370112

ناجح1073ريتا دوميط بوفرح2370113

ناجح950ريم خالد غصن2370114

راسب489زينة علي سفور2370115

راسب92سارة علي السكاف2370116

راسب651سميره مدحت المير2370117

ناجح997عائشه احمد قره2370118

راسب578عامر دياب سقر2370119

ناجح1014عبد الرحمن مازن جمال2370120

راسب72ُعال علي فياض2370121

16ناجح1255عالء احمد عبد الرحمن2370122

راسب172فايزه بالل االديب2370123

راسب0مريم كفاح االيوبي2370124

راسب889ناديا عرب العلي2370125

ناجح1000ناريمان محمد ماروق2370126

ناجح1009ندين فاروق عالم2370127

راسب771نظميه زهير الدهيبي2370128

راسب481نهاد حبيب معوض2370129

ناجح1038نهاد عبدهللا االيوبي2370130

ناجح1103هبه فاروق المرعبي2370131

راسب80أحمد عبد هللا الخطيب2370132

راسب62وسام منيف ابو عاصي2370133
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ناجح1134ماريا روميو زغيب2370134

راسب100أسامة كفاح حبلص2370135

راسب0شربل فريد مكاري2370136

راسب0محمد احمد خلف2370137

راسب606مروه عبد السالم كمال خضر2370138

راسب0محمد محمود الكوراني2370139

راسب569ارزة عبود موسى2370140

راسب796دوريد خضر الشاكوش2370141

راسب624والء فؤاد حولي2370142

راسب688ساره فضل عالوي2370143

راسب778حنان محمد الغا2370144

راسب689رحمه محمد الغا2370145

ناجح997مايز سعيد االسمر2370146

راسب462مي بسام صبحه2370147

ناجح950قمر عبد القادر عطيه2370148

ناجح1103مريم مصطفى بكر2370149

ناجح1016امنه يحيى بريش2370150

راسب379ابراهيم عبد هللا طرطوسي2370151

ناجح1006بالل عبدهللا الصايغ2370152

ناجح1210جنى عبدهللا الحسين2370153

ناجح1150دنيا احمد حمزه2370154

1510ناجح1290رائدة فواز الصيادي2370155

ناجح1183روزان خالد مطر2370156

18ناجح1222روعه علي غومه2370157

راسب872ريان خضر عمر2370158

راسب832عبد الرحمن محمد الزعبي2370159

16ناجح1255عتاب طلعت فتفت2370160

22ناجح1446عمر نبيل مولوي2370161

1813ناجح1283غاده بسام رعد2370162

راسب877فاتن عمر هرموش2370163

17ناجح1243فاطمة أحمد الحجه2370164

راسب529قمر هاشم حب هللا2370165

راسب0عمر اليف غالييني2370166

راسب675لما شعيب رستم2370167

راسب863مأمون عبدالوهاب العمري2370168

راسب833ماجده فهد زكيه2370169

راسب0مريم اليف غالييني2370170

ناجح1042ميراي محمد عمريه2370171

11ناجح1488ميشال نبيل معوض2370172

1712ناجح1284هنوى ابراهيم ملص2370173

65ناجح1353وسيم محمد العبدهللا2370174

ناجح1148ياسمين ديب صالحه2370175

راسب0أأل ناجي رمضان2370176

راسب0بيان ناجي رمضان2370177

راسب0عال جمال دندل2370178

راسب0منير أحمد أحمد2370179

15ناجح1160شانت رافي اوهانيان2380001

12ناجح1190تسولير وارطان اشجيان2380002

راسب519فالنتينا جورج قرابجكيان2380003

ناجح1025حسين طالل زعرور2380004

راسب773جوزف سمير البعينو2380005

راسب680باسل لؤي اللحام2380006
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راسب672حسن محمود مصطفى2380007

راسب805حسن علي جفال2380008

راسب0علي حسين عساف2380009

راسب0علي عبد االمام صادق2380010

راسب886محمد حسين اسماعيل2380011

2ناجح1018محمد عبد النبي ريحاني2380012

4ناجح979محمد جواد حسين ناصر الدين2380013

3ناجح1015محمد حسن علي زعيتر2380014

راسب812أحمد محمد بركات2380015

ناجح960زهرة محمد عبدهللا2380016

راسب0طارق سمير حيدر أحمد2380017

راسب333جنان عبدهللا طراف2380018

راسب0دنيا علي الهابط2380019

ناجح1081رندة علي المعاز2380020

17ناجح1156زهراء عبد الهادي دبوق2380021

ناجح1081علي حسن مهدي2380022

راسب0علي محمد غصن2380023

146ناجح1295مريم سلمان زعيتر2380024

ناجح1045نور الهدى حسين الموسوي2380025

راسب0ابراهيم محمد البربير2380026

راسب0رياض ناصر الحاج2380027

راسب665سالي رؤوف العماطوري2380028

راسب0محمد رياض محي الدين2380029

راسب0نجالء نمر فواز2380030

راسب0احمد هيثم عويدات2380031

1ناجح1119بندر عبدهللا سعد2380032

راسب0دانيال حسن بصبوص2380033

5ناجح919ساميه حسام عدره2380034

راسب0كريم جودات مالك2380035

راسب0محمد خالد يونس2380036

راسب0نورالدين خالد يونس2380037

ناجح1094بتول علي سليم2380038

73ناجح1349حنان خليل شكر2380039

21ناجح1482زينب خليل شكر2380040

157ناجح1294سحر سمير صفا2380041

راسب100علي محمد لوباني2380042

52ناجح1352نور الهدى ابراهيم فقيه2380043

راسب741انطوني جان خرما2380044

11ناجح1214نور ابراهيم العسكر2380045

ناجح966هيلين حمد االشقر2380046

115ناجح1311كامله فؤاد بوكروم2380047

ناجح1061ميرا ماجد البيطار2380048

1ناجح1084جويل نقوال عساف2380049

راسب0رينا وجدي هاشم2380050

راسب830ميس رائد ماضي2380051

راسب0نجوى ظهر حمود2380052

11ناجح1553غدير كامل ناصر الدين2380053

43ناجح1367نور خير هللا البدوي2380054

189ناجح1281محمد علي البزال2380055

136ناجح1303علي معد حماده2380056

178ناجح1283صالح نصري ناصر الدين2380057

راسب96بتول عبدو الحاج حسن2380058
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ناجح1106سكينة إزحيا شمص2380059

راسب446غياث ماهر حماده2380060

راسب0شريف فوزي حماده2380061

ناجح1107بتول حسين الحاج حسن2380062

راسب0ريم حسين عالم2380063

ناجح1139ساجدة زهير الحاج حسن2380064

ناجح1085سالم علي شمص2380065

ناجح1101ميرنا حسين الحاج حسن2380066

راسب0أحمد خليل عبد الرسول النصار2380067

راسب654جوزت ظاهر نجم2380068

راسب114حسن حسني الديالتي2380069

راسب295رشا عباس خليل2380070

12ناجح949رهام علي ظاهر2380071

راسب289فاطمة خليل ناصر2380072

راسب836وفاء عيسى كركي2380073

راسب0احمد عبد المعين الحجار2380074

راسب585شادي خالد شعبان2380075

ناجح1006ليليان جمال الحاج شحادة2380076

راسب0محمد عصام الحاج شحادة2380077

راسب828هبه مازن السروجي2380078

ناجح948ليليان محمود يونس2380079

4ناجح1162رباب فادي ابو العز2380080

122ناجح1307ربه راجي غيضه2380081

6ناجح1135ريما حسام منذر2380082

91ناجح1332علم الدين قاسم جماز2380083

13ناجح937كارول زاهر زيد2380084

10ناجح996مجدي فريد الشوفي2380085

راسب0حياة مالك عليق2380086

راسب826خليل محمد ناصر2380087

راسب0محمد نصر هللا عليق2380088

راسب565مصطفى حسين قميحه2380089

راسب0احمد علي نزها2380090

راسب0الياس فؤاد فريجي2380091

20ناجح1140آية مصطفى كبار2380092

ناجح969بالل احمد سويد2380093

ناجح1022جعفر فؤاد الخطيب2380094

13ناجح1187حنان مشهور الساحلي2380095

ناجح1060حوراء محمد الدروبي2380096

ناجح1007رضا محمد ايوب2380097

ناجح923رودولف ايليا كامل2380098

راسب0زين العابدين رشيد خدوج2380099

ناجح1047سكينة حسن شلهوب2380100

ناجح965عباس فؤاد الخطيب2380101

ناجح949علي عباس ابو حمدان2380102

راسب0لينا علي الحالني2380103

ناجح1063محمد خير نبيه طه2380104

64ناجح1351ميمونه محمد كرنبي2380105

16ناجح1157هنادي صبحي بو حمدان2380106

ناجح1086اسراء خالد القاروط2380107

ناجح935ابراهيم نجم نجم2380108

ناجح1020رابعه عبد هللا حربا2380109

ناجح1002رحاب جمال الكردي2380110
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راسب0رمزيه حسن الهبري2380111

راسب867ساره عيد الزهوراتي2380112

ناجح1055سليمان خالد العسكر2380113

ناجح1019سماره محمود ابو سعده2380114

ناجح1021سوسن عبدو المجذوب2380115

ناجح950عبدهللا ايمن العرايشي2380116

ناجح1000عالء طارق سلوم2380117

167ناجح1285علي احمد رباح2380118

راسب0عيسى محمد سيف الحسني2380119

18ناجح1145غنى حسن محيدلي2380120

راسب891فاطمه توفيق عبد الحليم2380121

ناجح1100ماريا رامز محمد2380122

ناجح928نادين سامي يوسف2380123

32ناجح1386نضال محمد عيد سلمان2380124

85ناجح1338نور عباس رضا2380125

ناجح988هاشم محمد محمود2380126

ناجح1077ياسمين احمد شاهين2380127

12ناجح1212روال حمد ابوحمدان2380128

ناجح1071صفاء احمد ابوحمدان2380129

راسب92علي حمدان ابوحمدان2380130

ناجح1088لبنى سعدالدين موسى2380131

راسب0ابراهيم حسين ايوب2380132

ناجح998احمد حسن خزعل2380133

راسب104احمد محمد ذيب2380134

راسب0احمدناصر احمد عبدالكريم الحداد2380135

راسب0حسين رضا كنعان2380136

راسب0حسين علي زين الدين2380137

ناجح1063روقيه احمد شقير2380138

ناجح1095ساره حسن سليمان2380139

راسب312علي محمود عواد2380140

راسب0علي الرضا محمد السباعي2380141

راسب492ماغي سليمان شمص2380142

راسب162محمد علي الموسوي2380143

13ناجح1186مريم محمد عبدالكريم2380144

ناجح1111مسلم محمد البزال2380145

راسب0مالك علي برو2380146

ناجح994أيمن بهيج محمود2380147

راسب0بالل حسن شكر2380148

راسب0حسين حسن محسن2380149

راسب0حسين علي الموسوي2380150

راسب0رواد عماد الدين غريري2380151

راسب112علي حسن قاطبيه2380152

راسب0عيسى علي مهدي2380153

راسب0محمد حسن شحيمي2380154

راسب0محمد عبد الحكيم حمد2380155

راسب84ميراي جورج ملكي2380156

راسب0حسين علي شقير2380157

راسب866كيتا نقوال كفوري2380158

راسب0مي بشير سليمان2380159

راسب737عدي عباس شرف الدين2380160

راسب0مريم أحمد قبيسي2380161

14ناجح1167بولين وجيه سعاده2380162
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ناجح1089راشال بالل رحمة2380163

ناجح1066فادي رفيق حجار2380164

راسب0ميرا شوقي القنطار2380165

188ناجح1281ناريمان بيار الحنجول2380166

راسب0قزحيا منصف بو منصف2380167

6ناجح920الياس نبيل الناهوم2380168

راسب864تانيا حنا سيسوق2380169

2ناجح1048تونينا سايد تادروس2380170

4ناجح936جورجينا ريمون بشاره2380171

3ناجح1036طوني نبيل عيد2380172

راسب894غراسيا عزيز مخول2380173

5ناجح930غريتا سعيد الحربيه2380174

7ناجح1091جنا حسن أخضر2380175

راسب0حنان محمد كحلول2380176

8ناجح1071خديجة علي ذيب2380177

راسب820ريم علي بحسون2380178

9ناجح1065زينب علي الحسيني2380179

16ناجح900زينب محمد فاخوري2380180

15ناجح911سالي كمال محسن2380181

راسب865ضحى سميح ضاهر سلوم2380182

11ناجح979فاطمة سهيل فاعور2380183

3ناجح1202محمد ابراهيم رومية2380184

14ناجح926مالك قاسم قدسي2380185

راسب874نور نمر أحمد2380186

5ناجح1150حوراء علي بركات2380187

راسب713عمران هاني قشاقش2380188

10ناجح996ندى كاظم الصفاوي2380189

راسب208أحمد سليمان مكي2380190

راسب0فاطمه حسين خليفه2380191

راسب0حنين علي حسون2380192

راسب656كارال يوسف مدلج2380193

راسب730نعيمه حسين حجازي2380194

راسب0حمزه خليل عبد الرسول النصار2380195

راسب0محمد ذيب الحاج علي2380196

راسب0حسن تنال فخر الدين2380197

ناجح1012عاطف أحمد العيتروني2380198

راسب0محمد علي موسى2380199

راسب0مهدي حبيب سجد2380200

2010ناجح1270خلود نصرات ناصر الدين2380201

14ناجح1179ريم محمد عساف2380202

ناجح1085فراس علي مصطفى2380203

19ناجح1143ساهرة حسين عوده2380204

15ناجح1158غدير حسين دياب2380205

راسب0روزه علي حميه2380206

11ناجح1219الرا عبدهللا خزعل2380207

راسب838أحمد محمد شرانق2380208

ناجح905خليل محمد العرة2380209

راسب816روز ضياء الدين جركس2380210

ناجح1084صبريه سليمان سليمان2380211

ناجح1007علي محمد أحمد2380212

راسب0اسماعيل حسين شمص2380213

ناجح1101ريم حسني عبد الساتر2380214
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16ناجح1159ساره محمد يحفوفي2380215

راسب0أحمد عبد الناصر شيت2380216

راسب0جهاد علي عوالي2380217

راسب0رلى فيصل برور2380218

راسب0سهى فيصل برور2380219

راسب0حسين علي عميص2380220

راسب0مصطفى رضا صولي2380221

راسب701ريما حسين عجم2380222

راسب628علي عدنان قشاقش2380223

راسب622محمد رمضان رمضان2380224

راسب0علي حسن الجمال2380225

راسب0ليليان جمال حوماني2380226

ناجح1001هبه حسن رشيد2380227

ناجح908ميرا احمد المقداد2380228

راسب880حسين محمد الريشوني2380229

راسب0عباس محمد كاظم قاسم2380230

راسب104مهدي طارق اللقيس2380231

راسب0كريمه حسن ايوب2380232

راسب0علي وجيه شقير2380233

راسب0محمد علي حسين ناصرالدين2380234

راسب0جوزيف ميشال نجيم2380235

راسب0محمد صادق كنعان2380236

راسب0فاطمه ابراهيم الحموي2380237

راسب195هبه محمد مرتضى2380238

راسب320جعفر فرج هللا حيدر2380239

راسب0محمد قاسم كريم2380240

راسب0علي اسعد قرياني2380241

راسب160السيد علي المرتضى سلمان الموسوي2380242

راسب56علي حسين قبالن2380243

راسب778حسين فوزي بشاره2380244

راسب852ادريس قاسم كريم2380245

راسب0حسن محسن العمار2380246

راسب579رهيجه حسين عالم2380247

راسب0ابراهيم محمد علي غاليني2380248

راسب552محمد خالد حمود2380249

راسب802فضل عباس قصير2380250

راسب0نادر رضوان المحمود2380251

راسب0حسين علي ملك2380252

راسب744لورينا جورج نصرهللا2380253

راسب0زينب عبدهللا الدلباني2380254

راسب0محمد حسين ابراهيم2380255

راسب0علي عبدهللا سالمي2380256

راسب0دموع احمد حوري2380257

ناجح1028محمد جالل دهام حميه2380258

راسب752حسام قاسم برو2380259

راسب0محمد احمد فرحات2380260

راسب0وسام خليل زهرالدين2380261

راسب0غاده يونس جمعه2380262

راسب0سيزار جوزف بشاره2380263

راسب0ايلي جورج الدكاش2380264

راسب758مجدي غازي حرفوش2380265

راسب0ديب زاهر حسن2380266
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راسب0ياسين زاهر حسن2380267

راسب694سامي الياس هاني2380268

راسب0وليد وفيق البنا2380269

راسب0انتصار عبدالكريم دمج2380270

راسب0ميسرة عبدالحليم قالوون2380271

راسب0هبه جواد الزين2380272

راسب0محمد ابراهيم قانصو2380273

راسب0عباس ناجي فياض2380274

راسب0نضال حسن سبيتي2380275

راسب96فاطمه طالل مكي2380276

راسب0مريم خليل ايوب2380277

راسب0محمد حسن ازان2380278

راسب311محمد شوقي جابر2380279

راسب0رجاء عبدالرضا الرضا2380280

راسب0فاطمة عفيف قميحه2380281

راسب807حسين علي ريحان2380282

راسب872مصطفى علي منذر2380283

راسب0رواد عارف حمد2380284

راسب0علي الرضا يوسف خليفه2380285

راسب0علي شهيد حسين مطر2380286

راسب0علي يوسف الموسوي2380287

راسب0نادين محمد مهدي2380288

راسب0حوراء محمد ترحيني2380289

راسب0سميره توفيق االبراهيم2380290

راسب0علي ابراهيم فحص2380291

راسب679برسيال حنا العلم2380292

راسب0حسين حمزه درويش2380293

راسب0ابراهيم فوز حالل2380294

راسب220علي كايد االشقر2380295

راسب0ريتا مارون ابوزيد2380296

ناجح930بالل عبدالرحمن عجرم2380297

ناجح1131محمد عبدهللا العسكر2380298

راسب0احمد محمد وهاب2380299

راسب0يوسف فايز ابو نوح2380300

ناجح997محمد عبدهللا شرانق2380301

ناجح935علي محمد شرانق2380302

راسب0حسام نظار رحال2380303

راسب0مريام جورج ماضي2380304

راسب867محمد جواد حجازي2380305

راسب880محمد علي يعقوب2380306

راسب849جعفر اديب ماضي2380307

راسب0يوسف حسان ناصرالدين2380308

راسب212رضا مهدي الفوعاني2380309

راسب0حنين خليل السيد2380310

ناجح949حسين علي ابو زيد2380311

راسب704علي عباس شلهوب2380312

ناجح1126رانيا عباس الموسوي2380313

راسب0استريال ابراهيم المسلماني2380314

راسب0عبدالعزيز كرم حميه2380315

راسب0زينب طانيوس وهبي2380316

ناجح1208غفران عباس شومان2380317

راسب0علي حسن الخطيب2380318
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راسب0ريما دياب ناصرالدين2380319

راسب0محمد علي احمد ريا2380320

ناجح1080مياده اكرم الحالني2380321

راسب0ربيكا جان ريا2380322

راسب0فداء عبدهللا شمص2380323

راسب0انطوان جورج طراد2380324

راسب0رشاد عباس الفقيه2380325

راسب0جاد عبدهللا زعيتر2380326

راسب0كاتيا حسن الهق2380327

ناجح1122خلود محمد شكر2380328

ناجح1041ريما أحمد حمية2380329

ناجح1056شهناز عبد الكريم مرتضى2380330

راسب88شيراز حسين جمعة2380331

ناجح1087صبا أحمد جباوي2380332

راسب0علي حسين حمية2380333

راسب875بسام محمود عجاج2380334

ناجح1043ساريه وليد طعمه2380335

ناجح1032سوزان خالد الساروط2380336

ناجح999عبد هللا قاسم شمس الدين2380337

ناجح924غنوه رفقي السيد2380338

17ناجح1153فادي محمد أبو عيد2380339

ناجح1138نائله وليد أبو عسكر2380340

ناجح988نور علي الشموري2380341

راسب100أحمد محمد ادريس2380342

راسب0ربى جميل مكه2380343

راسب104عباس أحمد حديب2380344

راسب0عال طلعت مكي2380345

18ناجح1148اسراء منذر منذر2380346

ناجح1096خولى تنال دندش2380347

ناجح982زينب حيدر رشيد2380348

20ناجح1117زينب محمود السعدي2380349

10ناجح1218سارة علي زينو ياسين2380350

راسب0سارية موسى عيسى2380351

199ناجح1278علي بشير صالح2380352

راسب644غنوى بسام زعيتر2380353

104ناجح1316فاطمة منذر منذر2380354

19ناجح1131منال جودات الحكيم2380355

راسب667نتالي شبلي اسكندر2380356

ناجح1063نور موسى حالل2380357

راسب0حسين ابراهيم أبو طعام2380358

راسب767جيرفت كريم صعب2380359

راسب773رامي هاني الشمندي2380360

راسب838سوزان عاصم أبو خزام2380361

ناجح1036عبدهللا فؤاد مسعود2380362

ناجح986كفاح اكرم مرشاد2380363

ناجح1029منال يوسف سري الدين2380364

ناجح1011وليد غانم أبو خزام2380365

راسب824هالل مفيد الكاخي2380366

راسب791وسيم يونس كلش2380367

راسب130علي حسين قبيسي2380368

راسب116حسين حسن معتوق2380369

ناجح991زينب محمد زين الدين2380370
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ناجح988فاطمة عبد النبي خميس2380371

راسب0حسين صالح حيدر2380372

راسب0علي محمد ناصر الدين2380373

ناجح929علي فادي ناصر2380374

ناجح968حسام شحاده البشراوي2380375

ناجح986احمد عبد الحليم الخشن2380376

راسب551حمزه محمد حمود2380377

راسب88مريم يحيى عبد الحسين فريده2380378

ناجح1054احمد بالل زعرب2390001

ناجح1048احمد محمد الشميطلي2390002

ناجح1113داني محمد ديب الدبس2390003

ناجح1121ماريا محمد الجارودي2390004

54ناجح1510محمد سامر زياد الذهبي2390005

1310ناجح1417هنادة عادل المر2390006

ناجح1289يونس محمد يونس2390007

15ناجح1351آية هللا خالد  العاصي2390008

1714ناجح1374خالد عبد القادر العلمي2390009

ناجح1064اسامة مصطفى الحاج2390010

9ناجح1241سارة البير كيال2390011

15ناجح1187عمر خالد عبد الرزاق2390012

ناجح1057محمد غازي حسين2390013

ناجح990نجوى مصطفى صبره2390014

راسب867ياسر محمد شمسين2390015

ناجح1068أحمد عامر زكي2390016

ناجح926أحمد محمد العموري2390017

11ناجح1231أماني مصطفى البلي2390018

ناجح935آمنه عبد الكريم جيدة2390019

ناجح930اسحق أحمد مالحية2390020

10ناجح1234ايهاب فاضل بطحيش2390021

3ناجح1360باتريسيا انطوان الحداد2390022

ناجح1056بسام مصطفى موسى هوشر2390023

91ناجح1447رزان عبد الناصر شرف الدين2390024

ناجح962رشا طالل عالوي2390025

17ناجح1150زينة عمر العكاوي2390026

ناجح1020سامر محمود عباس2390027

ناجح925سعاد جبرائيل رفاعيه2390028

ناجح931سعيد حاتم عبيد2390029

ناجح1072صفوان مصطفى جمال النيز2390030

ناجح989عبدهللا عبدالرحمن الحزوري2390031

راسب850عبدهللا يحيى الخضر2390032

راسب756عيسى شفيق نشواتي2390033

راسب875محمد خالد السيد2390034

راسب878محمد مصطفى ياغي2390035

راسب0محمود محمد خالد الشعار2390036

راسب835مريم برهان االيوبي2390037

ناجح1059ميتشي انطانيوس بطش2390038

راسب722ناصر زهير درويش2390039

راسب889نورهان يوسف منون2390040

راسب528ابراهيم محمود الرافعي2390041

ناجح942جرجس نخله فياض2390042

ناجح920جمال صالح عباس2390043

ناجح911رشال ضوميط الكاشي2390044
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راسب0زياد يوسف الغريب2390045

راسب678آمنه محمد جابر2390046

راسب729بشرى محمود العاشق2390047

راسب755حسن احمد اسبر2390048

راسب785حسن علي خضر2390049

راسب879خالد احمد عبيد2390050

راسب0سالي لطف هللا دبول2390051

ناجح1000سوزان ميشال جبور2390052

ناجح1003صفا احمد الدالي2390053

راسب843عبدالرحمن احمد السيد2390054

ناجح928علي جنيد يوسف2390055

راسب778عمر عامر عثمان2390056

ناجح967عمر يوسف اليوسف2390057

ناجح1005فاطمه احمد عبدو2390058

راسب701حسن محمود السيد2390059

راسب0حسين مصطفى  بردى2390060

راسب643خضر يوسف عيسى2390061

راسب704علي ابراهيم قاسم2390062

راسب0علي فريد الصغير2390063

راسب0مريم حيدر السيد حسين2390064

راسب191مهدي احمد كزبر2390065

راسب849يوسف حسن قاسم2390066

راسب848بتول محمد السيد2390067

راسب746حسن احمد دقدوق2390068

راسب871علي حسين حمدان2390069

راسب0علي محسن بسام2390070

راسب829قاسم محمد العيسى2390071

راسب722اشرف حمد ضاهر2390072

راسب816ايلي جورج خلف2390073

16ناجح937حزقيل مصطفى ابراهيم2390074

راسب769حسين علي حمود2390075

راسب728رفعت زين االشقر2390076

راسب682سقراط طالل منذر2390077

راسب784شروق فادي حيدر2390078

14ناجح962عادل محمد جوني2390079

راسب707علي حسين بركات2390080

6ناجح1058فاطمه حسن عبدهللا2390081

راسب0فاطمة عباس جمعه2390082

راسب857محمد حسين شيت2390083

راسب729محمود محمد صوفان2390084

2ناجح1160ابراهيم ملحم ناصر2390085

9ناجح1031أحمد مصطفى قاطبي2390086

3ناجح1088بهاء محمد خليفة2390087

1ناجح1177حبيب نجيب فحص2390088

13ناجح975حسن علي شهاب2390089

7ناجح1033حسن محمد نصرهللا2390090

5ناجح1074حسين حسن عواضة2390091

12ناجح1000ربيع حسن رزق2390092

11ناجح1002ريحان حسن ريحان2390093

4ناجح1087زينب علي عساف2390094

10ناجح1030فاطمة قاسم عبود2390095

15ناجح943ماري علي سلطان2390096
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راسب876محمد عبداألمير كلوت2390097

8ناجح1032محمد نمر قزيحة2390098

راسب0يحي هشام الصانع2390099

ناجح1035بالل زهير فخرالدين2390100

ناجح1079حسن حسين اسماعيل2390101

ناجح1133رامي علي عبدالرحمن الحاج شحاده2390102

ناجح1085ريم محمد ناصرالدين2390103

ناجح1253سهام درويش حلبي2390104

ناجح1047سوزان علي الدامرجي2390105

ناجح1309عادل سمير شعيتو2390106

ناجح1069علي حسن قبيسي2390107

ناجح986عماد عباس شبلي2390108

119ناجح1444قاسم محمد حمزه2390109

ناجح1242الرا عدنان فشول2390110

ناجح1150محمد ابراهيم رقا2390111

ناجح992محمد حسان الحاج2390112

ناجح1048محمد طالل خزعل2390113

ناجح1129محمد ماجد عيسى2390114

راسب357مالك محمد الطفيلي2390115

راسب896منير نبيل مازح2390116

ناجح1023نهى رتيب بريطع2390117

ناجح1062هدى مصطفى رمضان2390118

ناجح1120ياسر محمد السبالني2390119

ناجح1208احمد هايل الدحيوي2390120

ناجح1103اسامه انيس وهبي2390121

ناجح1081ثائر علي قيس2390122

ناجح1045جمال علي زهرالدين2390123

راسب895حسين محمد سعيد2390124

راسب0ربيع نضال ذيب2390125

ناجح1068رضا عباس حمود2390126

ناجح1077روان نزيه مل2390127

راسب894عبدهللا محمد الالذقاني2390128

ناجح930علي احمد عواضه2390129

ناجح1172علي حسن االشقر2390130

ناجح1307علي حسين فحص2390131

ناجح1056علي فادي رمضان2390132

راسب882فرح عمر الديراني2390133

22ناجح1618كريم نبيل اسكندراني2390134

16ناجح1348محمد اسماعيل قاسم زين2390135

ناجح1195محمد عماد الشامي2390136

20ناجح1322محمد محمود العزي2390137

ناجح1262محمد معتصم ايوب2390138

ناجح1250محمود عماد دياب2390139

ناجح1185مريم احمد سلوم2390140

ناجح1142مهدي حيدر عالم2390141

17ناجح1336ندى حسين مطر2390142

ناجح1119رؤيا جهاد شهاب2390143

ناجح1124عبدهللا محمد ياسين2390144

87ناجح1451ابراهيم محمد خير حميد2390145

65ناجح1502انطوني ابراهيم الخراط2390146

ناجح1290ايليا طانوس الفرن2390147

راسب772جرجس عصام عازار2390148
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ناجح1129جميله ميشال سليم2390149

ناجح1247جوانا شربل مسعود2390150

ناجح1288ُجوي جورج القصيفي2390151

راسب736جيسي جوزف مكرزل2390152

ناجح1058ريمون غسان غنوم2390153

ناجح943سام ريمون الزغبي2390154

ناجح903شريفه بنت علوي بن علوي الشاخوري2390155

ناجح1250طالب مهدي الحاج حسن2390156

ناجح1316غنوه خليل فرحات2390157

ناجح1141فارطان سركيس كيرويان2390158

ناجح1088لمى حسن حمود2390159

ناجح1117ماري ران الياس ابراهيم2390160

76ناجح1464ماريو روبر رزق المعلوف2390161

ناجح1316مايك هادي بدران2390162

ناجح1004محمد عماد حامدي2390163

ناجح1167مريانا عطا غزال2390164

19ناجح1327ناتاليا الياس جرجس2390165

108ناجح1445ناجي نور الدين ابو لطيف2390166

ناجح1265نادين فريد طربيه2390167

43ناجح1517هال شوقي الصايغ2390168

1613ناجح1397بول كميل ضو2390169

1411ناجح1414بيرال رودولف سيمون جورج2390170

1512ناجح1399راغب ريناه نعمة هللا البدوي2390171

17ناجح1336رانيا يوسف فضول2390172

ناجح1243ريمونا يوسف فضول2390173

ناجح1140عبدو انطوان مسعود2390174

11ناجح1640كبرياال سليم زريق2390175

18ناجح1331منال خليل ابي خليل2390176

11ناجح1231جوليانا جورج بو يعقوب2390177

12ناجح1225رالف نزيه ايوب2390178

14ناجح1206شادي مخايل غبش2390179

ناجح1098شليطا سايد بشاره الحبيس2390180

7ناجح1290علي عبد الرحمن عثمان2390181

4ناجح1357نورا طنوس نكد2390182

5ناجح1313نيكوال شيبان رفول2390183

2ناجح1361يوسف جان مسعود2390184

13ناجح1211ادغار مروان خير هللا2390185

8ناجح1287جوانا الياس مخايل2390186

9ناجح1241روزين جاك نقوال2390187

6ناجح1304غرازييال سليم بشاره2390188

17ناجح1150ايالنا  كميل روكس- ماري 2390189

ناجح1025ماري جان شهدان2390190

راسب0علي عدنان صالح الرفاعي2390191

183ناجح1373ايلي  ميشال  حنا2390192

10ناجح1267جورجيا ناصيف حداد2390193

6ناجح1306شربل فارس ابو ياغي2390194

205ناجح1364كاتيا نعمان الحلو2390195

20ناجح1048مصطفى علي بدر الدين2390196

14ناجح1204مالك خالد مرسل2390197

راسب0رشيد وجيه عباس2390198

راسب0علي عباس مهدي2390199

راسب750حسين علي المذبوح2390200
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راسب696علي حسين البرجي2390201

راسب662فاطمه حسين الموسوي2390202

راسب645ابراهيم علي عبدهللا2390203

راسب724رائدة محمد الحاج سليمان2390204

راسب0اسماعيل حسين ناصيف2390205

راسب836حسن احمد عوده2390206

راسب652حسن علي وهبي2390207

راسب809سماح احمد مدلج2390208

راسب810علي صبحي الطفيلي2390209

راسب711محمد غسان الدبس2390210

9ناجح1297اسماعيل خليل ايوب2390211

16ناجح1155بسام حسن الجبلي2390212

8ناجح1298جعفر اردنج سليمان2390213

13ناجح1242جنيد شفيق عبدالخالق2390214

12ناجح1261رنان مشهور صقر2390215

31ناجح1535رين زياد بسج2390216

7ناجح1305زين العابدين صابر جعفر2390217

15ناجح1164سلمان سميح التقي2390218

17ناجح1121علي محمد علوان2390219

194ناجح1365مجد شامل ابوالعز2390220

19ناجح1081محمد علي البعلبكي2390221

122ناجح1443مهدي صابر جعفر2390222

18ناجح1098وسام علي المجذوب2390223

11ناجح1262وسيم علي شومان2390224

16ناجح1181جورج يوسف بدران2390225

ناجح1035ريم عزام نعمان2390226

20ناجح1107ساندي محمد طريجي2390227

18ناجح1136كارينا زاكي نعمة2390228

ناجح1081ماريا بشارة نقوال2390229

ناجح1098مايكل جاك حنا2390230

ناجح1078محمد احمد فراشه2390231

ناجح1063محمد محمود الخطيب2390232

ناجح918مهدي احمد الجاسم2390233

ناجح926ناتاليا وليم عازار2390234

ناجح951يوسف خالد حسون2390235

راسب0محمد يوسف قدوره2390236

راسب0احمد سعيد الرفاعي2390237

راسب0محمد كمال الخطيب2390238

راسب0جوليان نجيب ريمون عبودي2390239

راسب882حسام الدين حسن زيدان2390240

راسب0حمزة محمد المقداد2390241

راسب0زينب محمد جابر2390242

راسب0علي حسن ابي حيدر2390243

ناجح1060مازن رفيق احمد2390244

راسب0والء جميل مطر2390245

ناجح1056يوسف حسين مشيك2390246

19ناجح1127ابراهيم احمد خالد2390247

راسب717االء خالد الشعار2390248

راسب866ذكريا يحي طراد2390249

ناجح1000علي ياغي ناصر2390250

راسب855غيداء محمد الغا2390251

راسب845مياده علي حمد2390252
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ناجح926هنادي علي عثمان2390253

راسب690سكينه مصطفى ناصر الدين2390254

راسب737جسيكا الياس داغر2390255

ناجح912فرنسوا مارون نصار2390256

راسب309عالء الدين حسن زيدان2390257

راسب0سامر وليد حاج علي2390258

راسب0إليو جان القسيس2390259

راسب778علي عمر زهرا2390260

راسب0فوزي نصري الزين2390261

راسب0علي محمد الموسوي2390262

راسب0محمد علي لبان2390263

راسب798حيدر احمد مصطفى2390264

راسب0عباس جعفر الحبحاب2390265

راسب0ماري جورج ضاهر2390266

راسب0رامي انطوان رياشي2390267

راسب0باسل نبيل اسماعيل2390268

راسب0جو بشاره الخوري2390269

راسب0مجد عاصي طوق2390270

راسب0برنار عبده الجميل2390271

راسب0ارز عبدهللا الجميل2390272

راسب808زكريا عامر المصري2390273

راسب0سلطان محمد الحاج احمد2390274

راسب0حمزه خالد المنفي2390275

راسب0اياد حسن العبيد2390276

راسب769محمود احمد درويش2390277

راسب0عالء عدوان العبيد2390278

راسب0سامي سجعان الحاج2390279

راسب0جورج قبالن مقبل2390280

راسب645الياس انور سالمة2390281

ناجح920فايز علي خريس2390282

ناجح1180مريم ابراهيم حيدر2390283

ناجح1079عباس حسين نورالدين2390284

راسب0مفيد حسن حمد2390285

ناجح987تحسين رياض قميحة2390286

راسب0ذوالفقار محمد زلزله2390287

ناجح1047جميل احمد احمد2390288

راسب0حسين محمود شيت2390289

ناجح1060حسن محمد ابراهيم2390290

ناجح1117ايلي صبحي الحصباني2390291

راسب0ذوالفقار حسين شرف2390292

راسب882حسين حسن محمود درويش2390293

راسب0احمد حسن قبيسي2390294

ناجح1123عباس قاسم غندور2390295

راسب0علي سميح سليمان2390296

راسب0جاد فوزات محمود2390297

راسب0جيمي عادل نهره2390298

راسب0علي محمد شيت2390299

راسب0قاسم علي حايك2390300

ناجح934سالي سمير جرجور2390301

ناجح956فوزي ابراهيم حداد2390302

ناجح982وليد ماهر حمزه2390303

راسب828محمد فؤاد باجوق2390304
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راسب896محمد ابراهيم صالح2390305

راسب0جريس شربل خليل2390306

ناجح948علي طالب يونس2390307

راسب0روح هللا حيدر ناصر2390308

راسب871احمد محمود الحجيري2390309

راسب730مالك علي البزال2390310

راسب792علي ماجد الزين2390311

راسب0علي محمود شمص2390312

راسب0يوسف احمد سلهب2390313

راسب0ريما علي الجوهري2390314

ناجح1112فداء دريد ابوالعز2390315

راسب0احمد محمد حمود2390316

ناجح1309مرهج عبدالحفيظ ايوب2390317

ناجح1149بالل عبدالكريم العدوي2390318

راسب0خلود محمد ذيب2390319

ناجح1101ايليان الياس خوري2390320

ناجح1255جميل طوني حدشيتي2390321

ناجح1265سيرج ملحم خليل2390322

ناجح1152ميلاير ديب القاعي2390323

راسب798انطوني بنوا شيت ديراني2390324

ناجح954طالل احمد عدره2390325

18ناجح1347اسراء عبدو الرميحي2430001

ناجح1330براءه حسن العاشق2430002

17ناجح1360جوال نزيه سوسان2430003

ناجح1278خديجه مصطفى سرور2430004

ناجح1130ذبيده جمال البعريني2430005

ناجح1286روبه محمد بطيخ2430006

راسب0روعه محمد االكومي2430007

16ناجح1377ريان خضر حمود2430008

13ناجح1385ريم محمود عثمان2430009

134ناجح1431ساره مصطفى بطيخ2430010

18ناجح1347شهناز بسام العبد2430011

145ناجح1430صفاء محسن السيد2430012

11ناجح1399علي محمد عمر2430013

ناجح1294غيدا عمر عبد القادر2430014

ناجح1264فاطمه محمود زهرمان2430015

12ناجح1391كارال يوسف حبيب2430016

ناجح1287لميا مصطفى شعبان2430017

102ناجح1462ماجده خالد محمد2430018

177ناجح1424مايا احمد غنوم2430019

13ناجح1385مروى احمد ابو خضر2430020

ناجح1282مريان عامر نعمه2430021

81ناجح1473نورهان طالل حرفوش2430022

14ناجح1383هناء محمد علي2430023

113ناجح1452وفاء عبد القادر المحمد2430024

راسب200اينار منير شكر2430025

3ناجح1177رحمه أحمد الزعبي2430026

7ناجح1021الرا خالد يوسف2430027

راسب904زهراء عباس الساحلي2430028

5ناجح1048نور سهيل الحاراتي2430029

1ناجح1261سوزان سمير القطان2430030

راسب955شادي جوزف لبس2430031
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6ناجح1044خالد وليد محي الدين2430032

2ناجح1253بشره بالل جابر2430033

4ناجح1107ريم أحمد سعدالدين2430034

راسب0عامر حسين الدلنك2430035

ناجح1065ايمان محمد محمود2430036

ناجح1112روقية عبود السيد2430037

ناجح1171زهراء محمود محمد2430038

ناجح1129والء رشيد االشقر2430039

ناجح1044يسر نمر الخالد2430040

ناجح1320يوسف عبد الرحمن رباح2430041

ناجح1204اماني مصطفى حافضه2430042

10ناجح1403بيوتي انطون شهال2430043

8ناجح1405تريزا طوني اسحاق2430044

ناجح1293تمارا امين جعيتاني2430045

ناجح1221خالد محمود محمود2430046

20ناجح1340عليا خالد رضوان2430047

ناجح1281فاطمة عصام جمل2430048

ناجح1152مريم محمد حيدر2430049

10ناجح1403مونيكا نايف التوني2430050

ناجح1158ميشيل سركيس الحكيم2430051

ناجح1230ناتالي حميد بو رزق2430052

راسب0آسيا علي ترحيني2430053

ناجح1226اميمة محمد بعلبكي2430054

184ناجح1420بتول محمود فارس2430055

راسب0بالل عبدهللا اسماعيل2430056

11ناجح1357تاال محمد مكي2430057

راسب995حسن حسين رعد2430058

ناجح1040دانية احمد طارق الرافعي2430059

ناجح1285دعاء فايز قبيسي2430060

ناجح1197رحيل علي مشيك2430061

ناجح1245رشاد عزات عامر2430062

راسب999رفيف محمد خليفة2430063

8ناجح1387رنيم يوسف دره2430064

ناجح1246رهام يوسف خميس2430065

ناجح1190ريم علي عساف2430066

12ناجح1356زهراء حسن حمود2430067

20ناجح1297زينب احمد فقيه2430068

7ناجح1390زينب حسن سيد حسن2430069

10ناجح1365زينب علي قاووق2430070

ناجح1182سماح احمد ناصر الدين2430071

19ناجح1306سيمات علي شحادة2430072

راسب0طه عبد اللطيف السيباسي2430073

ناجح1275عباس عبد السالم زهور2430074

ناجح1179علي محمد الحاج حسين2430075

ناجح1284عواطف عماد ابو زيد2430076

206ناجح1413غنوة غانم مطر2430077

51ناجح1513فاطمة علي عليق2430078

17ناجح1321فاطمة محمد امين ابو الذهب2430079

195ناجح1417فاطمة هشام عاصي2430080

ناجح1261ليليان طالل فواز2430081

123ناجح1444مايا محمود نور الدين2430082

ناجح1218محمد علي برو2430083
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راسب0محمد موسى عسيلي2430084

ناجح1152مريم عباس مبارك2430085

راسب0مهى محمد غنوم2430086

ناجح1296ندى جميل السبالني2430087

ناجح1291نور الهدى باسم ابراهيم2430088

13ناجح1339نور الهدى علي مروه2430089

14ناجح1334نور علي عساف2430090

18ناجح1309هدى محمد الخنسا2430091

16ناجح1322فاطمة عمر عسكر2430092

ناجح1204سالي محمود الزعبي2430093

ناجح1057سجا مصطفى صيطري2430094

ناجح1201سحر جمال العبوشه2430095

راسب970سندرا سايد غنطوس معوض2430096

ناجح1133سهام فداء مطر2430097

ناجح1088شادية محمد عيسى2430098

ناجح1233صافيناز أحمد ارناؤوط2430099

ناجح1080صفاء أحمد موسى2430100

ناجح1031عزيزة ابراهيم الشحنه2430101

ناجح1004فرح مروان خلف2430102

ناجح1227ليال خضر موسى2430103

ناجح1241ماهر احمد مرعي2430104

ناجح1200مجدلين عمر حمداش2430105

ناجح1295مريم عبد الهادي الغزاوي2430106

ناجح1249مصطفى محمد صبحي صوراني2430107

ناجح1224اسراء محمد صافي2430108

ناجح1201آمنة احمد الكردي2430109

ناجح1092آمنة علي مريم2430110

ناجح1307اميرة قاسم قاسم2430111

ناجح1149جودي خالد يحي2430112

ناجح1206حنان محمد عيسى2430113

ناجح1258خديجة عدنان السيد2430114

ناجح1289رئيفة علي كنج2430115

ناجح1203رشا علي العلي2430116

ناجح1336رواء نصر الدين عثمان2430117

ناجح1335ريان عبد المنعم المصري2430118

ناجح1284ريم احمد الناظر2430119

ناجح1179ريما مصطفى مستو2430120

19ناجح1346سارة خالد يحي2430121

ناجح1178سارة محمد حيدر2430122

156ناجح1428مالك نايف بو عروة2430123

15ناجح1378منار مصطفى سعيد2430124

9ناجح1404منى محمد مسعود2430125

ناجح1234نازك ابراهيم الشعار2430126

ناجح1195نسرين محمد اآلغا2430127

ناجح1325وفاء حسام الحسين2430128

15ناجح1327شادي بيار مخلوف2430129

62ناجح1512عبير شكيب سعيد2430130

9ناجح1369فاتن كمال الجوهري2430131

22ناجح1555ريما حسين خلف2430132

33ناجح1545زهراء يوسف فران2430133

11ناجح1649زينب علي ظاهر2430134

44ناجح1540صفاء محمد فواز2430135
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167ناجح1425محمد علي ظاهر2430136

96ناجح1469مروى حسين رضا2430137

75ناجح1489نبيل جابر جابر2430138

55ناجح1027أحمد خالد مالط2550001

44ناجح1050أحمد محمد حازم مواكي2550002

راسب828زكريا سليمان ضباب2550003

77ناجح956عمر غسان عدره2550004

راسب745محمد نبيل الحاج2550005

66ناجح1025مختار عبدالولي عبدالحق عبدهللا عبد المانع2550006

22ناجح1214مصطفى دانيال محمد النابوش2550007

راسب0خالد حسين حسين2550008

11ناجح1326ربيع أحمد بحري2550009

راسب861رمضان محمد المسلم2550010

33ناجح1056علي جمال دنكور2550011

راسب0وائل محمد عراج2550012

راسب253يحي عبد الكريم حداره2550013

راسب0محمد حسن أسد هللا شراره2550014

8ناجح924معتصم سمير خوال2550015

راسب0عمران علي الذهب2550016

راسب521حسين محمد خير حميد2550017

104ناجح1090الياس أنطوان الدبس2560001

راسب811أنطوني موسى وهبه2560002

راسب755انطونيو توفيق الحتي2560003

7ناجح998ايهاب الياس منصور2560004

185ناجح1023برنار شربل نخول2560005

راسب725جورج موسى ساره2560006

22ناجح1408جوزف طانس سركيس2560007

11ناجح1516رامي غسان أبو ديب2560008

33ناجح1327ربيع طوني فريجة2560009

196ناجح1022رزق هللا ميشال حنا2560010

8ناجح989رواد طانيوس زغيب2560011

راسب308سامر رزق هللا الخوري األشقر2560012

راسب297عبد هللا احمد محي الدين2560013

راسب781علي محمد شبلي2560014

128ناجح1068أحمد بالل امون2560015

41ناجح1297أحمد طارق الحمصي2560016

139ناجح1064بالل محمود شمره2560017

63ناجح1187خالد محمود كريم هوشر2560018

راسب346زياد خالد هدى2560019

راسب0سعد محي الدين حداره2560020

راسب881سعيد مصطفى عباس2560021

96ناجح1099عبد الرحمن محمد سعاده2560022

1713ناجح1034عبد الرحمن مصطفى الشامي2560023

85ناجح1104علي كمال الرمضان2560024

راسب878علي ناصر حبيب2560025

2014ناجح1006عمر عبد الرحمن الزمتر2560026

1612ناجح1043كمال حسين اسعد2560027

117ناجح1075مؤمن حسن عليان2560028

راسب845محمد رفيق الدهبي2560029

1511ناجح1047محمد ناصر أحمد2560030

74ناجح1123محمود عبدهللا المصري2560031

52ناجح1243موسى عبد الرحمن ديب2560032
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1410ناجح1058وائل علي الدالي2560033

15ناجح941يوسف علي طالب2560034

راسب0طوني جان عماد2560035

راسب782شربل فادي منصور2560036

راسب897طانيوس شربل سالمه2560037

راسب0رشاد علي ثلجه2560038

راسب0شربل طوني شديد2560039

راسب345جورج وليد زخريا2560040

11ناجح1322انطوني اميل القسيس2570001

187ناجح1363ايلي جوزف خيرهللا2570002

176ناجح1374بندي جهاد منصور2570003

12ناجح1317بيار سيمون فرح2570004

16ناجح1157جواد جورج شقير2570005

ناجح1012رامي جرجي الشامي2570006

راسب0عيد سمير الخوري2570007

ناجح937فرنسوا شربل ابي عكر2570008

20ناجح1121ميشال بيار العجمي2570009

ناجح1092نويل روجي افرام2570010

115ناجح1426حسن حسين يونس2570011

21ناجح1529حسن محمد علي غملوش2570012

94ناجح1441حسن محمود عبدهللا2570013

52ناجح1490عباس حسن زيعور2570014

73ناجح1482علي حسن طرابلسي2570015

6ناجح1322علي محسن سعد2570016

9ناجح1274قاسم حسن مازح2570017

8ناجح1310محمد حسن شور2570018

7ناجح1312محمد علي عكوش2570019

8ناجح1226احمد محمد عيد2570020

12ناجح1197ابراهيم جمال احمد2570021

13ناجح1188الياس سركيس معتوق2570022

10ناجح1216بالل احمد جابر2570023

10ناجح1216جينادي طاني الخوري2570024

14ناجح1168حسن بسام العبد هللا2570025

7ناجح1236دجايسن جوزاف بو ضاهر2570026

11ناجح1551عزالدين عبد الحكيم عباس2570027

63ناجح1485عمر حاتم العوض2570028

11ناجح1210غسان عفيف غازي2570029

84ناجح1474مروى عمر العرجا2570030

156ناجح1379هاني خالد قدور2570031

9ناجح1219وليام حليم فرنجية2570032

32ناجح1521وليد خالد ابراهيم2570033

102ناجح1433احمد عبدو ابراهيم2570034

209ناجح1334احمد علي عون2570035

17ناجح1147حسن علي حمدان2570036

10ناجح1326حسين خليل ايوب2570037

41ناجح1509محمد رمزي عبد الكريم2570038

144ناجح1381محمد علي الرز2570039

ناجح1036محمد حسن احمد سالمي2570040

14ناجح1227محمود باسم حجازي2570041

133ناجح1391احمد محمد خير ابو الزلف2570042

165ناجح1378علي باسم عطوي2570043

125ناجح1407ابراهيم محمد مهتدي2570044
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16ناجح1017احمد محمد حداره2570045

15ناجح1118احمد محمود الدهيبي2570046

راسب757عبد الهادي جالل العكاري2570047

16ناجح1017مؤمن حسن البب2570048

17ناجح984ناصر هيسم الدهبي2570049

18ناجح973ناظم مصطفى عويك2570050

19ناجح926هادي حسين شلق2570051

ناجح970محمد علي الحاج2570052

راسب0بديع مارون كرم2570053

راسب0ميالد جرجس صليبا2570054

راسب0صالح عالء الدين عالء الدين2570055

راسب0علي فؤاد سيف الدين2570056

ناجح904احمد حسين حرب2570057

ناجح1042بالل عدنان حسن2570058

ناجح1066حسين عباس قشوري2570059

راسب897حسين محمد نجدي2570060

198ناجح1344حيدر ناصر خلف2570061

ناجح1111خليل علي البزال2570062

19ناجح1128سعيد احمد المصري2570063

13ناجح1296صبحي حسن نصور2570064

راسب252عامر مهدي مطر2570065

ناجح995عباس حسن غندورة2570066

ناجح914علي بسام قلقاس2570067

راسب0علي محمد عيسى2570068

18ناجح1133عمر محمد خير سكر2570069

راسب869محمد زياد شحاده2570070

15ناجح1224محمد علي محسن السيد علي2570071

ناجح939محمد كاظم خليفة2570072

142ناجح1058اسماعيل أحمد اسماعيل2580001

راسب308بالل محمد علي2580002

راسب815جاد عصام فاعور2580003

راسب883حسين علي محمد2580004

راسب783خضر رضوان غزاوي2580005

راسب729محمد أحمد المصري2580006

راسب264محمد خالد ابو العائلة2580007

راسب779محمد عبد القادر عجاج2580008

راسب759محمد مصطفى الزين2580009

راسب739محمود جزاع حيدر2580010

راسب784محمود عبد الحكيم جناد2580011

راسب731محمود معروف علم الدين2580012

3ناجح973والء يوسف الرفاعي2580013

131ناجح1066ابراهيم عامر الكردي2580014

راسب662بالل عمر شرف الدين2580015

راسب622حسين عبدالرحمن اسبر2580016

راسب731خضر محمود علي2580017

راسب650طالل ناصر عدويه2580018

راسب695عبدالرحمن محمد الجمل2580019

راسب735عبدهللا وليد الزعبي2580020

راسب661وسام خالد ابراهيم2580021

راسب815اتيان الياس ياغي2580022

راسب865الياس بطرس عساف2580023

1714ناجح1043ايلي افرام بعينو2580024
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راسب808ايليو جورج مهنا2580025

راسب0باتريك رامح عقيقي2580026

راسب752جورجيو روجيه شاهين2580027

راسب719جوليان ميشال الدكاش2580028

راسب883رائد يزيد افرام2580029

راسب848زياد كابي حبشي2580030

راسب820شربل توفيق القدوم2580031

راسب676شربل جورج خليفه2580032

22ناجح1242كليمونصيا سمير سعادة2580033

راسب843ماريو رامز الخوري مخايل2580034

99ناجح1101مجيد فيصل الهاشم2580035

راسب737جرجس الياس كرم2580036

88ناجح1111راي رمزي نجيم2580037

ناجح954ستيفن شربل الغول2580038

ناجح951قاسم محمد علي قديح2580039

راسب791هاني سعيد ميقاتي2580040

راسب763محمد احمد ايوب2580041

راسب834احمد صالح الفليطي2580042

2ناجح996احمد عبد الحسين ناصر الدين2580043

راسب326اسامه الياس صلح2580044

راسب0محمد حسن شمص2580045

راسب845محمد عبد هللا الحجيري2580046

راسب634جوزيف كميل قرعة2580047

راسب613احمد محمد خزعل2580048

راسب767تيمور اسامة القعسماني2580049

راسب696حسين اكرم البنا2580050

راسب875صقر علي الغضبان2580051

راسب765علي بسام عباس2580052

1512ناجح1056علي خضر علويه2580053

راسب746علي رشيد خشبه2580054

راسب775غانم عمر المغربي2580055

راسب496محمد يعقوب اسماعيل2580056

راسب769محمد حسن مختار شمس الدين2580057

راسب709مهدي محمد الخنسا2580058

راسب713وئام وليد عبد الخالق2580059

راسب784وئام يحي جعفر2580060

راسب790وائل سمير يقضان2580061

راسب576يوسف جوهاد عماد2580062

راسب771احمد غازي عبد الوهاب2580063

راسب798الكسي الياس رباط2580064

راسب438جاد وليد القزي2580065

راسب756جوزيف شربل فضول2580066

1613ناجح1049جوزيف انطوان الهبر2580067

ناجح900حمزة حسين الحجيري2580068

راسب0خوسيه اغناسيو حنا عطا هللا2580069

راسب878داني مخايل بوانطون2580070

راسب513سادريك البا عبده2580071

ناجح955ساسين فوزي اليموني2580072

راسب622سامر محمد حمزة2580073

راسب626شربل يوسف الباشا2580074

راسب581عساف طانيوس عساف2580075

راسب845علي فيصل بريطع2580076
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راسب630ايليو جان عنتر دياب2580077

راسب402بهيج بالل باشو2580078

راسب756جورج بهيج فخري2580079

راسب628رضوان احمد عبده محمد الشراعي2580080

راسب581روني طانيوس صليبا2580081

راسب890سرج شادي ابو حيدر2580082

راسب630شادي جان عماد2580083

راسب767شادي مارون حصروني2580084

راسب716طوني ايلي يوسف2580085

ناجح917عمر زياد حليحل2580086

راسب721عمر محمد محي الدين2580087

راسب739مارك خليل مارون2580088

راسب594محمد عبد الرحيم الحجيري2580089

راسب864محمد علي العرب2580090

77ناجح1131نديم بدري مغامس2580091

راسب725بالل عبد الرحمن عبد الحميد ياغي2580092

راسب664بالل مصطفى زين الدين2580093

راسب330عبد العزيز احمد الحايك2580094

راسب794عمر عبد الفتاح اسماعيل2580095

راسب802محمد شوقي شوك2580096

راسب279محمد محمود مرعي2580097

راسب771محمود راشد ضناوي2580098

راسب792ياغي مصطفى ياغي2580099

راسب696جيريمي ملكون ملكونيان2580100

راسب0ذو الفقار قاسم المقهور2580101

راسب0جاد ابراهيم سلمان2580102

راسب759بشاره سليم سعد2580103

راسب897شربل مرعي بو ملهم2580104

راسب832شربل فؤاد كنعان2580105

راسب533وسام شفيق الكعدي2580106

راسب729رائد علي حيدر2580107

راسب744موسى شوقي سويدان2580108

راسب0محمد احمد يحي2580109

ناجح900شليطا سليم سالمه2580110

راسب308حذيفه خالد جمال2580111

راسب705احمد عبد الناصر يعقوبي2580112

راسب650نور عبد الحميد حداد2580113

راسب319عبد الرحمن عبد هللا بلطجي2580114

راسب826خالد اسماعيل العبد2580115

راسب319علي حسن غزاله2580116

راسب0احمد حيدر حاج2580117

راسب439نجيب عساف عساف2580118

راسب0مارون طوني السكاف2580119

راسب313جعفر مهدي زغيب2580120

راسب788محمد طالب جابر2580121

راسب298عباس علي نون2580122

راسب586حسان وهيب البزال2580123

راسب0عبد هللا نمر البريدي2580124

راسب735نجيب محمود عز الدين2580125

ناجح954عقيل احمد برو2580126

ناجح959سليمان خالد كنجو2580127

ناجح945ابراهيم خليل السبالني2580128

Page 113



MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

راسب308علي خضر علي محمد2580129

4ناجح921علي سمير شداد2580130

3ناجح958علي مهدي حمية2580131

121ناجح1068وحيد وليد دعيبس2580132

راسب883احمد حسن شمص2580133

راسب871جميل رشدي ملك2580134

66ناجح1137خليل محمد السبالني2580135

راسب886عدن محمد ياسين2580136

راسب746علي نزيه مرتضى2580137

1815ناجح1031كايد حسين ملحم2580138

55ناجح1138محمد احمد الخطيب2580139

19ناجح976جالل الدين ماجد سعدية2580140

1111ناجح1069حسين كرم برجاوي2580141

99ناجح1101طه مصطفى الطاهرة2580142

20ناجح965عباس حسن حمود2580143

18ناجح984محمد جالل غسان عباس2580144

1916ناجح1028محمد حسن خزعل2580145

33ناجح1151محمد خالد ابو عبس2580146

11ناجح1406محمد ذياب ذياب2580147

راسب846محمد عماد غضية2580148

ناجح931محمد مصطفى كنعان2580149

44ناجح1146مروان محمود الهبش2580150

2017ناجح1002نبيل اسامة رعد2580151

1010ناجح1070وفيق زكريا بتكجي2580152

راسب717فؤاد حسين خير الدين2580153

راسب669عبد الرحيم يحي علولي2580154

راسب220باتريك نبيل الخوند2580155

راسب0جرجس روكس ضو2580156

124ناجح954أحمد عامر األيي2590001

31ناجح1109اسامة عدنان تماسيلي خانجي2590002

راسب804جالل عبد الناصر لبده2590003

63ناجح1017جمال سليمان خالد2590004

راسب887خضر محمد عامر الرطل2590005

راسب754صدام خير هللا المحمد2590006

42ناجح1092عبدهللا نبيل دقناش2590007

155ناجح940محمد خالد حمداش2590008

85ناجح982انطوني ناجي عقيقي2590009

53ناجح1066انطوني نجيب كرم2590010

74ناجح989انطونيوس جورج بو زيد2590011

96ناجح980بتريك سمير رزق2590012

1410ناجح942بيتر انطوان ضو2590013

11ناجح1191جو جان الخوري2590014

118ناجح957راي فؤاد عبد الساتر2590015

107ناجح961سمعان رينه المسيح2590016

22ناجح1176شربل نجيب شديد2590017

139ناجح953ماريو نجيب باز2590018

راسب0وائل ايلي الحداد2590019

راسب0علي فؤاد الحسيني2590020

راسب0حسن حسين هدال2590021

راسب843انطوني ميالد كفروني2600001

88ناجح1076حليم خليل سليم2600002

1111ناجح955داني الياس عواد2600003
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44ناجح1176داني ريمون بوعبدهللا2600004

1313ناجح923شربل وليد مخول2600005

66ناجح1088صالح نضال عزام2600006

راسب555طوني سمعان سعد الحديدي2600007

راسب676عارف الياس مياسي2600008

راسب737عبد الباسط عبداللطيف الحولي2600009

راسب794علي محمود فقيه2600010

راسب872فكتوريا فوزي اليموني2600011

33ناجح1184مارك جان صافي2600012

55ناجح1143ماريو ميشال الخوري2600013

راسب848محمود وليد الخطيب2600014

راسب264مصطفى عمر المصري2600015

راسب664موريس ريمون حداد2600016

راسب429نقوال وليد بركه2600017

راسب651فراس فريد شقير2600018

راسب639حسين يحي السيد2600019

راسب0سامر مروان شعالن2600020

راسب812روي رشار القلعاني2600021

راسب286رمزي عقل زيد2600022

22ناجح1205ابراهيم ماجد سكرية2600023

1010ناجح1024احمد خالد علي2600024

راسب690حسين علي بالغي2600025

11ناجح1232خليل محمد حسن2600026

99ناجح1031علي حاتم سالم2600027

1010ناجح1024علي محمود فخرالدين2600028

راسب567كمال محمد ناجي سيف ناجي الشرعبي2600029

راسب790لواء هايل مظفر2600030

1212ناجح926محمد جواد زهير اسماعيل2600031

راسب553محمد حسن قاسم2600032

راسب0موسى الكاظم ناصر اسعد2600033

77ناجح1081ميثم اسماعيل يونس2600034

55ناجح1072االن جميل توما2650001

66ناجح1043امبدا طوني الحاج2650002

1111ناجح943ايلي طوني عساف2650003

33ناجح1084ايلي كابي عوض2650004

88ناجح1005جاك رزق هللا جرجوره2650005

راسب882جورج سامي عقيقي2650006

22ناجح1088جوني اندره سالمه2650007

44ناجح1081دجو الياس جريس2650008

77ناجح1022رشاد ابراهيم حماد2650009

راسب867رواد سامي عازوري2650010

1313ناجح931زياد ابراهيم طوبيا2650011

99ناجح999شارل الياس مالك2650012

1515ناجح911طانيوس غالب بولس2650013

1212ناجح933علي مصطفى غيه2650014

1010ناجح987مارك جريس جريس2650015

1414ناجح913محمد باقر احمد اسكندر2650016

11ناجح1160مروان جان عبيد2650017

16ناجح906داني انيس الحاج2650018

13ناجح1245حسن علي دباجة2760001

راسب0حسين موسى سيد2760002

205ناجح1329علي حسين حسن2760003
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7ناجح1286محمد علي رزق2760004

ناجح1004دارن ليفيو منصور2760005

17ناجح1213محمد مهدي نعمان االمين2760006

16ناجح1222محمد موسى عمار2760007

ناجح954باسل حسين ياسين2760008

12ناجح1249حاتم محمد سالمة فحص2760009

ناجح954حسن علي عباس2760010

ناجح1027حسين اسامة قميحة2760011

14ناجح1241حسين سالم سالم2760012

194ناجح1332حسين محمد أيوب2760013

ناجح972زكريا محمد بهجة2760014

ناجح925زهير محمد يحي بركات2760015

ناجح1124علي محمد قاسم موسى2760016

راسب0غالب محمود فحص2760017

ناجح1034قاسم علي شريم2760018

ناجح1021محمد عباس بهجة2760019

ناجح1115معروف حسين اسماعيل2760020

6ناجح1314مهدي طالب فخر الدين2760021

9ناجح1236احمد خضر منصور2760022

ناجح909احمد محمود شندب2760023

راسب882انس موسى سيف2760024

ناجح1089خضر اسماعيل الخضر2760025

ناجح1101رائده احمد نعمان2760026

راسب886صهيب ربيع محمد2760027

ناجح999عثمان بدر علوش2760028

ناجح1004علي خالد اللقيس2760029

ناجح988محمد رزق هللا السيد2760030

راسب877محمد نور محمود سيف2760031

ناجح990يونس احمد طالب2760032

ناجح1168ابراهيم اسماعيل كيوف2760033

راسب0جاد نمر شعبان2760034

ناجح1186دينا بهيج يوسف2760035

74ناجح1396ريان قاسم بيان2760036

ناجح1212صبحي مصطفى عويدات2760037

1510ناجح1347فرح عمر حسين2760038

17ناجح1252نور مهدي مهدي2760039

ناجح1137يحي غسان فواز2760040

ناجح1109اسماعيل عبد الحميد جراد2760041

ناجح1162فاطمه رشيد سعد2760042

ناجح1081انطوني جورج السقيم2760043

19ناجح1244الياس فيكتور بردقان2760044

ناجح979انطوانيت كارلوس صعب2760045

118ناجح1373ايلي بطرس ضو2760046

1611ناجح1343جوانا عصام السمراني2760047

ناجح1054جوليان بطرس سليمان2760048

ناجح1069جينان يوسف ابي حنا2760049

ناجح1116رفيق مروان خليفة2760050

ناجح1061علي صالح حيدر احمد2760051

42ناجح1420ماريا ايلي القبرصي2760052

ناجح1145مقبل جورج موسى2760053

ناجح1180ميراي مراد بو زيد2760054

ناجح996نبيل فادي يونس2760055
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ناجح995نبيل ناصيف يونس2760056

راسب0كتيبه حاتم عثمان2760057

10ناجح1265حكمت فوزات عامر2760058

11ناجح1252دجيمي امين وهب2760059

183ناجح1338رغداء علي زهوي2760060

9ناجح1274رودينا حسن ملحم حديفه2760061

15ناجح1224قاسم هايل دعيبس2760062

راسب772أحمد محمد مره2760063

راسب663أحمد مصطفى عمران2760064

ناجح971اسامه محمد الوريدي2760065

راسب839خالد أحمد الشيخ2760066

راسب666متعب أحمد دعيبس2760067

راسب639محمود أحمد المحمد2760068

راسب744مدين خالد العبيد2760069

ناجح986ايمان مروان الوريدي2760070

ناجح1017شيماء صالح وردة2760071

ناجح1046علي جمال الدكوير2760072

راسب864محمد اسماعيل خالد2760073

راسب192نورس احمد عدوية2760074

6ناجح1174أحمد حسن الحاج شحادة2760075

2ناجح1318احمد قاسم الداهوك2760076

14ناجح1062أحمد ماجد جانبين2760077

راسب814أنس علي فرج2760078

9ناجح1118حسن محمد ضاهر2760079

راسب886ربيع محمود جابر2760080

3ناجح1284عدي محمد زيتون2760081

راسب0عمرو خالد يوسف2760082

17ناجح973قمر أوساما سلوم2760083

15ناجح1059يوسف مروان كنج شعنين2760084

8ناجح1122حسن محمد جمعة2760085

12ناجح1100فاطمة فراس فارس2760086

13ناجح1097محمد علي الجبة2760087

راسب0محمد حسين حسن حسن2760088

16ناجح1032محمد فؤاد عصام الحموي2760089

1ناجح1321ياسر صالح فالحة2760090

31ناجح1474بالل أحمد مرعي ديب2760091

5ناجح1308شانتال بيار األبيض2760092

19ناجح1154مروان طالل الزاخوري2760093

7ناجح1279نبيل ناصر العويك2760094

ناجح915أحمد رشيد طالب2760095

10ناجح1223باسم محمد عبد الكريم محمد2760096

ناجح1024خطاب رأفت الدهبي2760097

ناجح1028ربيع خالد علي2760098

ناجح963رياض حسن دهيبي2760099

ناجح1019زيد خالد خوال2760100

ناجح1093عمار غسان قاسم2760101

ناجح979فراس معمر الدهيبي2760102

20ناجح1136نزار محمد الدهيبي2760103

ناجح1059يوسف أحمد عبد الهادي2760104

ناجح907ابراهيم محمود قدور2760105

راسب833علي أحمد الحاج علي2760106

راسب817عمر مصطفى داود2760107
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راسب895مصطفى أحمد علوش2760108

راسب729هادي خالد حيدر2760109

راسب509أمال محمود حيدر2760110

ناجح985أنس محمد عثمان2760111

ناجح1004أنس محمود حيدر2760112

122ناجح1367إيمان مصطفى الكردي2760113

14ناجح1194أحمد صالح المصري2760114

راسب860براء محمد كنعان2760115

16ناجح1169حسين احمد األفة2760116

ناجح1077خليل محمود الناظر2760117

17ناجح1168رائد احمد المراد2760118

13ناجح1198سهيل يحيى التالوي2760119

18ناجح1158شادي أحمد كنعان2760120

راسب184ضحى يوسف يوسف2760121

ناجح1114عبد القادر علي حمود2760122

133ناجح1363عبد القادر محمد دباغ2760123

ناجح966عبد هللا علي البعريني2760124

18ناجح1158عمر فؤاد عبد العال2760125

11ناجح1222عمر يوسف المصري2760126

راسب268فاطمة الزهراء جهاد السحمراني2760127

راسب641قصي عبد األحد سعادة2760128

15ناجح1186مأمون محمد جيدة2760129

ناجح981محمد سعد مصطفى الكردي2760130

8ناجح1242مريم خالد عباس2760131

راسب807بالل درباس عباس2760132

راسب507حسن بديع قمر الدين2760133

ناجح1023حسين محمد القطريب2760134

ناجح1115خالد عبد الحليم علي2760135

ناجح1114خضر أحمد جلول2760136

ناجح1080راشد محمد المصري عيناني2760137

12ناجح1203عبد هللا محمد طالب2760138

ناجح1075علي وليد الحسين2760139

ناجح1022فاطمة رياض النابوش2760140

174ناجح1339فاطمة محمد كنعان2760141

ناجح1006كارول خالد السنكري2760142

راسب872كرم عمر الحاج2760143

ناجح912محمود اسماعيل عربس2760144

6ناجح1297مصطفى محمد عيسى2760145

ناجح995مها الريم خالد خضر2760146

ناجح1113هادي حسين اسماعيل2760147

19ناجح1167محمد علي عصام حجازي2760148

8ناجح1278محمد طعان موسى2760149

ناجح1023علي منعم منعم2760150

18ناجح1181رضا سامي مروه2760151

21ناجح1475حسن حسين صفا2760152

20ناجح1135مريم مروان صالح2760153

52ناجح1403ياسر عيسى مراد2760154

راسب0علي حسن أزان2760155

16ناجح1259علي فادي رضا2760156

راسب0محمد حسن عاصي2760157

راسب280عباس ابراهيم ادريس2760158

ناجح987ابراهيم اسطفان عبيد2760159
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ناجح964الياس عماد الياس2760160

63ناجح1402أماني حليم صليبا2760161

96ناجح1379جوزيف أنطوان الجرماني2760162

ناجح1122حسام موريس القصير2760163

19ناجح1244رواد أسعد الريس2760164

راسب0ريان سعيد أبي عاد2760165

96ناجح1379سامر توفيق لحود2760166

ناجح1103شربل بسام أبو ديوان2760167

ناجح1057شربل جوزف زوين2760168

ناجح923شربل جوزيف الفغالي2760169

ناجح1093شربل سعد نادر2760170

20ناجح1237شربل مارون عيد2760171

11ناجح1635طوني ناجي عقيقي2760172

149ناجح1356قاسم مصطفى عز الدين2760173

107ناجح1377مارون ريمون الحاج2760174

راسب676ماريو جورج طراف2760175

ناجح1144نقوال طانيوس كعدي2760176

ناجح1085أالن جورج فنيانوس2760177

ناجح999أندرو بيار الحويك2760178

راسب870إيلي جان صافي2760179

ناجح1029جوني أسعد جبر2760180

ناجح1082رالف سمير رزق2760181

85ناجح1389رايفن جوزيف سعاده2760182

ناجح971روالن نبيل بو شاهين2760183

18ناجح1246روني سعد اسكندر2760184

ناجح1185روي مخول براك2760185

ناجح1088ريمون نعمه النداف2760186

ناجح1084شربل عدنان عبود2760187

ناجح978طارق وجيه سعاده2760188

ناجح1058فرنسيس منصور الشدياق2760189

راسب0نعمه فرنسوا بشعالني2760190

ناجح1178هشام وسيم األحمديه2760191

ناجح1042وديع نعمه نعمي2760192

راسب407ابراهيم عمر الخلف2760193

راسب324أحمد محمد العلي2760194

ناجح1027أحمد محمد الغازي2760195

راسب596أحمد محمود المرعي2760196

راسب269أحمد نواف الحمد2760197

راسب845بالل محمد دندل2760198

راسب0حمزه محمد عبيد2760199

ناجح938رغده محمد الحسن2760200

راسب798ريهام حسين األحمد2760201

راسب823نور عمر ملحم2760202

راسب380وائل محمد السليمان2760203

ناجح970وليد سعود خليل2760204

ناجح965محمد حسين شحاده2760205

راسب844وحيد صالح خاتون2760206

راسب549محمد خالد إسبر2760207

راسب0ايلي سهيل ناصيف2760208

راسب896جان ميشال كميل أبي راشد2760209

ناجح1088رائف رامزه محمود2760210

راسب486جنيد محمد حسن2760211
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راسب678هيلدا رباح المصري2760212

راسب858محمد ياغي ناصر2760213

راسب0شأس محمود عبيد2760214

راسب0علي محمود طراديه2760215

راسب0علي محمود مروة2760216

راسب248محمد حسين زبيب2760217

راسب818علي محمد حمدان2760218

ناجح976طارق عبد الرحمن رمضان2760219

ناجح997محمد عماد القاروط2760220

ناجح1095شادي مصطفى فشول2760221

راسب0أحمد عمر حمود2760222

راسب0علي محمد زعيتر2760223

راسب0أياد حسين المصري2760224

راسب0حسين علي ناصر الدين2760225

راسب0مجتبى علي رباح2760226

راسب0حسين كامل شومان2760227

ناجح926حسين أحمد الموسوي2760228

4ناجح1247عباس ماجد طالب2760229

10ناجح1117علي الهادي ابراهيم دياب2760230

راسب0علي حسين بريطع2760231

20ناجح948علي سامي أمهز2760232

18ناجح968محمد الباقر علي علوه2760233

راسب0محمد علي بهجت أيوب2760234

راسب780محمد فوزات سماحة2760235

راسب0مهدي حموة الحاوي2760236

7ناجح1159أالء أحمد الحشيمي2760237

19ناجح949سهام ابراهيم نصرهللا2760238

راسب865طارق نيازي المعربوني2760239

11ناجح1103عالء محمد علي عبد الخالق2760240

5ناجح1198وليم راجي ابو رجيلي2760241

ناجح1188بشير عمر سراج2760242

ناجح1069روان علي دمج2760243

ناجح935ساري عصام الحجار2760244

ناجح921محمد أحمد كحول2760245

ناجح1114محمد خالد حدادة2760246

ناجح1231محمد محمود بركات2760247

ناجح1195مصطفى محمود طنطوري2760248

راسب256نسيم عادل طربيه2760249

ناجح1148أدهم رمزي الدبيسي2760250

14ناجح1284أدونيس أنور غانم2760251

ناجح1215أماني حمزه بو ناصيف2760252

ناجح1151دالل رياض أبو خزام2760253

ناجح1202رشيد جهاد الحلبي2760254

ناجح1195رواد محمد ضو2760255

ناجح1008عصام صالح أبو زكي2760256

13ناجح1290وسام خطار زيتوني2760257

12ناجح1325وسام عدنان صعب2760258

ناجح1139ابراهيم محمد أبو زيد2760259

ناجح1181ابراهيم محمد حسن قوصان2760260

ناجح1045جيهان جهاد نجم2760261

راسب804فداء نعيم العريضي2760262

15ناجح1275نزار خضر عواد2760263

Page 120



MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

ناجح1146ابراهيم سمير سماحة2760264

ناجح1074أحمد سليمان مرجي2760265

ناجح1083أمجد حسن عالم2760266

ناجح1118أيات صبحي الحاج حسن2760267

ناجح1085غنى علي يونس2760268

راسب854محمد حسن الحجار2760269

راسب0حسن محمد توبه2760270

ناجح1040حسين أكرم ظاهر2760271

راسب192حسين حمد زين الدين2760272

ناجح1181زينب وحيد ذيب2760273

ناجح1160عيسى علي الهق2760274

ناجح1092محمد جعفر كساب2760275

ناجح1113محمد خالد عباس2760276

راسب0محمد ايمن معاليقي2760277

راسب0عبد القادر محمد رأفت دهنه2760278

راسب0أنطوان فادي الجميل2760279

راسب0خالد خضر حمد2760280

ناجح934محمد وليد يوسف2760281

ناجح1023نورهان علي المصري2760282

ناجح1094محمد عصام غندور2770001

17ناجح1187نور باسم الرفاعي2770002

ناجح1003محمد أحمد يعقوب2770003

ناجح1082جويل جورج أبو مراد2770004

راسب984سحر باسم الرفاعي2770005

ناجح1123ندى خضر هاشم2770006

راسب889نادين حسين بركات2770007

راسب914امينة علي الحجار2770008

ناجح1079ماندي محمد شومان2770009

راسب963لورا علي وهبي2770010

راسب864ساره علي شمس الدين2770011

ناجح1068رحاب أحمد مشيك2770012

راسب966كابي حنا مرقص2770013

راسب929شربل فريز كرم2770014

9ناجح1221اليسا علي نون2770015

8ناجح1223دعاء حسين ياسين2770016

7ناجح1240سعاد حسين ياسين2770017

12ناجح1211علي عادل ناصر2770018

13ناجح1201لينا حسن هزيمه2770019

19ناجح1185نور ابراهيم كمال2770020

راسب693زينب حسن فرحات2770021

راسب604دارين محمد االتات2770022

راسب839حسين علي شكر2770023

راسب957رافة شوقي مشيك2770024

ناجح1049محمد عباس حنينو2770025

راسب770منال غازي عيسى2770026

راسب503أحمد محمد علي السكري2770027

راسب904ديانا عبد الرحمن الصفح2770028

راسب960سارة محمد مومنه2770029

ناجح1123سمر محمد بركات فتح هللا2770030

18ناجح1186فلاير غسان ياسين2770031

ناجح1036منى ماجد عبود2770032

راسب998أحمد خليل عيتاني2770033
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راسب959رنا حسن األحمد2770034

راسب0سعد الدين بالل عالوي2770035

ناجح1027سهيال نزيه عبدو2770036

ناجح1003علي حسين صالح2770037

راسب955خليل وليد داوود2770038

ناجح1192هناء حسين هلو2770039

راسب813فاطمة خضر ناصر2770040

ناجح1066عمران يوسف علم2770041

راسب975رامي علي الغا2770042

ناجح1203راتبه حسن تليجي2770043

راسب954ضحى حسام عدوج2770044

راسب876عبد الرحمن محمد عاطف شقص2770045

راسب953أحمد أكرم حسن2770046

ناجح1126أمية محمود شهاب2770047

ناجح1062ايمان حسام الشيتي2770048

14ناجح1293جميلة نزيه حليحل2770049

15ناجح1286جنى سامر كريم2770050

ناجح1245جوانا طاني الشامي2770051

ناجح1170حسن طالب العالف2770052

ناجح1146ربيع فواز أنوس2770053

راسب948رندا رائد شلق2770054

107ناجح1359روال محمد دباغ2770055

راسب250ريم عبد الحميد الغا2770056

15ناجح1286ساندرا عصام حمود2770057

ناجح1086غفران بسام غمراوي2770058

ناجح1229كوثر مصطفى العلي2770059

ناجح1117مروه مصطفى العلي2770060

ناجح1164منى محمد علي معاليقي2770061

54ناجح1393وسام أحمد عامر الطرابلسي2770062

ناجح1143وفاء رشيد بري2770063

راسب936وعد محمود عبيد2770064

43ناجح1396أليسار ناصر عباس2770065

138ناجح1332اسراء خالد عدره2770066

ناجح1223اسراء فياض غصه2770067

11ناجح1305جوال الياس سعود2770068

11ناجح1534راغده حسين زيتون2770069

ناجح1230رهام محمد اسبر2770070

16ناجح1283ريان حسين الشاكوش2770071

22ناجح1489ريان عاصم ضاهر2770072

65ناجح1383عال خضر شاكوش2770073

86ناجح1376فاطمه رشيد يحيى2770074

ناجح1224ميساء خالد جنيد2770075

راسب0قمر رامح جمال2770076

ناجح1022ااّلء أحمد الزعبي2770077

راسب883ابساط خضر السحمراني2770078

راسب990استريال مطانيوس منصور2770079

راسب942األميرة صفاء خضر واكد2770080

راسب998الهام علي كساب2770081

راسب982ايناس طارق صالح2770082

راسب885جوزفن مخول زينون2770083

راسب875دعاء كفاح الكردي2770084

راسب995ردينه علي أطلب2770085
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راسب788روال خالد األكومي2770086

راسب489زكريا محمد سعود2770087

ناجح1045زينا محمود شحاده2770088

راسب0سلوى محمد أحمد2770089

راسب160ضحى غازي المصري2770090

راسب930مريم أحمد علوش2770091

راسب957ميرفت حسن محمد2770092

راسب848نهال أحمد حبلص2770093

راسب755وعد عبد القادر درباس2770094

ناجح1196أحمد محمود هدا2770095

ناجح1025أميره خالد الخطيب2770096

راسب987راكيل جورج هالل2770097

راسب0رهان حسين الشاكوش2770098

راسب959شاهين مالك غربيه2770099

راسب806ليندا عبدهللا عبدهللا2770100

راسب983محمد مشهور يحيى2770101

راسب999مالك فواز صالح2770102

ناجح1028يحيى مصطفى الصالح2770103

ناجح1055ابتسام أسعد سرحال2770104

ناجح1069ايناس قاسم عربي2770105

ناجح1031جهان جهاد اسماعيل2770106

ناجح1053عال حاتم أبو العز2770107

ناجح1067جوانا شامل عوام2770108

ناجح1007رامي وليد حماد2770109

ناجح1149سوزانا محمد حمود2770110

ناجح1129شادي علي ناجي2770111

ناجح1130لؤى بهاء الدين شمس2770112

ناجح1054يزن زياد حمود2770113

ناجح1139حسين عبد المولى المصري2770114

ناجح1147رويده حسين شكر2770115

ناجح1093زينب عبدهللا زيز2770116

12ناجح1211عباس محمد الموسوي2770117

ناجح1051علي نايف اسماعيل2770118

راسب210نورا أحمد حمية2770119

ناجح1146هنادي أحمد أسعد2770120

11ناجح1213ابتسام حيدر مشيك2770121

ناجح1115رقية علي الطفيلي2770122

ناجح1126والء حسن عثمان2770123

ناجح1095احمد فرج هللا مخ2770124

راسب916أحمد محمد النمر2770125

7ناجح1225إسالم علي عودة2770126

ناجح1105اليان علي يونس2770127

ناجح1152بتول سليمان السبالني2770128

ناجح1053بتول طارق اسبر2770129

راسب885بتول علي اسماعيل2770130

راسب895حسن أحمد شمص2770131

راسب769حسنين علي مظلوم2770132

راسب940حسين عبدهللا دره2770133

ناجح1011حوراء أحمد البريدي2770134

راسب944حوراء بسام زعيتر2770135

راسب930ريم جمال أسعد2770136

ناجح1104زهراء علي عباس2770137
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ناجح1048زين العابدين محمود عبدهللا2770138

ناجح1071زينب أحمد البزال2770139

ناجح1086زينب رفيق وهبي2770140

16ناجح1182زينب مصطفى الضيقة2770141

ناجح1138سحر أحمد السعلوك2770142

راسب746سميا عباس الضيقة2770143

راسب864شهرزاد عباس حمزة2770144

راسب828طالب عبد المولى مظلوم2770145

راسب977عباس دياب أسعد2770146

راسب729عباس علي اسماعيل2770147

ناجح1063عطاف محمد نون2770148

راسب841علي فرجاهلل مخ2770149

راسب792عيسى محمد اسماعيل2770150

ناجح1166فاديه عوض يزبك2770151

ناجح1055قاسم حيدر العفي2770152

ناجح1125محمد ابراهيم علي شمص2770153

ناجح1041مليكه فارس عبيد2770154

راسب838مهدي عصام يحفوفي2770155

ناجح1015نور حسين عوده2770156

راسب937هنى قاسم الفوعاني2770157

ناجح1094يحيى عماد الزين2770158

راسب0حسن عبد المنعم شكر2770159

20ناجح1174دعاء فؤاد أشعل2770160

ناجح1126رانيا زين الحلباوي2770161

راسب959زينب محمد عودة2770162

ناجح1025علي محمود كاظم2770163

ناجح1049غدير عبد الحسين عباس2770164

راسب977مالك فؤاد أشعل2770165

20ناجح1242الهام عدنان غريب2770166

ناجح1131دارين محمد حسن2770167

ناجح1228روال احمد صالح2770168

102ناجح1359سارة محمد يونس دقماق2770169

ناجح1216ناديا طارق فنش2770170

ناجح1172بتول اسماعيل عواضة2770171

راسب857علي عماد فياض2770172

ناجح1170أية عبدهللا أبو الحسن2770173

راسب903ديانا أحمد كركي2770174

راسب771فلاير محمد حمود2770175

187ناجح1309حوراء عبد الناصر كعوش2770176

17ناجح1246خديجه علي سلمان2770177

ناجح1167زينب عباس يونس2770178

ناجح1215علي محمود حمادي2770179

ناجح1216علي يوسف حمادي2770180

ناجح1174مالك عباس ياسين2770181

ناجح1139مهدي محمد حمزه2770182

ناجح1144ندى يحيى عاشور2770183

20ناجح1242وفاء محمد ياسين2770184

ناجح1090اليان سعيد العلم2770185

راسب940جواد احمد قدوح2770186

ناجح1081جوهره محمد دبوق2770187

راسب0حسن محمد علويه2770188

راسب994حسن نعمه قاروط2770189
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18ناجح1245خليل ابراهيم قاسم2770190

15ناجح1248روال أحمد شكر2770191

ناجح1179زهراء محمود عطوي2770192

124ناجح1335زينب علي سيد يوسف2770193

13ناجح1258علويه داود فاضل2770194

ناجح1228علي ابراهيم حمد2770195

ناجح1184علي حسن عساف2770196

ناجح1198علي حسن علويه2770197

ناجح1176علي محمود مراد2770198

ناجح1236علي مصطفى باجوق2770199

ناجح1179غفران أشرف مشي2770200

ناجح1159فاطمه حسن مواسي2770201

ناجح1175فاطمه علي عطوي2770202

ناجح1189فاطمه غيفارا علويه2770203

ناجح1109فاطمه ناصيف السيد2770204

ناجح1106فرح علي الحاجه2770205

ناجح1116كسندرا عيد جريس2770206

ناجح1125محمد حسن قاروط2770207

ناجح1189محمد عدنان رميتي2770208

ناجح1206محمد قاسم الجمال2770209

ناجح1166محمود علي أمين2770210

14ناجح1254مريانا ابراهيم اسماعيل2770211

ناجح1212مالك غيفارا علويه2770212

ناجح1205منتهى محمود قبالن2770213

راسب810هادي أحمد شريم2770214

19ناجح1244هويدا يوسف السيد حسين2770215

راسب997اسالم علي كمال2770216

ناجح1140جمانه أحمد الزين2770217

راسب970حسن حيدر حيدر2770218

راسب867حسين أحمد كردي2770219

ناجح1013حسين يوسف باجوق2770220

16ناجح1247حال بسام كركي2770221

ناجح1051عباس ابراهيم حجازي2770222

ناجح1203غدير محمد دقدوق2770223

ناجح1061فداء خليل جواد2770224

ناجح1107محمد علي عيسى2770225

ناجح1229مريم حسن حسن علي2770226

ناجح1145هدى علي المعاز2770227

ناجح1067ريتا فضلو عاصي2770228

راسب849طالل غسان ابو دهن2770229

راسب915فاطمه حسين قطيش2770230

راسب946لما حسين الحاج سليمان2770231

ناجح1021مروه رضا الشيخ علي2770232

راسب910هند قاسم مراد2770233

راسب933آية حسين حلو مروة2770234

راسب976احمد علي قرياني2770235

113ناجح1344أرزة علي حمود2770236

12ناجح1271اماني نصير شمس الدين2770237

ناجح1052ايمان علي طرابلسي2770238

راسب987حسن احمد دقماق2770239

راسب0حسن علي اقازاده2770240

ناجح1086عباس محمود حالل2770241
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ناجح1210فاطمه علي قرياني2770242

145ناجح1324كوثر مصطفى زين2770243

راسب797محمد قاسم عبد المنعم2770244

راسب964مالك حسين مروه2770245

ناجح1082نادين علي عليق2770246

31ناجح1460نور حسن عبدهللا2770247

ناجح1161نور علي سالمي2770248

راسب0بتول جابر جابر2770249

راسب609جنان محمد شومان2770250

ناجح1134حسن علي معتوق2770251

راسب743حسن نجيب مروة2770252

راسب903حمزة ابراهيم فالحة2770253

ناجح1123حوراء عبد الرزاق عبد هللا2770254

ناجح1148رهام مسلم الكردي2770255

ناجح1075زهراء حسن معتوق2770256

ناجح1170عبد هللا مصطفى المحمد2770257

راسب877محمد ابراهيم طفيلي2770258

ناجح1100محمد حيدر رمال2770259

راسب580محمد لطفي عياش2770260

ناجح1128مريم يوسف الكريدي2770261

ناجح1150نور عبدهللا شرف الدين2770262

ناجح1198نور الزهراء خليل نجم2770263

ناجح1062حسن علي يحي2770264

راسب808حسين مصطفى هاشم2770265

راسب931خديجة عباس قانصو2770266

ناجح1050زينة حسين ايوب2770267

راسب952سكينة محمد ترمس2770268

ناجح1074علي احمد ترحيني2770269

راسب806غنوه عفيف نعمه2770270

ناجح1129كاترين يوسف قاووق2770271

راسب938محمد باقر حسين حرب2770272

راسب925محمد علي حسين حرب2770273

راسب847مالك محمود حمودي2770274

ناجح1097دعاء حسن شعالن2770275

راسب942ابراهيم علي الحاج حسن2770276

راسب960امل محمد الحاج حسن2770277

راسب958آمنه غسان زعيتر2770278

ناجح1041ايمان محمد الحاج حسن2770279

راسب860جواد حسين البزال2770280

ناجح1087زهراء صبري المولى2770281

ناجح1066صفيه معين العرب2770282

ناجح1113صفيه محمد العطار2770283

ناجح1080كلثوم محمد جنبالط2770284

ناجح1052نورما حسين الحاج حسن2770285

راسب868اسماء محمد درويش2770286

راسب0حليمة مصطفى صفر علي2770287

راسب0زينب سعيد مطر2770288

راسب954سميه حسن البستاني2770289

راسب890عال عبوس عيد2770290

راسب0والء ماجد الزعبي2770291

ناجح1059آيات محمد صقر2770292

11ناجح1215اماني عباس فتوني2770293
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ناجح1046بتول خضر بيضون2770294

راسب885جوسلين خضر فاضل2770295

راسب969حسن مازن زبيب2770296

راسب969حسن محمد عبد2770297

راسب984حسين محمد زين2770298

راسب200حمزة محمود العمري2770299

راسب786راوية احمد شقير2770300

ناجح1044ريان علي الحاج طالب زين الدين2770301

راسب893سارة خليل حاوي2770302

راسب958سليمان عبدهللا عوده2770303

راسب792ضحى محمد شاهين2770304

راسب824عالء محمد مطر2770305

راسب826علي سلمان الفوعاني2770306

ناجح1106محمد جواد سامي زيدان2770307

راسب0محمد زاهي سلمان2770308

راسب734نور قاسم االشقر2770309

راسب626هبه حسن رضى2770310

راسب0نادين محمد علوه2770311

راسب0محمد حسين المولى2770312

راسب0احمد حسين زين2770313

راسب776خالد احمد الزمتر2770314

راسب910ميراي خالد صالح2770315

راسب920ليليان عبد القادر حيدر2770316

راسب896محمد محسن علي قليله2770317

ناجح1021مريم احمد عيد2770318

راسب966مريم خالد ملص2770319

راسب839نجوى عمر زود2770320

راسب707نسرين علي معرباني2770321

18ناجح1271وسام  محمد المصطفى2770322

ناجح1205ياسمين نايف منصور2770323

راسب945ايناس وليد زريقه2770324

راسب903حمزة محمود دال2770325

ناجح1063حنين احمد الشيخ طه2770326

راسب893رقيه يحي عبد الكريم2770327

راسب995ساره مصطفى حسون2770328

ناجح1068سوزي فوزي البغدادي2770329

راسب643شفيقة ياسر البيقلي2770330

راسب922عبد القادر محمود الماروق2770331

راسب928عبير ممدوح بدره2770332

ناجح1000عمر عامر الحداد2770333

راسب867غنى احمد وليد الصوفي2770334

راسب792فاطمه احمد جاموس2770335

راسب817قمر احمد حمود المصري2770336

راسب810لبنه خالد شحاده2770337

راسب388لما احمد مغربي2770338

ناجح1200رضوان ناصر طالب2770339

ناجح1135فؤاد مصباح حسين2770340

ناجح1088محمود احمد مرعب2770341

راسب885دعاء احمد فريوان2770342

ناجح1059رانيا علي المصري2770343

ناجح1015رقيه عدنان الموري2770344

ناجح1089سارة احمد ابراهيم2770345
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راسب813عمر خالد طالب2770346

راسب825نانسي عصام البيطار2770347

راسب828نسرين دياب قمر الدين2770348

راسب924هبه علي المصري2770349

راسب912هيبه علي محمد2770350

راسب887بنان محمود حمزه2770351

راسب975رودينا شامل حسين2770352

ناجح1016شيماء وليد زكريا2770353

راسب960كريم محمود كمال الدين2770354

ناجح1014لليانا بدر الشاكوش2770355

راسب994ناجي خالد زكريا2770356

ناجح1056احمد جعفر ناصر2770357

ناجح1149ايفا جوزيف ذاده2770358

راسب664بترا بطرس فرنجيه2770359

ناجح1136جوانا جورج صعب2770360

ناجح1189جيما جورج حبيتر2770361

ناجح1014سليمه جمال ابراهيم2770362

ناجح1004سميا مخايل حبيب2770363

ناجح1105شربل انطونيوس الشدياق2770364

ناجح1006ماري اوتل نعمه2770365

19ناجح1265ماريا رزق هللا صهيون2770366

ناجح1105محسن بطرس بو رضه2770367

ناجح1148احمد محمود الحرامي2770368

ناجح1213بالل احمد الدواش2770369

ناجح1052جنان عزت يخني2770370

ناجح1049جنى حسن حميده2770371

ناجح1113دارين خالد ابراهيم2770372

ناجح1034روقية خضر الحسن2770373

ناجح1036ريان براق احمد حسن2770374

ناجح1193زمزم نزير الجزار2770375

راسب983سمر احمد الدواش2770376

1910ناجح1308سهام محمد رامي نعوشي2770377

راسب870فاطمة فادي بركة2770378

12ناجح1298قمر محمد الجاروش2770379

ناجح1052منى علي رشيد2770380

ناجح1086ميرنا قاسم الصمد2770381

ناجح1156نوال فايز اللبابيدي2770382

153ناجح1318ديانا عبدو سليمان2770383

راسب719غاده عبد الرحمن معاد2770384

راسب140فاطمه عبدالكريم زغيب2770385

ناجح1009احمد مصطفى شريف2770386

راسب905خلود خضر ناصر الدين2770387

ناجح1016خوله فيصل مشيك2770388

راسب888ديبه علي مشيك2770389

راسب659موسى احمد شمص2770390

ناجح1025زينب علي مشرف2770391

راسب965كوثر محمد ضرير2770392

راسب895محمد الباقر يوسف قاروط2770393

راسب0عامر عاطف المقداد2770394

راسب924جنان علي شحيمي2770395

راسب292ديانا رضوان فرحات2770396

راسب709محمد علي المولى2770397
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راسب0فاطمه احمد الحمود2770398

راسب841امل ابراهيم جواد2770399

راسب886امل بدر غانم2770400

راسب625ايه بدر غانم2770401

راسب678بتول سيفو سويدان2770402

راسب870حسونه هاني خزعل2770403

راسب0حال حسن نعمه2770404

راسب773رودين احمد ناصر الدين2770405

ناجح1017زينب حسن مشيك2770406

راسب513محمد غسان ايوب2770407

راسب989نسرين حكمت األعور2770408

راسب926محمد حسين أكرم سعد2770409

راسب817اسماء ديب الخليل القريعي2770410

ناجح1063حنين حسن الجعفيل2770411

راسب844عفاف حسين الشيخ حسين2770412

راسب886عمران عماد صعب2770413

ناجح1076مروى محمد مروة2770414

ناجح1175نور حسين صالح2770415

ناجح1095هدى احمد المصري2770416

راسب945والء عيد اليوسف2770417

ناجح1224مايا محمد جواد2770418

ناجح1078حسين علي محسن2770419

ناجح1060رجاء جهاد الراعي2770420

ناجح1063رنا يوسف كاعين2770421

ناجح1059زهراء حسين الحسيني2770422

ناجح1163زينب الحوراء حسن جوني2770423

18ناجح1245زينب سمير شومر2770424

10ناجح1285االء الرحمن مصطفى قبيسي2770425

راسب0علي محمد جواد شمس الدين2770426

راسب0محمود حسين حجيج2770427

راسب0مالك مرشد طفيلي2770428

راسب901جميله شريف بوخدود2770429

ناجح1017حسن علي ترحيني2770430

ناجح1085حسن يوسف سبيتي2770431

ناجح1178حنان علي ضيا2770432

ناجح1230سميا طارق صبرا2770433

ناجح1108فاطمه يوسف صولي2770434

ناجح1012محمد سرحان سرحان2770435

ناجح1173مالك علي يونس2770436

ناجح1156احمد حسن زيات2770437

ناجح1030آيات مصطفى برجي2770438

راسب0حسين مصطفى برجي2770439

ناجح1138زينب حسين فاضل2770440

176ناجح1313زينب حسين قعيق2770441

راسب0سميه علي فنيش2770442

ناجح1139عباس عماد قشمر2770443

ناجح1200عالء عاطف شلهوب2770444

راسب476علي محمد جزيني2770445

راسب946محمد غالب سرحان2770446

راسب990مرتضى ضياء رشيد2770447

209ناجح1307منى حسين خليل2770448

ناجح1062نور حسن احمد2770449
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راسب0حسين علي معتوق2770450

راسب954محمد مشهور منذر2770451

راسب799محمد علي اسماعيل اسماعيل2770452

راسب935ايات غياث البستاني2770453

راسب850جويل بشير سابا2770454

ناجح1123ريما سليم شكر2770455

راسب718عباس عزت ناصر2770456

راسب720ماري بيل الياس سمعان2770457

راسب914ندين جرجس حمزو2770458

راسب911هناء علي عمر2770459

ناجح1052نهاد محمد ابوحمدان2770460

ناجح1087ايات علي شومان2770461

6ناجح1228اكرام علي شومان2770462

راسب940هنادي يوسف ابوزيد2770463

راسب944شيرين حيدر المكحل2770464

راسب911ساره علي العريبي2770465

راسب840نور علي ريا2770466

راسب859مروان محمد العليوي2770467

راسب954االء ابوزيد سعود2770468

راسب943امل احمد الحاج حسين2770469

راسب848بسام صالح االسعد2770470

ناجح1094جنان سعدهللا الحلبي2770471

ناجح1113حنان مهند قالوون2770472

راسب200حورية محمد هرموش2770473

راسب898روعه عدنان الوزير2770474

راسب991ساره فيصل االبيض2770475

راسب956سالي عبداللطيف سالم2770476

راسب0علي سمير كسن2770477

راسب679فهدالعبدهللا كرم زعرور2770478

راسب762مريم ابراهيم االيوبي2770479

راسب150هنادي محمد منذر الطبال2770480

راسب831وفاء احمد بيضا2770481

ناجح1071امين خالد حسن2770482

ناجح1102ايمان عبدالرحمن محمد2770483

ناجح1083جنان يوسف صالح الدين2770484

ناجح1133جوال خضر حمد2770485

راسب977جيهان حسن خلف2770486

ناجح1139حوريه خضر عبدهللا2770487

راسب986رشاد خالد الرافعي2770488

راسب914ريان محمود ديب2770489

ناجح1077سماح علي الحاج2770490

ناجح1196سوسان خضر خضر2770491

ناجح1037صفا محمد فتاح2770492

ناجح1068فاطمة كمال الحاج2770493

ناجح1088فتاة عبدالرحمن عبدالفتاح2770494

ناجح1180نعيمه طارق بركات2770495

ناجح1177وفاء احمد جعفر2770496

ناجح1124امجد ناظم حسين2770497

راسب921اية احمد العلي2770498

راسب850ثناء محمد احمد2770499

راسب985حال حسين الشيخ2770500

ناجح1059خالد علي المحمد2770501
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ناجح1101زياد محمد محمد2770502

راسب952شادي رضوان الرفاعي2770503

راسب845عبير خضر ابوعلي2770504

راسب728علي سليمان صبح2770505

راسب805عمر بسام علوش2770506

راسب678محمدية علي المصري2770507

ناجح1232ايمان حميدي المسطو2770508

راسب0ايمان خضر االشقر2770509

راسب671بشرى محمد الرومي2770510

ناجح1197حسنه خالد الفارس2770511

راسب896راغدة احمد العسور2770512

ناجح1128راويه محمد حمود2770513

راسب827ربا محمد الحميدان2770514

راسب837ريان علي حسين2770515

ناجح1023زهراء محمد ياسين2770516

راسب768سلمان نايف عبيد2770517

راسب816سناء سليمان اليوسف2770518

راسب875عائده احمد شهاب2770519

راسب852ريمه احمد دعيبس2770520

راسب817فاديه ممدوح الشيخ2770521

ناجح1089فاطمة نايف العزو2770522

راسب856مريم خالد االسعد2770523

راسب902منال حسن المحمد2770524

ناجح1101نادين مصطفى العبيد2770525

راسب858نوال علي عائشه2770526

راسب864نور مسعود الوريدي2770527

راسب811وصال رضوان موسى2770528

راسب912ياسين احمد عبيد2770529

راسب869اثار محمد موسى2770530

راسب582االمير احمد خليل السراج2770531

راسب985ايمان فواز قاسم2770532

راسب892حليمة اسعد الحجي2770533

راسب988خالد عبد الكريم البضن2770534

راسب873رشا محمد النابوش2770535

ناجح1134ريان خالد العلي2770536

ناجح1127سراء جمال الهباوي2770537

ناجح1011عبد الحليم خالد علي2770538

ناجح1131عفاف علي حسيان2770539

راسب767عال خضر عبد الرحيم2770540

راسب834قمر حسين البستاني2770541

راسب985مروى عبد القادر عيد2770542

ناجح1043هنادي منزر اسماعيل2770543

راسب682وصال محمد  جابر2770544

راسب962آمال جرجس منصور2770545

ناجح1166ابراهيم محمد كريم2770546

169ناجح1316احمد مرشد حروق2770547

ناجح1112اريج سلمان غريب2770548

ناجح1214ايمان علي علي2770549

ناجح1233باسكال ميشال جرجس2770550

راسب986تغريد مصطفى العكاوي2770551

راسب950جاد فرح عقل2770552

ناجح1105جولي مهران دميرجيان2770553
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راسب937جيسي طوني نجار2770554

راسب953روال محي الدين ديب2770555

ناجح1233سحر سعد حمود2770556

ناجح1077لبنى محمد ديب قبوط2770557

ناجح1115ليلى محمود اليخني2770558

راسب0ماريال ميالد حنا2770559

ناجح1178محمد خضر عباس2770560

ناجح1093مروه احمد علي2770561

ناجح1089نور الهدى مسعود الكردي2770562

ناجح1159هبه ابراهيم حمود2770563

17ناجح1276هدى احمد ضاهر2770564

ناجح1058ريان علي هرموش2770565

راسب956سيرين سعيد كريم2770566

راسب982آالء قاسم هرموش2770567

ناجح1248رانيه محمد الغا2770568

ناجح1019ساريه مصطفى علوش2770569

ناجح1051ريان احمد الكردي2770570

راسب805بالل حسين السعيد2770571

راسب888رنا وليد غزول2770572

ناجح1257زينب وسام العمر2770573

ناجح1133فاطمه وسام العمر2770574

راسب927محمود رأفات عبد الرزاق2770575

راسب925دعاء رياض البوش2770576

راسب883رحاب محمد الخطيب2770577

ناجح1055رغد علي اللبواني2770578

راسب955روكسانا ملحم فرحات2770579

ناجح1073سحر محمد ساطي2770580

ناجح1044عبدهللا عبد المجيد حمدان2770581

راسب997عبير احمد الغندور2770582

راسب916علي راشد احمد2770583

راسب909علي صالح خليل2770584

راسب941كلثوم قاسم عيسى2770585

2ناجح1269مروه نضال البوش2770586

راسب980وفاء بشير دحوس2770587

ناجح1159إيناس ماجد عيسى2770588

ناجح1128حنان احمد بيضون2770589

1ناجح1277خلود خالد صباحي2770590

راسب382رشا محمد صاري2770591

راسب0سليمة احمد عبدهللا2770592

راسب882عفاف راشد المحمد2770593

ناجح1051فاطمة خليل المسمار2770594

راسب967محمد ناصر عبد الهادي2770595

ناجح1031نبال سليمان صقر2770596

راسب910هاديه وليد زين الدين2770597

راسب898امون محمد الفليطي2770598

راسب965ايثار وليد مصطفى2770599

ناجح1012حسين مهدي زغيب2770600

راسب945ديانا ابراهيم الشياح2770601

ناجح1114زهراء سلمان عياش2770602

راسب800زهراء سهيل صالح2770603

راسب888سعد حمد الحاج حسين2770604

راسب908عباس حسين حيدر2770605

Page 132



MS و TSنتائج 

 االولى2017 دورة MS والمشرف الفني TSنتائج شهادة االمتياز الفني 

ترتيب محافظةترتيب لبنانالنتيجةالمجموعاسم الطالبرقم الترشيح

راسب854عفاف علي الطفيلي2770606

راسب520علي حسين عبيد2770607

راسب889علي حيدر عثمان2770608

راسب994منال خليل التوتونجي2770609

راسب0هال شقير شقير2770610

راسب962والء هادي شريف2770611

ناجح1025غروب عبد الكريم عوده2770612

8ناجح1218اسراء احمد ابو حمدان2770613

راسب920بشرى عبدهللا المولى2770614

راسب993رباب جهجاه حميه2770615

ناجح1142رنا وسام حمزه2770616

راسب985زينب محمد الموسوي2770617

ناجح1090زينه زين العابدين يونس2770618

ناجح1145صباح محمد خير كنجو2770619

راسب0علي حسونه حيدر احمد2770620

ناجح1024فاطمه عادل مشيك2770621

15ناجح1198فضه فيصل ناصيف2770622

10ناجح1216لمى عدنان قدور2770623

ناجح1085هبه محمد القرصيفي2770624

ناجح1163هناء سلمان ايوب2770625

ناجح1116بتول علي شبشول2770626

ناجح1087هاديه رفعات سماحه2770627

ناجح1060بتول عبد اإلمام شمص2770628

ناجح1160ساره حسن دره2770629

ناجح1135مالك حسين طليس2770630

ناجح1001بتول محمد ابوديه2770631

راسب799باسل علي الجمل2770632

راسب924موسى عباس وريدان2770633

راسب0هشام عدنان الهق2770634

17ناجح1179بتول علي حميه2770635

ناجح1016بتول هليل حميه2770636

راسب911حسين بسام حيدر احمد2770637

ناجح1044رشا محمد شبيب ابي رعد2770638

ناجح1083نسرين علي سلمان2770639

19ناجح1175حال علي سويدان2770640

ناجح1091بشرى عبدو يزبك2770641

راسب906علي جمال المقداد2770642

3ناجح1251غنوى حسن العوطه2770643

ناجح1033محمد عبد اللطيف حاج موسى2770644

ناجح1169منى محمد الحالني2770645

ناجح1029ميرنا خالد غنام2770646

راسب804نهى سليم العرب2770647

ناجح1114هدى احمد الذكره2770648

ناجح1013هنادي حسين البزال2770649

13ناجح1203هند محمود امهز2770650

ناجح1096أسماء رضوان عوض2770651

ناجح1129حسين رشيد شقير2770652

راسب841حسن محمد غدار2770653

راسب0نور جمال الحاج سليمان2770654

راسب0سالي يحي مكي2770655

راسب969زينب عباس فقيه2770656

ناجح1031فاطمه علي ونسة2770657
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راسب0اليسار احمد حمدان2770658

راسب860نور فؤاد طراف2770659

راسب0هدى محمود شحيمي2770660

ناجح1078امير علي سلمان2770661

ناجح1113حسين عدنان عزالدين2770662

ناجح1138حسين محمد الراعي2770663

ناجح1236دانيا علي فقيه2770664

راسب961سهى علي جابر2770665

11ناجح1277فاطمة يوسف جفال2770666

راسب0حسن حسين فرحات2770667

راسب0عبد الهادي ماجد شحرور2770668

ناجح1136عدنان فريد فرحات2770669

راسب997ريم رامز دياب2770670

راسب674آية حسين عبد اللطيف2770671

راسب70اليسا بربارة عماد عواض2770672

راسب866اهداء حسين جابر2770673

راسب0ايسر يحي عبد الحي2770674

ناجح1047ايمان محمود قبيسي2770675

ناجح1005بتول حسن رباح2770676

راسب964تاج هادي العيد2770677

راسب890حسن سمير عواضة2770678

ناجح1045حسن علي منصور2770679

راسب542حسن مفيد فضل هللا2770680

راسب0حسين وجدي سويدان2770681

ناجح1034حنين هيسم حمدان2770682

راسب987حوراء علي زعيتر2770683

16ناجح1190ديانا حسين صالح علي حسين2770684

راسب830ريان حسين ابو ريا2770685

ناجح1053زين العابدين عدنان نابلسي2770686

راسب989زينب محمود قبيسي2770687

ناجح1019زينة بسام الجردي2770688

راسب881سارة رشيد السباعي2770689

راسب0سارة غسان سيف الدين الملقب بقرواش2770690

راسب735سناء هولو مشيك2770691

ناجح1046صابرين وليد شهاب2770692

راسب441علي حسن الموسوي2770693

راسب0فاطمة ابراهيم ضيا2770694

8ناجح1223قمر عبدهللا دعبول2770695

راسب763مروة جمال يونس2770696

راسب992مريم محمود قبيسي2770697

راسب822منال طوني سركيس2770698

راسب940منى محمد خليل2770699

ناجح1009نور رياض ابراهيم الخطيب2770700

راسب728نور عبدهللا حمادي2770701

راسب760هاشم عبد المطلب فخر الدين2770702

راسب939وائل احمد مرجي2770703

راسب729اسماء هيسم طالب2770704

ناجح1094آماني جعفر شوربا2770705

راسب643حسين ياسين خزعل2770706

راسب693رنا عبدهللا الخطيب2770707

راسب852زهراء سمير اسكندر2770708

راسب926سحر محمود باقي2770709
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راسب810عالء احمد اشائشي2770710

راسب782علي سعيد خزعل2770711

راسب983فاطمه عماد شمس الدين2770712

راسب904كمال مصطفى خزعل2770713

راسب830كوثر سليم اسماعيل2770714

راسب981لميس محمود حمود2770715

راسب0ليلى حسين عقل2770716

راسب639نرمين حسان باقي2770717

راسب802نور حيدر اسماعيل2770718

راسب230نور حيدر شكر2770719

ناجح1005نور علي رميتي2770720

راسب0نيفين محمد فرج2770721

10ناجح1219اسمهان علي هزيمه2770722

ناجح1095جوني جميل نعمه2770723

ناجح1110جويل سعد الرحباوي2770724

92ناجح1367ريتا انطوان االسمر2770725

15ناجح1194ريمونده علي زعيتر2770726

ناجح1139سينتيا جرجس الخوري2770727

راسب906طارق نادر الشقيف2770728

5ناجح1272كرستينا مهدي زعيتر2770729

71ناجح1377ليشع يوسف طنوس ليشع2770730

ناجح1013مريم محمد برجاوي2770731

راسب925مهدي يوسف عياد2770732

ناجح1124هبة علي زعيتر2770733

ناجح1038إسراء مصطفى خالد2770734

راسب901إقبال انور ورور2770735

ناجح1225آالء محمد فارس2770736

راسب876حوريه علي درباس2770737

راسب637دالل حسن ورور2770738

راسب998رنا نصرالدين الحاج2770739

راسب220ريان نور الدين عبيد2770740

ناجح1102ريم مصطفى مريم2770741

راسب666سمر علي عواضه2770742

راسب251سوسن رضوان حمدان2770743

راسب913شادية بدر عثمان2770744

راسب945عائشة عبد الرحمن ياغي2770745

راسب985فايزه احمد الزاخوري2770746

راسب993ليال احمد فتفت2770747

ناجح1020منى علي ناصر2770748

ناجح1191ميسم محمود عبيد2770749

راسب980نوال علي بكور2770750

ناجح1073نوال محمد بكور2770751

راسب890ايليان حسين كساب2770752

راسب753ايمان غازي نحلة2770753

راسب873ثراء حسن غمراوي2770754

راسب674ربى رضوان السيد2770755

راسب825ريان احمد الخطيب2770756

راسب798سارة عبد القادر ناصر2770757

راسب889سارة مصطفى الدرويش2770758

راسب834ساره احمد نحله2770759

ناجح1015سجا بشير العرجا2770760

راسب830سعيدة علي حسين2770761
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راسب836سيرين عبد القادر ناصر2770762

راسب591صفا علي حبلص2770763

راسب812صهيب محمود خوال2770764

راسب888غادة احمد الدهيبي2770765

راسب880فادي عبد الكريم عباس2770766

ناجح1002فاطمة خالد الدرويش2770767

راسب831كارولين وليد الحاج2770768

راسب928مريم عزيز محمود2770769

راسب0نارمين غزوان الحواط2770770

ناجح1070هنى خالد حدارة2770771

راسب917والء محمد غمراوي2770772

راسب909يونس خالد ديب2770773

راسب0نارمين احمد العبدهللا2770774

راسب0ايمان يونس الزاخوري2770775

ناجح1032آية طارق الشيخ ديب2770776

ناجح1212إقبال زكريا حمدان2770777

راسب180الهام محمد فاروق إزمرلي2770778

ناجح1073ايمان احمد عبدهللا2770779

ناجح1104باسكال جمال حبيب2770780

راسب952بتول عبد الرحيم زعبي2770781

راسب964بشرى حسن علي2770782

ناجح1011بالل معروف ناصر2770783

ناجح1032ديما فيصل ياسين2770784

ناجح1004ريان فهمي شحاده2770785

راسب0ريان محمد الصياح2770786

13ناجح1294ريان محمد بحمدوني2770787

راسب866ريما جمال عفان2770788

ناجح1101ساره محمد الشيخ2770789

ناجح1104سالي عماد مراد2770790

راسب0عائشة احمد علي2770791

ناجح1005عبد الرحمن اسماعيل شيبوب2770792

14ناجح1293علي عمار عبدو سلوم2770793

18ناجح1271فوزية عمر االيوبي2770794

ناجح1109قمر عمر طالب2770795

ناجح1004قمر فاروق موسى2770796

ناجح1023الرا مصطفى حمود2770797

ناجح1127ليلى نبهان شعبان2770798

ناجح1064محمود غسان حسين2770799

ناجح1114مريم جمال كردي2770800

ناجح1101منار موعين اآلغا2770801

ناجح1169نورهان خالد دقماق2770802

ناجح1082هبة عبد الرحمن حمد2770803

ناجح1072هناء احمد الحكيم2770804

ناجح1093هيالنا سليمان مصطفى2770805

راسب702وليد خالد نجار2770806

ناجح1047يسرى مهدي الغا2770807

ناجح1083آمنة حسين حميدان2770808

راسب738امل خالد الغا2770809

ناجح1052جواهر حسين نايف2770810

راسب968حذيفة احمد الزعبي2770811

ناجح1034خلود سليم ضاهر2770812

راسب961رنا احمد زهرمان2770813
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ناجح1079رنا احمد غنوم2770814

ناجح1096رنا فيصل خدام2770815

ناجح1102ريان مصطفى خليل خوجة2770816

ناجح1129ريدا خالد كنعان2770817

ناجح1084زينب احمد حمود2770818

راسب923سارية مصطفى علي2770819

ناجح1064سلوى نافع بخاش2770820

ناجح1035سنى حسين خضر2770821

راسب915طه عبد الحميد درغام2770822

ناجح1211عبد القادر وليد خرمة2770823

ناجح1088عبدهللا عدنان ابراهيم2770824

ناجح1063عبير عزام الشامي2770825

ناجح1025عبير علي عالوي2770826

ناجح1081غنى محمد عبد العال2770827

ناجح1055فاطمة عبد الرحمان عجاج2770828

ناجح1000فرح محمد عزمي الصمد2770829

راسب820ليال خالد عمار2770830

راسب852ليليان احمد مالحية2770831

راسب986مالك محمد سعدة2770832

راسب889نافين وليد الشقيق2770833

ناجح1097منى خالد عبد الغني2770834

ناجح1092هنادي محمود العويد2770835

ناجح1085هند احمد االيوبي2770836

راسب467عائدة حيدر صالح2770837

راسب593حسين زين الدين ونسه2770838

راسب0ربيع محمد ابو همين2770839

راسب707زينب قاسم قبيرص2770840

راسب592محمد خالد حمال الدين الجمال2770841

راسب0فاطمه وليد العلي2770842

راسب0هال احسان ناصر2770843

راسب776حسن فخري يحفوفي2770844

ناجح1209بواليت رزق االشقر2770845

راسب794دعاء يوسف منصور2770846

راسب40نادين عبد الرحمن دعبول2770847

راسب848لونا احمد فرحات2770848

راسب0ندى حسين كايد2770849

راسب0خديجة محمود عبدهللا2770850

راسب0عالء حسن فنيش2770851

راسب820سها عبد الحسن حمود2770852

راسب0محمد قاسم عيسى2770853

راسب0ليلى زين الدين زين الدين2770854

راسب909ايالف حسن بحسون2770855

راسب0مروه عبدهللا عباس2770856

راسب847عال حميد عواد2770857

راسب0ميشلين انطوان منصور2770858

راسب0علي عبدو يوسف2770859

راسب0غسان موسى سالم2770860

راسب928عمر محمود  الحوت2770861

ناجح1016زينب بشير شبو2770862

راسب952جمال عبدهللا الطياره2770863

راسب958فاطمة خليل مزهر2770864

راسب905صفاء سويدان قمر الدين2770865
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راسب829حميده محمد الغا2770866

راسب830عبد الفتاح ياغي ناصر2770867

راسب0قمر خضر غنطوس2770868

راسب794الهام احمد الغا2770869

راسب998هال حسن يحي2770870

راسب0يوسف مصطفى الحسن2770871

راسب891اكرم محمد غصة2770872

راسب0عبيده محمد نداف2770873

راسب0ساره محمد الفلو2770874

راسب839محمد احمد قواص2770875

راسب200غنى محمد فيصل المرعبي2770876

ناجح1164مي مدين االيوبي2770877

راسب0ساره مصطفى جركس2770878

ناجح1010سماح محمد الحلو2770879

راسب0سالم احمد ايوب2770880

راسب0رامي منير السعيد2770881

راسب0ريان احمد صالح2770882

راسب0يوسف غسان عبد الرزاق2770883

راسب0ناهدا ابراهيم خير2770884

راسب0محمود بري الخضر2770885

راسب0احمد فداء محمد االيوبي2770886

راسب828وائل عبد الحكيم المصري2770887

راسب888جالل محمد السحمراني2770888

راسب725ميساء محمد يحي2770889

راسب764عبد الرحمن خالد الضامن2770890

راسب889سميرة رجب المرعي2770891

راسب0عال خالد بطيخ2770892

ناجح1013ريم عبد الكريم المصطفى2770893

راسب0سعاد محمد حمود2770894

راسب0عبد القادر محمد المصري2770895

راسب999اميره حسن خالد2770896

راسب938عالء احمد ضاهر2770897

راسب0سوسن عبد السالم عبد الرزاق2770898

راسب881ساره مصطفى الجزار2770899

راسب790منى علي طراد2770900

راسب790وفاء عبد الحكيم حسون2770901

راسب833فاطمة حسن المحمد2770902

راسب917يوسف عامر عبد هللا2770903

راسب905مؤمن احمد عثمان2770904

راسب973مياده عبد الرحيم المسلماني2770905

راسب843سالم حسين ملحم2770906

راسب951منار محمود اليخني2770907

ناجح1141ريتا جميل ايوب2770908

ناجح1022ريمونا ميشال نعمة2770909

ناجح1113علي سمير ديوب2770910

راسب0مروان سعيد حسن2770911

راسب733محمد فريد فرحات2770912

راسب0تهاني محمود سرحان2770913

ناجح1028حمزه عمر امين2770914

راسب0عبدهللا حافظ عبيد2770915

راسب0مصطفى ديب الجرشي2770916

راسب0وليد علي اليونس2770917
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راسب599حسن احمد صايغ2770918

راسب763مهدي مالك طه2770919

راسب0حسين علي بجيجه2770920

راسب801جواد عصام البغدادي2770921

راسب0زينب حسين عبود2770922

راسب579حسين علي عياش2770923

راسب0زينب احمد حنينو2770924

راسب0حسام عصام علوان2770925

راسب0ضحى عباس قانصو2770926

راسب0اليال صبحي الحصباني2770927

راسب880محمد اسعد شكر2770928

راسب919عدي اسماعيل حمود2770929

راسب964علي فادي قطيش2770930

راسب0فضل حسان غنوي2770931

راسب859مروان صبحي غنوي2770932

راسب0مريم رضا السيد2770933

راسب0حسين محمد قاسم2770934

راسب0فاطمة علي خليل2770935

راسب855عبد الكريم محمد دقدوق2770936

ناجح1019لبيبي حبيب بو رفول2770937

راسب0خوال حسن مشيك2770938

راسب944ركان مرشد الفياض2770939

راسب0آيات محمد مشيك2770940

راسب846حسن عبد الكريم النمر2770941

راسب926حسين محمد خليل يزبك2770942

راسب796فهيمه عاطف البزال2770943

راسب0زينب حسن الحاج حسين2770944

راسب0خليل علي الساحلي2770945

راسب0امل ناصر غنام2770946

راسب0جواد حسين البزال2770947

راسب0حسين علي عواضة2770948

راسب0عماد الدين احمد البزال2770949

ناجح1047زينب يحي كنجو2770950

ناجح1051دالل بسام نون2770951

راسب804جميلة محمود شيخو2770952

راسب976ندى حسين فرحات2770953

راسب910سلفانا ابراهيم موسى2770954

راسب0مريم سليم جابر2770955

راسب661اليانا ميالد المسن2770956

راسب861ريان جيهاد المجذوب2770957

راسب0اماني علي طريف2770958

راسب0سحر سليمان شهاب2770959

راسب471كريستينا جوزف داود2770960

راسب302ايوب محمد ناصر2770961

راسب941جنان خليل شلهوب2770962

18ناجح1176جيهان نواف االشهب2770963

ناجح1064حسين علي الفياض2770964

14ناجح1200رشا احمد سويدان2770965

ناجح1045رشا عماد ديراني2770966

ناجح1063ريم جهاد عوض سلمان2770967

راسب952زهراء محمد صليبي2770968

ناجح1054زينب عصام درغام2770969
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راسب866سارة علي دياب2770970

راسب997سناء علي هاشم2770971

9ناجح1217عباس علي الديراني2770972

راسب839علي زين العابدين اكرم عبدهللا2770973

راسب943غنوة خضر حمزة2770974

راسب884غوه علي شومان2770975

راسب260لمى مجدي حميه2770976

ناجح1025مروى جواد سيف الدين2770977

راسب965هدى متعب بازان2770978

ناجح1049اميه احمد كرمه2770979

راسب973اياة محمد سليم الحديري2770980

راسب0ايسون محمد يوسف2770981

ناجح1067ايناس عبدهللا سالمه2770982

ناجح1037جميل رجا مصلح2770983

ناجح1130خالد مزهر حمادي2770984

راسب931دعاء احمد ماهر الحوراني2770985

راسب929دنيا محمد الصالح2770986

راسب841ربيع هيسم الساروط2770987

ناجح1046رضيه عدنان حسين2770988

راسب996ريم محمد شهاب2770989

راسب932ريم محمود سلوم2770990

راسب959سامر سيف الدين جمعه2770991

راسب805عال جمال شكر2770992

راسب990علي احمد الجمال2770993

ناجح1091فاطمه سعيد النجار2770994

راسب999فداء محمد صوان2770995

ناجح1132ليلى محمد المعلم2770996

4ناجح1249نجاة خالد موسى2770997

ناجح1051نريمان عبد القادر نسبين2770998

ناجح1057نور احمد درويش2770999

راسب876ايمان احمد قدور2771000

راسب824لبنا مصطفى الغا2771001

ناجح1203اسراء خالد محمد2771002

ناجح1226دعاء علي خليفة2771003

ناجح1123دموع رياض خضر2771004

ناجح1016عمر حسين حميدو2771005

ناجح1046ميرنا احمد حسن2771006

20ناجح1262ناهدة علي عبدهللا2771007

ناجح1186هويدا شحاده نعمان2771008

راسب963وفاء حسين ملحم2771009

راسب633مريم علي الموسوي2771010

راسب0احمد مصطفى طه2771011

راسب0آمنة يوسف حبيش2771012

ناجح1037زهراء عيسى عبود2771013

ناجح1118زينب احمد طعمه2771014

ناجح1030علي محمد محسن2771015

راسب905غرور فضل آزان2771016

ناجح1111ليليان محمد حلمي الكردي2771017

راسب863محمد حسين حمود2771018

راسب912محمود خليل عبود2771019

ناجح1030مهى علي شكر2771020

راسب759وفيق محمود بدوي2771021
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ناجح1069اريج بيان شقير2771022

ناجح1052تامارا زياد االعور2771023

ناجح1160حسام قاسم عزبه2771024

ناجح1076رجاء اكرم صالحه2771025

راسب825رغيد خالد ابو الحسن2771026

ناجح1132رواد فهيم الغصيني2771027

راسب918سحر توفيق مرسل نصر2771028

ناجح1163سوزان صالح حماده2771029

ناجح1126نغم مكرم عزام2771030

ناجح1004هديل ياسر االعور2771031

ناجح1062هال وسيم صعب2771032

راسب973جنان صالح جعفر2771033

ناجح1105سريانا نضال البتديني2771034

ناجح1148سوزان ناصر سعيد2771035

راسب946ناهدا طالل محمود2771036

راسب965ابراهيم احمد عبد الحميد احمد نصر2771037

ناجح1051حنان خالد مزهر2771038

ناجح1099ديب جمال كحول2771039

14ناجح1197ريان خالد القعقور2771040

15ناجح1194زينب خالد القعقور2771041

6ناجح1260سليمه محمد الشمعه2771042

ناجح1077شهيناذ رياض الشمعه2771043

ناجح1114عماد محمد حمية2771044

ناجح1036فاطمه محمود الحاج2771045

20ناجح1166فرح سعد الدين الخطيب2771046

194ناجح1308مي مهدي الخطيب2771047

ناجح1153هندية عبد الكريم صالح2771048

راسب977آالء حسين البعريني2771049

راسب980احمد عبدهللا الصفدي2771050

راسب878احمد محمد اللوباني2771051

ناجح1102دولي زكريا الصالح2771052

ناجح1154رشا احمد عبود2771053

ناجح1102زينه اسعد طالب2771054

ناجح1009غيداء امين جيده2771055

ناجح1052فلاير محمد قشالن2771056

راسب949ليلى سمير محمد2771057

راسب902محمود محمد عوض2771058

راسب880مروان مبدى خليل2771059

راسب892وزيره عمر موسى2771060

راسب699وفيقه ابراهيم البنا2771061

راسب0وسام حسام واكد2771062

راسب968اكتمال عدنان المحسن2771063

راسب788انعام علي ابراهيم2771064

راسب831حسن رشيد عمر2771065

راسب827روقيه سليمان المسلماني2771066

راسب879ريان عبد العزيز الزعبي2771067

راسب0سميره نايف عوض2771068

ناجح1045علي اكرم شعبان2771069

ناجح1014مازن طه ابو النعاج2771070

راسب826محمديه محمود محرز2771071

راسب873مروى محمد حمود2771072

ناجح1182ندى عيسى البزاز2771073
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راسب878نور الهدى عبد المجيد شلبي2771074

198ناجح1308جميلة حرب حرب2771075

ناجح1046علي الرضا حسين نادر2771076

ناجح1201زينب سجيع قمر2771077

ناجح1159زينب محمد حسن2771078

ناجح1203زهراء بالل عساف2771079

ناجح1074هال احمد فقيه2771080

ناجح1034خليل ابراهيم عون2771081

راسب958خديجة محمود حيدر2771082

راسب893هشام وائل مرعي2771083

راسب958خليل درويش الدرويش2771084

ناجح1056ريان مرشد بعلبكي2771085

ناجح1214زينب عبد االمير مرعي2771086

راسب995سارة عبد غندور2771087

ناجح1032فاطمة قاسم حمزة2771088

راسب988عبد الرحمن يحي قطنجي2771089

راسب944حمزة علي قبالوي2771090

ناجح1076زينب محمد سليمان2771091

ناجح1140حسن عبد الكريم عطوي2771092

ناجح1138هداية حيدر ماضي2771093

ناجح1080محمد حسين عثمان2771094

ناجح1020محمد حلمي حازر2771095

ناجح1019بتول ابراهيم عنقه2771096

راسب998بتول محمد زعيتر2771097

راسب972رواء نيازي ناصر الدين2771098

ناجح1003ريام اسماعيل زيد2771099

راسب871شيمان لورنس ناصر الدين2771100

ناجح1055غدير احمد المسمار2771101

راسب901فاتن علي الشيخ صالح2771102

راسب817فاطمة مصطفى دندش2771103

راسب956فاطمة نور الدين ناصر الدين2771104

ناجح1024الرا رافق ناصر الدين2771105

ناجح1101مادونا محمد علوه2771106

ناجح1172مالك حسين الهق2771107

5ناجح1231ميرنا علي المسمار2771108

ناجح1075والء علي الفيتروني2771109

راسب0طارق شربل حليحل2771110

ناجح1039والء حسن دره2771111

ناجح1026هيفاء علي لوباني2771112

راسب970ايمان نمر المقداد2771113

ناجح1074الرا رضا هيثم2771114

راسب948رنا حسين زعيتر2771115

راسب0حسن عفيف عربيد2771116

راسب973وليد رياض الغوش2771117

راسب0اّمنه خالد السوسي2771118

راسب753زينه فؤاد يونس2771119

راسب0محمد حسن شعيب2771120

راسب929عائشه بدر الجلو2771121

ناجح1095محمد مهدي حسين قانصو2771122

راسب759هنادي محمد موسى2771123

راسب0احالم محمد سيف الدين2771124

راسب972محمد اياد الخطيب2771125
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راسب967علي فيصل سلمان2771126

راسب0عبد الرحمن مصطفى صفر علي2771127

راسب0مازن صبحي الخلف2771128

ناجح1024بالل خالد الكردي2771129

55ناجح1161اسعد طانيوس الخويري9010001

راسب878ايليو كميل الياس9010002

44ناجح1205جاك انطون الرامي9010003

11ناجح1409داني مارون الصيداوي9010004

22ناجح1328سيمون يوسف زغيب9010005

33ناجح1323شربل ميشال قويق9010006

راسب0يوسف الياس عاد9010007

راسب0رامي عصام غزالي9010008

66ناجح1129ايلي اديب الشدياق9030001

33ناجح1568جوزاف سمعان خليل9030002

77ناجح1071حسن عبد المولى الحجيري9030003

55ناجح1325كريست جريس الخويري9030004

22ناجح1631مازن فرنسوا الغزال9030005

11ناجح1694ميشال طانيوس الغندور االشقر9030006

44ناجح1452وليد منصور اسطفان9030007

Page 143


