
مدٌرٌة التعلٌم المهنً والتمنً الرسمً فً لبنان

 الثانٌة بعض االختصاصات2017نتٌجة شهادة البكالورٌا الفنٌة 

مالحظةالنتٌجة النهائٌةالمجموعاالسمرلم الترشٌح

ناجح1,058مارن فؤاد فرٌحه8040045

ناجح1,001وارطان ماسٌس جٌلنكرٌان8040078

ناجح986لٌا كلود شاهٌن8040086

ناجح1,010مورٌس كارلو س انطون8040089

ناجح1,029سالً صاموئٌل شبل8040091ً

راسب0رٌتا مانوئٌل دوشوٌان8040099

راسب0روبن عبده زٌاده8040102

ناجح1,021كارن بٌار ٌونس8040104

راسب0الٌاس بطرس الخازن8040106

ناجح1,013ابراهٌم عمر الغندور8040114

راسب0فاطمه كرٌم حجٌج8040142

ناجح968دمحم سالم لاسم موسى8040147

راسب871مً مصطفى وهبه8040148

ناجح1,118باترٌن بٌار الفغال8040156ً

ناجح1,080رٌتا سمٌر طنب8040162

ناجح1,244ساره عماد الشدٌاق8040163

ناجح1,107غبلاير جان موسى8040164

راسب167الٌو عبد هللا موسى8040173

ناجح1,045برنار جان سمٌون8040174

راسب0سٌلٌن اٌلً زغلول8040175

راسب880كرٌم جورج الحوران8040178ً

ِّي شارل المراب8040182 ناجح1,034جو 

ناجح956الوندرا جان سعاده8040183

راسب796لٌوناردو طونً سمالوي8040185

ناجح1,086بٌتر بٌار حاٌن8040189

ناجح941فرانشٌسكا رٌشار ٌزبن8040191

ناجح1,126حلٌمه دمحم المبان8040223ً

ان8040226 ناجح998سهام باسم فر 

ناجح907ندى حٌدر غزٌل8040245

ناجح973عالء عماد شٌا8040263

ناجح1,067اسمات دمحم علً حوا8040275

راسب884عبدهللا محمود المرصى8040287

ناجح928اٌلً جو موسى الحاج8040297

ناجح1,203باسل دمحم الحرٌري8040298

راسب849احمد لٌث دمحم8040307

ناجح999عمر خالد ظاظا8040314

راسب840مصطفى عبدالمادر سعد8040321

راسب896احمد علً عبد الرحمن8040324

ناجح997جنا عبد الناصر بٌروت8040328ً

راسب0زٌنب خضر السٌد8040335

ناجح1,027عبد الرؤوف فواز نابوش8040341

ناجح919فاطمه ٌوسف ٌوسف8040346

راسب830محمود احمد عروق8040347

ناجح1,023مرفت ولٌد خالد8040349

ناجح1,025نور الهدى طالب طلٌس8040354

راسب0خٌرات مصطفى جباضو8040357

ناجح1,073أدٌال الٌاس الحزوري8040363



مدٌرٌة التعلٌم المهنً والتمنً الرسمً فً لبنان

 الثانٌة بعض االختصاصات2017نتٌجة شهادة البكالورٌا الفنٌة 

مالحظةالنتٌجة النهائٌةالمجموعاالسمرلم الترشٌح

ناجح1,112داٌان حنا الخوري8040378

ناجح1,258دمحم ثائر منذر الحمص8040381ً

ناجح1,008جاد فاٌز حرب8040382

ناجح904جورج طونً الشام8040384ً

ناجح902جونً طونً الشام8040385ً

ناجح989تهانً علً العجل8040389

ناجح998حنان احمد بري8040390

راسب898رٌمة دمحم سعٌد8040393

راسب892نانسً جهاد اللٌسً السطوح8040400ً

ناجح1,031رومً جوزف عساف8040406

راسب586سنتٌا عبد الكرٌم شوفان8040409ً

راسب815نور االٌمان زٌن الدٌن بلٌكاز8040411

ناجح990انطونً جوزٌف مطر الحصري8040414

ناجح1,122رامً محمود صبٌح8040416

ناجح971جاد نبٌل عبد الساتر8040424

ناجح914علً حسٌن سلٌمان8040425

راسب805االء دمحم ٌزبن8040430

راسب776بالل ابراهٌم صالح8040443

راسب812ذو الفمار علً ملون8040448

راسب0الٌاس سلٌمان داغر8040458

ناجح964جونً الٌاس األشمر8040462

ناجح1,078شربل الٌاس زكور8040468

ناجح1,059رٌم حسن أٌوب8040480

ناجح1,071دمحم علً حسٌن أبو رٌا8040481

راسب892هادي أحمد فرج8040485

راسب676رلى عبد العزٌز حمزه8040515

راسب806فرح سهل تنٌان8040521

راسب894هشام عبد الستار عبٌد8040523

ناجح1,023اٌلٌو روجه خلٌل8040524

ناجح1,227جٌروم الٌاس سعد8040535

راسب0عائشه زهٌر عثمان8040546

راسب0مصطفى نزار رمزي شمس8040556

راسب741هادي دمحم علً احمد8040557

راسب0بول فادي الحداد8040562

راسب0انطونً توفٌك الحاج8040563

راسب157دنٌا عبد علً الجمل8040598

راسب856اٌناس غانا حمٌة8040613

ناجح985زٌنب دمحم المرصٌف8040616ً

ناجح992غدٌر حسٌن دٌب8040618

راسب227فاطمة حسن الفوعان8040619ً

ناجح1,073فاطمة علً عبدهللا8040620

راسب882لٌنه ابراهٌم بدر8040633

راسب893احمد دمحم غادر8040656

ناجح961محمود دمحم الهواري8040663

راسب864رشاد خالد علم8040671

ناجح979رٌم احمد الخطٌب8040672

ناجح940عبد الكرٌم دمحم ناهد معصران8040674ً
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راسب863عبد اللطٌف غازي السٌد8040675

ناجح954مصطفى غسان عثمان8040680

راسب897مٌرنا طالل المصري8040681

راسب0بسام أحمد السول8040684ً

ناجح927علً احمد اسكندر8040686

راسب0طونً جوزف فرسان8040705

ناجح1,054زٌنه طانٌوس حبش8050011ً

ناجح1,102غً توفٌك بستان8050017ً

ناجح1,059فنسان جان سالم8050020ً

ناجح1,088سامنتا هٌكل االسمر8050031

ناجح1,136فاروق حسٌن سالمه8050033

ناجح1,084لورٌن انطوان موسى8050037

ناجح1,106لٌا رضوان بو رجٌل8050049ً

راسب0مٌتسا منصور الحاج عساف8050060

راسب845الٌاس مٌشال صبحه8050062

راسب201باترٌن جوزف لبك8050066ً

ناجح1,028سارة دمحم شرف الدٌن8050080

ناجح1,166علً احمد الشام8050081ً

ناجح1,073علً المهدي محمود سلوم8050084

ناجح927فاطمه احمد شمص8050089

راسب837امٌره دمحم جهاد عبود8050098

ناجح1,048دالل دمحم خٌر غنام8050099

ناجح1,108آنجً منذر بشور8050111

راسب0رٌم سمٌر عبٌد8050112

راسب0علً دمحم دمحم8050114

راسب0زاهر دمحم الجندي8050115

ناجح1,032لما راسم خضر آغا8050120

ناجح1,060مٌساء عبد الرحمن عبدهللا8050137

ناجح1,019دارٌن دمحم البابا8050145

ناجح1,020دمحم أحمد خلٌفة8050152

راسب0دمحم عصام الحاج8050153

راسب771حسٌن علً الدر8050158

راسب840دانا خلٌل مروه8050162

راسب0دمحم علً مازن رعد8050215

ناجح1,063ٌسرى دمحم البزال8050217

ناجح967حسن دمحم حدرج8050226

راسب633عباس محسن رمضان8050234

ناجح974جاد غسان صعب8050243

راسب866وسام هالل جابر8050252

ناجح1,072رونزا احمد علوش8050263

ناجح956بالل مدحت فتفت8050276

ناجح902جنان دمحم البردوع8050277

ناجح931رشا عمر سعدالدٌن8050278

ناجح970علً صالح العبد8050285

ناجح943نورالهدى شعبان غمراوي8050288

ناجح1,049عالء الدٌن دمحم جبن8050290

ناجح940زهراء شهٌر عبٌد8050293



مدٌرٌة التعلٌم المهنً والتمنً الرسمً فً لبنان

 الثانٌة بعض االختصاصات2017نتٌجة شهادة البكالورٌا الفنٌة 

مالحظةالنتٌجة النهائٌةالمجموعاالسمرلم الترشٌح

راسب799دمحم بهٌج الصفدي8050303

ناجح952ستٌفانً طونً نصور8050309

راسب612فرح طالل لاسم8050330

راسب76مهدي شرٌف هاشم8050331

راسب285غنوه عباس غنوم8050372

راسب0لاسم دمحم ملٌج8050377ً

ناجح990زٌنب علً شكر8050382

ناجح983رٌتا شربل الخوري8050388

ناجح1,158جاد حسن شمص8050398

راسب847صفا مفٌد الحاج8050402

ناجح1,172مالن علً فرحات8050408

راسب0فرح علً لشمر8050410

راسب782حسٌن دمحم اسامه التنٌر8050413

ناجح1,213علً فهد حسٌن الساحل8050422ً

راسب0ماري جاٌن حنا كرٌدي8050425

ناجح1,005ساره جهاد الحاج عساف8050426

راسب796مارلٌن البٌر الشدٌاق8050427

راسب0مٌرٌام فرٌد غازي8050428

راسب882رأفت غازي الرفاع8050431ً

راسب222مرٌم عباس عباس8050441

ناجح1,195دمحم حسٌن علً حطٌط8050449

ناجح1,248لٌدا بسام علوه8050452

ناجح966عامر مصطفى برغل8050471

ناجح1,041دمحم جمال غمراوي8050473

ناجح1,064رنده عبدو االطرش8050487

ناجح957ساجد نمر نور الدٌن8050489

راسب0اسراء محمود هاشم8050494

ناجح1,158دمحم خضر حرب8050496

راسب501اٌلٌنا شربل جرجس8090002

ناجح1,415نتالٌا فرحان طعمه8500007

راسب0رٌما مٌشال صوما8500009

ناجح920الٌسار سمٌر خفاجه8500010

ناجح1,050دٌنا حسان شبل8500011ً

ناجح943رنا حسٌن زرٌك8500018

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب962رنا نبٌه عمٌل8500019

راسب0مرٌم مصطفى الهادي8500022

ناجح994حنان غالب مصطفى8500032

راسب564حمٌده خالد الدروٌش8500042

راسب765دوللً نصر ممبل8500043

ناجح950رٌناد حمدو حاجً حسن8500045

ناجح1,116نداء ٌاسٌن اسعد8500049

ناجح954كارولٌن دمحم البرج8500050ً

راسب738آٌة احمد الحاج حسن8500051

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب940والء علً شحاده8500052

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب968رٌم حسٌن هزٌمه8500053

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,145زهراء علً الفن8500054

راسب701مرٌم علً الدٌران8500055ً
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راسب اعمال تطبٌمٌةراسب964نهاد دمحم الحجٌري8500064

راسب887هال رجب الدمحم8500075

ناجح1,199فاطمه ابراهٌم خلٌل8500081

ناجح1,053كوثر محمود ٌح8500082ً

راسب0أمل دمحم صالح8500085

راسب871آٌه حسٌن لٌصٌر8500086

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,017بتول علً عطوي8500088

راسب0زهراء علً فارس8500089

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب942فاطمه ابراهٌم الرضا8500094

ناجح970فرح مارون سعادة8500097

ناجح1,374الٌان عادل الهبر8500100

ناجح985غاٌٌل رٌشار صالح8500106

ناجح909كارن اسكندر كرم8500109

ناجح1,213مٌرنا جورج مطر8500123

ناجح1,245مٌشٌل جوزف جبور8500124

ناجح990ناتاشا جرٌس السبعل8500125ً

ناجح1,106هبا فادي ابً راشد8500128

ناجح1,009فاطمه دمحم خلٌفه8500133

راسب0آٌه مازن شٌخ السوق8500141

راسب0بٌرال الٌاس طنس8510008ً

ناجح1,099الٌان مٌشال ابً خطار8510010

ناجح1,001هٌفاء شهٌر عبٌد8510017

ناجح1,143رٌجٌنا ادجونً وهبه8510022

ناجح1,320غٌدا احمد رحال8510025

ناجح1,194مٌرنا الٌاس عباس8510027

راسب619انجً خٌرهللا المادري8510030

ناجح914رشا عمار حمود8510031

راسب558منى صبحً عبدهللا8510032

ناجح958عال حسن شحادة8510034

راسب840بتول دمحم عرار8510035

ناجح917رٌم علً الهراج8510036

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب951رباب احمد كركبا8510043

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,136ا لٌسا جان مخول8510045

ناجح1,094حنان علً الدروب8510046ً

ناجح1,127سارة حسن فرحات8510049

ناجح1,081سٌلٌنا بول الحداد8510050

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,175ضحى غازي علٌان8510051

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,116مالن مالن غازي8510056

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,164بتول دمحم شرارة8510059

راسب892رٌن حسان حمدون8510067

ناجح1,047أفلٌن جمٌل العم مخلوف8510077

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,334حنان حنا داود8510082

ناجح964حٌاة كمال الون8510083

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب986رغداء عبدو المعراوي8510084

ناجح1,155رفما ضاهر السبعل8510085ً

راسب0صونٌا حنا الشماع8510092ً

ناجح1,089فلنتٌنا مروان لبان8510093
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ناجح1,354ماٌا طانٌوس السخن8510096

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,282منتهى فرٌد حبش8510097ً

راسب0ناتالً عبده الحداد8510100

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب945ملٌسا انطوان بشاره8510102

راسب0فالفٌا اسعد غطاس8510103

راسب695رٌم حسان بعلبك8510106ً

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,088رٌتا ٌوسف مخاٌل8520002

راسب اعمال تطبٌمٌةراسب1,199لٌا جورج مرعب8520013


