
ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحمحمد سمير البني13

ناجحعلي أحمد اسماعيل المولى14

ناجحعلي زاهد شمص15

ناجحمحمد فضل عطوي16

ناجحنورهان عياد السباعي17

ناجحرضا حسين حسين حمودي18

ناجحالفضل حيدر قطايا110

ناجحريم بالل عمري111

ناجحقاسم يونس رسالن112

ناجحكريستي جورج غضبان113

ناجحعيسى حسن نورالدين114

ناجحمحمد نافذ مرتضى115

ناجحدنيا رفيق الطفيلي118

ناجحجويل حسن شومان119

ناجحلين حسن شومان120

ناجحمحمد محمود فتال122

ناجحليلى علي يزبك123

ناجحمحمد خير علي وهبه124

ناجحباسم حسين جابر125

ناجحمحمد خالد قطاع126

ناجحغايل فادي عيسى129

ناجحعلي حسين حاريصة131

ناجحعلي عماد فحص132

ناجحاحمد ياسر الحاج عمر133

ناجحمحمد نديم بالل بردى134

ناجحمهدي علي نجدي135

ناجحيارا محمد فتوني137

ناجحرباب مزهر مزهر138

ناجححسن احمد حجيج139

ناجحمحمد جهاد خليفة الرواس140

ناجحرؤى محمد بدر141

ناجحهبة عدنان عبد هللا142

ناجححسين فؤاد قطيش143

ناجححسن علي بدرالدين144

ناجحفرح حسن بركات145

ناجحمصطفى علي فواز147

ناجحمحمد سعيد عانوتي148

ناجحمهدي محمد فخر الدين149

ناجحغنى حسن جلّول150

ناجحمحمد بسام منصور152

ناجحاحمد عباس مالح153

ناجحمحمد جواد حسين الجوهري154
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ناجحديانا عمر طربين155

ناجحرياد حسين كركي156

ناجحعلي حسين هاشم158

ناجحليلى محمود كمخ159

ناجحجورج عبدو شويفاتي161

ناجحزهراء مروان زعيتر162

ناجحفدك حسين شمص163

ناجحعلي مروان زعيتر166

ناجحفرنسيس سامي اسمر167

ناجحنديم ياسر الحميدي169

ناجحمها محمد السبع173

ناجحرزان محمد علي نعمة174

ناجحمحمد حامد خشاب175

ناجحمحمد سعيد عبد الرحمن المسلماني176

ناجحريان جعفر طالب177

ناجحالياس جوزف نخله178

ناجحمروى خضر عبيد179

ناجحنانسي رضوان علبي180

ناجحكريم حسين زين181

ناجحبتول عصام سمحات182

ناجحعلي زكريا جندي183

ناجحسيرين حسين حيدر أحمد184

ناجحيوسف حسن المنسي المنوفي أحمد186

ناجحمالك صالح الحاج187

ناجحجواد عبدهللا خليل188

ناجحيارا رمزي فضل هللا189

ناجحغنوه عباس حنينو190

ناجحمهدي حسام مغزل192

ناجحشربل ابراهيم هيدموس193

ناجحوسيم جمال أحمد194

ناجحكريستا ماريا مروان معلوف195

ناجحفاطمة فاضل المولى196

ناجححسين رامز سلوم199

ناجحنورهان حسين شرف الدين1100

ناجحساندي عبد الحسين عياش1101

ناجحآية علي قاووق1103

ناجحمحمد حسين غصن1105

ناجححسن مصطفى ياسين1107

ناجحاليسا يوسف سعد1108

ناجححسين شريف مرعي1109

ناجحأنجيال علي عساف1111

ناجحجنى عصام العزير1112
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ناجحاسراء ابراهيم االطرش1113

ناجحسناء صالح بو عرم1116

ناجحآية محمود جلول1117

ناجحرضا حيدر قطايا1120

ناجحانجلينا عيسى جلول1122

ناجحاسد شحادة اسماعيل1123

ناجحرنين اسعد الدلباني1125

ناجحمحمود محمد وسيم العتر1126

ناجحاحمد صالح جفال1127

ناجح إيفا رامز نصار1129

ناجحغدير مصطفى مسيلب1130

ناجحبتول مهدي جعفر1131

ناجحروى وليد عليوان1132

ناجحبتول عماد دباجة1133

ناجحريم حسن المقهور1134

ناجحآالء باسم حاطوم1137

ناجحريان شكيب قطيش1140

ناجحفرح اسماعيل ابراهيم الحاج1141

ناجحمحمد محمود علي الضائع1142

ناجحاحمد محمود ريحاني1143

ناجحلوسين غسان ذبيان1146

ناجحغنوة جمال زيبارة1147

ناجححسن علي سلوم1148

ناجحشيراز حسن حميد1149

ناجحعلي حسين عيسى1151

ناجحهادي محمد الحاج حسن1152

ناجحجميلة حسن سويدان1153

ناجحزينب نبيل صبح1154

ناجحديانا حسين حمود1156

ناجحريم عبد هللا يوسف1157

ناجحعلي محمود عبدهللا1158

ناجححسين حيدر جبق1162

ناجحجاد طارق عيسى1164

ناجحدانيا جان مطر1169

ناجححسن عزات منذر1170

ناجحعلي الرضا ابراهيم الحسيني1172

ناجحكريستين عقيل عقيل1173

ناجححسين محمد ضيا1177

ناجحريم علي زعيتر1178

ناجحفاطمة حسين المولى1179

ناجحمريان أحمد عويدات1180

ناجحياسمين زياد جمال1181
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ناجحجاكي جورج الفاخوري1184

ناجحهبه حسان المقداد1187

ناجحفاطمة خليل أيوب1188

ناجحنور الهدى نزار أيّوب1189

ناجحجهاد فؤاد كرشت1190

ناجحجاد جهاد الكردية1191

ناجحنور غازي زهر الدين1193

ناجحجنان محمد علي قدرتي رئوف1195

ناجحأحمد علي شكر1196

ناجحبالل علي وزنه1198

ناجححسن إبراهيم العجوز1199

ناجحريبيكا انطوان الفغالي1200

ناجحريم عبد الناصر بصبوص1203

ناجحسعد الدين عبد الرحمن البرجاوي1206

ناجحمريام مصباح عنان1209

ناجحجنى علي المصري1212

ناجحعلي غسان غزالة1213

ناجحاحمد عاطف شكر1214

ناجحريتا روبير دياب1215

ناجحرامي أحمد وهبي1216

ناجححسين حمزه الحسيني1217

ناجحاروى محمد مزيد1219

ناجحإليسا فادي مشرف1220

ناجحآية عبد هللا سلمان1221

ناجحنغم مصطفى الجنون1222

ناجحماريا جو يوسف شعيا1223

ناجححسين علي بيضون1225

ناجحعيسى محمد علوية1226

ناجحيوسف نديم شمص1228

ناجحصالح فؤاد جعفر1229

ناجحريان احمد البياع1230

ناجحنور عباس سعد1231

ناجحزينب وائل حرب1233

ناجحريان فاروق الزايد1236

ناجحرشا أسعد الحاج حسن1237

ناجحصبحي فادي عويدات1238

ناجحإبراهيم محمد بدوي1239

ناجحتيسير علي بعلبكي1241

ناجحاالء محمد الشمعه1242

ناجحوسام ابراهيم الضيقة1243

ناجحماري أليز نقوال غرة1245

ناجحرضا حسن ناصر الدين1246
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ناجحزين العابدين حسين صفي الدين1248

ناجحسامي سليمان الخطيب1249

ناجحفاطمة أحمد صولي1250

ناجححوراء عباس عباس1251

ناجحهادي أحمد جابر1253

ناجحماري لين الياس كاراتي1254

ناجحاحمد عباس عكر1255

ناجحفرح ماجد منصور1256

ناجحهلينا أسعد الجردي1257

ناجحفاطمة ابراهيم فرحات1258

ناجحريان عبد الكريم الخطيب1260

ناجحربيع ايهاب فرحات1261

ناجحساره احمد شري1265

ناجحعلي احمد شكر1266

ناجحنسرين سعدهللا روفايل1267

ناجحبتول ناصر غريب1269

ناجحصفا علي ديزاني1271

ناجحألكس علي حسن رحال1272

ناجحغيدا غسان عيتاني1273

ناجحدانا يوسف نحله1274

ناجحوليد عمار البوش1275

ناجحوسيم محمد خليل1276

ناجحوائل غسان دياب1277

ناجحمحمد جواد مصطفى عبدو1278

ناجحعيسى محمد جانبيه1282

ناجحزهراء حسين فارس1285

ناجحمهدي سلمان نعيم1286

ناجحبرنارد انطونيوس بداوي1288

ناجححسن محمد علي زعيتر1289

ناجحفاطمه الزهراء بسام كنيفاتي1290

ناجحسناء حسام الغوش1292

ناجححسبن عمار حيدر1296

ناجحعلي حسين حمدان1298

ناجححوراء محمد المقداد1300

ناجحآالء خالد الخاطر1301

ناجححسين حسن حرب1302

ناجحريم ربيع مصطفى1304

ناجحلما محمد كريدية1306

ناجحجنا اسماعيل عبال1308

ناجحسارة إبراهيم رمضان1311

ناجحجنى حسن حماده1313

ناجحفاطمة محمد همدر1314
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ناجحغدير شوكت عقيل1315

ناجحاسراء موسى طه1316

ناجحعلي خالد الحوراني1317

ناجحغدير محمد رباح1318

ناجحفاتيما الزهراء وليد الضيقة1319

ناجحتاال محمد احمد1320

ناجححال أيمن عزالدين1322

ناجحجنى علي الحاج حسن1323

ناجحرينا مروان الجبه1329

ناجحميرا مهدي زعيتر1330

ناجحسعاد بدر الدين الدره1335

ناجحهبة بسام عواضة1336

ناجحإبتسام علي الزغبي1337

ناجحعلي طارق الحجار1338

ناجحمحمد خالد عارف محيو1340

ناجحدايفد إيلي سعادة1344

ناجحنور الدين سمير رسالن1346

ناجحزهراء اسماعيل سرور1348

ناجحنور خليل حمدان1349

ناجحعبد هللا علي فرحات1352

ناجحهبة قاسم مصطفى1353

ناجحيوسف عبدالرسول صائغ1355

ناجحريم علي كريم1356

ناجححسن محمد نجم1357

ناجحسكينة علي مهدي1358

ناجحآسيا محمد الموسوي1359

ناجحعلي يوسف سعد1362

ناجحفاطمة مهدي ادريس1365

ناجحرغد عدنان خريس1368

ناجحعلي رمزي صبرا1371

ناجحأوليفر انطونيوس بداوي1372

ناجحكارين سمير بيضون1373

ناجحعباس أحمد درويش1375

ناجحفرح علي شريحة1377

ناجحلينا هاني دكروب1378

ناجحمريم قاسم المصري1381

ناجحرامي ابراهيم فضل هللا1383

ناجححسن علي زيتون1384

ناجحنور محمد هاشم1386

ناجحلمى أحمد مقشر1391

ناجحهادي عباس فتوني1394

ناجحجاد عاصم كيوان1396
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ناجحآية خالد عبد الغني1397

ناجحفاطمة سعيد زراقط1407

ناجحميريام ألبير عبدهللا الخوري1410

ناجحرباب عباس الكرديه1412

ناجحلين زاهر اللبان1414

ناجحرامي فاروق الجردي1416

ناجحنبيل اكرم الحاج1417

ناجحميالد الياس كعدي1418

ناجحسيلين وسام حيدر1419

ناجحكريم نعيم كسرواني1421

ناجحفاطمة عباس معنقي1423

ناجحاالء هيثم شاهين1425

ناجحامل عصام نجم1426

ناجحإسمت حسن شاهين1427

ناجحفيصل إبراهيم طالب1429

ناجححسين طارق حدرج1430

ناجحهشام موسى سرور1431

ناجححنين وهيب الزين1433

ناجحسارة حسن زواوي1434

ناجحزينب صادق الزين1435

ناجحمحمد عدنان ماضي1438

ناجحدانا وسيم الشعار1443

ناجحجنى عباس حجازي1447

ناجحمحمد حسين عسيلي1449

ناجحزين العابدين فادي عجمي1451

ناجحدانا عالء فرحات1452

ناجحصبا عبد الناصر صادق1453

ناجححسين رضوان درويش1457

ناجحجنى غسان قطايا1459

ناجحريم خضر عبدهللا1460

ناجحجنى قاسم حسين1461

ناجحاحمد مصطفى عبد هللا1462

ناجحزينب حسين حاوي1463

ناجحسارة قاسم هاشم1464

ناجحلوسين عزيز الزند1465

ناجحقاسم علي محمد1466

ناجحاحمد تامر ترمس1467

ناجحريم عماد المقهور1468

ناجحكارن سامي الدرعاوي1469

ناجحياسمين حسين جمعه1470

ناجحمحمد قاسم سويد1471

ناجححسام ابراهيم دبوق1474
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ناجحعلي وائل األطرش1481

ناجحشفيق عالء الدين فواز1482

ناجحكارين محمد دياب1483

ناجحساندرا هيثم منصور1484

ناجحإحسان هيثم الشمعة1485

ناجحعلي خادم الحسن الشميساني1486

ناجحآدم موسى طفيلي1487

ناجحغدير عباس عمار1490

ناجحفاطمة علي قبيسي1491

ناجح مصطفى محمد عبدالخالق1492

ناجحكرستين فادي ابو شقرا1496

ناجحعلي منصور زعيتر1497

ناجحأماني أمين حمود1499

ناجحكريم سليمان المسلماني1506

ناجحريم عباس االطرش1507

ناجحرينا فادي ابي حيدر1508

ناجححسين علي الغول1512

ناجحسجود سعد حمية1513

ناجححسنين عادل عوض1514

ناجحهبة عبدهللا خليل1515

ناجححسين خليل قبالن1516

ناجحمهدي علي رباح1518

ناجحبتول فؤاد يعقوب1519

ناجحسامي عبدهللا سليم1520

ناجححسن خليل خليل1525

ناجححسن علي غازي1526

ناجحكاتيا بسام حالوي1527

ناجحمحمد احمد الزين1528

ناجحهبة غسان المقداد1529

ناجحروان محمد جعفر1531

ناجحلين سامي نزهة1533

ناجحسيلين سامي نزهه1534

ناجححسن حسين عواله1536

ناجحرين كايد صالح1538

ناجحسيرينا علي منصور1542

ناجحزينب نبيل ضاهر1543
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ناجحآية جميل مراد1571

ناجحجمال سلطان دندش1573

ناجحفاطمة خالد الهوساوي1574

ناجحفاطمة حسين المقداد1575

ناجحعلي حسين الطفيلي1580

ناجحكفين يوسف برباري1581

ناجحسهام سعد الدين البيساني1582

ناجحايه جهاد محمد1584

ناجحجواد حسين ناصرالدين1586

ناجحعلي وائل ملحم1589

ناجحزينب احمد شريف1593

ناجحزهراء عباس وهبه1597

ناجحاحمد عادل الحاج1600

ناجحمهدي ابراهيم زراقط1602

ناجحدعاء حسن مشلب مطر1603

ناجحيوسف حسين حوماني1605

ناجحعادل خالد سعد1606

ناجححسين شريف نعيم1607

ناجححسين علي غزالة1610

ناجحربيع حسن الطحان1611

ناجحمحمد الجواد حسين طليس1614

ناجحرضوان محمد الحمادة1615

ناجحراما ياسين علي1619

ناجحمحمد حسن علي علي1622

ناجحربيع ماهر ياسمين1623

ناجحعلي باولو سرجيو شاهين1625

ناجحغنى ناجي عبد هللا1627

ناجحفيرا علي طفيلي1629

ناجحاحمد باسم عميس1630

ناجحكارين غنام عواضة1636
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحنور حسين صالح1637

ناجحدانيال فؤاد شعيب1640

ناجحنور عبد الحسين عسيلي1642

ناجحمريم موسى حمود1643

ناجحسالي عاصم مهدي1644

ناجحذوالفقار عباس حمود1645

ناجححسين خضر ابراهيم1647

ناجحبالل هيثم زراقط1648

ناجحعلي محسن عساف1649

ناجحجواد علي كساب1650

ناجحاالء احمد االرناؤط1651

ناجحعزة محمد خيطو1653

ناجحهديل خالد ابوذياب1654

ناجحزينب عادل محسن1658

ناجححسين يوسف حدرج1662

ناجحوليد انطوان ابو ملهم1665

ناجححسين حسن ترمس1666

ناجحسوزان سائر سويدان1668

ناجحفاطمة جهاد دقماق1672

ناجحرزان طالل التنير1673

ناجحمحمد علي رمال1674

ناجحفاطمة صافي صائغ1675

ناجحكريستين سليم سليم1678

ناجحنغم فؤاد اللوند1680

ناجحآية أحمد خليل1681

ناجحأيمن هيثم سري الدين1683

ناجحفاطمة سليم حوحو1684

ناجححسين علي حرب1686

ناجحريم مصطفى محمد ضيفو1687

ناجحجنى منير ياسين1689

ناجحبالل فؤاد الرشواني1691

ناجححسن المجتبى محمد خزعل1692

ناجحعلي نبيه ناصر الدين1696

ناجحلينا محمود شحرور1700

ناجحمريم جهاد درويش1703

ناجحنور ناصر ماجد1704

ناجحمحمد علي عماد حمقة1705

ناجحعلي يوسف غندورة1712

ناجحسيدرى ناصر الزين1713

ناجحزينب هشام حمزه1716

ناجحعماد خليل خليل1721

ناجحفاطمة منذر زيتون1722
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحانطوني جان القزي1723

ناجححنين عبّاس عطيّة1724

ناجحفاطمة محمد حيدر1726

ناجحجولي عصام دياب العرب1731

ناجحريان اسماعيل الحميد1732

ناجحآني اواديس طراقجيان1735

ناجحالنيا عصام محمود1736

ناجحجواد توفيق راضي1737

ناجحعبدالعزيز محمد وفاء سكرية1738

ناجحمحمد حسين الشيخ علي1739

ناجحايه احمد هاشم1740

ناجحمرتضى محمد صبح1743

ناجحعلي الرضا محمد خير الدين1744

ناجحبدر عماد يونس1746

ناجحمالك محمد رمضان1752

ناجحروان حسن الحاج1754

ناجحميرا ناصر حمدان1756

ناجحناديا مصطفى عبود1757

ناجحعلي حسين االطرش1758

ناجحعلي حسن الحلباوي1759

ناجحمريم عبد المطلب فخر الدين1761

ناجحجنى سليم حمود1766

ناجحفاطمة عصام نعمة1767

ناجحكارين رفيق حنقير1768

ناجحمالك حسن ناجي1770

ناجحلين علي الالز1771

ناجحمحمد مهدي رباح1772

ناجحاحمد عمر المارد1775

ناجححسين عدنان ريحاني1777

ناجحعالء ماهر حسن1778

ناجحنواف خالد قعدان1779

ناجحمحمد امير محمود الصيداني1780

ناجحامير رفيق امير محمود الصيداني1781

ناجححسين احمد عز الدين1782

ناجحألين بالل كردي1784

ناجحسامر طارق زعيتر1785

ناجحنور حيدر الغندور1789

ناجحمحمد شريف الهبش1790

ناجحريان احمد الشعار1792

ناجحهادي هيثم عيسى1794

ناجحجو بسام كرم1796

ناجحنور محمد إسكندر1799
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحسجى علي حيدر1802

ناجححنين حسان المقداد1803

ناجحمروه عبد الكريم االسعد1805

ناجحيارا عماد الحاج1806

ناجحعصام محمد ربيع ابو العنين1807

ناجحمالك علي عطوي1808

ناجححسين عباس ترحيني1812

ناجحهادي عامر صعب1816

ناجحباسل حسن غملوش1819

ناجحمالك مسعود ملحم1821

ناجحدايان جهاد امين1825

ناجحنور الدين زين العابدين حمود1826

ناجحخالد حاتم الحاج شحادة1827

ناجحانا هشام علوه1828

ناجحلين وفيق شعيب1831

ناجحفاطمة محسن صادق1837

ناجححسين طريف بزي1838

ناجححسام الدين سميح البلهوان1840

ناجحساجدة عون الديراني1841

ناجحمحمد سمير عبد الوهاب1842

ناجحمحمد هاني قطب1843

ناجحكارين علي مروة1847

ناجحناصر جعفر سحمراني1848

ناجححسين علي مبارك1851

ناجححسين علي مرزي1852

ناجحسالي ناصر فياض1853

ناجحمجد أحمد فخر الدين1854

ناجحليدي زياد الضناوي1855

ناجححسين طالل الغول1857

ناجححسين خضر عز الدين1859

ناجححوراء حسن عساف1861

ناجحرغيد اياد سيف الدين1872

ناجحفايز علي حرب1876

ناجحمريم احمد صالح1877

ناجحعلي حمزة عبود1882

ناجحنورهان هشام الرفاعي1889

ناجحريما عصمت عويدات1891

ناجحغدير سمير حمادة1895

ناجحعيسى احمد ابو طعام1896

ناجحلين قاسم عليان1897

ناجحريم حسين عالمة1904

ناجحأحمد محمود مستو1905
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحنور قاسم شحرور1907

ناجحندى مصطفى الزعرت1923

ناجحعباس خضر حسن قاسم1926

ناجحتيما قاسم حمود1927

ناجحرضا محمد ابراهيم1930

ناجحأيمن أحمد وهبة1934

ناجحاية مصطفى السعيد1935

ناجحمالك محمود حمدان1937

ناجحرنا فؤاد غساني1945

ناجحزهراء حيدر منصور1947

ناجحلين فريد عبد الخالق1960

ناجحعيسى جمال برو1970

ناجحسمر يوسف الدهني1979

ناجحروال علي المالح1980

ناجححمزة عدنان غزال1987

ناجحريان عبد القادر درويش1994

ناجحمحمد أحمد عيسى11035

ناجحموسى سمير حمود11048

ناجحعلي االكبر احمد سالمة ناصر الدين11076

ناجحبتول أحمد ترمس11098

ناجحإليسا إبراهيم عوض11131

ناجححسين علي الصواني11138

ناجحماريز نقوال الحوراني11162

ناجحسارة علي شحادة ضاهر11199

ناجحنبيه محمد صالح11203

ناجححسين محمد عبدهللا11211

ناجحمحمد يوسف الحسيني11233

ناجحهديل علي ملحم11236

ناجحروان حسين عساف11247

ناجحسيرين عبد الرحمن العبد11255

ناجحاحمد اسامة عواد11256

ناجحسراج منير نجم110093

ناجحتينا عبده الفغالي23501

ناجحجنيفر ريشار شديد23505

ناجحكارل ربيع هيكل23506

ناجحجول نقوال وردة23507

ناجحانطوان الياس نصورة23508

ناجحوديع نبيل معلوف23510

ناجحفيكتوريا جميل مرقس23512

ناجحماريا كوستا الفتريادس23513

ناجحكالريتا بول البطح23516

ناجح إيليا جورج ترزيان23518
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحرودريك جورج موسى23519

ناجحريمون سيمون سمعان23521

ناجحفريدريك ميشال حّسون23522

ناجحرينل جورج مشرق23523

ناجحرفايال جورج الريف23524

ناجحبيرال مخايل هيدموس23525

ناجحربيكا نبيل خضره23529

ناجحفانيسا فادي آدم معلوف23530

ناجحناجي شكري كترا23531

ناجحطوني جورج أبو عسلي23532

ناجحكيفن كابي صاروفيم23533

ناجحكريستل بسام معاصري23534

ناجحغي جورج البعقليني23535

ناجحرالف فريد الصياح23536

ناجحجوزي عماد الحويك23537

ناجحكليم نقوال قربان23538

ناجحريتا غسان بو رفول23540

ناجحكارين اراكسي قره بت دونريان23542

ناجحريتا مارون شختورة23543

ناجحماري جو يوسف زيدان23544

ناجحكريستيان روالن خّضاع23545

ناجحشربل يوسف مظلوم23546

ناجحساشا باسم عطاهللا23547

ناجحجووي الياس الطحش23548

ناجحاحمد خالد نوايا23551

ناجحتالين داني نصار23552

ناجحجو جورج جدعون23555

ناجحشربل جورج فلفله23556

ناجحألكسندر فادي إسكندر23557

ناجحليا إيلي طعمه23558

ناجحجو وجدان يعقوب23559

ناجحبيرال ماريا وليد حمصاني23561

ناجحايلينا الياس عبدو23562

ناجحتيا برنار واكد23563

ناجحشربل توفيق راضي23564

ناجحديانا شوقي عطاهلل23565

ناجححال خليل االسمر23566

ناجحليا وسام اسبر23569

ناجحماريتا بيار طرازي23572

ناجحراين ايليو ميالد صفير23577

ناجحماريا جوزف كرم23579

ناجحعادل جوزف كرم23580
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحانجيلينا انطوان زيبق23582

ناجحجوان عبده التوم23584

ناجحميخا انطوان عقيقي23585

ناجحخالد فادي الجارودي23586

ناجحدايان سايد األحمر23587

ناجحغنى جورج سعاده23588

ناجحباتريك ارز ابي خليل23589

ناجحباميال إيلي الياس23590

ناجحبتينا أنطوان متري23593

ناجحامال الياس الهندي23594

ناجحدايفد سليمان الشويري23595

ناجحغريس شربل بركات23597

ناجحجويل فادي دميان23598

ناجحشربل جوزاف ماضي23599

ناجحسابين موسى برادعي23600

ناجحشربل هنري معّز23602

ناجحنايف طانيوس ونا23603

ناجحبول خالد عبيد23604

ناجحربيكا روجيه بشارة23610

ناجح رينا فريد الخوري23611

ناجحشربل جورج الكسرواني23612

ناجحماري جوا حنا المشعالني23616

ناجحجو جورج حنا23617

ناجحنجيب مارون حنّا23619

ناجحجورج جوزيف خيرهللا23624

ناجحماريتا ميشال الخوري23626

ناجحمريان ريمون خيرهللا23627

ناجحماري بيل أنطوان بو حرب23628

ناجحأندرو جورج داغر23630

ناجحنور يوسف القاعي23631

ناجحماريا حنا رفول23632

ناجحايليو كارلو المر23634

ناجحنيكوال سليم الهبر23635

ناجحجاد لويس نعوس23636

ناجحسيليا مصطفى مرعي23638

ناجحميري ميشال رزق23640

ناجحسالي خالد الخياط23641

ناجحغايال يوسف بيضون23643

ناجحشربل طانوس الحداد23644

ناجحنور جرجس الحّداد23645

ناجحنانسي ناجي كريم23647

ناجحأنطوني شربل ضاهر23650
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحناجي رزقاهلل الخال23653

ناجحهادي عبد الكريم الكبي23661

ناجحدانا عصام قحف23662

ناجحايلي جورج داود23667

ناجحدجوزف الياس الحاج23668

ناجحتسيا انطوان خويري23669

ناجحسالي سمير النجار23674

ناجحسيرينا شربل الذرعاوي23678

ناجحكريستينا حنا مخول23686

ناجحموسى جوزيف موسى23692

ناجحجيمي مارون ابي فرح23693

ناجحنيكول ناجي سعاده23695

ناجحماريا شربل عقيقي23696

ناجحماريا زياده زياده23697

ناجحجويتا اكرم رحمه23698

ناجحأنطوني أنور برشين23700

ناجحبيا سليدور لطفي23703

ناجحماريو جورج ابو زيد23706

ناجحرودني إيلي النمنم23707

ناجحبيرال بطرس فرح23712

ناجحأنطوني بولس القزي23714

ناجحروجيه ربيع القزي23716

ناجحريتا جورج ضو23722

ناجحانطوني فادي غصين23724

ناجحدجوني الياس سليم23725

ناجحناي جورج الّزغبي23726

ناجحروالن دوري نصار23727

ناجحفاطمة هاشم المكحل23728

ناجحبيرال ميالد الكوسا23730

ناجحأنا ماريا سعيد النداف23732

ناجحماريا ايليا ابو كرم23733

ناجحبيا جرجس ابو دامس23735

ناجحبشاره موريس معّوض23740

ناجحرودولف وسام رحمه23742

ناجحلونا جورج ترزيان23743

ناجحطوني مارون عبود23746

ناجحكريستين الياس شقير23747

ناجحجوني طانوس الشحروق المعلوف23749

ناجحجورج مايكل ميشال زيادة23753

ناجحساره شربل بواري23754

ناجحايلي روبير غضبان23755

ناجحجنيفر يوسف جبور23756
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ي مباراة الدخول 
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ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحكيرالين سامي كعدي23757

ناجحجو جورج طانيوس23763

ناجحباتريك زاهي روكز23765

ناجحكريستل الياس انطون23768

ناجحفريديريك جهاد حويك23771

ناجحريتا فريد غانم23772

ناجحانطوان الياس صيداوي23773

ناجحكيڤن نعيم بو ناصيف23774

ناجحفادي موريس الهبر23776

ناجحلين بطرس الخوري جبرايل23779

ناجحماريا بيار يزبك23780

ناجحغايل جورج عبدو23781

ناجحكليا فادي كرم23782

ناجحستيفن سالم خليفة23783

ناجحنور انطوان زريق23784

ناجحريكاردو كريستيان دبوس23785

ناجحيورغو جورج سعاده23786

ناجحرواد شفيق فاضل23789

ناجحروبير روبير سعد23793

ناجحريم غسان حريري23796

ناجحجنيفر فؤاد متى23798

ناجحغريس اواديس صوليكيان23799

ناجحساندرا رامز صليبا23801

ناجحأنطوني أنطوان كيروز23808

ناجحابراهيم جان فتوش23810

ناجحشربل نخله منصور23811

ناجحريتا مخايل راجح23814

ناجحجو ميشال أبي عبد هللا23819

ناجحريتا جورج مكرزل23820

ناجحغرازييال الياس عازار23822

ناجحبيرال غسان نعيمه23823

ناجحشارين مارون بشعالني23824

ناجحغايل جان مطر23827

ناجحهادي سمير حبش23831

ناجحأدريان بطرس عقل23832

ناجحايلينا نجيب ديب23837

ناجحاالن ميشال الماروني23839

ناجحميشيل نهرا خليفة23840

ناجحساره جريس نخول23843

ناجحماريا روجيه الحاج23844

ناجحمارك جان شاويش23845

ناجحاليسا طوني جبور23846
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحريتا فريد عطاهللا23850

ناجحجاين كميل قربان23851

ناجحمايا متري بحري23855

ناجحانطوني جوزيف السخن23862

ناجحغاييل كامل سليمان23866

ناجحماريا كريستيان شلفون23869

ناجحنور الياس البعيني23871

ناجحسارا شربل بصيبص23876

ناجحمارك الياس بدوان23880

ناجحشربل الياس بدوان23881

ناجحتاليا جان نصار23884

ناجحمارك إيلي عون23886

ناجحباميال مارك األسمر23887

ناجحزينة مروان الخطيب23890

ناجحجو عبدو خليل23892

ناجحتيريزا جان عّواد23893

ناجحايليو بيار يارد23894

ناجحماري بل اوهان سميديان23895

ناجح ماريبال فيارو ابراهيم23896

ناجحتيا ميشال أبو رجيلي23897

ناجحجوزف طوني كالّس23900

ناجحبترا الياس قسطنطين23904

ناجحساشا حنا ونوس23906

ناجحروزا ليندا عزيز السكاف23909

ناجحماريا أنطوان سمعان23910

ناجحجيسيكا ميشال حاكمه23912

ناجحمارون الياس داود23915

ناجحموريس نبيل هرموش23918

ناجحايليو جورج األسمر23921

ناجحجويس بشارة جبور23930

ناجحجوزيان مطانس البشراوي23932

ناجحجوزيف ميشال قدسي23933

ناجحناديا خليل عبود23937

ناجحريتا روكز نصر23939

ناجحمارغو حنا المشعالني23940

ناجحميشا الياس البيطار23941

ناجحنانسي سمير فهد23944

ناجحأنطوني حنا التكلي23951

ناجحشربل طوني مطر23952

ناجحروزي طانيوس كيروز23957

ناجحرشيد هنري الطحان23958

ناجحباتيل اوهانس بارطاميان23962
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحفانا خاجير طوسيان23963

ناجحمصطفى محمد عساف23964

ناجحجان مارك فادي عون23965

ناجحمحمود فايز فخري23966

ناجحيارا كابي مسلّم23967

ناجحسيلينا ميشال ابي سعد23969

ناجحسيريل بيار ابي حبيب23975

ناجحجوزف أنطوان شاغوري23982

ناجحوسام ادونيس درويش23983

ناجحدجيمي نيزار عيد23984

ناجحجنى وليد عيتاني23987

ناجحكريستينا ميالد عوض23988

ناجحيوسف الياس سعادة23990

ناجحميالني فادي بدر23993

ناجحماري جوزيه جوزيف الحاج23994

ناجحليا فادي أبوطانوس23995

ناجحزينب أحمد حمود23997

ناجحجو شارل شلهوب24000

ناجحجو سامي عقيقي24001

ناجحالكسندر بسام العميل24004

ناجحلين حليم هالل24007

ناجحمايكل بشاره بشاره24012

ناجحإيلي انطوان داموري24016

ناجحسارة جاك ابو رجيلي24022

ناجحهديّة نضال العلي24024

ناجحأنطوني جوزيف سليم24027

ناجحمروه سمير النحيلي24029

ناجحسابين شادي مخول24037

ناجحجون عماد غانم24041

ناجحروي طوني غضبان24042

ناجحكابي ميشال ربيز24052

ناجحميرا ميالد الراعي24056

ناجحطنسي جرجس طنسي24061

ناجحلين بسام رحيمي211001

ناجحرفقا جوزف دحدوح211005

ناجحسيلين ميشال المبيض211010

ناجحعبد هللا ابراهيم البحيري35501

ناجحعبدالرحمن ربيع كمون35502

ناجحطوني سايد خازن35503

ناجحايلي مخايل الشامي35504

ناجحرفيق ميالد الحربية35505

ناجحعثمان محمد فراشة35509
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحريان أحمد حسون35510

ناجحغنى نجيب الشفشق35511

ناجحمحمد عمر الخالد35512

ناجح ميسر جمال هنداوي35514

ناجحريان محمد رشيد35515

ناجحهادي نادر عنتر35516

ناجححنا ايلي انطون35517

ناجحمايكل سركيس عبيد35521

ناجحمؤمن باهلل عدنان عكاري35523

ناجحرنين قاسم الجاسم35524

ناجحطاهر عمر السلطي35525

ناجحنورهان عمر السيد35527

ناجحمريم محمد زياد حمامي35529

ناجحفضل ناصر جباضو35531

ناجحتاال هشام القص35532

ناجحهادي حسام عبود35533

ناجحمحمد أحمد هزيم35536

ناجحسليمان زخور سلوم35537

ناجحفيروز رامي االحدب35539

ناجحنعيمة رامي األحدب35541

ناجحعلي خالد أندرون35542

ناجحماجدة علي الوعري35545

ناجحخليل أحمد قواطين35546

ناجحعبدالرحمن وليد عثمان35548

ناجحنسرين اسماعيل طحان35550

ناجحماريا أنطوانيت يوسف جنيد35553

ناجحاورور انطونيوس طراد35555

ناجحالريسا بشير روميه35556

ناجحستيفاني لوسيان جعيتاني35557

ناجحايلي غسان كمون35558

ناجحخديجة خضر حمود35564

ناجحنادين أحمد سلوم35565

ناجحاحالم عاطف مصطفى35566

ناجحنجوى كريم النصري35569

ناجحمريم ماهر تحصلدار35571

ناجحسوزان صالح عثمان35572

ناجحباميال عبد المسيح داغوم35578

ناجحاْنطونيو سامي بوعبدهللا35579

ناجحمايا بالل شوك35581

ناجححفيظة عبد اللطيف العثمان35583

ناجحجورج بطرس الخباز35588

ناجحجورجيو شوقي هيفه35589
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحعلي حسين هزيم35590

ناجحبراءه محمد الحكيم35591

ناجحعائشة وليد قالوون35594

ناجحجنى خالد الدندشلي35596

ناجحباتريك توفيق صالح35597

ناجحسيلين يوسف عرابي35598

ناجحجورج زباد عبد النور35601

ناجححسن عارف إسطفان35605

ناجحفاطمة بسام الناغي35606

ناجحتهاني عثمان جباره35607

ناجحنور الهدى غازي رفاعيه35608

ناجحخالد خليل الرفاعي35612

ناجحأيمن محمد ملحم35613

ناجحمحمود احمد عيدان35614

ناجحعبدالرزاق احمد محمد35615

ناجحخضر علي قاسم35616

ناجحعمر هيثم عيد السرحان35617

ناجحمايا الياس خير35622

ناجحسميه وليد فتفت35624

ناجحمصطفى عامر حمود35626

ناجحنور نزيه لبابيدي35628

ناجحسمر سمير منطلب35629

ناجحداوود سامي عزب35632

ناجحإدغار سركيس تامر35635

ناجحريتا برنار كارميريان35636

ناجحكالين ادمون دحدح35637

ناجحماريا طوني نصر35638

ناجحغنى رعد إسماعيل35645

ناجحتاال جورج ديب35649

ناجحسيرج جان بو ناصيف35650

ناجحبطرس غسطين سعاده35651

ناجحمهند فياض حدارة35652

ناجحرائد حسام المصري35655

ناجحفاطمة محمود جاجية35656

ناجحيمنى محمد عمر35657

ناجحجهاد هاد طبيخ35659

ناجحأنطوني طنوس سعاده35661

ناجحرولف جاك فنيانوس35663

ناجحآالء محمد الدرباس35665

ناجحكمال رمزي حيدر35667

ناجحطالل زخور سلوم35671

ناجحيراءه قاسم الداود35675
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحاسماء ثائر موسى35677

ناجحاحمد ركاد العبد35679

ناجحوسام علي منصور35680

ناجحزينب حسين حيدر هوشر35684

ناجحماري يوسف نصر اسرائيل35688

ناجحجوي فادي بو كريم35689

ناجحيارا شربل حوشب حوشب35690

ناجحسهاد نضال موسى35699

ناجحإيلي وليم درغام35700

ناجحجورجيو سايد شحود35702

ناجحتريزيا وسيم عبود35703

ناجحاحمد محمد سويدان35708

ناجحعمار ياسر العمر35711

ناجحإيمان محمد جواد35713

ناجحهيام عمر عيد35718

ناجحمحمد عبد الغني زيد35720

ناجح ابراهيم طه القاسم35722

ناجحعمر خالد مصطفى35725

ناجحمايا وليد بازرجي35728

ناجحبيلسان عصام اليوسف35730

ناجحمحمود أمين مرحبا35731

ناجحفاتنه وليد البنا35732

ناجحشذا عمر الطبال35733

ناجحإسراء خالد سعود35734

ناجحجنى عبد الجليل الرفاعي35735

ناجحنديم جورج اسحاق35736

ناجحشربل آلي كنعان35737

ناجحايلين أبراهيم نحال35741

ناجحجورج حميد الدغل35742

ناجحتريزا سايد الشدياق35744

ناجحشربل باخوس جنيد35745

ناجحآدي أيلي نّدور35746

ناجحآالء حسن قدور35748

ناجحطارق علي يوسف35749

ناجحدينا شادي عيد35750

ناجحامل بهيج كبارة35753

ناجحيارا جهاد الكسار35758

ناجحيارا جمال ياسين35759

ناجححسينة بالل مقصود35767

ناجحديمة مصطفى سنكري35768

ناجحخضر محمد الفقير35771

ناجحجاك جورج يونس35776

22/31



ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحبربرا جان الحلبي35777

ناجحغيدا أحمد خباز35779

ناجححسان يوسف الرفاعي35783

ناجحبالل خالد درويش35784

ناجححسين محمد دره35786

ناجحملكه عبدالخالق حسون35788

ناجحجنين محمود أبو حيط35790

ناجحسارة ماهر أفيونا35791

ناجحكريم حسين العتري35792

ناجحبراءه محمد طراد35793

ناجحنور عائشة علي طالب35805

ناجحنور محمد عمر كنجو باشا35809

ناجحلجين محمد سرور35810

ناجحرزان فواز جباخنجي35813

ناجحتادروس عادل النمر35819

ناجحجورج باخوس تادرس35820

ناجحسيرج فرنسوا سعادة35821

ناجحسهيله سمير الجاسم35822

ناجحليان محمد درويش35825

ناجحمقداد فؤاد طرابلسي35826

ناجحوسيم المع االسعد35827

ناجحازدهار غازي النشار35828

ناجحربى ناجي مراد35833

ناجحغراسيا جورج بومينا35834

ناجحسيلين بيار فتوش35835

ناجحالرا محمود هرموش35837

ناجحهزاع فادي لبابيدي35840

ناجحمحمد وليد غنوم35847

ناجحخالد علي عيسى35848

ناجحفخري طه قاسم35855

ناجحشهيره ابراهيم تسون35859

ناجحعبدالرحمن محمد فيصل نابلسي35861

ناجحزهرة عامر ديب35862

ناجحمالك محمد عامود35865

ناجحأسامة عمر عبدهللا35866

ناجحسجى عبد الحميد حجازي35869

ناجحمنى زياد المواس35874

ناجحدانه سامح األبيض35878

ناجحسهى علي سيف35881

ناجحبالل ياسر قطريب35890

ناجحأحمد سفيان الجندي35892

ناجحجنى عبدهللا الخبّاز35897
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحشربل شحادة رحمة35898

ناجحمحمد سمير قاسم35900

ناجحريم رائد رجب35912

ناجحامال خضر عيشة هوشر35917

ناجحنور احمد طراف35927

ناجحترازيا أسعد عرب35928

ناجحمصطفى سؤودد زكور35932

ناجحزهير محمد النجيب35941

ناجحأسماء هيثم غانم35943

ناجحزينة بشار طالب35944

ناجحعطيه محمد ابو سلطان35948

ناجححازم ماهر بنات35949

ناجحهادي حسن ديب35952

ناجحيحي فادي قشقوش35964

ناجحسايد يوسف بشارة35967

ناجحهشام ممدوح عبدو35975

ناجحمروه محمود خلف35976

ناجحيمامه بالل البستاتي35993

ناجحمصطفى حيدر خضور35994

ناجحميشال ميالد الجعيتاني36007

ناجحسالي بدوي فخر36015

ناجححوى خالد العجل36021

ناجحمهى احمد عيد36025

ناجحعواطف محمد طراد36027

ناجحمخائيل جوزاف فجلون36031

ناجحرمزي حسام هالل47003

ناجحشيرين سمير القاقون47004

ناجحرزان نزار اسماعيل47005

ناجحساره عباس غريزي47007

ناجحرامي بيان الميمساني47010

ناجحوائل عماد العياص47011

ناجحسامر ايمن قرضاب47012

ناجحزينه ياسر مالك47016

ناجحنور هاني غزال47017

ناجحالرا اميل غانم47018

ناجحنادين كمال طليعه47019

ناجحروان محمود طرابيه47023

ناجحتوفيق عماد بجاني47024

ناجحمالك مجدي الصايغ47025

ناجحرزان مكرم تلحوق47027

ناجحبتول سامر النهار47028

ناجحسارة رضا عمر47029
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحوائل سمير حماد47031

ناجحداني هشام صبح47032

ناجحتيا عصام األحمدية47034

ناجحريبال عماد عبدالخالق47037

ناجحريم رمزي الجوهري47039

ناجحرشا عدنان عبدالخالق47040

ناجحجاد سامي ابو ذياب47041

ناجحجنى كميل االحمديه47042

ناجحريبال رضا بو مجاهد47045

ناجحآية ربيع العريضي47046

ناجحرأفت بشير إسماعيل47048

ناجحنرمين محمد غريزي47049

ناجحجود مجدي ابي هنا47050

ناجحتريزيا ايلي سماحة47052

ناجحليال مالك النمر47055

ناجحجهاد رائد شمس الدين47057

ناجحليان مصطفى سرحان47059

ناجحجنى فؤاد عبد الخالق47060

ناجحكلوديا زيد حاطوم47063

ناجحساره يوسف سكر47064

ناجحرافال سامي أبو حمدان47067

ناجحنور اسامه الفطايري47068

ناجحهبه سميح البنا47070

ناجحآيه نصير زيتوني47073

ناجحميسون محمد الغريب47074

ناجحنورا عارف عقل47075

ناجحآثار عماد عماد47076

ناجحكارال اكرم البنا47077

ناجحالرا ناجي بو حمدان47078

ناجحمالك فهيم الحكيم47079

ناجحجمال جودت التيماني47081

ناجحبهاء شادي خطار47082

ناجحنسرين اكرم شميط47083

ناجحسارة سعيد حالوي47085

ناجحمكرم وسيم الحسني47088

ناجحادهم مجدي شيا47089

ناجحفراس عدنان حالوي47091

ناجحبشار سعيد األشقر47092

ناجحهادي معين المصري47094

ناجحربيع مروان المصري47095

ناجحفرح رضوان مرعي47099

ناجحرين وسيم الغريب47102

25/31



ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحتمارا هيثم مالعب47107

ناجحكريستيان منير بو رجيلي47112

ناجحنور شوقي الصايغ47115

ناجحجاد وسيم عنداري47116

ناجحامينه ابراهيم جمعه47118

ناجحادهم باسم بوادي47119

ناجحنيفين نزار عربيد47127

ناجحفاطمه احمد الدياب47132

ناجحمجد هشام فياض47141

ناجحعلي محمود شعبان58002

ناجحدانيال سمير الحايك58003

ناجححسن علي طراف58004

ناجحأحمد ابراهيم ايوب58006

ناجحعباس حسن غدار58010

ناجحالين رياض معتوق58011

ناجحمحمد حسين حريري58012

ناجحمحمد الجواد محمود مصره58013

ناجحعلي حسين شحوري58015

ناجحاسراء محسن فرحات58017

ناجحفاطمه حسين هاشم58018

ناجحنور جعفر وهبي58019

ناجحفاطمه حسن حرب58020

ناجحانطوني جوزيف بو طايع58022

ناجحدعاء ملحم شديد58023

ناجحعلي فؤاد حيدر58025

ناجحمحمد زكي غانم58027

ناجحزينب حسين عواظه58028

ناجحمحمد احمد ضاهر58031

ناجحسالي هيسم ريحان58032

ناجحجنى علي فقيه58033

ناجحهديل مختار مشورب58034

ناجحمريم علي مشيمش58035

ناجححسين غالب نجم58036

ناجحسامر جمال نجدي58038

ناجحسالي لبيب سكيكي58039

ناجحعلي محمد رمال58041

ناجحاسراء زياد غياض58042

ناجححسن يوسف عيّاد58044

ناجححسين حسن لوباني58045

ناجحالرا رضا ناصر الدين58046

ناجحأمجد عباس جشي58049

ناجحسجى هاني درويش58050
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحنور بسام قمرالدين58052

ناجحمحمد جواد كفاح شراره58053

ناجحمحمد علي المصري58054

ناجحهديل امين ادريس58055

ناجحريان محمد الحرشي58057

ناجحريم قاسم العلي58058

ناجحنورهان حسين فرج58059

ناجحمريم علي سيد58060

ناجحهبه محمد عبد دندش58062

ناجحسليل حسن بصل58063

ناجحسميه يوسف سكيكي58064

ناجحغالب حيدر رضا58065

ناجحمحمد ناصر دقماق58066

ناجحهديل ابراهيم غندور58067

ناجححنين احمد عليق58068

ناجحفوزي قاسم ضاهر58069

ناجحفاطمة الزهراء حسين سعاده58070

ناجحغنى حسن هاشم58071

ناجحهادي حسن موسى58073

ناجحمريم حسن كركي58074

ناجحعلي محمد سبيتي58075

ناجحزينب محمد عنيسي58076

ناجحديما محمود عواضه58077

ناجحزينب محمد بصل58079

ناجحمريم حسين حجليه58080

ناجحعلي كمال حريري58081

ناجحزهراء حسن محمد علي نعيم58083

ناجحلميس عماد ضامن58085

ناجحبتول خالد الديماسي58086

ناجحالرا حسام سعيد58088

ناجحاحمد بالل اسعد58089

ناجحرغد قاسم رحال58090

ناجحنغم علي صفاوي58092

ناجحنغم منير عربيد58093

ناجحزينب احمد شكرون58094

ناجحغدير هشام جعاره58095

ناجحزهراء عباس عطيه58096

ناجحريم عمر كيلو58099

ناجحمهدي صبحي حمدان58102

ناجحمحمد رضا روماني58105

ناجحعفيف سامر غدار58107

ناجحهبه حسين االخرس58108
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجححسن علي فحص58110

ناجححسين علي سعد58111

ناجحقاسم محمد سعد58112

ناجحفاطمه فادي قبيسي58113

ناجحهادي صافي حالل58114

ناجححسن عدنان غملوش58115

ناجحذوالفقار محمد دقماق58119

ناجححنين ذوالفقار سعيد58121

ناجحخديجه طالل دنش58122

ناجحالرا جهاد جمعه58123

ناجحزهراء عبد الحسن فقيه58126

ناجحمهدي هالل زبيب58127

ناجحاسيل أيمن نصار58128

ناجححسين علي حكيم58129

ناجحابراهيم محمد كعور58130

ناجحزينب اديب درويش58134

ناجحفاطمه محمد ميداني58135

ناجحمريم ماهر نجدي58136

ناجحآيه عماد حمد58139

ناجحمحمود سمير جابر58142

ناجحإسراء سمير نعيم58143

ناجحأيمن احمد طفيلي58145

ناجحمنيف محمد جابر58147

ناجحمهدي محمود غملوش58148

ناجحفاطمه وجدي حوماني58149

ناجححوراء محمود الدر58152

ناجحنور محمد سعد58153

ناجحعباس حسين ترحيني58155

ناجحريان قاسم فاضل58156

ناجحكوثر عبدهللا شهاب58157

ناجحشادي علي مهدي58158

ناجحعلي مجيد عبدهللا58160

ناجحرامي علي مهنا58162

ناجحنور انيس حسين58164

ناجحكامله علي عويد58166

ناجحايه علي ترحيني58167

ناجحزينب موسى حجازي58168

ناجحمحمد قاسم هاشم58172

ناجحنور علي مرمر58175

ناجحزينب فرج حسين58177

ناجحبالل محمد فياض58182

ناجحمحمد علي العابد58183
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحماهر علي حمد58184

ناجحيارا امين صولي58186

ناجحزهراء عبد الكريم معتوق58187

ناجحمرتضى حسين عبدهللا58188

ناجحخديجه أحمد معتوق58189

ناجحزهراء محمد فواز58190

ناجحوسيم احمد عواضه58191

ناجحساره علي جابر58192

ناجحمحمد الجواد احمد نعمه58194

ناجحساره عدنان ضيا58196

ناجحزهراء احمد جابر58197

ناجحنسرين بسام علي احمد58198

ناجحساجد قاسم ياسين58200

ناجح جيزيل خليل ارزوني58201

ناجحهادي سميح شباني58202

ناجحفرح نبيل غريب58203

ناجحمهدي عباس حمادي58207

ناجحميرا ايهاب عواضه58209

ناجحعلي محمد جابر58210

ناجحمحمد جواد يونس فحص58211

ناجحليتيسيا الياس شحادي بردويل58214

ناجحزينب مصطفى عون58215

ناجحفاطمه حسين سليمان58222

ناجحفاطمه احمد شبقجي58223

ناجحميرنا حسن رشيد58225

ناجحزينب يعقوب نصرالدين58226

ناجحريان تيسير حايك58228

ناجح خديجه دخل هللا ريحاني58229

ناجحعيسى مصطفى عياش58231

ناجحميرا حسن عياش58232

ناجحفاطيما سلمان حمزه58239

ناجحدنيا حسين بندر58241

ناجحمحمد الهادي احمد غندور58244

ناجحنقيه شادي عليق58248

ناجحكالرا روبير ناصيف58251

ناجححسن حسين فحص58252

ناجحياسمينه عباس عجمي58255

ناجححسين وسام زيات58256

ناجحنور علي الخطيب58264

ناجحفاطمه عباس خليفه58265

ناجحزهراء داود فحص58267

ناجحدانه علي ابراهيم58269
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحجنى محمود زين الدين58270

ناجحاسيل حسين ضاهر58272

ناجحعلي يونس خطاب58274

ناجحاريج محمد ضامن58275

ناجحنور شوقي نجمه58279

ناجحفاطمه محمد دهيني58280

ناجحنور رياض ابرم58282

ناجحزينب أحمد عزالدين58284

ناجحهادي حسن الرز58287

ناجحزينب سلمان منصور58288

ناجحايمان فضل علي أحمد58289

ناجحمحمد رفيق بدرالدين58291

ناجحعباس جمال سبيتي58294

ناجحزينه نشأت مازح58302

ناجحنادين نادر سبيتي58306

ناجحنور الهدى نعمان عبد الهادي58309

ناجحإسراء سمير كساب58310

ناجحفاطمه نادر قدوح58314

ناجحيوسف ادهم الشبيب58317

ناجححسن علي ترمس58318

ناجحمريم جهاد ارسالن58319

ناجحفاطمه نايف الخياط الصبوري58322

ناجحابي طلحة قدور58324

ناجحامجد يونس بلحص58325

ناجحهديل نبيل سلوم58329

ناجحساره صالح خليل58332

ناجحربى عيسى موسى58333

ناجححسين علي ترحيني58346

ناجحزينب علي حمود58350

ناجحعباس محمد القصير58351

ناجححنين عماد النمر58356

ناجحمحمد الجواد بالل درويش58359

ناجحبشار زين العابدين كاعين58362

ناجحريان محمد هزيمه58363

ناجحفضل محمد غملوش58364

ناجحمهدي فضل صباح58367

ناجحعلي الهادي محمد خليل58370

ناجحجوريه نايف حجازي58377

ناجحزينب علي ياسين58411

ناجحلؤي ذيب ابو دهن69001

ناجحجنيفر عيسى ملول اصالن69003

ناجحنانسي فايز صعب69005
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ي مباراة الدخول 
ن
ن ف الئحة باسماء الطالب المقبولي 

2021-2020اىل كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال للعام الجامعي 

اختصاص ادارة

النتيجةاالسم الثالثيرقم الترشيحالفرع
ناجحزينب محمد هاني عربش69007

ناجحالياس داني فياض69010

ناجحمكرم حسيب زويهد69013

ناجحعبير صالح يونس69014

ناجحرهام عصام ابو طه69025

ناجحجواد رياض البراضعي69027

ناجحميليسا عماد ابو علي69029

ناجحاليو وحيد داود69031

ناجحدانيال الياس شبابي69034

ناجحنور عيد اوبا69042

ناجحأميمة موفق طيارة69047

ناجحاسماعيل سمير حمود69049

ناجحرائع فادي فاعور69050

ناجحريان مزيد عربي69052

ناجحمنار سعيد شعالن69057

ناجحمايكل فؤاد جرجس69059

ناجحصفاء احمد الشمالي69077

ناجحايلي توما عمسيح69080

ناجحجاد سالمة ابو ابراهيم69092

31/31


