



الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
1فرنسيمحاسبة وتدقيقM1ريشار شربل ناهض1
1إنكليزيتسويقM1سهى محمد نجيب اللقيس3
1إنكليزيتسويقM1غنى مروان الخطيب5
1فرنسيادارةM1هدى فادي وهبي6
1إنكليزيادارةM1كارن عاطف نصر اهلل7
1إنكليزيادارةM1هادي عبدو أبو خليل8
1إنكليزيادارةM1جعفر ناصر سموري9
1إنكليزيادارةM1غنوة حسين فاعور12
1إنكليزيمعلوماتية اداريةM1عباس احمد هاشم13
1فرنسيتسويقM1غريس وسام ساروفيم14
1إنكليزيتسويقM1حسين بالل الزين16
1إنكليزيادارةM1مايا  جمال  الحوت17
1إنكليزيتسويقM1حمزة علي شحرور19
1إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةM1يونا نعمة اهلل فرح22
1إنكليزيادارةM1الرا حسين حسن23
1إنكليزيادارةM1دينا زهير قنبر26
1إنكليزيمعلوماتية اداريةM1محمد احسان قرعوني27
1إنكليزيادارةM1جنى الجنتان رضوان فارس29
1إنكليزيادارةM1عباس حسان صايغ30
1إنكليزيادارةM1نانسي غسان جاويش31
1إنكليزيتسويقM1زهرة نمر رزق32
1إنكليزيمعلوماتية اداريةM1إبراهيم محمد رضى33
1إنكليزيتسويقM1عمر حسام شاذبك34
1إنكليزيادارةM1الرا ناصر محي الدين35
1فرنسيمعلوماتية اداريةM1سحر عدنان زين الدين36
1إنكليزيمحاسبة وتدقيقM1نور الهدى احمد حجازي37
1إنكليزيتسويقM1ماريا الياس لحود38
1إنكليزيتسويقM1ريتا جدعون كرباج39
1إنكليزيادارةM1عبير ماجد الحالني44
1فرنسيمعلوماتية اداريةM1نور رضا غريب49
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
1إنكليزيادارةM1ملك علي برو51
1إنكليزيمعلوماتية اداريةM1هادي علي وهبي52
1إنكليزيادارةM1محمد إبراهيم ياسين53
1إنكليزيادارةM1سارة احمد أيوب59
1إنكليزيادارةM1روان محمود شعبان60
1إنكليزيتسويقM1محي الدين اسامه الكدهون65
1إنكليزيادارةM1محمد جعفر عالء الحسيني71
1إنكليزيادارةM1مهدي احمد زين الدين72
1فرنسيتسويقM1لمى عبد الناصر الزغبي80
1فرنسيتسويقM1رشا علي شعيب81
1إنكليزيتسويقM1زهراء محمد فاضل سراي87
1إنكليزيادارةM1مايا محمد قطوف89
1فرنسيادارةM1ريتا بيار اسطفان91
1إنكليزيادارةM1حسن محمد حايك93
1إنكليزيتسويقM1رينه علي يحي94
1إنكليزيادارةM1هاشم قاسم عوض96
1إنكليزيمعلوماتية اداريةM1نور الزهراء علي فاضل98
1إنكليزيادارةM1آية حبيب الطرابلسي100
1فرنسيادارةM1جوزيان كابي األشقر102
1إنكليزيتسويقM1زينه رزق اهلل حماده104
1إنكليزيتسويقM1محمد علي أبو خليل106
1فرنسيادارةM1جنى سعد فؤاد سعد108
1إنكليزيتسويقM1جويس ريمون براك111
1إنكليزيمعلوماتية اداريةM1مالك علي ضاوي112
1إنكليزيادارةM1امل نسيم سنوسي115
1إنكليزيتسويقM1طوني بولس الخوري116
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
2إنكليزيادارةM1عمر محمد سعد702
2فرنسيتسويقM1ميلينا جهاد معلوف703
2إنكليزيمحاسبة وتدقيقM1ماريا كرم شمعون708
2فرنسيادارةM1ساندي طانيوس صليبا715
2إنكليزيادارةM1جيهان اسعد العازار722
2إنكليزيتسويقM1هادي روي اديب راشد738
2إنكليزيادارةM1مولاير اميل ضاهر748
2فرنسيادارةM1جينا جورج سليالتي749
2إنكليزيتسويقM1سلوى زياد غنيمة753
2إنكليزيادارةM1موريس جاك الراعي754
2فرنسيتسويقM1باميال روجيه سعيد760
2فرنسيادارةM1مايا مزهر ايليا761
2إنكليزيادارةM1نانسي بولس الخوري763
2إنكليزيادارةM1سيرينا سليم طحطوح764
2إنكليزيادارةM1ماريتا سركيس سركيس765
2فرنسيتسويقM1راشيل جرجس فرنسيس766
2فرنسيتسويقM1انطوني خورخه عسال767
2إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةM1ناتاشا فيليب ابو رجيلي768
2إنكليزيادارةM1كسندرا ادمون الكسرواني769
2إنكليزيادارةM1جان انطوان معوض776
2إنكليزيادارةM1وئام رياض ابو دياب777
2إنكليزيادارةM1باميال جورج فهد780
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
3إنكليزيمعلوماتية اداريةM1جنى خالد زكريا1005
3إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةM1فؤاد انطانيو ابي غصن1007
3إنكليزيادارةM1سيرين حسام سويد1008
3إنكليزيادارةM1ميرا غسان الكاشف1011
3إنكليزيادارةM1ليال زياد حيدر1013
3إنكليزيادارةM1ليال نعمان شلق1014
3فرنسيادارةM1منال جمال الدين ليال1016
3إنكليزيادارةM1محمد صابر فريجة1018
3فرنسيادارةM1جاكي كميل الشامي1019
3إنكليزيادارةM1جورج شادي سعادة1021
3إنكليزيمعلوماتية اداريةM1طارق زياد غمراوي1022
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
4إنكليزيادارةM1إكرام حسن فياض1203
4إنكليزيادارةM1سناء رؤوف بوغادر1204
4إنكليزيادارةM1آية ناظم طربيه1206
4إنكليزيمعلوماتية اداريةM1جنى رمزي النجم1208
4إنكليزيمعلوماتية اداريةM1عمر انور الباشا1209
4إنكليزيادارةM1ندين ياسر مالعب1211
4إنكليزيادارةM1فرح زياد نخلة1214
4إنكليزيادارةM1مروى مصطفى سرحان1218
4إنكليزيادارةM1دونا عفيفة توفيق نعيم1220
4إنكليزيادارةM1كريستينا رفيق بو سعيد1221
4إنكليزيادارةM1آيا كميل نصر1222
4إنكليزيتسويقM1رواد عثمان مالعب1225
4إنكليزيادارةM1تينا سعيد مذكور1228
4إنكليزيادارةM1جمال مجيد الدنف1230
4إنكليزيادارةM1فراس كميل يحي1231
4إنكليزيادارةM1ديما غازي مسعود1233
4إنكليزيمعلوماتية اداريةM1تيا عماد زرقطة1236
4إنكليزيادارةM1نور نجيب سليم1237
4إنكليزيادارةM1مياسة نجيب مالعب1239
4إنكليزيادارةM1رين طالل زهر الدين1241
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
5إنكليزيادارةM1نورما كمال جفال1301
5إنكليزيادارةM1خضر احمد عيسى1305
5إنكليزيادارةM1وائل محم بسام الحالق1308
5إنكليزيادارةM1محمد علي فحص1309
5فرنسيادارةM1حال عباس فرحات1311
5إنكليزيادارةM1نور ابراهيم سالمي1320
5إنكليزيادارةM1هادي حسين طرابلسي1323
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
6إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةM1فاليري شربل الهاروني1408
6إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةM1فانيسا شربل الهاروني1409
6إنكليزيادارةM1رشيد محمد سليمان1412
6إنكليزيادارةM1زينب محمد الجاروش1413
6إنكليزيادارةM1حنان بسيم حمود1415
6إنكليزيادارةM1هداية علي حسين1422
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
1فرنسيمحاسبة وتدقيقمهني M2بسمه يوسف حيصون1509
1فرنسيمحاسبة وتدقيقمهني M2احمد عبد العاقل سعد1516
1إنكليزيمحاسبة وتدقيقمهني M2ايمان حسين معتوق1547
1إنكليزيمحاسبة وتدقيقمهني M2حنان وحيد ذيب1611
1فرنسيمحاسبة وتدقيقمهني M2علي محمد البريدي1658
2فرنسيمحاسبة وتدقيقمهني M2وسيم باسم بدران2629
2فرنسيمحاسبة وتدقيقمهني M2ليا جوزف الناطور2645
2فرنسيمحاسبة وتدقيقمهني M2هالل علي الصباغ2662
2فرنسيمحاسبة وتدقيقمهني M2ليا خليل ابو عيسى2669
3فرنسيمحاسبة وتدقيقمهني M2بيان حسين كمال الدين3013
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
عمادةإنكليزياقتصاد دوليبحثي M2فرح كمال بوصي5004
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2وسيم علي منذر5005
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2هالل علي الصباغ5007
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2فاطمة رامز ظنيط5008
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2جعفر محمد عواضة5010
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2محمد مهدي سميح حسين5011
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2فاطمة محمد بنوت5012
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2طارق نبيل فرحات5014
عمادةفرنسياقتصاد دوليبحثي M2تانيا جميل ميخو ملو5017
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2زينب نبيل يونس5023
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2كامي جوزيف ريشا5027
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2نور الهدى مهند نبعة5028
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2بالل احمد حمزة5030
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2ميرا فواز القرحاني5031
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2ديانا حكمت القعسماني5033
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2احمد محمد عبدو سلوم5036
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2محمود عطي ناصر فنيش5041
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2ليليان احمد يونس5044
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2غاده حيدر خليفه5045
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2لور محمد وزنه5048
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2زينون غسان ابو ابراهيم5052
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2لمى علي فياض5053
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2غدير حسين وهبي5056
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2اسراء محمد حجيج5058
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2الرا حسن حمود5071
عمادةفرنسياقتصاد دوليبحثي M2مريان الياس اسبر5075
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2 حنان وحيد ذيب5078
عمادةإنكليزياقتصاد دوليبحثي M2جنى شوقي ضاهر5081
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2كيفن رياض معلوف5090
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2ميشيل جوزف ابو حيدر5106
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2غاييل بسام زغيب5107
عمادةفرنسياقتصاد دوليبحثي M2يوسف علي الموسوي5111
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2فرح ناجي شعيتو5112
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2نور علي محسن5113
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2آالء محمد صفوان5115
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2فاطمه علي غزال5118
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2روان علي عجور5119
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2سحر انطوان نصر اهلل5123
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2سمر انطوان نصراهلل5124
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2يارا مروان الّدّوي5127
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2غوى عصمت البنا5131
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2كارن غسان داود5136
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2ميليسا جرجس بو فرنسيس5137
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2محمد يوسف السبالني5138
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2جويل سليم اغناطيوس5139
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2ريم محمد كبارة5140
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2كالرا يعقوب الخوري البعيني5141
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2ريم عبد المجيد الخطيب5143
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2وئام فاروق جمول5148
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2سوزانا محمود بو علي5151
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2اليس بيار بو جوده5152
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2نزار راجي ابو ناصيف5154
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2فراس محمد هاني عضاضه5158
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2عالء حسن عساف5159
عمادةإنكليزياقتصاد دوليبحثي M2ياسر حسن يونس5162
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2مايا بشير زعيتر5163
عمادةفرنسياقتصاد دوليبحثي M2ابراهيم محمد سبيتي5164
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2رينا اوتل ابي سابا5165
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2طوني ايلي القبشي5166
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2غبلاير جرجي زياده5170
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الدخول مباراة في نجحوا الذين الطالب باسماء الئحة

2021-2020 الجامعي للعام الماسترات الى

كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال

الفرعاللغةاالختصاصالدرجةاسم الطالبرقم الترشيح
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2محمد حسن حوراني5172
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2جوليانو ادوار قسطنطين5174
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2ناتالي انطوان كالس5177
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2كريستل طوني مطر5179
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2غوه علي زعيتر5182
عمادةفرنسيمحاسبة و تمويلبحثي M2راشل جان شاهين5185
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2احمد سلمان حميه5188
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2عال علي الضيقة5195
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2ليال ابراهيم ابي المنى5199
عمادةإنكليزيمحاسبة و تمويلبحثي M2ماريا عبدو بو مسلم5202
عمادةإنكليزياقتصاد دوليبحثي M2مواهب محمد عقل5205
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2اتيان فهد مسلم5209
عمادةإنكليزياقتصاد دوليبحثي M2كلثوم احمد ابو غنيم5210
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2جيسيكا الياس صليبي5215
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2محمد عبد الرحمن ابو زيد5220
عمادةإنكليزيادارة و تسويقبحثي M2زهراء وجيه الجواد5222
عمادةفرنسيادارة و تسويقبحثي M2ميسا نقوال جرجوره5225
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