
 المهني2 الى الماستر 1الئحة باسماء الطالب الذين اعفها من مباراة الدخهل من الماستر
 في كلية العلهم االقتصادية وادارة االعمال2022-2021للعام الجامعي 

اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
إنكميزيادارةحشين ياسر شقير120180090

إنكميزيادارةمهسى بييج حاوي120180543

إنكميزيادارةعبير ماجد الحالني120214033

إنكميزيادارةميدي احسد زين الدين120214042

إنكميزيادارةدمحم جعفر عالء الحديشي120214041

إنكميزيادارةسارة ماىر شحرور120161264

إنكميزيادارةىادي عبدو أبه خميل120214010

إنكميزيادارةنهر عمي برجي120181270

إنكميزيادارةىاشم قاسم عهض120214050

إنكميزيادارةاليدار حدن غداني120150105

إنكميزيادارةآية حبيب الظرابمدي120214052

فرنديادارةساره يهسف بمهط120180335

فرنديادارةعال قاىر الدقدوقي120171002

فرنديادارةأية دمحم حسهد120161276

فرنديادارةىدى فادي وىبي120214008

فرنديادارةالرا سميم العشان120160729

فرنديادارةخمهد بدام سرور120130969

إنكميزيإقتراد مالي ومررفيناندي حدين حجازي120173109

إنكميزيإقتراد مالي ومررفياسيل حدن يهسف120183079

إنكميزيإقتراد مالي ومررفيديسو ناجي تابت120214003

إنكميزيإقتراد مالي ومررفيحدن احسد زلغهط120183060

فرنديإقتراد مالي ومررفيلهريس سميم عبيد120070156

إنكميزيإقتراد وتسهيل دوليينفاطسة عباس فتهني120183029

إنكميزيإقتراد وتسهيل دوليينديانا حدان حيدر120173117

إنكميزيإقتراد وتسهيل دوليينىادي جهاد حرب120173070

إنكميزيإقتراد وتسهيل دوليينريم بالل عسيس120173047

فرنديإقتراد وتسهيل دوليينيارا اميل غسذهل120183067
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
فرنديإقتراد وتسهيل دوليينزيشة عمي التهيشي120183141

فرنديإقتراد وتسهيل دولييننهر احسد عالم120153082

فرنديإقتراد وتسهيل دولييناليدا بدام السزاوي120182505

فرنديإقتراد وتسهيل دوليينريان حدن مرتزى120183014

إنكميزيتدهيقابراليم قاسم رحال120101300

إنكميزيتدهيقسيى دمحم نجيب المكيس120214007

إنكميزيتدهيقريتا جدعهن كرباج120214032

إنكميزيتدهيقدمحم عمي أبه خميل120214055

فرنديتدهيقغريس وسام ساروفيم120214014

فرنديتدهيقحهراء كامل برار120131289

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةمالك مزيد شعبان120180491

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةفاطسة مفيد ىاشم120171065

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةزىراء زىير عثسان120170257

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةمريم عبد الكريم مغشيو120170571

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةجشا دمحم ناصرالدين120180378

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةمشال امين قاسم120171377

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةغيدا رياض شاىين120180778

إنكميزيمحاسبة وتدقيقىشاء يهسف صبره120181474

إنكميزيمحاسبة وتدقيقغيدا خزر ترو120160248

إنكميزيمحاسبة وتدقيقزىراء محدن عيدى120180039

إنكميزيمحاسبة وتدقيقسيمفانا مرظفى مظر120160764

إنكميزيمحاسبة وتدقيقجهيل فادي الدهقي120170878

إنكميزيمحاسبة وتدقيقالرا ديب حيدر120180461

إنكميزيمحاسبة وتدقيقدمحم باقر حدن محي الدين120180666

إنكميزيمحاسبة وتدقيقنهر اليدى احسد اسساعيل120160309

فرنديمحاسبة وتدقيقريم بدام بربهص120170431

فرنديمحاسبة وتدقيقريذار شربل ناىض120214006
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
فرنديمحاسبة وتدقيقريم حدن الذقهر الحاج شحادة120180519

فرنديمحاسبة وتدقيقعبد الحميم دمحم الحاج شحادة120060340

فرنديمحاسبة وتدقيقنغم غدان فهاز120160574

فرنديمحاسبة وتدقيقريان خالد ممحم120170230

فرنديمحاسبة وتدقيقايفا قاسم سعد120161474

فرنديمحاسبة وتدقيقريم حدين ميدي120180143

فرنديمحاسبة وتدقيقكريدتيشا جياد الحاج شحاده120181268

فرنديمحاسبة وتدقيقفاطسة عدنان حراجمي120161352

فرنديمحاسبة وتدقيقايو حدن شامي120151163

فرنديمحاسبة وتدقيقمريم حدين ناصر الدين120170989

إنكميزيمعمهماتية اداريةنهر الزىراء عمي فاضل120214051

إنكميزيمعمهماتية اداريةعباس احسد ىاشم120214013

إنكميزيمعمهماتية اداريةليال يهسف أبه رضا120204023

إنكميزيمعمهماتية اداريةإبراليم دمحم رضى120214026

فرنديمعمهماتية اداريةسحر عدنان زين الدين120214029

فرنديمعمهماتية اداريةدمحم سعاده الحبحاب120170047

فرنديمعمهماتية اداريةفداء شادي ولبو120161139
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
انكميزيادارةماريتا سركيس سركيس220/16290

انكميزيادارةاندرو كيروز به مميم215/14505

انكميزيادارةمهريس جاك الراعي220/16330

انكميزيادارةجييان اسعد العازار220/16298

انكميزيادارةمهريال اميل ضاىر220/16307

فرنديادارةميراي شربل سعاده213/14016

فرنديادارةاسسا جهرج الحاج216/14827

فرنديادارةاليان ريسهن اسكشدر215/14597

فرنديادارةبيرال مهريس البدتاني217/15235

فرنديادارةمايا كسيل مرىج202/10446

فرندياقتراد وتسهيل دوليينماريا سيسهن العريو216/6588

فرندياقتراد وتسهيل دوليينجهيل ادكار الفغالي216/6590

فرندياقتراد وتسهيل دولييندمحم حدن باشا216/6605

فرندياقتراد وتسهيل دولييناليدا فريد حهراني217/6625

انكميزيتدهيقسمهى زياد غشيسو220/16303

انكميزيتدهيقجهانا نسر الحداد215/14544

فرنديتدهيقميميشا جياد معمهف215/14721

فرنديتدهيقدياال ديب ابراليم216/14905

فرنديتدهيقاليدا نبيل زياده215/14670

فرنديتدهيقجشيفر جهرج جييم216/14971

فرنديتدهيقكاريل مخايل ممحم217/15297

فرنديتدهيقسهزان مروان ضه214/14345

انكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةناتاشا فيميب ابه رجيمي220/16295

انكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةدمحم خبر محسهد السال220/16255

انكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةايميان مخايل القزي217/15310

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةجهيا وليد رياشي217/15202

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةلهتذيانا سبع الفغالي216/14998
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةساره بدام مرهمعي216/14909

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةميريم بظرس حشا216/14900

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةباتريك عبدهللا الخهري216/14832

انكميزيمحاسبة وتدقيقمشى ىذام إسالمبهلي217/15109

انكميزيمحاسبة وتدقيقجشيفر شربل التشهري217/15058

انكميزيمحاسبة وتدقيقكيفن مارون بدر217/15101

انكميزيمحاسبة وتدقيقايمدا طانيهس عظاهللا217/15322

انكميزيمحاسبة وتدقيقجهرج جاك سهيد216/14867

فرنديمحاسبة وتدقيقليمى جرجس اليبر217/15064

فرنديمحاسبة وتدقيقماريا إلياس يسين216/14792

فرنديمحاسبة وتدقيقماريا فهزي صافي217/15054

فرنديمحاسبة وتدقيقساره سعد سعاده217/15240

فرنديمحاسبة وتدقيقناندي الياس به انظهن217/15098

فرنديمحاسبة وتدقيقالرا نديم بعقميشي217/15175

فرنديمحاسبة وتدقيقكريدتل روبير سعد217/15241

فرنديمحاسبة وتدقيقتريدي مارون غانم215/14479

فرنديمحاسبة وتدقيقغايال إلياس خاطر217/15263

فرنديمحاسبة وتدقيقساره ايميا اليبر217/15075

فرنديمحاسبة وتدقيقماريه بهلس خظار217/15121

فرنديمحاسبة وتدقيقباميال يهسف يهسف217/15280

فرنديمحاسبة وتدقيقبرال جهرج شاىين217/15324

فرنديمحاسبة وتدقيقليشا فيرل خميل217/15144

انكميزيمعمهماتية اداريةنرمين جهرج بهلس216/14786

فرنديمعمهماتية اداريةجهيس شربل حبيب217/15166

فرنديمعمهماتية اداريةميريم بذاره الذدياق217/15113

فرنديمعمهماتية اداريةميثال فؤاد األشقر217/15278
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
انكميزيادارةجهرج شادي سعاده35870

انكميزيادارةوائل دمحم شرقية32498

انكميزيادارةليال نعسان شمق35868

انكميزيادارةامال نديم الدشهسي35867

انكميزيادارةريسا خميل مشرهر34813

فرنديادارةمشال جسال الدين ليال35862

فرنديادارةليفاء صبري شميالت34451

فرنديادارةفيروز احسد خميل35063

فرنديادارةيارا مارون طراد33298

فرندياقتراد وتسهيل دوليينمريم مرظفى خزر34880

فرندياقتراد وتسهيل دولييناليدار احسد الرفاعي34755

فرندياقتراد وتسهيل دوليينتاتيانا طشهس عبدهللا34140

فرندياقتراد وتسهيل دولييننيفادا انظهان اليحذهشي35382

فرندياقتراد وتسهيل دوليينايو احسد فهاز نابمدي34805

فرندياقتراد وتسهيل دوليينمريم دمحم عمي34083

فرندياقتراد وتسهيل دولييناحسد فيرل الدىيبي34883

فرندياقتراد وتسهيل دوليينغشى عبد الرزاق الزعبي34533

فرنديتدهيقجمشار رحيق حدن35020

فرنديتدهيقايميان بدام دميان34797

فرنديتدهيقىشد طاني انظهن34465

انكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةفؤاد انظانيه ابي غرن35866

انكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةاسامة كامل حجازي34945

انكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةسيسهنا مرسال به ضمع34867

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةبهدوان انظهان الظبر34859

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةميرنا خالد تميجو34830

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةسيمين يهسف يعقهب34898

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةريم ابراليم عظية34874
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةنهر احسد نجيب34897

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةسهسن دمحم الدرحان34987

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةطهني طشهس غاتا34761

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةريتا الخهري مارون الترس34885

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةدمحم يحيى دمحم نبيل الحمبي34763

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةنهر قبهلي الديد34796

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةجهزيف نديم صعب34692

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةسهسن محسهد حيدر35010

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةكريدتال جيمبير الروادي34193

فرنديمحاسبة وتدقيقبراءه نزال طالب34571

فرنديمحاسبة وتدقيقايسان ابراليم لظيفو34895

فرنديمحاسبة وتدقيقمريم دمحم ياسر معرراني34760

فرنديمحاسبة وتدقيقاالء سسير قداوح34703

فرنديمحاسبة وتدقيقجهمانا جسيل دمحم34757

فرنديمحاسبة وتدقيقساره يحيى عبهد33938

فرنديمحاسبة وتدقيقاسساء غدان خير34653

فرنديمحاسبة وتدقيقليالي سعد داغر34266

فرنديمحاسبة وتدقيقنهر عمي الحاج عبيد35036

فرنديمحاسبة وتدقيقعبد الفتاح احسد عبال34640

فرنديمحاسبة وتدقيقالرا ابراليم ابراليم35006

فرنديمحاسبة وتدقيقامل وليد الرفاعي35049

فرنديمعمهماتية اداريةجشى خالد زكريا35874

فرنديمعمهماتية اداريةسالي دمحم الدردوك34924

فرنديمعمهماتية اداريةشيساء ىذام عبيد35000
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
إنكميزيادارةفرح زياد نخمة4202040079

إنكميزيادارةأية ناعم طربيو4202040071

إنكميزيادارةلسى مشرهر غرن4201640018

إنكميزيادارةآيا كسيل نرر4202040070

إنكميزيادارةجسال مجيد الدنف4202040076

إنكميزيادارةتيشا سعيد مذكهر4202040084

إنكميزياقتراد مالي ومررفيسارة ماجد ابي السشى4202041010

إنكميزياقتراد مالي ومررفيفرح جياد غريزي4201741009

فرندياقتراد مالي ومررفيأشرف أجهد السرري4201741001

فرندياقتراد مالي ومررفيبترا فادي السرري4201641017

إنكميزيتدهيقبدسو طالل العريزي4201740049

إنكميزيتدهيقاسكشدر ياسر عساد4201740026

فرنديتدهيقغهى سامر حريز4201640055

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةفرح مكرم تمحهق4201740005

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةامال فيرل غريزي4201740048

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةكاتيا رضهان عبد الخالق4201740023

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةجهيل انظهان جبهر4201740015

إنكميزيمحاسبة وتدقيقدارين حديب شعبان4201740056

إنكميزيمحاسبة وتدقيقىال نجيب صبح4201740039

فرنديمحاسبة وتدقيقرايان أنيس ميالن4201740008

إنكميزيمعمهماتية إداريةأماني عادل خداج4201740007

إنكميزيمعمهماتية إداريةسيرين سييل السرري4201740045

إنكميزيمعمهماتية إداريةديسا ياسر البشا4201740013
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
إنكميزيادارةزىراء حدين كهثراني520214029

إنكميزيادارةجشا حدين بيظار520214075

إنكميزيادارةزياد عفيف عاىر520214087

إنكميزيادارةنهر ابراليم سالمي520214139

إنكميزيادارةلسى نهاف صبرا520214035

فرنديادارةحال عباس فرحات520214137

فرنديادارةىادية حدين طراف520214118

فرنديادارةمريم حدن زبيب520214114

فرنديادارةاسيل عمي حسهد520214121

إنكميزياقتراد مالي ومررفيفاطسة زكريا جسهل جسهل520214007

إنكميزياقتراد مالي ومررفياسيل خزر سقالوي520214072

إنكميزياقتراد مالي ومررفيزىراء عبدهلل حسدان520214030

إنكميزياقتراد مالي ومررفيروان حدن فرحات520214083

إنكميزياقتراد مالي ومررفيكاتيا عمي فرحات520213848

إنكميزياقتراد مالي ومررفيجييان خزر دياب520214022

فرندياقتراد مالي ومررفيمروى حدين عيدى520214113

فرندياقتراد مالي ومررفيسارة حدين حايك520214033

فرندياقتراد مالي ومررفيدمحم حدن شيت520214036

فرندياقتراد مالي ومررفيىديل حدن قسيحة520214038

فرندياقتراد مالي ومررفيآمشة ابراليم قذهر520214120

فرندياقتراد مالي ومررفيزيشب حدين شسيداني520214089

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةمالك جهاد فكيو520214014

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةجهانا دمحم قبيدي520214064

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةكهثر حدن ترحيشي520213834

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةرنا حدن قذهر520214028

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةنهر دمحم عمي بزي520214101

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةلهرين حدين مشرهر520214050
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةندرين عمي زىر520214116

فرنديتسهيل ومؤسدات ماليةفيفيان حدين غشدور520213808

إنكميزيمحاسبة وتدقيقآالء غالب بعمبكي520214021

إنكميزيمحاسبة وتدقيقزيشب دمحم فاضل520214134

إنكميزيمحاسبة وتدقيقزيشب دمحم رضا عباس520214031

فرنديمحاسبة وتدقيقزيشب دمحم حيدر520214110

فرنديمحاسبة وتدقيقجشان عادل دمحم عمي520214076

إنكميزيمعمهماتية إداريةزيشب نبيل غريب520214059

إنكميزيمعمهماتية إداريةزيشب حدين مروة520214058

فرنديمعمهماتية إداريةغدير حدين مراد520214094

فرنديمعمهماتية إداريةىشادي عمي عهاضو520214039

فرنديمعمهماتية إداريةسساح عيدى مراد520214091
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اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
إنكميزيادارةىداية عمي حدين6202161026

إنكميزيادارةحشان بديم حسهد6202161024

إنكميزيادارةبمكيس دمحم غظاس6201161006

إنكميزيادارةزيشة رياض الدمذقي6201861016

إنكميزيإقتراد وتسهيل دوليينفاطسة حدين حظيط6201962009

إنكميزيإقتراد وتسهيل دوليينخمهد شهقي مرعي6201762006

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةفاليريا شربل الياروني6202161030

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةفشيدا شربل الياروني6202161031

إنكميزيتسهيل ومؤسدات ماليةنهر امين الدواليبي6201861003

إنكميزيمحاسبة وتدقيقماريا كرم شسعهن6202161027

إنكميزيمحاسبة وتدقيقليمى كسال رزق6201861009

إنكميزيمعمهماتية اداريةعسر شهقي ابه ابراليم6201861019

إنكميزيمعمهماتية اداريةوسيم كسال قدام6201861013
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