




 المهني2 الى الماستر 1الئحة باسماء الطالب الذين اعفوا من مباراة الدخول من الماستر
الفرع االول-  في كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال 2023-2022للعام الجامعي 

اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
إنكليزيإدارةكريستل  شربل  دانيال120224042
إنكليزيإدارةهبة علي مصطفى120224019
إنكليزيإدارةنور الهدى  علي مطر120224004
إنكليزيإدارةحنان حسن سليم14594
فرنسيإدارةايه مازن جباعي120190032
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيحسين سعيد الغول120193166
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيبتول عباس الحالني120183063
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيريان محمد قشمر120193046
فرنسيإقتصاد مالي ومصرفيهدايه موسى صفوان120080338
إنكليزيإقتصاد وتمويل دوليينجيسي ابراهيم أبو العز120193123
إنكليزيإقتصاد وتمويل دوليينزينة محمود عبداهلل120193002
إنكليزيإقتصاد وتمويل دولييننور خليل رزق120183025
إنكليزيإقتصاد وتمويل دوليينليا حسن هزيمه120193075
فرنسيإقتصاد وتمويل دوليينسندس زكي يحي120193104
فرنسيإقتصاد وتمويل دوليينغازي محمد سليم120193128
فرنسيإقتصاد وتمويل دوليينفاطمة حسن قبيسي120193026
فرنسيإقتصاد وتمويل دولييناحمد حسين نصار120183127
فرنسيإقتصاد وتمويل دوليينحسين محمد  سعد120183004
فرنسيإقتصاد وتمويل دوليينابراهيم مهدي الحاج يونس120193155
إنكليزيتسويقمايا خالد حسن120224013
إنكليزيتسويقغنوة سهيل سري الدين120224031
فرنسيتسويقجنى حسن  موسى120190778
فرنسيتسويقجنى حسن صالح120190217
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةزينب زهير فاضل120190523
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةكريستين حسين حجازي120191418
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةعلي محمد عواضه120190016
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةمحمد باقر عبد اإلمام زراقط120161766
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةفانيسا جوني  اصادوريان120190146
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةمحمود سمير رضا120190210
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةفرح محمد اللقيس120142280
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةجورجيت عبدو عساكر120190421
إنكليزيمحاسبة وتدقيق مريم محمد السباعي120180488
إنكليزيمحاسبة وتدقيقحسين محمد حرب120191264
إنكليزيمحاسبة وتدقيقمهدي حسن المصري120191482
إنكليزيمحاسبة وتدقيقجنى  عبداهلل  تفاحه120180062
إنكليزيمحاسبة وتدقيقموسى سمير فاضل120190114
فرنسيمحاسبة وتدقيقريان علي عبيد120190629
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 المهني2 الى الماستر 1الئحة باسماء الطالب الذين اعفوا من مباراة الدخول من الماستر
الفرع االول-  في كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال 2023-2022للعام الجامعي 

اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
فرنسيمحاسبة وتدقيقشذى خالد شعبان120190235
فرنسيمحاسبة وتدقيقاحسان عواد بو عرم120190407
فرنسيمحاسبة وتدقيقجنان علي شحاده120190461
فرنسيمحاسبة وتدقيقمالك  قاسم علويه120191054
فرنسيمحاسبة وتدقيقريم عبد الحكيم عبد اهلل120190262
فرنسيمحاسبة وتدقيقفاطمة ابراهيم كلوت120180197
إنكليزيمعلوماتية اداريةاحمد رضى غريب120141098
إنكليزيمعلوماتية اداريةزينب علي المقداد120224030
فرنسيمعلوماتية اداريةنور مصطفى ضاهر120170534
فرنسيمعلوماتية اداريةعلي االكبر حسن ناصر الدين120190593
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 المهني2 الى الماستر 1الئحة باسماء الطالب الذين اعفوا من مباراة الدخول من الماستر
الفرع الثاني-  في كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال 2023-2022للعام الجامعي 

اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
فرنسيادارةنور جهاد دوماني215/14520
فرنسيادارةنور رشيد نعيم218/15719
فرنسيادارةريتا ابراهيم العاقوري212/13688
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينأندي منير حداد218/6674
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينريمون جورج قرعه218/6647
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينجاد عقل دومط218/6662
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينريتا جوني نعمة218/6673
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينجوانا ايلي حرب218/6657
انكليزيتسويقشربل سركيس ابي عكر217/15299
انكليزيتسويقإدي فيليب ابو عاصي217/15193
انكليزيتسويقماري نيال وديع نخله221/16478
فرنسيتسويقراشيل جرجس فرنسيس217/15261
فرنسيتسويقكارن بطرس الخوري جبرايل217/15272
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةديانا فادي الحويك218/15474
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةتيا دوري نصار218/15431
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةجورج جورج صوايا218/15387
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةرامي وليم ندور217/15176
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةبرال منير مزرعاني218/15480
انكليزيمحاسبة وتدقيقالسا سمير اجريس221/16464
انكليزيمحاسبة وتدقيقسرج جريس جبرايل217/15084
فرنسيمحاسبة وتدقيقتانيا الياس شمعون218/15560
فرنسيمحاسبة وتدقيقماريو الياس الخويري218/15535
فرنسيمحاسبة وتدقيقريتا اديب الجلخ218/15508
فرنسيمحاسبة وتدقيقجوزيف طوني رحمه218/15614
فرنسيمحاسبة وتدقيقساره كميل ابو زيد217/15289
فرنسيمحاسبة وتدقيقتيا روجيه أيوب218/15536
فرنسيمحاسبة وتدقيقميشال عزيز عساف218/15439
فرنسيمحاسبة وتدقيقدونا ماريا وجدي ضرغام217/15238
فرنسيمحاسبة وتدقيقالرا خليل نخله218/15451
فرنسيمحاسبة وتدقيقسعاد زكريا العلبي218/15459
فرنسيمحاسبة وتدقيقإليسا أنطوان راشد218/15634
انكليزيمعلوماتية اداريةريتا شربل ابي حنا221/16472
فرنسيمعلوماتية اداريةشربل سعيد عيد218/15426
فرنسيمعلوماتية اداريةكريستيان فايز خليل218/15619
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 المهني2 الى الماستر 1الئحة باسماء الطالب الذين اعفوا من مباراة الدخول من الماستر
الفرع الثالث-  في كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال 2023-2022للعام الجامعي 

اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
إنكليزيادارةريم انور ابوحيط35273
فرنسيادارةجاكي كميل الشامي35873
فرنسيادارةجوان سليم ليشع35121
فرنسيادارةفاطمة عبد االله محمود34368
فرنسيادارةفاطمه خالد شكشك34862
فرنسيادارةايالنا محسن فرح35097
فرنسيادارةصباح خالد حسن35089
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينرينا جوزيف بوهيا35270
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينرقية عثمان عوض35287
فرنسياقتصاد وتمويل دولييناالء ايمن صالح35251
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينمنار منير موسى35256
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينعبدالمجيد حسن شقره35011
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينماريا بشير روميه35246
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينمالك محمد الرفاعي35297
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينجنان محمود شعبان35055
فرنسياقتصاد وتمويل دوليينساره محمد حمزه35250
فرنسياقتصاد وتمويل دولييندونا اوتل نعمة35314
فرنسيتسويقآية عامر زريقة36144
فرنسيتسويقماريا جوني ضوميط34814
فرنسيتسويقغنى مهدي حمود34849
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةالرا جان البازي35138
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةكارن جان عائده35113
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةناتالي عطا البايع35226
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةطوني سايد عفلق35109
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةبدور خالد الحاج35371
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةاوريانا ايلي قليمه35151
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةدانا جهاد طالب35114
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةماريان ماهر نعمة35112
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةساندره نبيل قزيحه35229
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةايلينا جورج المقدسي35131
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةايه عبد الحفيظ عكاري35134
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةايناس مصطفى العكاري35170
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةنور الهدى علي يوسف35357
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةريتا طاني االغا35146
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةالرا وليد مصطفى35087
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةبول نادر ايوب-ماري35140
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةكريم خالد صالح الدين34783
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 المهني2 الى الماستر 1الئحة باسماء الطالب الذين اعفوا من مباراة الدخول من الماستر
الفرع الثالث-  في كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال 2023-2022للعام الجامعي 

اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةهدى ميشال فرح34337
فرنسيمحاسبة وتدقيقتونيا تادي المكاري35082
فرنسيمحاسبة وتدقيقحنان عبدالقادر زعاطيطي34720
فرنسيمحاسبة وتدقيقالريسا دافني دونا35163
فرنسيمحاسبة وتدقيقدانا جهاد غياض35630
فرنسيمحاسبة وتدقيقعبدالقادر سامي قره علي35308
فرنسيمحاسبة وتدقيقاحالم مفيد الصباغ34719
فرنسيمحاسبة وتدقيقنور ميالد حلبوتي35219
فرنسيمحاسبة وتدقيقساره جود سعد35104
فرنسيمحاسبة وتدقيقسالي بسام حمدان35026
فرنسيمحاسبة وتدقيقعزام حاكم الصباغ33305
فرنسيمحاسبة وتدقيقزينه محمد شمره35366
فرنسيمحاسبة وتدقيقنريمان نزيه ملص34787
فرنسيمحاسبة وتدقيقريان برهان صبرايوب35233
فرنسيمحاسبة وتدقيقجاكي يوسف بو انطون35189
فرنسيمعلوماتية إداريةطارق خالد زريقة36112
فرنسيمعلوماتية إداريةشربل لطفه الترس35165
فرنسيمعلوماتية إداريةيمنى ماجد مولوي35090
فرنسيمعلوماتية إداريةجنى بشار محمود العبوشي35186
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 المهني2 الى الماستر 1الئحة باسماء الطالب الذين اعفوا من مباراة الدخول من الماستر
الفرع الرابع-  في كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال 2023-2022للعام الجامعي 

اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
انكليزيادارةهنادي حسيب شعبان41501
انكليزيادارةكريستينا شكيب نصر41458
انكليزياقتصاد مالي ومصرفيهال مجيد أبو علي4201841007
انكليزياقتصاد مالي ومصرفيمنار مالك بو ضرغم4201841009
انكليزياقتصاد مالي ومصرفيغنوة كميل بوغادر4201841012
فرنسياقتصاد مالي ومصرفيفاطمة حسن الجموع4201641039
انكليزيتسويقنيفين سعيد حمزه410688
انكليزيتسويقلين نجيب حمدان4201840003
انكليزيتمويل ومؤسسات ماليةسيليا سليم زيتوني4201840010
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةناديا سليم المصري4202140064
انكليزيمحاسبة وتدقيقرزان عامر زيدان4201840023
انكليزيمعلوماتية إداريةريان منيف زيدان4201840025
انكليزيمعلوماتية إداريةريان مروان بوعزالدين4201840015
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 المهني2 الى الماستر 1الئحة باسماء الطالب الذين اعفوا من مباراة الدخول من الماستر
الفرع الخامس-  في كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال 2023-2022للعام الجامعي 

اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
إنكليزيإدارةنور الهدى محمد حسن نجمة520224335
إنكليزيإدارةزهراء محمد رضا520193140
إنكليزيإدارةفاطمة أحمد ترمس520193149
فرنسيإدارةجنى حسين حوماني520193327
فرنسيإدارةكوثر حيدر رضا520193320
فرنسيإدارةزينب علي موسى520193212
فرنسيإدارةهال قاسم شبيب520193328
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيمالك حسن عبدهللا520193179
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيزينب ابراهيم روميه520193294
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيجنى حسين الدر520214105
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيمحمد أحمد قاووق520193181
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيزهراء حافظ شيت520224264
فرنسيإقتصاد مالي ومصرفيايمان نشأت سكيكي520224343
فرنسيإقتصاد مالي ومصرفيزهراء عبدهللا حديد520224342
فرنسيإقتصاد مالي ومصرفيريان علي غندور520224341
فرنسيإقتصاد مالي ومصرفيحنين يوسف شبيب520193239
فرنسيإقتصاد مالي ومصرفيميرنا علي منصور520193203
فرنسيإقتصاد مالي ومصرفيزهراء حسين معتوق520193175
فرنسيإقتصاد مالي ومصرفيديما احمد محمد520193325
فرنسيإقتصاد مالي ومصرفيميرنا عياد مهنا520224347
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةموسى حسين قعيق520193153
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةدالل محمد بدرالدين520193170
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةزينب حسن جمعه520224337
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةغنوه يوسف شبيب520214063
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةمهدي محسن الشامي520193217
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةحسن علي العابد520193280
فرنسيتمويل ومؤسسات ماليةهادي عباس عبيد520193162
إنكليزيمحاسبة وتدقيقزهراء عبدهللا شحرور520224372
إنكليزيمحاسبة وتدقيقنور الهدى غالب ضاهر520193342
فرنسيمحاسبة وتدقيقعلي الرضا حسن عمار520224349
فرنسيمحاسبة وتدقيقرهام حسين اسنكندر520224352
فرنسيمحاسبة وتدقيقجنى علي فواز520214078
إنكليزيمعلوماتية إداريةمحمد محمود تقي520224324
إنكليزيمعلوماتية إداريةعلي حسين فقيه520193187
إنكليزيمعلوماتية إداريةيحي محمد حجازي520224348
إنكليزيمعلوماتية إداريةغنى يوسف شبيب520214129
فرنسيمعلوماتية إداريةابراهيم أحمد دقماق520224367
فرنسيمعلوماتية إداريةزهراء حسين ياسين520224345
فرنسيمعلوماتية إداريةلين أحمد حمزه520193263
فرنسيمعلوماتية إداريةجنى رضا سويد520224333
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 المهني2 الى الماستر 1الئحة باسماء الطالب الذين اعفوا من مباراة الدخول من الماستر
الفرع السادس-  في كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال 2023-2022للعام الجامعي 

اللغةاالختصاصاالسمرقم الملفالفرع
إنكليزيإدارةعلم الدين قاسم جماز6202261031
إنكليزيإدارةادهم حكمات داغر6202261032
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيجيسيكا علي المجذوب6201962004
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيلمى سعيد محمد6201962001
إنكليزيإقتصاد مالي ومصرفيهبة سمير مينا6201862003
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةسالين يوسف ايليا6202261027
إنكليزيتمويل ومؤسسات ماليةمحمد علي الهبري6201461015
إنكليزيمحاسبة وتدقيقجان ايلي حمزو6201961009
إنكليزيمحاسبة وتدقيقربى امين الدواليبي6201961005
إنكليزيمعلوماتية اداريةانطونيت نقوال افرام6202161002
إنكليزيمعلوماتية اداريةأصالن صالح الحلبي6201261023
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