االساتذة الذين تمت االستعانة بهم  2015/2016بيروت
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االسم الثالثي
سارة حمد حاطوم
علي ياسين فخر الدين
شربل حبيب قبطي
ساندرا الياس صباغة
سامية سهيل المصري
عائشة محمد عابدين
جوليا خالد مشيك
كارول فايز مسعد
نسرين محمد الرفاعي
عايدة حسن سلمان
هبة احمد شهاب
غنى زيد عاشور
سيرين زهير نحيلة
فاطمة سعد هللا السن
اسراء حسين خليفة
رنيم باهي الدين شعبان
ندين وفيق مسلماني
ريم فاروق سيدة
جيهان محمد خير البابا
ريم احمد حسين
فرح يحيا شوقي
أنس نعيم زرزور
ثريا طالل قبيسي
جويس الياس صالح
وفاء عثمان امان الدين
سهى احمد غزالي
رنا سهيل المعبي
سحر علي رزق
ليلى غسان فارس
منال علي مشيك
ديما رستم حيدر
أماني محمد الكردي
مالك مصطفى شعبان
سمر سامي دمشقية
ميساء محمود الخطيب

مستحقات ل.ل
ل.ل1,692,000 .
ل.ل6,354,000 .
ل.ل5,004,000 .
ل.ل4,608,000 .
ل.ل5,652,000 .
ل.ل3,438,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل9,108,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل2,106,000 .
ل.ل4,608,000 .
ل.ل2,844,000 .
ل.ل8,280,000 .
ل.ل8,100,000 .
ل.ل6,372,000 .
ل.ل6,606,000 .
ل.ل4,608,000 .
ل.ل6,534,000 .
ل.ل4,644,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل5,454,000 .
ل.ل5,760,000 .
ل.ل3,942,000 .
ل.ل6,894,000 .
ل.ل4,842,000 .
ل.ل4,194,000 .
ل.ل7,830,000 .
ل.ل8,226,000 .
ل.ل3,834,000 .
ل.ل5,346,000 .
ل.ل8,982,000 .
ل.ل6,858,000 .
ل.ل4,446,000 .
ل.ل7,722,000 .
ل.ل3,600,000 .
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لورا محمد حرب
فرح عماد الدين عويدات
امينة ابراهيم الفيل
دارين محمد نياز الجمال
سعاد حسان المحب
سهى عصام االحدب
مالك مصطفى شعبان
فادي احمد حسون
نور مروان حجار
دالل صالح حمصي
رانيا عبد الرؤوف الحاج شحادة
هيام عبد الوهاب مرجان
تمارا جمال الحاج
شيرين مصطفى القعقور
صفا محمد الكردي
نانسي علي هزيم
رنا فاروق الربعة
زاهدة وليد محمدية
فادي احمد حسون
رنيم باهي الدين شعبان
فرح محمود البقيلي
نسرين سامي ذو الغنى
فاطمة مصطفى الكموني
فرح محمود البقيلي
هبة محاسن صفي الدين
مايا محمد الهيشان
فرح ابراهيم صقر
نور وليد الزهيري
لمى محمود كمال الدين
هبة محمد رياض عبد هللا
دنيا صالح درويش
فداء سهيل حاطوم
سمار قاسم الخطيب
هال شوقي األحمدية
ريان محمد خيال
اميرة غازي اليافي
رانيا محمد نياز الجمال
نسيبة رمضان النمش
رزان جهاد حمود

ل.ل6,624,000 .
ل.ل6,264,000 .
ل.ل7,434,000 .
ل.ل5,238,000 .
ل.ل2,988,000 .
ل.ل3,960,000 .
ل.ل234,000 .
ل.ل3,006,000 .
ل.ل5,400,000 .
ل.ل5,472,000 .
ل.ل5,670,000 .
ل.ل1,962,000 .
ل.ل4,356,000 .
ل.ل7,650,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل4,914,000 .
ل.ل6,462,000 .
ل.ل4,032,000 .
ل.ل2,844,000 .
ل.ل1,656,000 .
ل.ل4,626,000 .
ل.ل2,340,000 .
ل.ل5,004,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل4,374,000 .
ل.ل7,218,000 .
ل.ل270,000 .
ل.ل5,526,000 .
ل.ل7,146,000 .
ل.ل7,686,000 .
ل.ل7,362,000 .
ل.ل6,948,000 .
ل.ل8,370,000 .
ل.ل3,564,000 .
ل.ل5,814,000 .
ل.ل6,192,000 .
ل.ل4,626,000 .
ل.ل4,842,000 .
ل.ل8,856,000 .
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سهى أنور عبد الخالق
ايمان حسن الحاراتي
ديانا خالد جعفر
نعمت مصطفى عيتاني
لينا حسين زريق
ليندا عبد الكريم مصطفى
منى محمد تمساح
نورا سامي ذو الغنى
روال رياض شعيب
رزان مروان القرى
زهراء فؤاد عبد هللا
عبد المعين حسين حيدر
غنى عماد عبد هللا
نسرين سامي ذو الغنى
نادين رفيق صبح
نجاح ابراهيم محمصاني
نور ماهر الشيخ
نور حسين فرحات
هدى محمد زهير جباصيني
رانيا عبد الرؤوف الحاج شحادة
أمينة محمد العكاوي
أمينة محمد العكاوي
غادة محمد فتح هللا الشيخ
عالء احمد مخالّتي
سناء اسامة العميري
ايفيت جورج شديد
محمد حسن الخشن
ربى نجيب حبشي
سارة حمد حاطوم
علي ياسين فخر الدين
شربل حبيب قبطي
ساندرا الياس صباغة
سامية سهيل المصري
عائشة محمد عابدين
جوليا خالد مشيك
كارول فايز مسعد
نسرين محمد الرفاعي
عايدة حسن سلمان
هبة احمد شهاب

ل.ل5,184,000 .
ل.ل9,432,000 .
ل.ل8,208,000 .
ل.ل7,758,000 .
ل.ل4,662,000 .
ل.ل4,140,000 .
ل.ل3,888,000 .
ل.ل4,392,000 .
ل.ل6,804,000 .
ل.ل8,910,000 .
ل.ل8,676,000 .
ل.ل6,372,000 .
ل.ل8,442,000 .
ل.ل3,798,000 .
ل.ل4,338,000 .
ل.ل4,086,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل4,680,000 .
ل.ل8,820,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل6,390,000 .
ل.ل2,106,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل4,644,000 .
ل.ل216,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل6,880,000 .
ل.ل1,494,000 .
ل.ل1,494,000 .
ل.ل1,962,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل1,530,000 .
ل.ل2,502,000 .
ل.ل2,376,000 .
ل.ل1,764,000 .
ل.ل1,584,000 .
ل.ل1,026,000 .
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غنى زيد عاشور
سيرين زهير نحيلة
فاطمة سعد هللا السن
اسراء حسين خليفة
رنيم باهي الدين شعبان
ندين وفيق مسلماني
ريم فاروق سيدة
جيهان محمد خير البابا
ريم احمد حسين
أنس نعيم زرزور
ثريا طالل قبيسي
جويس الياس صالح
وفاء عثمان امان الدين
سهى احمد غزالي
رنا سهيل المعبي
سحر علي رزق
ليلى غسان فارس
منال علي مشيك
ديما رستم حيدر
أماني محمد الكردي
مالك مصطفى شعبان
سمر سامي دمشقية
ميساء محمود الخطيب
لورا محمد حرب
فرح عماد الدين عويدات
امينة ابراهيم الفيل
دارين محمد نياز الجمال
سعاد حسان المحب
سهى عصام االحدب
فادي احمد حسون
نور مروان حجار
دالل صالح حمصي
رانيا عبد الرؤوف الحاج شحادة
هيام عبد الوهاب مرجان
تمارا جمال الحاج
شيرين مصطفى القعقور
نانسي علي هزيم
رنا فاروق الربعة
زاهدة وليد محمدية

ل.ل1,188,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل2,016,000 .
ل.ل2,538,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل2,196,000 .
ل.ل2,502,000 .
ل.ل1,836,000 .
ل.ل1,854,000 .
ل.ل1,782,000 .
ل.ل2,592,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل2,304,000 .
ل.ل2,340,000 .
ل.ل1,026,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل2,304,000 .
ل.ل306,000 .
ل.ل1,422,000 .
ل.ل2,232,000 .
ل.ل954,000 .
ل.ل2,772,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل1,998,000 .
ل.ل918,000 .
ل.ل1,566,000 .
ل.ل1,062,000 .
ل.ل1,746,000 .
ل.ل1,350,000 .
ل.ل1,980,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل1,260,000 .
ل.ل2,304,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل1,962,000 .
ل.ل1,404,000 .
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فادي احمد حسون
رنيم باهي الدين شعبان
فرح محمود البقيلي
نسرين سامي ذو الغنى
فاطمة مصطفى الكموني
فرح محمود البقيلي
هبة محاسن صفي الدين
مايا محمد الهيشان
نور وليد الزهيري
لمى محمود كمال الدين
هبة محمد رياض عبد هللا
دنيا صالح درويش
فداء سهيل حاطوم
سمار قاسم الخطيب
هال شوقي األحمدية
ريان محمد خيال
اميرة غازي اليافي
رانيا محمد نياز الجمال
نسيبة رمضان النمش
رزان جهاد حمود
سهى أنور عبد الخالق
ايمان حسن الحاراتي
ديانا خالد جعفر
نعمت مصطفى عيتاني
لينا حسين زريق
ليندا عبد الكريم مصطفى
منى محمد تمساح
نورا سامي ذو الغنى
روال رياض شعيب
رزان مروان القرى
زهراء فؤاد عبد هللا
عبد المعين حسين حيدر
غنى عماد عبد هللا
نسرين سامي ذو الغنى
نادين رفيق صبح
نجاح ابراهيم محمصاني
نور حسين فرحات
هدى محمد زهير جباصيني
ربى نجيب حبشي

ل.ل864,000 .
ل.ل576,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل828,000 .
ل.ل1,962,000 .
ل.ل1,026,000 .
ل.ل1,476,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل1,458,000 .
ل.ل2,448,000 .
ل.ل2,610,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل2,574,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل1,782,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل2,322,000 .
ل.ل1,494,000 .
ل.ل1,152,000 .
ل.ل2,682,000 .
ل.ل1,764,000 .
ل.ل2,232,000 .
ل.ل2,394,000 .
ل.ل2,214,000 .
ل.ل1,440,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل2,250,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل2,178,000 .
ل.ل1,890,000 .
ل.ل1,998,000 .
ل.ل1,044,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل1,332,000 .
ل.ل1,638,000 .
ل.ل2,286,000 .
ل.ل2,224,000 .
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194
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196
197
198

رانيا عبد الرؤوف الحاج شحادة
أمينة محمد العكاوي
أمينة محمد العكاوي
غادة محمد فتح هللا الشيخ
عالء احمد مخالّتي
ايفيت جورج شديد
محمد حسن الخشن
المجموع

ل.ل414,000 .
ل.ل1,962,000 .
ل.ل450,000 .
ل.ل576,000 .
ل.ل288,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل1,890,000 .
ل.ل698,090,000 .

