االساتذة الذين تمت االستعانة بهم  2015/2016البقاع
#

االسم الثالثي

المجموع المدفوع ل.ل

1

عائشة عدنان مرتضى

ل.ل5,580,000 .

2

عمر عوض شبلي

ل.ل8,802,000 .

3

نرمين محمد المعلم

ل.ل3,906,000 .

4

حنان احمد التغلبي

ل.ل3,834,000 .

5

نسرين بركات القاروط

ل.ل3,834,000 .

6

ثريا عبد الحفيظ صالح

ل.ل2,664,000 .

7

إباء احمد قمر

ل.ل324,000 .

8
9

إيمان عدنان كرّيم

ل.ل1,854,000 .

زهراء عيسى اسعد

ل.ل3,960,000 .

10
11

العمار
مالك قاسم ّ

ل.ل4,914,000 .

مريم نمر حسين

12

زينب علي شعشوع

ل.ل1,332,000 .

13

حنان حسن قمر

ل.ل1,692,000 .

14

حنان احمد التغلبي

ل.ل4,320,000 .

15

ريم يوسف المجذوب

ل.ل2,916,000 .

16

آيات حسن شومان

ل.ل5,058,000 .

17

ريم يوسف المجذوب

ل.ل1,188,000 .

18

حليمة عمر زعرور

ل.ل3,996,000 .

19

تقال نايف الراسي

ل.ل5,310,000 .

20
21

نصار
زهراء إبراهيم ّ

ل.ل7,398,000 .

جيسيكا منيب حنا

22

زينب عباس ذيبة

ل.ل648,000 .

23

فاطمة محمد أبو غنيم

ل.ل2,862,000 .

ل.ل6,282,000 .

ل.ل1,602,000 .

24

خديجة حسن عبد الرزاق

ل.ل5,958,000 .

25

صالح عبدالرحيم أبو ياسين

ل.ل1,800,000 .

26

مريم علي وهبه

ل.ل6,048,000 .

27

دليده قاسم أيوب

ل.ل6,282,000 .

28

مالك تحسين الخطيب

ل.ل4,518,000 .

29

محمد عدنان قانصوه غوري

ل.ل1,890,000 .

30

سلمى عبدو مدلج

ل.ل5,598,000 .

31

جهينه محمد جعفر

ل.ل3,798,000 .

32

عفاف فؤاد زعيتر

ل.ل6,084,000 .

33

وفاء اديب ناصر الدين

ل.ل3,330,000 .

34

سارة ديب قطايا

ل.ل2,052,000 .

35

ميساء احمد ناصر الدين

ل.ل5,130,000 .

36

سارة إسماعيل خزعل

ل.ل5,130,000 .

37

رنا ضاهر جعفر

ل.ل4,860,000 .

38

رانيا مهدي ناصر الدين

ل.ل1,332,000 .

39

جميلة عدنان قانصوه

ل.ل1,476,000 .

40

زينب محمد البزال

ل.ل2,862,000 .

41

عطية إبراهيم البزال

ل.ل6,066,000 .

42

ندى يوسف وحود

ل.ل8,424,000 .

43

هنادي إبراهيم زين الدين

ل.ل8,424,000 .

44

علي سليمان غصن

ل.ل8,424,000 .

45

ايمان عبد الرحيم الجمل

ل.ل2,790,000 .

46

زينب حسين ناصر الدين

ل.ل810,000 .

47

رلى يوسف الحاج

ل.ل1,800,000 .

48

محمد عادل إسماعيل

ل.ل1,962,000 .

49

سمر رفعت حيدر احمد

ل.ل5,256,000 .

50

الكسند ار فواز شومان

ل.ل1,656,000 .

51

صبا عبداهلل يزبك

ل.ل2,700,000 .

52

ضحى طالل صالح

ل.ل4,248,000 .

53

فرح فضل اهلل يزبك

ل.ل4,410,000 .

54

محمد علي طه

ل.ل5,040,000 .

55

غنوة جورج شيت ديراني

ل.ل9,540,000 .

56

مرغريت شربل ناضر

ل.ل3,240,000 .

57

مروه خليل العوطة

ل.ل1,224,000 .

58

رهان حسن ناصيف شمص

ل.ل972,000 .

59

حوراء عمار عساف

ل.ل3,942,000 .

60

زينب علي الموسوي

ل.ل1,728,000 .

61

حوراء احمد الموسوي

ل.ل3,672,000 .

62

غنوة حسن زعيتر

ل.ل2,790,000 .

63

موسى علي زعيتر

ل.ل1,476,000 .

64

سالم قاسم زعيتر

ل.ل2,988,000 .

65

زينب هليل حمية

ل.ل702,000 .

66

فرح فؤاد المولى

ل.ل2,646,000 .

67

فاطمة نصري الجباوي

ل.ل1,728,000 .

68

تهاني محمد كبار

ل.ل5,346,000 .

69

مالك عدنان دبوس

ل.ل4,950,000 .

70

سلمى نايف الجمال

ل.ل2,322,000 .

71

سوسن جمال الدين

ل.ل6,714,000 .

72

ميراي مرزوق الغصين

ل.ل1,728,000 .

73

رحاب احمد يزبك

ل.ل5,580,000 .

74

بتول علي سماحة

ل.ل954,000 .

75

يمنى الفرز طوق

ل.ل9,540,000 .

76

جان بيار كرم جعجع

ل.ل5,670,000 .

77

اليدا اميل حبشي

ل.ل6,534,000 .

78

سوسن ربيع البريدي

ل.ل6,786,000 .

79

فاطمة محمود الحجيري

ل.ل2,304,000 .

80

رحاب حسن الحجيري

ل.ل5,598,000 .

81

عطرشان علي الحجيري

ل.ل4,050,000 .

82

نور عبداهلل عز الدين

ل.ل2,592,000 .

83

وديع احمد الحجيري

ل.ل1,980,000 .

84

ريم مرعي الفليطي

ل.ل1,710,000 .

85

علي احمد الفليطي

ل.ل2,682,000 .

86

لؤا محمد عوده

ل.ل3,906,000 .

87

مبروك احمد الحجيري

ل.ل3,546,000 .

88

صباح محمد عز الدين

ل.ل2,700,000 .

89

عفاف محمد رايد

ل.ل3,024,000 .

90

منيبه محمد البريدي

ل.ل3,204,000 .

91

زينة احمد مطر

ل.ل6,480,000 .

92

سمية احمد صلح

ل.ل756,000 .

93

ساره حسين إسماعيل

ل.ل4,086,000 .

94

سناء شحاده السلطان

ل.ل3,744,000 .

95

أحالم محمد عبداهلل

ل.ل3,150,000 .

96

لمى محمد العالول

ل.ل3,276,000 .

97

ملحم علي ياسين

ل.ل3,474,000 .

98

ساره عبداهلل عبداهلل

ل.ل8,424,000 .

99

دالل حسن مصطفى

ل.ل2,466,000 .

100

مي تامر الرشاد

ل.ل2,484,000 .

101

مايا علي زعيتر

ل.ل3,708,000 .

102

حنان احمد الحاج سليمان

ل.ل2,952,000 .

103

مريم احمد حمزه

ل.ل1,044,000 .

104

زينات علي صالح

ل.ل2,682,000 .

105

زينة حسين سليمان

ل.ل10,890,000 .

106

مالك علي العبداهلل

ل.ل4,428,000 .

107

طارق علي إسماعيل

ل.ل6,912,000 .

108

اسراء عمار عبداهلل

ل.ل4,032,000 .

109

اسراء احمد الحسيني

ل.ل4,986,000 .

110

ايثار حكمت عوده

ل.ل1,800,000 .

111

جالل حسين نكد

ل.ل882,000 .

112

سارية حسين نكد

ل.ل846,000 .

113

وداد سمير الغضبان

ل.ل1,188,000 .

114

فداء كامل مرعي

ل.ل1,044,000 .

115

ناهدة فوزي ابو زور

ل.ل1,314,000 .

116

عائدة كايد الخطيب

ل.ل5,940,000 .

117

افراح عبد الحفيظ القادري

ل.ل2,232,000 .

118

بلسم صياح عامر

ل.ل2,106,000 .

119

محمد يوسف القادري

ل.ل2,952,000 .

120

سهى مجيد كمال الدين

ل.ل2,268,000 .

121

سالم محمد عساف

ل.ل1,080,000 .

122

تغريد عبد الغني الصباحي

ل.ل1,206,000 .

123

نظام غالب سرايا

ل.ل2,178,000 .

124

دانيا عبد المعين عبداهلل

ل.ل5,238,000 .

125

عتاب محمد شمس الدين

ل.ل2,700,000 .

126

ناهد نواف جمال

ل.ل3,672,000 .

127

ريهام رشراش السنيح

ل.ل1,296,000 .

128

حنان شكيب أبو حرب

ل.ل3,960,000 .

129

مي سامي يوسف حشيمي

ل.ل3,942,000 .

130

سهى فادي عمر آغا

ل.ل2,232,000 .

131

ساره محمود البسط

ل.ل2,826,000 .

132

جهان رياض احمد

ل.ل7,236,000 .

133

غريس الياس سيدي

ل.ل3,582,000 .

134

سالي جوزيف صليبا

ل.ل7,578,000 .

135

ماري جورج بشير

ل.ل6,948,000 .

136

تهاني عبد الرزاق مجذوب

ل.ل4,896,000 .

137

كارمن عميد سكاف

ل.ل3,294,000 .

138

تاريز الياس الجلخ

ل.ل4,518,000 .

139

راوية محمد الدغيدي

ل.ل5,184,000 .

140

سمر انيس أبو خاطر

ل.ل3,636,000 .

141

ايمان احمد الفوعاني

ل.ل2,988,000 .

142

نادين نبيل الحسيني

ل.ل3,294,000 .

143

منى مهدي دلول

ل.ل5,760,000 .

144

جيهان الياس الصدي

ل.ل1,710,000 .

145

لينا سعد اهلل روفايل

ل.ل4,410,000 .

146

آالء جمعه محرم

ل.ل2,628,000 .

147

جويس طوني صليبا

ل.ل5,472,000 .

148

اماني معن أبو عجوي

ل.ل7,074,000 .

149

داليا عمر طراد

ل.ل7,740,000 .

150

نورما بطرس الخوري

ل.ل2,376,000 .

151

ايمان احمد الفوعاني

ل.ل1,206,000 .

152

جيزيل الياس مسعد

ل.ل594,000 .

153

نجوى محمد حمود

ل.ل8,096,000 .

154

كروان احمد هاشم

ل.ل576,000 .

155

مريم جمعة نصر الدين

ل.ل7,680,000 .

156

حسناء حسين شمخة

ل.ل4,608,000 .

157

فرح قاسم أبو ابراهيم

ل.ل1,456,000 .

158

نينار نجيب سنان

ل.ل240,000 .

159

زينب محمد الهق

ل.ل3,840,000 .

160

فداء اديب ناصر الدين

ل.ل2,432,000 .

161

فيروز ديب علوه

ل.ل720,000 .

162

والء غسان شاهين

ل.ل592,000 .

163

جنان مصطفى علوه

ل.ل2,000,000 .

164

هدى محمد قانصوه

ل.ل3,504,000 .

165

هبة سعيد طه

ل.ل6,352,000 .

166

ليلى احمد ناصر

ل.ل2,832,000 .

167

عبير حسين إسماعيل

ل.ل6,016,000 .

168

رجاء محمد البريدي

ل.ل6,800,000 .

169

غزالة علي عز الدين

ل.ل2,880,000 .

170

ربا محمود الفليطي

ل.ل1,936,000 .

171

رشا علي عوده

ل.ل6,272,000 .

172

حلوه يوسف الحجلي

ل.ل2,064,000 .

173

وعد مهدي درويش

ل.ل6,016,000 .

174

ميراي ايلي سعد

ل.ل3,296,000 .

175

عائشة عدنان مرتضى

ل.ل2,052,000 .

176

عمر عوض شبلي

ل.ل2,898,000 .

177

نرمين محمد المعلم

ل.ل2,682,000 .

178

حنان احمد التغلبي

ل.ل1,134,000 .

179

نسرين بركات القاروط

ل.ل1,566,000 .

180

ثريا عبد الحفيظ صالح

ل.ل882,000 .

181
182

إيمان عدنان كرّيم

ل.ل1,332,000 .

زهراء عيسى اسعد

ل.ل1,620,000 .

183
184

العمار
مالك قاسم ّ

ل.ل2,754,000 .

مريم نمر حسين

185

زينب علي شعشوع

ل.ل990,000 .

186

حنان حسن قمر

ل.ل1,440,000 .

187

حنان احمد التغلبي

ل.ل1,458,000 .

188

آيات حسن شومان

ل.ل1,872,000 .

189

حليمة عمر زعرور

ل.ل1,890,000 .

190

تقال نايف الراسي

ل.ل2,916,000 .

191
192

نصار
زهراء إبراهيم ّ

ل.ل3,276,000 .

جيسيكا منيب حنا

193

فاطمة محمد أبو غنيم

ل.ل1,476,000 .

194

خديجة حسن عبد الرزاق

ل.ل2,880,000 .

195

صالح عبدالرحيم أبو ياسين

ل.ل756,000 .

196

مريم علي وهبه

ل.ل2,898,000 .

197

دليده قاسم أيوب

ل.ل2,844,000 .

198

مالك تحسين الخطيب

ل.ل2,790,000 .

199

محمد عدنان قانصوه غوري

ل.ل1,008,000 .

200

سلمى عبدو مدلج

ل.ل2,646,000 .

201

جهينه محمد جعفر

ل.ل1,800,000 .

ل.ل2,520,000 .

ل.ل1,296,000 .

202

عفاف فؤاد زعيتر

ل.ل2,790,000 .

203

وفاء اديب ناصر الدين

ل.ل2,808,000 .

204

سارة ديب قطايا

ل.ل1,962,000 .

205

ميساء احمد ناصر الدين

ل.ل1,656,000 .

206

سارة إسماعيل خزعل

ل.ل2,268,000 .

207

رنا ضاهر جعفر

ل.ل1,764,000 .

208

رانيا مهدي ناصر الدين

ل.ل1,908,000 .

209

جميلة عدنان قانصوه

ل.ل1,692,000 .

210

عطية إبراهيم البزال

ل.ل3,114,000 .

211

ندى يوسف وحود

ل.ل4,050,000 .

212

هنادي إبراهيم زين الدين

ل.ل3,996,000 .

213

علي سليمان غصن

ل.ل4,014,000 .

214

ايمان عبد الرحيم الجمل

ل.ل1,440,000 .

215

زينب حسين ناصر الدين

ل.ل900,000 .

216

رلى يوسف الحاج

ل.ل1,386,000 .

217

نبيه علي جعفر

ل.ل144,000 .

218

نبيه علي جعفر

ل.ل234,000 .

219

صبا عبداهلل يزبك

ل.ل3,384,000 .

220

سمر رفعت حيدر احمد

ل.ل2,448,000 .

221

الكسند ار فواز شومان

ل.ل1,080,000 .

222

صبا عبداهلل يزبك

ل.ل3,276,000 .

223

ضحى طالل صالح

ل.ل2,754,000 .

224

فرح فضل اهلل يزبك

ل.ل2,952,000 .

225

محمد علي طه

ل.ل3,366,000 .

226

غنوة جورج شيت ديراني

ل.ل3,060,000 .

227

مرغريت شربل ناضر

ل.ل2,610,000 .

228

حوراء عمار عساف

ل.ل1,638,000 .

229

حوراء احمد الموسوي

ل.ل2,592,000 .

230

غنوة حسن زعيتر

ل.ل1,638,000 .

231

موسى علي زعيتر

ل.ل450,000 .

232

سالم قاسم زعيتر

ل.ل1,152,000 .

233

زينب هليل حمية

ل.ل1,026,000 .

234

فرح فؤاد المولى

ل.ل1,476,000 .

235

فاطمة نصري الجباوي

ل.ل1,206,000 .

236

تهاني محمد كبار

ل.ل2,016,000 .

237

مالك عدنان دبوس

ل.ل1,908,000 .

238

سلمى نايف الجمال

ل.ل810,000 .

239

سوسن جمال الدين

ل.ل2,718,000 .

240

ميراي مرزوق الغصين

ل.ل702,000 .

241

رحاب احمد يزبك

ل.ل2,970,000 .

242

بتول علي سماحة

ل.ل774,000 .

243

يمنى الفرز طوق

ل.ل3,150,000 .

244

جان بيار كرم جعجع

ل.ل2,070,000 .

245

اليدا اميل حبشي

ل.ل2,448,000 .

246

سوسن ربيع البريدي

ل.ل2,520,000 .

247

رحاب حسن الحجيري

ل.ل2,484,000 .

248

عطرشان علي الحجيري

ل.ل2,754,000 .

249

نور عبداهلل عز الدين

ل.ل1,836,000 .

250

وديع احمد الحجيري

ل.ل1,170,000 .

251

ريم مرعي الفليطي

ل.ل1,692,000 .

252

علي احمد الفليطي

ل.ل1,404,000 .

253

لؤا محمد عوده

ل.ل2,466,000 .

254

مبروك احمد الحجيري

ل.ل2,340,000 .

255

صباح محمد عز الدين

ل.ل1,494,000 .

256

عفاف محمد رايد

ل.ل1,764,000 .

257

منيبه محمد البريدي

ل.ل2,142,000 .

258

زينة احمد مطر

ل.ل2,790,000 .

259

سمية احمد صلح

ل.ل666,000 .

260

ساره حسين إسماعيل

ل.ل2,646,000 .

261

سناء شحاده السلطان

ل.ل1,854,000 .

262

أحالم محمد عبداهلل

ل.ل1,728,000 .

263

لمى محمد العالول

ل.ل2,124,000 .

264

ملحم علي ياسين

ل.ل1,368,000 .

265

ساره عبداهلل عبداهلل

ل.ل3,060,000 .

266

مي تامر الرشاد

ل.ل2,034,000 .

267

مايا علي زعيتر

ل.ل2,844,000 .

268

حنان احمد الحاج سليمان

ل.ل2,196,000 .

269

مريم احمد حمزه

ل.ل1,404,000 .

270

زينات علي صالح

ل.ل2,466,000 .

271

زينة حسين سليمان

ل.ل3,726,000 .

272

مالك علي العبداهلل

ل.ل1,422,000 .

273

طارق علي إسماعيل

ل.ل3,312,000 .

274

اسراء عمار عبداهلل

ل.ل504,000 .

275

اسراء احمد الحسيني

ل.ل2,178,000 .

276

ايثار حكمت عوده

ل.ل1,710,000 .

277

جالل حسين نكد

ل.ل828,000 .

278

سارية حسين نكد

ل.ل684,000 .

279

وداد سمير الغضبان

ل.ل1,476,000 .

280

فداء كامل مرعي

ل.ل1,458,000 .

281

ناهدة فوزي ابو زور

ل.ل1,872,000 .

282

عائدة كايد الخطيب

ل.ل2,430,000 .

283

افراح عبد الحفيظ القادري

ل.ل864,000 .

284

محمد يوسف القادري

ل.ل1,548,000 .

285

سهى مجيد كمال الدين

ل.ل2,376,000 .

286

سالم محمد عساف

ل.ل792,000 .

287

تغريد عبد الغني الصباحي

ل.ل1,458,000 .

288

نظام غالب سرايا

ل.ل2,628,000 .

289

دانيا عبد المعين عبداهلل

ل.ل3,492,000 .

290

عتاب محمد شمس الدين

ل.ل1,440,000 .

291

ناهد نواف جمال

ل.ل1,224,000 .

292

ريهام رشراش السنيح

ل.ل1,494,000 .

293

حنان شكيب أبو حرب

ل.ل2,052,000 .

294

مي سامي يوسف حشيمي

ل.ل1,890,000 .

295

سهى فادي عمر آغا

ل.ل1,368,000 .

296

ساره محمود البسط

ل.ل1,350,000 .

297

جهان رياض احمد

ل.ل3,060,000 .

298

غريس الياس سيدي

ل.ل1,458,000 .

299

سالي جوزيف صليبا

ل.ل3,456,000 .

300

ماري جورج بشير

ل.ل2,790,000 .

301

تهاني عبد الرزاق مجذوب

ل.ل1,944,000 .

302

كارمن عميد سكاف

ل.ل1,440,000 .

303

تاريز الياس الجلخ

ل.ل1,512,000 .

304

راوية محمد الدغيدي

ل.ل2,880,000 .

305

سمر انيس أبو خاطر

ل.ل1,890,000 .

306

ايمان احمد الفوعاني

ل.ل1,350,000 .

307

نادين نبيل الحسيني

ل.ل1,242,000 .

308

منى مهدي دلول

ل.ل2,844,000 .

309

لينا سعد اهلل روفايل

ل.ل1,818,000 .

310

آالء جمعه محرم

ل.ل936,000 .

311

جويس طوني صليبا

ل.ل2,340,000 .

312

اماني معن أبو عجوي

ل.ل2,898,000 .

313

داليا عمر طراد

ل.ل3,564,000 .

314

نورما بطرس الخوري

ل.ل3,132,000 .

315

ايمان احمد الفوعاني

ل.ل558,000 .

316

جيزيل الياس مسعد

ل.ل594,000 .

317

كارال نبيل نجيم

ل.ل2,232,000 .

318

نجوى محمد حمود

ل.ل2,640,000 .

319

كروان احمد هاشم

ل.ل288,000 .

320

مريم جمعة نصر الدين

ل.ل2,176,000 .

321

حسناء حسين شمخة

ل.ل2,128,000 .

322

فرح قاسم أبو ابراهيم

ل.ل2,128,000 .

323

نينار نجيب سنان

ل.ل560,000 .

324

زينب محمد الهق

ل.ل2,640,000 .

325

فداء اديب ناصر الدين

ل.ل2,112,000 .

326

فيروز ديب علوه

ل.ل1,200,000 .

327

والء غسان شاهين

ل.ل1,440,000 .

328

جنان مصطفى علوه

ل.ل2,720,000 .

329

هدى محمد قانصوه

ل.ل1,696,000 .

330

هبة سعيد طه

ل.ل2,624,000 .

331

ليلى احمد ناصر

ل.ل1,280,000 .

332

عبير حسين إسماعيل

ل.ل1,680,000 .

333

رجاء محمد البريدي

ل.ل2,320,000 .

334

ربا محمود الفليطي

ل.ل1,232,000 .

335

رشا علي عوده

ل.ل2,464,000 .

336

حلوه يوسف الحجلي

ل.ل1,520,000 .

337

وعد مهدي درويش

ل.ل2,480,000 .

338

ميراي ايلي سعد

ل.ل1,056,000 .

المجموع

ل.ل.974,330,000

