االساتذة الذين تمت االستعانة بهم
 2015/2016جبل لبنان
الرقم
التسلسلي
1
2
3

اإلسـم الـثـالثـي

المبلغ المدفوع

ران سمير ابي خليل
ستيفاني سمير وهبه
ستيفاني سمير وهبه

ل.ل1,710,000 .
ل.ل612,000 .
ل.ل864,000 .

4

جوني ابراهيم االميوني

ل.ل666,000 .

5

جوني ابراهيم االميوني

ل.ل1,746,000 .

6
7
8

روي نجم معلوف
رولى سامي البرقاشي
ماريان شربل الحويك

ل.ل972,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل774,000 .

9

باسكال طنوس فرح

ل.ل594,000 .

10

رنيم مفيد ابو مراد

ل.ل5,346,000 .

11

جوزف الياس خليفة

ل.ل4,698,000 .

12

ميراي جورج ابو عسلي

ل.ل6,480,000 .

13

غنوة انطوان الخواجة

ل.ل4,032,000 .

14
15
16
17
18

غريس ريمون الكركي
البيرت هنري المر
كلود سمعان خليل
شانتال سيمون سماحة
ميشال سجيع داغر

ل.ل4,068,000 .
ل.ل2,592,000 .
ل.ل9,702,000 .
ل.ل9,612,000 .
ل.ل720,000 .

19

ريما يوسف دياب

ل.ل2,988,000 .

20
21
22
23
24
25
26
27

الرا غسان أيوب
نور شاكر عماد
غنوة انطوان الخواجة
كيتا دعاس شحود
سوزان موريس سرور
ديانا نزيه كليب
سيليا فادي العطار
سيليا فادي العطار

ل.ل1,638,000 .
ل.ل1,620,000 .
ل.ل2,844,000 .
ل.ل1,530,000 .
ل.ل2,988,000 .
ل.ل972,000 .
ل.ل432,000 .
ل.ل216,000 .

28

جنيفر عصام الحصروتي

ل.ل1,908,000 .

29

ريما فيصل زهر الدين

ل.ل882,000 .

30

فرح عماد بوتين

ل.ل522,000 .

31

رانيا الشيخ كمال القاضي ل.ل2,502,000 .

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

رنا غسان ابو شقرا
ضحى كميل وهبه
رشا نسيب بو كروم
جنى نبيل فياض
غادة عادل غنام
مهى شفيق شهيب
سوزان حستن العياص
اياد راغد شرف الدين
سمر مفيد ابو زرور
شيرين التيماني

ل.ل540,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل3,240,000 .
ل.ل2,322,000 .
ل.ل5,454,000 .
ل.ل3,348,000 .
ل.ل882,000 .
ل.ل270,000 .
ل.ل1,152,000 .
ل.ل3,024,000 .

42

ليال جوزيف ابي رميا

ل.ل2,826,000 .

43

كارول شربل رزق

ل.ل1,206,000 .

44
45
46
47
48
49
50
51
52

اغاتا انطوان القزي
منال حافظ شلهوب
جاكاين جرجس ابراهيم
ماري جرجي الراعي
شربل جميل القصيفي
كريس شربل القصيفي
غيتا سمعان فريفر
كارول شربل رزق
منال جوزاف ابي خليل

ل.ل828,000 .
ل.ل2,034,000 .
ل.ل3,024,000 .
ل.ل1,656,000 .
ل.ل2,268,000 .
ل.ل2,034,000 .
ل.ل378,000 .
ل.ل720,000 .
ل.ل1,818,000 .

53

جورج انطوان عشي

ل.ل4,662,000 .

54

روال فؤاد حداد

ل.ل1,620,000 .

55
56
57
58
59
60
61

اغاتا انطوان القزي
اغاتا انطوان القزي
شربل جوزيف ايوب
بيتر شربل قزيلي
شانتال اديب طنوس
جوال انطون زغيب
جوزيان حنا حداد

ل.ل432,000 .
ل.ل540,000 .
ل.ل2,988,000 .
ل.ل702,000 .
ل.ل8,100,000 .
ل.ل2,394,000 .
ل.ل2,178,000 .

62

كريستل بطرس بو طنوس ل.ل2,304,000 .

63
64
65
66
67
68

ل.ل216,000 .
ل.ل738,000 .
ل.ل3,978,000 .
ل.ل3,330,000 .
ل.ل5,148,000 .
ل.ل5,004,000 .

ماريان كبلاير صوايا
الين قزحيا يمين
اماني بسام مرعي
حنين ناجي المصري
زبيدة يوسف الصايغ
فرح طالل النجار

69

وعد رائف المصري

ل.ل4,770,000 .

70

شوقية يوسف حسون

ل.ل540,000 .

71

شوقية يوسف حسون

ل.ل432,000 .

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

شوقية يوسف حسون
رندة نجيب قاسم
ندين رشيد االعور
حنان بسام مساعد
روال سلمان عز الدين
سوزان سمير ماضي
نغم بسام الدنف
مريم منير الخنسا
ايمان محمود عباس
ليال احمد ملك
نغم قاسم نور الدين

ل.ل1,908,000 .
ل.ل2,664,000 .
ل.ل3,942,000 .
ل.ل3,276,000 .
ل.ل270,000 .
ل.ل4,302,000 .
ل.ل5,328,000 .
ل.ل3,348,000 .
ل.ل1,854,000 .
ل.ل2,178,000 .
ل.ل1,692,000 .

83

عالء احمد عقل

ل.ل1,674,000 .

84

رانية علي شريم

ل.ل3,276,000 .

85

رانية علي شريم

ل.ل1,476,000 .

86

علي مهدي فاضل

ل.ل1,638,000 .

87

وفاء حسين حنجول

ل.ل2,772,000 .

88

دانية ايليا النجار

ل.ل2,160,000 .

89

رين فرديند ضو

ل.ل1,386,000 .

90

حسن فارس حسون

ل.ل2,016,000 .

91

روان محمد فرحات

ل.ل2,430,000 .

92

سعاد عبد الحسن حريري ل.ل2,520,000 .

93
94

علي زياد شوير
ندى توفيق الجردي

ل.ل774,000 .
ل.ل432,000 .

95

ندى توفيق الجردي

ل.ل504,000 .

96
97
98

حنان امين الصايغ
ريهام فؤاد عالمة
نتالي غالب غصن

ل.ل990,000 .
ل.ل630,000 .
ل.ل3,528,000 .

99

جواد كامل حمزة

ل.ل684,000 .

100

ضياء نجيب الكاخي

ل.ل2,916,000 .

101

مالك فؤاد مالعب

ل.ل972,000 .

102

منال امين ابو شقرا

ل.ل7,452,000 .

103
104

نغم رجاء بو نجم
لينا انور عالمة

ل.ل1,296,000 .
ل.ل3,060,000 .

105

صفاء فادي ابو العز

ل.ل5,598,000 .

106

مريم عبد المجيد يونس

ل.ل2,898,000 .

107
108
109

سيافانا وليد الجوهري
غنوة سامر حالوي
حنان علي زين الدين

ل.ل5,472,000 .
ل.ل1,710,000 .
ل.ل7,200,000 .

110

زينب احد شبيب

ل.ل2,862,000 .

111

سعدى محمد صعب

ل.ل3,852,000 .

112
113

خلود خليل حسن
ميرفت يوسف يونس
رزان مصطفى شرف
الدين
اسراء هارون المير
االء هارون المير
ران سمير ابي خليل
ستيفاني سمير وهبه
ستيفاني سمير وهبه
جوني ابراهيم االميوني
جوني ابراهيم االميوني
روي نجم معلوف
رولى سامي البرقاشي
ماريان شربل الحويك
باسكال طنوس فرح
رنيم مفيد ابو مراد
جوزف الياس خليفة

ل.ل1,440,000 .
ل.ل1,098,000 .

ل.ل3,816,000 .
ل.ل2,268,000 .
ل.ل864,000 .
ل.ل828,000 .
ل.ل1,026,000 .
ل.ل432,000 .
ل.ل1,746,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل1,062,000 .
ل.ل594,000 .
ل.ل1,764,000 .
ل.ل1,512,000 .

128

ميراي جورج ابو عسلي

ل.ل1,764,000 .

129
130
131
132
133
134

غنوة انطوان الخواجة
غريس ريمون الكركي
البيرت هنري المر
كلود سمعان خليل
شانتال سيمون سماحة
ميشال سجيع داغر

ل.ل1,404,000 .
ل.ل1,746,000 .
ل.ل1,890,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل2,736,000 .
ل.ل792,000 .

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

ل.ل2,484,000 .

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

ريما يوسف دياب
الرا غسان أيوب
نور شاكر عماد
غنوة انطوان الخواجة
كيتا دعاس شحود
سوزان موريس سرور
ديانا نزيه كليب
سيليا فادي العطار
سيليا فادي العطار
جينان جورج السلفاني

ل.ل1,548,000 .
ل.ل1,404,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل972,000 .
ل.ل288,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل612,000 .
ل.ل324,000 .
ل.ل324,000 .
ل.ل504,000 .

145

جنيفر عصام الحصروتي

ل.ل1,062,000 .

146

ريما فيصل زهر الدين

ل.ل702,000 .

147

رانيا الشيخ كمال القاضي

ل.ل954,000 .

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

رنا غسان ابو شقرا
ضحى كميل وهبه
رشا نسيب بو كروم
جنى نبيل فياض
غادة عادل غنام
مهى شفيق شهيب
سوزان حستن العياص
اياد راغد شرف الدين
سمر مفيد ابو زرور
شيرين التيماني
ليال جوزيف ابي رميا
كارول شربل رزق
اغاتا انطوان القزي
منال حافظ شلهوب
جاكاين جرجس ابراهيم
كريس شربل القصيفي
غيتا سمعان فريفر
كارول شربل رزق
منال جوزاف ابي خليل
جورج انطوان عشي
روال فؤاد حداد
اغاتا انطوان القزي
اغاتا انطوان القزي
شربل جوزيف ايوب
بيتر شربل قزيلي
شانتال اديب طنوس
جوال انطون زغيب
جوزيان حنا حداد

ل.ل576,000 .
ل.ل1,458,000 .
ل.ل1,404,000 .
ل.ل1,350,000 .
ل.ل2,214,000 .
ل.ل1,962,000 .
ل.ل918,000 .
ل.ل234,000 .
ل.ل1,008,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل630,000 .
ل.ل1,044,000 .
ل.ل900,000 .
ل.ل1,242,000 .
ل.ل1,350,000 .
ل.ل540,000 .
ل.ل684,000 .
ل.ل1,404,000 .
ل.ل1,386,000 .
ل.ل1,242,000 .
ل.ل540,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل828,000 .
ل.ل468,000 .
ل.ل2,016,000 .
ل.ل1,926,000 .
ل.ل1,674,000 .

176

كريستل بطرس بو طنوس ل.ل1,872,000 .

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

ل.ل324,000 .
ل.ل900,000 .
ل.ل1,980,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل2,628,000 .
ل.ل2,466,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل756,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل2,124,000 .
ل.ل2,232,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل378,000 .
ل.ل1,332,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل1,260,000 .
ل.ل1,044,000 .
ل.ل1,494,000 .
ل.ل720,000 .
ل.ل684,000 .
ل.ل1,350,000 .
ل.ل1,926,000 .
ل.ل1,710,000 .
ل.ل1,098,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل2,484,000 .

ماريان كبلاير صوايا
الين قزحيا يمين
اماني بسام مرعي
حنين ناجي المصري
زبيدة يوسف الصايغ
فرح طالل النجار
وعد رائف المصري
شوقية يوسف حسون
شوقية يوسف حسون
شوقية يوسف حسون
رندة نجيب قاسم
ندين رشيد االعور
حنان بسام مساعد
روال سلمان عز الدين
نغم بسام الدنف
مريم منير الخنسا
ايمان محمود عباس
ليال احمد ملك
نغم قاسم نور الدين
عالء احمد عقل
رانية علي شريم
رانية علي شريم
علي مهدي فاضل
وفاء حسين حنجول
دانية ايليا النجار
رين فرديند ضو
حسن فارس حسون
روان محمد فرحات

205

سعاد عبد الحسن حريري ل.ل2,520,000 .

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ل.ل972,000 .
ل.ل594,000 .
ل.ل540,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل864,000 .
ل.ل972,000 .
ل.ل756,000 .
ل.ل1,404,000 .
ل.ل1,080,000 .
ل.ل1,944,000 .
ل.ل972,000 .
ل.ل2,430,000 .

علي زياد شوير
ندى توفيق الجردي
ندى توفيق الجردي
حنان امين الصايغ
ريهام فؤاد عالمة
نتالي غالب غصن
جواد كامل حمزة
ضياء نجيب الكاخي
مالك فؤاد مالعب
منال امين ابو شقرا
نغم رجاء بو نجم
لينا انور عالمة

218
219
220
221
222
223
224
225
226

صفاء فادي ابو العز
مريم عبد المجيد يونس
سيافانا وليد الجوهري
غنوة سامر حالوي
حنان علي زين الدين
زينب احد شبيب
سعدى محمد صعب
خلود خليل حسن
ميرفت يوسف يونس
رزان مصطفى شرف
الدين
اسراء هارون المير
االء هارون المير

ل.ل1,422,000 .
ل.ل378,000 .

230

كاترينا قزحيا اغناطيوس

ل.ل1,206,000 .

231
232
233
234

جيسكا ريكاردوس فرح
سحر معضاد شيا
ماري جرجي الراعي
شربل جميل القصيفي
المجموع

ل.ل108,000 .
ل.ل1,800,000 .
ل.ل1,008,000 .
ل.ل2,808,000 .

227
228
229

ل.ل1,728,000 .
ل.ل1,116,000 .
ل.ل2,016,000 .
ل.ل2,052,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل1,620,000 .
ل.ل1,152,000 .
ل.ل576,000 .
ل.ل1,314,000 .

ل.ل.439,200,000

