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برنامج اإلحتفال

دخول األهالي و المدعوين
دخول موكب  الطالب

دخول موكب  األساتذة 
دخول موكب غبطة البطريرك 

النشيد الوطني 

بركة االحتفال
)صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر(

تقديم االحتفال
كلمة الطالب 

كلمة رئيس الجامعة
كلمة خطيب االحتفال 

برنامج توزيع الشهادات
معهد القديس يوحنا الدمشقي الالهوتي 

األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة 

كلية  اآلداب والعلوم اإلنسانية 

كلية  إدارة األعمال 

كلية  العلوم 

فاصل موسيقى 

كلية  الهندسة و كلية عصام فارس للتكنولوجيا

كلية  الصحة العامة و علومها 
وقوف طالب التمريض للتعهد 

كلية القديس جاورجيوس لالختصاصات الطبية

كلية  الطب والعلوم الطبية
وقوف طالب الطب للقسم

رئيس الجامعة يمنح المتخرجين شهاداتهم رسميًا
نشيد الجامعة

خروج موكب األساتذة 
خروج موكب المتخرجين 
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يوحّنا العاشر

بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس
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الياس الوراق

رئيس جامعة البلمند

أحبائي المتخرجين،

ُيسعدني اليوم أن أشارَكُكم فرحة نهايِة 

البداية، لمستقبٍل أرجو أَن يكوَن زاِهرًا 

عاتكم، وُمشِرقًا  كشباِبُكم، وَطموحًا كتَطلُّ

كبريِق األمل في أعُيِنُكم.

في هذا اليوم تطووَن صفحًة ُكِتَبت لُكم 

لتبدأوا أخرى َسَتكُتُبها أيديُكم.

آمُل أن تكونوا كما نحُلم، براعم الحِق والعدِل 

في بلٍد بأمسِّ الحاجِة للناطقين بالحق، 

والمدافعين عن العدل. أنتم أمل هذا الوطن 

ورجاؤه.

 فهنيئًا لُكم في يوِمُكم هذا وُدمتم فخرًا 

لبلِدُكم وجاِمَعِتُكم اأُلم. 
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معهد الّقديس يوحنا الدمشقي الالهوتي

ماستر في الالهوت
ألكساندرا فيكتوروفنا ربكينا 

  

اجازة في الالهوت
ابراهيم غصوب مصومعي

إدين روالندو)الشماس خوان( منديز كينونيز

اسامه سلمان سليم مرجي

الياس جرجس سلوم

الياس فيصل شاهين

جريس فؤاد قبه جي

رياض )الشماس خريسوستوموس( الياس حالوي

عمار غسان ابو حامضه

فادي سيمون ابو صبيعه

فادي عماد السعد

فراس مفيد الفريح

20
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ميشيل ميشال رعيدي

ميلينا مجيد جعفريان بكري
جيد

نور عماد الشويري

نيقوال اليان حموي

نيكوال انطوان كلداني
جيد

نيكوالس الياس شتوي

هدى علي ابو حمدان

يارا فرج اهلل الشماس

ياسمين جمال برجاوي
 

بكالوريوس علوم في 
الدراسات المعمارية 

أحمد عباس الديالتي

احمد محمد السيد

اليوس وليد داود

اميلي انطونيوس العلماوي

أيمن طوني الجعيتاني

تيانا طوني عويجان
بتفوق

ثريا وضاح عبود  
بتفوق

جون جوزيف طعمه

رنيم مصطفى درنيقه

رواد سمير الشقيق

روزاريتا عدنان الحداد

روي الياس شعيا

ريما رمزي شميط

رينا احمد هالل خانجي

شادي بطرس لبس

طارق وليد مبيض
بامتياز

طوني جان نجيم

عبدالرحمن علي األسعد

برال نصر الخوري   
جّيد جدًا-ثانية الدفعة

بنيتا برنار جبور   
جيد

بول ارتور روجه الغاوي 
جيد

بيا ماريا بولس نصار  
جيد

تاال طوني القس حنا الصيصة  
جيد

تاله نزار ضاهر
جّيد جدًا

جاد جورج جوزف زغيب
جيد 

جاد سمير شويري

جان بول بيار لطوف   
جيد جدًا

جوزيف انطوان لطيف  
جيد جدًا

جوزيف يوسف داود  

جون جورج صاووق   
جّيد جدًا-أول الدفعة

ربيكا شكراهلل فتوح  
جيد

رومي عبداهلل مرعب  
جيد

ريا ايلي شاوول   
جيد

زياد جورج خلوف  
جّيد جدًا

سارة محمد لؤي المرعبي  
جّيد جدًا

سحاق روبين كيبينيان  
جيد

سلين علي فاعور  
جيد

سيريل قسطنطين خوري حداد 
جيد

عبداهلل عبدالناصر الشرقاوي

عمر عبداهلل الرفاعي

فاطمة أحمد طراد
بتفوق

فيروز وليد صابونة

كارين فادي عبود

كريم مارون نجار

ليليان جورج شليطا
بتفوق

ماري بادواني كامل جبور

ماغي حاتم العيسمي

مالك محمد السيد

محمد سامر بارودي

ميراال اميل شحادة

ناتالي مصطفى رشيد

نور زياد غالب

هايا عالء الدين ناجي

هيثم نادر نادر

ماستر في الهندسة 
المعمارية

احمد علي زرقط  
جيد

الكسندرا كريستيان رزق 
جيد

اميليو موريس نصر   

انطوان ايلي برباري  

انطوان نزيه محاسب
جيد

انطوني بولس وهبه  
جّيد جدًا

ايلي أوليفير جاك عوده 
جيد 

ايلي جوزف حرب

آيه ماريا ناجي نعمه   
جيد

األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة

ليسانس في الدراسات 
المعمارية 

امل انطوان رشدان

انجيال غسان الماحولي 
جيد

انديا ماريا رونالد باز

انطوني جورجيو هوبر جان استري 

دي سياستلي

انطوني عماد الخوند
جيد

انطوني وليم سعرتي

انغرد طانيوس غانم
جيد

آيا ماريا انطوني القويق

ايلي سمير الجاموس

ايلينا عامر صقر
جيد

ايمن حسن مرتضى
جيد

بول انطونيوس توميه

بيتر داني العاقوري

تاتيانا ناجي خوري

جنى فادي ابي زيد ضو
جيد

جوي بيار يمين
جيد

دجون زخيا سركيس

ديمتري جوزيف اللفه
جيد

رامي حنا سابا

رومي ايلي ابي نكد

روينا بشاره نصير
جيد

ريان عماد حقي

ريان مخائيل موسى

ريتا ميشال شديد

ريم كابي فلقها
جيد 

رين جورج شاهين

زهراء يوسف برجي
جيد

زينه عادل حمدان 
جيد

سابين سليمان الدياب

سارة سامي زهر

ساره انطوان االسمر

ساره روالن بركات
جيد

ساره علي فاضل
جيد

ساره مجيد ابي مرشد
جيد 

سيلين فيليب طعمه
جيد

شادي محمد شمس الدين

شلسا شربل يزبك

صوفي وليد برباري
جيد

عبد الكريم فؤاد وهبي 
جيد

عماد شربل وليد راسي

غرايس كنعان رعد
جيد

غوى نقوال صفير

فرح انطوان سالمه
جيد

فؤاد روني عواد 
جيد

فوآد سيمون ابراهيم

كارن روبير كبه 
جيد

كريستل ميشال ابو حبيب

كريستوف طانيوس خليل

كريم سامي فارس
جيد

كالرا يوسف ابو شرفان

كلويه وليم ابي انطون 
جيد

لورا احمد غبريس
جيد

لورا انطوان االسمر
جيد

لين احمد خليفه

لين كابي عساف
جيد

ماري لو اندره ابي شبل
جيد

ماريا مارون كرم

ماريبل فادي القدسي
جيد

مجد بسام جعجع

محمد علي رضا بزيع

مليسا اندره جان جاك اوليك فيردورو

ميشيل ريشار خنيصر 
جيد

20
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ماستر في الهندسة 
الداخلية

الياس ضاهر عقيقي
جيد

باميال بول معراوي
جيد جدًا

جسيكا سامي يونس
جّيد جدًا - أولى الدفعة

ريم خليل ناصر 
جيد

ساره قسطنطين تابت 
جيد

غنى ملحم عبود
جيد

غوى فادي البادري
جيد

لين عبدالرحمن نقري
جيد

ماستر فنون جميلة - 
في الهندسة الداخلية 

والتصميم
إيهاب عبداهلل مراد

باميال مخايل الجعيتاني

رينا سامي قربان

سوزان رومانوس ساسين

ليسانس في التصميم 
االعالني واالعالن

ترايسي انطوان كميد

جوليا انطوان القارح
جيد

روكسان يوسف رجي

ساره ايلي اسطفان  
جيد

نيقوال يوسف دبانه

هند ربيع ريمه

ليسانس في الرسم 
التصويري - قصص مصورة

اليكس جورج حكيم

الرا جورج بو دبس

ماري كريستين الياس سالم  
جّيد

نانسي قربيت ارمني

نايا عماد ابو رزق   
جّيد

نور علي حيدر
جّيد- أولى الدفعة

ليسانس في الرسم 
التصويري والنشر بالوسائل 

المتعددة
جنى سمير دمشق

رغيد توفيق جمعه

كريستل انطوان خوري

كريستي كلود كرم

ماريا بترو خزعل   
جّيد - أولى الدفعة

ماريلين جورج الشاعر

مايا ميشال نصر

نور مازن قبيسي   
جّيد

ليسانس في الرسم 
المتحرك الثنائي والثالثي 

األبعاد
اراكسي سيبوه كور غيكيان  

جّيد

اندريا جورج عرمان

ايليو غسان نصير

برونا بشاره حداد

تريزا ماريا عبدو الكريم ديب

جنيفر رجاء جبور

كارن كليمان فاخوري

كريستل ايلي مرعب

كريم طانيوس صوفان

ماغالي طوبيا نصار   
جّيد

محمد زكي كنفاني

نور بشاره نصير

هند زياد المكاري

بكالوريوس فنون جميلة 
- في الهندسة الداخلية 

والتصميم 
انجيال سامر أيوب

تاتيانا ميشال جريج

تريسي الياس غزال

جيسيكا أسحق يعقوب

حنان أنطوني نمور

دايان الشيخ اميل عبدو

راشيل أسعد ساعود

رزان أسامة العيسى

ساشا خليل دعبول

فانيسا نافع صقر

كاريل بسام عيناتي

ليا - ماريا جوزيف يونس

ليا عرفان سلمان

ماريا ايلينا رومل ديب

ماريلين الياس ابي صعب

مود نبيل عبدالنور

ميا سامي ريحانا

ميرا احمد شندب

ميشال جوزيف طعمه

نتاشا جاك األرمني

يارا جرجس جريج

مايا روبير الخوند 
جيد جدًا

مايا هادي ناصيف
جيد

مايكل حنا سلوم 
جيد جدًا

مكرم رفعت زيدان
جيد

ميشال جيني خيراهلل
جيد

ميشيل فؤاد لحود 
جيد

نادر نزيه بو غانم 
جيد

نديم جهاد متى
جيد

نور الياس كنعان 
جيد

نور كميل البيروتي
جيد جدًا

نيكوال مارون البستاني 
جيد

وسام جان داود
جيد

يارا فايز فرحات
جيد

ماستر في الهندسة 
المعمارية

ايليسا فنيانوس فنيانوس

توم سامر المقدسي

جوزيف جوزيف عيروت

رالف جورج ضاهر

زهير عبد اهلل بك المرعبي

سعداهلل زياد حوال

كريستينا جوزيف الطيار

الرا نبيل حدّيد

سيلين رفعت شطا
جّيد جدًا

سيلين طوني حداد
جّيد جدًا

سيندي سيمون بستاني

شربل ايلي السروع
جيد

صوفي جهاد هيكل

عايده بسام بربر  
جيد

عبده جورج صقر
جيد

فاطمه ماجد صائغ
جيد

فيرا جيلبرت بويز
جيد

فيليب ميشال سالمه
جيد

كاترين بيار اوتراكجي
جيد جدًا

كارل بسام طعمه
جيد جدًا 

كريستي جورج المني
جيد

كميليو ميالد الخوري
جيد 

الرا حنا عساكر
جيد 

مارك اوليفر سمير بلدي
جيد 

ماريان روبير عازار
جيد 

مارييتا سليم خليفه
جيد

مازن شاكر صفير
جيد

مانويال خليل الحداد
جيد

ماهر بسام شويري

لوسيل مرسال فهيم

مارك عبداهلل فادي كرم

نادين حنا عيسى السمراني

ليسانس في الفنون 
البصرية

آيا ربيع قزعون
جيد

بيا سمعان معوض 
جيد

ثريا بشور سعاده
جيد

ماستر في الفنون البصرية 
سركيس ديكران سيسليان 

جيد 

قطر الندى غسان شحاده 
جيد 

ميسا جورج جرجس الخوري  
جّيد جدًا - أولى الدفعة

هال البار مزنر
جيد

ليسانس في الهندسة 
الداخلية

ايلي جرجس معلوف 

بالوما انطوان العنيسي

تاال ماهر النائب   
جّيد - أولى الدفعة

تمارا قيصر عز الدين

دانياال مهيب معماري

رنا سهيل ابي نادر

ريا وليد صوايا

ريتا عزيز مصوبع

ستيفاني سيمون نعمة

فكتوريا انطوان الوادي

كارال طوني ابي حنا
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ماريو جورج غبالي   
جّيد

مروان ميشال جدعون

مكرديج زاره يعقوبيان

ناجي وسام حنا

يارا رجا سالم

ماستر في االخراج 
السينمائي

ريان ميالد ابي رعد

سامي جوزيف جان بالشيون

ليا نجيب السقيم   
جّيد

ماريا سمير غوش   
جّيد - أولى الدفعة

بكالوريوس فنون جميلة - 
تلفزيون

عباد احمد عز الدين

ماستر في التصميم المدني
مايا روبير الخوند   

ممتاز

ليسانس في تصميم األزياء
جاكي وهيب بيك

جوان غسان حداد

مابل يعقوب صفير

ماري غاييل جان كلود الحلو

مريان كميل شكري
جّيد

رناتو شارلي دباغيان

رينا ميشال ابو حبيب

شربل جورج صوان

فرح اغات يوسف عكاش

كارل اندرو بول شكراهلل

كاريل لويس واكد   
جّيد

كاي كميل شمعون   
جّيد

ماري جو يوسف خوري  
جّيد - أولى الدفعة

نور ايلي طوق

هفيار فادي رامح

يوان قبالن سماحه

بكالوريوس فنون جميلة - 
في التصميم التخطيطي 

آلسا سمير جريج

آية محمد عثمان

ايفي جورج دعبول

تاتيانا رجا بورسالن

جيسيكا الفراد جبور

ديما رامي الصمد   
بتفوق

كارن ناهل وهبه   
بتفوق

كارول سعيد حبيقه

كريستيل دوري هاشم

مريم رياض عويضة

نسرين حسن دقاق

نشأت باسم نعنعي

نظيرة خالد شهاب

يارا مصطفى حيدر

بكالوريوس فنون جميلة 
- في التخطيط الرقمي 

والوسائط التفاعلية
اورانييا فادي انطون   

بتفوق

جايسن كابي العيناتي  
بتفوق

ستيفاني ايلي بو عقل

عبد الرحمن باسل الحج  
بتفوق

غبريلال أسعد الخوري

ميشال نعيم بواري   
بتفوق

ميشلين أسعد مطر

يوانا ميشال اللقيس  
بتفوق

ماستر  في التصميم 
اإلعالني واالعالن
كلوي جان الكالس 

جّيد

ماستر في الرسم التصويري 
- قصص مصورة

كلوي سيرينا فادي سليالتي
جّيد

ماستر في الرسم المتحرك 
الثنائي والثالثي األبعاد

رونا سليم فياض   
جّيد جدًا - أولى الدفعة

لونا هكتور الحجار   
جّيد

ميا فادي اراتيموس   
جّيد

ماستر فنون جميلة - في 
التصميم التخطيطي

بريهان برهان االسطة

ساره محمود السعيدي

ليسانس في تصميم 
المنتجات الصناعية

رونالد رمني زيربه

رياض طارق شهاب الدين

كريستينا قبالن ابي صعب

مارين جان بول مسعود

ماستر في التصميم الشامل
اميليو جورج مسلم

عباس منيف سبيتي  

جّيد جدًا - أول الدفعة

ماغالي سركيس عطاهلل

نجيب غابي صقر   

جّيد جدًا

ليسانس في االخراج 
السمعي والبصري

جوي مارس متني

رومي ناجي بو نصر   
جّيد - أولى الدفعة

ريان جهاد خيراهلل

ريمون نجاح ابي عاصي

ساره عازر نحاس   
جّيد

شيمان رودريك بو نصار

كارن وهبي عياش

كيم وليد عيراني

ماريا انطوان قبالن   
جّيد
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جوي جرجس الموراني
حسين علي عبد الساتر

رلى إنصاف ساسين
ستيفاني حسن الحص

غنى عمر هوشر
كارن ميشال يمين

كبرياال عزيز نجم
كرمن ابراهيم عبيد  

بتفوق
ليال انطوان زخيا الدويهي

ميريام الفونس عطااهلل

بكالوريوس في اآلداب - 
علوم تربوية

بوال غسان كرم   
بتفوق

جنيفر بسام السكاف
ساره توفيق محسن

ساره رنده نزيه أنوس
سيرينا انطوان سابا

شارلوت ميالد الفاضي
صبا مازن مكّية

كارن مسعد مطر
ليلى بطرس فرنجيه

ماريا الياس المقدسي  
بتفوق

مايا رشيد كركر

هند وليد فتال

بكالوريوس في اآلداب - 
تربية بدنية

الياس بولس الحيالني
انطوان قبالن قنيعر الدويهي

آية عزت حسين آغا   
بتفوق

آيه عبد الهادي الصمد

جنى شارل نجيم
جنيفر سليم شحادة

جورج لويس الفرد حنا
جولي قبالن فرنجيه

رالف جوزيف ابي رعد
رنيم باسم نافع

ريان محمد كلنك
ريتا كابي الورد

ستيفان مرسال عشي
شربل فادي يونس

عماد الدين يحيى كريمة
كريستينا بادواني زعيتر

كريم غسان األيوبي

موسى سمير نصر   
بتفوق

ناديا سمير نصر

نبيل ميشال يونس

بكالوريوس في اآلداب - لغة 
إنكليزية وآدابها

دانا علي الجزار
طونيا سايد باخس الدويهي

بكالوريوس في اآلداب - 
علوم سياسية وشؤون 

دولية
ادريان جبرايل مارون

حنا ادوار النكت
ريم وسيم الرفاعي

زينب عبد الكريم دقيق

بكالوريوس في اآلداب - 
علم نفس

تاتيانا جورج بولس

شدا خليل االشقر

ماجده محمد عثمان

ماري جورج غصن

يارا أنطوان طراد

بكالوريوس في اآلداب- 
لغات حية وترجمة

آيه خلدون حالب

دوللي بسام خطار

ديامان عامر قالوون

ماري - جوزيه يوسف بوهارون

بكالوريوس في اآلداب - 
اعالم وتقانات االتصال
اريان أنطونيوس علماوي

أمال لبيب نقوال

أنس أحمد شربك

تيا ماريا بولس حبشي

تينا ايلي المكاري

جاسينت جورج عنتر  
بتفوق

جنى عبد الحميد جمال

جورج هكتور الدويهي

رجا غسان عبود

سماح خالد حريك

سيليا ايلي محفوض

الرين ياسر حيدر

مابيل طوني باتور

مايا محمود الصمد

ميشاال كوستي العتيق

نازك ناصر نابلسي

هناء وليد جريج

ماستر في علوم المتاحف 
وادارتها

ريا الن داغر

كلية اآلداب و العلوم االنسانية

ماستر في اآلداب - علوم 
تربوية

ران ايليا مشحم
ريم يوسف الموسوي

رين رامز النجار
عبير بسام عبيد

لينا جوزيف خير
مونيا عامر عيد

بتفوق

ميرا جمال عبيد

ميرايال جورج عيسى
بتفوق

ميرنا سعد االيوبي

هبه محمد طارق عويضة

يارا فوزي يونس
بتفوق

يمنى حيدر الحسن

ماستر في اآلداب - تربية 
بدنية

اليزابيت فرنسوا ديب

راوول شارل الزعني

ربيع يوسف رزق

سارة حسن القزويني

طوني جوزيف كيرللس

علي عبد الرحمان عبده

كريستال فؤاد خيراهلل

ملحم محمد شمص

ميرنا ميالد عبد الساتر

ميشال جان السمعاني

نجوى حسين رعد

نقوال سهيل شكور

ماستر في االدارة الرياضية
ايلي الياس الحايك

جان - بول بسام مبارك

جنيفر ميالد هاللي

جوزاف أنطوان سركيس

ريكاردو جوزاف العشي

سايد أنطوان الضيف

سمعان رامح سليمان

نجيب جورج البدوي

يارا محمد سليم ابو بكر

ماستر في اآلداب - علم 
نفس

بيا ماريا طوني الدباك

توفيق رمزي مرعي

دايانا حسام حمزة

دينا وليد مكوك

رامي محمد عز الدين علم الدين

سارة فريد عواد

سام الكس احمد

فكتوريا سمعان الخوري

كريستينا جورج فؤاد صادق

ميسم عادل الشدياق

ماستر في اآلداب - لغة 
فرنسية وآدابها

دارين سليم قليمة   
بتفوق

راميا حسن سليمان العلي

رنا مصطفى السيد

ريما علي عبد الفتاح  

بتفوق

زينه نبيل داغر

شنتال سعد اهلل بيطار  
بتفوق

فايزة عبد الرحيم غمراوي

ليلى رشيد سويد

مشلين سمعان نصر

نسرين الياس جوكدار

ماستر في اآلداب - لغة 
انكليزية وآدابها

غصون محمد يوسف

مرام احمد الجم

نور حسان معوض

ماستر في اآلداب - لغة 
عربية وآدابها

سمر أحمد عبد الناصر طيبا

ماستر في اآلداب - تعليم 
اللغة االنكليزية 

رانيه رباح دبوسي

زهراء حسين صهيون

ماستر في اآلداب - لغات 
حية وترجمة

جنى محمود جمال

هبى عبد الرحيم البدوي

ماستر في اآلداب - اعالم 
وتقانات االتصال

جنى جوزيف شحاده
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ريان محمود المصري

ريتا جوزاف نصر

زكريا خالد يحيه

ساره أحمد المصري

ساره عدنان شما

سايمن كريم نصر 

سركيس جورج رفول

سعيد باسل السبع

سيلين بسام صافي

سيما نجيب بغدادي

طارق زياد الغريب

طاهر محي الدين الداعوق

عفيف عبدالقادر كبارة

علي محمد دقاق

عماد جميل تلحوق   
بتفوق

عمر بالل رحيم

عمر عبد الحكيم الغول

عمر مازن حسيني

غسان جورج غازي

كالين الياس اسحق

كريستيان نبيل الدكر  
بتفوق

كريم باسم السباعي

كريم وسام ولي الدين  
بتفوق

اليا حميد موسى

اليا نبيل الحاماتي

ماريو ناهي خلف

مازن سعيد كنج   
بتفوق

مخايل زعني خير

مريم هيثم حيدر   
بتفوق

منيف كيفن خضر حبيب
مها جاك سعاده

ميشال نقوال التوم
نبيل محمد علم الدين

نقوال وهيب نيني
هادي جمال الحواط

هديل ضرغام كشتان
هال وليد دعبول

وفاء مسعد هاجر   
بتفوق

يارا عمر ششتري نابلسي  
بتفوق

يارا محمد فاتروني
ياسمين رشيد غمراوي

ياسمين مازن حسيني

بكالوريوس  في إدارة األعمال - 
سياحة وادارة فنادق

إليّسا مروان بواب

أنطوان كمال صفير

ايلي فادي محفوض

جاد خلدون حالب

جورج فادي محفوض

جوي فادي الشويفاتي

راشيل كميل مخول

ربيع فؤادي السيد

سيمون نعيم الغزال معوض

غريس جرجس شيخاني

ميشال منذر مخول

هالل هيثم خالد

وديع جينوا عبداهلل

بكالوريوس في العلوم - 
اقتصاد

الياس أنطوان دميان  
بتفوق

آليسا جوزاف بولس المكاري  
بتفوق

أنطونيوس جورج يوسف  
بتفوق

بولس جوزيف يمين

سرجيو امين النبوت  
بتفوق

شربل سمير الحلو   

بتفوق

ميرا إيهاب المير   
بامتياز

ميشال بولس مرقص الدويهي 
بتفوق

نجيب غسان الحاج عبيد  
بامتياز

نور ربيع ضناوي

كلية إدارة األعمال

ماستر في إدارة  األعمال
أمل عبد الرؤوف اإليعالي  

بتفوق

ايفا سالمه نقوال

ايليان جان العشي

برال فرنسوا بولس

تانيا شربل حبيب   
بامتياز

رلى فهد جمال الدين

كريستل فؤاد جريج

ماريا ايلي الزغبي

ماريا كريم جريج   
بتفوق

منى ادوار خوري

ماستر تنفيذي في إدارة 
األعمال

ادال فرعون الحلو

اميليا ايليا طحان

آن ماري رزوق البستاني

انطوان جورج الرياشي

بالنش اسكندر مخول

بيار موسى خليفه

حسان فواز يكن

روزالين ميشال فرح   
بتفوق

روال سركيس فارس

رياض فرح فرح   
بتفوق

فيليب سمير عازار

مازن احمد مرعب

محمد ياسر رياض السيد

محمود فيصل السبسبي

مكسيم جوستان خوري بعيني

منى فايز حداد

مود نافذ العجيمي

ماستر علوم في المحاسبة 
والتمويل

أسماء عبد الغني رافعي  
بتفوق

عبدالقادر عمر مقدم

عزيز ميشال سرحان
بتفوق

ماستر في إدارة الموارد 
البشرية

ريما عبد الرحمن مقدم
زبيده هاني الدايه

ساره كلود الشماس
طونيا طوني باخوس

غادة عبدالمنعم ضناوي 
بتفوق

نادين خالد عثمان

ناله وليد مكوك

بكالوريوس في إدارة األعمال
آدم نزيه عباس

أسعد طوني موسى

الياس سمعان الخوري  
بتفوق

اليسار وسام عزالدين  
بتفوق

الينا جاك األرمني

اميل روبير فرنجيه

إميل مرسال بالش   
بتفوق

أمين هشام مقدم

اندريه رينه خوري

آيا صوفيا مروان النحاس

ايليانا ايلي ملحم

ايمن جالل الحلبي

أيهم سليمان أبو الحسن

باتريسيا جوون كاميلوس  
بامتياز

باسل مفيد األحمدية

تاري يحي زيتونه

تاال مروان النحاس

جو جوزيف جريج   
بتفوق

جود رائد شهيب

جودي ابراهيم حنا منعم

جورج الياس العشي

جورج كريستوف عودي

جوزاف عصام دعبول

جوني جورج طنوس

حماد عبد القادر ضاني

خليل كابي غانم

دانا ناصر المصطفى

داني بولس الفاضي

ربيع جمال قصاب

روي جورج فهد

روي حسيب خزامي
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رزان مصطفى أبو زيد  

بتفوق

رشا علي بلوق

روز ماري طوني ضو

روني مارون بو رزق

ريبال أنطون النحاس  

بامتياز

ريتا ماريا غسان نخول  

بتفوق

زاهي حمدان حمدان

ساره رامي االبيض

ساره عبد القادر صالح  

بامتياز

ساره فادي الحداد

ساره نور عباس دبوسي  

بتفوق

ستيفاني مروان سركيس

سرجيو زياد صبيح

سوال ماريا ادوار صالح  

بامتياز
سيريل ايلي الحلو

صوفيا ادكار شماس
عبداهلل جوزاف سمعان  

بتفوق

عبداهلل حنا نقوال

عالء حيدر حمدان

علي خالد ابو شاهين

عمر محمد فايد   
بتفوق

غنى عبد الحميد جابر

غيدا غسان فراج

فرانشيسكا جوزيف حايك  
بتفوق

فيليب ذاكي عطيه

كاترين ميشال اسطفان
كارن وليد عتمه   

بامتياز
كريستي عزت ديب   

بتفوق
اليا ايلي جرجس   

بتفوق

ليا جاك الزغبي

لين رياض سرور

ماري لين أنطوان شديد

ماريلين يعقوب معوض

مارينا جورج عاقله

محمد حسن خليل جعفر

محمد طارق خليل

ميالد جرجس يعقوب

نجوى باسل السبع

نعيم كابي كتور

نور االن المطران

نورا عزيز وحود   
بامتياز

هنا اشرف ريفي

وائل ناصر بو نصرالدين

يارا زياد عدره   
بتفوق

يعقوب حنا عيسى

بكالوريوس في العلوم - 
علوم البيئة

آية عثمان قصقص

راين شارل حداد

سيمون جورج زبليط

بكالوريوس في العلوم - 
رياضيات

أليسار حسن عبداهلل  
بتفوق

جودي ماهر عبداهلل

جورجيو بولس مارديني

جويس جوزفين رباح سعاده

سليم جورج معلوف

عبداهلل جرجس الشامي

هنى ايلي مطر

كلية العلوم

ماستر في العلوم - علم 
االحياء

اليانا دفيد عازار

جودي جورج هنديه

دنيا جمال عصافيري

ريتا شربل غانم

ريم ممدوح حبلص

ريما خالد عثمان

ضحى رمزي فاضل
بتفوق

عمر محمد حمزه

كريستيان شربل فرنجيه

ماجستير في علوم 
وتكنولوجيا الغذاء

اندريا انطوان عون

جو نزيه شلهوب

ريان يوسف شهاب

سميرة رياض الرمادي

سيليستي جورج صليبا

فرح مظهر خير

هبة غسان حورية

ماستر في العلوم - 
رياضيات

رودي مأمون عيسي  
بتفوق

نورا الياس فارس

بكالوريوس في العلوم - 
معلوماتية )أنظمة المعلومات(

اميليو شارل شاهين

يارا جورج الخوري مخائيل

بكالوريوس في العلوم - 
معلوماتية )هندســة البرمجة(

ايليا ريمون األترم

جواد حسان السكاف

جوزاف وليد جريج

سمير أوتل مارون

غبريال ادكار شماس

ناد الياس غنطوس

بكالوريوس في العلوم - 
كيمياء

جبرائيل جرجس فاضل
بتفوق

ساشا ميشال فالح

كريستيان فيليب قازان  
بامتياز

ماريا الياس غسطين

بكالوريوس في العلوم - 
علم االحياء

ابراهيم جورج عوده

احمد كريم محمد مراد

أسعد بالل هرموش

اليسا جورج مسيحي

أميلي مارون حلبي

آندريا سيمون عيسى

انستازيا يوسف صادق

انطوني جورج عاقله

انطونيو فهد الحزوري

أوديل كارلوس دحدح  
بتفوق

ايلي وديع يعقوب

إيليسا بهاء حيدر

ايمن بالل ترو

بول جورج عبود   
بتفوق

تاتيانا محمود يونس

تمارا امير صبح

جنى جهاد خليل   
بتفوق

جنى راشد سكري

جنى عبدالملك الشيخ  
بامتياز

جورج بسام حديد

جورجي جورج الحاج فيصل

جوزف انطوان سلوم  
بتفوق

جويا انطوان زخيا الدويهي

جويل ربيع بواب   
بتفوق

خالد خلدون عبيد

داني غانم صقر

دياال سامر المصري   

بتفوق

ديمة كرم الزين

دينا باسم الجرماني
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ماستر في العلوم - 
هندسة الكومبيوتر

ايلي أنطوان عبود

جاد البا هنديه

جورج رمزي بحري   
بتفوق

داني علي شقير

رودولف نسيم خالط 
حائــز علــى جائــزة اســاتذة كلية 

الهندســة

ساره سام شاهين

عاصم حليم عبد الملك

محمد علي موسى

ماستر في العلوم - 
هندسة الكهرباء
بول عبود نخل  

حائز على جائزة اســاتذة كلية 
الهندسة

عودي رشيد سعده  
حائــز علــى جائزة الما معلوف 

الفضــل بحــث علمي في كلية 
الهندسة

ماستر في العلوم - 
هندسة مدنية

اليز ايلي العلم

أمادو فادي جبرايل

ايلي سام روبير عيسى

بامال طوني نجار

برال جورج شمعون   
بتفوق

بول أنطون صليبا

كلية الهندسة

تريسي فادي زرقا

جاد سعيد سعاده

جاد محفوظ األشقر

جاد نزار تامر

جو حنا الشويفاتي

جوال ادمون الحايك

جود محمد فواز حوال 
حائز على جائزة الما معلوف 

الفضل بحث علمي في كلية 
الهندسة

جوزف شربل غانم

دانا صائب الجزار

دونا سعد رعد

رامي ياسر اليمق

ريان مصطفى خليفه

ريم ميشال منصور   
بتفوق- حائزة على جائزة اساتذة 

كلية الهندسة

سامي ياسين اسامه شخاشيرو

عمر جرجس المر   
بتفوق

غيتا سمير مراد   
بتفوق

فرادي غسان الخوري  
بتفوق

فهد فرح كرم   
بتفوق

كيندا فوأد شحاده

مريم ميشال عقاد

منّور ماريا فتحي حجازي

وفاء مصطفى فخر الدين

ماستر في العلوم - 
هندسة الميكانيك  

اميل جورج ابو ريحان

جورج جبرائيل استللي

راغب شوقي السمروط 
بامتياز- حائز على جائزة الما 

معلوف الفضل بحث علمي في 
كلية  الهندسة- وحائز على 
جائزة اساتذة كلية الهندسة

رونالد روجا دينا   
بتفوق

شربل حنا الباشا

طوني ميشال قرطباني  
بتفوق

ميري ديب شقير

نيكول سليم منصور  
بتفوق

نيكوال فادي جوهر
هالل توفيق القوام

وسام سامي يوسف

ماستر في العلوم - 
هندسة كيميائية 

جودي هالل دنكر

كاترين يوسف مرقوس

ليا ادوار نحاس  
بتفوق- حائزة على جائزة اساتذة 

كلية الهندسة

مارلين عصام بطرس 
بتفوق- حائزة على جائزة الما 

معلوف الفضل بحث علمي في 
كلية الهندسة

20
21
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الياس أنطوان جرمانوس

انغريد ماريا نديم سعاده

ايلي عصام برباري

باسم الياس وهبه

جورج خالد بركات

جوليان نزيه الشمالي

حسين علي علي حسن

رامي رشيد يوسف

شربل خيراهلل نقوال  
حائز على جائزة اساتذة كلية 

الهندسة

شربل موريس قبالن

محمد سعد زكريا
ميشال جورج نادر

نايف سعيد الريشاني
نبيل غسان حدّيد

هادي ميشال نجيم

وئام غسان جمال

يوسف شاهين يمين

بكالوريوس في الهندسة - 
هندسة كيميائية

ايلي موريس قبالن

جورج عدنان شما

ريمون ايلي شمالي

كاترين غسان سالمي

ماري روز فؤاد عربي

محمد قدور قدور

مصطفى حسين األمير

يعقوب ميالد يعقوب

بكالوريوس في العلوم - 
هندسة الكومبيوتر

اندراوس سامي الفريد يعقوب

بالل بسام دملج

جنى الياس الخوري
بامتياز- حائزة على جائزة اساتذة 

كلية الهندسة

جوي كلود عوض   
بتفوق

حنا انطوان عبد المسيح  
بتفوق

سفارزو فادي الحسيني

شاليمار طوني شلهوب

عماد عميد صهيون

كريم فواز السبسبي

كالرا بطرس الباشا   
بتفوق

مروان ماجد علوان

ميرا محمد زياد عدره  
بتفوق

يوسف جان عبود

بكالوريوس في العلوم - 
هندسة الكهرباء

أندريه انطون النجار

ايلي شفيق أبي سعد

جورج نبيل الدكر

ريتا بدوي حبيب   

بامتياز

سعيد جوزيف رفول  

بامتياز- حائز على جائزة اساتذة 

كلية الهندسة

سيلين مخايل صليبا  

بتفوق

طوني جوزف عيسى

فريدي ميالد كنعان

متيلد فراد مارون

بكالوريوس في العلوم - 
هندسة مدنية

احمد عدنان بشناتي  
بتفوق

الكسندر زياد غوش

أماني سليم الخولي

أنطوان موسى سركيس

أنطوني أديب الديري

انطوني سمير جرمانوس

انطونيو ايلي عوض

اوليفر سليمان سيف الدين

ايلي بسام عيسى

ايلي جوزيف لبيب الصوص

ايلي شيبوب كفوري

بشار يوسف دحدح

بول موريس نصر

بيار جورج جدعون

ترايسي اميل وهبه

جاك طوني فياض

جايمس جون بيار كنعان

جورج بديع نعمه

جورج جورج عيسى

جورج سمير الفاخوري

جورج مارون الخوند

جورج ميشال النمر

جورج نزيه االشقر   
بتفوق

جوزيت يوسف غالب

جوليان اديب فرح

جوليان مخايل داود

جوليانو عصام حيدر

جوني رمون -خوسه دحدح

ماريو جورج خليل

يارا كابي نصر   
بتفوق

ماستر في العلوم - االدارة 
الهندسية

ايلي جوزف خضرشاه 
حائز على جائزة الما معلوف 

الفضل بحث علمي في كلية 
الهندسة

ماري بال سركيس جرجس 
بتفوق - حائزة على جائزة اساتذة 

كلية الهندسة

ماستر في العلوم - 
الهندسة البيئية

نور الهدى عامر ضاهر

بكالوريوس في الهندسة - 
هندسة الكومبيوتر

ايلي الياس حنا

داليا آلسا هوغو الفرادو الخوري

رودي طاني النشار  
حائز على جائزة اساتذة كلية 

الهندسة

فادي يعقوب عوده

يارا نظام عبود  
حائزة على جائزة الما معلوف 
الفضل بحث علمي في كلية 

الهندسة

بكالوريوس في الهندسة - 
هندسة الكهرباء

امجد حسام مطر

ايليا جميل بدران

رؤى طارق الجردي

ريما حسين حماده

رينا نافذ وراق

فؤاد محمد فادي جوهر

موريس شربل يمين

نبيه جورج الجبور

نور فواز عرب

بكالوريوس في الهندسة - 
هندسة مدنية

ادهم فاروق زهر

آنجيال طوني الخوري

أندرو كريم مرعب

أنطونيو فريد صادق

انطونيوس موريس مارون

إيلي جو جوزف الغصين

ايلي جوزيف بو نصر

ايلي سامي عبداهلل الحاوي

إيلي ماريو بو جوده

بالل رأفت الحسيني

بهجت جميل السحمراني

جاد سعيد سعاده

جاد ناظم سعد الدين

جو-الكسندر فادي بركات

جورج ميشال ارفول

جورج ميشال سرور

حسن عدنان قاسم

حسن محمد عثمان

رامي جورج اللقيس

رامي سالم سركيس

رامي نبيل نعمه الحايك

روي جورج بو عبس

ريمي نبيل عبود

ساره رجا العينترازي   
حائزة على جائزة اساتذة كلية 

الهندسة

سليم حسين عواد

سليمان محمد توفيق األسعد

سيرجيو انطوان خليل

شربل جورج سابا

شربل جورج فرح

شربل نادر مخايل

طارق عماد العضم

ظافر غسان نجيب

عبد الرزاق الوحيد الفاخوري

علي هاني عباس
عمر محمد الريس

فراس جوزيف بيروتي
فريدريك كرم رزق

الرا ميشال جرجس
ماثيو سمير متى
مارلون بيار حبيقة

ماريو جان عطيه

مجد جهاد موسى

مجد ماجد ابراهيم

محمد علي زكريا

محمد مقبل محمد حسيني

مريم عامر مصطفى

ميشال نيكوال شحاده

نجوان علي موسى

نزار محمد األسعد

نيكوال جورج جرجس

وسيم حنا الحاج

وفاء اسكندر اسكندر

بكالوريوس في الهندسة - 
هندسة الميكانيك

أسعد جاك جحا

الكسندر فيليب قازان
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لين جورج شلهوب  
بامتياز- حائزة على جائزة اساتذة 

كلية الهندسة

مارك الياس كيوان

ماريا جورج عكاري

مالك عبد الحميد جمال

محمد علي فرحات

محمود محمد داني محيش

مرسال بهاء الصائغ

نقوال اسكندر طنوس  
بتفوق

يورغو بسام فرنسيس

يوسف سعد الدين االسكندراني

بكالوريوس في العلوم - 
هندسة كيميائية
أحمد حسين سلمان

ايلي أدولف أبي عقل

ايلي جان لويس قزي

ايلي جورج ديب العجيمي

باميال انطوان سعاده

بول أنطوان الخوري

تانيا أنطوان خليل

توفيق اسعد سويد

تّيا ميشال منصور

جورج ابراهيم الزاخم

جورج الياس نصر

جورج يوسف سالمه  
بتفوق- حائز على جائزة اساتذة 

كلية الهندسة

جورجيو جوزف فرح

جيلبير فوزي شكور

دملينا حنا فرح

رواد جورج جعجع   
بتفوق

سيريل جون أنطوان أندريا

شيماء كمال أبو سمرا

عمر غيث العلي

غدي مارون صعب

كايفن مفيد أبي حنا

محمد مؤمن بارودي

مراد صبحي الحلو

مصطفى علي العزير

جووي بطرس ساروفيم

جويس طاني الخوري

جيزال جرجس مالك

خالد محمود الحجار

ريان كامل سعيد

ريتا يوسف عبود   
بتفوق

زاهي نبيل نعمي الحايك 
بامتياز- حائز على جائزة نيقوال 
وماري تريز مسلم  وحائز على 

جائزة اساتذة كلية الهندسة

زياد جرس امين

زياد محمد ضاهر

ساره طوني نجار

سامر وليم عيسى

سامي عبد الرحمن السبيناتي

سعيد البير دعبول

سلوم بشار مهنا

سيرج قسطنطين عبدو

شوقي شوقي األسمر

عبداهلل خليل عازار

علي محمد قطوف

عماد فواز عرب

غالب رشيد المقدم

غيث ميشال نصر   
بتفوق

فرانسوا زياد عيناتي

كارينا سعيد فرنجية

كريم موفق برنار

كميل جورج عيسى   
بتفوق

ماريا ميالد إبراهيم رشوان  
بتفوق

ماهر رشيد الحشيمي

مجيد محمد ياسين

محمد زوات خضر آغا

محمد شوقي فتال

محمد يحيى ملك

منذر ايهاب عوض

منيف زياد فرح

ميشال جورج صقر   
بامتياز

ميشال رشوان فتح اهلل

ناتالي جوزف فارس   
بتفوق

نعيم عامر عبود

هدى خالد عثمان   
بتفوق

واصف داني سائد الخولي

وديع حميد رحال

يورغو هاني هالل
بتفوق

بكالوريوس في العلوم - 
هندسة الميكانيك

آدام حسان قرضاب   
بامتياز

ادواردو طوني طوني فارس

الياس انطوان ضاهر

الياس نزيه االشقر   
بامتياز

أندرو حكمت البدوي

اندرو نعمة اهلل عوده

انس مالك نعوشي

أنطوني انطوان فنيانوس

انطوني جوزف غالب مدعو بشاره

انطوني جوزيف ابي بدره
بتفوق

ايف جوزف القسيس

ايلي جورج شليطا

ايلي خليل السحاق

ايليان حنا محفوض

ايليو انطوان مسعود

باميال ايلي شدراوي

بيار سايد بو شموني

جاد ريمون بشاره

جان بشاره بطش

جان لوك جان سابا

جهاد أحمد مراد   
بتفوق

جهاد حارس يمين

جو حاتم طوني سابا

جوال الياس فرح   
بامتياز

جورج سايد بو شموني  
بتفوق

جورجيو جان نصار   
بامتياز

خليل الياس العلم

داني نبيل عون

رشاد اكرم ضو

رمزي رينه عازار

رين يوسف زكي دحدل

سيرج اندريه ديب

سيلين رودولف معوض

سيمون فرح كرم

شادي طالل فخر

شارل الياس درويش

شربل انطونيو جوزاف ذاده ايوب

شربل يوسف صوما

غاييل -إلنورا محمد شما

كريم حسن سنكري

كفن دي غول سعد   
بامتياز
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بتفوق

ساندي حسين السحمراني

سليم الياس البشواتي

سيرج رمزي جمهور

سيرج شارل مبيض   

عبله طنوس األسمر  
بتفوق

غسان الياس سرحان

كارمن الياس يعقوب

لمى مروان كفروني

ليوني عصام النمر   
بامتياز

مارك أنطونيو نعمان الالطي
ماري سليمان سلوم

هنادي عبداهلل عبود  
بتفوق

وسام جهاد احمد

اجازة جامعية في 
التكنولوجيا - هندسة 

زراعية
اندرو رزق اهلل الجميل

بترا مصطفى خليفه  
بتفوق

عبد الستار فؤاد مرعب

عبدالكريم فواز العجل

فاطمه محمد الحاج

فانيسا ميشال الغصين  
بتفوق

وائل عبداهلل محفوض

اجازة جامعية في 
التكنولوجيا - هندسة 

مدنية وإنشاءاتها

احمد محمد المصطفى

اليكو سهاد الحداد   
بامتياز

بيرال نزار طربيه

جاد أحمد الشعار

جليل نادر شهيب

جميل ميشال نصور

جوال مأمون عبداهلل

خضر حسين العلي

رامي زياد فيصل

رائد فادي مالعب   
بتفوق

رنا سمير جابر   
بتفوق

زياد وسيم نصر

سامي مخائيل جوخدار

سيزار جورج لطوف

صالح غسان العنداري

عالء عيسى الجبر

كمال جهاد اضباشي

الرا حسين عبد الخالق

لورين سمير العاليه

ماري جو جوزف صوما 
بامتياز- حائزة على جائزة 

مؤّسس الجامعة  البطريرك 
إغناطيوس الرابع. 

نزار جورج موسى

اجازة جامعية في 
التكنولوجيا - هندسة 

صيانة الطائرات 
الياس رمزي فاضل

براء باسم علي

جوني رومانوس مخيبر

دعاس جاك يعقوب

سعدي محمد عزام ريفي

عادل دوري الحداد

عماد الدين لقمان درغام

فادي هشام سعد

لواء زياد قرقوط

ماهر يوسف شومان

محمد عبدالناصر طراد  
بتفوق

مصباح خالد براج

اجازة جامعية في 
التكنولوجيا - هندسة 

الميكاترونيك
اريج كامل العياص

ايلي ايلي بدر

ايلي جورج وليد خشان

ايلي نعيم ابي حنا

ايلي نقوال انطون

جاد خالد ابي هنا

جان ميالد زعتر

جنيفر ميالد شبل

جورج طوني نعمه

جورجيو اميل وهبه

جوزف كلوفيس خشان

حسين محمد طراد

حنا عبداهلل سعادة
بامتياز

رالف رمزي حنوش   
بامتياز

رشاد عماد بودقه

روي أكرم الصايغ   
بتفوق

ريان نبيل رحال   
بتفوق

سامي هيثم الشعار

سومر سليم العنداري

طارق ربيع ابو شقرا

عبدالعزيز سامر حليس

عثمان احمد مصطفى

علي أسعد يونس

عمار بسام مطر

عمار هيثم احمد

فراس ضياء منصور

فؤاد طوني بركات جعجع

كرستين باسم المهتار

كريم حسان الخطيب

كريم خطار حيدر

كفاح عمر العينترازي

لواء زياد عبد السالم

مارك الياس فاضل

محمد علي علوه

نادر طاهر شرف الدين

وسيم يوسف يوسف

يوال رامي خداج   
بامتياز

اجازة جامعية في 
التكنولوجيا - هندسة 

الشبكات واالتصاالت
دجو مروان نشار

ماجد رمزي عماد   
بامتياز

وسام علي غزيل

اجازة جامعية في 
التكنولوجيا - إدارة 

المؤّسسات
الياس مرشد البشواتي

اليسا طوني بركات   
بامتياز

انطوان جوزيف درزي
انطوني انيس الوراق  

بتفوق

ايلي جرجس مخول

ايلي ميشال الشامي

جنى كميل عازار 

جورج انطون جريج

جورج مايك جورج البايع

دافيد سميح الخوري  
بامتياز

رياض جان دياب

ريتا جو ساسين

رينا البير عساف   

كلية عصام فارس للتكنولوجيا
20
21
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ستيفاني جوزيف الشاغوري
سمير فادي احمد المعروف 

بالحكيم
سينتيا شوقي غريزي

سينتيا فؤاد نجوم
شربل ايلي سمعان

شكيب ايلي خوري   
بتفوق

طوني جان عزيزه

طوني صبحي القزي  
بتفوق

علي حسين حطيط
عمر مروان مسدي

غايل بيار سالمه
غاييل-كريستي جورج حداد

غبريال مروان عازار   
بتفوق

غرايسي ديب شمعون

فالنتينا فؤاد البرجي  
بتفوق

فاليري انطوان سركيس
فانيسا جان منصور

فيوليت مرهف مزرعاني
كالرا ريمون داغر

ليلى ماجد العاقل   
بامتياز

لين جوزيف جريج
لين فيكتور أنطون

ليندا جنيفر طوني ابو شعر

ماجد نضال علي
بتفوق

مارون نقوال بريدي
مارون وليد أبو زيد

ماري ايلي بطرس مرعي 
بتفوق

ماري روز ميشال كرم  
بتفوق

ماري وليد طعمه   
بامتياز

ماريبل جان البعيني
مايكل جو ميشال ضاهر

مرسياّل الخوري قيصر اسحاق
منير مروان حيدر

ميشال عماد معربس
ميشيل شربل نعمه

ميشيال سليم شاهين
نادره محمد الحاج دياب

نادين بشير ابي عكر
نتالي سعيد الصوص

نقوال بطرس مسلم  
بامتياز

نور دافيد بشعالني
نورا قاسم ناصر

هادي علي حسون

هبه ابراهيم صليبا   
بتفوق

يارا جورج حنا

بكالوريوس في العلوم - 
صحة عامة وعلوم التنمية

أحمد جاكوب سهيل كمال
إليسا صباح الخوري

جنى سليمان حمدان
جورج رفيق الخوري

ربى جمال غريزي

روزانا مروان سري الدين  
بتفوق

ريم فادي العريضي
غوى عمران محمد

فاطمة حسين دياب
كارمن وليد المشرفيه

كارن أنطوان الفرخ
الرا اكرم وهبه

الرا يوسف عبيد

ليا ايليا سعد
مالك علي شاتيال

ميرا رجاء العريضي
بتفوق

ميراي محمود الصمد
ميليسا سمير الرياشي
نديم عصام أبو علوان

نور رفيق البنا
هاجر باسم علي

هيلدا عماد صعب
وائل زياد ابي نعيم

وائل عصام غصن

بكالوريوس في العلوم 
- علم التغذية وتنظيم 

الوجبات
الي ميري جورج ابو سلبي  

بتفوق
أليسار فادي منصور

أنجيال حنا أميوني
أوريانا مرشد سركيس

ايليسا جوني الحاج
آيه ناظم العمر

تينا غسان ساسين   
بامتياز

دجميال غسان روكس
ريم محمد فؤاد أبو بكر

سيرينا عصام بركات
كريستي ماريا روجيه الحداد

كريستيل ايلي عاقوري
ليا سعيد أبو حبله

ليندا وفاء جهاد األشقر
ماريا روجيه عبدالنور

ميرا ميالد التوالني
نور الياس مالك

هيلدا هيثم خالد
والء مصطفى الصمد

ماستر في العلوم - العلوم 
المخبرية السريرية
ابراهيم رمزي ناصيف

اورتانسيا الياس قليمه
ثريا ندره وديع

كالرا جورج شيبان

ماجستير تخّصصي في 
العلوم المخبرية
شوق بسام فاخوري
هاجر عبد اهلل ايوب

ماستر في الصحة العامة
ايزابل عادل الرحباني

إيمان عبد الرحمن نقري
زينه عدنان الحاج حسن

سامنثا اكرم االعور
فاليري ملحم كرم

لوسيان ابراهيم نادر

بكالوريوس في العلوم - 
تمريض

أنجال جرجس سعد
تشلسي يوسف طوبى

جاد بسام كرم
جانين جورج دعيبس 

حائزة على جائزة التمّيز في 
العناية التمريضية

جوليان الياس بوالد

ديما رضوان مالعب

ربيع سمير عزالدين رضوان  
بتفوق- حائز على جائزة التمّيز 

في األداء األكاديمي
ساندرا ايمن عزام

سيلينا جهاد حاوي
سينتيا فادي جمهور

شاريل جورج فرح
عبدو ميشال سعاده

عفيف وسيم نورالدين
غبريال نمر ابو رجيلي
كارن ميشال فاخوري

لوري ويكن ميتليان  
حائزة على جائزة التمّيز في 

تمريض صحة المجتمع
نانسي شريف طربيه

نقوال سايد عبداهلل
نور رياض سالم

يارا ريتشار سالمه

بكالوريوس في العلوم - 
العلوم المخبرية الطبية

ابتهاج رائف سعد
السا ايلي الحاموش
امير مفيد نورالدين

انطوني انطوان البايع  
بتفوق

أنطوني جرجس الغريب

أنطوني رينيه الدادا

أنطوني نقوال أبو مراد 
بتفوق

اوديت بسام الغاوي   
بتفوق

إيف شربل نخله   
بامتياز

ايلي جورج شاهين
ايلي جوزف داغر

ايلي ملحم القاصوف

ايلي منصور القزي   

كلية الصحة العامة وعلومها

بتفوق
ايمانويل يوسف سعيد ديب

آيه شوقي مطاوع
باميال زياد سالم

بدر جالل علي
بربرة جوزاف شلهوب

بيرال داود موسى   
بتفوق

تاال أحمد العلمي السبع
جاك انطوان مروان الجميل

جان جورج الفتى
جنيفر ايليا الذهب
جو فادي ابو جوده
جورج غسان كرم

جولين ميخائيل سابا
جيّل عفيف صالح

حسين عمران شبو   
بتفوق

خالد سامر بارودي
داليا وسام الحسنيه

دوليان احمد العبد
رشا كمال بصو

رندا وسيم قلعجية
ريان جورج الياس   

بتفوق
ريان نجيب بو ضلع

ساره جهاد ابوضاهر
ساره وليد الفراجي

سالي محمد حمزه   
بتفوق

سامر هاني غرز الدين
ستريدا غسان سلهب

ستيفاني جورج خرما
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قسم الجراحة النسائية 
والتوليد

ستيفاني فرج يعقوب
عمر فخر الدين حافظ

هالة محمد حسن
قسم جراحة العظم
محمد محسن درويش

قسم التصوير الطبي
امين جورج جهشان

لين ابراهيم عز الدين

قسم طب العائلة
ثيودورا جريس بو سابا

ماري لينا كريكور أوهانيان

قسم امراض العين 
وجراحتها

جاد غالب عياش

شربل حنا وهب

قسم الباتولوجيا
رافي ديقران بويرازيان

فاطمه توفيق غندور

قسم امراض الغدد الصماء
عال فوزي عبداهلل

كارال الياس مارديني

يمنى جوزيف فرنسيس

قسم العلوم المخبرية 

السريرية
عبد الحميد احمد غندور

قسم التخدير واالنعاش
اسامه محمد نديم صافي

جوي جورج مخول

جيهان هاني نخله

كاي انطوان ضاهر

ماريال ابراهيم صقر

قسم الجراحة العامة
ايلي شربل كريدي

قسم الطب الداخلي
جسيكا جورج ابو شعيا

رائده سائد الحبال

لوتشيانا طوني هبر

ليال مروان عقل

لينا منوال المر

نديم غسان عجيمي

نيكوال لوران ساعود

هيلينا إيفا فيليب سالم

قسم امراض القلب 
والشرايين

قاسم محمد جبارة

وديع طانيوس راضي

قسم االمراض الجلدية
تاتيانا بطرس الحواط

خوليو إبراهيم طنوس

كلية القّديس جاورجيوس
لالختصاصات الطبية

قسم امراض الجهاز 
الهضمي

تانيا جوزيف الخوري

قسم جراحة االطفال
ماريان عبده العلم

قسم جراحة الشرايين
جورج جوزيف ابراهيم

قسم امراض الدم والتورم 
الخبيث

ايرين جورج عساف

قسم جراحة االذن واالنف 
والحنجرة/جراحة  الرأس 

والعنق
ميشال جورج الحلو

قسم االمراض العقلية 
والنفسية

تاتيانا رافي واراقيان

قسم االمراض الجرثومية 
المعدية

سناء جوزيف صليبا

قسم طب االطفال
الياس سامي الحاج

جنيفر ابراهيم عبود

جورج فضلو الصائغ

دانيال نبيل شروف

قسم االمراض الصدرية 
واالنعاش الطبي

كوثر محمد جراح

ماريا روبير متري

قسم أمراض الكلية
مجد سعاده عبود

قسم جراحة االعصاب 
والدماغ

كريستيان كمال عطية

قسم جراحة المسالك 
البولية

عماد فايز متى
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كلية الطب و العلوم الطبية

دكتور في الطب
احمد محمد المحمود

أسد كابي حيدر

الكسندر فيليب معلوف

اليان جاك جبور

إليسا زخيا محفوظ

الين زارميك قااليجيان

أمير أيبك عمر

أّنا ماريا فيليب أبي نعمه

انطوان البير يونس

انيس جوزف سعد

إيلي الياس مينا

ايلينا نقوال سابا

باميال شكراهلل  صباح

بشار ابراهيم البابا

بشرى حسين طه

بول سليمان المعوشي الملقب 

باالنكليزي   
بتفوق

بول كريكور اوهانيان
بتفوق 

بيرال أنطوان بطرس

تاال فؤاد غريب

تريسي جرجس كرم

تونيا طانيوس حرب

جنيفر جورج ابي جرجس

جنيفر نجيب الجديداني

جو جوزاف خضير   
بتفوق

جورج سمير الكاتول الرحباني

جورج ميالد ايوب

جوزيف اسطفان كليم

جوزيف ايلي فارس

جوليانا جريج جريج فرنجيه

جوني جرجي سالم

حسن طارق نيل حكم

خالد مازن الخطيب

خضر بالل ترو

داني اندري سليمان   
بتفوق

دانيال انور الغصيني

رايان شوقي عطاهلل

رشا نزار خضر

رفيف بشير سفرجالني

ريبال زهير ابي هدير

زياد طوني غنطوس

ساّره اسامه طراد

ساره علي شندب

ساره مصباح حموده

ساندرا ليلى انور دافيل شهيب

سنتيا بول فغالي

سيمون باخوس بشارة بشارة

شربل فادي داود

علي حسين عواد

فكتوريا محمد خير احمد

كارل جوزيف عقيقي

كريستيان حبيب جان أيوب

كيفن توني أنطوان الجاموس

لميا طوني عزيزه

لواء حسين عبد الخالق

ليال نسيب شروف

ليتيسيا كابي ليون

ليلي جوزيه جوزف سعاده

مابيل ميشال مكاري

مارك بدوي مسلم

ماريا طوني عيسى

ماري-لين طوني الخوري

مايكل متري اشرم

مجد سمير الهضام

محمد ماجد عثمان

مالك سليم العيسمي

موسى عبدو نجار

ميا سامي غلميه

ناتالي سركيس متى

ناديا حسن الحركه

ناديا ديب شمعون

نادين نديم صافي   
بتفوق

نديم خليل طفيلي

نور أندره الغريب

نور سمير نصور

نورهان هشام أبو عساف

نيكول عبداهلل متري

هادي لوقا جورج أفرام البستاني

ماستر في العلوم الطبية
رياد جبرائيل رزوق

كريستوفر يوسف سعاده

كريستينا موريس اسبر

نهاد رفول سعاده
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