مدخل الى دراسة العالقات الدولية
22287
كالرا جاك الفاخوري
22309
عبير جوزاف درويش
22370
زينة جرجس طنوس
22393
مايا جميل مسعد
22396
جايسن حسام فرحات
22407
ميرنا اسكندر روفايل
22420
مارك شربل سمعان
22422
تونيا روبير يونان
22427
ستيفن جان الياس
22436
سعاد سيمون الراسي
22445
رواد مارسل سالمه
22450
السا جوزيف السنكري
22454
ليال جيهاد زعرور
22457
روي يوسف شحود
22459
شربل جورج ايليا
22469
يوسف وجدي سعاده
22495
ادي سليم الغريب
22507
كارمن ادهم مطر
22509
لين جورج صليبا
22603
مونيكا ميشال بو خليل
22604
اليان لوران الخوري
22608
ادي سمعان طراد
22629
غايل روجه بو عيد
22632
ميليسا ايلي الحاج
22633
نصري نايف ضو
22634
جوي جورج جورج
22635
الياس يوسف خواجه
22636
يوسف اياد شمس الدين
22637
جورجيو فادي واكيم
22640
رلى جوزيف انطونيوس
22644
الكسندرا داود عبد االحد
22646
ايلي جوزيف المر
22655
شاديه خلف الدخل هللا
22661
بطرس ذياد فرنجية
22668
مايك انطوان ايوب
22672
شربل ايلي برباري
22679
كارل انطوان الراعي
22683
يوسف اسكندر روفائيل

مدخل الى دراسة العالقات الدولية
2021-2022
506
انعام انطونيوس حرب
2863
اندره انطوان شبير
18993
شربل حنا توما
19154
فيرونيك طوني منصور
19476
مغالي سمعان عاصي
19759
سيمون كميل نادر
20208
عبير طانيوس البستاني
20313
مايكل نجيب خليل
20728
كيمبرلي جان كميد
20733
ماغالي ريمون غالب
20891
ملحم مارون معوض
20919
نديم يوسف خواجه
21088
ديانا بطرس البعينو
21098
ميرا ايلي الحاج
21170
كريستال ديمتري سرور
21232
كارن ريشار نصار
21241
جورج مارون الحايك
21336
ميره بشارة يونس
21367
عبدو فادي عماد
21416
سارة ريشارد الهبر
21553
ليال سام المعلوف
21555
احمد محمد عدنان المعراوي
21597
احمد حامد حامد
21630
ميريم طوني الخوري
21658
باتريك فارس مبارك
21669
شربل يوسف البيسري
21848
اليسا الياس نمر
21853
رامي جورج الحران
21892
فرونيك سعدهللا وهبي
21903
شربل جوزيف مكرزل
21939
دانيال اسبيرو سماط
21957
سينتيا بيار العلم
22005
جلنار انطون شعبان
22006
اسرار انطون شعبان
22078
رودني روني سماحه
22127
زينه حمزه العسلي
22187
الياس سابا مهنا
22226
السا جورج قبرصي
22242
ناتالي ضوميط القبوط
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22865
جو خليل صالومي
22870
تتيانا عزيز جعاره
22883
دياال ابراهيم زعيتر
22884
طوني جوزيف جعجع
22889
اسامة ابراهيم زعيتر
22898
طونيو فواد مراد
22904
اليكس البار شديد
22905
ايليانا الياس البيسري
22912
كاترين عيسى كيال
22913
هادي غازي القنطار
22915
تاتيانا جوزيف جعجع
22917
بيا انطون فاضل
22918
تادي عزيز جعاره
22927
بيتر جان حبيب
22931
طارق جهاد عزو
22933
روبير نهاد فرح
22936
جوليان طوني زيادة
22943
فانيسا شوقي ناضر
22944
لينا محمد شريف الرفاعي
22945
نديم طنوس طنوس
22949
ريتا انيس الحبل
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22686
تيا يوسف اسعد
22690
ايلي جرجي عبده
22691
ماريتا الياس القوبا
22694
ريكي غسان عشقوتي
22695
دجيسيكا نسيم العلم
22696
باسكال جوزيف سلوم
22715
ريم ضومط عبدهلل
22716
ايلينا جرجس ابو جودة
22717
كميل باسم هيكل
22723
علي حسن الموسوي
22733
ميلودي هاني فرح
22737
منير جورج مطر
22745
كارولين ميشال صليبا
22764
سابين داود شوفاني
22767
جوال ريمون الشويري
22769
ماريان اكرم فياض
22775
جاد رفعت حيدر
22776
جورج ريمون الشويري
22781
نبيه غطاس الفخري
22782
دانا وسام سعد
22785
ايلي عادل عبود
22786
جهاد محمد علي االنسي
22787
كريستوف مروان فارس
22788
كرم ميشال الخوري
22799
غبلاير نبيل معماري
22801
شربل مارون دياب
22802
ستفان عبده مهنا
22814
سيمون-بيار يوسف شربل
22815
دايان ميشال الحاج
22817
جايسون طوني سعادة
22822
روبن رولون لحود
22825
جان بول ادوار نعمة
22826
ريتا جورج الخوري
22828
لين جوزيف سعد
22831
روالن بيار حداد
22832
عبد الرحمن حسام عجم
22841
احمد رباح مجري
22844
كريستي هادي موسى قمر
22848
كالرا فادي مرعب
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