
االسمالرقم 
7E+05حيدر ابراهيم بدوي
7E+05توفيق ابراهيم جعفر
7E+05يوسف علي زين زين
7E+05محمد محمود قاسم كرشت
7E+05نهاد صبحي سقالوي
7E+05محمد فارس ابو حمدان
7E+05روجيه محمود الرز
7E+05حسن طه صبراوي
7E+05سليم جبران الشماس
7E+05ورثه فهد خليل جودي
7E+05اديبة حسين علي يحي
7E+05مصطفى رضا خاتون
7E+05زهير سعيد صوفان
7E+05انور عبد اللطيف بقاعي
7E+05منيرة محمد احمد حسن
7E+05ناجية داود قهوجي
7E+05خليل داود قهوجي
7E+05محمد عبد الحسن تاج الدين
7E+05رئيف محمد خليفة
7E+05حسنين برهان قهوجي
7E+05صالح ابراهيم فران
7E+05ايمان فخر الدين ابو الحسن
7E+05امين حسين زين عاصي
7E+05غسان عبد الكريم بسما



7E+05حسن رضا فران
7E+05عدنان حسن غندور
7E+05يوسف محمد علي كفل
7E+05ابراهيم علي كفل
7E+05حسين نصر اهللا فواز
7E+05مريم محمد فاخوري
7E+05مصطفى عباس قرعوني
7E+05حسن درويش دمشق
7E+05زينب علي ترحيني
7E+05احمد محمد دلباني
7E+05محمود محمد دلباني
7E+05احمد صالح شكر
7E+05شحادة ديب قشاقش
7E+05جميل علي شميساني
7E+05خيرية يوسف شعبان
7E+05وليد محمد المالح
7E+05رقية علي سويدان
7E+05خليل سعيد االشقر
7E+05سليمان نمر شمس الدين
7E+05فضل مصطفى طفال
7E+05علي حسين حب اهللا
7E+05انيس اسعد درويش
7E+05حنان درويش حالوي
7E+05ايمان توفيق عبد الرضا
7E+05نزيه موسى عمر



7E+05منيرة جميل تمساح
7E+05سلمى محمد قدسي
7E+05منتهى محمد حسن
7E+05مريم خليل خضرا
7E+05عبد االمير حسين ابو صالح
7E+05فهيمة محمد حسن احمد
7E+05ابراهيم خليل نعمة
7E+05حنان ابراهيم السيوفي
7E+05محمد فضل محي الدين
7E+05وهبي محمد حسن احمد
7E+05احسان حسن خضرا
7E+05حبيب عبد اهللا سليمان
7E+05رياض احمد فاخوري
7E+05خديجة ديب قشاقش
7E+05عباس مصطفى اسطنبولي
7E+05حسين عاطف بارود
7E+05هدى نجيب شمس الدين
7E+05مارشا جان جان كالرك
7E+05احمد ابراهيم صفي الدين
7E+05فضل مصطفى نجدي
7E+05محمد علي غزيل
7E+05احمد مصطفى يونس
7E+05حسن محمود عديبي
7E+05محمود قاسم صباغ
7E+05حسن سليمان محي الدين



7E+05اسماعيل احمد عز الدين
7E+05احمد حبيب حويلال
7E+05ابراهيم فضل بدوي
7E+05دليلة عطااهللا السليم
7E+05امنة حسن عز الدين
7E+05وفيق محمد هاشم
7E+05فيصل محمد علي بسما
7E+05عباس مصطفى نجدي
7E+05كريم لبيب الشماع
7E+05وهيبة اسماعيل جودي
7E+05ديب علي عون
7E+05حسن عبد اهللا عون
7E+05حبيب محمد حويال
7E+05رافات احمد فاخوري
7E+05محمد فخر الدين الموسوي
7E+05نمر موسى عون
7E+05راشد محمود ارزوني
7E+05علي يوسف عروش
7E+05اميرة موسى شرف الدين
7E+05فاطمة محمد علي احمد
7E+05احمد محمد البوص
7E+05نزهه سليم جودي
7E+05عبد الحسين علي عون
7E+05عاطف علي سرحان جعفر
7E+05جمال سليمان ذياب صالح



7E+05شهرزاد ابراهيم عوض
7E+05منصور محمد صالح
7E+05محمد كمال تمساح
7E+05محمد شفيق كساب
7E+05عبد اهللا خليل عودي
7E+05ناجي عبد اللطيف مغني
7E+05نبيه ايليا ياسين
7E+05بارستا ايليا ساسين
7E+05مريم عبد الكريم حدرج
7E+05سنية يوسف شعبان
7E+05خيرية ديب زعتر
7E+05زينب ديب نزال
7E+05زكية ابراهيم شغري
7E+05سهيل اسماعيل قرعوني
7E+05عبد الكريم محمد جواد عبد الحسين
7E+05نجيه عز الدين مسلماني
7E+05محمود حسن صائغ
7E+05حسن داود شاهين
7E+05امنية موسى خضرا
7E+05مريم علي سعد علي سعد
7E+05ابراهيم حسين يزبك
7E+05لوريس سعيد الصفدي
7E+05كاظم حسين برجي
7E+05انعام يحيى قهوجي
7E+05قاسم محمد عز الدين



7E+05عقيل محمد فواز
7E+05محمد علي نجيب برجي
7E+05داود محمد جهمي
7E+05عبد الحسن قاسم جابر
7E+05زينب عبد الكريم الزين
7E+05حسن عبد الحسين عطية
7E+05فتية رضا دخل اهللا
7E+05ماجدة خليل الزين
7E+05محمد حبيب سويدان
7E+05كمال جميل عطية
7E+05علي احمد حسين الحاج احمد
7E+05زهرة علي بحسون
7E+05صبحية احمد حموي
7E+05حسن عبد الحسين غنوي
7E+05الياس ابراهيم القزي
7E+05ملكة طاهر طحيني
7E+05حسن مصطفى حيدر
7E+05هاني حسين عواضه
7E+05رغدة حسن عواضة
7E+05محمد عبد الحسين جبارة
7E+05مصطفى جواد اسماعيل
7E+05عباس احمد غريب
7E+05ابراهيم حيدر فواز
7E+05حسن حيدر فواز
7E+05موسى سليم جمعة



7E+05احمد حسن سالمي
7E+05فاطمة ابراهيم عودة
7E+05غسان رائف ابو صالح
7E+05كمال خليل نصور
7E+05محمد السيد رضا زلزلة
7E+05احمد حسن عطية
7E+05عائدة حسين جعفر
7E+05سميح احمد موسى
7E+05منى علي الصعيدي
7E+05خالد يوسف البيطار
7E+05طه محمود قدادو
7E+05سامي خليل بطرس
7E+05غالب بهيج حجازي
7E+05طارق لبيب الشماع
7E+05عبد اهللا قاسم يونس
7E+05ديب محمد فتوني
7E+05اسعد عبد االحد جبور
7E+05علي حسن بواب
7E+05حسن علي دياب
7E+05نعيمة احمد نعمه
7E+05عبد اهللا حسين غنام
7E+05محسن حسين العجمي
7E+05زليخة طاهر فردون
7E+05رابحة محمد حويال
7E+05كمال خليل نصور



7E+05زهرة امين الشيخ
7E+05عباس ابراهيم صالح
7E+05احمد ابراهيم العجمي
7E+05عبد اللطيف محمد معنى
7E+05احمد عبد الحميد بيضون
7E+05محمد نصر اهللا فواز
7E+05عز الدين احمد حسن الحريري
7E+05محمد علي منصور
7E+05موسى علي مزيد
7E+05لطيفة الين حراجلي
7E+05علي رضا خضرة
7E+05علي حسين خطار فواز
7E+05مصطفى حسن بحسون
7E+05علي احمد زينون
7E+05داود سليمان الدادا /متوفي
7E+05غسان علي ايوب
7E+05امينة سليمان الرز
7E+05جرجي مراد كرم 
7E+05مارون مراد كرم 
7E+05سكنة ابراهيم الزين
7E+05صالح عبد اللطيف عز الدين
7E+05مهجة حسين الداموري
7E+05محمد خير حسن المالح
7E+05هشام فهد جدوي
7E+05حسين سليمان محي الدين



7E+05محمود محمد ديب قاسم
7E+05محمود عبد اهللا سويدان
7E+05حسن ملحم ذياب
7E+05الهام علي احمد
7E+05محمد ابراهيم حاجو
7E+05محمد علي علي حمود
7E+05امين مصطفى كنعان
7E+05باسم سعيد فردرن
7E+05شمس محمد عز الدين
7E+05عطيه علي عيد
7E+05ابراهيم محمد شعبان مكاري
7E+05ابراهيم حسن عجروش
7E+05قاسم علي الحاج ناصر
7E+05خليل باقر عز الدين
7E+05كارول سهيل خالد
7E+05ابراهيم موسى جحا
7E+05رائف علي خليل
7E+05خليل صالح وهبي
7E+05حسين سليم دخل اهللا
7E+05حسين محمد سعد
7E+05محمد محمود عيدربي
7E+05عفيفة فارس االسعد
7E+05سليم احمد فرون
7E+05حسن نصر اهللا فواز
7E+05زينب علي محي الدين



7E+05احمد نصر اهللا فواز
7E+05حسن حسين عجمي
7E+05خالد حسين سعيد
7E+05جواد مصطفى فواز
7E+05سليمان امين حمود
7E+05اسما احمد زين
7E+05محمد الشيخ موسى عز الدين
7E+05حسني حسن عجمي
7E+05شفيقة عبد الغني البزري
7E+05الياس كمال فرح
7E+05علي حسن القرا
7E+05سليمان محمود ضاهر
7E+05بصيطة موسى شور
7E+05دانا موسى شرف الدين
7E+05غفار علي شرف الدين
7E+05سهيل عبد اهللا الزين
7E+05محفوظ محمد محفوظ
7E+05وفاء علي حجازي
7E+05امال علي حجازي
7E+05ماجدة علي حجازي
7E+05حسن احمد عضوي
7E+05احمد قاسم حدا
7E+05فاطمة محمود محسن
7E+05نمر هاشم رفاعي
7E+05سمير محمد علي حكيم



7E+05محمد نايف ضاهر
7E+05وائل مروان شاهين
7E+05حسين اسعد شور
7E+05كاظم محمود دهيني
7E+05حسين سلمان شور
7E+05ابراهيم حسن ابو صالح
7E+05موسى محمد عبد الواحد
7E+05شكري حبيب بواري
7E+05(ورثة)بشير حسن بدوي
7E+05حسن حسين شحادة
7E+05اديبة علي خشن
7E+05عبد اهللا حسن جوني
7E+05احمد ياسين حجازي
7E+05قاسم محمد شحوط
7E+05عادل محمد شحوط
7E+05امينة عباس فواز
7E+05جهاد احمد غندور
7E+05رضا حسن زلزله
7E+05جعفر محمد نصر اهللا قعيق
7E+05محمد محمود شعيتلي
7E+05ليلى عقيل عجمي
7E+05كاملة كامل شبلي
7E+05طارق عقيل عجمي
7E+05بشارة نقوال متى
7E+05هند محمد نصر اهللا فواز



7E+05احمد حبيب فواز
7E+05ماري بيار سميث دوسميث
7E+05رياض محمود عليان
7E+05سامر خليل فردون
7E+05فادي خليل فردون
7E+05محمود عبد الرحمن قعفراني
7E+05حسن ايوب بعلبكي
7E+05نبيه عبد النبي قعفراني
7E+05خيرية عبد اهللا محفوظ
7E+05ناهد يوسف سالمة
7E+05علي عباس حجازي
7E+05امال مسلم داود
7E+05انور فارس معروف
7E+05خليل حسن حمودي
7E+05ليلى حسن حمودي
7E+05حسن محمود شعبان
7E+05حسين علي مرعي فواز
7E+05عفيفة نعمة اهللا بغدادي
7E+05سارة محمد علي كردي
7E+05رامز يوسف الرز
7E+05سميرة قاسم بشير
7E+05كاملة علي سلمان
7E+05سحر عبد الحميد زياني
7E+05شريف علي طاهر
7E+05خالد حميد حسون



7E+05خالد محمد معجل
7E+05فضة كريم الحامد
7E+05هيام علي غانم
7E+05يوسف ابراهيم محمد عقيل عيسى
7E+05يسرى محمد عكار
7E+05سفيرة احمد فاضل
7E+05فوزي حسن فاخوري
7E+05محمود عبد اللطيف غندور
7E+05عباس حسن فاخوري
7E+05مفيدة احمد فاضل
7E+05صبحي محمود بغدادي
7E+05جمال حسن قدورة
7E+05صبحية طعان طعان
7E+05جهاد احمد سعد
7E+05فادي نبيه جوهر
7E+05علي ابراهيم الشموط
7E+05هدى علي ايوب
7E+05سامي ابراهيم منصور
7E+05محمود صالح ضاهر
7E+05ابراهيم محمد خاتون
7E+05متري انطاس عطية
7E+05اخالص يوسف مقدسي
7E+05ديب محمد زعتر
7E+05خضر حسن عكنان
7E+05مريم مهدي سرور



7E+05دير سيدة مشموشة
7E+05هاشم ابراهيم هاشم
7E+05غسان خليل عكر
7E+05زمزم حسن خليفة
7E+05رحاب هاني ضاهر
7E+05الهام احمد جفال
7E+05رفيق محمد الصباغ
7E+05فؤاد علي سقسوق/المعروف ساسو
7E+05خليل داود مروة
7E+05نسب محمد بدوي
7E+05حسن فهد مكي
7E+05عبير ابراهيم سعد
7E+05علي موسى معنقي
7E+05رياض محمود شور
7E+05امين حسين ايوب
7E+05اخالص محمد سيف الدين
7E+05ليندا موسى بزي
7E+05علي قاسم زاده عجمي
7E+05حسن السيد ديب زلزلة
7E+05زين حمد عون
7E+05يوسف قاسم المالح
7E+05الهام حسن حمد
7E+05سالم محمود عبيد
7E+05حسن عزت اسماعيل
7E+05منير احمد مروه



7E+05حسن علي حالوي
7E+05محمود سعيد القعقور
7E+05سليمان داود الصباغ
7E+05ابراهيم جرجس رفول
7E+05فردوس محمد خضور
7E+05سهام علي حرب
7E+05مريم فؤاد عبد اهللا
7E+05حسن داود مروة
7E+05علي كامل دباجة
7E+05محمد حسين صفير
7E+05حياة محمد اليمن
7E+05عبد الرحيم محمد شعبان
7E+05امين احمد نصر اهللا
7E+05خالد علي ايوب
7E+05رقية طالب جمول /ورثة
7E+05احمد جمال محمود اشقودره
7E+05محمودة محمود فرحات
7E+05كمال علي كجك
7E+05نقوال حنا نجم
7E+05محمد موسى شعيتلي
7E+05كمال مستو كردي
7E+05حبيب محمد حبيب سمحات
7E+05حسين مرعي العلي
7E+05سلطاني عبدو سالمة
7E+05حسان حسن غندور



7E+05سامي يوسف علي
7E+05رلى غالب معروف
7E+05الياس خير اهللا شعيا/ورثة
7E+05طانيوس يوسف نخلة منصور
7E+05ثوريا علي الصالح
7E+05نبيل محمود قبرصلي
7E+05ابراهيم سعيد يوسف
7E+05رضا محمد رضا
7E+05يوسف الياس انطون
7E+05منذر محمود حمزة
7E+05فردوس احمد فواز
7E+05محمد علي مصطفى خليفة
7E+05محمد علي الكردي
7E+05فاطمة عثمان شحادة
7E+05محمد وفيق عبد اللطيف كالو
7E+05زهرة طه اليمن
7E+05فاطمة اديب خليفة
7E+05فاطمة محمد الناتوت
7E+05فوزيه مصطفى جابر
7E+05منى احمد العاليلي
7E+05رافت عبد اللطيف كالو
7E+05علي قاسم صالح
7E+05هيسم ابراهيم عنتر
7E+05علية حسن هاشم
7E+05حسن خليل بسما



7E+05عاطف ابراهيم توتنجي
7E+05ليلى محمد مناع
7E+05محمد سميح حلواني
7E+05زهرة مصطفى القواس
7E+05احمد خليل عمر حمزه دالي بلطه
7E+05وقف جامع نبي النقيب
7E+05ايزابيل انطوان عوده
7E+05يحي عبد اللطيف ابو ظهر
7E+05هبة حسيب البزري
7E+05فاطمة محمد طه السوسي
7E+05بديعة محمد طه السوسي
7E+05محمد بالل محمد طه السوسي
7E+05اكرام محمد الحكواتي
7E+05اميرة محمد خير الكافي
7E+05نظيرة عبد الرحيم صفدية
7E+05حسن موسى عواضة
7E+05مارون جبران الرشا
7E+05زكية عوض عيسى
7E+05عبد اهللا علي شرف الدين
7E+05الياس نقوال الخوري السيقلي
7E+05سالم رجا ابو خروب
7E+05محمد حسن بحسون
7E+05ماهر نصري السيقلي
7E+05علي فياض شور
7E+05الياس جرجس عازر لحود



7E+05ندى حسن مروة الحسيني
7E+05سالم حسين سرعيني
7E+05عاطف علي غريب
7E+05علي ابراهيم وهبي
7E+05زكريا خليل مستو
7E+05تغريد عفيف معطي
7E+05فاطمة رضا حسون
7E+05نجوى حسن فضل اهللا
7E+05حسين علي عوض
7E+05سعد الدين محمد الظريف
7E+05فيصل عبد النبي صايغ
7E+05لطيفة حسن العوجي
7E+05زهرا محمود البعاصيري
7E+05سامية سعد الدين الزعتري
7E+05عائشة محمود الصباغ
7E+05حنيفه خليل العوجي
7E+05بهية محمد الحتحوت
7E+05مصلحة التعمير
7E+05عبد الفتاح محمد رشيد وهبي
7E+05زهير شفيق المجذوب
7E+05طالل كامل التامر
7E+05عدنان احمد فواز
7E+05جورج منصور منصور
7E+05حسين حسن خليفة
7E+05حسين علي شكر



7E+05محمد حسن عموري
7E+05طانيوس قزحيا الحلو
7E+05حميدة محمود االخرس
7E+05وهبي ابراهيم مسلماني
7E+05هيالنه ابمانويل زيتكوفا
8E+05زهرة عادل خليل
8E+05حسين عبد اهللا سكيكي
8E+05محمد موسى عنتر
8E+05محمد ماهر يوسف السمرة
8E+05نسرين علي القلعاوي
8E+05عطااهللا علي حمود
8E+05وليد احمد صباغ
8E+05عباس شريف وهبي
8E+05محمد رفقي الصلح
8E+05ربيع عبد الغني االسمر
8E+05حسين علي يونس
8E+05منى نعيم كردي
8E+05شكيب حنا بوسابا
8E+05حسين محمد كوثراني
8E+05آمنه عبد قاسم قشور
8E+05عدنان هاني غبريس
8E+05فوزية السيد طاهر صفي الدين
8E+05محمد مازن وفيق الغربي
8E+05حسن فضل زيدان
8E+05محمد فضل زيدان



8E+05سعد الدين خليل الحريري
8E+05سهير عصام الصباغ
8E+05مصطفى فضل خضره
8E+05حسين احمد غدار
8E+05محمود سليم شهاب
8E+05زهرة عبد اهللا سبليني
8E+05هناء حسن السيد
8E+05فادي فؤاد القزي
8E+05جورج انطوان مخول
8E+05ميسر يوسف المصري
8E+05قاسم محمود الدر
8E+05علي احمد نجدي
8E+05اسماعيل محسن طراف فنيش
8E+05حسين علي زيات
8E+05ابراهيم محمد شرف الدين
8E+05حسن عبد اهللا شرف الدين
8E+05بدور عبد الحسين شرف الدين
8E+05حيدر محمد حيدر
8E+05مروان محمد نزيه الرواس
8E+05طارق رامز البابا
8E+05عفيف فضل شبايطة
8E+05امال داود ابو صالح
8E+05كامل احمد صائغ
8E+05ابراهيم حسن السيد
8E+05زين حسين جعفر



8E+05سوميا محمد سليم زنتوت
8E+05حنا توفيق القسيس
8E+05محمد مصطفى كمال
8E+05منى حسين الساحلي
8E+05احمد ناجح محمد نوفيق ضناوي
8E+05نديم عبد علي حمقه
8E+05هالة سهيل عيتاني
8E+05هاني اديب البيضاوي
8E+05روال علي سرحال
8E+05نمري سليمان مكي
8E+05علي محمود  حسين بغدادي
8E+05ليلى حسين الساحلي
8E+05تامر عاطف صفي الدين
8E+05يوسف حسن مروة
8E+05محمود خضر الغربي
8E+05علي سلمان حمادي
8E+05سمير رضا ابو خليل
8E+05محمد احمد فتحي حمود
8E+05عماد الدين فوزي قدسي
8E+05رضا محمد دبوق
8E+05علي حسن موسى
8E+05علية علي قاسم
8E+05درويشة ابراهيم مهتار
8E+05غسان سعد الدين الحلبي
8E+05ابراهيم اسعد االسعد



8E+05محمد جمعة جمعة
8E+05فاطمة الحاج محمد نعيم
8E+05عباس حسن نعيم
8E+05جميلة احمد رمضان
8E+05محمد حسين يحي
8E+05غالب سليم الساحلي
8E+05صفية ابراهيم يونس
8E+05مريم عمر مخومي
8E+05وقف خالد حمود
8E+05وقف ذرية الشيخ محمد مطيش
8E+05محمد احمد اليعفوري
8E+05عثمان محمد احمد اليعفوري
8E+05وقف ذرية مصطفى حمود
8E+05سعيد محمد سعيد المعادي
8E+05بسام شفيق العزي
8E+05محمد ناصر خالد االسمر
8E+05ايلي شاكر عواد
8E+05صباح احمد الرز
8E+05حياة محمود صبح
8E+05محمود محمد بزي
8E+05نزهة محمد الطويل
8E+05هشام علي زين
8E+05نهال علي الحريري
8E+05محمود نور حسنين
8E+05جورج طانيوس باسيل



8E+05جوزف طانيوس باسيل
8E+05ابراهيم شكيب شريدي
8E+05محمد هاني محمد النقوزي
8E+05عماد محمود مازح
8E+05احمد محمد نسب
8E+05عبد الرزاق محمد صائغ
8E+05هدى خليل داغر
8E+05حسام الدين محمد سمير الزعتري
8E+05محمد محمود الديماسي
8E+05حسن محمد غساني
8E+05حسن علي الدر
8E+05بهية احمد غزيل
8E+05محمد عبد الرضى تحفه
8E+05حسن يوسف النمر
8E+05رائف محمد فاضل
8E+05انصاف سعيد قاسم حمود
8E+05جميل محمد فياض
8E+05سلوى محمد الرضا
8E+05احمد علي سعادة
8E+05امنة علي حمدان
8E+05مطرانية صور المارونية
8E+05زهرة قاسم حربي
8E+05فاطمة احمد غريب
8E+05محمد قاسم حربي
8E+05مريم قاسم حربي



8E+05علي قاسم حربي
8E+05حسين قاسم حربي
8E+05فاطمة علي رضا
8E+05نايف خليل دهيني
8E+05فؤاد اشرف الخطيب
8E+05ليلى عبد الكريم بسما
8E+05خليل توفيق كساب
8E+05علي عوض ابراهيم يونس
8E+05علي ابراهيم ديب
8E+05حسين علي عربيد
8E+05خليل درويش منى
8E+05بسام حسن سعيد
8E+05حسن علي رضى
8E+05مجيد عباس المحمد
8E+05سمير محمود العقر
8E+05سلمى موسى عيسى
8E+05دير مار انطونيوس للرهبنة المارونية
8E+05راشد محمد بديع
8E+05دالل صبحي السن
8E+05كمال احمد بحسون
8E+05جعفر الشيخ حسن سليم شمس الدين
8E+05زينب عبد الغني العتال
8E+05سناء عبد الغني العتال
8E+05سامي جعفر غدار
8E+05ممتاز نور الدين دوسا



8E+05اسماعيل احمد جابر
8E+05محمد هاني بيطار
8E+05حسين خالد الرفاعي
8E+05مصطفى حسين خليل
8E+05بالل احمد نسب
8E+05هدى عبد الرزاق رمضان
8E+05سيمون مارون سمعان
8E+05وليد محمد الصياد
8E+05طارق نزية عثمان
8E+05رضى توفيق محسن
8E+05ياسين علي خضر
8E+05ذهبية ميخائيل الفاخوري
8E+05سليمان حسن العبد
8E+05ماجدة محي الدين رق البخور
8E+05حسين طالب فقيه
8E+05فاطمة محمد علي سرور
8E+05منى عفيف البهلوان
8E+05عبد الكريم السيد محمد جواد
8E+05ابراهيم امين صائغ
8E+05ابراهيم علي سعد
8E+05زهره احمد بزون
8E+05حسين حسن كفل
8E+05عباس علي جزيني
8E+05محمد صالح السحور
8E+05اسامة محمد عبود



8E+05علي احمد حمزه
8E+05مصطفى حمزة حمزة
8E+05حسن محمد رمضان
8E+05علي حسن فرحات
8E+05محمد محمود الرومي
8E+05خليل طنوس جرجس خليل
8E+05سليمان داوود حدرج
8E+05جوزيف مجيد سمعان
8E+05حسين حسن الحاج
8E+05حسين محمد شحوري
8E+05مريم بصول عطوي
8E+05هدى يوسف نصر اهللا
8E+05جمال مخايل نقوال يونان
8E+05جرجي يونان يونان
8E+05يوسف نقوال الحايك
8E+05دنيز توفيق ملحم حجار
8E+05الياس حنا جبران عطوي
8E+05مريم حنا موسى طنوس
8E+05جرجي خليل ديب
8E+05سليم خليل منانا
8E+05نهى خليل العيتاني
8E+05رابعة عبد الحميد طه عثمان
8E+05احمد محمد شومر
8E+05محمود محمد مصطفى فقيه
8E+05حامد اهللا عبد اهللا وهبي



8E+05حسام عبد السالم ابو عيسى
8E+05فاطمة ناصر محمد الحسين
8E+05نعمة محمد مسطو
8E+05نهى حسين يونس
8E+05سمار محمود اليمن
8E+05شركة شماع وقوام
8E+05محمود خليل حطيط
8E+05فاطمة محمد طالب حطيط
8E+05فوزي زين حجازي
8E+05طعان عبد القاسم فقيه
8E+05عادل محمد سعيد فرحات
8E+05موسى محمد سعيد فرحات
8E+05قيصر ضاهر كساب
8E+05هشام احمد وليد جرادي
8E+05مريم سعيد فاضل
8E+05خليل قاسم بدران
8E+05ماهر قاسم بدران
8E+05احمد حسن قطيش
8E+05لطيفة احمد رق البخور
8E+05جورج داوود موسى
8E+05عبد الحفيظ محمد علي ايوب
8E+05اديب يوسف اطامش
8E+05لجمعية التعاونية السكنية في العدوسيةم0م0 قضاء صيدا
8E+05امينة عبد القادر منصور
8E+05حسين مصطفى قندقجي



8E+05طارق محي الدين نسب
8E+05سعد الدين محمد علي زهره
8E+05عبداهللا خليل مروه
8E+05ليلي محمد تقي
8E+05حسان صالح عباس
8E+05حسين حسن موسى
8E+05حسين محمد موسى
8E+05علي محمد موسى
8E+05محمد علي حسن عبداهللا
8E+05جورج فؤاد خلف
8E+05سليمان بن علي حسين يونس
8E+05شفيق محمد محمود كركي
8E+05حسين محمد حاميلي
8E+05نادر علي ابراهيم
8E+05وقف الحاج محمد العرب
8E+05راشد سعيد عكوش
8E+05انطوان يوسف بدلس
8E+05نبيل محمود عز الدين البابا
8E+05وقف لعموم اهالي وسكان قرية السكسكية
8E+05سامي بولس عيد
8E+05ناصر الدين محمد عطوي
8E+05ثريا اسعد عطوي
8E+05خانم محمد عطوي
8E+05نجمة محمد عطوي
8E+05محمد علي سعيد عطوي



8E+05ليلى محمد عطوي
8E+05محمد اسعد عثمان
8E+05سلفانا حسين فواز
8E+05علي حسن كوثراني
8E+05عمر خالد الحلبي
8E+05عدنان محمد فرحات
8E+05احمد ابراهيم عنتر
8E+05عايدة سعد الدين العقاد
8E+05منى سعد الدين العقاد
8E+05ابراهيم حنا جرجس حنا
8E+05نبيهة سعيد رجب
8E+05محمد مصطفى شمس الدين
8E+05ماجد محمد عبد المجيد حبلي
8E+05حسنين محمود ايوب
8E+05فايز عديسان السعود
8E+05هيام مصطفى الحريري
9E+05نوال حسن اسود
9E+05مختار احمد العاكوم
9E+05سليم محمد درويش
9E+05محمد نزيه عبد القادر البساط
9E+05اليسا عبد القادر البساط
9E+05لومينيتشا ترايان كرتشون
9E+05ساجدة خليل شما
9E+05كامل علي اسعد حيدر
9E+05مرتا عازر باسيل



9E+05احمد قاسم فرحات
9E+05فاطمة عز الدين الجويدي
9E+05حسين محمد عز الدين
9E+05محمد حسين نبها
9E+05غانم محمد صالح
9E+05مي عبد اهللا مرتضى
9E+05عباس رضا جداوي
9E+05ايلي طنوس قطان
9E+05محمد زينو فواز
9E+05علي شفيق فرحات
9E+05يوسف عبد االمير ضيا
9E+05مارلين ابراهيم ناصر
9E+05خديجة حسين ايوب
9E+05هبا علي عكوش
9E+05ليلى حسن بيضون
9E+05صادق علي الميسي
9E+05جمعية المدرسة القرانية الخيرية
9E+05يوسف محمد شعالن
9E+05فؤاد توفيق قاسم
9E+05خليل ذيب الهادي
9E+05احمد عبد اهللا غازي
9E+05خديجة محمود المكاوي
9E+05خالد خضر العاصي
9E+05فلایر سعيد العلي
9E+05محمد قاسم دلة



9E+05يوسف ابراهيم لبوس
9E+05الياس ابراهيم لبوس
9E+05امال احمد هالل
9E+05ربيع سعيد وهبي
9E+05مروان مصطفى بحسون
9E+05هنا ابراهيم شور
9E+05نجوى حسن جابر
9E+05علي حيدر غدار
9E+05محمد جميل محمود حمود
9E+05ياسر محمد جرادي
9E+05مريم عبداهللا برجي
9E+05خضر حسين عبد علي
9E+05فاطمة درويش محفوظ
9E+05حسين يوسف عثمان الموسوي
9E+05مها اديب السيقلي
9E+05رنا خليل عيسى 
9E+05فاطمة حسين سرعينة
9E+05حسين علي جعفر
9E+05زياد علي فواز
9E+05ثناء محمود عرابي
9E+05خديجة كامل غدار
9E+05جمانة جمال يزبك
9E+05محمود علي بشير
9E+05صفا محمد علي عجمي
9E+05رئيف مصطفى حمدان



9E+05وهيبه رشيد الجمل
9E+05احمد شفيق السبع اعين
9E+05محمود شفيق السبع اعين
9E+05وفيقه حامد فاعور
9E+05زين العابدين ابراهيم عودي
9E+05ابراهيم محمود عودي
9E+05زاهر زهير الظريف
9E+05احمد زهير الظريف
9E+05محمد علي حسين وهبي
9E+05رياض توفيق اندراوس
9E+05ابراهيم سبحان شموط
9E+05علي حسين شرف
9E+05جمعية ارض الطفولة
9E+05يوسف محمود دبوق
9E+05احمد حسن الزين
9E+05احمد مصطفى الحريري
9E+05(ورثة) سميح مصطفى الغزاوي
9E+05محمد العبد شومر
9E+05علي احمد عبد اللطيف عزام
9E+05صبحية غالب الحامد
9E+05مصطفى محمد الشماس
9E+05مريم محمد الجمال
9E+05عزت سليم شمس
9E+05هويدا مصطفى الترك
9E+05نزيه محمد البزري



9E+05نبيه احمد العاكوم
9E+05شفيق عفيف النقوزي
9E+05حميدة عبد الرحمن عوض
9E+05محمد غالب احمد صالح
9E+05رضوان علي قرعوني
9E+05محمد اديب شفيق حمود
9E+05ميادا محمود حشيشو
9E+05خالد ابراهيم ديماسي
9E+05محمد حسين فقيه
9E+05عبد الحميد محمود مروه /متوفي
9E+05احمد حسين احمد
9E+05محمد علي الدرزي
9E+05خديجة ابراهيم كفل
9E+05محمد مصطفى هادي
9E+05علي نايف غطيمي
9E+05مصطفى  حسن  الزين
9E+05احمد مصطفى سعد
9E+05خالد محمد ابو خليل
9E+05منتهى نجيب ابو شعر
9E+05مريم احمد سلمان
9E+05محمد حسن البرجي
9E+05حسن محمد عز الدين
9E+05سامية علي حمود
9E+05ديانا علي حمود
9E+05حكمت عبد الحميد عطية



9E+05سكنى علي ديب
9E+05فاروق حسن عبداهللا عسيران
9E+05علي قاسم تقي
9E+05علي عباس قصير
9E+05محمد حسن صالح
9E+05خليل محمد نصراهللا /متوفي
9E+05كامل محمد مالك
9E+05حسين مصطفى صالح
9E+05عارف سلمان متيرك
9E+05محمد يوسف سويدان
9E+05لطيفة حميد خشان
9E+05سمير حسن طيار
9E+05محمد ديب حسين
9E+05هبفاء محمود االسدي
9E+05وجيه عبد الحسن سويدان
9E+05بارعة ابراهيم ابو ظهر
9E+05جمال حامد حجازي
9E+05حسين محمد شرف الدين
9E+05حسين احمد موسى حناوي
9E+05محمد ابراهيم حيدر
9E+05حسين الحاج علي بلوط
9E+05مصطفى محمد البرجي
9E+05فاطمة علي رزق
9E+05داوود خليل غشام
9E+05حسين مصطفى طه



9E+05عامر حسن بحسون
9E+05رفيق حسن بحسون
9E+05موسى قاسم جمعة
9E+05سعد اهللا احمد خليل
9E+05مصطفى فاروق محمد البطحيش
9E+05حسين محمد سعيد
9E+05سليم ديب داغر
9E+05محمد داود شعيتو
9E+05عدنان محمد فياض
9E+05محمد عباس حجازي
9E+05مريم عبد سلمان
9E+05احمد حسين رمضان
9E+05مفيد حسين مراد
9E+05شركة صيدون العقارية
9E+05محمد عباس دهيني
9E+05فضل حسين حسون
9E+05ابراهيم احمد زعرور
9E+05لبيب احمد زعرور
9E+05مصطفى احمد زعرور
9E+05عدنان قاسم ابو طعام
9E+05حسان فضل البوظ
9E+05محمود حسن فارس
9E+05حسن محمد فارس
9E+05حسين مصطفى سويد
9E+05حيدر . غدار



9E+05علي محمد عطايا
9E+05خديجة يوسف وهبي
9E+05حسن علي احمد
9E+05اسماعيل محمد قصب
9E+05شركة وائل احمد وشركاه
9E+05علي حسن عليا
9E+05جودت علي احمد نصور
9E+05معين محمود البنى
9E+05علي يوسف قاسم
9E+05عدنان ابراهيم طفال
9E+05نادي الرابطة الثقافية الرياضية بتغرين
9E+05علي جواد وهبة
9E+05علي محمد سليمان
9E+050 علي محمد حريري
9E+05جمال عبد الكريم عواضة
9E+05محمد علي سليم
9E+05فتحية محمود القشالن
9E+05شريفة السيدخليل رضا
9E+05محمد جواد غندور
9E+05علي محمود شعبان
9E+05رشيد محمود نصار
9E+05احمد حبيب علي سرور
9E+05فاطمة محمد حمادي
9E+05حسن محمد عبود
9E+05رضا محمود فرحات



9E+05توفيق محي الدين الجوهري


