
االسمالرقم 
مها نعمان متى917485
حسن محمد خليفة917914
حسين احمد جمعة918446
غالية احمد جمعة918447
ديبه احمد جمعة918485
محمد حسن فران918650
فاطمة عباس عز الدين919385
اكرم قاسم العفيفي919617
محمد حسين كمال920029
سميرة لطفي الحبحاب920504
رشيد حسن منصور920566
علي امين عتريس920722
نزيه محمد غبريس921402
علي محمد حيدورة921868
يسرة حسن غريب922704
ابراهيم الحاج محمد خليل ديب922923
حسين علي خليفة923585
ناصر ابراهيم بدوي924086
سعيد ابراهيم بدوي924088
حسن ابراهيم فضل اهللا924614
عبد اهللا حسين حب اهللا924786
حسين نصر اهللا نصر اهللا925995
اماني فاروق الحاج ابراهيم926423
جميلة عبد اللطيف بيضون926547



نبيه انيس غبلایر926571
ابراهيم الحاج يوسف زغير926589
حسن ابراهيم زغير926596
محسن علي احمد927482
عبد الحليم احمد فواز927620
خديجة حسين هاشم928286
ابراهيم محمود حجازي928448
سوسن محمد علي قندقجي928458
خالد عز الدين الزعزع928601
حيات محمد الزين929069
زينب محمد الزين929081
محمد عبداهللا موسى929108
حسن علي خليل929265
علي احمد قطيش929467
سعد الدين محمود القرص929886
كاظم محمد الزين930030
حسين محمد الزين930043
رقية محمد خليفة930057
حسن محمد عتريس930069
علي حبيب سرور930291
توفيق جرجي الخوري930590
جمعية المبرات الخيرية - دار الصادق للتربية والتعليم931341
حسين علي دياب931593
نجوى حسين قديح931846
الياس مخايل القزي932182



احمد علي زيدان932218
فايز صالح الدين كرجيه932271
علي يوسف ناصر932998
زينب حسين حمية934419
جودت محمد القعقور934644
نبيه علي حسين الحاج934785
سهير موفق ابو لبادة935001
عبد القادر احمد دمج935666
خديجة سليمان ابراهيم935808
المديرية العامة لالوقاف االسالمية937968
طارق خليل شهاب938025
ناديا احمد اليمن939517
محمود محمد الجردلي939650
فادي محمد الجردلي939662
حسين علي غندو ر940500
انطوان انيس ثابت941257
محمد صالح محمد تقي فقيه941682
يوسف محمد تقي فقيه941702
عبد موسى فران944546
ابراهيم توفيق مراد946932
حسام عبد الستار العاصي947472
عاطف محمد الصفديه950949
خالد سجيع فرحات951701
وسام علي عجمي952958
حيدر محمد مفيد فقيه952967



فاطمة حسين غدار953416
سمير نجيب طنوس عبود954459
منى حسن ياسين955087
عبد المنعم علي زين955119
جميلة سعيد العاليلي955775
علي محمد خاطر956474
احمد علي حسون956829
محمد يوسف صالح956894
قاسم محمد غادر957106
حسن ابراهيم خشمان957187
فوزية عقيل فرج957495
حسين موسى كنعان957606
جميل احمد حمادة957933
قاسم علي غدار959311
سميح مصطفى الحسيني960113
علي محمد عز الدين960769
علي سليمان حمادة962315
حسن عباس كوثراني964409
عادل محمد شموط964462
محمود علي خير الدين964815
نزيه محمود صالح964818
شوقي حسين ناصر964852
احمد ياسين يونس965514
رزق اهللا حسن حسن965903
فادي محمود عساف966754



مصطفى منيف حيدر967004
ناصر مصطفى قطيش968076
حنان علي الميناوي968092
محمد قاسم الرز968099
محمد علي ايوب969263
حسن علي سرعيني969300
داود سليمان خليل969434
فاطمة عز الدين عز الدين969757
زينب عز الدين عز الدين969758
زهرة عز الدين عز الدين969762
احمد عز الدين عز الدين969764
منصور قاسم منصور970426
جوليا حنا عيد971602
جعفر مصطفى الجبيلي971686
انور ياسين الحاج حسين971826
امين علي احمد زين971908
احمد علي الحجلي971939
محمد يوسف عبد المعطي971959
علي قاسم هاشم971976
عفاف خليل عواضة972033
حسين علي عبد العال عبد العال972050
عمر حسين الحاج972306
فاطمة محمود شاهين972795
عناية عبد الرؤف القطب973399
ابراهيم حسين فواز973946



محمود علي الريش974991
جميلة طالل عبداهللا شبايطه975029
اميرة حسن قصير976320
رضوان بديع سليمان976656
قاسم حسن فقيه976670
حسين قاسم زين فقيه976687
حسين جميل شحادي976740
اديبة علي ياسين976751
نادية عز الدين االنصاري976756
رامي صائب كوثراني976874
حسيبة محمد كمال ابو دراع976886
زينا صائب كوثراني976889
رابحة حسين الشامي976900
رضا محمد علي الشامي976921
رغداء عبد الرحمن الحريري976985
نجيب فهد المعماري976994
زياد ابراهيم البابا977051
عبد اهللا السيد فضل اهللا977127
بهية عبد الحميد المرضعة977148
سعاد محمد البابا977158
سعيد حسيب االسعد977192
سعد اهللا رضا فخري977253
ليلى علي فخري977262
محي الدين توفيق حشيشو977486
محمد احمد عباس خليفة977671



احمد موسى البواب977812
بالل صالح الرشيدي977814
صفية عباس خليفة977818
غازي عبد المنعم كسروان977834
مريم عبد الرحمن السكافي977838
فاروق عبد المنعم كسروان977839
اسعد محمد صبرا977849
بارعة محمد مصطفى البزري977889
هيثم محمد علي ازعر977914
بسام احمد الجبيلي977981
محمد علي عجوز977984
سميح سامي مرجان977991
عيسى حسن سيد978044
يحيى زكريا سعدية978071
انور عبد اهللا ابو هدوى978088
بدر الدين محمد الهيش978110
جميل زيدان اسعد زيدان978121
غانم حسين الشربجي978152
خليل حسين الشربجي978154
مها محمد الصباغ978158
ابتهاج علي غدار978183
وليد خير اسماعيل978191
خديجة احمد نجيب شعيب978200
بهية علي فرحات978246
ابراهيم عز امين نور الدين978268



قاسم محمد مصطفى خليفة978352
محمد احمد حجازي978377
ابراهيم احمد حافظ978378
نازك حسن كوثراني978385
حسانة راشد سوبره978450
نعمة اسعد غدار978527
احمد خليل الصياد978537
بسام صالح احمد حليمة978585
فاطمة مصطفى عزام978586
قاسم سعادة سعادة978865
يوسف عبد البديع ناجيا978871
عارف حسن عون979122
سعداهللا العبد شهاب979147
جميل محمد البعاصيري979440
حسان عماد رق البخور979483
هشام وصفي االيوب979501
النادي الحسيني979515
زهرة حبيب دغيلي979554
لمعات محمد جمال979910
سعاد زكي بك طالب979951
نادرة عمر الخياط979998
علي جمعة خالد980162
احمد ابراهيم دغمان980946
محمود محمد الحاج981919
حسين احمد بدر984864



جورج الياس حنا الحكيم985796
ديب سامي غدار986197
احمد عباس غدار986207
زينه مصطفى حجازي986770
سحر مصطفى المكاوي987464
حسن علي غندور987820
احمد علي غندور987847
سامية مالك حالوي988504
جورج الياس العشي990770
نجاح حسن نور الدين991325
مها علي جابر991335
صموئيل سليم عوض991446
نور الدين محمد حجازي991570
محمود احمد كفل992414
يوسف امين بسما995450
احمد علي الطفيلي996993
فاطمة محمد تحفة997504
عبد االمير السيد محمد شرف الدين999216
حنان محمود شعالن999328
1E+06حنا حليم وهبي
1E+06بسام محمد معتوق
1E+06اسامة محمد السن
1E+06يوسف حسن صالح
1E+06عائدة حسين فواز
1E+06شوقي امين قعيق



1E+06احمد حسن حيدر
1E+06ناصر حسين برق
1E+06اميره محمد منير السكافي
1E+06حسن اديب حسن حمود
1E+06نبيلة محمد عبدة
1E+06فؤاد جميل ريشا
1E+06حسن محمود العقاد
1E+06الهام خليل جشي
1E+06اسعد عز الدين عز الدين
1E+06علي عز الدين عز الدين
1E+06علية عز الدين عز الدين
1E+06سعاد عز الدين عز الدين
1E+06حسن عز الدين عز الدين
1E+06صفاء عز الدين عز الدين
1E+06خيرية احمد قصير
1E+06عباس محمد علي عز الدين
1E+06هاني احمد طحين ضرة علي
1E+06مارون توفيق حلواني
1E+06احمد فؤاد البزري
1E+06فيوليت نقوال فاخوري
1E+06سميا سعد الدين الزعتري
1E+06مصطفى العربي العربي
1E+06عماد الدين عبد العزيز حاليب
1E+06اسعد عبود حجازي
1E+06عريفه احمد الظريف



1E+06زهرة حسن خليفة
1E+06تيسير موسى المؤقت
1E+06وهيب نمر المشنتف
1E+06ربيع عبد السالم حيدر
1E+06رشيد محمد العربي
1E+06عبد الرحمن محمد سليم بتكجي
1E+06نزيه حسين زرقط
1E+06احمد سعيد حنوش
1E+06بانه هيثم شهاب
1E+06طالل علي زرقط
1E+06الهيئة االعالمية للرعاية االسالمية
1E+06عائشة احمد بورة
1E+06سعيد سعد الدين حامد مومنة
1E+06نهى اسماعيل الشيخ حسن
1E+06بهيج عبد السالم ابو غليوم
1E+06ماجد فتحي سوبره
1E+06محاسن محمد نصر اهللا
1E+06زينب كامل عامر
1E+06زينب محمد االلسي
1E+06علي وهبة علول
1E+06شفيق موسى السرحان
1E+06شركة العبا للصناعة
1E+06جورج الياس السيقلي
1E+06حامد عيد امام
1E+06اتحاد نقابات العمال والمستخدمي في صيدا



1E+06توفيق حسن نجولي
1E+06محمد جهاد الجردلي
1E+06الشركة االهلية العقارية
1E+06هلن اميل حجار
1E+06خليل اميل حجار
1E+06يسرا ديب قبرصلي
1E+06شركة الوحداه التجارية
1E+06علي حسين احمد خليفة
1E+06محمد علي ديكور
1E+06فايزة نونه وجيه المقدم
1E+06علي قاسم درويش كاعين
1E+06خليل عبد اهللا عينباوي
1E+06ابراهيم سليمان الوفي
1E+06علي ابراهيم زين
1E+06شادي اسماعيل االسعد
1E+06معروف خضر الغربي
1E+06علي محمد مروه
1E+06ايمان شحادي مراد
1E+06حسنة مصطفى شحرور
1E+06مصطفى عدنان البيالني
1E+06سمير عبد المحسن سالمه
1E+06امنة قاسم بوصي
1E+06احمد عمر الحريري
1E+06رنا خليل عطوي
1E+06غسان عبد الغني االسمر



1E+06زينة ابراهيم الخطيب
1E+06سهام محمد كامل سردوك
1E+06عباس عبد الحسين عطوي
1E+06موسى عبد الحسين عطوي
1E+06فاطمة عبد الحسين عطوي
1E+06سكنة علي عطوي
1E+06فاطمة علي عطوي علوية
1E+06سكينة علي عطوي
1E+06امينة علي عطوي
1E+06احمد ابراهيم رباح
1E+06عريفة ست النصر عبد الفتاح محمود الزين
1E+06بهيجة حسن السروجي
1E+06فضل سعد الدين اليمين
1E+06محمد خالد فضل قصب
1E+06علي محمد البراج
1E+06حسني السيد علي صفي الدين
1E+06جمال صالح الجندي
1E+06حليمة محمود النقوزي
1E+06عبد المنعم سليم كمال
1E+06عبد االمير سليم كمال
1E+06الياس جرجس الحايك
1E+06زكية سعد الحداد
1E+06بهيج محي الدين الجوهري
1E+06عبد اللطيف احمد ديب عزيز
1E+06نازك داوود النقوزي



1E+06يوسف موسى خليل
1E+06رشاد عثمان الصلح
1E+06صالح الدين ابرهيم الكرجيه
1E+06نزيهه مصطفى الترياقي
1E+06فادي سعيد عثمان
1E+06علي بدوي الشاميه
1E+06سعيد ابراهيم جباعي
1E+06شركة الراوي العقارية
1E+06يوسف صالح ناصر
1E+06وقف مدرسة الخوري سمعان المعلم
1E+06هبة محمد عبود
1E+06عادل يوسف خليل
1E+06مريم علي شلهوب
1E+06مأمون عبد القادر بعاصيري
1E+06منى عبد الوهاب قطان
1E+06سميرة طنوس خليل
1E+06ضحاء مدحت رفاعي
1E+06نزيهه حسن نضر
1E+06مريم صالح الرز
1E+06ياسين يونس ابو حسنين
1E+06ادهم رجب الصفدي
1E+06وسام زهير عفيفي
1E+06ياسمين مصطفى منانة
1E+06منير محمد اسعد
1E+06ماهر ابراهيم الصفدي



1E+06يوسف جرجس اندراوس
1E+06عدال سعد الدين المصري
1E+06حسين احمد الزين
1E+06سمير سعيد حالوي
1E+06رفيق خليل خراجه
1E+06جميل صالح عز الدين
1E+06فؤاد حسين عز الدين
1E+06عبد القادر حسين عز الدين
1E+06نبيل جميل زعرور
1E+06كمال جميل زعرور
1E+06احمد محمد حطيط
1E+06فاطمة مصطفى حطيط
1E+06انطوان بولس العاقوري
1E+06هيثم نصر الدين الزعتري
1E+06فايزة محمد ترمس
1E+06علية خليل لقيس
1E+06سونيا نصراهللا قعيق
1E+06محمد فاضل حمدان
1E+06لطفي شكر اهللا لطفي
1E+06سهام توفيق عمرو
1E+06محمود وفيق الديراني
1E+06محمد خالد البابا
1E+06سالم سعيد درويش فواز
1E+06اسماعيل رشيد محفوظ
1E+06الحاج علي محمد عبد اهللا



1E+06يوسف ابراهيم االشقر
1E+06محمد فايز عز الدين القادري
1E+06سامية عبد المنعم عجمي
1E+06مصطفى محمد البابا
1E+06احمد محمد حجازي
1E+06خليل يوسف هاشم
1E+06كامل قاسم ناصر الدين
1E+06سهام حسن عبد النبي
1E+06موسى ابراهيم شهباز
1E+06هنية عبد الكريم بسما
1E+06رضا محمد مروة
1E+06مصطفى صدر الدين شرف الدين
1E+06يوسف عبد اهللا كريم جعفر
1E+06عبد المنعم احمد دقيق
1E+06ناصيف عبد الحسين سمحات
1E+06رضوان محمد قصير
1E+06علي ابراهيم البواب
1E+06عبد المنعم علي ابو خليل
1E+06فضل قاسم ابو خليل
1E+06حكمت قاسم ابو خليل
1E+06جمال رائف صفي الدين
1E+06عماد لطفي طه
1E+06ناصر فياض ناصر ايوب
1E+06سعدى حسن حجازي
1E+06عبد اهللا فهد سمحات



1E+06كمال محمد متيرك
1E+06ابراهيم عباس طحطح
1E+06عباس حبيب وظفى
1E+06عدنان سالمة سويد
1E+06عبد ديب جشي
1E+06محمد ابراهيم عيساوي
1E+06هيام علي لقيس
1E+06كاملة كامل بستوني
1E+06فاطمة محاسن الحامد
1E+06عصام سليمان بيطار
1E+06محمد سعيد ابو دعيبس
1E+06سميرة مصطفى الطرزي
1E+06هال فضل حاجو
1E+06عبد الرحمن سليمان الرفاعي
1E+06رضا نايف حبشي
1E+06قاسم ابراهيم درويش
1E+06سليمان محمد خضرة
1E+06عباس علي شمساني
1E+06كامل عبد الحسين عطية /متوفي
1E+06كامل فارس بديعة
1E+06عبد الرحيم ابراهيم الغريب
1E+06غسان علي زيدان
1E+06لطيفة موسى شور
1E+06صالح احمد غضبون
1E+06قاسم حسن حسون



1E+06صبحية محمد الصالح تمساح
1E+06باسم حبيب بسما
1E+06فايز يوسف ابو جمرة
1E+06سمية اسعد مطلق
1E+06يوسف ابراهيم قاسم الحاج
1E+06مريم كمال تمساح
1E+06قاسم يوسف عبد الرضا
1E+06هنومة محمد رضا
1E+06كاملة محمود مرعي
1E+06حسين عباس نسر
1E+06طحان عباس نسر
1E+06صبحي سعد عرب
1E+06محمود سليم كساب
1E+06مصطفى رضا جواد
1E+06الماسة حبيب عريضة
1E+06منى سليمان رفاعي
1E+06الكسندرة اسكندر صالحة
1E+06سهام خليل عودي
1E+06رجاء منير جويدي
1E+06محمد حسين سمحان
1E+06حسن محمد خضرا
1E+06ناهد حبيب عسيران
1E+06حيدر محمد زلزلة
1E+06رسمية خليل اسماعيل
1E+06علي عبد اهللا سلمان عطية



1E+06حسين احمد مليجي
1E+06هاني حبيب فرحات
1E+06طالل حبيب العلي
1E+06عبد االحد محمد غازي ابو خليل
1E+06رياض حسين نعيم
1E+06زهرة مصطفى هسي
1E+06توفيق زكريا سعادة
1E+06كمال يوسف عبد الرضا
1E+06علي عبد الكريم قاسم
1E+06جميل زين دخل اهللا
1E+06منية علي سقالوي
1E+06مصطفى درويش اسماعيل
1E+06فاطمة ابراهيم طاهر
1E+06سهام محمد قضامي
1E+06غالب مصطفى الزين
1E+06محمد خليل صالح وهبي
1E+06روزة حبيب زعرور
1E+06سامي جرجس نجم
1E+06جعفر يوسف صفي الدين
1E+06عدنان يوسف صفي الدين
1E+06علي محمد عباس
1E+06عباس حسن عبد الحسين
1E+06رضا حسن عبد الحسين
1E+06قاسم حسن عبد الحسين
1E+06حسين محمد عنتر



1E+06ناهده خليل اسماعيل
1E+06جالل خضر حريري
1E+06عبد اللطيف قاسم عجمي
1E+06خليل خليل زينة
1E+06محمود علي حسين مقصود
1E+06سناء نعمة نسر
1E+06محمد اسعد حيدر
1E+06محمد اسد اهللا بلوط
1E+06زهرة احمد شاهين
1E+06رابطة االطباء في صيدا
1E+06محمد فيصل قصير
1E+06نظلة محمد راشد قدورة
1E+06محمد ديب عنتر
1E+06احمد فوزي محمود
1E+06فاطمة علي مازح
1E+06احمد عبد اهللا الحاج
1E+06محمد حسن ارزوني
1E+06موسى خليل زعرور
1E+06علي احمد كسروان
1E+06احمد محمد غدار
1E+06حسن موسى علوش
1E+06حيدر محمد بدران
1E+06حسن نعيم عمار
1E+06علي موسى ناجي
1E+06حمزي ديب الحاج علي الدر



1E+06خليل محمد سرور
1E+06حسن ديب عساف
1E+06مروان محمد خالد البيالني
1E+06ندى احمد البساط
1E+06ابتسام احمد البساط
1E+06ماتيلد موريس فاخوري
1E+06نوالي موريس فاخوري
1E+06حسن محمد برجي
1E+06قاسم محمد غدار
1E+06خالد محمد كساب
1E+06فاطمة محمد جاسر
1E+06بهجات عبد اهللا حب اهللا
1E+06عباس محمد مروة /متوفي
1E+06ياسمين عمر حسين
1E+06عبير عمر حسين
1E+06اديب محمد علي ياسين
1E+06عبد الرحمن محمد علي ياسين
1E+06عدنان محمد علي خليفة
1E+06علي محمود الخنساء
1E+06محمد حسن بيضون
1E+06خليل محمد خليفة
1E+06خديجة انيس العجوز
1E+06زكية محمد منيب لطفي
1E+06زينب معروف حطيط
1E+06محمد حسن عبد الرضى فنيش



1E+06حسين علي ياسين
1E+06زهرا محمود همام
1E+06سليم محمد غضبان
1E+06صالح جعفر عز الدين
1E+06فادي حيدر فنيش
1E+06فاطمة محمد مختار الحجار
1E+06هنية عبد الحسن بدر الدين
1E+06سعاد محمود العرب
1E+06محمود احمد عز الدين
1E+06علي احمد عز الدين
1E+06حسين سليم حيدر
1E+06محمد محمود شاهين
1E+06فاطمة السعيد اسعد
1E+06يوسف مصلح اليوسف
1E+06علي عبد الرضا عز الدين
1E+06محمد قاسم عز الدين
1E+06صالح حسن العوجي/متوفي
1E+06احمد مصطفى ابوسلطانية
1E+06جواد نجيب الزين
1E+06حسين خليل خميس
1E+06مصطفى خليل خميس
1E+06حسيبة عبدو فرحات/متوفي
1E+06وهيبة عبدو فرحات
1E+06سمير جرجي غطاس
1E+06ام البنين ملحم رميتي



1E+06علي احمد رميتي
1E+06خليل محمد عز الدين
1E+06شكري حكمت سلمان
1E+06حسن كامل زين الدين
1E+06محسن احمد قانصو ه
1E+06محمد علي حسين صالح
1E+06فاطمة حسن الخليل
1E+06عبير محمد رأفت الدرويش
1E+06محمد احمد البردان
1E+06نعيم اسماعيل شور
1E+06محمد ابو عمار غانم
1E+06علي علي عسل
1E+06رائف علي فاعور
1E+06دالل احمد صائغ
1E+06ناصيف احمد الهادي
1E+06حسين احمد الهادي
1E+06خليل علي حجيج
1E+06احمد محمود قاسم شلهوب
1E+06محمود حسن نعيم
1E+06محمد جواد سبيليني
1E+06احمد علي اسعد فقيه
1E+06مصطفى ابراهيم بحسون
1E+06فاطمة عيدو حمود
1E+06محمد محسن خلف
1E+06نمره حسن حيدر



1E+06علي محمد دبوق / متوفي
1E+06احمد نمر فواز
1E+06ابراهيم عبد اهللا فنيش
1E+06سعاد ابراهيم اللقيس
1E+06مصطفى علي سليم داهوك
1E+06سليمان محمد عز الدين
1E+06عبد الحسين عقيل فنيش
1E+06موسى عبدو سليم
1E+06معروف محمد علي فنيش
1E+06يوسف سليمان عز الدين
1E+06حسن امين عاكوم
1E+06علي دياب قبالن
1E+06مامون محمد منصور
1E+06عبد العلي عباس غساني
1E+06ناجي محمود جمعة
1E+06عبد العلي ذيب سرحان
1E+06نرجس محمد قاسم عز الدين
1E+06محمد جواد غساني
1E+06سميح حسين برغل
1E+06ناديا محمد حدرج
1E+06علي احمد الشحوط
1E+06محمد نصر اهللا جعفر قعيق
1E+06عبد الفتاح احمد عبد الهادي
1E+06كايد حسن موسى مكي
1E+06امنة زين حرب جلول



1E+06عبد اهللا احمد مكي
1E+06سامر خليل عز الدين
1E+06رضا عبد الرؤوف شور
1E+06محمد مهدى صالح
1E+06احمد خليل زعيتر
1E+06هاني محمد ضيا
1E+06هدى ابراهيم وحيد
1E+06فدوى بشير الداوا
1E+06نزيه خليل ابراهيم
1E+06مريم فخر الدين فرحات
1E+06فرامرز كريم فوئين
1E+06زهوة خليل بعلبكي
1E+06شركة مستشفى جرام
1E+06محمود امين جابر
1E+06عصام كريم عون
1E+06علي عقيل محمد فواز
1E+06حسن معروف جباعي
1E+06حسن محمد سالم
1E+06سهيل فايز الجمل
1E+06يوسف ابراهيم دبوق
1E+06محمد يونس موسى
1E+06غادة عبد الكريم نو الدين الموسوي
1E+06كمال نمر غبريسي
1E+06عبد اللطيف احمد نزال
1E+06حسن ضاهر الكر



1E+06سليمان ابراهيم نزال
1E+06هنيه مصطفى زليت
1E+06كامل محمد فقيه
1E+06اسماعيل محمد نجده
1E+06رشيد محمد نجدي
1E+06محمد محمود نجدي
1E+06ضامن ابراهيم بيضون
1E+06حسين حسن سعد
1E+06صفية علي رمضان بو شهري
1E+06منيفة حسين الحاج خليل
1E+06خليل هادي الحسيني
1E+06ملكه علي الصبراوي
1E+06محمد علي الحاج
1E+06هنري رشيد صقر
1E+06ريمون رشيد صقر
1E+06رمزيه احمد سليمان
1E+06محمد حسن شلهب
1E+06علي ديب حسن عواد
1E+06رمزيه اسماعيل عساف
1E+06نجيب محمد علي دبق
1E+06نعيم سكام بزيع
1E+06بدور بندر بزيع
1E+06سكام درويش بزيع
1E+06سالم مخايل الزرقا
1E+06سعد مخايل الزرقا



1E+06يوسف محمد سعيد البندر
1E+06بهيج عقيل مرعي
1E+06محمد يونس بلحص
1E+06جرجس سعيد ايليا
1E+06زيدان جرجس الزرقا
1E+06قاسم يوسف بلحص
1E+06سامي نجيب الخوري
1E+06حسن اسماعيل الدر
1E+06عبد الحسين حسين ديب
1E+06سعد اهللا علي بلحص
1E+06جمال يوسف صادر
1E+06وليد محمود النميري
1E+06شريفه علي بزيع
1E+06شبلي محمد الدر
1E+06احمد محمد علي بزيع
1E+06رحمة اهللا يوسف بلحص
1E+06زهرة الشيخ يوسف بلحص
1E+06علي ذيب بلحص
1E+06حمزه حسين عزام
1E+06اسماعيل ابراهيم عبيد
1E+06لطيفة احمد عزام
1E+06عاطف عبد الكريم بلحص
1E+06لطفي صادق صفي الدين
1E+06وقف كنيسة مار توما للروم االرثوذكس
1E+06بطرس سجعان القزي



1E+06عبد اهللا حبيب خليط
1E+06مناظر حسن فضل اهللا
1E+06ابراهيم احمد السوقي
1E+06امينه سليم موسى
1E+06عبد القادر لطف اهللا صفي الدين
1E+06الوقف الجعفري االسالمي
1E+06تحاضر علي طاهر فضل اهللا
1E+06حيدر نمر دايخ
1E+06سناء محمد علي معالقجي عكاوي
1E+06رضى نايف جشي
1E+06حسن عطا اهللا دكروب
1E+06فاطمة رضا درويش فواز
1E+06محمود علي زين الدين
1E+06رضا محسن يونس
1E+06رضى محمود درويش فواز
1E+06عليا مصطفى كمال
1E+06محمود علي غنام
1E+06درويش قاسم حمود
1E+06منى كامل درويش فواز
1E+06عبد الكريم نور الدين الموسوي
1E+06وديع مارون فارس الصباح
1E+06عجاج سعيد جمال
1E+06شوقي سليم البواري
1E+06امين ابراهيم شلهوب/ورثة
1E+06رحمي علي عواد



1E+06محمد علي صالح ارناؤوط
1E+06محمود خليل بواب
1E+06احمد خليل بواب
1E+06زهرة خليل بواب
1E+06محمد مفيد علي الفقيه
1E+06علي محمد مفيد الفقيه
1E+06علي حسين ضاهر
1E+06امين محمود شلهوب
1E+06علي احمد محمود اسماعيل
1E+06حسين عباس السارجي
1E+06علي احمد خليفة
1E+06شركة زمكو للتجارة
1E+06شركة الهنا ش.م.م
1E+06علي حسين الغندور
1E+06حسين علي خليفة
1E+06بسام علي عبد علي
1E+06حسن علي حدرج
1E+06سعد الدين محمد ابو زينب
1E+06ايوب عبد الكريم بزي
1E+06هدى علي محي الدين
1E+06حسين محمد دياب
1E+06ابراهيم احمد بيضون
1E+06محمد علي حمدون
1E+06احمد قاسم شاهين
1E+06باسم الشيخ علي مغنية



1E+06علي عاطف مغنية
1E+06سالم عاطف مغنية
1E+06فضل علي جابر
1E+06رياض علي جابر
1E+06يحي جعفر حمدان
1E+06مريم خليل منى / متوفي
1E+06محمد عطا حمود
1E+06محمد علي عطيه
1E+06عبال اسعد الناكوزي
1E+06حسن علي عكر
1E+06حسين احمد حيدر
1E+06سليمه محمد محيدلي
1E+06محمد علي كحيل
1E+06زهير سليمان الدادا
1E+06نجيب يوسف يوسف
1E+06ميرا حسن قبيسي
1E+06ابراهيم سامي شحادة
1E+06درويش مصطفى جودي
1E+06محمد قاسم فرحات
1E+06علي حسين يوسف
1E+06حسين علي تاج الدين
1E+06نوهاد توفيق عيد
1E+06تغريد سامي زين
1E+06زينة علي دياب
1E+06فاضل وديع الزقليط



1E+06انطون جرجي عبود
1E+06سمير احمد سمور
1E+06هند محمود حجازي علي
1E+06منى عوض حسنين
1E+06جانين تريزينا فالديمير شولر
1E+06سليمان سليم حمقة
1E+06هدى احمد حواء
1E+06فاطمة سعيد الرز
1E+06قاسم داود خازم
1E+06فهد قاسم خازم
1E+06علي محمد المصري
1E+06علي محمد عز الدين/متوفي
1E+06عدنان فؤاد حمادة
1E+06عبد حسن حمودي
1E+06وسيم تحسين شرارة
1E+06محمود موسى ناصر
1E+06خديجة احمد يزبك
1E+06عبد اهللا موسى نسر
1E+06يوسف احمد سرور
1E+06حسن اسعد بزي
1E+06منتهى محمد علي فواز
1E+06وليد احمد الدنب
1E+06فضل محمد عز الدين
1E+06فؤاد محمد صباغ
1E+06زهرة محمود يحي



1E+06نجال محمود يحي
1E+06علي حسن غشام
1E+06عبد اهللا عبد علي
1E+06ايمان حسن نزال
1E+06حسن احمد صبراوي
1E+06سمير حسين البلوز
1E+06رندا يوسف خليل
1E+06سالم علي قرعوني
1E+06ندى فارس ركين
1E+06وديع نقوال واكيم
1E+06انطوان نعيم قطان
1E+06رمضان يوسف جمول
1E+06محمد حسين كريم
1E+06علي عبد محمد وهبي
1E+06حسن محمد عبد الحسين
1E+06نديمة درويش زين
1E+06ميسون يوسف ذهني
1E+06زينب احمد الفران
1E+06سليم عبد الحسن خشمان
1E+06علي محمد سهيل
1E+06مصطفى محمد سهيل
1E+06خديجة ضاهر برجاوي
1E+06هيثم محمد نصراهللا
1E+06خليل ابراهيم حبلي
1E+06هال محي الدين البلطجي



1E+06ناصيف علي محمد الحاج علي زين
1E+06رانيا نزيه جودي
1E+06ورثة عبده حنا موسى الحاج
1E+06خيرية محمد السبع اعين
1E+06رنا محمد جرادي
1E+06حسين محمد حماد
1E+06فرح علي غدار
1E+06جورجيت الياس القزي
1E+06حسين محمود فحص
1E+06عماد يوسف العلي
1E+06هنادي احمد طارق زنتوت
1E+06ايمان احمد طارق زنتوت
1E+06خليل قاسم سعيد
1E+06رضا حسين سعيد
1E+06اسماعيل يوسف ابراهيم وهبي
1E+06الياس ملحم الطحشي
1E+06عصام يوسف نزال
1E+06بدر عبد الحسين غانم
1E+06عامر حسيب بعاصيري
1E+06هاشمية جواد السيد هاشم
1E+06يوسف احمد االحمد
1E+06ماهر وفيق المغربي
1E+06كاتيم محمود صعب
1E+06عباس محمد قصير
1E+06محمد موسى حسين



1E+06رسمية اسماعيل عليان
1E+06ايمان منيف ياسين
1E+06امين علي بسما
1E+06هنادي مصطفى محسن
1E+06محمد علي حسين شهيل
1E+06صفاء مصطفى حجازي
1E+06كريم محمود البربير
1E+06رغدة احمد حريري
1E+06عباس نايف حسون
1E+06جون سليم عوض
1E+06علي موسى سويدان
1E+06حسن محمد بسما
1E+06عبداهللا محمد بسما
1E+06فاطمة سليمان شرارة
1E+06اسماء سليمان شرارة
1E+06عباس علي جوني
1E+06يوسف علي المصري
1E+06مطيعة محمد اطرق
1E+06الهام راشد حدرج
1E+06حيدر حسن عز الدين
1E+06بهيج صالح مالعب
1E+06غالية طنوس عطا
1E+06يوسف حسن شهاب
1E+06غزالة جواد فحص
1E+06هاشم علي الحسيني



1E+06رفاه محمد جواد شحاده
1E+06مها محمد سليم المدني
1E+06سفتالنا لومو ميروفا سيتفنوفا عوض
1E+06انطوان مارون الحاج
1E+06عبير خضر دايخ
1E+06محمد حسين الظريف
1E+06ابراهيم موسى طالب
1E+06زينب حسن عسيران
1E+06حسين حسن جفال
1E+06مؤسسة زياد الصباغ وشركاه
1E+06انيسة كمال تمساح
1E+06زهرة كمال تمساح
1E+06زبيدة كمال تمساح
1E+06مصطفى محمد قهوجي
1E+06خضر محمد قهوجي
1E+06عبد اهللا علي بري
1E+06رانيا رشيد صعب
1E+06موسى حسن االحمد
1E+06وديعة الياس الطيار
1E+06محمد سعيد العبداهللا
1E+06سمير زكي عواد
1E+06غاده احمد مغربي
1E+06مصطفى خالد صالح
1E+06واكد رشيد حدرج
1E+06زياد الياس صافي



1E+06خليل يوسف السوقي
1E+06تانيا يوسف معنا
1E+06محمد شريف وهبي
1E+06جنى شريف وهبي
1E+06محمد محمود الجردلي
1E+06جان وديع مشنتف
1E+06محمود حسين بشير
1E+06ماجدة رزق اهللا بطرس
1E+06جان دارك فهد الدورو
1E+06خليل الياس بطرس
1E+06كرستين سلمى ولتيما عبد العزيز صوفان
1E+06وفاء محمد خاطر
1E+06علي محمد خاطر
1E+06سليم مصطفى الراعي
1E+06عائشة مصطفى الشامية
1E+06ايمن مصطفى شعبان
1E+06ابراهيم احمد مناع
1E+06لبنا عبد الحميد بيضون
1E+06حسين احمد كريم
1E+06منيف سهيل العاكوم
1E+06لؤي واصف ايراني
1E+06فؤاد واصف ايراني
1E+06وائل واصف ايراني
1E+06علي ابراهيم يزبك
1E+06علي مصطفى طعمة



1E+06احمد مصطفى طعمة


