
االسمالرقم
1E+06حسن مصطفى طعمة
1E+06محمد موسى طعمه
1E+06خضر محمد فواز
1E+06فدوى حسين عنقة
1E+06مصطفى منير كرشت
1E+06زهرة مرتضى شرف الدين
1E+06احمد علي حماده
1E+06مروان علي عجمي شيرازي
1E+06محمد خالد السكافي
1E+06غادة علي عبد الرضا
1E+06حسن علي فواز
1E+06سعيد محمد حسن سمهون
1E+06مواهب عبد اهللا عزالدين
1E+06خالد محمد عنتر
1E+06محسن محمد وهبي
1E+06علي سلمان متيرك
1E+06حسن سلمان متيرك
1E+06حسين علي يوسف
1E+06زهرة محمود جمعة
1E+06محمد حسن الهادي
1E+06فاطمة محمد خليل
1E+06كميل اميل فاخوري
1E+06فوزي خليل عجمي
1E+06سمير علي كنعان



1E+06محمد عبد الكريم المجذوب الصباغ
1E+06سعاد حسن فقيه
1E+06محمود موسى طاهر
1E+06طاهر محمد علي درويش
1E+06خليل محمد جمال
1E+06عباس حسين سعاده
1E+06علي خليل شداد
1E+06فاتن فايز المرضعة
1E+06محمد ابراهيم الخطيب
1E+06يوسف علي خشاب
1E+06مصطفى محمود كعور
1E+06علي رضا مقبل
1E+06شوقي مصطفى عنتر
1E+06عبد اهللا عبد الرحمن الترياقي
1E+06حسن محمد مصطفى فقيه
1E+06امينة محمد خشون
1E+06علي داود الصوص
1E+06علي  توفيق مشورب
1E+06حسن رامز بدوي
1E+06صافي الياس صافي
1E+06جميل نجيب بسما
1E+06علي عبداهللا شعالن
1E+06نبيل خالد عيتاني
1E+06ضياء حسين السعيد
1E+06محمد طارق عبد اهللا البساط



1E+06انيسه صالح منصور
1E+06زينب احمد سبليني
1E+06شوقي هاني سنان
1E+06رفا عبد المطلب جواد
1E+06مارون حنا عازر لحود
1E+06سميح ابراهيم كريت
1E+06محي الدين ابراهيم كريت
1E+06ورثة ابراهيم محمد دبوق 
1E+06علي محمد الخطيب
1E+06سامية عبد المنعم شعيب
1E+06محمد مصطفى حمادي
1E+06حبيب محمد حمادي
1E+06عبد الحفيظ عبد اهللا الداوود
1E+06حسن علي ابراهيم
1E+06علي محمد عز الدين
1E+06فهيمة نعيم حمزي
1E+06محمود حمد حمود
1E+06رفيق عبد الحسين شومان
1E+06محمد علي قطيش
1E+06اسامة علي جبيلي
1E+06عبداهللا امين الشيخ
1E+06احمد درويش بوعلي
1E+06بدرية علي دامرجي
1E+06حسان جعفر بسما
1E+06بانة خليل المكاوي



1E+06علي احمد الزين
1E+06شادية حسن مصطفى
1E+06عماد زكريا دمج
1E+06زينب عبداهللا جابر
1E+06اسعد سعيد البندر
1E+06لطيفة كامل درويش
1E+06ساميه عبد الحسين حب اهللا
1E+06عبد الحسين محمد خاتون
1E+06ياسر محمد جواد االمين
1E+06غطفان علي بزيع
1E+06امينة علي سقالوي
1E+06هاال عدنان حمادي
1E+06اسماعيل احمد الشامي
1E+06حسن علي بنجك
1E+06ظهيرا علي القرا
1E+06وقف الطائفة الشيعية في صور
1E+06لبنى محمد شمعوني
1E+06ناجي كمال حجازي
1E+06خليل محمد يحيى
1E+06محمود احمد التركماني
1E+06عبد االمير زين العابدين شمس الدين
1E+06علي طالب نصراهللا
1E+06محمد فوزي صلح
1E+06عفاف جعفر غريب
1E+06ربيع هاشم شرف الدين



1E+06نهى توفيق دبق
1E+06رياض علي عز الدين
1E+06احمد شوقي ناصر
1E+06هنادي احمد الحمصي
1E+06ماري روفائيل دبانة
1E+06الدولة اللبنانية وزارة التربية الوطنية
1E+06احمد محمد سعد
1E+06مرام مصطفى سليمان
1E+06سعاد عباس قرعوني
1E+06علية عباس فرعوني
1E+06حسن عباس فرعوني
1E+06محمد عباس فرعوني
1E+06حسين عبد الحسين عباد
1E+06طعان ابراهيم نجدي
1E+06صبحي محمد سليم رميتي
1E+06محي الدين فضل زيات
1E+06حسن محمود حطيط
1E+06جميلة محمد برجي
1E+06حسن نجيب حمود
1E+06هاني موسى عبد علي
1E+06سعدى زين سكيكي
1E+06حسن علي محسن
1E+06احمد علي محسن
1E+06حسين علي محسن
1E+06نتالي جاسر خليفه



1E+06مرمر مارون الزقليط
1E+06احمد خليل عكر
1E+06ناهدة يوسف عون حسين
1E+06عبد الرضا ابراهيم فواز
1E+06رفيق عبد الرضا فواز
1E+06محمد علي السيد
1E+06محمود علي السيد
1E+06عدنان عبداهللا عكنان
1E+06مارسيل 0 سوزيد
1E+06عدنان عبد الكريم مغنيه
1E+06مصطفى امين شهاب
1E+06لبنى يوسف البساط
1E+06حنان يوسف البساط
1E+06عفيف يحيى جوالني
1E+06محمد يحيى جوالني
1E+06ابراهيم محمد مغنية
1E+06مقبولة جواد ضاهر
1E+06علي حسن حمود
1E+06حسين حسن حمود
1E+06حسن علي مرعي
1E+06فريده حسن عيسى
1E+06حوريه برهان قهوجي
1E+06فاطمة محمد نجدي
1E+06نايفة قاسم نزال
1E+06سعداهللا يوسف شهاب



1E+06ناصر محمد جابر
1E+06راغب محمد جابر
1E+06جابر محمد جابر
1E+06رؤوف ذيب جابر
1E+06علي حسين خليل
1E+06سوسن يوسف غدار
1E+06زينب محمد النحاس
1E+06دولي غسان واكيم
1E+06احمد سليم سليم احمد محمد احمد شحادة
1E+06واكد محمد سعيد البندر
1E+06سعاد السيد هاشم صفي الدين
1E+06حسن يحي صوفان
1E+06رسمية محمد علي دياب
1E+06علي حسين. غندور
1E+06علي محمد غندور
1E+06احمد محمد غندور
1E+06خليل محمد غندور
1E+06ميري احمد ابو خليل
1E+06عبد اهللا رامز غندور
1E+06سليم جواد غندور
1E+06سعيد علي اسعد شعيتلي
1E+06جورج شكري جبور
1E+06امنة احمد سيمان
1E+06حسين محمد حمود
1E+06امال ماجد المجذوب



1E+06يوسف محمد يونس
1E+06حسين محمد يونس
1E+06اميره عبد الوهاب معنى
1E+06نمره . ضاحي وزوجها دلباني
1E+06ليال فؤاد ياطر
1E+06قاسم كامل زين
1E+06عبد اهللا محمد صالح
1E+06قاسم محمد صالح
1E+06علي محمد صالح
1E+06محمود محمد صالح
1E+06حسن محمد صالح
1E+06مصطفى محمود كمال الدين
1E+06حيدر علي فقيه
1E+06سميره نايف شومان
1E+06ندى حسين ظاهر
1E+06روال فايز الجمل
1E+06خليل ابراهيم ناظم
1E+06ماجد علي صفي الدين
1E+06يوسف عبد الحسين خلف
1E+06مصطفى علي عجمي
1E+06عباس فضل زلزلي
1E+06محمد شحادي شحادي
1E+06سرية ناصيف مصطفى
1E+06محمد فاضل اهللا ضاهر
1E+06ياسمين حسين العجمي



1E+06عبد حسين غنام
1E+06نمر حسين غنام
1E+06سحر محمد المغربي
1E+06حسن احمد عبد النبي
1E+06حسنية محمد الزعتري
1E+06محمد خضر ابراهيم  المصري
1E+06ادهم عمر حبلي
1E+06عليه علي عبد اهللا
1E+06هيام يوسف صبراوي
1E+06معين يوسف دمشق
1E+06حميد حسن عليان
1E+06ورثة محمود حسين قصير
1E+06راشيل شحاده حسون
1E+06زهرة محمد رمضان
1E+06رشا محمد بديع
1E+06نسرين محمد بديع
1E+06احمد محمد بديع
1E+06جورجيت ايليا بربور
1E+06جيزيل ايليا بربور
1E+06كمال كامل حويال
1E+06رياض سعيد طيبا
1E+06عدنان احمد يزبك
1E+06جالل نزيه بيضون
1E+06ناديا عبد اهللا شومان
1E+06ميادا ابراهيم الغرب



1E+06لويس الياس عطوي
1E+06نزيه حبيب حليحل
1E+06موسى حسين زعرور
1E+06امينة حسين عساف
1E+06نصرات  جرجس  ابي طايع
1E+06طارق محمد عضاضة
1E+06جورجات مخايل خليل
1E+06عائشة محمد عبد الكريم
1E+06سميره عبد الهادي ناصر الدين
1E+06حامد حسن شريتح
1E+06جرجس شلهوب غنطوس
1E+06كاميلية نمر نعيم
1E+06سهام محي الدين فواز
1E+06احسان محمد عون
1E+06جورج الياس ابوجريش
1E+06سامي الياس ابوجريش
1E+06سلمى مصطفى مناع
1E+06نهاية محمد سليم الحدق
1E+06صفاء محمود حميد
1E+06مالك نديم حبلي
1E+06فاطمة ابراهيم عامر
1E+06حسين ذبيان قاسم
1E+06سهام نايف عسكر
1E+06لبيب يوسف الصفدي
1E+06محمد احمد حسن دياب



1E+06علي جواد خليفة
1E+06هال عباس السارجي
1E+06حسين حسن بيضون
1E+06حمدان قاسم حمدان
1E+06حسام الدين علي كعوش
1E+06امير سعيد كعوش
1E+06عائشة صالح اسعد
1E+06باسم محمد يونس الموصللي
1E+06احمد كامل الزين
1E+06محمد كامل الزين
1E+06قاسم يوسف مالكاني
1E+06لطفية حسين عبدو
1E+06مصطفى كامل الزين
1E+06محمد سعد الدين الرواس
1E+06حنا مخايل جرجس حنا
1E+06مازن احمد البطش
1E+06فؤاد محمد المجذوب الصباغ
1E+06خالد وليد كعوش
1E+06سعاد محمد حسن زقوت
1E+06محمود سعيد كعوش
1E+06مقبولة توفيق معروف
1E+06حمود علي حمود
1E+06حسن سعد الدين حجازي
1E+06يسرى حسن حجازي
1E+06باسل شفيق الهبش



1E+06هدى مهدي رعد
1E+06جواد احمد البغدادي
1E+06محمود محمد العلي
1E+06توفيق صالح عبد العزيز
1E+06منال محمود عدلوني
1E+06حسن محمد صالح
1E+06عبد اللطيف نديم زكريا
1E+06ابراهيم رشيد عنتر
1E+06نوال عزت الخدرى
1E+06عدنان محمد بدر الدين دياب
1E+06محمد حسن الحاج
1E+06ماهر علي البيطار
1E+06احمد مصطفى جمال
1E+06نبيل محي الدين ابو ظهر
1E+06فادي محي الدين ابو ظهر
1E+06قاسم حسين ذياب
1E+06مريم محمود شريدي
1E+06حسيبة امين عباس بهجت
1E+06حسين ابراهيم الخليل
1E+06خليل مخايل فارس
1E+06جوزف انطونيوس فارس
1E+06علي خليل قرنبش
1E+06جميلة محمد الزين
1E+06نيفين خالد الميعاري
1E+06موسى خليل الجشي



1E+06منى احمد عيساوي
1E+06وفيقة سعد الدين حنينة
1E+06عائدة مصطفى قاسم
1E+06سوسن محمود حبلي
1E+06وليد سعد الدين سبع اعين
1E+06محمد احمد سوبرة
1E+06هانية محمود مرجان
1E+06فضل ابراهيم علي عطوي غدار
1E+06رياض سعيد كعوش
1E+06خليل محمد حمود
1E+06امال توفيق صفدية
1E+06محمد علي ابوعلف
1E+06سليم مصطفى سعد
1E+06فاطمة مصطفى سعد
1E+06حسن حمد بلحص
1E+06فاطمة علي حجازي
1E+06نجاح حسين جمال
1E+06فدى حسين جمال
1E+06هناء حسين جمال
1E+06زينب حسين جمال
1E+06صبحي حسن حمود
1E+06رانية حسين رمضان
1E+06سمير وهبي شعيب
1E+06رندة حمد قاسم
1E+06يوسف احمد سوسان



1E+06محمد هاني شعيب
1E+06سهيل اسماعيل عباس
1E+06سهيلة اسماعيل عباس
1E+06رسيل رشيد السايس
1E+06راغدة احمد بعاصيري
1E+06غسان نايف كحيل
1E+06محمد معروف النداف
1E+06يوسف معروف النداف
1E+06محمد هالل عز الدين البركة
1E+06صاوية مصطفى االسير
1E+06حسين علي منصور
1E+06خليل علي منصور
1E+06يوسف علي منصور
1E+06ابراهيم علي منصور
1E+06محمد يونس الرفاعي
1E+06محمد محمد هالل النقوزي
1E+06نورا احمد عزات كنعان
1E+06موسى محمد االحمد
1E+06دالل مصطفى رويساتي
1E+06نعيمة محمد علي حيدر
1E+06علي كامل الزين
1E+06زينب حسين الزين
1E+06يعقوب مراد ابو شديد
1E+06علي سالمي مسلماني
1E+06جمال عبد الحليم السبع اعين



1E+06ليلى موسى عزالدين
1E+06كميل عبد المنعم فرحات
1E+06منتهى نزيه االسعد
1E+06حسن محمد فواز
1E+06احمد محمد نصر اهللا فواز
1E+06يوسف عباس مكنا
1E+06صبحية سعيد منصور
1E+06غادة محمود القنواتي
1E+06فريد محمد قاسم
1E+06حورية جبر حوران
1E+06اسماعيل لطفي حوران
1E+06طالل شفيق الخياط
1E+06علي خالد عفارة
1E+06محمد عبد الكريم غدار
1E+06وليد عبد الكريم غدار
1E+06ثريا حسن البابا
1E+06اسماء الصفدي يوسف
1E+06عبد الحسين حسن عبادي
1E+06سعاد حسين قطيش
1E+06حفيظة بهاء الدين المجذوب
1E+06علي مصطفى جابر
1E+06مصطفى علي جابر
1E+06محمد مصطفى جابر
1E+06عبد الرحمن محمد عودة
1E+06عال محمد عودة



1E+06احسان حسن سليمان مراد
1E+06غسام عبد الغني الشريف
1E+06وهيبة منير السوسي
1E+06نصري اسبيردون المصور
1E+06عمر احمد طحيبش
1E+06محمود اسماعيل الكبش
1E+06هنية يوسف هاشم
1E+06انطوان وديع مشنتف
1E+06حنان مصطفى مراد
1E+06وسام الياس القزي
1E+06نجوى محمد عبد اهللا
1E+06لمى محي الدين ريس المينا
1E+06داني بهيج الحايك
1E+06علي حسين الصباح
1E+06احمد محمد هالل االسير الحسيني
1E+06محمود عبد المولى صباغ
1E+06بشارة وديع مشنتف
1E+06جوليت مارون الخوري
1E+06شكيب اسبر خليل
1E+06رجا يوسف خليل
1E+06يوسف نقوال العشي
1E+06قاسم محمد قبوط
1E+06ابراهيم مصطفى غبريس
1E+06ناهد حكمت البيضاوي
1E+06ليندا حسين وطفا



1E+06هبه طالل زويا
1E+06نزيه عزات عبداهللا
1E+06زهرة عبد الرحمن الميرازي
1E+06حسان جمال اليوسف
1E+06فادي جمال اليوسف
1E+06حنان جمال اليوسف
1E+06رولى جمال اليوسف
1E+06فداء جمال اليوسف
1E+06سمر جمال اليوسف
1E+06رائده جمال اليوسف
1E+06جمال عبد السالم حيدر
1E+06محمد قاسم مرسل
1E+06حسين عباس شاهين
1E+06وفاء ابرهيم حدرج
1E+06حسين علي الزين
1E+06كريستين طنوس واكيم
1E+06اسماعيل ابراهيم المصري
1E+06وسام محمد ضاهر
1E+06اهاب محمد البابا
1E+06دانيا خليل قدورة
1E+06ابتهاج سعد الدين الخوري
1E+06وليد محمود السعدي
1E+06حكمات قاسم شعبان
1E+06خديجة احمد التامر
1E+06عيسى احمد ديب خرام



1E+06ابراهيم محمد منياتو
1E+06جميل محمد محيدله
1E+06محمد رجب الغزاوي
1E+06احمد محمد شحادي
1E+06احمد خليل الصفدي
1E+06عباس محمد ابراهيم
1E+06وسيم احمد حمود
1E+06علي احمد حسين موسى
1E+06حنا مخايل متى
1E+06ماهر عادل عقيل
1E+06خديجة عبد الرحمن الشيخو
1E+06عبد الرحمن حسن دهيني
1E+06هاشمية حسن عواضة سكافي
1E+06بهية علي حجازي
1E+06فاطمة عباس نجمة
1E+06نفيسة عبد الفتاح سعود وشركاه
1E+06نجاح احمد صائغ
1E+06فاطمة احمد صائغ
1E+06كاملة احمد صائغ
1E+06رائف محمد العربي
1E+06فيصل دخل اهللا عنتر
1E+06ابراهيم خليل حنينة
1E+06احمد وليد المصري
1E+06زهرة يوسف العوجي
1E+06منال نزيه عيدي



1E+06نبيل نزيه عيدي
1E+06فهد فؤاد خليفة وشركاه
1E+06هاني محمود كرشت
1E+06نبيل احمد غدار
1E+06اسماعيل حسن اغا
1E+06علي حسين موسى
1E+06ليلى ابراهيم المصري
1E+06علي منير زيعور
1E+06كمال محمد قرقماز
1E+06نوال محمد شاهين
1E+06محمد احمد جمعة
1E+06محمد ذياب غانم
1E+06جمانه محمد عضاضه
1E+06فهد معروف صالح
1E+06رضوان احمد يونس
1E+06عباس موسى خريس
1E+06ديانا هاني سعيد
1E+06حنا جرجي عبود
1E+06سليم جرجي عبود
1E+06حسن محمد العطار
1E+06مريم محمد فارس
1E+06 ّعلي حسينّ ّ◌ّ◌ّ◌عكر
1E+06ديانا حسن الحلبي
1E+06سعاد الخوري دندن
1E+06بهيج علي خليل



1E+06زهره دياب حجازي
1E+06انجي فتحي قطيش
1E+06سمر عبد الرسول كوثراني
1E+06سليمان جميل حمادة
1E+06يحي ايوب علوية
1E+06فاطمة ابراهيم ليلي
1E+06مصطفى رضى غدار
1E+06محمد عبد القادر ابو حمود
1E+06علي حسين غدار
1E+06حسن حسين غدار
1E+06ابراهيم حسين غدار
1E+06سامي حسين غدار
1E+06حياة انور النصار
1E+06بلدية عدلون
1E+06طارق حسين عز الدين
1E+06ورده جعفر بزي
1E+06فاطمة الشيخ علي الحر
1E+06قمر محي الدين المصري
1E+06هيالنة الياس فرنسيس الحاج
1E+06خليل محمد علي معالقجي عكاوي
1E+06حنيفة محمد علي معالقجي عكاوي
1E+06عصام اسعد قدورة
1E+06لود ميال جردلى
1E+06بانا جالل الترك
1E+06شربل حليم نصار شربل



1E+06زينب علي غندور
1E+06خديجة علي غندور
1E+06انعام علي غندور
1E+06سمر علي غندور
1E+06غنوة علي غندور
1E+06ليلى حمد حمود
1E+06محمد عبد الرحمن تحفة
1E+06نبيلة موسى سعد
1E+06اميرة احمد فوزي
1E+06هيام نجيب صفي الدين
1E+06علي نجيب الحسيني
1E+06طاهر امين منصور
1E+06هدى ابراهيم سليمان
1E+06رواد جميل قاسم
1E+06محمود عبد الرحمن اليمن
1E+06راضي محمد علي جمعة
1E+06يوسف نمر خازم
1E+06منير علي خازم
1E+06عائدة عبد الودود النقوزي
1E+06هبه امين رستم
1E+06اسامة محمد عفيف الددا
1E+06احمد حسين الحاج
1E+06صباح شريف بيطار
1E+06عبداهللا محمود مكي
1E+06علي حسني حبيش



1E+06حسين احمد غملوش
1E+06نجاة يوسف حويلي
1E+06علي نعمه عواضه
1E+06عبد الرحمن احمد فؤاد عزام
1E+06فازن محمد فدا
1E+06اشرف كامل الشعار
1E+06رقية حسين عز الدين
1E+06جمال قاسم عز الدين
1E+06امال قاسم عز الدين
1E+06خلود علي الحاموش
1E+06رياض يوسف هاشم رضا
1E+06سعاد علي سرور
1E+06علي الرضا حسين حجازية
1E+06كوثر حسين حجازية
1E+06اسراء حسين حجازية
1E+06سكنه محمد بزيع
1E+06فاطمة محمد بزيع
1E+06محمد حسين خليفة
1E+06فاطمة محمد هرمالني
1E+06العميد نبيه خليل الصهيوني
1E+06محمد امين ابراهيم حنينة
1E+06محمد حيدر عصام مطر
1E+06زهراء عصام مطر
1E+06حسين حسن خليفة
1E+06صالح راشد سحمراني



1E+06ليندا سمير زيدان
1E+06بسام محمد عون
1E+06سعيد فارس فارس
1E+06فوزي محمد عزالدين
1E+06حبيب محمد عباس مسلماني
1E+06حسين سعيد حجازي
1E+06خيرية فريد درويش
1E+06سميه اسعد وطفا
1E+06حسين حسن جبق
1E+06علي حسن جبق
1E+06احمد يوسف جرادي
1E+06عفيف يوسف عواضة
1E+06امنة حسين علول
1E+06علي ابراهيم صغير
1E+06حسن ابراهيم صغير
1E+06غزالة حمد بدرانه
1E+06حسان سليمان عبدالحليم
1E+06نصراهللا محمد جعفر قعيق
1E+06كمال علي ارزوني
1E+06يوسف علي ارزوني
1E+06مضاوى رفيق سعيد عبوشي
1E+06محمود محمد خليفة
1E+06محمد قاسم حسين
1E+06حسين ديب جابر
1E+06فؤاد محمد عون



1E+06حسين زكي الطقش
1E+06سميرة احمد مجذوب
1E+06ياسمينا ناظم خليل
1E+06كمال موسى شعيتلي
1E+06ميرنا خليل زين بعلبكي
1E+06منى ابراهيم مناع
1E+06عمر ناصر محمود بشاشة
1E+06نزار محمود البلطه جي
1E+06منى محمد صبراوي
1E+06رامي ياسين حسين
1E+06محاسن زطام جمال
1E+06حسن علي خوندي
1E+06حسن كامل دخل اهللا
1E+06ناظم ابراهيم مزهر
1E+06فتحي محمد سعيد مكي
1E+06نهاد محمد سعيد مكي
1E+06مهدي احمد ديب
1E+06محمود مصطفى خاسيكة
1E+06ورثة محمود نجيب المال المجذوب
1E+06جميل علي مسلماني
1E+06فاطمة عبد الغني االسكندراني
1E+06محمد يونس جميل الموصللي
1E+06احمد محمد يونس الموصللي
1E+06مصطفى ابراهيم زين
1E+06احمد يونس الجردلي



1E+06معروف خضر المصري
1E+06ابراهيم صالح االحمد
1E+06غسان حسن شمس الدين
1E+06هنية محمد شمس الدين
1E+06حسن حسين حناوي
1E+06احمد محمد الزين
1E+06هال احمد الحاج
1E+06عزيزة عادل بصل
1E+06زينب علي ابو صالح
1E+06خضر محمد نجيب الشيباني
1E+06علي محمود السعدي
1E+06غازي علي دهيني
1E+06سوسن محمد خير قبرصلي
1E+06مرعي محمد النميري
1E+06زهرة محمد سلمان امون
1E+06سهاد ابراهيم طفال
1E+06نهاد ابراهيم طفال
1E+06بسام ابراهيم طفال
1E+06بدر الدين محمد فؤاد قوام
1E+06خليل ابراهيم طفال
1E+06غسان ابراهيم طفال
1E+06جعفر ابراهيم طفال
1E+06سليمان ابراهيم طفال
1E+06حسان ابراهيم طفال
1E+06معين فوزي زرقط



1E+06زينه احمد خالد الحسن
1E+06اميرة محمد جواد شهاب
1E+06عبدالحسن علي سلمان
1E+06(ورثة) محمود محمد سعيد حيدر
1E+06هال محمد ناصر
1E+06خالد احمد عباس
1E+06سميرة علي زمط
1E+06حسنين علي قاسم سكيكي
1E+06محمد وفيق محمود عضاضه
1E+06محمد حسين بدوي
1E+06ابراهيم مارون الحاج
1E+06لميس فضل البوظ
1E+06وفاء فضل البوظ
1E+06عربية يوسف فخري العربي
1E+06رائف محمد فاضل
1E+06اسما فضل البوظ
1E+06عبد الكريم حسين فارس
1E+06ناديا طعان صعيدي
1E+06سكنة عباس سلطان
1E+06وهيب محمود صوان
1E+06خديجة علي داود
1E+06فدوى عباس كفل
1E+06كمال محمد كفل
1E+06عفاف عباس جواد
1E+06عبد الكريم علي شامية



1E+06فاطمه ابراهيم خليفه
1E+06احسان محمد ابو الفضل القواس
1E+06حفيظة نهى محمد ابو الفضل القواس
1E+06محمد حسين حاج علي
1E+06محمد علي اليتيم
1E+06ليندا محمد خليفة
1E+06عبد الرحمن محمد الحريري
1E+06مازن عبد الحسين العاصي
1E+06عبد الغني سعد الدين الزعتري
1E+06طالل علي ايوب
1E+06فوزية فارس االسعد
1E+06عقيل محمد حسين عز الدين
1E+06جالل نايف السيد
1E+06حمزة خالد وهبي
1E+06محمد جواد السيد مصطفى هاشم
1E+06محمد يحي رضا
1E+06علي حسن دامرجي
1E+06حسين يوسف قليط
1E+06زهرة بلقيس عبد الماجد زنتوت
1E+06موسى حسن سعد
1E+06نهاد السيد احمد حجازي
1E+06علي محمد بدران
1E+06سعاد يوسف جرجس
1E+06عصام توفيق الحايك
1E+06حسين محمد حسين غدار



1E+06حسن محمد حسين غدار
1E+06احمد انور طليس
1E+06علي احمد خروبي
1E+06هاني احمد خروبي
1E+06حفظي علي الغربي
1E+06سهير احمد ارناؤط
1E+06مهدي محمد مكي
1E+06علي محمد حيدر
1E+06مايا عدنان حيدر
1E+06احمد محمد علي شويخ
1E+06غسان احمد الجردلي
1E+06ايمن احمد الجردلي
1E+06امنة حسن نعمة
1E+06علي شحاده قشاقش
1E+06علي عبد عياد
1E+06حسين علي فاعور
1E+06جميل طالب الزين
1E+06حسن عباس حجازيه
1E+06ايمان موسى الزين
1E+06فضل حسين فارس
1E+06منى احمد عفيف حشيشو
1E+06محمود خليل خليل
1E+06قاسم محمد جمعة
1E+06عبد الكريم محمد جفال
1E+06عبداهللا محمد مغنية



1E+06اسماعيل سعيد البابا
1E+06زينب يوسف مقبل
1E+06شربل اميل عبود
1E+06علي درويش حمود
1E+06الياس عازر عطوي
1E+06يحي كامل الدادا
1E+06ميرنا جواد الحسيني
1E+06محمد سميح حسين برجي
1E+06احمد حسن حسون
1E+06حسام الدين مصطفى قطيش
1E+06نوال يوسف مقبل
1E+06امينة محمد خفاجة
1E+06مريم محمد سليم
1E+06عبد اللطيف عفيف الديماسي
1E+06نزيه حبيب بيضون
1E+06فؤاد حسن البلولي
1E+06احمد خالد بليبل
1E+06عائدة يحي يونس
1E+06سوسن جميل رمال
1E+06سهى احمد خيزران
1E+06ريتا جرجس الحكيم
1E+06اوسامة خليل عباس
1E+06مريم عبد الحميد كريم
1E+06الياس مجيد فاخوري
1E+06حنا مجيد فاخوري



1E+06محمد حسن صغير
1E+06حسن حسين بحسون
1E+06رفاعية عبد حسن
1E+06زاهي محمود يوسف
1E+06ايمن صالح فتوني
1E+06مروان احمد شداد
1E+06اجيني رؤوف طنوس
1E+06وفيقة محمد اليماني
1E+06ناريمان عمر البهلوان
1E+06مصطفى ابراهيم دبوق
1E+06زمزم جميل احمد علي
1E+06فرح محمود البربير
1E+06هنريتا ميشال بربير
1E+06دانا حكمت محمود البربير
1E+06محمد فضل جميل المصري الشياح
1E+06نجيب ياسين ياسين
1E+06امين حبيب انطون
1E+06نجوى مصطفى المجذوب
1E+06مرتضى عبداهللا فردون
1E+06رغده عبداهللا فردون
1E+06جمال عبد الكريم الحسيني
1E+06سعاد ابراهيم سعد
1E+06رفيق علي االيوب
1E+06امال عبد المنعم غندور
1E+06احمد سليم الشامي



1E+06محمود احمد خليفه
1E+06رئيفة محمود بظاظو
1E+06محمد نجيب سويدان
1E+06حيدر احمد قوصان
1E+06علي عبد اهللا ابو راشد
1E+06حسن عبد الرسول سعاده
1E+06باسم محمود حمدان
1E+06ايمن مأمون الشيخ
1E+06انطوان طانوس طنوس
1E+06قاسم اسعد بوصي
1E+06احمد عباس موسى
1E+06علي بهيج عبادي
1E+06نزيه قاسم عقيل
1E+06فلایر محمد الحجار
1E+06عرفات عبد اللطيف حريري
1E+06عبد اللطيف شحاده زلزلي
1E+06علي عبد الرؤوف عساف
1E+06علي عبد عز الدين
1E+06طارق علي منصور
1E+06حيات حسن شمس الدين
1E+06فرح عباس صفي الدين
1E+06شريفة عبداهللا مرتضى
1E+06محمد فضل  غدار
1E+06امين سعيد محمد علي
1E+06رضا محمد حريري



1E+06ليلى ابراهيم حجازي
1E+06وليد سعد الدين الزبداني
1E+06علي هاني الحسين
1E+06ليلى ابراهيم دبوق
1E+06عائده توفيق الحايك
1E+06حسين احمد الجواد
1E+06زهية حميد بزي
1E+06حسين محمد مشلب
1E+06حسن محمد مشلب
1E+06احمد حسن شاهين
1E+06ندى يوسف الحتحوت
1E+06عبير يوسف الحتحوت
1E+06راسم علي العطروني
1E+06سليمان صليبا فاضل
1E+06سارج الياس فاضل
1E+06علي امين وهبي
1E+06عبد الغني محمد عدنان الحمال
1E+06علي يوسف جابر
1E+06سهام كامل الحيدري
1E+06نسيمة محمد سعيدي
1E+06ايلي كريم سليم
1E+06جومانا شكري خليفه
1E+06سحر عفيف بديع
1E+06جميل عدنان سعد
1E+06قاسم احمد حجازي



1E+06طارق حسن الخضرا
1E+06المركز الثقافي للبحوث واالنماء
1E+06حسن احمد عطوي
1E+06عبد الكريم محمد عبد اهللا مغنية
1E+06صالح محمد سبيتي
1E+06عبد اللطيف سعيد حمدان
1E+06فادي بسام فياض
1E+06نبيل علي هاشم
1E+06اسامة محمد وفيق حمود
1E+06منير مصطفى كزبر
1E+06ديب محمد عفيف حجازي
1E+06حسن عز الدين اليمن
1E+06بيار الياس القزي
1E+06عباس قاسم محمود
1E+06جمال محمود سالمه
1E+06عدنان احمد شحادة
1E+06كلود مارسيل فيليب سوزيد
1E+06عيسى عباس المصري
1E+06موسى يوسف عبد الرضا
1E+06فادية قاظم عبود
1E+06خالد محمود القادرى
1E+06فياض علي طعمه
1E+06ريم محمد خالد الصيص
1E+06فدى محمد خالد الصيص
1E+06يوسف علي حسن



1E+06حسن محمود طالب
1E+06محمد علي محمود رمضان
1E+06سميح محمود حرب
1E+06مصطفى محمد النقوزي
1E+06حسن حمد خشمان
1E+06معروف مصطفى سعد المصري
1E+06وليم جرجس الحداد
1E+06فياض عبد الحسين حجازي
1E+06مصطفى محمود فقيه
1E+06بسام احمد نجدي
1E+06علي حسن دهيني
1E+06حسين محمد دهيني
1E+06زينب عبد الحسين حالل
1E+06طارق محمد بسما
1E+06علي حسن غريب
1E+06محمد احمد الرواس
1E+06فاطمة محمد حمدان
1E+06فاروق محمد ناجيا
1E+06ايمان عبد المجيد كوثراني
1E+06علي يوسف بركات
1E+06رقية هاشم عواضة
1E+06علي حسين يونس
1E+06شربل نقوال الياس
1E+06محمد رؤوف علي خليفة
1E+06علي محمد جزيني



1E+06احمد محمد جزيني
1E+06نبيه حسين الحاج
1E+06وفاء خليل جعفر
1E+06سعد الدين محمد ديشاري
1E+06زهية محمد ديشاري
1E+06نزيها محمد ديشاري
1E+06هاني محمد عثمان
1E+06موسى جواد قصير
1E+06خضر محمود عز الدين
1E+06غازي محمود عز الدين
1E+06مصطفى محمد قصير
1E+06حنان مصطفى بدر
1E+06انطوان جرجي فرنسيس
1E+06فاطمة ابراهيم كركي
1E+06امال عبد الحليم صوص
1E+06هيام محمد القرى
1E+06محمد محي الدين البابا
1E+06علي يوسف عابد
1E+06محمد امين حبيب السكافي
1E+06حسين حبيب السكافي
1E+06علي حسن بدوي
1E+06محمد محمود الزين
1E+06منير راشد فرحات
1E+06عائشة محمود السعدي
1E+06رابحة حسين اسعد



1E+06مريم محمد فتوني
1E+06عباس نعمة اهللا بنوت
1E+06غسان عبد اهللا  يونس
1E+06خيرية محمود الشاب
1E+06عبداهللا حسن حمود
1E+06علي احمد عاصي
1E+06رجاء احمد الماضي
1E+06عبد حسن فرحات
1E+06حسن رفيق مهتار
1E+06لبنه علي طبوش
1E+06جمال محمد جواد
1E+06حسين خليل الزيباوي
1E+06طه علي عاصي
1E+06حسين نزيه حمدان
1E+06فيروز جميل الصالح
1E+06شوقي سمير صبرا
1E+06حسين بهزاد دخل اهللا
1E+06هيام حسين فواز
1E+06مريانا محمد علي فياض
1E+06مصطفى محمد مصطفى شحادى
1E+06مهى سعداهللا حجازي
1E+06الياس شكري جبور
1E+06غانم علي غانم
1E+06صباح شبلي شبلي
1E+06حسين محمود حمزة



1E+06بشير عبد اللطيف البزري
1E+06يوسف ابراهيم مكي


