
االسمالرقم
1E+06عزيز ادهم البابا
1E+06هبة حسيب بعاصيري
1E+06محمد عفيف البهلوان
1E+06فيصل محمد حسن
1E+06ابراهيم الياس الخورى
1E+06حسين علي صفي الدين
1E+06عباس علي وهبي
1E+06ابراهيم علي وهبي
1E+06عباس صالح صالح 
1E+06عمر احمد نسب
1E+06محمد ابراهيم خليفة
1E+06نعمات حسن الجبيلي
1E+06يحي احمد البلطجي
1E+06فادي عارف عالوي
1E+06جمال احمد زين
1E+06نصره محمد عالء الدين
1E+06مصطفى  علي نور الدين
1E+06صادق علي نور الدين
1E+06كمال حسين محي الدين
1E+06يوسف ابراهيم سمعان
1E+06حسن محمود الجبيلي
1E+06زكية صالح البساط
1E+06عدنان محمد زلغوط
1E+060 فاطمه محمود حمود



1E+06طليع اسماعيل عبد علي
1E+06رضوان رضى ايوب
1E+06مريم مصطفى جابر
1E+06جبران سميح كفل
1E+06جورج طانيوس نوفل
1E+06نايفة سليم عزالدين
1E+06هدى حمد الحاج
1E+06خديجة صالح الدين السكافي
1E+06محمد جمال الرواس
1E+06ابراهيم علي عقيل
1E+06اسماء سعد الدين عنتر
1E+06احمد محمود البردان
1E+06فادي يوسف فاخوري
1E+06فاتن اسماعيل جودي
1E+06ابراهيم عبدالهادي فقيه
1E+06نمر ياسين خازم
1E+06مصطفى سعيد البيالني
1E+06عز الدين سعيد البيالني
1E+06مريم عبد الكريم سبليني
1E+06كامل محمد عيد
1E+06علي حسن حاطوم
1E+06فادي محمود سلمان
1E+06بالل قاسم العتيق
1E+06سليمة محمد فقيه
1E+06علي احمد القادري



1E+06غاده اسعد غندور
1E+06جميل محمد قبالن
1E+06محمد فضل عزام
1E+06محمد حسن جوني
1E+06نهلة نعيم ضاهر
1E+06عاصم محمد الظريف
1E+06علي حيدر فنيش
1E+06مصطفى حسين زيدان
1E+06بشارة يوسف ديب
1E+06حسن شريف صفي الدين
1E+06عبد الحسين خليل عاشور
1E+06هشام ناظم الخليل
1E+06فرح ناظم الخليل
1E+06مامون ناظم الخليل
1E+06رفيق كامل درويش بسما
1E+06محمد قاسم حيدر
1E+06حنان صبحي سالمي
1E+06شوقي اسبر خليل
1E+06رجاء نمر ونسه
1E+06صبحي سعيد رضوان
1E+06قاسم محمد عواضه
1E+06حسين احمد يونس
1E+06هيفاء حسين سبليني
1E+06بالل رفعت شرارة
1E+06عبد االمير علي فرج



1E+06ابراهيم قاسم حيدر
1E+06لميا علي هزيمة
1E+06يوسف نقوال ابراهيم
1E+06لينا يوسف االيوبي
1E+06محجمد احمد وزني
1E+06محمد مصطفى خليل حمادي
1E+06هالل يوسف بسما
1E+06يوسف احمد زمط
1E+06مارييل وسام القزي
1E+06الينا اديب البقاعي
1E+06فادي عبد المنعم الرفاعي
1E+06حسيبة عباس مروه
1E+06محمود احمد سكافي
1E+06حسين محمد العطار
1E+06محمد مصطفى الحاج
1E+06محمد عبد الرزاق سعد
1E+06محمود محمد طعمه
1E+06خديجة حسين كوثراني
1E+06امال محمد المصري
1E+06محمد علي يوسف حسن
1E+06خليل موسى علي خليل
1E+06خديجة احمد امين عبداهللا
1E+06محمد جواد قبيسة
1E+06ريما عبد الرحمن حموي
1E+06عيسى جودات القعقور



1E+06متري بشارة مبيض
1E+06رضا علي فواز
1E+06ريما مصطفى بحر
1E+06بهاء الدين رامز ابو ظهر
1E+06خليل طالب الزين
1E+06مريم علي حسن مرعي
1E+06سعاد علي شاهين
1E+06نجاج حسني العطروني
1E+06عباس احمد وهبى
1E+06بيان محمود سويدان
1E+06محمد احمد البزرى
1E+06علي محمد حمادى
1E+06احمد محمد شحورى
1E+06عبد الكريم علي بدران
1E+06غالب علي حمادي
1E+06زاهر سليمان داود حمادة
1E+06احمد عبداهللا كريت
1E+06احمد حسن سعد
1E+06حسين علي حمادي
1E+06احمد قاسم شبلي
1E+06زينب محمد فواز
1E+06عقيل محمد داود
1E+06شاديا مصطفى بسما
1E+06رحاب عزالدين حشيشو
1E+06قاسم محمد ابراهيم



1E+06ثريا حسن حجازي
1E+06منى محمد فواز
1E+06نادين ابراهيم خليفة
1E+06كاظم محمد حسين عز الدين
1E+06جعفر محمد حسين عز الدين
1E+06مسلم محمد حسين عز الدين
1E+06محمد احمد حيدر
1E+06نهى رفيق شغري
1E+06حسين موسى يعقوب
1E+06محمد ابراهيم اسماعيل
1E+06احمد حسن اسماعيل
1E+06حسن عبدهللا محسن
1E+06علي محمد علي قبالن
1E+06علي احمد فرحات
1E+06سمير الدكتور يوسف عازوري
1E+06راني خالد عرقجي
1E+06عبداهللا مرتضى طباجه
1E+06رفيق محمد علي الحناوي
1E+06منى فضل محفوظ
1E+06محمد محمود البساط
1E+06دينه رفيق جوهري
1E+06احمد علي عياد
1E+06عماد محمد محيدلي
1E+06هاني محمد محيدلي
1E+06احمد عبد الزين



1E+06خليل ابراهيم منون
1E+06انعام قاسم عسقول
1E+06جوزف خليل الصهيوني
1E+06اقبال محمد علي الددا
1E+06عماد علي يونس
1E+06مالكة عدي حجازي
1E+06عائدة علي كحلول
1E+06فاطمة محمود الظا
1E+06خالد عبد الصاحب الحسيني
1E+06غسان محمد بشير القطب
1E+06ناصر علي سكيكي
1E+06سعاد محمد البزري
1E+06هدى لطفي المنجد
1E+06عدي حسن فاضل عارف فخري
1E+06عارف حسن فاضل عارف فخري
1E+06رضية حسن فاضل عارف فخري
1E+06ريما حسن فاضل عارف فخري
1E+06رندة حسن فاضل عارف فخري
1E+06اميرة حسن الرملي ابو سمرا
1E+06رويدا غازي ابو ساري
1E+06حيدر حسيب االسعد
1E+06علي جواد ظاهر
1E+06علي جميل درويش
1E+06علي احمد خليفة
1E+06مريم محمد االطرش



1E+06محمد احمد عيساوي
1E+06علي عبد الخليل شحاذي
1E+06سنيه جميل شحاذي
1E+06نعمان فضل محفوظ
1E+06انتصار محمد القرص
1E+06جمال محمد الترياقي
1E+06عفيفة حسين مرعي
1E+06جمال حسين احمد
1E+06فايزة احمد خالد
1E+06علي نمر صفيه
1E+06يوسف محمود فرحات
1E+06علي عبد اهللا سيف
1E+06صبحيه يوسف محمود
1E+06علي محمد طراد
1E+06نجاح حيدر ابو الحسن
1E+06حسن حسين رحال
1E+06مزين بهجت بيالني
1E+06ايمان محمد الميراخور
1E+06ثريا محمد نجم الغزال
1E+06فوزية نديم االيوبي
1E+06محسن علي عيسى
1E+06ضوية علي سامي االسعد
1E+06هاشم احمد بديري
1E+06حسين علي عياد
1E+06رائف علي عياد



1E+06مصطفى عباس سلطان
1E+06حسين محمد شكرون
1E+06سامي فريد لقيس
1E+06هيام عبد الغني البابا
1E+06فاطمة محمد دياب
1E+06سمير جرجي صعب
1E+06نادره مصطفى سنجر
1E+06خليل عمر كيلو
1E+06رنده محمد حمود
1E+06الياس يوسف موسى
1E+06غطاس يوسف موسى
1E+06بارعه محمد عصام البساط
1E+06جوداة يوسف مناهض
1E+06علي محمد خليفه
1E+06تريز يوسف واكيم
1E+06عماد الدين محمد علي الحسيني
1E+06خضر احمد شور
1E+06منى عبد الكريم بسما
1E+06ياسر علي الشور
1E+06شاديه يوسف هسي
1E+06يوسف جرجس بوسابا
1E+06علي غالب الراعي
1E+06جورج الياس رحيم
1E+06ابتسام احمد هاشم
1E+06عباس محمد كاعين



1E+06ليلى علي كاعين
1E+06محمد فياض خميس
1E+06ابراهيم حسن عساف
1E+06حسام احمد عبد العال
1E+06ديب علي بلحص
1E+06فاطمة حسين عزام
1E+06هدية علي بلحص
1E+06زينب محمد علي صغير
1E+06علي حسن صغير
1E+06حسين جعفر حمدان
1E+06منيرة محمود زرقط
1E+06مرسال رضا بيطار
1E+06حسن احمد غدار
1E+06مها حسين غدار
1E+06جودت عدنان جدوع
1E+06ايمان حسن خليفة
1E+06سليم موسى جابر
1E+06الياس مارون ابي طايع
1E+06منيره اسماعيل الصعيدي
1E+06شاديه محمد فضل اهللا
1E+06احمد موسى فحص
1E+06محمود علي موسى المعروف بعراج
1E+06موسى درويش مازح
1E+06خديجة حسن عكاوي
1E+06احمد علي موسى المعروف بعراج



1E+06سوزان محمد مشورب
1E+06بسام حسن مرعي
1E+06احمد محمود توفيق شام
1E+06بالل محمد بزي
1E+06جيهان ابراهيم صالح
1E+06رفيق محمود قليط
1E+06علي يوسف حجازي
1E+06سعاد علي طعان
1E+06مصطفى احمد جمال
1E+06محمد علي حوراني
1E+06احمد محمد الخطيب
1E+06حسن غازي دهيني
1E+06علي غازي دهيني
1E+06علي موسى حمود
1E+06محمد طالل محمد علي قدادو
1E+06حسن ابراهيم فواز
1E+06حسن علي عنيسي
1E+06ناصر حسن فاخوري
1E+06الهام موسى عيسى يوسف
1E+06مصطفى طالب الدنب
1E+06قاسم محمد حسن طراد
1E+06احمد حسن طراد
1E+06علي حسن طراد
1E+06علي يوسف دايخ
1E+06محمد عبد العباس عيد



1E+06حسين محمد فواز
1E+06حسين علي السيد موسى
1E+06علي حسن بواب
1E+06زادة ابراهيم فاعور
1E+06مهانا يوسف شعبان
1E+06محمد يوسف دياب
1E+06نعمة عبدهللا خضرة
1E+06سناء محمد عنتر
1E+06محمد مصطفى خليفة
1E+06ايمان اسماعيل خضرة
1E+06هبه محمد علي الشماع
1E+06محمد رشيد فارس
1E+06عفيفة نديم اليمن
1E+06سميحة ابراهيم طنانا
1E+06ديب حسن طنانا
1E+06محمد ابراهيم مكي
1E+06فؤاد خليل عز الدين
1E+06علي محمد طه
1E+06امنه احمد ارزوني
1E+06غالب حسن قشمر
1E+06خديجة الحاج ابراهيم ضاهر خاطر
1E+06نعمات محمد سوبرة
1E+06حامد عبد امام
1E+06علي ابراهيم الزين
1E+06زينب حسن ملحم الرومي



1E+06سلوى فؤاد ميقاتي
1E+06علي حسين شور
1E+06فاطمة محمد مصباح السيد
1E+06احمد نعيم دخل اهللا
1E+06احمد حسين خضر
1E+06مفيد رجا دياب دياب
1E+06كاتينا نخلة عربيد
1E+06روزي ابراهيم صافي
1E+06نانسي ابراهيم صافي
1E+06عدلة الياس صافي
1E+06دعد الياس صافي
1E+06نقوال الياس صافي
1E+06عماد الياس صافي
1E+06محمد رامز مهنا
1E+06سميح محمود زرقط
1E+06محمد احمد عاصي
1E+06حسن أحمد عاصي
1E+06عباس علي مكنا
1E+06محمد حسن صائغ
1E+06عليا محمود صالح شعيب
1E+06اياد محمد جودات الظاهر
1E+06فخري حسن عبد اهللا
1E+06منى حسن دهشه
1E+06عامر مصطفى بزوني
1E+06هال اسماعيل خضره



1E+06خليل ابراهيم السوقي
1E+06ابراهيم محمد اسماعيل الحريري
1E+06هنا محمود عجمي
1E+06نجاح شريف كوثراني
1E+06فؤاد سالم اسليم
1E+06فاطمه علي سويدان
1E+06محمد علي حسون
1E+06فلایر محمد عاصي
1E+06مريم محمد غدار
1E+06عبدالحليم خالد جرادي
1E+06نبيل حسين سعيد
1E+06علي حسين عباس
1E+06شيرين خليل حالق
1E+06زهرة عبداهللا برجي
1E+06محمد كامل حمدان
1E+06ريما علي سكيكي
1E+06موسى عبداهللا عجمي
1E+06علي نجيب عطية
1E+06خديجة عبدالكريم بسما
1E+06عبد الغني رضا االبريق
1E+06فؤاد رضا االبريق
1E+06يوسف علي مهدي حسين
1E+06حسين عبد الرضا ابو خليل
1E+06حبيب توفيق ابو خليل
1E+06محمد سعد الدين عنتر



1E+06كميل قاسم شومان
1E+06احمد ابراهيم حمدون
1E+06رنجس نجيب حرقوص
1E+06علي حسن فاضل عارف فخري
1E+06حسين علي يوسف
1E+06وفيق مصطفى البري
1E+06ناهي يوسف واكيم
1E+06مريم حسين كجك
1E+06كمال احمد التامر
1E+06غسان محمد فحص
1E+06عبد اللطيف عبد الحميد بيضون
1E+06محمود محمد الهبش
1E+06محمد صالح قصير
1E+06حسين احمد قصير
1E+06فاطمة علي فرحات
1E+06عباس مصطفى خروبي
1E+06حلمي محمد دياب
1E+06دالل احمد قصب
1E+06اليقه حسين مروة
1E+06جمال صبحي زيدان
1E+06نايف موسى شبلي
1E+06عدنان عبد الكريم الحسيني
1E+06بديعة احمد نزال
1E+06موسى علي مهدي
1E+06هشام حسين يونس



1E+06حنان علي خشاب
1E+06فاطمة ابراهيم زين الدين
1E+06قنال حسين شميساني
1E+06لينا عبد المجيد المالح
1E+06حافظ عبد الحسين السيد علي
1E+06مصطفى حسن كسروان
1E+06عبدهللا محمود عليان
1E+06محمد نايف فارس
1E+06زهرة حسن عجمي
1E+06مارون لويس شلهوب
1E+06فاطمة علي بحسون
1E+06اميرة مصطفى معالقجي عكاوي
1E+06ماهر محمد سنجر
1E+06نمر محمد سيف
1E+06سميحه احمد كنيار
1E+06درويش محمود جويدي
1E+06راندا حسن حرب
1E+06مالك محمد حجازي
1E+06هيام حسين نني
1E+06سلوى موسى عون
1E+06عبد الرؤوف جميل جرادي
1E+06فؤاد حبيب دخل اهللا
1E+06لطف طالب مصطفى
1E+06مريم حسن عطيه
1E+06محمود محمد غيث



1E+06محمد عبد اهللا طراد
1E+06كامل علي جوهر
1E+06سمر احمد زنكر
1E+06رضى امين عبد النبي
1E+06عوض خالد صالح
1E+06مصطفى عبد اللطيف مروه
1E+06هاشم محمد شناعه
1E+06نهى علي رضا العالف
1E+06نبيله علي رضا العالف
1E+06مصطفى عبد الكريم طراد
1E+06فلایر علي رضا العالف
1E+06عبد اهللا السيد حسين يوسف
1E+06زينب داود مناع
1E+06سميرة ابراهيم زيارة
1E+06عبد الرحمن محمد خضر الصلح
1E+06عباس محمد زكي بيضون
1E+06ابراهيم حسن موسى
1E+06غالب ابراهيم حيدر
1E+06حسين احمد حمود
1E+06سليمان حنا فرنسيس
1E+06عبد الهادي حسين مروه
1E+06حسن ياسين قصاب
1E+06حسين خليل زيات
1E+06كاملة مصطفى رحال
1E+06فاطمة حسين الصالح



1E+06مصطفى حسين عبد اهللا قاسم
1E+06صالح ابراهيم اليمن
1E+06عبد سليمان فتوني
1E+06وسيم محمود حجازي
1E+06روديني علي حسن
1E+06احمد علي الزين
1E+06موسى محمد علي اليوسف
1E+06حسين يوسف جباعي
1E+06علي سلمان مروة
1E+06باتول محمد علي اليوسف
1E+06آمال احمد السوسي
1E+06محمد علي قاروط
1E+06زكريا محمود حجازي
1E+06ساريه محمود حجازي
1E+06سحر محمود حجازي
1E+06سعديه محمود حجازي
1E+06زين حامد حميه
1E+06حسانا محمد مقبل
1E+06عبد الغني نمر مكي
1E+06نازك عبد الحميد شهاب
1E+06لطفية حسن المعضم
2E+06حسين محمد العلي
2E+06مجيد محمد حسيب عبد الجواد
2E+06اسمهان محمد شموط
2E+06حسان علي صالح



2E+06غنى عمر قبالوي
2E+06علي رائف سقالوي
2E+06فلایر مختار دعبول
2E+06محمد يوسف اطرق
2E+06قاسم حسن حسن
2E+06رنده شفيق اسماعيل
2E+06راغدة توفيق عجمي
2E+06دانه حسن جواد
2E+06حنان عمر الشلبي
2E+06عصام عبد الحميد ابو خليل
2E+06عيسى حسن جواد
2E+06كفاح حسني مرتضى
2E+06ليندا حسن فردون
2E+06جهاد قاسم بسمه
2E+06رلى زين العابدين بسما
2E+06رياض علي فواز
2E+06علي احمد مدني
2E+06سالم جميل رازيان
2E+06يوسف عبد اهللا صفي الدين
2E+06جهاد مسلم بنجك
2E+06محمد خليل حويلي
2E+06ماجدة محمد فواز
2E+06محمد فارق فؤاد طاهر حماده
2E+06خليل حسين الزين
2E+06سميح احمد سليمان



2E+06حسن موسى قعفراني
2E+06روز متري ساسين
2E+06رقيه عبد الرضا غندور
2E+06غالب مصطفى لطف
2E+06عبد اهللا محمود مونس
2E+06نبيل محمد فوزي ادهمي
2E+06سمير حسين برجي
2E+06محمود عبد الرضا قعفراني
2E+06اسماعيل خليل المشهراوي
2E+06سوسن نعمي نصور
2E+06عبد الرضا توفيق ابو خليل
2E+06محمد اياب حسين درويش
2E+06ابراهيم بشارة صباغ
2E+06اسكندر رزق اهللا غابي
2E+06ايمان احمد حوماني
2E+06باسم قاسم خليفة
2E+06حسن مصطفى غبريس
2E+06زمزم ابراهيم بسما
2E+06سامي ناصيف حزاوي
2E+06سوهيال بشارة مبيض
2E+06شكراهللا بشارة صباغ
2E+06عبدة الزهراء عبدالنبي قبيسي
2E+06كامل محمد قعفراني
2E+06مريم موسى صالح
2E+06نهايه محمود برشلي



2E+06محمد عبد الواحد قعفراني
2E+06عماد علي حمود
2E+06علية علي زيات
2E+06حيدر ياسين صبراوي
2E+06جرجس جبران نصار
2E+06حسين احمد مصرح
2E+06جورجيت نخله مبيض
2E+06سميح حسين بسما
2E+06حسن احمد فواز
2E+06فيليب جبران نصار
2E+06عبد اهللا مطانس خير اهللا
2E+06حميمة حامد باقي
2E+06احمد محمد محمود سكيكي
2E+06عبد الودود محي الدين السكافي
2E+06دالل محمود عدلوني
2E+06فداء نعيم زيدان
2E+06مزين محرم ابديع
2E+06غازي ابراهيم اللقيس
2E+06نهاد حامد باقي
2E+06ناهد توفيق محي الدين الجوهري
2E+06زينة فؤاد الديماسي
2E+06محمد احمد الظريف
2E+06بهيج عبد االمير دهيني
2E+06حسين محمد نحولي
2E+06طالل مسلم بنجك



2E+06بهيه  محمد توفيق  الهبش
2E+06سمير احمد السن
2E+06حيدر احمد حسين خليفه
2E+06سكنه امين سلهب
2E+06سمير احمد الخولي
2E+06غنوه لمى حسيب بسما
2E+06مارون جرجس قسطنطين
2E+06مايا حسيب بسما
2E+06مي اسماعيل الحريري
2E+06اديبه علي شويكاني
2E+06فاطمة احمد ابوحرب
2E+06وسن منير الخطيب
2E+06مديحه محمود الخطيب
2E+06نبيل يحي المجذوب
2E+06ميرنا حسيب بسما
2E+06ياسمين الحاج قاسم غدار
2E+06قاسم مصطفى غدار
2E+06عباس امين خضرا
2E+06صالح صابر القادري
2E+06احمد نبيل صبحي المسلماني
2E+06سوسن اديب جرادي
2E+06سوسن انيس الظريف
2E+06هناء قاسم المالح
2E+06محي الدين محمود احمد جرادي
2E+06هديه سليم الحلبي



2E+06عبد الحسن جواد قزيحه
2E+06زهرة حسن حاجو
2E+06ابتهاج عوض علي حسين حسين
2E+06احمد عارف زيتون
2E+06سعاد توفيق الحايك
2E+06عبد خالد محمد عز الدين البوبو
2E+06السيد محمد البساط
2E+06آمنه سليم سرعيني
2E+06سحر عالء الدين ارناؤط
2E+06محمد خالد زكريا الدنب
2E+06محمد كامل درويش
2E+06مهى عبد اللطيف حكواتي
2E+06عدنان خليل محمودي
2E+06عدنان محمد الحريري
2E+06ملكة حنا حجار
2E+06وفاء سليم سعد المصري
2E+06حوى يوسف حسون
2E+06خضر ابراهيم كاعين
2E+06زهرا ابراهيم جابر
2E+06زمزم احمد حسين سرعيني
2E+06عباس محمد زيناتي
2E+06صبحي محمود دهيني
2E+06منيب الزها اسماعيل
2E+06فاطمه احمد سرعيني
2E+06محمد حسين نادر



2E+06محمود علي اللهيب
2E+06جاكلين جميل اسعد
2E+06عائدة حليم قزحيا
2E+06مروان محمد علي ازعر
2E+06انيس احمد شعبان
2E+06حبيب الياس نخلي
2E+06موسكاتا ش.م.ل
2E+06حسن الحاج محمود مازح
2E+06انظار محمود السيد
2E+06سهاد عباس كاعين
2E+06امال زكي غانم
2E+06جمعة يوسف صباح
2E+06جورج يوسف خليل
2E+06سهام اسماعيل الهيبة
2E+06سمير محمد شبلي
2E+06نبيهه جريس الخوري
2E+06معين محمد بسما
2E+06مصطفى نصر اهللا شاهين
2E+06ماليكا محمد عمران
2E+06محمود عمر بلطجي
2E+06عماد عبد اهللا منياتو
2E+06يوسف محمود اسطا
2E+06جميله علي ناصر
2E+06تفاحه حنا فرح
2E+06توفيقه يوسف الشباب



2E+06احمد حسين بتو
2E+06رمزية سعيد حشيشو
2E+06درويشة سعيد حشيشو
2E+06رزق سليمان صالح
2E+06تريز نقوال بيروتي
2E+06ندوى سليم الربيع
2E+06سعيد حسين الغريب
2E+06اسمات مخايل مخايل
2E+06حبيب حسن فصاعي
2E+06علي محمد احمد صالح
2E+06علي أحمد برغل
2E+06حماده احمد حماده منصور
2E+06احسان ابراهيم محسن
2E+06خديجة حسن حب اهللا
2E+06سعدى عبد الحسين صعب
2E+06غنى حسن سكيني
2E+06فاطمه علي حمود
2E+06منيره زكريا البابا
2E+06نينا رضى درويش فواز
2E+06يسر عثمان قليالت
2E+06شريفه نورالدين نور الدين
2E+06حسين أحمد فواز
2E+06رضا احمد فواز
2E+06نجال حسن كوثراني
2E+06نجوى عبد الحسن بسما



2E+06عبد الناصر عثمان زهرة
2E+06حمدان حميد البابا
2E+06رزق اهللا اسبر الناشف
2E+06ماري البايس حنا قزحيا طنوس
2E+06لوريس الياس حنا قزحيا طنوس
2E+06محمد علي غملوش
2E+06محمد شاكر محمد سليم البعاصيري
2E+06غادة حسني الجبيلي
2E+06شهال عبد البديع ناجيا
2E+06ماجدة علي خليل
2E+06رباب حسن هاشم
2E+06بدر اليمن محمد بسما
2E+06أمين محمود شعالن
2E+06مزنة علي الحاج حسن
2E+06فاطمة علي غندور
2E+06خليل حسين ملحم
2E+06محمود حسين ملحم
2E+06اميرة محمد المير
2E+06شما موسى بيطار
2E+06حسين علي وهبي
2E+06نجالء ابراهيم بسما
2E+06آمنه محمد سعيد علي وزنه
2E+06اكرم حمادي زلزلي
2E+06مرشد حسن دياب
2E+06فرح علي كوراني



2E+06ثروات محمد الهبش
2E+06نعمات بكري الزيات
2E+06احمد عقيل موسى
2E+06عليه محمد كرشت
2E+06عبير عوض زيدان
2E+06سهام محمد باقر عالء الدين
2E+06هيام حسن الخنسا
2E+06يوسف ابراهيم معنيه
2E+06كوكب نمر محمود
2E+06علي عبد طرفه
2E+06كاليم اندراوس اندراوس
2E+06سليم اندراوس اندراوس
2E+06شفيق اندراوس اندراوس
2E+06حكمات حسين هاشم
2E+06احمد محسن كوراني
2E+06بسام فرحات حجازي
2E+06علي سعيد حمية
2E+06حسين مصطفى ابو ريا
2E+06خديجه علي خليفه
2E+06سليمان محمد حجازي
2E+06شوقي حسن قدوح
2E+06عاهدة احمد الهواري
2E+06يوسف درويش سكيكي
2E+06غاندي كاظم فواز
2E+06فرحات خليل حجازي



2E+06محمد نمر محمد يوسف
2E+06نايف محمد كوراني
2E+06ناصيف علي بسما
2E+06جاد اهللا ابراهيم خواجة
2E+06عادل محمد بسما
2E+06بهية سعد الدين الحالق
2E+06خديجة موسى الموسى
2E+06ذيب مصطفى شبلي
2E+06زهية محمد الشماس
2E+06زينب خليل جعفر
2E+06شاديا قاسم المجلي
2E+06عبداللطيف مصطفى حجازي
2E+06فتحي حسين ابو العردات
2E+06فضل محمد مصطفى
2E+06ماجد ديب حمتو
2E+06محمد جمال مصباح ابوسلطانة
2E+06محي الدين طه شريدي
2E+06علي موسى دياب
2E+06مصطفى خليل الزول
2E+06هدية محي الدين حفوضة
2E+06رانية محمود عنتر
2E+06حاسمة مصطفى البزري 
2E+06حسن كامل فتوني
2E+06محمد ابراهيم كمال الدين
2E+06علي محمود شحادي



2E+06بهية محمد حنينة
2E+06خليل سليم محفوظ
2E+06ميشال بولص البرشا
2E+06حسن محمد حنينة
2E+06حسن يوسف بسمه
2E+06خديجة مصطفى حدرج
2E+06ديب علي درباع
2E+06رضا خليل مروة
2E+06احمد حسين ناصر
2E+06جمال صبحي سقالوي
2E+06محمد يوسف بسما
2E+06زهرة رضى بدوي
2E+06نهال كامل درويش
2E+06طالل توفيق ابو العينين
2E+06عصام حسن الدغيلي
2E+06عقيل مصطفى زين الدين
2E+06علي قاسم بوصي
2E+06عماد محمد خضره
2E+06فضل اهللا محمود هاشم
2E+06ماهر فؤاد كريم
2E+06لياله توفيق ابو زيد
2E+06نوال صالح صاليني
2E+06ابراهيم غازي ابو خليل
2E+06خديجه محمد سليم بسمه
2E+06رنا كامل صايغ



2E+06زينب عبد الحسين شور
2E+06طارق محمد بزي
2E+06عباس حسين بسما
2E+06عدال محمد اسماعيل
2E+06عدنان محي الدين الديماسي
2E+06عزالدين محمد السوحاني
2E+06فؤاد حسن خضر حجازي
2E+06فائقة عجاج جمال
2E+06فلایر رائف الرز
2E+06ليلى ابراهيم فياض
2E+06ليلى حسين عيديبي
2E+06مالك محمود الحركة
2E+06محمد جهاد سامي الفقيه
2E+06محمد طعان المصطفى
2E+06منى خليل بسما
2E+06نادية نجيب سليمان
2E+06ندى كامل صايغ
2E+06احمد محمود حكيم
2E+06توفيق محمود منصوري
2E+06جولييت نعمة بيضون
2E+06حنان خالد سرحال
2E+06حيدر موسى عتريس
2E+06زهرة السيد هاشم الحسيني
2E+06زينة صالح شور
2E+06سميرة موسى الجمل



2E+06نوال مصطفى صفي الدين
2E+06نور العيون بدرالدين خليل
2E+06جمانا ابراهيم جدعون
2E+06حسان ابراهيم الفقيه
2E+06سهيل حسين سكيكي
2E+06زهره محمود تاج الدين
2E+06عباس ناظم العلي
2E+06عبد الرحمن جمال الحاج ابراهيم
2E+06علي ناظم العلي
2E+06عليا ابراهيم حب اهللا
2E+06غادة محمد حسن جمعة
2E+06غنوة يوسف صفي الدين
2E+06كامل رياض الديراني
2E+06لبنى فضل شغري
2E+06احمد عبد اللطيف جرادي
2E+06هيام محمود سعيد
2E+06راضي االسالم سالم الشهال
2E+06حسين موسى بعلبكي
2E+06غسان علي القلعاوي
2E+06فاطمة حسين محسن
2E+06خازن يوسف الراعي
2E+06نبيل احمد ابو ظهر
2E+06زينب محمد ابراهيم
2E+06عبد الحسن ابراهيم حدرج
2E+06عدي عبد الرحمن شمس الدين



2E+06ليلى محمد عبادي
2E+06محمد احمد الغزال
2E+06ديب احمد حجازي
2E+06عمار محمد عياش ملحم
2E+06عمر صالح ابو النعاج
2E+06رجاء معروف الشيخ عمار
2E+06الهام جميل مجيد
2E+06مريم محمد احمد ايوب ذيب غانم
2E+06حسين عبدالرسول المير
2E+06صبحي قاسم سلوم
2E+06عادل عبد الحسين قرنبش
2E+06عدنان احمد جشي
2E+06فاطمة موسى خضرة
2E+06حسن جواد يزبك
2E+06عبد المنعم احمد الشامي
2E+06مريم احمد الخباز
2E+06مريم مصطفى سعد
2E+06لينا ابراهيم الرز
2E+06حيدر حسن سعد
2E+06نادين قاسم بسما
2E+06خليل فوزات المصري
2E+06غسان عبداهللا طويل
2E+06احمد خليل ديب
2E+06سميرة محمد صوفان
2E+06احمد توفيق عز الدين الزين



2E+06هاني نعمة عطية
2E+06سليمان حبيب سليمان
2E+06احمد جمال الربيع
2E+06ابراهيم فضل مكنا
2E+06رفعت محمد فرج
2E+06حامد محي الدين ابو ظهر
2E+06فاطمة فضل شغري
2E+06الهام دخل هللا عنتر
2E+06رضا حسن شغري
2E+06حسن جمال الربيع
2E+06رشاد حمود علي حمود مراد
2E+06زكي عمر البهلوان
2E+06وفيقة يوسف الحناوي
2E+06مجتبي علي نورالدين
2E+06محمد توفيق صائغ
2E+06نور جمال الربيع
2E+06محمد محمود حاجو
2E+06محمد محمود قدوره
2E+06محمد حسين علي ديب سعادي
2E+06غازي حسن حليحل
2E+06هاجر جميل شبايطة
2E+06محمد حسين خير الدين
2E+06محمد محسن مروة
2E+06سامي محمود شحادة
2E+06ايمان مرتضى شرف الدين



2E+06بتول عبد الحسين حكيم
2E+06زينب رضا االشقر
2E+06سوالفة عاطف حالوي
2E+06محمد عبدو عيد
2E+06نبيل محمد جباعي
2E+06حسن توفيق قصاب
2E+06حمدان احمد اللهيب
2E+06سامي قاسم الشيخ علي
2E+06صفية محمود سرميني
2E+06عمران احمد اللهيب
2E+06نايف فارس حوران
2E+06وسيم حسن خضرا
2E+06حنان علي حمود
2E+06احمد جمال محمد علي قدادو
2E+06زينب محمد حسن
2E+06ورثة مهدي ابراهيم مسلماني
2E+06غسان محمد علي قدادو
2E+06جميلة محمود الطاهرة
2E+06حسنية عبد الباسط الخولي
2E+06ثريا سامي سايس
2E+06رنا محي الدين الجوهري
2E+06محمد عبد الهريش
2E+06زهرة محمد كنعان
2E+06هالل محمود حالوي
2E+06هنية صالح الفران



2E+06ابراهيم موسى قسطه
2E+06جمانة سعيد اسعد بياض
2E+06محمود ابراهيم مسلماني
2E+06ابراهيم محمود مسلماني
2E+06حسن محمد فرحات
2E+06حسنية محمود الزعتري
2E+06دعاء محمود كاعين
2E+06علي كريم ابو دلة
2E+06شفيق حسيب الحداد
2E+06صباح درويش الحداد
2E+06علي محمود السبع اعين
2E+06حسين احمد صالح
2E+06لميا نايف غول
2E+06ليندا سعيد اسعد بياض
2E+06محمد حسن برجكلي
2E+06سهام محمد خالد حكيم
2E+06ناديا كامل غريب
2E+06نجوى راشد محفوظ
2E+06يوسف نعيم رميتي
2E+06شوقي ابراهيم السمرا
2E+06امال علي الرفاعي
2E+06شفيقة حنا نمور
2E+06حسن ابراهيم عودي
2E+06عبداهللا صالح محسن
2E+06محمود محمد حسن



2E+06يحي مالك محي الدين رق البخور
2E+06ابراهيم وهبي قهوجي
2E+06الهام حسن مرعي
2E+06علي  محمد  مصري
2E+06عبد محمد عزالدين
2E+06سمير جميل تمساح
2E+06شحادة دياب االحمد
2E+06مصطفى علي سليمان
2E+06سليم صبحي زيدان
2E+06فاطمة علي احمد ضاهر الجبيلي
2E+06اسما محمد نعمي
2E+06بدرية عبداهللا بيبي
2E+06رجاء ابراهيم سقالوي
2E+06علي حسين الصفي
2E+06احمد سلمان عز الدين
2E+06حسن علي مغنيه
2E+06حسين علي مغنيه
2E+06حسين علي بارود
2E+06ريما خليل شرف الدين
2E+06زكية فضل حمود
2E+06صباح احمد عواضة
2E+06خيرية محمد مسلماني
2E+06رضا علي شميساني
2E+06سامية محمود حجازي
2E+06سيمون توفيق شحادي



2E+06عادل علي قدوح
2E+06عدنان حمد البردان


