
االسمالرقم
1E+08حسين  قبالن
1E+08عبد اللطيف  سليم وشركاه
1E+08درويش الصاوي ابو سلطانة وشركاه
1E+08زهرة  غدار وشركاها
1E+08ديب محمد مستو وشركاه
1E+08عفيف  النقيب وشركاه
1E+08سميرة  الديماسي
1E+08عفيفة  الديماسي
1E+08ورثة محمد احمد قدورة
1E+08حسن  بزون
1E+08ورثة عبد الكريم محمد محسن
1E+08محمد حسن رضا وشركاه
1E+08صالحة محمد بسمة وشركاها
1E+08اسعاف  علول
1E+08رامز محمد علي حمادة غانم وشريكه
1E+08عبد اهللا مصطفى قاسم وشركاه
1E+08محمد علي عبده كرشت وشريكه
1E+08حسين  شمس الدين
1E+08صالح محمد حسن وشركاه
1E+08علي  سلهب وشريكته
1E+08فاطمة  عبد علي وشريكها
1E+08ورثة مهدي صالح شعيتو
1E+08عبد اهللا عبد الكريم دباجة وشركاه
1E+08محمد علي حمادي غانم وشركاه



1E+08محمد علي احمد فقيه وشركاه
1E+08ورثة عبد الكريم  عبد علي
1E+08ورثة محمود حسن فقيه
1E+08حسين  بعلبكي وشركاه
1E+08حسن حسين فقيه وشركاه
1E+08عادل محمد زيات وشركاه
1E+08عبد االمير  نزال
1E+08مريم محمد رمضان وشركاها
1E+08سعيد  رمضان وشركاه
1E+08ورثة عبد الكريم  زين
1E+08ورثة محمود حسن حجازي
1E+08محمود  سرحان
1E+08ورثة سعد اهللا  دخل اهللا
1E+08علي  غضبون
1E+08ورثة محمد ابراهيم عبد الرضا
1E+08ابراهيم  ايوب
1E+08عباس  صبراوي
1E+08حسين  عز الدين
1E+08ريمون  صالحة
1E+08زينب  نسر
1E+08رقية محمد حب اهللا وشركاها
1E+08عبد اهللا  فواز وشركاه
1E+08سهيل  سكيكي
1E+08حامد  زمط
1E+08بهجات  بسما وشركاه



1E+08حسن اسعد بسما وشركاه
1E+08ابراهيم  مرتضى
1E+08احمد  العجمي
1E+08محمد  بدوي
1E+08اسماعيل  الخليل وشركاه
1E+08خليل علي كنعان وشريكه
1E+08درويش محمود فاخوري وشركاه
1E+08نزيه  فحص
1E+08اسماعيل  الخليل
1E+08علي  كردي
1E+08نجلة  السمرا
1E+08غادة  نور الدين
1E+08حسين  غندور
1E+08باسم  فردون
1E+08حسن  زين
1E+08حسن  عز الدين
1E+08امل  هيدوس
1E+08عباس  غندور
1E+08حسين  فايز
1E+08حسن محمد قاسم حيدر وشركاه
1E+08زيد علي عبد اهللا وشركاه
1E+08عبد الكريم  عجمي
1E+08عبد اهللا  الحسيني
1E+08منتصر ابراهيم حيدر وشركاه
1E+08محمد علي  خيامي



1E+08عبد اهللا  عطوي
1E+08خليل  برجي
1E+08حيدر  عجمي
1E+08عبدو  سعد
1E+08ورثة كترينا مخايل صالحة
1E+08ادوار ابراهيم واكيم وشركاه
1E+08رقية  الشعبي
1E+08محمود علي سبليني وشريكه
1E+08انطوان  بشور
1E+08سالم مخايل الباشا وشركاه
1E+08ورثة ابراهيم سعد عرب
1E+08رضا  يونس
1E+08سلطانة  سموري
1E+08حورية ابراهيم تمساح وشركاها
1E+08سهيل  ابو صالح
1E+08ابراهيم  زيدان وشركاه
1E+08رضا حسين خضرة وشركاه
1E+08فايز خليل دمشق وشركاه
1E+08ورثة علي ابراهيم طفال
1E+08محمد عبد الحسن حبيب وشركاه
1E+08نقوال  كيال
1E+08ورثة اسماعيل  قندقجي
1E+08انطوان  فرحات
1E+08غالب  خضر
1E+08قاسم محمد عقيل عيسى وشركاه



1E+08ورثة موسى  فارس
1E+08ورثة ابراهيم عبد مزيد
1E+08حسين اسعد قشور وشركاه
1E+08محمد علي خالد وشريكته
1E+08حسن  حالوي
1E+08يحيى  شاهين وشركاه
1E+08علي حسين االشقر وشركاه
1E+08حسين  عبد الغني
1E+08محمد رضا صبراوي وشركاه
1E+08سهام  غريب
1E+08طالل  حمادي
1E+08هنية  مغنية
1E+08هناء  صيداوي
1E+08عربية  برجي
1E+08وسيال علي عبد اهللا وشركاها
1E+08ورثة عبد السالم عبد القادر الشيخ
1E+08جواد فضل قرعوني وشركاه
1E+08ورثة حيدر حسين حجازي
1E+08حسن  نجدي
1E+08عبد الكريم  عاشور
1E+08عبد العزيز  صوفان
1E+08مريم مصطفى محمد وشركاه
1E+08جواد  ناصر
1E+08فادي  صلوب
1E+08زبيدة احمد الزعتري القاصر وشركاها



1E+08محمد احمد جزيني وشركاه
1E+08عباس  حميه
1E+08حسن  الخاسكية
1E+08حمدة  محيدلي
1E+08محمد  قرقماز
1E+08ريحية  البازيان
1E+08ورثة الياس جرجس الحايك
1E+08مريم محمود الحاوي وشركاها
1E+08عبد الكريم  غدار
1E+08عبد الرحمن محمد نزيه البزري واخوانه
1E+08علي  شامي
1E+08فوزي  بزي
1E+08قاسم  بزي
1E+08احمد  السمرا
1E+08مصطفى  العر
1E+08محمد عاطف اليمامي وشركاه
1E+08عماد  المقدح
1E+08عمر  اليمن واخوانه
1E+08زهرة محمد قاسم حيدر وشركاها
1E+08لطفي احمد فقيه وشركاه
1E+08مصطفى  الحريري وشركاه
1E+08احمد  الجباعي
1E+08جورج فيليب افتيموس وشركاه
1E+08سالم  المجذوب
1E+08محمد محمود دندش وشركاه



1E+08عدنان  الكلش
1E+08حسام  خضر
1E+08حنان  ارناؤوط
1E+08تيريستيان  بلدا ورالندين
1E+08رمضان  بيروي
1E+08حسن  ابو ظهر
1E+08هاني  حمود
1E+08شفيقة  القنواتي
1E+08انتصار  الحريري
1E+08محمود داود مروة وشركاه
1E+08جمال  ابو طه
1E+08فادي فؤاد الصباغ وشركاه
1E+08هناء  فتوح
1E+08سامي حلمي الددا وشركاه
1E+08زينب  اسعد
1E+08ابراهيم  حدرج
1E+08خليل علي فواز وشركاه
1E+08اهالي قرية الغسانية
1E+08رفاه  فرح
1E+08منال  عالء الدين
1E+08احمد ابراهيم النبي وشركاه
1E+08ابراهيم  المغربي
1E+08فضل  القيسي
1E+08مارية احمد نحولي وشركاه
1E+08زكريا محمد عبد الفتاح حجازي وشركاه



1E+08حنه  روكس
1E+08سعدى  خالد
1E+08فاروق  الخطيب
1E+08رنده  زينب
1E+08عبد المطلب  قبرصلي
1E+08عباس حمزة الصفاوي الديراني وشركاه
1E+08حنا ونقوال مارون البرت
1E+08عبد المجيد  جبلي وشركاه
1E+08ورثة جبور  نمور وشركاه
1E+08عاطف  النجاري
1E+08لينا  صيداني
1E+08نها حسين الصفدية وشركاه
1E+08عبد العزيز  الحلبي
1E+08نصر  ابو ظهر
1E+08اوالد جعفر  بسما
1E+08ليلة  الصيداوي
1E+08عمر  كايد
1E+08سامي  خالد
1E+08عبد الرحيم  المصري
1E+08منيف نصوحي االمين وشركاه
1E+08حسن فريد ريحان وشركاه
1E+08مريم احمد حطيط وشركاها
1E+08حسين  االمين
1E+08زهرة  مرعي
1E+08محمد  ابو العينين وشركاه



1E+08داوود  العلي وشركاه
1E+08احمد  سكيني
1E+08زهير  بركات
1E+08علي  الزعتري وشركاه
1E+08محمود محمد محمود العبد اهللا المحمد وشريكته
1E+08ماريا  خليفة
1E+08ابراهيم خليل الظابط واخوانه
1E+08اكرم  ادريس
1E+08ناصر  بيضون
1E+08محمد محمود عبد النبي وشريكته
1E+08احمد حفظي المجذوب وشركاه
1E+08احمد  طه
1E+08حسن  ناصر واخوانه
1E+08سعيد  قبيسي
1E+08محمد  حبق
1E+08هديه  صالح
1E+08عايدة صالح البساط وشركاها
1E+08رضا  الشامي
1E+08عبد الهادي محمود السلمان وشركاه
1E+08عدنان عبد اهللا عسيران وشركاه
1E+08محمد حسين قري وشركاه
1E+08احمد محمد معتوق وشركاه
1E+08ورثة امينة محمد ذالقط
1E+08امنة حسين عبس ديب حمادة وشركاها
1E+08مريم  غدار



1E+08عبد الرحمن  االتب
1E+08حسين يوسف غدار وشريكته
1E+08احمد  عزام
1E+08محي الدين  السكافي
1E+08منير  اليماني
1E+08محي الدين كرم تكاني وشريكه
1E+08سعيد موسى حمدان وشركاه
1E+08امنة حسين غدار وشركاها
1E+08عفيف محمد علي شمس الدين وشركاه
1E+08مصطفى محمود شمس الدين وشركاه
1E+08نازك  الجوهري وشركاه
1E+08علي  سرعيني
1E+08ابناء حسن  غدار
1E+08جوزة  ابراهيم
1E+08رشدي  بزيع
1E+08عماد  حديب
1E+08عبد المنعم  حمود
1E+08مصطفى محمد ابراهيم الزين وشركاه
1E+08توفيق  ابو حمدان
1E+08عفيف  الجبيلي
1E+08محمود  البساط
1E+08عبد اهللا محمد كوثراني وشركاه
1E+08منصور  العلي
1E+08محمد  قاسم
1E+08اسعد  العلي



1E+08سكنة  ابو ريا وشركاها
1E+08وليد  حوشو
1E+08رياض  عواضة
1E+08روز  دهني
1E+08وليد غالب حالوي وشركاه
1E+08حسن  غريب
1E+08هاشم  حسين
1E+08محمود  تركية
1E+08زهير  عوض
1E+08سمير  حب اهللا
1E+08سعد اهللا  قصير
1E+08امال  بخاري
1E+08عادل  قصير
1E+08هاييم  معتوق
1E+08احمد  جردي
1E+08زينب  صفي الدين
1E+08فاطمة  صفي الدين
1E+08محسن حسن فنيش وشركاه
1E+08زهدي  بويري
1E+08حسن حسين الزين وشركاه
1E+08ورثة سنية  فنيش
1E+08حسين  عبد العلي
1E+08حسن  فنيش
1E+08مصطفى  نجدي وشركاه
1E+08محمود  حافظ وشركاه



1E+08عبد االمير  ابو صالح
1E+08عباس  خضرا
1E+08ديكران  خشادوريان
1E+08رقية ابراهيم اغران وشركاها
1E+08علي  السبعالني
1E+08موسى  الرضة
1E+08زينب  صفات
1E+08ديب  بدوي
1E+08عدنان  زمط
1E+08مي  مالك
1E+08طالل  حمادي وزوجته وسام
1E+08فضل  فارس
1E+08نواف  حجازي
1E+08عزيزة  يونس
1E+08نمر  فرحات
1E+08ورثة غانم  يزبك
1E+08ورثة وديع  حوراني
1E+08صالح  ابو الخير
1E+08هاني  بحر
1E+08جميلة  سقالوي
1E+08نعمات  سقالوي
1E+08حسنية مسلم مسلماني وشركاها
1E+08دريه  بواب
1E+08ناهدة  شمس الدين
1E+08حسن  سويدان



1E+08حياة مصطفى سويدان وشركاها
1E+08انيس  مراد وشركاه
1E+08اميلي سالم ابو خليل وشركاه
1E+08ايمان  جمعة
1E+08رسمية احمد سرور وشركاها
1E+08ليلى  ابو صالح
1E+08عائدة  اسماعيل
1E+08محمد  الحاج خضراء وشركاه
1E+08سالم  فاخوري
1E+08علي  فردون
1E+08فؤاد  خير اهللا
1E+08حسين  محفوظ
1E+08محمود عبد الكريم جفال وشركاه
1E+08مصطفى محمد المقدم واخوانه
1E+08فضل علي سرور وشركاه
1E+08امين خير اهللا سكيكي وشركاه
1E+08علي معروف الحسيني وشركاه
1E+08قاسم  دياب
1E+08ابراهيم  سرور
1E+08خديجة  منصور
1E+08حسين مصطفى فرج وشركاه
1E+08بنين خليل احمد وشركاهم
1E+08ورثة احمد  رومية
1E+08عبد االمير  الحاج
1E+08عبد الرضى  قعفراني



1E+08خديجة محمد علي حمادة وشركاها
1E+08حسان  صفي الدين
1E+08خديجة  فقيه
1E+08محمود  حمزه
1E+08علي  حمزه
1E+08عبد العزيز  عز الدين وشركاه
1E+08حسين مصطفى شلهوب وشركاه
1E+08عبد النبي يوسف شلهوب وشركاه
1E+08فاطمة احمد شيشو وشركاه
1E+08جميل مصطفى الصفدي وزوجته
1E+08ورثة احمد  النعماني
1E+08ذيب  الهادي وشركاه
1E+08معمل قمبريس
1E+08(بالوكالة) موصللي اخوان
1E+08نهاد حسين الصفدية وشركاه
1E+08ورثة ياسمين احمد فقيه
1E+08حسين  المصطفى
1E+08ورثة ليلى عبد الكريم بسما وشركاه
1E+08عادل  دخل اهللا
1E+08محمود امين جعفر فقيه وشركاه
1E+08ابناء عبد اللطيف  فخري
1E+08جوزيف  فياض وحفوضة
1E+08ابراهيم  دبوق
1E+08بديع محمد بيطار وشركاه
1E+08سلوى  صافي



1E+08احمد  دهيني
1E+08اسعد الياس الحداد وشركاه
1E+08ورثة محمود بن داوود مصطفى حاج
1E+08عباس  قصير
1E+08خليل  ابو زيد
1E+08زين  غريب
1E+08وسام  منصور
1E+08موسى  عز الدين
1E+08فضل مصطفى بحر وشريكه
1E+08جهاد  بيطار
1E+08عماد  بيطار
1E+08براونت  اوخيكيان
1E+08ميشال  اوخيفيان
1E+08منوعة  صفي الدين
1E+08نمرة  فرحات
1E+08ورثة عبد اهللا محمد حيدر وشركاهم
1E+08علي  ملكاني
1E+08سعيد  حالوي
1E+08املية  عفارة وشركاها
1E+08عين الحياة  جعفر
1E+08حسن عبد االله بدوي وشركاه
1E+08عبد  قصير
1E+08محمد علي كاظم عز الدين وشركاه
1E+08عين  الحياة
1E+08محمد علي شهاب وشركاه



1E+08حسين  بزون
1E+08عباس  كوراني
1E+08بهزات  دخل اهللا
1E+08غازي  عطية
1E+08اسعد  الخوري
1E+08اسماعيل  برجي
1E+08صبحية  سلمان وشركاها
1E+08ورثة حسين اسعد شعيتلي
1E+08جراح  خليفة
1E+08حنين  شومر
1E+08حسن  شرف الدين
1E+08عبد الحسين  نور الدين
1E+08توفيق يوسف السكاف واخوه
1E+08ورثة بولس  خير اهللا
1E+08ورثة حسين مصطفى برجي
1E+08محمد  زهر الدين

ابراهيم سليم حبيقة722186
ابراهيم عساف الحلو1216581
ابراهيم علي احمد رحمة794060
ابراهيم قاسم الحاج724251
ابراهيم ملحم البساط726288
1E+08اجيا  جرجي

احمد حسن حرب1053067
احمد حسن حرب1404257



احمد علي حيدر201659
احمد علي عنيسي1163372
احمد عمر غزاوي713403
احمد محمد الحريري203115
احمد نذير الصباغ2060349
ادغار سليم جدعون45141
ادمون ناصيف السويدي665233
ادوار الياس عساف1135672
ادوار فاضل عازوري22532
ادوارد نجيب عازوري725382
اسعد الياس رحيم1439578
اسعد بشارة المعوشي721406
اسعد حبيب عبود727604
اسعد سليم عواد723021
اسعد سليم يعقوب1168787
اسعد نخلة مارون727482
اسعد يونس وهبه1243189
اسكندر يوسف يوسف724479
اسمر نعمة االسمر725449
اكرم ياسين الحاج530868
البار بولس حداد722450
البير بطرس سليم721617
البير نعوم ابي منصور1417642
البيرتو سليمان سعد1049466
الجمعية الخيرية االسالمية730562



الخوري حنا مسعود الحلو2028695
الخوري عبد اهللا الخوري1169283
الفراد خليل الخوري1051668
الفريد نعوم مارون جدعون1182373
المؤسسة العامة لالسكان236155
المازه ملحم ابراهيم725286
1E+08الهام  حرفوش
الياس  توفيق  الحلو726927
الياس ابو زيد حرفوش726348
الياس اسكندر نصار726258
الياس امين منصور714959
الياس انيس الغزال723542
الياس بشارة الحلو195560
الياس جرجي داغر545219
الياس جميل نعمة555287
الياس حنا زيدان727503
الياس حنا معربس1129243
الياس خليل داغر726384
الياس خليل فضول متى330242
الياس داود عون1785351
الياس ريمون الحاج54131
الياس زيدان عطية721689
الياس ساروفيم بارتي572770
الياس سعيد جرجس686117
الياس سعيد نجم846787



الياس سليمان الخوند724788
الياس سليمان عون1380640
الياس شربل الحلو2049768
الياس صبحي مخايل الحجار728177
الياس صليبا الحجار728397
الياس فارس كرم1152298
الياس فايق مسعد1192588
الياس فيليب غسطين1660006
الياس كامل رحيم721302
الياس مارون الحوراني601613
الياس مخايل جرجي عيد1000916
الياس مسعود الحجار724252
الياس مطانيوس الحجار728220
الياس موريس بركات728657
الياس نخلة زيدان1123260
الياس نعمة قرباقوس1420283
الياس نعيم االسمر721469
الياس نعيم كرم727689
الياس نقوال خليل جرجس عبد النور723042
الياس نقوال نقوال1573683
الياس يوسف الخوند724776
الياس يوسف السويدي211187
الياس يوسف جبران774366
الياس يوسف رزق اهللا محفوض1738395
الياس يوسف ريشا1360391



الياس يوسف عبداهللا2012694
اليس درويش القرم1676062
الين سليمان كرم485947
امال جورج القاعي340395
امال سليمان نمر1398573
امال نجيب ابو عتمة1640313
امل انطوان حبيب343288
اميره موسى حبيب1049448
اميل جرجس الحجار729160
اميل مارون عبد النور(ورثة)262829
انجال سعد يوسف سعيد725378
اندريه الياس رحال545590
1E+08انطوان  فارس
انطوان ادوار فرحات725936
انطوان المعلم رضوان727388
انطوان الياس عون31148
انطوان بشارة العاقوري454647
انطوان بطرس االسمر262835
انطوان بيار ناصيف1137671
انطوان جرجي خالد472302
انطوان جميل روكز304707
انطوان حسيب جرجس مارون357023
انطوان حنا ابو فرحات727009
انطوان خليل عون54946
انطوان خليل كرم215436



انطوان داود قمر725345
انطوان رشيد الصغبيني1402155
انطوان سعيد كرم722703
انطوان سليم االسمر723348
انطوان شارل اسود723090
انطوان شاكر عواد976841
انطوان عبد اهللا الخوري99650
انطوان غسان رحيم701611
انطوان مارون جرجي725696
انطوان مسعود طنوس1049432
انطوان ميشال الحلو1374124
انطوان ميشال حنينة722237
انطوان نجيب المتني365839
انطوان نسيب فارس1161469
انطوان نقيب واكيم726816
انطوان وديع حنينة1301683
انطوان يوسف الغزال998299
انطوان يوسف بوسليمان1505946
انطوان يوسف عون586056
انطوانيت بطرس بوسليمان606671
انطوانيت حنا رومانس1442173
انطوانيت نايف الخوري سعد822705
انطون طانيوس نجم725342
انطون نديم كرم672115
انيس اسعد ضاهر كليب473881



اوجيني بطرس يوسف727682
اولغا يوسف جرجس يوسف1742242
ايزابيل حنا مارون عازوري1112775
ايفا بطرس سليم-االشقر242816
ايفات الياس الحلو722648
ايفون شكري بولس الخوري727947
ايفون فريد غسطين1508416
ايفون نعمان عون1426086
ايالن منصور ايوب478849
ايلي سالم رفول437616
ايليان نصري الطويل359472
باتريك جورج يوسف1215375
باتريك ريمون حرفوش502613
بتر الخوري جرجس الخوند724735
بدر حبيب عبده الحلو726262
بدري حليم االسمر1262451
بديع حسيب جرجس مارون1066021
بربارة الياس بولس724898
بشارة حنا خليل725866
بشارة سعد مطر726630
بشارة يوسف الحاج يوسف1479491
بشارة يوسف الحجار729013
بشاره فارس مراد725154
بشاره نعمه باخوس1428990
بطرس حسيب مارون1021910



بطرس سرحال رزق722822
بطرس سمعان يوسف سمعان523137
بطرس شبيب ابي خرس606840
بطرس كرم فارس كرم725174
بطرس يوسف الحلو519882
بطرس يوسف الغزال1007195
بطرس يوسف سمعان1172436
بهجات ملحم مسعد714191
بهجت فارس مراد725390
بهجت نجيب خليل ابو زيد1356302
بولس حسيب مارون1782060
بولس سليمان عون721434
بولس شبيب ابي خرس1769290
بولس فرحات الحداد1452563
بولس مارون بو سمرة255573
بولس يوسف الحلو461733
بولس يوسف العاقوري729167
بولس يوسف بولس724641
بيار اميل المعوشي373167
بيار اميل المعوشي518702
بيار خليل مزهر1124719
بيار فؤاد ناصيف574168
بيار نقوال اسود395306
بيار نقوال فارس1126721
تراز بطرس المدور969493



تراز فريد الدهني1515845
تراز يوسف سليمان يونس729158
تراز يوسف مرعي504571
تريز جرجي سليم1099466
توفيق الياس خليل1125284
توفيق ناصيف بو ملحم72296
جاك ابراهيم النهري818532
جاك كريم عون1229282
جاكلين جورج حداد1236035
جان الياس امين طنوس1147578
جان بشارة االسود1051648
جان بشارة قطار1124558
جان جرجي عون210799
جان جورج الطويل335349
جان حسيب مارون275190
جان دميانوس الحلو373354
جان سليم رزق279258
جان طانيوس شداد1051601
جان فريد طنوس1324254
جان قزحيا محفوظ178649
جان نقوال اسود1422279
جان يمين فارس69116

جان يوسف خليل2117352
جان يوسف وهبه525643
جبرائيل جرجي المعوشي1427319



جبران جرجس الهندي222779
جبور بولس حداد722454
جبور جرجس الحوراني725268
جرجات حنا حبيب عساف1479586
جرجس ابراهيم توما820988
جرجس ابراهيم حنا831304
جرجس ابراهيم حنا ابراهيم728463
جرجس الياس الصغبيني1212587
جرجس الياس فارس119572
جرجس اميل عبود721603
جرجس بشارة اندراوس236615
جرجس سليم عساف1414915
جرجس سمعان حريق722672
جرجس صبحي الحجار728367
جرجس نعمة العازوري/ورثة655264
جرجس نعمة وهبة1599727
جرجس يوسف العاقوري723804
جرجس يوسف حنا1234572
جرجوره الياس حداد722911
جرجي الياس رفول726914
1E+08جرجي الياس ناصيف وشركاه
جرجي داود انطوان835525
جرجي رشيد ناصيف722888
جرجي ضاهر حنا سليم1051777
جرجي عبد اهللا الخوري1452579



جرجي فياض مرعي724053
جرجي مارون ابو خير728179
جرجي نقوال الحجار729204
جرمانوس عزيز جرمانوس726330
جلبار ميشال ايوب715437
جمال شريف شاهين686124
جمال طانوس مرعي1910316
جمعية دار انطونيوس725840
جميل اسعد نادر بو سليمان725575
جميل اسكندر داغر726349
جميل الياس محفوظ1773550
جميل الياس نجم جبران729596
جميل بطرس الخوري724688
جميل جرجس لبس1771385
جميل جورج الصائغ135186
جميل شكري ملحم حنينة999024
جميل فارس عبده875817
جميل يوسف عساف الحلو723145
جميلة الياس نقوال1178732
جنفيان يوسف صويا1172938
جهاد انطون الطويل313385
جو حنا ابي نادر725222
جوازف جرجس نمر1484949
جودت توفيق الحاج / متوفي859589
جودت سليم المندلق726775



جورج الياس نجم جبران729584
جورج الياس نخلة1095251
جورج بشارة االسود723060
جورج جميل لبوس1439398
جورج جوزف بطرس1133351
جورج حنا ضاهر321589
جورج سالم حداد675450
جورج عبده العريه1173622
جورج فايز مسعود الحاج1052296
جورج لويس الخوند352207
جورج مجيد واكيم138008
جورج مراد كرم722231
جورج مرسيل عازوري640605
جورج ميشال حنا882452
جورج نجيب نصار371568
جورج نعيم الشامي335966
جورج وديع حنينه59558
جورج يوسف القطار594723
جورج يوسف عساف125816
جورجات بولس حداد722455
جورجان يوسف يوسف1173601
جورجيت الياس . رزق1411160
جوزاف الياس كرم1195514
جوزاف طانيوس االسمر1430371
جوزاف عبد اهللا سليم304635



جوزف اديب سعيد1162959
جوزف الياس جرجس نقوال1504565
جوزف الياس سليم16820
جوزف الياس نخلة224137
جوزف اميل المعوشي37723
جوزف جرجس الهندي722711
جوزف حليم االسمر1262445
جوزف حنا حداد1950534
جوزف خليل عازار599833
جوزف سليم نصر868740
جوزف فارس حرب471237
جوزف فريد نصر806856
جوزف مارون بيضون االسمر74673
جوزف مخايل متى727891
جوزف ناصيف السويدي722051
جوزف وديع عون1358238
جوزفين جرجس حداد783667
جوزفين عبده العرية596028
جوزيف الخوري ابراهيم ضاهر917895
جوزيف جرجي حداد235177
جوزيف رشيد ناصيف722394
جوزيف عبدو العرية596022
جوزيف فؤاد العاقوري1171479
جوزيف لويس غنطوس1431068
جوزيف مطانيوس ابي خرس548219



جوزيف نخلة رعد727057
جوزيف نديم العرية233215
جوسلين الياس القطار866049
جوليات حنا عواد728877
جوليات سبع حبيب1023381
جوليات يوسف جرجي يوسف725785
حبيب الياس حبيب بو عيد433706
حبيب شاكر الخوند724545
حبيب شكيب بطرس727318
حبيب طانيوس مسعد1772770
حبيب كرم كرم258648
حسن عباس الدبس1393343
حسن علي احمد رحمه1165359
حسن علي محمد حسن722627
حسن فضل علي حرب1299942
حسن محمد ناصر الدين2136963
حسيب سليم عفيف688019
حسيب عيد عبدو1474350
حسين علي سليم خازم729613
حسين محمد حسن ناصر الدين744105
حسين نعيم الحاج حسين690879
حكمت ابراهيم ابراهيم934329
حكمت توفيق ابراهيم الحاج1103876
حكمت عبده الحلو720973
حكمت نجيب ابو عتمه1282829



حليم انطوان عبد النور722991
حليم بطرس الخوري584762
حليم يوسف ابي سليمان722825
حمد مسعود عاكوم727390
حنا ابراهيم حنا215180
حنا ابراهيم طعمة726872
حنا اسعد نقوال336833
حنا الياس عون724877
حنا بشارة توما726702
حنا بطرس سليم725950
حنا جرجس حبيب انطون728008
حنا جرجس يوسف493990
حنا سعيد نجم727392
حنا سليم اسطفان725741
حنا سليم يعقوب723340
حنا سمعان خليل723000
حنا قزحيا مخول703378
حنا نديم معوشي19277
حنا نعمان تادي724994
حنا نعيم بو راشد727052
حنا نقوال جرجورة698897
حنا نقوال نعمة728338
حنان حسن شريتح1361690
حياة انطوان فاخوري1381278
حياة فريد نصر806843



حياة يوسف الغزال1007171
خديجة موسى شرف الدين200971
خطار سعيد حرب727059
خطار عيد واكيم706113
خطار يوسف الحصروني1437116
خليل  حسن  عبداهللا2026164
خليل  رزق اهللا  الحايك1772206
خليل ابراهيم جرجس رفول376226
خليل جرجس خليل صوايا1125877
خليل جرجي صليبا729186
خليل رضى رضى752509
خليل سليم جرمانوس774547
خليل سليم رزق اهللا725558
خليل سليمان عون721433
خليل سليمان نصر1623923
خليل سليمان يوسف الياس ابوخير1279529
خليل لولو الخوري58643
خليل محمد ابراهيم687688
خليل محمد خليل665049
خليل محمد زين541675
خليل محمد شبلي ياسين964599
خليل مسعود الخوري726713
خليل يوسف المعلومي1168286
خليل يوسف عون728324
خليل يوسف وهبي721198



خوال دياب عطية1396227
دانيال عبد اهللا حرفوش726671
داود انطون قمر487405
داوود جرجي غانم722136
داوود يوسف ابو زيد723301
دونيز بطرس سليم1457247
دياب عزيز جرمانوس2006607
ديبة يوسف نخلة نخلة871412
دير مار انطونيوس730644
ذياب سلوان ابو انطون723498
راجي محمد اسماعيل728155
راشد خليل عاذوري725383
رانيا كليم واكيم727546
رزق اهللا سليم رزق اهللا725559
رشيد مارون سليمان727424
رضا داود ناصر الدين1163378
رضيه حسن حرب1165518
رفيق بدري المعوشي48271
رقية جندل يونس723951
رنده فضلو واكيم727019
رنيه بولس غانم721192
روحية جوزف الحجار1133991
روز فريد قرداحي1522174
روزا اسعد العاقوري1440304
روزة ذيب علي حسين2025846



روزه حنا عيسى نعمه1494780
روني مارون العاقوري723837
روي جان جرجس498103
رويدا انطوان حبيب408919
رياض جوزيف ضاهر218329
ريانا سليم الصباغ393256
ريمه محي الدين سالمه428354
ريمون الياس عاصي40457
ريمون جرجس الخوري735767
ريمون طانس الخوند724571
ريمون مارون سمعان1176491
ريمون مخايل الياس نمور644340
رينه حنا عازوري1601569
رينه نعمة ابو فرحات725216
زكي مختار طالب15890

زهرة عدنان قوام1391166
زهرة يوسف بطرس727921
زينب محمد ناصر الدين2136957
سالم الياس الياس729706
سالم الياس حنا729888
سالم يوسف طانيوس561201
سامي الياس عون129035
سامي بشاره بارودي136265
سامي حبيب باسيل206417
سامي سامي نصار726287



سامي سعيد الحداد1099776
سامي سليمان الحلو1377234
سامي مجيد صعب391971
سامي محمد حسين عساف599267
سامي نعمان جبور457792
سرحال الياس القطار1433672
سعاد خليل خليل1177041
سعاد فؤاد حاتم722640
سعاد مارون حنا الخوند724473
سعاد وديع حنينة1301360
1E+08سعد الدين  البابا
سعد يوسف حداد بو غنام722925
سعدى سليم اسطفان725653
سعدية محمود برو793511
سعيد احمد ريشوني721680
سعيد اسعد االسمر721685
سعيد الياس عون298598
سعيد بشاره حجار670200
سعيد حبيب شاهين كرم802669
سعيد روبير سليم وهبه781996
سعيد سليم القزي241282
سعيد علي الحاج حسين الحاج723832
سعيد فرحات بولس1634943
سعيد محمد سعيد2155891
سعيد نعمة توما725904



سعيد نعيم الحاج724996
سعيد يوسف حنا نهرا725858
سالم مخايل قنيزح725279
سلمى سعيد كرم722153
سلوى وديع حنينه929540
سلوى يوسف جرجي الخوند1009421
1E+08سليم  عالء الدين

سليم ادوار الحاج1328835
سليم ايوب يونس18027
سليم بدري المعوشي101485
سليم بطرس سليم725957
سليم توفيق صالح عفيف482768
سليم توفيق عازار1602582
سليم سعيد القزي247719
سليم سليمان حرفوش721206
سليم صبحي الحجار88365

سليم لويس كرم1177772
سليم نسيب واكيم724322
سليم نعيم فارس729985
سليم نعيم يوسف فارس القطار721447
1E+08سليمان  الخوري
1E+08سليمان  رزق اهللا

سليمان خليل عون1440603
سليمان داوود مارون الحلو727608
سليمان سليم اسعد728881



سليمان شكري رحيم1415310
سليمان محمد عبداهللا برو1366379
سليمان يوسف سليمان الخوري322017
سليمة سعيد كرم722257
سمر سليمان مالك224515
سميح انطوان قمر123931
سميح حسن الشامي1248201
سمير بشاره اسود1172246
سمير مارون عون202588
سمير نسيب فارس856134
سمير يوسف الياس خليل1608414
سميرا محمود حرب1398935
سميرة الفرد حداد582295
سميرة جرجي الحايك725030
سميرة ذيب صليبا1455905
سميره داوود الحاج727840
سنية داود ناصر الدين726440
سهام الدالي بلطة727396
سهام اميل عبود332528
سهام فريد نصر580302
سهام نجيب سليمان1180291
سهيل عبد الحليم زيدان481450
سوزان اميل عبود726282
سوزان نصر ابي نصر1987568
سيدة بطرس شديد723954


