
االسمالرقم
سيدي خليل انطوان1813793
سيدي مارون حنا الخوند724483
سيمون اميل المعوشي721398
سيمون سامي نصار510579
سيمون عبده العريه1173623
سيمون مطانيوس سعيد724439
سيمون يوسف كركور522398
شارل قبالن بشارة1292522
شاكر رشيد الصغبيني1402147
شاكر سليم كرم1440612
شربل بشارة شربل721441
شربل حبيب القطار336011
شربل داود الحلو1472935
شربل سالم رفول728080
شربل ضامن عيسى152185
شربل لويس كرم1177777
شربل يوسف خوند1442635
شربل يوسف رعد390363
شريف محمد شاهين269827
شفيقة شفيق جرجي655910
شفيقة مارون مبارك1171716
شفيقة يوسف ابونصار1769067
شفيقةماري نعيم رزق1437683
شكري الياس الحايك1172651



شكري حنا قسطنطين724942
شكري سمعان رعد725195
شكري كريم شلهوب239664
شكري يوسف نجم كرم722691
شكيب فريد قرداحي1982041
شمعون ابراهيم الياس528480
شوقي يوسف اسماعيل408872
صبحي عقل طنوس1605623
صبحي قاسم صبرا663526
صبحي يوسف سليم418576
صطفى احمد قبيسي1257672
صفيه حسن مرعي حرب552737
صالح الدين احمد اليمن188260
صوفيا ملحم نمور721245
صوفيا نخلة داود728384
ضاهر نعمه باسط1193120
طانس بطرس عون2088065
طانوس جان الحلو1448819
طانوس سليم جبران728776
طانوس شاكر ضو1264131
طانوس طانوس المندلق2026076
طانوس يوسف رزق اهللا محفوظ1125243
طانيوس الياس الحلو138457
طانيوس الياس حبيب728742
طانيوس الياس شبلي1164651



طانيوس الياس ضاهر729508
طانيوس بطرس عجيل41857

طانيوس جرجس رحيم1442412
طانيوس جرجي الخوند724518
طانيوس حبيب ضاهر725356
طانيوس رزق اهللا عون1415285
طانيوس رزق اهللا ياغي727021
طانيوس سليم عساف404054
طانيوس شاهين القطار95916
طانيوس فارس فضول726747
طانيوس كريم حنا يوسف1180485
طانيوس مارون العاقوري722769
طانيوس مارون واكد725883
طانيوس مسعود حليس727014
طانيوس ملحم عواد723899
طانيوس نجم جرجي726121
طانيوس نعيم اسعد728823
طانيوس نهرا ناصيف1036401
طانيوس يوسف غانم605261
طانيوس يوسف يوسف723594
طرفة الياس الياس1218700
طعمة سعيد رزق39121

طنوس الياس روحانا1603143
طنوس يوسف بونادر1434553
طوني يوسف الحلو675807



طوني يوسف حبيب16660
عائدة نسيب واكيم375053
عائشة مصطفى البابا52645
عادل محمد نعمة722646
عارف محمود االريق727499
عاطف الياس سليم16817
عبد اللطيف محمد مصطفى حيدر605698
عبد اهللا الياس محفوظ938122
عبد اهللا جرجي داوود651340
عبد اهللا داود عبد اهللا723116
عبد اهللا محمد محسن عبد اهللا724332
عبد المعين مصطفى الشريف203427
عبد النور يوسف عبد النور1168305
عبداهللا الياس محفوظ679050
عبده يوسف عبده الحلو726324
عجاج الياس الحاج727448
عدنان محمد علي نعمة266880
عزات ملحم مسعد1203942
عزو انطوان عبد النور722988
عزيز يوسف سليم عنيد728557
عساف يوسف الحلو1014318
عصام حسن فقيه728681
عطايا يوسف اسعد عقل727708
عفيف مهند عزيز728329
عقل الياس رحيم298701



1E+08علي  عبد الرسول
علي حسن عبد الجواد17083
علي حسين طه325650
علي سليم حجاب722460
علي مصطفى عواضه317649
علي ياسين الحاج1273606
عيد الياس شاهين723084
عيد حبيب عيد726971
عيد حسيب عبده721702
عيده جميل خليل لبوس1439402
عيسى طانيوس غسطين772875
عيسى محمد ريشوني721664
غادة طنوس مزهر1219587
غسان الياس رحيم1435249
غسان نعمة السويدي722034
غنام فارس حنا نجم725677
فؤاد زيدان ابي نادر1162615
فؤاد سعيد مبارك1171718
فؤاد منير الربيع1161645
فؤاد يوسف العاقوري724897
فاتن طانيوس خليل حنا273487
فاتنة توفيق رزق اهللا727668
فادي الياس بو نادر1143617
فادي بشاره بارودي136277
فادي طانوس كرم1038162



فادي يوسف سليمان517769
فارس يوسف عبد المسيح1243080
فاطمة حسن حسين خليل2136972
فاطمه حسن الحاج احمد1165853
فايز الياس الخوند724608
فدوا مارون ابراهيم1437799
فرحات حبيب باسيل1051966
فرحات شكر اهللا نصر727686
فرديريك جورج يوسف1215370
فرنسيس يوسف المندلق2019047
فريد الياس نجم جبران650668
فريد توفيق داغر729297
فريد جرجس عون305071
فريد سليم فياض الدبغي706692
فريد سليمان سرحال721917
فريد يوسف حنينة1099852
فريد يوسف نصر818424
فريدة سعيد جورج727519
فريده يوسف الغزال1007160
فضل احمد قبيسي1257658
فكتور سليمان سعد1049468
فكتوريا حنا خليل انطون728417
فيرونيا مزهر مزهر607598
فيفيان اميل فاخوري485361
فيكتور عيد الغزي319591



فيليب جرجي حنا االسود722776
فيليب طانيوس فرج اهللا302691
فيليب يوسف سعد287302
قاسم اسماعيل صبرا728628
قاسم الحاج حسن عواضة728190
قزحيا جرجس الخوند724586
قيصر امين السويدي1200428
قيصر حنا مبارك127950
كابي بطرس سليم1457349
كابي نعيم خليل ايوب495416
كابي يوسف محفوض620240
كارلو كرم كرم258646
كارول نصري حداد1049543
كامل اسعد عواد723251
كامل نعمه باسط726448
كايد سليمان سليمان725658
كرستين يوسف باخوس1124709
كرمل الياس بو راشد1442907
كريم جرجي رحيم1049693
كريم خليل نوفل559878
كريم فارس ضاهر721985
كلود جان بارتي عازار241843
كلود يوسف حبيب16654
كمال بولس حداد722452
كمال سليم الدبغي727675



كميل اسكندر سمعان754114
كميل حسيب صالح1099279
كميل حنا سمعان الحاج894845
كميل يوسف بطرس727916
كميل يوسف محفوظ1415836
كميليا لويس غنطوس238421
لبس جرجي حنا خليل لبوس726815
لطيفه مخول جرجس1517967
لودي يوسف كنعان467598
لورانس ابراهيم منصور1440172
لويس جرجي الخوند724615
لويس خليل يوسف عون723604
لويس وديع حنينه571617
لويس يوسف الخوري642689
ليال جرجي حداد783686
ليلى اسكندر مرعي بو سليمان كرم845547
ليلى جميل لبوس1439396
ليلى زيدان زيدان1438050
ليلى يوسف الياس يوسف726867
لينا عيسى عبده501366
1E+08مارون  رحيم
1E+08مارون  سليمان
مارون ابراهيم هيكل حرفوش722926
مارون الخوري ابراهيم ضاهر491418
مارون الياس السويدي723665



مارون جرجي مزهر1440296
مارون حبيب سرحال1292551
مارون حنا حداد160691
مارون حنا ريشا725352
مارون حنا مخايل انطوان727125
مارون خليل العاقوري1432604
مارون داوود مارون الحلو727597
مارون سعيد قمر720998
1E+08مارون سعيد كرم وشركاه
مارون سليم االسمر320441
مارون سليمان عون77430
مارون سليمان غسطين725310
مارون شربل الخوند1316772
مارون طانوس عون395353
مارون طانيوس حنينة723303
مارون طنوس العاقوري1434406
مارون عبده نخله الحداد722720
مارون عبدو جبرايل الحلو727518
مارون غسان رحيم701618
مارون ملحم حرب725952
مارون نديم كرم1494798
مارون يوسف السويدي446019
مارون يوسف الشامي الحلو723733
مارون يوسف العجيل1588364
مارون يوسف الغزال722218



مارون يوسف طانوس الخوند371936
مارون يوسف غانم43553
ماري الياس الصغبيني173165
ماري الياس شاهين1710372
ماري ايوب مسعود الحداد723264
ماري بال جان بيريز1395844
ماري تريز مطانيوس شبيب ابي خرس نعمه1430498
ماري طانيوس سليمان1203936
ماري عبد اهللا سليم561232
ماري عطية عطية168508
ماري مخايل ابو حيدر1168591
ماري يوسف عون1167534
ماري يوسف قزما724991
ماريا انطونيو لود بيال زورز1139236
ماغي جرجي ابراهيم نصر1170371
ماهر حسن متى1232716
مبارك الياس سليم305154
مبارك مارون مبارك727582
متري مخول شديد727857
مجيد الياس نمور173964
مجيد نخله سليمان زيدان905485
مجيد يوسف السويدي722365
محمد حسن الحاج احمد1113032
محمد حسن محمود علي723884
محمد حيدر حسين علي723548



محمد علي احمد رحمة728662
محمد علي حاموش727330
محمد علي حسين نعمه722696
محمد علي عنيسة1627988
محمد علي ناصر الدين1141694
محمد عمر الغزاوي1012799
محمد محمد سلوم861744
محمد محمود حالوة902372
محمد محمود ديب254513
محمد مصطفى الربيع697714
محمد ملحم اسعد724090
محمد موسى دعيم849527
محمد نجيب طانيوس726266
محمد نعيم سليمان1538453
محمود ابراهيم عبد اهللا735307
محمود حسن حالوة966567
محمود حسن قاسم727893
محمود طالب فقيه1125972
محمود عبد اهللا ابو ملحم728640
محمود محي الدين القرى574304
مخائيل حنا مخول816856
مخايل الياس زغيب904202
مخايل سمعان الحداد722737
مخايل صبحي الحجار728376
مخايل طنوس طنوس643288



مخايل نعمان جبران نعمان728465
مخايل يوسف نصار231729
مدالن نعمان عون1425770
مراد يوسف مراد1398231
مرتا يوسف شبلي الصايغ769663
مرعي يوسف صليبا الحلو1440314
مرون حنا باسيل364480
مريم الحاج ملحم1165914
مريم جرجس زهران1772253
مريم جرجي مزهر1440302
مريم ديب عبود/ورثة747159
مريم عبد اهللا سرحال727166
مريم مخايل يوسف728262
مسعد ملحم مسعد726947
مسعود بشارة شاهين727331
مسعود رومانوس الحلو724264
1E+08مصطفى  الربيع
مصطفى عبد الحسين ناجي588384
مصطفى كرم الحريري1352332
مصطفى محمد جرادي177670
مصطفى محمد سامي قبرصلي288314
مطانيوس الياس جرجوره الحداد724800
معروف سعيد يوسف عازوري725376
مفلح عساف فضول789741
مفيد اسعد بو زيد374687



ملحم الياس ملحم الياس728486
ملحم ناصيف ناصيف143712
ملحم يوسف عفيف1769158
ملفينا جرجس السويدي1198427
منتهى اسعد االسمر956503
منصور حنا عساف الحلو727160
منصور يوسف بو عقل1442451
منى انطون حنينة721357
منى محمد سنجر1391158
منير بطرس الخوند1537688
منير رياض عازار78622
منيفه علي سليمان727324
1E+08مها  الشماع
مهى الياس شعيا233336
موريس خليل يوسف عون723743
موريس سمعان سمعان1420817
موسى محمد جميل خليل حسين559861
موسى محمد خليل نصار923074
مونيك جوزف صاصي عبسي1631832
ميري عيسى عزيز اسعد445348
ميريام روبير فرحات556691
ميشال الياس الحلو305159
ميشال الياس الهندي723193
ميشال انطوان نصر الغزال723121
ميشال مارون القطار721147



ميالد الياس جرجورة36421
ميالد حسيب صالح1124625
ميالد عجاج حداد (ورثة)235183
ناجي بطرس سليم45523
ناجي طانوس الحلو204672
ناجي نظير نقوال1789983
نادر يوسف ابونادر1568165
نادي قيتولي الثقافي الرياضي1132980
ناديا ابراهيم عمارة721197
ناديا بشاره الخوند724631
ناديا جميل توفيق950239
ناديا متى العموري1595168
ناديا يوسف الغزال1007215
نادين فؤاد الطيار1204378
نازك سمعان رعد727069
ناشف نقوال ناشف726443
ناصيف الياس عون1419054
ناصيف الياس محفوظ1773551
ناصيف سليمان يوسف الياس ابو الخير1052042
ناصيف عجاج السويدي665248
ناصيف نعوم ابي منصور514857
ناظم انطوان الشامية16701
ناظم انطوان الشامية726964
نايف نسيب اسعد العازوري724932
نبيل اسكندر سمعان726827



نبيل الياس عزيز411205
نبيل جورج عازوري1603021
نبيل لويس الخوند724597
نبيل منصور نقوال185329
نبيل ميشال حداد1773228
نبيل يوسف الخوند212306
نبيه يوسف الياس يوسف726723
نجال الياس بو طايع1420673
نجيب جرجس الخوند1414057
نجيب كامل زيدان1166776
نجيب نعيم انطوان الحاج1366425
نخلة امين نخلة725667
نخلة منصور نقوال724806
نديم انطوان قمر93966
نديم بشارة حبيب263129
نديم جميل مسعد727193
نزهه يوسف جرجس يوسف1338620
نزيه عبداللطيف حسين1258439
نسب مخايل ابو حيدر1168587
نسيب سعيد شاهين727341
نسيبة سعيد حبيب1442890
نسيمة شكري الهندي510631
نسيمة محمود حرب1398939
نصر الياس ابراهيم الحايك728483
نصر يوسف نصر213998



نصرة حسين اسعد1731435
نظيرة خيراهللا ابو جودة2098984
نظيرة سابا خليل/متوفي1108814
نعمة الياس محفوظ1773549
نعمة حسن خليل728317
نعمة شكري ضو726054
نعمه يوسف الحايك58091
1E+08نعيم  االشقر
نعيم بطرس حرفوش631886
نعيم حبيب عيد726966
نعيم يوسف بو ناصيف586710
1E+08نقوال  نقوال

نقوال ابراهيم متري1297368
نقوال الياس جرجس نقوال1504574
نقوال الياس عبود727229
نقوال توفيق الحوراني728460
نقوال جرجس الحجار732654
نقوال جريس داغر741164
نقوال خليل اسكندر727245
نقوال سعيد اسكندر1784366
نقوال سعيد الملكي1423719
نقوال فريد كساب714600
نقوال نجم جبران691668
نقوال يوسف الحوراني1049431
نقوال يوسف درويش1015557



نقوال يوسف متى724478
نمرة سليم الحاج725158
نهاد خليل سالمة614531
نهله محمد البطحس1193654
نهى نجيب ابو عتمه319479
نوال سعيد الحداد246634
نوال نقوال جبور779589
نور الدين محمود الحريري392336
نورا شفيق قهوجي842396
1E+08نورة  تاج الدين
نورما طانوس عواد359283
نيكول نقوال اسود1139718
هاشم محمد السيد علي حيدر436678
هاشمية محمد زين690636
هاني بطرس سليم1123301
هاني توفيق عفيف1799136
هاني مارون حنا الخوند724480
هدى الياس رحيم1442459
هدى عقل رحيم688739
هدى محمد ناصر الدين1768533
هدى نقوال السيقلي727574
هدية قاسم محمد725048
همام اسعد اسعد1165948
هنري ميكال المسن410613
هنري يوسف بركات نصر728787



هنية حسن ابراهيم722862
1E+08هيثم  النقوزي
هيكل خليل ابراهيم482553
1E+08هيلدا لويس رحيم وشركاها

هيلن نصر ابي نصر2954438
واكيم فرج عبد النور721442
وجيد فريد واكيم725583
وداد فرحات فرحات1753777
وداد يونان منصور725252
1E+08ورثة اسعد يوسف متري

ورثة بشارة بن اسعد شداد رزق1155919
1E+08ورثة بشارة حسين خالد
1E+08ورثة حنا موسى الكوكباني
1E+08ورثة سليمان  سليم
1E+08ورثة عساف  خليل
1E+08ورثة علي اسماعيل صبرا
1E+08ورثة فريد الياس ناضر
1E+08ورثة فضلة حبيب وكيم
1E+08ورثة قاسم حسين علي احمد
1E+08ورثة مارون  قمر
1E+08ورثة ماري  يوسف وشركاها

ورثة محسنة الحاج ملحم1166486
1E+08ورثة ناصيف  نهرا
وردة سليم سليم722161
وردة سليمان ابراهيم رزق1435905



ورده محمد جميل حسين1166422
وسام جرجورة نقوال925869
وطفة جرجس زهران1772250
وقف البطريرك مار بولس بطرس المعوشي489048
وقف الرهبنة المخلصية594367
وقف راهبات القلبين االقدسين722336
وقف سيدة لبعا725056
ولف عطا ابراهيم2030622
وليد حليم فؤاد مراد1573071
وليد حنا الياس1136919
وليد طانيوس الحلو120486
وليد ميشال حنا882440
وليد يوسف الخوند1414395
وليم حنا ابراهيم726835
وليم فريد نعمه طنوس369785
وهبة رشيد وهبة725404
وهبي بشارة وهبي727299
يزيد بطرس رحيم1442203
يعقوب ابراهيم ابو نعمه1162955
1E+08يوسف  الخوري وشركاه
1E+08يوسف  حسن وزوجته
يوسف الخوري شكر اهللا نصر727848
يوسف الياس امين مشنتف727036
يوسف الياس روحانا1182387
يوسف الياس شهدان نخلة965911



يوسف الياس ملحم الياس553130
يوسف الياس يوسف طنوس1443292
يوسف اميل طانيوس1307752
يوسف بشارة الحلو995170
يوسف بشاره باخوس1433570
يوسف بطرس العجيل1573730
يوسف بطرس عون1467258
يوسف بطرس غانم722512
يوسف بطرس يونس651558
يوسف بولس بولس360852
يوسف جرجي الخوند724811
يوسف حبيب شربل374914
يوسف حبيب ضاهر725360
يوسف حسين سعيد مراد872741
يوسف حنا عون1595222
يوسف خليل عون1169765
يوسف سعيد الملكي1423742
يوسف سعيد حرفوش727108
يوسف سعيد عطيه1127264
يوسف سعيد وهبه266874
يوسف سليم عون721431
يوسف سليم فرام727760
يوسف سليمان يوسف الياس ابوخير1279533
يوسف شاكر جبران726044
يوسف شاكر رعد1460614



يوسف شاكر سنان722995
يوسف ضاهر سليم1170292
يوسف طافش سليمان1193631
يوسف طانوس منصور2015461
يوسف طانيوس حبيب950228
يوسف طانيوس ملحم الخوند724457
يوسف عاطف بادين521232
يوسف عبداهللا محفوظ عبداهللا1609597
يوسف فارس الحجار722436
يوسف فارس عبد المسيح729639
يوسف فاضل حرفوش727142
يوسف قزحيا الخوري رعد726814
يوسف كرم فارس587658
يوسف مبارك مبارك1712257
يوسف محمد عبد اهللا علي1255376
يوسف مخايل روحانا724196
يوسف مخايل سالمه1483586
يوسف مخايل لطفي724984
يوسف مرعي المقترع725290
يوسف مسعود االسمر947047
يوسف ملحم عون734214
يوسف نجم نقوال نجم725239
يوسف نديم كرم1494795
يوسف نصر فرحات727224
يوسف نعمان جبران نعمان728759



يوسف نعمة الخوند722425
يوسف نعيم نعمان رزق233560
يوسف نقوال الحجار729212
يوسف نقوال عبود728461
يوسف نقوال موسى نعمة728331
يوسف وديع المندلق727027
يوسف ياسين نعيم الحاج219884
يوالندا فريد نصر806849
يونس حسن جمعة حمود696922
يونس حسين اسعد1731432
يونس طانيوس صليبا بو راشد1052034
يونس عبد الرسول يونس725233


