
سمير احمد سرحال113811
حسن موسى الشيخ علي115237
حسن علي ايوب115459
علي حسين سليمان116126
عبد الغني عبد اللطيف حلواني116839
حسن احمد مغنيه116860
علي امين جباعي116890
حسن محمد حيدر117340
عزة محمد ريس117605
احمد حسين خليفة118102
ضاهر حسن ضاهر119898
محمد عبد اهللا سلمان120563
حسين علي حسين121148
حسين محمد فخري121912
عماد محمد فخري121978
محمد يوسف وهبي122013
ابراهيم خليل خليل122475
كامل محمود خليفة122851
ركة اسعد حجازي للمقاوالت والعقارات ش.م.م122974
123013ALPHA-GROUP الفا غروب ش.م.م
شفيق نقوال واكيم123069
مصطفى احمد البساط123075
حسان عبد الهادي عيسى123082
اسماعيل فضل بدوي123094
حسن عبد الحميد الشعار123102



عزات محمد حسن بسما123117
نبيل ابراهيم فارس123123
علي السيد جعفر شرف الدين123187
بهجات حسن بسما123191
فيصل محمد عباس خليفة123218
الياس خليل كساب123222
فيصل احمد االرناؤوط123242
رأفت عبد الرحمن الخطيب123249
محمود محمد البابا123276
سمر اديب بيضاوي123301
جمال حسن السوسي123340
هال شحادة شحادة123355
نورا محي الدين اليمن123358
علي احمد حاموش123362
بسام محمود نصار123364
نبيل نسيم جفال123412
احمد نجيب عبد اهللا نحولي123430
مارون حنا مارون123437
عفيف محمد الحاج شحادة123470
فادي عيسى الكيالني123499
جمال علي البابا123597
حسن محمد ابراهيم123603
احمد حسن نعمة123647
علي اسماعيل البابا123711
محمد عبد اهللا عز الدين123741



احمد محمود مروة124058
بشارة شوكت نمور124072
فؤاد احمد الجردلي124328
جالل حسين قاسم124615
احمد محمد صالح124978
بشرى محمد صالح الدين الخياط125243
مصلحة مياه صيدا125267
ثانوية راهبات مار يوسف الظهور صيدا125300
احمد حسن بدر الدين125367
علي موسى سعادي125419
علي احمد منصور125429
حسن محمد صايغ125472
مصطفى حسين مهدي125894
علي احمد غندور126381
حسين كامل عساف126473
محمد خليل سالمي126498
خالد علي حمود126892
اكرم علي رمضان127138
علي محمد ديب127305
يوسف راشد حوراني127342
انطوان انيس تابت127447
حسين محمد نعيم127936
حسن علي مرعي128616
محمد علي. عباس128780
حسين عارف ابو خليل128948



احمد حسين خليل130252
خالد احمد حمود130584
حسين عبد اهللا برجي131088
الياس ابراهيم مهنا131236
احمد علي المصري131981
حسن علي حجازي132432
عبد الحليم سليم ابو عقل132468
شركة العطاء -حسن بزون وشركاه ش.م.ل132507
حسين محمد شمس الدين132626
محمد حسين زين133474
سعيد جميل خليل133878
شريف محمد نعمة فقيه134605
محمد علي اليوسف134645
علي يوسف جمول134667
حسن عبد الحسن جمول134673
محمد عبد الحليم قانصو134770
علي احمد شعيتو135169
حسن زينو بلحص135473
احمد صبحي سقالوي136340
حسن علي عز الدين137404
غسان علي حب اهللا137519
ابراهيم الياس القزي137543
محمد علي حيدر137956
ليلى محمد نهاد الددا ابو ظهر137984
حسين محمد حسين138551



محمد علي فرحات138765
محمد حسين عبود138789
وليد خالد ابو علفة139231
يوسف عبد الحسين حيدر139242
محمد نور الدين الصباغ139248
ناصر محمد منصور139344
احمد علي خليل139504
عبد النبي سعيد بياض139546
عبدالكريم ابراهيم رعد139548
سعيد محمد شعبان139562
سامي خليل عز الدين139574
عاطف خليل عز الدين139580
عادل خليل عز الدين139582
محمد كامل عز الدين الزين139587
قاسم محمد غدار139594
حسين محمد غدار139598
حسن محمد غدار139601
احمد مصطفى كمال البزري139610
حسن محمد حسن صالح139757
مي مصطفى خليفة140970
علي احمد نجدي141046
حسن علي غزالة141063
محمد علي عبد اهللا141446
محمد علي  الحاج141465
حسن محمود قبالن141524



محمد حسن ابراهيم141979
علي حسين مكة142416
عادل محمد الرز142456
حسن علي عبد اهللا142484
محمد غالب محمود علي احمد142982
غسان محمد زيعور143765
فوزي محمد زيعور143771
شوقي محمد زيعور143797
علي محمد زيعور143803
كمال محمد زيعور143827
مصطفى محمد شهاب143988
ابراهيم محمد عقيل عيسى144011
عبد الحسين ابراهيم حب اهللا145147
شوقي محمد صفي الدين146192
محمد حسن فرحات146224
محمد حسن عيسى146655
يوسف محمد بيضون146680
جميل يوسف عموري147112
احمد ابراهيم عجمي147524
خليل موسى عبد اهللا147651
اسمهان عبد الوهاب ماضي147759
نديم حمادي زلزلي147790
غالب محمد حمود147804
احمد مصطفى الحنش147810
عبد الكريم ابراهيم عجمي147920



يحي عبد الرؤوف الحاج شحادة148111
حكمت عبده قصير148519
سامية مصطفى عرقجي طوقه148827
حسن احمد ناصر148985
محمد ابراهيم فواز149003
محمد احمد الجشي149067
السيد محمد ابراهيم البيطار149265
السيد ابراهيم محمد البيطار149275
محمد مصطفى حمدان149329
علي محمود شعبان149349
منى علي شوربا بنات149446
عباس حسن فرحات149447
حسن محمد خاطر149515
محمد احمد الحسيني149881
محاسن علي عون150010
قاسم احمد الخطيب150058
كاظم حسين الخطيب151250
وليد علي صالح151600
الصليب االحمر اللبناني - طرابلس الشمال151905
يوسف محمود بساط151929
مصطفى حسين الخروبي151932
حسين علي فقيه151973
ماجدة عبد الرحمن شهاب152155
مصطفى صالح الدين الحريري152470
علي محمد ياسين152590



علي حسين قانصو152634
حسين علي طعان153417
عبد الحسين ابراهيم حرز153663
سها محمد خليفة153682
محمد زينو خاتون153743
ابراهيم علي الفرماوي154148
فادي توفيق عسيران154316
 حسن حسين خلف154454
سامي علي حسين خليفة154832
كمال جرجس واكيم155038
مصطفى نعيم محيدلي155067
حسن حيدر هرمناني155122
هدى اسماعيل لحام155149
محمد حبيب سرور155292
اسماعيل احمد اسماعيل عبد علي155323
حسين علي يوسف الحسيني155386
طالل قاسم طفال155414
احمد محمد منصور155504
سلوى داود زيات155509
محمد قاسم خشن155530
زيدان احمد ابو الهيجا155604
محمد علي عز الدين155620
توفيق علي زيدان155636
وليد علي زيدان155651
سمير محمد القرص155655



ذيب علي البستاني155794
فؤاد اديب خليفة156284
علي حسين شاهين156555
حسين احمد صالح156775
جالل محمد عاصي156950
اكرم قاسم خليل157183
محمود محمد حسين بغدادي157507
ابراهيم محمد خليفة157610
محمد ابراهيم شحوري خليفة157618
حسن علي قاووق157660
سليم يوسف واكيم157880
حسين علي قانصو157962
مصطفى احمد خليفة158569
محمد عصام عبد الغني البساط158741
حسن اسعد حيدر158770
علي ابراهيم يوسف159051
محمد علي هاشم159158
محمد نديم مصطفى المجذوب159250
علي احمد ايوب159399
محمد مصطفى البابا159897
علي محمد علي سليمان160167
محّمد ابراهيم عباس160806
زينة دياب مهدي160889
محمد محمود طه160914
عبد القادر محمود السبع اعين160937



احمد توفيق عابدي160954
ابراهيم مصطفى ياسين160963
كريم قاسم حيدر161026
طه الشيخ يوسف بلحص161047
خالد محي الدين بديع161079
خالد احمد بديع161263
يونان حنا يونان161265
عمر محمود الزين161282
عبال محمد عبدو161311
ايهاب ابراهيم الديماسي161317
محمد احمد عزام161322
علي بديع البدوي النجار161359
عصام علي عماد الدين الددا161457
مراد يوسف عازوري161659
نمر حسن عزالدين162173
علي حسين خليفة162330
محمد حسن الموسوي162365
سامي ابراهيم اللهيب (ورثة)162451
احمد عز الدين الحريري162455
عدنان سعد الدين عنتر162500
محمد سعد الدين عنتر162519
محمد علي احمد162524
محمود مصطفى الشامية162610
هالل محمد الزعتري162715
رضا محمد رميتي ورثة162915



حسين احمد حربي162990
ايمان محمد الجندي163012
فادي فواز ابو علول163063
محمد نجيب حجاب163092
عبداهللا خضر خليفة163169
محمد عبد الحسن ناصر163311
عبداللطيف حسن شامدين163316
احمد محمود حجازي163319
محمد يوسف شلهوب163332
عماد محمود جفال163426
محمد الباقر علي حمود163594
خليل السيد فضل صفي الدين163731
فاطمة حسين ناصر163752
محمد عربي يونس الرواس163809
هيسم مصطفى ارناؤوط163819
احمد حسين قري163882
زكريا محمد حسون163891
علي سامي الخطيب163949
سليمان احمد العلي163973
وليد صبحي ابو العال164025
مصطفى محمد سليمان الحاج164103
محمود شفيق البخاري164182
حسن محمود ذياب164192
ورثة عبد الرحمن صبحي زعتر164374
خليل عبد الحسين سويدان164432



عفيف الشيخ علي مغنية164446
ابراهيم جعفر حمدان164574
فياض محمد علي زين164923
غالب احمد زهرة165009
حسن عبد الكريم سبليني165016
علي كمال بركات165022
حسين محمود عيسى165025
علي محمد خليل165307
محمد علي ناصر165646
مصطفى علي منصور165952
سعد الدين محمد البساط166117
جهاد محمد المغربي166132
منير موسى عواضة166397
حسن موسى عواضة166401
محمد علي غدار166498
حسن علي المرعي166611
فؤاد محي الدين عزام166614
يحيى محي الدين عزام166618
محمود علي مغنية166744
عدنان محمود حبلي167372
حسين عباس سلمان167420
علي محمد مازح167467
علي نمر درويش(ورثة)167470
انيسة قاسم فارس167514
حسين حسن حاموش167547



عبد االعلى حسن قصير167603
نبيل صالح البربير167631
صالح الدين صالح البربير167678
محمد صالح البربير167683
علي حسن عطية167701
هاني سعد الدين الخولي167764
حسين محمد اسماعيل167775
جرجس الياس نقوال موسى167797
حسين عبد اهللا الحر167807
هيام حسن عكاوي167835
قاسم حسن عبود167874
عاطف معروف منصور167876
توفيق حسين فارس167884
محمود صالح البربير167888
ابراهيم حسين صفي الدين167894
حسام غازي فقيه167897
داود ابراهيم غندور167899
عادل حسين غدار167928
طالل خالد العاصي167959
مصطفى علي الحاج سليمان167962
احمد حسن قشوري167993
محمد علي زلزلي168043
وفيق احمد الددا168049
سامي احمد فاعور168083
خليل حسين عواضة168205



محمود حسين عواضة168209
محمد راشد حبلي168221
خالد راشد حبلي168226
العبد مرتضى مرتضى عز الدين168310
محمد علي سبيتي168320
محمد احمد صالح168552
محمد احمد عبد اهللا168718
صالح عباس مكي168820
خضر بكري الغزاوي168830
محمد عباس اخضر168851
احمد عبد القادر ابو حمود168854
حيدر ابراهيم شاهين168918
علي نمر شبلي168973
قاسم محمد فقيه169028
محمد خليل سقوق169089
محمد محي الدين دخل اهللا169223
موسى سميح صوفان169294
مروان محمد بديري169347
علي محمد محسن169362
وجيه كمال خليل169458
وهيب محمد ترمس169515
عارف حسن الرز169520
فدوى عبد الباسط ابو ظهر169524
محمد مصطفى فواز169602
توفيق مصطفى فواز169632



سعد الدين درويش ابو زينب169647
محمود عبد الحسن بيطار169660
محمد عبد الكريم محفوظ169779
يوسف محمد عبد الحسن تاج الدين169815
احمد محمود اليمن169847
عماد عباس حمزة169864
فريد شريف زنتوت169985
ابراهيم نور الدين نور الدين170000
علي مهدي زيدان170060
علي احمد رضا170206
محمد جعفر بسمة170246
صونيا رياض كرم170255
عماد نايف فتوني170294
محمد علي امين سرور170314
خليل حسين حسين170373
يوسف علي صوفان170409
موسى علي عز الدين170413
علي خليل حمادي170420
اسماعيل محمد حجازي170435
يوسف طانيوس حبيب170438
خضر محمود الفران170477
انتصار محمد غريب170492
نقوال نخلي السيقلي170629
احمد محمود توفيق زعتري170665
خليل احمد داوود170668



حسين مصطفى غازي170700
ورثة محمد ابراهيم الزين170716
علي حسن فياض170769
رضا حسين جابر170836
علي رضا خضرا170960
فدوى محمد فضل المصري الشياح170970
رضوان خضر الرواس171235
ابراهيم سعيد حاج علي171420
حسن حسين حمام171613
منى زهير السمرة171636
محمد ابراهيم شمس الدين171752
حسين توفيق زيدان171789
احمد خليل الحريري171808
امين محمد عز الدين171824
علي محمد البيطار171830
علي احمد خليل171855
عبد السالم احمد مجذوب171868
علي نعمة نسر171878
حسن علي سليمان171879
حسن مصطفى  ابو خليل171901
محمود نايف العابد171906
عامر عبد الكريم عواضة171924
مريم محمد الزين171984
احمد محمد الجبيلي171995
محمود محمد حيدر171997



محمد حسن الحبال172001
حسن احمد حمام172029
جعفر ابراهيم نجدي172051
نبيه جرجي عبود172061
طالل عادل حمود172135
علي احمد الربيع172145
بالل اديب زيدان ناصر172148
علي  محمد عقيل عيسى172155
نادر احمد صالح172174
عباس يوسف المصري172267
حسن مصطفى عيسى172288
مصطفى حسين غدار172325
محمد حمد زين172352
احمد عبد الحليم البابا172365
فرج صالح الخطاب172379
ايلي اميل صليبا172471
احمد حسن شور172605
الهيئة األسالمية للرعاية -صيدا172648
محمد علي دهشة172655
محمد  حسن  حيدر172660
سليم يوسف المصري172694
رغيد محمد سعيد المكاوي172779
خليل ابراهيم حسني172833
علي محمد محيدلي172849
محمود علي حمدان172852



سليمان باقر عز الدين172940
حسين علي مناع172983
محمود علي خياط173010
حسن محمد توفيق دبوق173013
جريس يوسف صادر173065
حسنين رياض يحيى فضل173112
عادل علي خليفة173130
هند خليل جرادي173139
علي يوسف بركات173149
بسام عباس خليفة173158
شفيق حسن البيومي173163
هال هاني الرز173170
وليد علي عنتر173199
حسن احمد تقي173249
حسام الدين احمد البطش173370
محمد علي مراد173385
هاني علي دهشة173462
محمود محمد مروة173488
خالد عبد المجيد زنتوت173498
محمود اسماعيل سكيكي173555
احمد يوسف حشيشو173587
يزبك عبد اهللا يزبك173706
الياس نقوال ابراهيم173719
محمد نجيب العلي173747
محمود حسين خشن173758



هادي علي الحسيني173774
حسن عبد اهللا نعمه173893
بسام علي مروة173975
عصام توفيق دبوق174052
بطرس يوسف الحاج174189
علي حسن عبد الحسين174194
رضوان محمد اديب اليمن174272
جبور يوسف شكري جبور174303
علي حمادة زلزلي174320
احمد حسين جوالني174363
ماهر خليل معالقجي عكاوي174373
ليلى علي حجازي174482
علي حسين موسى174513
احمد موسى خليل174519
عدنان محمود جمعة174527
سليم محمد البركة174554
حسن خليل عودي174694
نعمي محمد نصور174721
حسين يوسف جعفر174741
هاشم نمر الرفاعي174760
عايدة ملحم الحايك174800
رامز عبد الحسن فحص174835
ابراهيم يوسف لحام174847
احمد محمد وهبي174857
سالم محمود عجمي174894



ابراهيم حيدر حسون174906
علي حيدر حسون174909
خضر عز الدين القنواتي174931
محمود محي الدين الحريري174954
جمال محي الدين الحريري174956
علي عبد الحسين الحاج علي175015
علي ابراهيم حدرج175113
سهيل سعد الدين سعد المصري175176
ناصر علي شور175243
عبير عبد الكريم عواضة175271
نزيه محمد وهبي175354
محمود محمد حجازي175767
محمود محمد الزعتري175791
سموال زيرون كزبران175990
محمد حسين رميتي176021
محمد حسن بحر176029
سمير اسماعيل بواب176069
كامل محمد غبريس176083
حسين علي فواز176094
قاسم محمد تاج الدين176128
يوسف محمود بدوي176137
عبد الجليل علي شعالن176194
خليل يوسف حالل176205
حسن علي زين176224
نشأت علي جعفر176242



جمال محمد المالح176268
حسين عبد الحسن خليفة176277
صفية علي ترحيني176329
احمد عمر الحلبي176345
عبد اهللا نسيب محسن176364
حسين احمد محسن176366
محمد علي مرعي176627
حسين محمد خليفة176892
علي حسين السارجي176916
جمال جواد يزبك176929
ماهر عبد الحليم الصوص176951
عبد احمد صالح177000
محمد عبد الرحمن بلعصي177012
غالب رضا خليفة177099
بدر الدين يونس الظريف177102
احمد محي الدين الحريري177114
عبد النبي سليم عواضة177120
محمد يوسف خليفة177179
محمد يوسف سبليني177268
محمد خير الدين عبد القادر السبع اعين177271
احمد سامي البركة177365
ابراهيم احمد المالح177379
موسى محسن سعد177418
علي محمود بردان177450
هاشم محمد السيد177472



غسان توفيق التنوخي177498
ابراهيم خليل طفال177507
سعد الدين عمر الحلبي177525
حسن محمد دياب177693
يوسف نجم نجم177975
زكريا سعيد البيطار178043
زينب محمد ناصر178068
محمد محمود قبالوي(ورثة)178071
خالد عاطف داغر178111
محمود محمد قعفراني178115
علي توفيق سكيكي178128
يوسف ابراهيم حالل178256
طالب محمود رئيس المينا178264
طعان عبد اهللا موسى178268
جمال محمد هاشم عارفي178291
محمد علي حسن178316
مصطفى سليمان يحفوفي178335
كامل نقوال داوود178344
علي حسين كوراني178477
علي حسن الشيخ178499
ابراهيم محمد علي اسماعيل178587
امين محمد اليمن178589
جميلة محمد جوني178590
نديم يوسف فرنسيس178900
خليل محمود السبع اعين178910



كامل عبد اللطيف سليم178985
ابراهيم اسماعيل شعالن179018
كامل حسن سالمي179040
ورثة محمد مصطفى السمرة179223
امين محمد الضابط179252
محمد امين الضابط179280
محمد نذير بهيج النعماني179290
احمد حامد حجازي179322
عدنان علي غندور179327
مصطفى سليم عفارة179410
ابراهيم حسين حسين179417
مصطفى ابراهيم ضاهر179480
محمد علي احمد روميه179530
احمد نعمة جبيلي179560
احمد عدنان فهد جودي179568
احمد محمود دندشلي179575
احمد محمد نجدي179589
محمد علي بندر179604
حسن علي سعد179641
شريف محمود صفي الدين179666
علي  حسن سليمان179693
زهدي علي الحاج179756
علي  حسن دايخ179937
عفيف احمد البابا179993
علي سعيد شريدة180076



عبد الوهاب ديب قبرصلي180101
محمد خليل حيدر180159
علي محمد حمدان180214
زياد الياس السيقلي180240
مصطفى قاسم غدار180249
حسام محي الدين الخطيب180675
عادل محمد علي مسكي180730
عباس سليم مسكي180780
محمد مصطفى عبد العال181468
عبد الرحمن سميح مرجان181737
محمد محمود كركي181740
خليل علي شاهين181781
حسن احمد رضا181801
بولس شكراهللا غنيمة181987
علي ابراهيم عواضه181996
حسن محمد شمس الدين182039
مصطفى محمد الديماسي (ورثة)182058
احمد محمد دادا182084
مصطفى الصاوي البطش182127
مفيد محمد نجار182142
خليل محمد عواضة182153
محمود زكريا مستو182162
حكمات عارف ابو خليل182196
وفيقة سميح مرجان182228
محمد محمود صوان182298



سمير محمد كساب182335
مصطفى زكريا ابو عقدة182354
لطفي امين عبد العزيز182401
علي محمود طعمة182404
علي عز الدين العيالني182432
محمود حسن نحولي182433
خالد عمر الحريري182434
اكرم محمود يزبك182469
علي احمد الزين182473
زهير محمد البابا182489
محمد زكريا بتكجي182492
مصطفى قاسم العتيق182505
طالل محمود البني182525
حسن محمد محسن182535
حسن زين العابدين ياسين182540
سمية جواد خليفة182549
ناجي محمد الحاج182939
محمد نعمة جبيلي182945
علي محمد عبود182953
سامي عبد الحسين حب اهللا183071
منير عبد الحسين حب اهللا183073
فؤاد عبد الحسين حب اهللا183075
سمير جعفر صفي الدين183163
احمد محمد حسون 1831640
علي ربيع بهيج خالد183166



سليم نمر دقماق183341
محمد عدنان خليل183382
مصطفى احمد خليل184678
احمد محمد غدار184813
يوسف مصطفى جمول185266
مصطفى محمد خليفة185443
حنان علي شرف الدين186859
محمد حسين دياب186950
احمد عبد الكريم الشرقاوي187058
ابراهيم احمد الشامي187940
جمال عزت كيوان187949
حازم عدنان الحاج حسين187964
دينا محمد نزيه حبلي188003
محمد محمود ابو عزة188042
احمد علي قطيش188125
عزات بهيج المكاري188177
محمد محمود الدندشلي188193
عدنان محمود الدندشلي188197
مصطفى حسن العربي القدسي188202
سليم بدر الدين المملوك188214
حسن ابراهيم الصيص188224
ورثة سامي سعد الدين الكلش188266
المركز الثقافي االسالمي الخيري188288
جمال انيس الظريف188323
مصطفى حامد صالح188326



محمود محمد محمود عبد النبي188328
محمد يوسف الزعتري188360
رئيف عبد الغني البساط188812
عادل زين حجازي188866
حسن علي غندور188982
احمد علي زريق189367
حسين محمد علوية190183
اوجين سابا نادر190670
حسن محمد دياب191341
نبيل محمد حجازي192261
مصطفى علي الحسيني192435
عباس رضا صبراوي192436
يحيى رضا صبراوي192439
بسام شفيق القزي192935
نبيل حسين دنش193037
ابراهيم حسن مرتضى193063
عباس علي حمزة193095
انتصار عارف شويكي193132
قاسم محمد حجازي193150
مصطفى وجيه ابو حمود193153
سعاد ابراهيم امبريس الجبيلي193168
علي حسين طه193178
جعفر شريف صفي الدين193233
علي محمد توفيق نصار193271
ناديا عبد علي خزعل193295



حسن امين عبد علي193334
حسن علي قاسم193343
عباس حسين شومان193391
علي عباس شومان193397
اي دي ا ار العقارية ش.م.ل193426
حسن طالب رشيد193800
كيورك ليون يعقوبيان193925
علي خالد البابا194057
حسن محمد علي حجازي195065
ريما دياب مهدي195262
محمد قاسم حيدر195515
ادليت جرجي  طبال مباردي198440
حبيب محمد صالح198965
حسين حسن شحادة199192
فوزي فايز فواز199472
علي موسى فارس199538
علي مصطفى شبلي200088
حسين محمد حجازي200397
علي احمد كريم200947
حسن عبد الحليم السوسي200985
محمد قاسم هاشم201045
زياد عاطف كالو201049
عبد الوهاب كرم الحريري201080
محمد عبد اهللا جعفر201091
غسان نزيه جودي201095



محمد علي حسن صفي الدين201104
شادي عبد الغني كرجية201109
عبد اللطيف محمد منيب لطفي201147
خالد صالح الديماسي201186
وهيب ميشال سيقلي201229
صبحي عبد االمير االشقر201232
خضر زهير السمرة201236
عبد الرحمن عثمان حبلي201267
انتصار محمد هاشم عارفي201354
نهاد محمد نصار201381
سعد الدين مصطفى حمود201544
دانيا سعد الدين حمود201550
ميرفت سعد الدين حمود201552
غانم محمد قوام201605
محمد فاضل حمدان201656
فضل عباس زيدان201690
مريم عبد الحسين روميه الحاج علي201828
محمد محمود عاطف يماني201847
رامي محمد زيدان201850
وفيق يوسف الحناوي201890
فاروق عز الدين الكرجية201904
يوسف علي الرفاعي201942
علي خليل قلقاس201959
تاج رشيد الالظ202012
نزيه محمد البزري202014



محمد علي حطيط202080
محمود سليم ضاهر202095
محمد علي مروة202138
حسين علي دهيني202212
مرزوق علي الزعتري202221
بالل مصطفى البابا202224
محمد ساري قدوره202225
جوزيف الياس عطيه202229
عباس احمد باصيال الغرمتي202242
منيف قاسم حيدر202268
محمد يوسف عواضة202307
حسين علي حمود202310
زهير علي جواد202463
خالد محمد كيلو202599
حنا مبدي الخوري202603
احمد عبد الرحيم فنيش202604
محمد عبد الرحيم فنيش202606
هاني محمد رحمة202640
رشيد محي الدين المجذوب الصباغ202852
حسين السيد علي صفي الدين202971
هيام سميح مرجان203034
محمد مصطفى برجي203154
قاسم محمد يونس203232
محمود محمد عربي الرواس203376
عبد الجليل محمد مشموشي203435



فؤاد عبد الكريم عجمي203464
رامي قاسم ماضي203604
ربيع سليمان شريفه203605
اميره رشيد عنتر203648
سعد الدين ابراهيم السكافي203652
احمد محمد الزعتري203674
حسان علي هاشم204357
غسان خالد الزعتري204428
جان الياس حداد205231
عبد مصطفى حسن عساف205549
علي نمر مكي206341
سليم رضا صبراوي206672
ليلى درويش عودة207114
علي محمود صالح207143
فؤاد محمد حجار207262
فادي حسين عبد اهللا207265
جعفر محمد االمين207377
اسعد علي حجازي207608
محمد يوسف مرتضى207871
احمد محمد البيطار208517
مصطفى احمد صعب208825
حسن احمد فقيه209048
محمد علي الرز209180
عباس حسين عواضة209365
جودات مصطفى فواز209846



محمد احمد القادري209876
قاسم محمد حسين بزي210249
حسن حسين خليفة210352
محمد حسين سمحات210388
فادي جودت حمود210456
شادي جودت حمود210458
بارعة جودت حمود210460
سمير مصطفى عبدو210491
علي حسن نجم210542
نور الدين هاني ضاهر210639
محمد قاسم بدير210650
شركة الطويل للصيرفة ش.م.ل.210764
محمد ذيب فريجة210779
 عباس علي عواضة210803
نزيه احمد حمام210972
قاسم محمد عيسى211091
امال احمد مطر211123
باسل علي حمدان211176
عفاف محمد نجيب صادق بيطار211541
حسني محمد صالح211643
احمد علي حطيط211750
الياس ميخائيل دانيال212006
رواد محمود حالوي212135
فؤاد محمود حالوي212143
حسن كامل سعيد حمدان212156



علي محمد سكيكي212339
عدنان قاسم يزبك(ورثة)212357
سامر مختار ابديع212380
 جعفر احمد دبوق212678
محمود عبد االمير درويش213588
رقية محمد صيداوي213711
محمود احمد بشاشة213733
صفاء خليل حمود213857
شركة الروابي213890
محمود صالح الدين الزين213901
محمد سليم االنصاري213916
شوقي علي ابو صالح214005
سميح محمد عبد الغني سيد214069
جمال عبد الباسط ناصر214293
عباس مصطفى عالء الدين214372
علي يوسف المصري214733
هيثم معروف حبلي214881
احمد محمد فقيه215110
خضر طاها ضاهر215264
علي طاها ضاهر215272
علي محمود عواضة215273
طارق حسين ابو زينب215444
جمال محمد حالوي215486
محمد محمود قدورة215604
محمد احمد خروبي215632



حسان محمد شفيق حشيشو215705
سليمان علي البستاني215885
حسين محمد حسون216163
عناية بشير حرب216180
محمود علي حمدان216474
وليد احمد شحادة216635
محمد حسين الحاج  حسين217541
الزراعية ش.م.ل217944
محمد هاشم صفي الدين218347
محمد طالب خليل218365
حسام توفيق زعرور218481
غسان توفيق زعرور218486
علي حسين عوض219697
حسين علي طعان220351
صالح محمد المصري (ورثة)220890
خليل عبدو انطون221354
شركة العربية للتنمية واالعمال الهندسية ش.م.ل222100
محمد يوسف بيضون222414
محمود خليل نصور222900
وهيب نمر كرنيب223220
نديم امين حجازي223977
امين سليم حجازي223978
زياد سعد الدين الجعفيل223983
احمد نمر نبوت223985
وجيه حسن فرحات223987



نزيه علي قلقاس223995
عبده الزهراء عبد المنعم كنعان224001
ضياء حسن السعيد224009
عبير محمد البابا224013
شريف مصباح حلواني224062
حمزة محمد البزري224066
طارق احمد الدندشلي224068
علي خليل سالمي224078
فياض احمد فحص224085
حسن عبد اهللا الحر224092
ورثة احمد فضل الحاج224097
علي محمد بسما224107
امين محمد عكوش224202
فوزي محمد عكوش224204
غسان نواف ماضي224208
محمد احمد حجازي224232
سليمان محمد مهدي224252
فايز حسين غدار224263
احمد معروف الشيخ عمار224293
قاسم محمد رمضان224319
رمزي محمود مرجان224344
ورثة سامي شفيق براج224393
انطوان يوسف اندراوس224400
جورج يوسف اندراوس224401
شركة الرابية الخضراء ش.م.ل224404



رياض محمد قوتلي224413
غازي محمد بهيج قدورة224504
لبنى احمد سامي محمد فهمي224508
جوزيف وديع المشنتف224575
موسى السيد جعفر شرف الدين224581
سلمان محمد حطيط224587
عادلة محمد سعدي224849
صافي احمد داود225104
رامز محمد زيات225126
عبد الحكيم محمد كيلو225152
خضر موسى فران225163
خليل ابراهيم فواز225178
عمر مصطفى يمن225201
حوى محمد رشيد ناجي225218
علي محمد نجيب سويدان225227
نعمة محمود حمية225939
بالل عبد الرحمن البابا227488
محمد عبد اهللا عكنان227494
حسن محمد بدوي227497
الهام محمد البابا227737
شريف داوود الصوص228048
موسى غريب مكي230959
حسين حسن عيسى231008


