
علي احمد جباعي231029
علي عباس خروبي231340
دارين منير حمدان الددا231343
علي محمود مشورب231385
رندة ابراهيم مغنية232112
محمد عبد الرضى حدرج232116
محمد مصطفى صباغ232417
منير علي خشاب232657
محمد علي القادري233145
بدرية صالح الصاحب233179
هيبات صالح حمادى233326
وليد محمد يحيى233342
احمد يونس سنبل233404
زهره احمد بيطار ارناؤوط233437
حسن موسى  عمر233465
حسام حسين الصفاوي الديراني233489
عباس محمد سكيكي233502
مصطفى معروف سعد المصري233533
ناديا احمد نحولي233547
زاهي احمد سبليني233608
زياد احمد عراجي233623
حسن عباس خليفة233629
علي محمد متيرك233662
عبد العزيز علي عز الدين233677
زهير عبد الكريم داود233692



محمدعلي عبد السالم حيدر233695
محمد نعمه نسر233976
علي محمد فرحات234475
علي الحاج محمد علي خضرة235060
شركة مستشفى لبنان الجديد235068
عباس احمد زرقط235073
محمد احمد زرقط235074
ياسر ابراهيم بدوي235093
محمود حسين القصير235096
قاسم محمد بلحص235110
سعد اهللا عبد اللطيف مملوك235113
فوزية محمود قهوجي235115
فاطمة عبد الحسن عز الدين235127
مهدي عبد الحسن الحسيني235130
علي عبد الحسن الحسيني235131
محمد عبد الحسن الحسيني235137
احمد عبد الحسن الحسيني235138
فاطمة محمد حسين غدار235144
خليل ابراهيم سنتينا الجركس235956
حسن محمد العبد رشيد فياض235961
نادرة حسين بيومي236000
مصطفى صالح سنجر236003
احمد حسن محسن236023
رغيد كامل عميس236078
ابراهيم احمد حجازي236103



محي الدين خليل الحريري236108
يسن علي المير236123
يوسف حنا فارس236150
يوسف محمد صعب236559
جانيت مخايل الحداد236593
علي محمد فقيه236767
محمد خضر صالح238094
عدنان محي الدين الكلش238105
فوزية مصطفى سعد238289
علي احمد غدار238329
مد عاطف محمد الصاوي الحريري238704
سالم طالب طالب238750
احمد علي غدار239418
حسين معروف حطيط239532
علي محمد سعد239907
جابر كامل جابر241073
ابراهيم محمد الشامي241443
محمد توفيق قاسم241617
اسد اسماعيل حجازي241686
علي عباس هاني242007
انيس حسن عز الدين242033
مصطفى محمد ابراهيم242332
احمد حسن صالح242460
احمد محمد المجذوب242638
قاسم محمد موسى دياب - ورثة242721



محمود كمال المرضعة242759
كمال محمود المرضعة242766
نجاة محمد عطايا242787
علي سعد الدين عنتر242867
حسين علي حدرج242943
ماهر محمود خليفة243578
زهير بهيج كنعان243838
محمد ابراهيم صباغ243953
محمد علي رضا244047
موسى خليل نصور244655
محمد ابراهيم سعد245204
حسين احمد محيدلي245378
غزوى عبد اهللا خضرا245487
عبد اهللا محمد حسن عز الدين245809
بسام عبد اهللا عز الدين245811
حسن فريد ريحان245908
عبد القادر محمد حمادي246162
عدنان محمد زرقط246259
انطوان توفيق الحايك246535
حسن عبد اهللا كريت246541
بسام محمد زيدان246545
حسن عبد اهللا بري246561
هيثم عبد اهللا نعمة246761
احمد علي ناصر246832
عبداهللا محمد حسن حسون247094



نقوال جميل اندراوس247208
يوسف احمد ضاهر247281
علي محمد داود247383
خليل مصطفى اسماعيل247868
بسام احمد شلهوب247880
ليلى علي جابر248106
توفيق نسيب بكداش248134
احمد علي جوهر248229
احمد صالح شاكر248277
احمد كامل فنيش248346
ناصر علي حمود248433
حسن عبد اهللا وهبي248836
هاني محمود السكاكيني249014
مصطفى حسن السكاكيني249016
يوسف عبد الحسين عطوي249055
عباس محمد علي غدار249691
رضوان محمود حبلي249887
عبد اهللا ابراهيم حمادي249912
حلمي كامل الحالق249987
حسين علي يوسف249997
مي مصطفى خليفة250012
بالل محمد كيلو250026
بسام حسين حناوي250027
محمود حسين علي خليفة250049
اسماعيل خليل برجي250105



عبد اهللا ابراهيم كريت250156
محمد حسن شاهين250158
اسماعيل رضا االشقر250184
محمد عبد الهادي ماجد250236
احمد محمد سعيد عيد250254
خليل ابراهيم فارس250345
منذر احمد القوام250533
حسين علي كوثراني250898
محمد علي مصطفى كوثراني250963
فرحات نجيب فرحات250982
محمد عدنان النوام250997
جودت خليل عطيه251032
نير احمد الحلو القبرصلي(ورثة)251059
محمد حسن الصوص251069
طانيوس ابراهيم عساف251088
محمد عبد اهللا عيتاني251168
قاسم حسين غدار251193
نبيل علي العبد اهللا251202
ابراهيم علي العبد اهللا251204
علي احمد صعب251212
محمد ابراهيم حدرج251508
مرشد ابراهيم بدير251539
ابراهيم خليل نصار251567
عماد محمد رسالن251580
احمد مصطفى النقوزي251594



علي عبد الخالق عز الدين251687
رياض فهد وهبه251761
حميد احمد اللهيب252200
ماجد محمد خليفة252220
هاني حسين حمدان252322
احمد محي الدين اليماني252461
علي احمد كريدلي252742
مصطفى صالح الدين البساط252757
رضا اسعد وطفا252824
مصطفى علي بدر الدين253055
ابراهيم حسن نحولي253101
عبد الرحيم محمد المغربل253150
يوسف ابراهيم بدوي253213
نزيه عفيف الجردلي253217
محمد احمد بعلبكي253241
يوسف محمد صعب253271
انتصار احمد الجردلي253377
عبد الرحمن يونس الظريف253389
ابراهيم اسماعيل عبادي253645
ليلى احمد زين253676
جمال درويش الحداد255028
محمد سليم الزين255070
هاني عبد الرحيم سبليني255111
توفيق حسين دحدولي255173
مصطفى حسن العوجي255227



محمد علي حسين الحاج255268
حسين محمد صالح255388
دينا عبد الواحد امين255421
محمد محمود الحريري255449
صالح احمد عواضة255456
خليل احسان استيتية255560
محمود علي مخدر255576
رضا محمود عكوش255639
عدنان ابراهيم كنيار255709
خلود محمد الحريري ابو زهرة255808
علي عبد اهللا سليم255816
فؤاد خليل كساب256565
جهاد ميشال فاضل256869
موسى ابراهيم حمدان258523
جمال حسين دايخ258528
عبد البديع محمد طه السوسي258581
وضاح محمد فخري258647
لينا محمود بعاصيري258654
علي اسماعيل عكنان258669
عتدال صدقي صادق عبد الكريم259516
حيدر محمد حيدر قاسم ضاهر259982
عبد الحميد عبد الغني مرضعة260956
غسان عاطف عفارة261125
احمد توفيق سليمان261474
غسان علي الحسيني261492



عبد الرحمن محمد شهاب261604
سميح حسيب بعاصيري261760
ورثة تيسير كرم سعد المصري261891
علي حسين لوباني262357
جعفر كامل بوصي262408
محمود وجيه ابو حمود262416
توفيق وجيه ابو حمود262419
محمد عدنان يوسف الددا262434
وليد ابراهيم بواب262786
احمد عز الدين جرادي262853
زكية بدوي الكلش263209
عباس محمد عباس263720
فادي علي زيدان263915
عماد علي زيدان263939
عدنان علي علي احمد263943
حسين هاني بسما264085
عائدة يحي عز الدين264097
احمد كامل عيد264197
محمود حسين عوض264281
عدنان محمد شحادة264373
حيدر احمد خليفة264442
محمد  علي شور264515
حسين علي شور264519
لينا محمد الزعتري264524
علي خليل عجمي264560



خالد علي حبلي265002
بشير محمد سنجر265009
سليم الياس ابو جريش265380
نقوال جبران عطوي265393
عباس احمد فحص266168
ابراهيم علي االخضر266868
ابراهيم محمد االسعد االسعد266902
صبحي احمد السن266946
زين العابدين محمود اليمن266978
اسعد عبدو حجازي267273
سهام عباس ناصر267657
محمد مصطفى سنتينا267924
فادي عازر موسى267937
عامر صبحي النقوزي267954
مصطفى محمد حبلي268763
سعيد احمد حجازي269334
مهى محمود ترجمان269338
عماد محمد عدنان البساط269401
محمد محمود اسطا269533
بسام كامل فضة269554
علي محمد فخرو الحلبي269562
سعاد محمد حشيشو269569
حسني حسين الجبيلي269581
عبد الحميد صبحي السبع اعين269624
حسن محمود العاصي269648



عبد القادر اسماعيل الصياد269655
محي الدين احمد اديب السوسي269661
احمد رضا حفوضة269665
حبيب احمد المصري269671
صالح الدين عبد اللطيف الحكواتي269699
خليل حسن البساط269721
ناصر عبد الغني الصباغ269739
حسن محمد قبيسي269743
محي الدين عز الدين البابا269838
عمر محمد فخرو الحلبي269863
أحمد علي ديب269948
حسين محمد عواضة270221
خالد حسين عواضه270224
محمد احمد عثمان270664
عبد الهادي عز الدين البركة270899
محمد ابراهيم حمدون271159
محمد حسن ابراهيم الجعفيل271534
احمد فؤاد محمد رضا االيوبي271540
جهاد ابراهيم حمادة271692
محمود محمد رمضان271706
حسن علي عباس فياض271717
رامز محمد شاهين271880
محمد يوسف الشريف271897
يوسف محمد البطحيش271907
عبد الرحمن حسن البابا271912



عفاف يوسف الزقة272118
امال ابراهيم غدار272141
ناصر كامل غبريس272184
علي قاسم جابر272344
ابراهيم محمود الشامية272379
يوسف محمد بيضون272425
محمد محمود شعبان272612
ابراهيم نعمة اهللا بغدادي272640
علي محمد احمد272772
عطا اهللا سليم شريتح273038
ر الحلبي وشركاه (حسن الحلبي وزوجته)273044
ابراهيم سعد الدين عنتر273147
كمال الياس بعقليني273890
احمد محمد خشاب275370
وزه الياس مرقص دندن الدرعاوي275525
احمد ابراهيم السبع اعين275531
احمد خضر الغربي276588
احمد درويش سكيني276877
احمد سليم جرادي277121
ماري لويز ماهر نمور277327
حسين محمد بسما277336
محمد احمد عباس278174
مصطفى محمد قاسم279065
عبد اهللا بدر بيبي279788
محمد حسن. عيسى280356



رضوان محمد مشموشي280368
محمد جميل الحايك280978
جوزيف الياس صعب281240
مازن محمود السكاكيني281330
خليل ابراهيم البيطار281632
عبد العزيز علي خزعل282342
علي محمود الفران282384
احمد علي مراد283324
ثائر احمد فاضل284446
احمد محمد سرور284489
جميل امين الصفدي284558
جوزف الياس قسطنطين284622
حاتم سعيد عكوش284652
حبيب امين السكافي284698
حسن احمد الجردلي284720
حسن رامز الحبال284775
حسن علي خليفة284913
حسن محمد فضل الغزاوي284949
احمد محمود سكيني284951
احمد مصطفى بدران284960
ادوار نقوال طعمة284979
حسين مصطفى خليفة285049
حسين سليم ضاهر285127
حسين علي ليال285158
يوال اميل فرح285165



حفيظة محمود الشريف285196
حيدر ابراهيم حمدان285274
خالد عبد اهللا الصالح285323
خالد محمد خشون285344
خليل خضر الشامية285523
احمد محمد الددا285644
رضا محمود البزري285747
سليم حسن العربي القدسي285936
سليم عبد اللطيف رستم285947
سميح محمد البركة285957
عدنان محمد الجمال285983
سمير احمد توفيق حبلي286021
سهير محمد بلولي286093
سهيل ذكي جرادي286110
شفيق احمد السبع اعين286163
شفيق مخايل موسى286174
احمد محمود البيالني286211
صالح حسن الزين286250
عبد الرحمن نجيب الخياط286452
عبد اللطيف جميل السمرة286650
زكي ابراهيم جرادي286737
عبد الناصر وفيق البابا286752
عبد الهادي حسن البساط286776
سعد الدين ابراهيم البيطار286845
سعد الدين عبد الحليم حنينة286858



عبد الوهاب محمد كيلو286872
سعد الدين محمد وهبي ابو ظهر286887
سعد الدين محمود رمضان286893
سعيد  بدوي  الشامية286915
مارون ابراهيم طنوس287038
علي احمد جمال287094
محمد شعبان رضا مكاري287198
محمد ابراهيم التوتنجي287217
علي حسين مقشر287231
علي سعد الدين اليمن287278
حمد   معين عبد الكريم النعماني287288
محمد عبد الكريم سبليني287304
محمد توفيق مصطفى النقوزي287428
ورثةعمر محمد حبلي287453
محمد قاسم الزكنون287495
محمد قاسم المالح287512
محمد كامل عيد287575
محمد محرم بديع287599
محمود محمد جرادي287609
فاروق عبد اللطيف ابو زيد287625
فاروق توفيق حلواني287631
لبيب يوسف شحادة287753
احمد خليل كيلو287758
محمود خضر السبكي287845
يحيى عبد العال البابا287969



مصطفى محمود الخياط288057
مصطفى محمد غبورة288067
علي يونس يونس288118
مصطفى احمد توفيق حبلي288121
مصطفى عبد الرحمن دالي بلطة288210
مصطفى عبد القادر الوتار288221
مصطفى عمر الحلبي288268
خضر درويش الحداد288280
مصطفى محمد البابا288288
 ورثة ديب محمد حمتو288295
مصطفى محمد ديشاري288301
محمد رمزي عبدالكريم عميص288317
سليم عبد الفتاح الزين288325
محمد زهير عبد الرزاق النقوزي288329
محمد زهير عبد الرحمن عزام288340
منيرة محمد العاصي288377
محمود محمد الرشيدي288587
محمود محمد الزعتري288595
محمود محمد الضابط288618
نجال نعمة محمود عكر288645
نزار عثمان العاصي288701
نزيه  احمد  البزري288716
نزيه محمد شاهين288754
هشام احمد االسكندراني288886
محمد علي سرحان فارس289094



محمد محمود شعبان289118
فهد عبد الباسط ابو ظهر289378
محمود اسماعيل مسلماني289725
عباس علي حمية290207
علي احمد قدورة290450
سامي خليل عربيد مشنتف290663
عماد سليم شحادي290671
محمد جميل بعلبكي290684
نزيه حسين حمدان290710
يوسف محمد خضر حسنا290718
شحادة محمد شحادة290743
معروف محمد النداف290745
محمد يونس سكيني290824
سمعان الياس سمعان290832
الياس يوسف خطار290848
عبد الكريم محمد هسي290888
احمد صالح الجردلي290935
مصطفى محمد سنو291081
حسين احمد الحسيني291289
محمد عباس عباس291444
محسن عبد الهادي عاصي291541
ابراهيم اسماعيل دلباني291572
شركة االنماء واالزدهار ش.م.ل291588
 ورثة توفيق الحاج احمد قصاب291764
احمد علي سلمان292000



حسين ابراهيم بدوي292075
بسام حسين الشريف292337
سليم مصطفى السوسي292340
نبيل كامل الزيباوي292344
محمد عبد الرحمن الصيداني292350
يوسف سعد الدين البابا292371
عبد الحميد خضر ارقدان292374
علي مصطفى فاضل292379
محمد حسن يماني292383
سليم محمد بكري جلول292391
محمود رشيد الغربي292432
حسن محمد فاضل292470
زكريا جعفر حمدان292767
نزيه محمود نصار293079
علي علي عز الدين293161
علي محمود ابراهيم293546
وليد مصطفى الترياقي293575
محمود حسن غندور293635
عادل احمد خليل293687
هادي حسن القيسي293770
ربيع محمد سليمان294193
حسين خليل بسما294242
بسام حسن ضاهر294381
احمد نور الدين سمورة(ورثة)294382
العبد ابراهيم مروة294393



شركة الخروبة ش.م.ل295050
 محمد رؤوف علي  جوهر295129
احمد يوسف قدادو295137
قاسم كامل غبريس295210
حسين عبد الحسين مقبل295327
محمود عبد الحسين مقبل295328
احمد حسن ابراهيم295340
نهلة محمود الناطور295450
حسام فيصل السماك295530
علي عبد المحسن كوثراني295550
ابراهيم عبد اهللا ابو سويد295551
عبد النبي طالب غازي295734
نسيم احمد قانصوه296295
حسين محمد حسين البدوي296339
حسن حسين خشن296628
نبيل بشارة برادعي296635
محمد مصطفى الزول296759
سليمان يوسف وزنه297007
ناصر سليم داود297052
نجيب قاسم خشاب297281
محمد حسن منصور297312
علي عبداهللا عز الدين297403
حسن عبد اهللا عز الدين297405
جميل حسن شغري297521
غالب عبد الحسن زلزلي297887



حسن علي حسون297891
عبد السالم محمود السكاكيني297974
عدنان محمود السكاكيني297975
غسان محمود السكاكيني297976
حسن نعمه حجازي298246
حسن علي ناصر298251
سعيد ابراهيم الصفدي298873
عبد الفتاح صالح سعد الدين299056
محمد حبيب جحا299129
علي احمد حالل299173
ابراهيم محمد بيطار299573
عفيف احمد فاخوري299580
حسن محمود ايوب (ورثة)299779
ابراهيم خليل الزين299993
احمد محي الدين عنتر300703
مصطفى احمد حمود300758
علي محمد اللبن300818
رضا علي شمس الدين301093
حسين فضل وردة301247
ايلين سالم لطفي301608
علي حسن حرب301721
اسماعيل محمد جودي301753
نبيلة احمد صالح302091
عباس حسين ناصر(ورثة)302537
علي حسين حسين302599



سلمى حسن غدار302856
يوسف عبد االمير شرف الدين302961
حكمت شفيق الحداد302993
اسماعيل حسن رضا303834
احمد حسين ابراهيم جودي303842
جعفر ياسين خشاب303959
محمد باسم اديب زيدان ناصر304155
محمود احمد النداف304373
كاملة ابراهيم شور305037
محمود ابراهيم شور305044
ابراهيم حمزة خضرة305245
الياس يوسف عطية305361
ورثة وفيق خضر منصور305370
بشارة سمعان البرشا305377
جهاد قاسم يوسف305395
 ورثة حبيب ابراهيم فران305411
حسين محمد حيدر305422
حسن اسماعيل زيدان305438
حسن حسين الزين305444
حسين احمد الزين فقيه305468
خليل حسن بواب305480
حسين نجيب صفي الدين305486
رشيد حسن نعمة305579
رياض بشير حسن البدوي305591
زهير احمد خضرا305597



عباس عبد الحسين درويش305685
عبد اهللا عبد الحسين شرف الدين305696
عبد اهللا محمد ابراهيم غساني305702
علي حسن الرز305743
علي محمد خالد شعالن305753
علي يوسف بحسون305822
حسين علي فرحات305845
سهيل نعيم كنعان306092
محمد نبيل المالح306457
محمود عباس قرعوني306461
موسى ابراهيم فران306471
موسى اسماعيل الزين306473
نقوال ميشال غنيمة306479
راهيم موسى ابراهيم طالب (ورثة)306534
سامر حسن البابا307200
ثناء محمد بلطجي307225
محمد توفيق عسيران307578
قاسم محمد صقر الكبش307645
محمد عبد المجيد حبلي (ورثة)307810
محمد حسين حسن غدار(ورثة)307857
حسن احمد خلوصي جودي307859
ابراهيم خليل الدهني(ورثة)307917
احمد مصطفى البزري(ورثة)307994
زكريا ابراهيم زويا(ورثة)308044
سامي بشير ابو ظهر(ورثة)308253



مريم خليل بواب308650
احمد حسين نصار308832
مصطفى حيدر جابر308833
 ورثة علي فؤاد حبلي308988
ابراهيم احمد ابو صالح309023
شريف مصطفى عنتر309107
عباس يحيى التقي309144
عباس محمد المصري309456
ايمان مهدي االمين309594
غالب قاسم برجي310285
طاهر احمد فردون310914
ناصر رضا وطفا311779
علي حمد خشمان311952
ابراهيم عبد الرضا عيسى312508
عماد ابراهيم بديري312698
جعفر محمد شرف الدين312702
محمد اسماعيل اسماعيل312908
احمد خليل حنينة313030
محمد يونس مطر313647
عباس حسن  حمود313700
النادي االهلي الرياضي-صربا313910
محمد علي حسن ناجيا314306
غسان محمود حلمي المكاوي314768
مصطفى نمر حمادة314835
مصطفى حسين حسين حمود315089



درية محمد اديب اليمن315154
حسيب مصطفى كالو315251
حسين عباس قرعوني315459
محمد مصطفى حمود315589
احمد مصطفى حمود315592
علي محمد حمود315870
حبيب الحاج علي زبد316139
عبد الحليم عز الدين القطب316964
يوسف لويس نمور316975
محمد احمد فقيه317579
حسين احمد موسى318436
علي محمد اخضر318470
علي محمد بدران318489
محي الدين خالد البابا319020
علي حسين رمضان319376
عمر مصطفى الربيع319398
احمد حسن عرابي319579
صافي محمد مدني319627
بسام محمود وهبه319630
بولس الخوري بطرس الخوري319673
نقوال حنا كنعان320007
علي حسين حسين320250
منى محمد صالح320337
محمود محمد خالد قصب320385
حسين محمود فقيه320849



علي ابراهيم حمام321174
مصطفى حسين عوكل321185
مالك علي ابو حالوي321257
بالل رجب األرناؤط321364
مصطفى ديب زعتر321516
احمد موسى عبد علي321625
احمد حسين عبدو321993
محمد علي حجازي322002
جورج يوسف طنوس واكيم322685
رمزي أسد باسيل323197
بهيج اشرف الخطيب323370
جورج مخايل ابو زيد323587
مصطفى عبداهللا ادريس323804
خليل ابراهيم نصار324157
مصطفى محمد حجازي324486
يوسف لطف اهللا غابي324547
نبيل عاطف حشيشو325231
ابراهيم احمد اوسطه325530
محمد محمود السبع اعين325732
عبد الكريم رضا قرقماز326131
محمد عبد اهللا كريم326428
أحمد محمد عبد اهللا326454
محمد علي العريبي326739
حسن حسين شحادى326838
محمود علي قدوح327479



محمد زهير درويش الحداد328013
حكمت خيراهللا الخوري328045
عمر سعد الدين اليمن328589
فاطمة احمد جابر329588
كريم علي مركيز330007
عيسى محمد دلول330134
محمد جمال ابراهيم جلول330142
باسم حسن حوشو330569
فضل حسن علي حسن صالح330832
منال انيس الحجاوي331281
وسيم محمد نور الدين طه البابا331282
نبيل محمود معتوق331298
عطا اهللا مصطفى حمادي الخراط331318
صبحي محمد أبو زيد331380
مازن عبد الغني الصباغ331470
احمد محمد سويدان331483
غسان حسين الظريف331553
محمد سعد الدين المالح331589
سالم عبد الغني العتال331590
ابراهيم احمد غدار331651
محمود مصطفى طرحه331652
مصطفى عثمان البابا331777
احمد علي الزعتري331790
محمد حسين خضرة331816
بسام حسين خضره331832



مارون طانوس طنوس331854
يوسف حسن البرجي331855
ندى عبد الغني العتال331954
اندريه روبين بابسيان332041
هيثم سعد الدين شعراوي332048
حسن احمد الحفني332072
محمد عبد اهللا الحر332320
محمد علي شفيق الجردلي332340
احمد رامي توفيق معتوق332444
درويش سعد الدين الصيص332532
علي علي المكاري332588
عبد الرحمن محمد منير السكافي332619
احمد ابراهيم سرور332691
ابراهيم محمد عواضة332754
محمود علي صبرا332875
عبدالسالم بدرالدين الدرزي332887
احمد قاسم برجي332922
ناديه محمد غدار333013
ديمة محمد شهاب333062
انيس محمود سرور333149
بشير عبد الكريم المصري333180
محي الدين محمد خضر حسنا333286
داليا محمد فؤاد الكلش الحسيني333289
محمود مصطفى سوسان333346
احمد سليم الحلبي333362



ابراهيم حسين فقيه333386
محمد نزار محيي الدين الرواس333425
سها ابراهيم عزام333426
اسامه خليل البزري333427
هيثم محمد عنتر333450
محمد حسين عزالدين333617
محمد محمود وهبي333664
علي احمد حسون333725
قاسم محمد القادري333728
زينة حمزة البزري333792
ميرنا فؤاد الصباغ333822
فادي يوسف الفاخوري333894
عباس علي عيسى333960
مريم مخايل فريوات334070
رمضان عبد الرؤوف ضاهر334153
يوسف حبيب نسر334162
امال محمود الكبي334173
نوال يوسف حيدر334175
خيريه محمد االبريق334197
محمود علي طاهر334223
عدنان محمد علي النقوزي334226
حسن أسعد قشور334242
حسين كريم غريب334309
شامان علي صفي الدين334315
حسن محمد فتوني334335



حسين احمد الزين334336
غازي حسين سمره334385
مريم محمد المالح334434
الياس لطف اهللا برادعي334445
فاديا علي صيداوي334535
محمد سعد الدين القرص334606
محمد مصطفى حمادي الخراط334621
نبيل عثمان جمعة334631
مصطفى محمود اسطا334687
مصطفى محمد الحريري334691
علي محمد االمين334713
سعد الدين محي الدين عنتر334738
يوسف محي الدين عنتر334750
سعاد سليم صبراوي334812
علي خليل عباس334840
ناهده معروف الزين334857
جعفر علي مكي334889
احمد علي شعالن334917
وليد محي الدين العيالني334923
حسين علي محسن334930
صادق محمود الصالح334967
نهايه مصطفى زهره334974
عدنان زكريا االوسطه334988
علي صالح بدوي335051
رضوان محيى الدين سليم حمود335178



رنده مختار ابديع335184
محمود علي البعاصيري335261
فاديا محي الدين صفي الدين335283
تحسين نجيب ضاهر335369
محمد احمد البطل335390
صالح احمد القيسي335392
محمد زكريا سعديه335393
جان طانيوس بولس335397
مريم عبد المنعم شعيب335400
مصطفى محمود وهبي335470
نبيل يوسف ابو جريش335514
مريم علي هاشم335557
حياة احمد علي335842
بسام نزيه العاكوم335855
احمد علي الحدري335901
محمد حسين زيدان335910
كمال توفيق قصاب335916
حسين محمد حسين فاعور336266
حبيب احمد بحسون336321
كمال احمد رستم336325
عبد اللطيف امين سرور336439
لبيب مصطفى الميس336474
احمد حسين سليمان336493
نجيبة عبد االمير فاعور336584
فاطمه علي حالل336635



جمال عبدالحليم لطفي336693
حسن محمد اسماعيل336840
حسن محمد زيعور336966
ميشال نقوال قسطنطين337212
زينه ضياء الدين فحص337233
مها خليل حمدان337390
فؤاده يوسف فرنسيس337394
هال علي قطيش337441
آمنه علي دلول337553
زينب علي خليفة337697
رمزي عثمان المكاوي337791
جهينه حسين عاصي337805
خالده احمد طارق زنتوت338050
فادي فياض فياض338076
محمد عمر الصلح338114
فادي محمد رفقي الصلح338127
رحاب محمد الزين338158
محمد احمد القبرصلي338185
دالل عبد الحليم حنينه338252
غادة سعدالدين خياط338278
حسين محمد روميه338292
محمد حسن الصالح338332
روال حسن صالح338407
محمد مصطفى حسون338630
غيداء ابراهيم ابو زيد338739



محيي الدين محمود الظريف338754
ابتهاج يوسف صالح338934
احمد ابراهيم عبده339464
عادل علي حماده339988
هائل احمد عيساوي340100
حسن محمد الديب340445
فاطمه احمد قاسم341667
انعام علي الجواد343411
مصطفى محمد طالب343667
مصطفى خضر نجدي344120
احمد علي بدوي344324
مصطفى محمود القيسي344345
حنا جرجس حليحل346557
محمود محمد سمحات348018
محمود احمد ناصر348477
موسى مصطفى طعمة349123
سلوى فريد حداد350312
حسان مصطفى حمادي الخراط350903
احمد محمد حمد351319
حسين حسن زين351400
يوسف نقوال شلهوب351504
محمد احمد ناصر351699
علي محمد سعيدي351761
حسين محمد قاووق352431
نبيل عبد الحسين مهدي352678



محمود محمد المغربي352912
هادي جورج بدران353051
عبد الرحمن محمد بشير القواص353156
عبد القادر يوسف الشريف353448
عبد الرحمن احمد الخضري354029
تمام زكريا حنينة355276
منح عبد الرحمن شهاب356025
حسن علي شحادة356097
جورج الياس جبور356260
رضا علي محمود356378
جواد علي معتوق356406
منى مصطفى السكاكيني356425
سامر يونس حجازي356581
حبيب فؤاد حبلي356605
مصطفى علي حمية356661
رنى عبدالمنعم البزري357002
محمد اسعد الحاج357090
حسن محمد اسماعيل357298
مصطفى يوسف مملوك359356
سليم عباس شغري359451
محمد حسين جابر359637
نبيل محمد حجازي360100
خضر خليل مستو360106
محمد معروف حطيط360523
طارق زياد الصباغ361365



داني رمزي جمال362182
ميشال نبيه القاضي362497
مصطفى محمد غدار362608
محمد علي وهبي362618
محمد علي حسون362641
نبيل علي حمادة362649
علي محمد جعفر363071
حسن ابراهيم سالمي363444
نقوال جرجي الناشف363809
محمد احمد الزعتري364017
حسن علي عبد اهللا364154
هناء عفيف سوسان364179
مصطفى عفيف الدرزي365521
مازن نبيل هنوش366692
علي حسين حجازي366864
جان كامل ابراهيم حنا367514
انور ابراهيم داود367520
يوسف حسن مكي367583
ميشال وديع الناشف367778
محمد اسماعيل حجازي367807
محي الدين محمد خالد368252
هناء سعد الدين العقاد368664
غازي بديع بزي368685
جمال عباس صبرا368699
عبد السالم محمود حيدر368890



حيدر عز الدين نجدي369123
فاطمه علي الديراني369826
حسن عبد اهللا سليم370117
فؤاد مصطفى السوسي370252
حسن محمد فقيه370261
نوال ادمون فواز370926
علي محمد ناصر371105
محمد حسين ابراهيم371377
محمد موسى خليل371508
محمد سليم وهاب االبريق371624
حسن علي الزين372062
محمد حسين فقيه372105
احمد محمد قرقماز372355
امنة ابراهيم الراعي372720
سميح احمد صالح372727
علي حسن طالب372749
الياس حنا خليل373041
عصام حسن حايك373272
علي حسين بدير373343
اسمهان محمد يونس373674
محمد احمد حميه373688
مصطفى سمير البزري374560
ادمون الياس فواز374600
ابراهيم خليل قنديل374899
مريم احمد البني375069



حسن محمود االسعد375421
انطوان جرجي قطان375853
احمد حسين يونس375862
محمود مصطفى سعد376798
سليم علي قطيش376800
محمد حسين سبليني377260
حسن احمد صالح377604
محمد احمد البابا378093
محمد يوسف عيسى378391
مصطفى محمود فوعاني378398
محمود علي سيد378427
الدكرمان 703 ش.م.ل378613
ابراهيم حسن يزبك378885
يحي قبالن وهبي378996
محمد وليد محمد رشاد وهبي379189
زاهيه صالح الدين البزري379224
ديما عبد السالم مجذوب379234
دالية عبد السالم مجذوب379239
فؤاد محمد ابو غدير379253
محمد مصطفى الصفدي379454
محمود نسيب السهيل379731
الزين علي فواز379757
فاطمه محمد حمود379840
زينب ابراهيم صالح380270
محمد حسن ضيا381377



محمد قاسم جوني381487


