
خضر توفيق زهرة381488
محمود ابراهيم دهيني381896
علي عبد اهللا مهدي382021
حسيب حيدر عسيران382413
نعمات خالد البابا382979
وضاح احمد قبيسي383034
قاسم علي الرز383124
محمد علي يونس التقي383147
ابراهيم محمد ابراهيم383234
وفاء حسن بحسون383275
حسن احمد خليفة383383
يوسف محمد بنوت383417
محمد علي فاضل383855
مؤسسةاالبريق التجارية384260
عبد الرازق عز الدين البزري384269
شفيق سعد الدين ابو زينب384279
نجيب احمد قانصو384974
فريد محمود حمزي385415
محمد خليل ابراهيم الرواس385945
سامي عبد المنعم البيضاوي386209
علي احمد عبود386811
محمد عباس المصري386920
انطوان شفيق واكيم387306
حسن علي عقيل387597
سمير حسين نصر اهللا387761



بهيج سعد الدين الدرزي387823
هيثم احمد اليمن387861
حمودي سعيد عربيد387975
محمد حسن فقيه388284
حمد محمد شامي388443
مرشد حسين قانصو388512
يحيى محمد خليفة388768
محمود جرجي فرنسيس388875
بارعه محي الدين الجوهري389060
محمد محمود حمد389487
محمد عبد الهادي نحولي389672
ابراهيم علي عيسى390219
محمد مصطفى بو صالح390242
صالح لطفي الدندشلي391197
عبد الرحمن محمد زكي الصلح391294
فؤاد محمد رفقي الصلح391440
حسان سعد الدين الحالق391747
علي يوسف سويدان391749
امال محمود الدالي391964
محمد علي غدار392298
حياة عبد الحميد ايوب392328
وسيم فاضل حمدان392527
جهاد محمد رمضان392529
محمود بدر الدين عبد النبي392731
علي محمد جواد392815



شركة خليل ومحمد البيطار392832
جميل احمد عطيه392852
امين علي علي392971
علي حسن مرعي393109
حسين علي سالمي393440
وسيم عبد الفتاح سعد الدين393587
محمود خليل الزول393601
محمد نمر حمود393637
علي عباس حمزة393842
يوسف علي غدار394113
حسين  علي محمد  غدار394383
عادل عارف الزين394608
فايز صابر الصياد394646
حسن محمد جابر394666
خليل محمد حالق394712
نديم عارف داغر394814
احمد عفيف خطاب394989
محمد احمد معروف394997
حسن علي عيد395131
نجال عبد الواحد الشيخ حسن395151
مصطفى علي حيدر395176
محمد بالل سعد الدين الحلبي395372
سلمى سليم الزين395420
جوزيف اسعد طعمه395436
عبد القادر عبد العزيز البزري395473



سعاد محمد منير السكافي395554
مصطفى حبيب الصياد395638
الياس جرجس حرب396499
خديجة محمد علي فواز396714
محمد وفيق النقيب396812
جعفر احمد قشمر396989
حسن محمد عز الدين397049
جوزيف الياس الشامي397140
سليم وهبي فران397178
عامر يوسف رمضان397374
محمد يوسف فقيه398002
سهير محمد البساط398062
حسين محمد حميه398302
خليل علي خليل398643
كمال علي حجازي399090
سعيد نجيب جنبالط399372
شوقي احمد سليم399798
احمد عبد اهللا سليم399802
علي مصطفى ابو صالح400509
نزيه احمد ابو ظهر400578
علي محمد فحص400709
محمد حمزة مصطفى دالي بلطة400818
عماد محمد جفال402092
امين محمد البزري402811
عبد الغني سليم الحالق402933



رجاء علي بحسون402941
ابراهيم شبلي شبلي403414
محمد حسين حمادة403446
روزانا عبد الوهاب حبلي403726
جمال سليم سوسان403791
اديب عادل الحاج خليل404041
محمد محمود الجعفيل404044
علي حسين نجم404122
حسين محمد زين404499
مهى محي الدين البابا404662
موسى محمد فرحات405209
مصطفى سليمان عز الدين405243
جرجس يوسف انطون405625
عباس هاشم هاشم405661
جورج نقوال حايك406286
نزيه مصطفى سبع اعين406897
مصطفى حسين جوني407233
احمد محمود سنبل407997
سليمان حنا سعد408024
ناجي  سهام  سميا408289
محمد حسين شريف408505
عزت احمد الزين408800
كامل حسين شمندي409011
علي حسين حرب409345
محمد محمود دهيني409462



عباس محمد نصر اهللا409568
دانه هيثم شهاب409572
محمود محمد علي حريري409944
مصطفى موسى حمدان410602
غسان علي سلهب411714
غازي علي حمود412277
احمد علي عبس412424
اندره يوسف الحايك412481
نبيل فريد الحداد412720
حسن محمد فقيه412983
حسن موسى ضيا413049
علي توفيق العبيدي413189
علي حسن زيتون413475
طانيوس يوسف فرحات413559
محمد احمد طالب413653
جبرائيل خليل الشامي413693
عاطف توفيق صوفان416222
احمد فضل حاموش416708
ميشال نقوال بيروتي416762
عبد اهللا قاسم سعيد417984
خديجه احمد خليل418257
محمد عصام عبد الغني البساط418354
علي حسين سرور418605
محمد حسن الجبيلي418629
عادل فوزات المصري418813



كمال كامل شبلي419628
غسان عساف مخول419678
يحيى ابراهيم الموسوي419835
محمد حسين حسين419963
علي حيدر مصطفى422078
حسن مصطفى حمادي الخراط422586
يوسف جرجس اندراوس422639
علي احمد وهبي424265
طالل مصطفى شهاب424546
علي عبد الحسين جابر424549
حسن عواضة صالح424594
عباس عبداهللا سعد424654
سعيد محمد حمود424694
حسن علي حطيط424778
حسين محمد حطيط424781
يوسف ابراهيم ضاهر425014
رضا مصطفى خليفة427199
محمد خليل حمزه427252
مريم خضر سكيني427369
علي محمود حمدان427373
وسيمه محمد نور الدين طه البابا427748
عصام احمد دياب427812
ادهم سليم المملوك427942
محمد صالح عز الدين428511
حسن عدنان حمادي429132



محمد احمد ابراهيم429485
ايمان ابراهيم مغنيه430017
وليد محمد ياسين430121
محمد قاسم غادر431193
حسن محمود فقيه431481
 محمود  محمد أسعد431537
الياس جرجس انطون431844
حسن علي الزين433741
قاسم حسن دياب434105
طالب موسى معتوق434460
 مصطفى حسن سعد434518
ابراهيم خليل صعيدي434641
جورج كرم كرم434769
حسين علي عيسى435028
نجيب ياسين ياسين435669
علي رائف بنجك436190
عبد الكريم السيد يوسف نصر اهللا436463
احمد محمود السبع اعين436548
سعاد سامي البني436730
سامي محمد مبدر436854
طالل حسين حمادي436857
محمد عبد الحسين صالح436970
نجاة عبد اللطيف الدنب437240
محمود دياب شعالن437430
حسن علي متيرك438200



زهره حسين وهبه438348
محمد كامل قاسم438817
جورج حنا سليمان439073
حسن معروف فنيش439122
محمد اسماعيل درمسيس439355
عماد عفيف االمين440318
حسن محمد عبد الحسن تاج الدين440407
محمد علي يزبك441293
عباس حسن غريب441634
احمد موسى عبد اهللا441858
هاني عبد المنعم البيضاوي442317
محمد حسن  زيتون443500
احمد محمد علي سليمان443559
حسن محمود صالح444165
محمد حسن دياب444174
خليل محمد الحاج444519
حكمت مصطفى درويش447247
مأمون سعد الدين حبال448747
علي حسين عباس448928
محمد علي زين449215
نجلة حامد باقي450428
عباس محمد حسين جواد451231
علي سلمان فواز451359
علي محمد حطيط451456
محمد حيدر هرمناني451471



حسن محمد مراد451669
خليل قاسم وطفا452036
زينب حسن حسون452086
عفيف صبحي أيوب452757
حسين قاسم جوني452891
جهاد جريس وهبه452918
ابراهيم سليم زيات453580
قاسم محمد زلزلي453621
محمد حسن غزلة455307
محمد خالد محمد455925
باسم خليل شرف الدين455990
عمر منير الشريف456413
جان حبيب اسطفان456995
محمد علي زكور458427
غسان جرجي فرنسيس458447
حيدر محمد فقيه459486
حسن علي البرجي459788
علي عبد الكريم مروة459986
اسماعيل محمد دياب460559
محمود علي حجازي460561
يوسف محمد حاج يوسف460875
احمد محمد شحوري461094
علي حسن غدار461313
علي توفيق عثمان461973
ابراهيم عبد حطيط462118



محمد خليل بيطار462273
انطوان جرجي حليحل462839
حسن محمد مسلماني463355
غازي علي حمود463956
محمود محمد عيسى464895
احمد مصطفى اليمن دندشلي465270
محمود حامد صالح465713
عدنان عفيف ابو عقدة465780
علي محمد شلهوب465816
فادي انطوان ابو خليل466042
جورج انطوان ابو خليل466124
علي حسن يوسف466485
محمد محمود العر466909
خليل لطفي الدندشلي467287
حسن علي عز الدين467291
احمد علي زرقط467395
فاطمة احمد زين467467
زياد احمد عزات كنعان467525
احمد محمد عبيد467555
علي ابراهيم جرادي467617
ايمان عبداهللا شعالن467715
ديب فرحات فرحات468402
سميره رفيق شري469197
رنده محمد صالح الدين زنتوت469312
علي محمد حسون469324



فاطمة فضل اهللا صفي الدين469733
ابراهيم ملحم يونس470015
محمد حسن سعد470182
هنا حسيب بعاصيري470240
محمد علي موسى470551
محمد محمود صالح470577
سهى مصطفى  نجم471575
عادل علي محمود مخدر471659
ابراهيم احمد منصور471741
لينه محمد وفيق ارقه دان471793
هدى محمد سعيد وهبى471864
رضا محمد حب اهللا473883
روال محمد الجردلي474095
نبيل فيليب حداد474438
علي عبد الحسين ياسين474573
بسام محمد صالح474743
عماد مصطفى حمود474841
علي محمد مرعي474924
سكنه كامل ابو خليل475009
احمد مصطفى الجبيلي475066
حسن محمد جمال475369
ندى حسين فقيه475707
علي احمد سهيل475835
محمد فضل زيدان476042
جمال سعيد حشيشو477385



عصام حسن المالح477437
زهية حسين بيومي477510
هنادي محمد الجردلي477619
فاطمة حسن عز الدين477631
منيرة محمد شهاب477842
جمانه حسين عون478040
صفا مصطفى الوتار478073
حسين محمد خضر478216
عباس محمد فقيه478223
محمد حسن جواد479121
عبد االمير نعمه عكر479296
مصطفى احمد يونس479375
احمد حسن عبدو479642
علي عباس دهيني480299
احمد عبد الحافظ الحكواتي481125
مصطفى حسن سليم481407
طالل حسين خليفه481469
سامي فرح قزيلي481970
علي محمود جواد482305
حسين عبد الحسن ناصر482872
صبحية علي عجمي482886
فضل محمد حسون482957
يوسف دياب حسين483556
علي محمود اسماعيل483731
احمد عفيف طوقان484521



ابراهيم حسن سعد484774
عليا صالح عباس484946
لطفي امين ابو عقده485032
خليل امين مروه485190
حسن علي حجازي485399
فاطمه علي حيدر485820
احمد محمد صالح486280
ابراهيم حسن شعيتو487032
احمد حسين ناصر487211
سليم سمعان ابو جمره487352
جورج نقوال متى487672
غسان خليل العاصي487732
عدنان محمد دهيني487922
موريس يوسف نمور488579
امال مصطفى السكاكيني489342
حكمت محمود البركة(ورثة)489518
جورج ديب ديب489962
رجا معروف سموري490608
قاسم احمد حميه491009
ثريا محمود نحولي491019
هاني عفيف الديماسي491233
احمد حسين منصور جمال الدين491550
احمد خليل بحسون491617
احمد علي الخياط492151
نقوال حنا ابو زيد492202



محمد علي خليفة493026
زياد محمد منير البساط493326
خالد علي طه493382
احمد محمد يعقوب494717
احمد مصطفى زعرور495112
احمد مصطفى كمال495121
ندى هيثم شهاب495170
ماجد صالح عالم495276
طالل عز الدين البزري495279
علي حسن مقبل495792
سمير عوض بدر495841
علي سليم ضاهر496133
محمد احمد غدار496429
عبد الغني محمد الصباغ497644
جورج الياس صافي497695
حسين يوسف مقبل497776
فاطمة حسن خليفة498117
يوسف الياس حليحل498888
حسن رضا مقبل499127
فادي صالح الدين الكرجيه499179
محمد عيد محمود البركي499204
خديجة احمد الشيخة(ورثة)499287
فاطمه احمد عيسى499920
علي حسين توبي500621
وفاء عفيف السمره500768



خالد محمد شحادي501058
هشام عفيف الديماسي501452
نعمه احمد عوض501999
هيام عباس مقبل502052
يوسف محمد بحسون502670
جبرائيل اميل حجار503726
دير مار جرجس الناعمة504161
احمد حسين الصالح504439
لطيفه نور الدين حشيشو504815
احمد محمد مستو505128
توفيق عز الدين البزري505197
محمد عبد اهللا طه505234
محمد قاسم فرحات505512
صفاء حسن الحلبي505714
عباس احمد يونس506118
حسين ناصيف بسما506198
مصطفى عمر المصري506979
محمود حسن الجبيلي507125
هالل حسين كحيل507220
ماهر وديع عسيران507407
احمد علي االرنؤط507441
احمد فضل السيد امين507533
رنا محمد علي السيد الحالق507547
اكرم حسن غدار507566
مارون حنا باسيل الملقب بعجينة507589



محمد جميل مكي507613
منير بهيج المكاري507692
اسماعيل علي البابا507815
حسين محمد دهيني507927
محمود علي حسين خليفه507989
محمد حمزه حمزه508025
حسان عفيف جعفر508197
رال محمود البابا508205
زهره نصر اهللا حجازي508276
قاسم احمد غريب508300
سعيد احمد الحاج508367
احمد فايز صالح508397
حسن محمد حجازي508404
خضر محمد صبحي بزي508421
نديم ابراهيم الصيص508486
منيره ديب زعتر508610
علي صالح عقيل508662
حسين حبيب سرور508686
عدنان احمد جبيلي508726
عاطف يوسف البابا508751
محمد عبد الحميد الشعار508943
جعفر علي القرى509388
محمود عباس علي حسين صالح509647
زكي حسين الطقش509677
حسين علي زيعور509689



دوري مصطفى المصري509787
حسين ابراهيم خليفه509788
محمد رضا خليفه509811
احمد الشيخ موسى عز الدين509841
حسن رضى خليفه509856
علي  سعدالدين  الببو510051
حسين محمد االبريق510105
محمد حسين عاصي510127
علي صالح عز الدين510143
علي ابراهيم تاج الدين510150
احمد حسين جمعه510183
محمد حسن العلي510273
حسين قاسم عقيل510411
حسين علي مغنية510490
حيدر محمد ابراهيم شحوري خليفه510494
شوقي علي خليفه510550
علي احمد دقماق510614
منير  خضر  الدرزي510627
محمد محمود عطوي510732
انصاف دخيل قانصو510944
علي عبد اهللا علي511228
محمد نمر سعيد شومر511884
احمد حسن جوني513090
تغريد رشيد الحاموش513218
رضوان ابراهيم بحر513308



حسن علي سويدان513338
رضا عبد اهللا كريت513381
ديانا خليل المجذوب513883
بالل ابراهيم جوني514127
يوسف جرجي صادر514311
حسين محمد فقيه514546
يوسف نعيم شاهين514787
هال عبد الحميد نعمه514870
جمعية البر و االحسان515224
احمد محمد عامر515650
محمد سليم الحلبي517379
احمد محمد سالمي517711
حبيب الياس اسكندر الخوري518232
جميل يوسف قطان519180
نهلة محمود ابو صالح519744
زهرة منيف حنقير520380
بسام عبد الوهاب قصير520776
شفيق عدنان الخطيب521778
عبد الناصر احمد سوبرة521892
رنا خالد علي حسن521897
نزيه احمد دهيني522087
ابراهيم موسى خليفة522506
حيدر محمد عجمي522512
احمد حسين غدار522536
انطوان يوسف طنوس واكيم522745



سليم جميل يونس522937
حسين رشيد حرقوس523428
امال حليم ايوب524249
امال فيليب بخعازي524712
علي حسين بيطار526850
احمد محمد مشموشي527203
حسن موسى يوسف528329
عدنان احمد مديحلي528367
مصطفى محمود درويش528462
فاروق محمد قبالوي529226
خليل درويش زين529484
سمير عثمان مكاوي529552
محمود يوسف فقيه529755
احمد معروف جباعي529981
رئيف عبد الحليم الكلش530033
محمد علي عقل530502
نادر زياد بعاصيري530570
محمد علي علي530982
حسن قاسم الساحلي531002
عباس عبدو فرحات531188
محمد احمد الحريري531999
عبد اهللا خليل لزيق532201
مروان بهاء الدين رمالوي532243
محمد ابراهيم الزين532255
كمال جول فاخوري532477



سامر حسين عطوي533364
محمد تامر غدار533846
ابراهيم محمد فقيه533904
عباس احمد سلمان534058
محمد جواد حسين534244
زهير درويش شاهين534490
غاده نجيب ظاهر534656
امين حسين جابر534764
نصر طنوس االشقر534800
بسام حسين نزال534821
نجيب اسعد قسطنطين534926
عبد الحسين بشير بنجك535066
حسن محمد نجدي535652
علي محمد رضا535702
محمد قاسم الخشن535975
عباس موسى صلوب536094
ديمة سامي السايس536446
منتهى نايف االسود536602
خليل ابراهيم امبريس536757
توفيق يونس قبرصلي536911
فاطمة فايز فقيه537022
خليل ابراهيم جودي537292
هالل ابراهيم جودي537319
محسن نجيب فرحات537544
محمد سعيد عون538052



حلمي عبد الرحمن الخطيب538183
محمد احمد غدار538300
محمد عبد الرحمن  حريري538527
اسماعيل مصطفى قندقجي538824
محمد علي فياض540430
وليد محمد خليل540678
وليد محمد عثمان541105
احمد محمد المرسي541154
حسين حسن فرحات541196
كمال وهبي حمدون541285
احمد رهيف محمد عرابي541352
احمد عبداهللا شحوري541471
علي سليمان يونس541616
بالل محمد منير سكافي541939
مصطفى محمود سرور541991
احمد طارق سيد خليل البساط542508
زهير مصطفى السمرة542680
محي الدين محمد فؤاد الكلش542933
محمد نزيه محمود باشو542934
نبيه محي الدين الكلش543207
عصام سعد الدين الحريري543795
منى محمد فقيه543798
محمد حسن البابا544009
محمد مصباح الحشاش544321
حسن سعد الدين عالء الدين544554



رغيد محمد نور الدين طه البابا544675
ياسر حسين علي شبلي544692
محمود عمر حمزة الدالي بلطة545076
عثمان صبحي النقوزي545141
حسن عادل السن545207
علي احمد زين545247
محمد حسين بسما545397
محي الدين محمد خضر نحولي545521
بسام دخيل قانصو545841
حيدر حسن سعد546041
فايز سميح فياض546246
كمال حسين بسما546420
هيفاء محمد علي االمين546590
مازن عبد اللطيف المجذوب546692
وجيهه محمد عضاضه546934
نبيل انيس نقيب546955
محمد حسن بيضون547006
طالل حسين اسعد547131
سالم محي الدين بوجي الشعار547205
علي خليل شبلي547279
محمد رضى الخضرا547379
عدنان عز الدين الكلش547546
محمد ناجي احمد رضا547577
محمود علي عقيل547731
سعيد احمد السبع547869



علي محمد علي حجازي547882
لبيب صالح الدين القطب547942
زهير محمود النقيب548057
سمير محمد البركة548159
عنايه عبد الرحمن الحاج ابراهيم548161
ابراهيم اسماعيل عيسى اسماعيل548167
عمار احمد عواضة548195
اسامه مصطفى سمهون548556
محمد محسن عجمي548692
علي سهيل ذياب548840
خالد محمد خشون548971
احمد بهيج حشيشو548996
ادوار ملحم طحشي549009
محمد معروف جباعي549127
سليم محمد شريف جودي549336
وليد احمد سوبرة549394
عدنان احمد زين549410
محمود محمد النقيب549441
حبيب محمد ترمس549445
احمد محمد سامي طالب549641
رامز محمد سمهون549887
محمد حسن الغزاوي549924
فاروق عبد الباسط ابو ظهر549940
فادي طارق بعاصيري550086
سعد الدين علي سمهون550331



حسين علي كوراني550378
يوسف خليل الزين550698
علي خليل الزين550719
علي سليم الزين550771
احمد يونس الرفاعي550927
نزيه محمد سنجر551026
محي الدين قبالن حمود551149
محمد سامي البركه551297
عبد الكريم محمد حيدر دياب551866
حسن ابراهيم الحاج551871
حسان ابراهيم اللقيس551956
ريمون فيليب صالحة552182
كرم محي الدين سكافي552194
احسان خليل استيته552203
مازن صالح الدين طه البابا552390
عزة صالح حالوي552475
محمد خالد دقور552559
راسم سعد الدين بعاصيري552684
محمد عثمان محمدية552685
جواد سعد الدين بعاصيري552686
احمد حسن سكيني552720
سميح احمد سعد552819
رفيق محمد علي عدلوني552841
خديجة وهبي حيدر552854
سهيل درويش اسعد552896



سهيل محمود حاجو552905
محمد صالح داود ديماسي552948
محمد كامل سعدالدين حشيشو553086
محمود درويش الحداد553121
محمود منير نقوزي553169
عبد الفتاح سليم الزين553366
مصطفى محمد توفيق نقوزي553385
منى الشيخ محمد علي ناصر553394
منير سعد الدين عنتر553401
فريدة فرنسوا ابيال553561
جمال محمود خالد553584
نضال شمس الدين ناصر الدين553634
حسن خليل كوثراني553757
نايف علي شامي554069
احمد محمد داغر554145
نصر السيد صدر الدين شرف الدين554204
هاني انور بزري554510
هدى ابراهيم عزام554772
حسن حسين الزين554876
امال حسين الخطيب555040
علي محمد صالح555192
ياسر حسين حطيط555379
محمد يوسف سعد555404
وليد كامل عسيران555413
وليد محمد بوبو555466



الياس طوبيا مرتينوس555487
طالل احمد ابو ظهر555521
يحي علي خليفة555550
عمار علي بحسون555767
احمد مصطفى رياض جالل الدين555857
حسين محمد زيعور556025
ايمان عبد الحميد ابو الخير556086
ناجي عبد اللطيف الشعار556263
غنوة صباح عريس556383
فادي فخر الدين دباجة556557
محمود خير الدين ياسين556609
قاسم جميل غدار556730
علي حسن عواضه556754
لينا حامد باقي557742
حسين نسيب بكداش557745
احمد مصطفى ديركي557906
عبد المجيد ذيب بنوت557982
جهاد صالح صوان558045
خالد احمد طارق زنتوت558064
ايهاب احمد البطش558079
حسين يونس فقيه558262
عبد االمير السيد حسن صفي الدين558342
فضيل موسى حب اهللا558400
حسن يونس سنبل558630
ماهر احمد اليمن558652



رضا علي غريب558680
امينة احمد السكاكيني558765
محمد عبد اهللا صوفان558830
جمال محمد عبد اهللا558858
احسان عاكف عسيران559175
علي عبد االمير فاضل559212
عبد اهللا محمد خليفه559225
علية ديب عكوش559312
هالل وهبه فران559322
عبد الرزاق محمد رفيق فتال559488
بسام احمد خلوصي جودي559573
عارف معروف حسين559777
رهام سهال يموت شرف الدين559870
وليد مصطفى حشيشو559920
هاني حسن شغري559922
محمود عباس يونس560033
غسان جمال اليوسف560060
رفيق احمد الغزاوي560180
رجا فريد قسطنطين560201
سهيل سليمان حالوي560210
فادي حسن ابراهيم560309
اديب موسى بعلبكي560485
هال محمود محمود560524
حنان محمود هاشم560752
علي محمد احمد561271



رضا محمد حسين561507
عبد الرحمن جميل حمود562112
فاطمة علي عبود كنج562392
فاضل حمود يونس562582
نزيه اسماعيل زين562695
شوقي حمدان عبد الغني563380
محمد خالد عطية563410
حسين احمد ضاوي563713
علي عبد الكريم قاسم563900
حسن علي سليمان564026
مرشد عبد اللطيف فياض564246
زينب محمد عز الدين564377
خديجة احمد حالل564480
احمد داود الصوص564538
محمود ابراهيم اخضر564543
سامية رضى االسعد565594
سعاد محمد الغزاوي565648
وداد محمد الغزاوي565662
علي خليل عواضه565696
محمد احمد ابو مرعي565799
حسن رشيد نعمه565938
يوسف حليم فارس566273
فارس حبيب ابو جريش566371
شربل مارون ناصيف566486
حسين علي الجندي566575



يوسف علي شهاب566741
محمد هادي محمد حسن هاشم الموسوي566949
عاطف يوسف رمضان567034
وديع انطوان صالحه567579
نبيل محمد الحريري567605
احمد اسماعيل اللقيس568131
محمد حسين عطيه568518
علي احمد نصور568672
اسامة صالح الدين بعاصيري568926
حسن حسين جمعه568973
عبد اهللا مسعود حسون569463
خليل ناظم ابراهيم569588
عبد الباسط مصطفى البلولي569609
ابراهيم علي سليمان569730
طالل عباس حالوي569740
محمود سامي االسعد569763
نور الدين توفيق الشامي(ورثة)569766
خالد حسين قشوع569796
حسين محمد حسون570396
احمد عبد اهللا بالغي570427
نمري درويش فواز570429
هيام مصطفى مصطفى570512
بسام حسين غدار570538
زهية حسن الهبش570547
حسن عمر الحلبي570555



علي جعفر بسما570620
عز الدين خضر سمورة570719
سميرة عبد الحليم عنتر571020
ميشال سعيد برباري571069
ميشال سليمان الهبر571188
ريما محمد فخري571386
راجحة محمد حويال571524
علي داهود فتوني571963
سامي محمد حسن572032
الياس حبيب الطيار572248
عبد الحليم محمد خاتون572641
عباس حسن بدير572757
الياس سليم شربيني572875
خليل محمود الزيباوي573513
رمزي محمد الخولي573715
روجيه جورج كرم574034
نهى هانيا مصطفى نحولي574543
حسن سليم حمقة574880
احمد حسن علوية574943
جاك الياس كرم575134
عادل محمد الصباغ575187
رياض حبيب صوفان575303
جمال محمود عطوي575473
محمد موسى شبلي575530
الجمهورية االفرنسية575866



صفا ابراهيم دبوق576080
ماجدة عز الدين ابو ظهر576106
ربيع بشاره المشنتف576210
برنار رفيق غطاس عيد576252
مصطفى ابراهيم جعفر576468
حسن سعد الدين سمهون576478
محمود يحي البلطجي576508
حسن رضا عسيران576655
سمير محمود المجذوب576788
زهير محمد النقوزي576868
سمير مصطفى الوتار577161
احمد ابراهيم داود577358
جمال علي قطيش577686
اسماعيل احمد القادري577788
رأفت حسن صايغ578051
مازن خليل المعضم578088
سلمى خليل عودي578265
حبيب محمد علي سمحات578398
جانيت نقوال بيروتي578864
محمود الشيخ محمد عساف578913
احمد طالل سعد الدين حمود578919
رفيقة اسعد كيال579109
الياس ميشال غنيمة579327
محمد محمود دندشلي579350
جمال عمر نعماني580234



فادي فؤاد القزي580270
عبد المنعم ابراهيم ذياب580345
شوقي جعفر صفي الدين580348
محمود محمد نزال580465
حسن احمد صادق580489
سامي عبد العزيز رباني580689
محي الدين احمد حجازي581152
عمر محمد فضل الكبش581171
عصام محمود اللهيب581261
مروان محمد جرادي581344
احمد حسين عز الدين581464
الهام يوسف عبد الهادي581672
خالد خير الدين عارفي581948
طالل جعفر صفي الدين581989
جوزيف بولس شاهين582015
فؤاد خليل كساب582113
محمد رشيد نجدي583132
احمد محمد نبيل البساط583149
زينب علي شرف الدين برجي583230
ابراهيم محمد وهبي583360
عبد الغني عبد الحميد مرضعة583620
حياة احمد البركي583622
محمد عطا عادل يونس583715
حسن قاسم عز الدين583798
جرجس الياس صليبا583823



فهد عبد الرحمن صوفان583846
فواز كامل عسيران584118
احمد محمود عاصي584235
ليلى مصطفى قدسي584272
محمود محمد عواضة584285
حسين احمد المصطفى584297
جميل محمد بدوي584302
ليلى احمد عنتر584461
حسن احمد حبلي584475
مي مأمون بعاصيري584517
علي محمد احمد حسن584564
علي محمود اديب584612
دعد بهيج الخطيب584936
علي احمد صغير584986
نادية علي احمد السيد585008
عبد اللطيف مصطفى سروجي585215
عبد الحميد محمد عز الدين585268
هيثم علي يوسف585315
خليل علي بعلبكي585332
سمير فضل حسون585341
محمود محمد قهوجي585360
نقوال الياس نقوال موسى585499
علي حيدر بنوت585976
عباس محمود حايك585982
اسعد جرجي متري586253



حسن علي برو586282
ميشال الياس عيد586916
حنا جبران البرشا587083
عباس محمد مشلب587261
محمد حسن جبيلي587467
نجاح جعفر امين فقيه587516
زهرة حسين فقيه588063
نهال  عبد  ابو سيدو588424
ايمان حسن بواب588472
عاتكة علي شبلي588502
محمد سعد الدين شبو588700
سعد نايف دخل اهللا588752
بديع نايف دخل اهللا588846
تمام نقوال حداد588903
بسام احمد الحاج588963
فضل احمد الحاج588965
اندره اميل صليبا589282
مرفت محمود الخياط589416
حسن محمد دنش589502
عباس حسين غندور589526
صبحية محمد فواز589564
مها عبد الرحمن الخطيب589771
علي حسن فرحات589856
صالح الدين محي الدين سبع اعين589947
هاني رضا فران590180



احمد محمد خميس بوجي590274
لميا عبد الرحمن خياط شعيب590288
عبد الحسين محمد بسمة590294
محمد علي غزالة590770
علي سليم ضاهر(ورثة)590937
درويش يوسف زعرور591030
حسن محمد قهوجي591074
فاطمة محمد سنجر591374
نهدية كامل سعد(ورثة)591760
ليلى احمد جابر592008
محمد غطفان بزيع592139
حسام محمد سعيد خضرة592151
غسان احمد الصلح592271
زياد احمد الصلح592275
مهى توفيق جوهري592292
رباح خليل سلمان592832
رافت رائف خليل592861
عبد النبي محمد صعب592919
السينودس االنجيلي الوطني في سوريا ولبنان593013
عماد علي الصياد593709
حسين عثمان حبلي593742
فاروق علي دهشة593894
عباس صالح جباعي593911
محمد خليل صفي الدين593932






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































