
اإلسمالرقم
6E+05محمد مصطفى خفاجة
6E+05نوال محمد االشقر
6E+05رياض محمد الشاذلي
6E+05جميل حميد دايخ
6E+05حسين علي عوض
6E+05نزيه قاسم تحفي
6E+05هيام عبد الحسين درويش
6E+05احمد قاسم جواد
6E+05احمد مصطفى القط
6E+05حسن ابراهيم ابو زيد
6E+05احمد ابراهيم ابو زيد
6E+05ابراهيم حسين ابو زيد
6E+05عادلة حسن امبريس
6E+05ريما حامد باقي
6E+05سليما ابراهيم حنا يعقوب
6E+05سكنة حسن عز الدين
6E+05محمد علي ابراهيم كريت
6E+05حسين ديب نور الدين
6E+05مريم عاطف داغر
6E+05ملحم حليم متى
6E+05ريا حسن غانم
6E+05حمزة ابراهيم فقيه
6E+05خديجة محمد الغزاوي
6E+05غادة احمد حسني الغزاوي



6E+05اسامة احمد حسني الغزاوي
6E+05غسان احمد حسني الغزاوي
6E+05لؤي احمد حسني الغزاوي
6E+05ردينة احمد االسدي عبد العزيز
6E+05رياض ديب حسين
6E+05وفيقة مصطفى بساط
6E+05فاطمة محمد مصطفى
6E+05احمد عباس خليفة
6E+05حسن وفيق ابراهيم البوبو
6E+05مدحت الشيخ بهجت شمس
6E+05حسين اسعد غندور
6E+05صالح الدين اسعد غندور
6E+05ايمان محمد العاصي الوزير
6E+05علي حسين دياب
6E+05عادل اسماعيل الشيخ حسن
6E+05رمزية عبد الحسين رزق
6E+05وقف الطائفة االسرائيلية في صيدا
6E+05حسين علي صوفان
6E+05عبد العزيز محمد فارس
6E+05حسن علي جابر
6E+05يوسف حسين ضاهر
6E+05فاطمة علي االخضر سمحان
6E+05محمد نمر الدايخ
6E+05وقف كنيسة مار الياس للطائفة المارونية
6E+05سناء مصطفى الجعفيل



6E+05نور العين حسن مديحلي
6E+05غسان محمد فتوني
6E+05نهوند كرم جردلي سكيني
6E+05تهاني نزيه جودي
6E+05وفاء محمود الكبي
6E+05خليل علي حطيط
6E+05فاطمة عبدالحسن جمول
6E+05اليس يوسف بطرس
6E+05علي ديب الحاموش
6E+05ابراهيم حسن ذيب
6E+05عائشة يحيى خالد
6E+05ابراهيم اسماعيل الشيخ حسن
6E+05صفا اسماعيل الشيخ حسن
6E+05عمر اسماعيل حبلي
6E+05سامر محمود زيدان ناصر
6E+05سمير علي الرفاعي
6E+05نائلة محمد الزين
6E+05نظيرة رباح شعر
6E+05اوساما محمد سعيد الصباح
6E+05ريما عبد الحسين حب اهللا
6E+05سهيلة محمود حريري
6E+05محمد ديب قدورة
6E+05خالد كمال ابو عقده
6E+05احمد يوسف قرعوني
6E+05عزيزة علي اسعد



6E+05سامي عبد النبي صايغ
6E+05حسين عبد الحسين ناصر
6E+05وليد سامي صايغ
6E+05احمد علي رضا
6E+05ساطع الشيخ علي الحر
6E+05عائدة محمد فضل نعماني
6E+05ابراهيم حسن زيدان
6E+05احمد حسن صالح
6E+05امنة محمد الكردي
6E+05بشير علي صالح
6E+05رامز مصطفى اخضر
6E+05علي محمد الرز
6E+05ظريفة حسين قديح
6E+05مصطفى محمد العربي القدسي
6E+05عز الدين عبد االقادر عكره
6E+05فاطمة صادق سليمان فضل اهللا
6E+05تغريد حسين فرج
6E+05محمد علي وهبي
6E+05خليل ابراهيم حب اهللا
6E+05حسن السيد يوسف جعفر
6E+05حسن احمد ابو خليل
6E+05محمد غانم القاسم
6E+05جريس الياس الحايك
6E+05يحيى حسين درويش
6E+05عبد المحسن محمد علي الحسيني



6E+05حسين سعيد خليل حسن
6E+05(ورثة)احمد محمد علي الدين
6E+05اكرم سليمان الحاج خليل
6E+05ناصر حكمت ابو خليل
6E+05مصطفى عبد اديب الصباغ
6E+05يوسف محمد شهاب
6E+05جمعية مؤسسة القرض الحسن
6E+05حسن حسين خروبي
6E+05اناس خضر سمورة
6E+05ابراهيم رضى طالب
6E+05محمد علي رضا
6E+05عصام حسن صفي الدين
6E+05حسن سليم جشي
6E+05حبيب عبد اهللا سلمان
6E+05علي عبد اهللا سلمان
6E+05احمد توفيق معروف
6E+05محمد حسين دياب
6E+05ورثة عادل حسين بسما
6E+05وسيم عبد القادر بعلبكي
6E+05نوال محمد قصب
6E+05محمد حسين جابر
6E+05هالل حسن بسما
6E+05(ورثة)عز الدين رضا رمالوي
6E+05حازم فؤاد خليفة
6E+05صائب احمد خلوصي جودي



6E+05رنا احمد خلوصي جودي حبلي
6E+05كواكب سعيد كعور
6E+05سناء نجيب شرف الدين
6E+05مجدي عارف قاسم
6E+05فاطمة محمد زيدان
6E+05عبد محمد غساني
6E+05لما سمير شعيب
6E+05رندة محمد الحلبي
6E+05مريم احمد ابراهيم
6E+05حسن صالح فاخوري
6E+05محمد نصر البزري
6E+05عبد اهللا حسن قبرصلي
6E+05رجاء ابراهيم اسماعيل
6E+05صالح الدين حسن البابا
6E+05محمد صالح الدين البابا
6E+05كمال شفيق كساب
6E+05دالل حبيب حليحل
6E+05علي حسن صوفان
6E+05حياة نعمة عكر
6E+05سوزان احمد ادريس
6E+05ابراهيم خليل العرقلي
6E+05فايزة محمود ديب نصر
6E+05كامل محمد حاجو
6E+05محمد طالل مصطفى القطب
6E+05مها زهير السمرا شبلي



6E+05انطوانيت يوحنا غنيمة
6E+05ليلى حسين محمد غدار
6E+05سامي علي شحادة
6E+05وجيهة علي بزيع
6E+05نزيهه محمد طيبا
6E+05سكنة علي حمدان
6E+05سميح مصطفى نجم
6E+05فاطمة نعمة عيساوي
6E+05سهيل محمد الزين
6E+05عبد اهللا محمد عادل كوثراني
6E+05رمزية زين العابدين شموط
6E+05عفاف سعدي ياسين
6E+05مصطفى درويش درويش
6E+05ابراهيم محمد غدار
6E+05امين محمد علي احمد
6E+05امال حسن السبع اعين
6E+05صبحي علي حيدر
6E+05نزيه محمد امين مديحلي
6E+05علي محمد قدورة
6E+05حوراء محمود فقيه
6E+05عباس احمد صالح
6E+05عبد الحليم عبد الغني البابا
6E+05عمر ناصر المالح
6E+05محمد سليم جمعة
6E+05حسن فضل صالح



6E+05محمد عبداهللا حسن الصراف
6E+05غالية حيدر زين العابدين
6E+05علي ذيب سرحان
6E+05نهى محمد بقال
6E+05محمد علي ميقاتي
6E+05(ورثة)مصطفى صبحي السروجي
6E+05كميل نقوال سمعان
6E+05حسين حسن عبادي
6E+05غسان امين غبريس
6E+05عصام توفيق زعرور
6E+05هند حسن خضر حجازي
6E+05بولس يوحنا صالحة
6E+05عبد الرحمن محي الدين ابو عمو
6E+05رحاب الشيخ محمود الشميطلي
6E+05فؤاد فريد شعبان
6E+05امال كامل عزام
6E+05حافظ فرج حليمة
6E+05مصطفى سعيد عزام
6E+05حياة سعيد كعوش
6E+05ماريا غراسيا غايي زيات
6E+05غالية ابراهيم قرقماز
6E+05حياة محمد غزاوي
6E+05غانا محمود العاليلي
6E+05عصام نزيه العاليلي
6E+05محمد بهيج العاليلي



6E+05داود محمود فرحات
6E+05فهمي سليمان بيضون
6E+05رشيد سليمان بيضون
6E+05مريم مصطفى مقبل
6E+05محمود محمد طه
6E+05ابراهيم محمد عيطور
6E+05سهام معروف جباعي
6E+05قاسم احمد خليفة 
6E+05محاسن ابراهيم بشور
6E+05حبيب علي غريب
6E+05محمد احمد الددا
6E+05زينب حسن صالح
6E+05رياض نقوال عمون
6E+05حسين محمد عربيد
6E+05محمد ابراهيم عيطور
6E+05علوية السيد ايوب خليل
6E+05زيد احمد عارف الزين
6E+05نزهة حسين الحريري
6E+05فاطمة امين خالد
6E+05جمال محمد فرحات
6E+05باسم علي حالل
6E+05سميح محمد علي كريت
6E+05الوقف االسالمي الشيعي في البيسارية
6E+05فضل حسين خضرا
6E+05خديجة علوية علي الشيخ عرب



6E+05ابراهيم محمد خريس
6E+05محمد علي الحاج
6E+05رضوان محمد هاشم
6E+05يوسف عمر النعماني
6E+05احمد مصطفى نور الدين
6E+05باسم عادل خاسكية
6E+05زهرة خليل بعلبكي
6E+05هنادي ابراهيم الرز
6E+05محمود شعبان سليمان
6E+05شملكان علي نصر اهللا جمعة
6E+05محمد اسامة كامل البساط
6E+05وفيقة علي الزين
6E+05محمود احمد البساط
6E+05يوسف نخلة شامية
6E+05رباح رباح الشهابي
6E+05محمد سعيد مصطفى القطب
6E+05احمد مصطفى غوراني
6E+05اسماعيل ابراهيم عفارة
6E+05محمود احمد طيبا
6E+05علي امين شعالن
6E+05يوسف داود الحاج
6E+05احمد عبد الرحمن السكافي
6E+05حسين علي خزعل
6E+05زهير محمد علي الراعي
6E+05وليد احمد السبع اعين



6E+05خديجة علي دهيني
6E+05نبيه حسن الدادا
6E+05ابتهاج كامل عبد الفتاح الفطايرجي
6E+05صبحي موسى ياسين
6E+05محمود علي عز الدين
6E+05فوزي رضى فواز
6E+05عبداالمير السيد موسى شرف الدين
6E+05مصطفى رضى درويش فواز
6E+05امنة محمد الغندور
6E+05حسان محمد علي بسما
6E+05غادة نزيه بسما
6E+05شوقي نزيه بسما
6E+05سهام سليم السردوك
6E+05فاطمة عبدو حمود
6E+05امين محمد عبد علي
6E+05معروف حسن خشاب
6E+05انعام حسن امبريس
6E+05تغريد محمد مرعي
6E+05عفيفة احمد التقي
6E+05فادي علي جبيلي
6E+05سليم خليل البهلول
6E+05مصباح فهد معروف
6E+05ناصر الدين احمد الجردلي
6E+05سليم سعد الدين حلبي
6E+05معروف مصطفى االسير



6E+05عبد اللطيف عبد القادر سمهون
6E+05اقبال احمد خليفة
6E+05علي ابراهيم جرادي
6E+05زكي ابراهيم جرادي
6E+05مصطفى محمد السعودي
6E+05ماجد عبد الحميد عجيل
6E+05نهاية يوسف اللحام
6E+05غازي علي جشي
6E+05حازم خير الدين قدورة
6E+05حسين حسن الرويساتي
6E+05هناء عبد اللطيف الخطيب
6E+05سمر حسن الرويساتي
6E+05مصطفى احمد عجمي
6E+05احمد حبيب نشار
6E+05وفيق محمود العاصي
6E+05سوسن مصطفى البابا
6E+05محمد حسين مشورب
6E+05الياس جرجس نقوال سمعان
6E+05يوسف درويش خليل
6E+05علي محمد حجازي
6E+05زكريا احمد العالئلي
6E+05كامل احمد العالئلي
6E+05ملكة محمد الغزال
6E+05جميل خالد البيطار
6E+05نعيم حسين دياب



6E+05زهره محمد احمد
6E+05محمد نبيل منير البزري
6E+05احمد علي غملوش
6E+05مصطفى احمد كساب
6E+05فاطمة زكريا زكريا
6E+05بديعة صالح عفارة
6E+05محمد اسماعيل النقيب
6E+05محمد علي الشرقاوي
6E+05ناريمان حسين فواز
6E+05حسن رضا خضرا
6E+05حسن عبد الرحمن البابا
6E+05سيمون ايلي دندن
6E+05ماجدة معروف الزين
6E+05هيام رفيق لطفي
6E+05فؤاد فاروق حمدان
6E+05مصطفى محمد البطل الشريف
6E+05سميرة ديب الرباط
6E+05مصطفى محمود الزعتري
6E+05امال محمد عبد اهللا
6E+05جاكلين حنا غطاس
6E+05كمال احمد نجمة
6E+05علي خليل حجازي
6E+05محمد ديب اسماعيل  حفوضه
6E+05عباس حسين السارجي
6E+05هناء عباس السارجي



6E+05خديجه علي ابراهيم
6E+05معروف محمد بركات
6E+05عبد اللطيف محمد علي بزي
6E+05عادل مصطفى غدار
6E+05زينب محمد منانة
6E+05محمود احمد حجازي
6E+05علي خليل بدير
6E+05ابراهيم خليل السبع اعين
6E+05هاني ابراهيم طالب وشركاه
6E+05رمزية محمد عصام العاليلي
6E+05فادي عدنان ابو سيدو
6E+05هالل محمد الحريري
6E+05صالحة علي غندور
6E+05رضوان حسين نعمه
6E+05محمد فايز ابو ظهر
6E+05حبيب جريس نصار
6E+05مصطفى احمد فؤاد حجازي
6E+05محمد عبد اهللا فقيه
6E+05موسى علي حمود
6E+05يوسف متى نخلة الحايك
6E+05عصام محمد شاكر برجاوي
6E+05حسين داود حمود
6E+05فاطمه علي حجازي
6E+05علي رامز غندور
6E+05كامل حسين مراد



6E+05حسين علي خليفه
6E+05الجمهورية اللبنانية
6E+05عبد االمير سعيد العكاوي
6E+05يحي ابراهيم شاهين
6E+05عدي قاسم برجي
6E+05محمود خليل طباره
6E+05عباس احمد غندور
7E+05عادل محمد درويش
7E+05فاطمة قاسم الحسين
7E+05موسى توفيق عبد الرضا
7E+05شريف محمد خليل
7E+05رفيقة علي ايوب
7E+05يوسف محمد دياب
7E+05عبد الكريم علي نعماني
7E+05جاك وديع سالم
7E+05ابراهيم احمد عيساوي
7E+05يوسف حسين شحادي
7E+05احمد درويش محمد الميسي
7E+05فاطمه حسن يونس
7E+05احمد عبد الرؤوف كوثراني
7E+05جعفر علي شغري
7E+05كمال علي صالح
7E+05خالد ابراهيم امبريس
7E+05احمد خليل شلهوب
7E+05خلود محمد الحريري



7E+05محمد محمود عبد الرضى
7E+05علي ابراهيم جابر
7E+05خليل ابراهيم جابر
7E+05سليم رضا جداوي
7E+05نجاح علي حرب
7E+05جوزف جاك غانم
7E+05محسن مصطفى البساط
7E+05محمد محمود قدادو
7E+05محمد عبد االمير شامي
7E+05محمود سامي العزي
7E+05جواد محمود حايك
7E+05الفريد كميل رزق اهللا
7E+05غسان جميل زعرور
7E+05نايف جميل زعرور
7E+05عبد الرحمن محمود العاليلي
7E+05احمد حسن بدير /ورثة
7E+05سهيلة كامل ستيتية
7E+05وليد فضول عوده
7E+05امال حسين علي
7E+05شوقي علي جعفر
7E+05لقمان اديب الزين
7E+05وفيق عباس قصاب
7E+05عائشة احمد المصري
7E+05ملكه نخلى صافي
7E+05سلمى ابراهيم صعب



7E+05فاروق محمود البساط
7E+05علي ابراهيم سليمان
7E+05شريف حسين السيد محمد هاشم
7E+05علي زين العابدين حجازي
7E+05محمد فهمي عز الدين جويدي
7E+05بالل عز الدين جويدي
7E+05امين علي سلهب
7E+05خيرية محمود سعد
7E+05منى محمد جمال
7E+05مصطفى عبد السالم الحر
7E+05جهاد عبد الحسين كريت
7E+05مروان محمد شهاب
7E+05حسين محمد نصر اهللا
7E+05هالل احمد المجنون
7E+05عدنان علي مروة
7E+05محمد خضر محمد توفيق الحبال
7E+05احمد عبد العلي
7E+05خالد مصطفى نحولي
7E+05ابراهيم مصطفى نحولي
7E+05لينا مصطفى نحولي
7E+05ليلى مصطفى نحولي
7E+05فاديه حكمت ابو خليل
7E+05حسن لطفي عبد الهادي
7E+05فضل عباس خليفة
7E+05مليحة اسعد االعور



7E+05محمد محمود حسن حالوي
7E+05الجمعية التعاونية االسكانية في مغدوشة
7E+05فاتن رؤوف دلالل
7E+05جالل محمد زيدان
7E+05يوسف محي الدين رق البخور
7E+05ابراهيم رضا الخضرا
7E+05مصطفى محمد سعد
7E+05عاطف احمد توفيق عميس
7E+05عفاف محمد البزري
7E+05حياة مصطفى درويش
7E+05ناريمان رامز قاسم
7E+05فاطمة علي الرومي
7E+05حسن يوسف السعيدي
7E+05عبد العزيز محمد سبليني
7E+05حيدر حسن الرز
7E+05مهدي حسن الرز
7E+05محمد حسن الرز
7E+05وفاء محمد بلحص
7E+05عبد الوهاب محمد حبلي
7E+05لورا حسيب بسما
7E+05مروان مصطفى قاسم
7E+05الياس يوسف صعب
7E+05احمد اسحق الكاظمي
7E+05اكرام عبد النبي مرتضى
7E+05زهرة علي شرف الدين



7E+05احمد حسن خلف
7E+05احمد يوسف ازحمد
7E+05عبد اللطيف موسى بري
7E+05عصام صالح الدين عسيران
7E+05محمد محي الدين فواز
7E+05ماي محمود دياربي
7E+05علي موسى صالح
7E+05فايزة محمود طالب
7E+05حسين علي سعد
7E+05بلقيس محي الدين الجوهري
7E+05علي قاسم برجي
7E+05محمد علي حسين بغدادي
7E+05سميح قاسم برجي
7E+05سليمان قاسم برجي
7E+05رنا قاسم برجي
7E+05رويدة قاسم برجي
7E+05فضل عبدالمنعم خليفة
7E+05مريم محمود البساط
7E+05احمد محمد علي معتوق
7E+05رنا كامل زين
7E+05علي مصطفى الجبيلي
7E+05سهام علي مرعي
7E+05محمد قاسم عيسى
7E+05هيام محمود ابو صالح
7E+05محمود فضل زيدان



7E+05رضا علي فواز
7E+05صبحي فضل زيدان
7E+05محمد رضا صبراوي
7E+05لجنة االمهات  في لبنان
7E+05زينب حسن جابر
7E+05خليل قاسم المصري
7E+05سعيد ابراهيم سليمان
7E+05رفيق اسعد كيال
7E+05بارعة علي فاخوري
7E+05مالك درويش ابو دراع
7E+05صبحية موسى قرقماز
7E+05احمد علي قبوط
7E+05منتهى حسن شعالن
7E+05مريم عبد السالم نوار
7E+05مصطفى محمد جواد
7E+05عايدة حسن ايوب
7E+05جرجس الياس ابراهيم السيقلي
7E+05باسم الياس ابراهيم السيقلي
7E+05سمير الياس ابراهيم السيقلي
7E+05محمد علي الحاج علي دهيني
7E+05غسان احمد ارناؤوط
7E+05حسن محمود صفي الدين
7E+05علي ملحم شرف الدين
7E+05صبحي محمد عثمان
7E+05عباس علي حمود



7E+05مصطفى حسن الخليلي
7E+05مصطفى محمود السوسي
7E+05مهى خليل حمدان
7E+05جبر محمد يونس
7E+05حسين مصطفى طه
7E+05شكيب نجيب بسما
7E+05معروف خضر الشامية
7E+05انطوان توما كترا
7E+05طاهر محمد موسى فضل اهللا
7E+05فاطمة محمد الحمادة
7E+05احمد مصطفى ادريس
7E+05حيدر كامل حسين
7E+05امينة حسين جوني
7E+05ياسمين محمد عطوي
7E+05رشا عبد اهللا البساط
7E+05سميره محمد الزين
7E+05عنايت مصطفى البساط
7E+05محمد علي عمر الصلح
7E+05عبد الحسين محمد خاتون /ورثة
7E+05سعاد حسن رضا
7E+05دالل وهبي سحمراني
7E+05اسعد حليم حردان
7E+05رضا محمد مروة
7E+05فاطمة محمد نجار
7E+05فاطمة نجيب عطية



7E+05فيليب نجيب بسما
7E+05درويش محمود فاخوري
7E+05سمية حسين الحسن
7E+05شمس محمد خليفة
7E+05نعيمة حسن سقالوي
7E+05غسان حسين الحاج
7E+05علي عامر محمود سرور
7E+05محمد حسن حشيشو
7E+05علي امين صفي الدين
7E+05يسر ابراهيم النوام
7E+05محمد احمد صائغ
7E+05عدنان محمد علي ابو العينين
7E+05رويده احمد الشماع
7E+05علي قبالن اسعد عاكوم
7E+05ايفون يوسف عودة
7E+05اسماعيل سعيد الشامية
7E+05عبد الحليم عمر عزام
7E+05عمر محمود العاليلي
7E+05خديجة احمد حمدان
7E+05نظيرة احمد العكاوي
7E+05وقف كوجك باشا
7E+05محمد سعيد رشيد سمهون
7E+05عبد المولى محمود الصباغ
7E+05عبد المولى احمد الصباغ
7E+05خليل محمود بحر



7E+05محمد محي الدين السماوي
7E+05محمد مصطفى السنيورة
7E+05محمد عفيف الددا
7E+05مصطفى محمد غازي جمعة
7E+05الياس فؤاد القزي
7E+05سامية محمد طاهر
7E+05شفيق قاسم ابو ظهر
7E+05حسن ابراهيم الكرجية
7E+05صالح الدين ابراهيم الجرادي
7E+05محمد موسى نضر
7E+05اسعاف عبد القادر القادري
7E+05عبد الرحمن محمود االقرع
7E+05عفيف فهمي الجويدي
7E+05محمد بشير المجذوب
7E+05محمود محمد الديشاري
7E+05بهاء الدين السيد علي فحص
7E+05زكية محمود فخري
7E+05محمد فيصل حسن القصير
7E+05صفية حسن القصير
7E+05كميل ابراهيم واكيم
7E+05مصطفى محمد االسطة
7E+05عبد النبي عبد القادر عبد النبي
7E+05هديه سعد الدين بيطار
7E+05زهرة سعد الدين بيطار
7E+05نجاح سعد الدين بيطار



7E+05مصطفى حسين القطب
7E+05ابراهيم زكي جرادي
7E+05عمر محمد حمزة الدالي بلطة
7E+05محمد ديب مصطفى االنجبار
7E+05عبد الوهاب محمد حمود
7E+05سيد سعيد بركة
7E+05مارية رشيد الخضري
7E+05مريم رضا الزين
7E+05حسن عبد اللطيف الترياقي
7E+05درية محمد شهاب
7E+05هدية محمد اسكندراني
7E+05عفاف محمد االسكندراني
7E+05سحر عبد الرحمن يبرودي
7E+05خليل محمد القرص
7E+05مفيد سالم شمس الدين
7E+05محمد سليم محمد شاكر البعاصيري
7E+05كامل محمد الزين
7E+05اميرة عمر النداف
7E+05سلوى كامل المارديني
7E+05عفيف علي الديماسي
7E+05مصطفى عمر النداف
7E+05فاطمة مصطفى عارفي
7E+05خديجة حسين كركي
7E+05محمد حسن ابو ظهر
7E+05سعدية حسن الديب



7E+05احمد مصطفى البزري
7E+05محمود احمد برناوي
7E+05عبد اللطيف ابراهيم زويا
7E+05محمد سعد الدين ادريس
7E+05عبد الغني درويش الشماع
7E+05عز الدين محمد االنصاري
7E+05عدنان محمد البابا
7E+05عبد المطلب يونس القبرصلي
7E+05ست النصر عبد الغني ابو ظهر
7E+05محمود محمد مرجان
7E+05احمد ابراهيم النبي
7E+05جمانه عبد الرزاق قتال
7E+05ليلى عبد اهللا النعماني
7E+05مصطفى ابراهيم النبي
7E+05جان روفايل صاصي
7E+05دائرة االوقاف االسالمية
7E+05صالح عبد اهللا البابا
7E+05محمد خضر بلولي
7E+05احمد كرم سهيون
7E+05لطيفة احمد عثمان حبلي
7E+05سميرة كرم سهون
7E+05محمد عبد اهللا البيضاوي
7E+05هيام زكريا الحالق
7E+05بدرية عبد اللطيف حبلي
7E+05فائزة عز الدين البزري



7E+05زهية محي الدين الدنب
7E+05ناهد عبد الرزاق البيضاوي
7E+05احمد انيس حبلي
7E+05امنة مصطفى النقيب
7E+05محمد احمد مغنية
7E+05مصطفى سعد الدين نحولي
7E+05محمد سعد الدين نحولي
7E+05محمد غازي معروف االتب
7E+05عفيف فهد عزيز
7E+05رلى محمد خالد
7E+05هال روبيت كامل
7E+05خيرية عبد السالم البيطار
7E+05نقوال جبران حنا البرشا
7E+05سعد الدين عبد الغني الزعتري
7E+05مارون جبران حنا البرشا
7E+05خليل محمد السبع اعين
7E+05عمر محمود ابو زينب
7E+05حسن عبد الصاحب الحسيني
7E+05خيرية عطا الحاج
7E+05محي الدين سعد الدين البابا
7E+05محمد منير عبد الرحمن السكافي
7E+05فاطمة احمد سوسان
7E+05محمد عبد السالم المجذوب
7E+05ناجي محمد سالم المصري
7E+05زكريا حسن صوان



7E+05سعد الدين عفيف حنيني
7E+05نجاح محي الدين حجازي
7E+05فهد محمد ابو غدير
7E+05حسن احمد عرنوس
7E+05جرجس عساف الخويري
7E+05انيسة صالح البلولي
7E+05محمد علي عبد السالم السيد الحالق
7E+05بشير محي الدين عباس السكافي
7E+05حسن خليل الزيباوي
7E+05فاطمة احمد جابر
7E+05سعاد توفيق القوام
7E+05خديجه سليم الزين
7E+05سامية احمد جلول
7E+05رقية حسن السيد
7E+05وقف الطائفة المارونية
7E+05محمد احمد المجذوب
7E+05محمد عبد الوهاب االتب
7E+05محمد عصام البساط
7E+05موسى عبد الرضى قاسم سكيكي
7E+05جاك فؤاد القزي
7E+05اجيني فؤاد القزي
7E+05عايدة نجيب يعقوب قسيس
7E+05ذرية الحاج محمد علي السنيورة
7E+05خديجة جواد خليفة
7E+05ميراي جان دبانة



7E+05مارلين جان دبانة
7E+05خالد حسن النقوزي
7E+05سامية علي اليمن
7E+05بنفسج محمد حسن كنعان
7E+05امنة محمود البساط
7E+05احمد عبد القادر مغنية
7E+05رقية محي الدين السوسي
7E+05طالب زكي بك طالب
7E+05هادية حمزة دالي بلط
7E+05اديبة عبد السالم السيد الحالق
7E+05محمد عبد الحليم الددا
7E+05هال حمزة دالي بلط
7E+05ابتهاج محي الدين كشتبان
7E+05محمد علي صالح
7E+05محمود علي الغزاوي
7E+05خليل عمر حمزة
7E+05عاطف عساف عيسى
7E+05فاطمة محي الدين موسى التمرجي
7E+05مصطفى عبد الغني الحالق
7E+05احمد مصطفى المالح
7E+05صبحية محمد بشارة
7E+05مصطفى محمد الميسي
7E+05معروف بدوي الطويل
7E+05صالح محمد البربير
7E+05عبد اللطيف محمد البربير



7E+05محمود راشد القنواتي
7E+05ريما عز الدين الزعزع
7E+05نهاد احمد عنتر
7E+05حسان محمد شفيق حنينو
7E+05سامي محمد حبلي
7E+05خديجة حسن االرناؤوط
7E+05يوسف صالح الشريف
7E+05بارعة عز الدين البزري
7E+05عالء الدين محمد امين االرناؤوط
7E+05كامل الياس دهني
7E+05عمر محمد صلح
7E+05سمير عبد الغني الجردلي
7E+05سعد اهللا محمد علي فرحات
7E+05حسين محمد شبلي
7E+05نجاح محمد حنيون
7E+05رين كامل محفوظ
7E+05خليل حسين عفارة
7E+05مصطفى ديب حيدر
7E+05ريما ابراهيم مجذوب
7E+05حنان ابراهيم سنجر
7E+05نجوى صالح الدين البلولي
7E+05حسن محمد خضر حسنا
7E+05خيرية محي الدين معتوق
7E+05ياسر محمود نعمه
7E+05سمير محمود البني



7E+05محمد علي صفي الدين
7E+05سامية محمود النبي
7E+05سحر حسن زيدان
7E+05حسن مصطفى سعد
7E+05امنة صبحي عرابي
7E+05فضل خليل قصب
7E+05وقف الطائفة الشيعية و شركاها في صيدا
7E+05مصطفى حسن زين
7E+05جابر محمد عبد الهادي يحي
7E+05نادية محمد شريدة
7E+05انتصار محمد فاضل
7E+05نفيسة محمد القيسي
7E+05مصطفى حسن النداف
7E+05عفيف علي احمد
7E+05محمود علي حشيشو
7E+05عفيف محمد علي احمد
7E+05نجاح ابراهيم توتنجي
7E+05نجاة احمد الحاج
7E+05عائشة محمود زنتوت
7E+05احمد رياض مناع
7E+05مريم محمد البابا
7E+05فريدة مصطفى سكاكيني
7E+05وداد صالح البلولي
7E+05زكية محمود السبع اعين
7E+05هال محمد السكاكيني



7E+05نجد مصطفى المجذوب
7E+05مصطفى رشيد ابو زينب
7E+05بهية مصطفى محمد حبلي
7E+05علي حسن السهلي
7E+05محمد خالد محمد البربير
7E+05محمد علي حسن ازعر
7E+05زكريا مصطفى الظريف
7E+05محمد عصام نجم
7E+05صبحي عثمان النقوزي
7E+05مصطفى صائب كوثراني
7E+05سلوى سعيد عسيران
7E+05الرهبانيه الباسيليه المخلصيه
7E+05امال علي عسيران
7E+05احمد صالح حجازي
7E+05امنة اسعد االحمد
7E+05تركيا يوسف المحمد
7E+05خليل محمد حجازي
7E+05ملكة انطوان الجمال
7E+05محمد يحيى البابا
7E+05حبيب باترو النعسان
7E+05ابراهيم عبد القادر الكيالني
7E+05زكية محمد لطفي
7E+05احمد محمد عصام العاليلي
7E+05محمد توفيق علي
7E+05جورج اميل فرح



7E+05راسم نعيم مصطفى
7E+05هدى محمد عبد الرازق
7E+05حياة محمد خضر حسن
7E+05عمر مصطفى الحلبي
7E+05نفيسة عثمان شمعة
7E+05مروان محمود حبلي
7E+05سعاد احمد شعراوي
7E+05فواز اشرف الخطيب
7E+05عصام فوزي طباب
7E+05خالد عبد الواحد احمد الحسن
7E+05سامي عبد الصباغ
7E+05فوزي داود طباب
7E+05عزت رشيد الخطيب
7E+05اسماعيل مصطفى النقيب
7E+05رفعت رشيد الخطيب
7E+05حسن مصطفى كشتبان
7E+05محمد علي السيد الحالق
7E+05سامية مصطفى قبرصلي
7E+05عطاف مصطفى القبرصلي
7E+05خضر سليمان الرواس
7E+05ازدهار محمد اديب الديماس
7E+05عبد الرحمن جميل رنو
7E+05امنة مصطفى الميس
7E+05ايمان فاروق قبالوي
7E+05زياد احمد الحريري



7E+05امينة محمد علي بربر
7E+05نبيهة حسن هالل
7E+05صالح الدين مصطفى القبرصلي
7E+05نهى عبد القادر االسكندراني
7E+05يمنة نجيب عسيران
7E+05سهيل محمد فارس الحاج شحادة
7E+05خديجة سعد الدين الرواس
7E+05محمد عبد اللطيف البساط
7E+05اميرة الحاج يوسف المالح
7E+05رائد جمال اليوسف
7E+05لطيفة احمد حريري
7E+05هنية عبد اللطيف الترياقي
7E+05محمد منير السكافي
7E+05حكمت عبد الكريم النعماني
7E+05خديجة محمود خليفة
7E+05فاطمة محمد علي همدر
7E+05مصطفى احمد عز الدين حجازي
7E+05علي محمود الحريري
7E+05يوسف علي حشيشو
7E+05منيرة عمر ابو زينب
7E+05ثريا احمد حبلي
7E+05بهية عمر ابو زينب
7E+05عبد الرحمن عز الدين ابو ظهر
7E+05محمد عدنان البيالني
7E+05خيرية عز الدين ابو ظهر



7E+05تغريد منير جودي
7E+05عبداهللا محمد محفوظ
7E+05محمود عبد الغني كرجية
7E+05فرح حيدر كاعين
7E+05لميس احمد الجويدي
7E+05منيرة سعيد السكافي
7E+05وجيهة حسن نقيب
7E+05محمد مصطفى خليل الضابط
7E+05الهام الصاوي البطش
7E+05شريف محمد مصطفى البزري
7E+05خليل مصطفى الضابط
7E+05شفيق محمود اسكندراني
7E+05احمد عبد الرحمن قرقدان
7E+05حفيظة حسين االسكندراني
7E+05احمد صالح عبد العزيز
7E+05مصطفى خليل الضابط
7E+05درويش حسين االسكندراني
7E+05زهرة محمود االسكندراني
7E+05امال سليم الدبغي
7E+05احمد محمود االسكندراني
7E+05حسن احمد بدوي الزين
7E+05صالح احمد شاكر
7E+05محمد رامز الحبال
7E+05محمد احمد حجازي
7E+05محمد خير شناعه



7E+05كايدة درويش الدهيني
7E+05نزيه محمد شحتو
7E+05عصام احمد عارف البساط
7E+05حسن خليل غريب
7E+05عبد الغني علي النعماني
7E+05سعيد عثمان المصرية
7E+05صالح عبد معروف
7E+05احمد ابراهيم ابو العال
7E+05صالح محمود حبلي
7E+05رافت عبد الحميد الطوسة
7E+05زهية حسن الحلبي
7E+05حسن احمد مصرح
7E+05يوسف ابراهيم بلسيانو
7E+05لطيفة احمد مرشود
7E+05ليلى نمر حجازي
7E+05محمد عمر عكرة
7E+05وداد سعيد البزري
7E+05مصطفى عبد الكريم المجذوب
7E+05ابراهيم احمد عالء الدين
7E+05نوال عز الدين اليمن
7E+05نمر حسين خطاب
7E+05منير محمود اليمن
7E+05سميرة اكرم البخاري
7E+05مصطفى كمال حجازي
7E+05احمد جميل عبد العال



7E+05عبد اهللا ابراهيم بواب
7E+05محمد درويش الرز
7E+05فدوى محمود درويش
7E+05بديع نجيب حصني
7E+05غسان عاطف نقارة
7E+05سعد الدين محمد حنينة
7E+05احمد سعيد صادق
7E+05حلمي محمود الددا
7E+05احمد جميل نحولي
7E+05عصام رضا االسعد
7E+05احسان درويش اسكندراني
7E+05احمد فؤاد عبد الرحمن عزام
7E+05محمد حسين يوسف هواش
7E+05رضوان عبد الوهاب حجازي
7E+05مريم صبحي السبع اعين
7E+05هديه صبحي السبع اعين
7E+05محمد حسيب عبد الجواد
7E+05محمد الحاج ديب ضافر
7E+05ضحى ابراهيم عزام
7E+05خليل ابراهيم عزام
7E+05ابراهيم احمد السنيورة
7E+05نهى ابراهيم عزام
7E+05محمد عبد اهللا سليم
7E+05خديجة عبد الكريم زنتوت
7E+05توفيق محمد علي عسيران



7E+05محمد عمر عدلوني
7E+05محمد علي احمد الحريري


